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

مبنای آمارها
باید کار علمی
و دقیق باشد
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عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس:

کشاورزی دانش بنیان
الزمه رقابت در بازارهای
بین الملی است
محمد مهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی:

بیش از  6میلیارد دالر
درآمد ارزی بخش کشاورزی
در سال گذشته

فارس با تولید  3/3میلیون تن محصوالت
باغی؛ رتبه نخست کشور

حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

مهرزاد خرد مجری راه اندازی سیستم
یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور:

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین
عوامل عارضه زوال در مرکبات

شفاف سازی خدمات
با پایگاه اطالعات مکانی

محسن علیزاده نماینده مردم شهرستان سپیدان
در خانه ملت:

فارس با تولید  3/3میلیون تن
محصوالت باغی؛ رتبه نخست کشور

سفر  5روزه سخنگو و معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی و هیات همراه
به استان فارس به روایت تصویر

بازدید از دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

بازدید از شهرستان داراب

بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

بازدید از شهرستان های مرودشت و پاسارگاد

پیام تشکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خطاب به همکاران این سازمان
به دنبال ارزیابی تعالی سازمان برای کسب تندیس بلورین
جایزه م ّلی تعالی سازمانی

َوالَّذي َن جا َهدوا فينا لَ َنه ِديَ َّن ُهم ُس ُبلَنا َ -وإِنَّ اللَّهَ لَ َم َع امل ُ ِ
حسن َني ﴿﴾۶۹
نیت) جهاد کنند ،قطع ًا به راههای خود ،هدایتشان خواهیم کرد؛
و آنها که در راه ما (با خلوص ّ
و خداوند با نیکوکاران است.
همکاران عزیز و ارزشمند،

سالم،

تح
بخ
سپاس از خدا وند منان هک افتخار خدمتگذا ری هب شما هم کاران ارزشمند و داان را هب اینجانب عطا فرمود هک با همراهی شما رد قق محوراهی استراژتیک سازمان و اهدا ف غایی ش
کشاورزی استان پهناور افرس قدم ربداریم.

ّ
س
ص
طی هس روز ارزیابی تعالی سازمان ربای کسب تندیس بلورین جازیه ملی تعالی سازمانی هک حا ل زعم را خ و تالش چهارساهل اکثر قریب هب اتفاق شما زعزیان بود؛ هب واقع ارزش

تعلق سازمانی را توام با شور و نشاط جهادی رد خور توهج اتن هب نمایندگی از هم کاران تالشکراتن رد جای جای استان رد دافع از جاری سازی استراژتی اهی سازمانی نظر هم گان هب

وژیه ارزیابان را جلب کرد.

بخ
هم
شما زعزیان نشان دادید هک رد این سازمان واره ایده اه و خالقیت اه و انجام کاراهی لکشم دار هم انجام شدنی بوده و راه گشای ربانهم رزیی اهی کالن این ش رد کشور گردیده اید.

تشخ
هب واقع امروزه رد دنیای واقعی ،شناخت و ردک تجارب موفق اگنبه اهی زبرگ یک ضرورت و میانبری ربای رسیدن هب بهره وری است و شما این مهم را هب خوبی یص داده اید .
مح
مس
ت
سم
س
بدینوسیله از تالش اه و زعم را خ شما رد تدا وم این یر طوالنی شکر و قدردانی می نمایم و هب وژیه تالش اه ،اتکیداه و ممارست اهی جناب آاقی دکتر اق ی رسیی ترم سابق این

مخ
مح
سازمان ،معاونین ارجمند صوصا آاقی مهندس صبوری پور هک رد تدوین استراژتی اه نقش آفرینی کردند ،سرکار خانم مهندس امین پور مدری تعالی ترهم و ساری مدریان این

مح
هم
مق
سازمان و جناب آاقی دکتر صود بیگی استاد و مشاور ترم رئیس سازمان هک با بیان مشاوره اه وآموزش اهی بسیار خوب خود رد واررت شدن این گام زبرگ و ماندگار ارثگذا ر بودند

هس بخ
را ارج نهاده  ،توفیق هم گان رد راه خدمت رسانی هب کلیه ذی نفعان سازمان را از ی گاهن داانی تی ش خواستارم.

امیدوارم با باور هب اینکه یادگیری از تجارب ربرت ،کار ارزشمندی است و باید مینیبب این تجارب چگوهن اتفاق می افتد و یکی از راه اهی تبادل تجارب و اندیشه اهی ربرت ،گام

ربداشتن هب سمت جازیه تعالی سازمانی است از این پس رد جاری سازی و عملیاتی شدن رتشیب معیاراهی تعالی سازمانی گام ربداریم.

حسین پژمان  -رئیس سازمان

سرمقاله:

به بهانه تدوین نخستین نظام نامه
جامع روابط عمومی
انسـان از بـدو خلقت تاکنون بـرای نیل به
اهـداف مـادی و معنـوی خویـش و تامین
نیازهـای الزم و ضـروری خـود در پـی
ایجـاد ارتبـاط با دیگران و دنیـای خارج از
خـود بـوده اسـت .او همـواره میکوشـیده
تـا عالـم هسـتی را بهتـر و واقـع گرایانـه
تـر درک کنـد چرا که می دانسـته درک و
فهـم از جهـان اطـراف ،زندگـی بهتری را
بـرای وی رقـم خواهد زد.
در ایـن راسـتا روابـط عمومی شـکلی مدرن و پیشـرفته از روابـط اجتماعی
اسـت .رابطـه ای کـه یـک تصویـر شـفاف از ظرفیت هـای محیطـی ارائه
دهـد تـا در پرتـو آن امـکان تعامـل منطقـی بـا ذی نفعان سـازمان داشـته
باشـد و در واقـع هـدف روابـط عمومـی شـکل دهـی و اجـرای راهبردهـا
و تکنیـک هایـی اسـت کـه ظرفیـت هـای ارتبـاط فهـم و درک متقابـل و
همـکاری دوسـویه بین سـازمان و جامعه بـا آن را فراهم کرده و به مسـئله
اطالعرسـانی مسـتمر و پاسـخگویی بـه افـکار عمومـی کمـک کند.
در حقیقـت نظـام نامـه داشـتن مجموعه ای متمرکـز از فرآیندهـا و فعالیت
هایـی اسـت کـه روابط عمومـی ها در راه شـکل دهـی انجام امـور محوله
و تکویـن کیفیـت و بـه عبـارت بهتر ،بـه منظـور "مدیریت کیفیـت" انجام
مـی دهنـد و هـدف اصلـی از نـگارش آن ارائـه اطالعـات مربـوط بـه خط
مشـی کیفیـت ،اهـداف ،نیـات ،مقاصـد و جهـت گیـری هـای سـازمان
هـا بـرای طـرف هـای درون و بـرون سـازمانی یـا بـه عبارتـی کلیـه ذی
نفعانشـان اسـت و مـی توان گفـت بیشـترین اهمیت آن اینجاسـت که می
توانـد اسـترس هـای یکـی از اسـترس زا ترین حرفـه های جهـان را تا حد
زیـادی کاهـش دهد.
آری بـا داشـتن یـک برنامـه جامـع ،نظام منـد و منسـجم می تـوان تا حد
زیـادی بـر اسـترس های فـراوان این شـغل غلبـه کرد.
از سـویی الزمـه دسـتیابی و رسـیدن بـه اهـداف مزبـور بـا بـه کارگیـری
برنامـهای نظاممنـد ،هماهنـگ و منسـجم را طلـب مـی نمایـد از ایـن رو
تهیـه و تدویـن یـک نظـام نامـه جامـع و هدفمنـد بـرای روابـط عمومـی
سـازمان الزم و ضـروری اسـت لـذا بـا عنایـت به مطالـب فوق بـا توجه به
راهنمایـی ها و تاکیدات رئیس ارشـد سـابق این سـازمان (جـا دارد در اینجا
از ایشـان بـه نوبـه خـود تشـکر کنم) بر آن شـدیم تا نظـام نامـه جامعی را
بـرای روابـط عمومـی ایـن سـازمان تهیـه و تدویـن نماییـم به نحـوی که
مـوارد درج شـده در آن مـورد اسـتفاده سـایر همـکاران شـاغل در روابـط
عمومـی هـای نـه تنهـا سـازمان هـای جهادکشـاورزی کشـور بلکـه تمام
دسـتگاه هـا ،قـرار گیـرد تـا در صـورت تمایـل از آن اسـتفاده نماینـد و به
عنـوان چـراغ راهـی بـرای عزیزانی باشـد که در سـخن بزرگان ،بـه عنوان
چشـم و گـوش و...سـازمان ها هسـتند.
بـدان امیـد کـه بـا همراهـی ،همدلـی و همـکاری رییـس جدید سـازمان،
معاونیـن ،مدیـران و دیگـر کارکنـان به ویژه تلاش مضاعف و منسـجم و
مسـئوالنه همـکاران خانـواده بزرگ روابـط عمومی جهاد کشـاورزی فارس
بتوانیـم گامـی موثـر تر از گذشـته برای پیشـبرد اهـداف سـازمان برداریم.
و در پایان،
بـا تشـکر از همـکاران ارزشـمندم کـه سـهم بـه سـزایی را در تدویـن این
نظـام نامه داشـتند.
علیرضا واحدی پور
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معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در سفر به استان فارس:

تولید در بخش کشاورزی مورد تاکید مسئوالن نظام است

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانـی گفـت :بخـش کشـاورزی بخش
بسـیار مهمـی اسـت همانگونه کـه همواره امـام راحـل (ره) و مقام معظـم رهبری
بـه تولیـد در کشـور بـه ویـژه در بخش کشـاورزی تاکیـد فراوان داشـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،محمـد مهدی برومندی در نشسـت بـا آیت اهلل
دژکام نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فارس و تولیت آسـتان احمـدی و محمدی(ع)
ابـراز کـرد :بخـش کشـاورزی علاوه بـر تامیـن امنیـت غذایـی کشـور بـا تولیـد
مـازاد بـر مصرف ارزآوری بسـیار خوبی برای کشـور دارد؛ همینطور اشـتغال بسـیار
خوبـی را بـرای مـردم ایران اسلامی رقم زده اسـت از این رو توجه بـه این بخش
و سـرمایهگذاری در آن موجـب توسـعه هرچـه بیشـتر کشـور در همـه زمینههـا
میشـود.
بـه گفتـه وی؛ علـی رغـم همه تحریمهـا و فشـارهایی کـه وجـود دارد مخصوصاً
در دو سـه سـال اخیـر بسـیاری از بخشهـا دچـار رشـد منفـی شـدند ولـی بخش
کشـاورزی از لحـاظ اقتصـادی رشـد خوبی داشـته ،به نحوی که رشـد منفی سـایر
بخشهـا را جبـران کرده اسـت.
برومنـدی بیـان کرد :در سـال گذشـته علاوه بر تامین غـذای مردم ،بیـش از 7.5
میلیـون تن محصوالت کشـاورزی صادر شـد و حـدود  ۶میلیـارد دالر درآمد ارزی
داشـت کـه تقریب ًا سـه میلیـارد دالر از ایـن درآمـد ارزی ویژه باغبانی کشـور بود.
او افـزود :بـر اسـاس اسـناد بـاال دسـتی نظـام جمهـوری اسلامی بـرای توسـعه
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کشـور و سـند چشـم انـداز برنامههـای اقتصـاد مقاومتـی ،تکالیفـی بـرای وزارت
جهـاد کشـاورزی وجـود دارد و همـکاران به صـورت جهادی در تالش هسـتند که
ایـن برنامههـا را محقـق کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایجاد موسسـه تحقیقات علـوم باغبانی کار جدیدی اسـت،
اظهـار کرد :این موسسـه پژوهشـگران ،پژوهشـکدههایی را در زیـر مجموعه وزین
خـود دارد کـه در حوزه هـای گرمسـیری و سردسـیری تحقیقـات خـوب و همـه
جانبـه کنـار مراکـز تحقیقاتـی انجام میدهـد و توفیقات بسـیار ارزشـمندی در این
حوزه داشـته است.
برومنـدی تصریـح کـرد :دانشـمندان بسـیار خـوب و ارزشـمندی در حـوزه علـوم
باغبانـی کشـور داریـم کـه در واقع در تالش هسـتند که مـا به حداکثـر بهره وری
تولیـد و توسـعه پایـدار در حـوزه باغبانی برسـیم.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانـی بـا اشـاره بـه رتبه اول فـارس در
تولیـد محصـوالت باغـی و تنـوع بینظیـر ایـن محصـوالت ،اظهار کـرد :موفقیت
ایـن اسـتان حاصـل تلاش کشـاورزان عزیـز ،تولیدکننـدگان ،بهـره بـرداران و
مدیریت خوب همکاران ما در سـازمان کشـاورزی در حوزه های کشـاورزی اسـت.
این مقام مسـئول خطاب به تولیت آسـتان احمدی و محمدی(ع)گفت :مشـکالتی
هـم وجـود دارد کـه قطع ًا برای رفـع آن در تالش هسـتیم و امیدواریم رهنمودهای
شـما چـراغ راهی برای حل این مشـکالت باشـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه تولیت آسـتان احمـدی و محمـدی(ع) قصـد دارد در حوزه
اقتصـادی ورود پیـدا کنـد ،تاکیـد کرد :این اتفـاق در موضوع تولید و ایجاد اشـتغال
موثر اسـت و یک فکر بسـیار ارزشـمند و قابل سـتایش اسـت.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانی با اشـاره به اقداماتی که در آسـتان
مقـدس حـرم مطهـر امام رضـا (ع) در زمینه تولید و اشـتغال صـورت گرفته ،اظهار
کرد:حـرم سـوم اهـل بیت مـی تواند بـا ظرفیت های ارزشـمندی کـه دارد حتم ًا در
ایـن زمینه نقـش خـود را ایفا کند.
برومنـدی ابـراز کـرد :بـر اسـاس برنامـه ششـم و اقتصـاد مقاومتـی بر مـا تکلیف
شـده اسـت تا سـال ۱۴۰۴کـه ۴۸هـزار هکتار گلخانـه در کشـور ایجاد کنیـم و تا
پایـان سـال جـاری  ۲۱هـزار هکتـار بـه بهرهبـرداری میرسـد و از ظرفیت هـای
موجـود در بانک کشـاورزی و صندوق توسـعه ملـی در این زمینه اسـتفاده خواهیم
کـرد و بـه توسـعه گلخانـه در اسـتان فـارس کمـک میکنیم.

تصمیـم گیـری باشـد بایـد کار علمـی دقیـق انجـام شـود بـه عنـوان مثـال
برنامـه ریـزی در زمینـه مرکبـات نیـاز بـه ده تـا دوازده سـال مطالعـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه باید سیاسـت گذاری هـا به نحوی انجام شـود کـه نتیجه
آن مشـهود باشـد ،افـزود :در تمـام زمینـه هـا از جمله کشـاورزی ،نفت ،بهداشـت
و درمـان و فرهنـگ بایـد مطابـق برنامه پیـش بروید بنابراین اسـناد باالدسـتی را
بگذارید و طبق سند مطالبه کنید.
دژکام اظهـار کـرد :پهنـه هـای بسـیار گسـترده ای در اسـتان فـارس در زمینـه
کشـاورزی و بـاغ وجـود دارد و بزرگترین پهنه در شهرسـتان مرودشـت قرار دهد و
ایـن شهرسـتان نـه فقط از بـاب زمینهای کشـاورزی بلکـه از بـاب ظرفیت های
کشـاورزان و نـوع کار در زمینـه بـه زراعـی در رده هـای عالـی قـرار دارد و برخی
از کشـاورزان ایـن شهرسـتان را مـی تـوان بـه عنـوان نمونـه ملـی معرفـی کـرد.
امـام جمعـه شـیراز بـا اشـاره به اینکـه در اسـتان فـارس تجربـه عملـی در زمینه
کشـاورزی وجـود دارد ،افـزود :ایـن اسـتان در زمینـه اصلاح نـژاد ،آبیـاری تحت
فشار پیشینه قوی دارد.

تولیـت آسـتان مقـدس حضرت شـاهچراغ (ع) گفـت :ظرفیت ها و منابع ارزشـمند
حـرم مطهـر احمـد بـن موسـی الکاظـم (ع) مـی توانـد در زمینـه فعالیـت هـای
تولیـدی و ایجـاد اشـتغال در بخش کشـاورزی مورد اسـتفاده قرار گیرد امـا نیاز به
کار کارشناسـی و بررسـی دقیـق آن دارد.
آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام در نشسـت بـا محمـد مهـدی برومنـدی معـاون
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبـری در
ارتبـاط بـا آمـار و برنامـه ریـزی ،ابـراز کـرد :بـرای اینکـه آمارهـا مبنـای

وی بـا بیـان اینکـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس علاوه بـر
تحصیلات کشـاورزی دارای تجربـه عملیاتـی اسـت ،ابـراز کـرد :در این سـازمان
نیـروی هـای انسـانی بـا تجربـه ای فعالیـت مـی کننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه مقـام معظـم رهبـری بارها
فرمودنـد تحریـم هـا را بـا نـگاه بـه داخـل بایـد بـی اثـر کـرد ،اظهـار کـرد :اگر
تحریـم اثـر کـرده رویکـرد ما در مسـائل اقتصادی غلط اسـت و کشـور ایـران این
ظرفیـت را دارد کـه بتوانـد ایـن مسـئله را تغییـر دهد.

مبنای آمارها باید کار علمی دقیق باشد
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استاندار فارس:

کشاورزی دانش بنیان الزمه رقابت در بازارهای بینالمللی

اسـتاندار فـارس گفـت :با افزایـش جمعیت و توسـعه
تکنولوژی هـای جدید،کشـاورزی بایـد بـه سـمت
کشـاورزی دانشبنیـان حرکـت کنـد چـرا کـه بـا
کشـاورزی سـنتی نمیتوانیم نیازهای جامعه را پاسـخ
دهیـم و وارد رقابـت بـا سـایر کشـورهایی شـویم که
در ایـن زمینـه از دانـش و علـم روز اسـتفاده میکنند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،عنایـتاهلل رحیمی
در جلسـهای بـا حضـور محمـد مهـدی برومنـدی،
معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی ابـراز
کـرد :بـا بهـره گیـری از کشـاورزی دانـش بنیـان
می تـوان گونههـای مناسـب اقلیـم و آب و هـوا و
خـاک مـا و گونههـای مقـاوم را شـناخت.
وی بـا اشـاره به نقـش فارس در تامیـن امنیت غذایی
کشـور افـزود :نقـش کنونـی فـارس در تامیـن امنیت
غذایـی و نقشـی که در آینـده میتواند داشـته نیازمند
توجه در سـطوح ملی اسـت.
رحیمـی بـا اشـاره بـه لـزوم تدویـن سـند راهبـردی
کشـاورزی بـه ویـژه در زمینـه باغبانـی در اسـتان و
کشـور ،اظهـار کـرد :با توجه بـه تنوع اقلیمـی موجود،
تدویـن چنین سـندی راهگشـای بسـیاری از مسـائل
در حـوزه کشـاورزی خواهـد بود.
بـه اعتقـاد اسـتاندار فـارس؛ ایجـاد باغهـای مـادری
و توجـه بـه زنجیـره تولیـد کـه از اصولـی اسـت کـه
میتوانـد موجـب ارزش افزایی و ایجاد اشـتغال شـود،
بهـره گیـری مزیت هایـی کـه در تولیـد محصـوالت
بـه صـورت انحصـاری در اسـتان وجـود دارد همگـی
نیازمنـد یـک پایـش علمـی و رویکـرد جدید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس در زمینـه
انجیـر ،پسـته ،گـردو ،انگـور و گیاهان دارویـی و گل
محمـدی از مزیتهـای ویـژه برخـوردار اسـت ،گفت:
بـرای بعضی از ایـن محصوالت مثل انجیر و شـیرین
بیـان میزهـای ملـی صـادرات تشـکیل دادهایم.
اسـتاندار فـارس همچنیـن از انجـام تالش هـای
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درخـور توجـه بـرای صـادرات انجیر به هنـگ کنگ،
چیـن و ویتنـام خبـر داد.
خسارت های ناشی از کرونا به واحدهای
کشاورزی

اسـتاندار فـارس افـزود :در ایـام بیمـاری کرونـا
آسـیبهای زیـادی به بعضـی از واحدهای کشـاورزی
بـه ویـژه گلخانـه ها وارد شـده اسـت که جبـران این
خسـارت هـا و احیـای واحدهـای آسـیب دیـده برای
بازگشـت بـه بـازار حتمـ ًا باید مـورد توجه قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه مشـکل زوال مرکبـات بـر لـزوم
اجـرای برنامه ای مـدون برای افزایـش طول بازدهی
درختـان مرکبـات به ویـژه در شهرسـتان های داراب،
جهـرم ،فراشـبند ،قیـر و کارزیـن تاکیـد کرد.
زوال جنگلهـای اسـتان بـه ویـژه جنگل هـای بلوط
از دیگـر نگرانی هـای اسـتاندار فـارس بـود کـه بـه
گفتـه او بایـد مـورد توجـه جـدی قـرار گیرد.
رحیمـی همچنیـن اظهـار کـرد :در زمینه صـادرات و
واردات نیازمنـد تصمیـم عقالیی در زمینـه منافع ملی
هسـتیم و بـی تردیـد ارتباط با کشـورهای همسـایه و
دیگـر نقاط جهـان از اولویت های کشـور اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مـراودات اقتصـادی بـه ویـژه در
زمینـه میـوه و غـذا اجتنـاب ناپذیـر اسـت ،افـزود:
مزیت هـای کشـور و اسـتان در زمینـه تولیـد و
صـادرات بعضی محصـوالت و همچنین مزیت سـایر
کشـورها بـرای واردات بعضی نیازها بایـد در مراودات
اقتصـادی و تقویـت ایـن روابـط مـد نظر قـرار گیرد.
اسـتاندار فارس ادامه داد :توسـعه صادرات با اسـتفاده

از حمـل و نقـل هوایـی به ویـژه در حوزه سـبزیجات
و ایجـاد پایانـه صادراتـی در حـال پیگیـری اسـت تـا
بـا سـرعت بیشـتری راه اندازی شـود که در دو سـال
گذشـته در ایـن زمینـه اقدامـات زیـادی انجـام شـده
اسـت ،امـا هنـوز نیازمنـد تلاش بیشـتری در مـورد
صنایـع تبدیلـی سـردخانه ،حمـل و نقـل و افزایـش
سـطح تولیدات هسـتیم.
رحیمـی بـا تاکیـد بـر اینکه پذیـرای مراکـز تحقیقات
پیشـرفته کشـاورزی در اسـتان خواهیم بود ،گفت :در
حال حاضر نیز دانشـکده کشـاورزی و مرکز تحقیقات
جهـاد کشـاورزی و منابـع طبیعی فعالیت هـای خوبی
بـه ویـژه بـر روی بذرهـا انجـام داده ،هرچنـد کـه
نیازمنـد سـرعت و دقـت بیشـتر در زمینـه توسـعه
تحقیقات کشـاورزی در شـیراز ،مرودشـت ،پاسـارگاد
و داراب وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه زیرسـاخت هایی کـه از گذشـته در
مجموعـه جهـاد کشـاورزی این اسـتان وجود داشـته،
افـزود :ایجـاد باغ مـادری باید با جدیت در دسـتور کار
جهـاد کشـاورزی فارس قرار داشـته باشـد.
اسـتاندار فـارس اضافـه کـرد :تسـهیالت مـورد نیـاز
ایجـاد بـاغ مـادری توسـط بانـک کشـاورزی تامیـن
خواهـد شـد و همچنیـن بـرای توسـعه گلخانههـا نیز
ایـن بانـک همـکاری الزم را بایـد داشـته و شـرط و
شروط اضافه را کنار بگذارد.
رحیمـی؛ ایجـاد زنجیره هـای تولیـد را بسـیار مهـم
دانسـت و افـزود :تـا پایـان ایـن دولـت بایـد مقدمات
توسـعه زنجیرههـای تولیـد و همچنیـن ایجـاد بـاغ
مـادری انجـام شـود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

دانشکده کشاورزی با تولید نهال به بخش اجرا کمک کند

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :نهـال پایه و اسـاس باغبانی اسـت و دانشـکده
کشـاورزی مـی توانـد در تولیـد پایه و پیونـدک نقش
بـازی کنـد از ایـن رو انتظـار اسـت این دانشـکده در
تولیـد پایـه مقاوم به شـوری و تنش های زنـده و غیر
زنـده بـه بخش اجـرا کمـک کند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
در نشسـت محمـد مهـدی برومنـدی معـاون وزیـر
در امـور باغبانـی بـا سـید محسـن تقـوی رئیـس
دانشـکده کشـاورزی دانشگاه شـیراز و اسـاتید بخش
باغبانـی مسـئولین دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز ،تصریـح کـرد :مسـیر تحقیقـات و پـروژه هـا
در دانشـکده کشـاورزی پایـداری بیشـتری نسـبت به
مرکـز تحقیقـات دارد چـرا کـه در ایـن مرکـز بیشـتر
پژوهـش هـا کاربـردی و کوتـاه مـدت اسـت.
این مقام مسـئول با اشـاره به اینکه یکی از اسـتراتژی
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و وزارتخانه
توسـعه تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده اسـت،
اظهـار کـرد :در اسـتان فـارس مطابـق بـا امکانـات
در اختیـار ،سـه سـناریو توسـعه گلخانه های هایتـک،
گلخانه هـای تابـع اقلیـد و اسـتفاده سـایبان در بـاغ
هـا بـه خصـوص باغ هـای مرکبـات دنبال می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از سـایبان در بـاغ هـا

باعـث تعدیـل چهار الی پنـج درجه ای دما می شـود،
افزود :اسـتفاده از سـایبان در جنوب اسـتان از عوارض
گرمایـی و در شـمال از عـوارض سـرمایی جلوگیـری
مـی کند بنابراین انتظار می رود دانشـکده کشـاورزی
در ایـن زمینـه بـه بخـش اجرا کمـک کند.
او از مسـئولین دانشـکده کشـاورزی خواسـت تـا در
کنتـرل آفـات و بیمـاری هـا از جملـه زوال مرکبـات،
سـرخرطومی حنایـی خرمـا؛ تولیـد محصـول گواهـی
شـده و اسـتاندارد و همچنیـن ایجـاد زنجیـره ارزش
بـه خصـوص در محصوالت باغـی کـه ارزش افزوده
باالتـری دارنـد بخـش اجـرا را یـاری کنند.
پژمـان؛ تولیـد بـذور هیبریـد سـبزی و صیفـی را از
جملـه نیازهـا برشـمرد و گفـت :دانـش تولیـد بـذور

در اسـتان فـارس وجـود دارد و بـا همکاری دانشـکده
کشـاورزی ایـن امـر محقـق مـی شـود.
استان فارس ویترین باغبانی کشور است
بـه گفتـه وی؛ اسـتان فارس با سـطحی بالـغ بر ۳۷۰
هـزار هکتـار باغ و تولیـدی افزون بـر  3.3میلیون تن
محصوالت باغی مقام نخسـت کشـور را دارد و عالوه
بـر آن بـه دلیـل تنـوع تولیـد ،ویتریـن محصـوالت
باغی اسـت.
پژمـان ابـراز کـرد :در حـوزه پژوهشـی علاوه بـر
دانشـکده قوی کشـاورزی ،مرکز تحقیقـات و آموزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بیـش از
 100نفـر عضـو هیئـت علمـی دارد.
وی؛ بـه پتانسـیل های باغبانـی اسـتان فـارس نیـز
گریـزی زد و افـزود :در صـورت ایجـاد زنجیره ارزش
و برندسـازی انجیـر اسـتهبان جـزو برندهـای خـاص
بیـن المللـی قرار می گیـرد ،همچنین سـطحی قریب
بـه هشـت هـزار هکتـار گل محمـدی در این اسـتان
وجـود دارد و چهـار هـزار هکتار گل محمـدی دیم در
شهرسـتان داراب قـرار دارد کـه از جملـه محصوالت
ارگانیـک اسـت و علاوه بـر ارزش اقتصـادی باالیی
کـه در ارزآوری دارد از جنبه هـای گردشـگری و
اکوتورسـیم اسـت کـه باید مـورد توجـه قـرار گیرد.
پژمـان؛ زیسـت بوم هـای اسـتان فـارس را از جملـه
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 68دی مـــــــاه 1399

9

ظرفیت هـای مغفـول برشـمرد و گفـت :از ایـن
ظرفیـت بـرای ایجـاد باغ های گردشـگری مـی توان
اسـتفاده کـرد.
استاد دانشگاه شیراز مطرح کرد:

فارس؛ ظرفیتی بالقوه در تولید
محصوالت باغی دیم
رئیـس بخـش باغبانی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز گفـت :کشـور مـا خصوصـا اسـتان فـارس در
حـوزه تولیـد محصـوالت باغـی دیـم باالخـص پنـج
محصـول از ظرفیـت بالقـوه ای برخـوردار اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت علی قرقانـی تصریح کـرد :به
طـور خـاص محصولهـای انجیـر ،انگور ،بـادام ،گل
محمـدی و زعفـران کـه زعفـران را نیمـه دیـم مـی
توانیـم حسـاب کنیـم قابلیت توسـعه به شـکل دیم را
دارد بـه نحـوی کـه هیـچ فشـاری بـر منابـع آب زیر
زمینی وارد نشـود.
بـه گفتـه وی؛ در ایـن طـرح بـاغ هـا از آب بـاران
اسـتفاده میکننـد و اگـر خـوب طراحـی بشـود مـی
توانـد سـفره های آب زیـر زمینـی را تقویـت کنـد؛ از
آن طـرف در تولیـدات دیم کود و سـم های شـیمیایی
چنـدان اسـتفاده نمیکنیـم کـه اگـر درسـت مدیریت
شـود میتوانـد محصول سـالم و ارگانیـک تولید کند.
این اسـتاد دانشـگاه اظهار کـرد :در بخـش باغبانی از
سـالیان گذشـته بـر روی تولیـد همه ایـن محصوالت
پژوهش هـای بسـیار زیـادی انجـام شـده اسـت پس
بایـد ایـن را هدفمندتـر کنیـم و یـک قطب یا هسـته
علمـی پژوهشـی خـاص در زمینـه محصـوالت باغی
دیـم در بخـش باغبانی ایجاد شـود.
او خواسـتار حمایتهـای مـادی و معنـوی دولـت و
معاونـت باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی از این طرح
شـد تا منشـاء خیر برای اسـتان فارس و کشـور باشد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جایـگاه دانشـگاه شـیراز،
دانشـکده کشـاورزی و بخـش باغبانـی آن در عرصـه
بیـن الملـل و کشـور بـر هیـچ کس پوشـیده نیسـت،
افـزود :مـی خواهیـم در تصمیـم گیری هـای وزارت
جهـاد کشـاورزی حضـور داشـته باشـیم ،اگـر کمیتـه
مشـورتی وجـود دارد یـا اگـر طـرح بزرگی در سـطح
ملـی و در سـطح اسـتانی بنـا بـه اجـرا اسـت عالقـه
مندیـم مورد مشـورت قـرار بگیریـم و از مـا بخواهند
تـا کمـک کنیـم .قرقانـی در ادامـه می گویـد :بخش
باغبانی دانشـکده کشـاورزی دانشگاه شـیراز در حوزه
نیـروی انسـانی و آزمایشـگاه هـا از وضعیـت خوبـی
برخـوردار اسـت امـا درحـوزه مزرعـه ،گلخانـه بـه
خصـوص گلخانه های مـدرن و بـاغ ،آن امکاناتی که
از قبـل بوده اسـت فرسـوده و نیازمند نوسـازی اسـت
از ایـن رو طرحـی تهیـه و زمین نیز بـه آن اختصاص
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یافتـه اسـت در صـورت اعطـای اعتبـار بـرای احداث
آن هـا ایـن طـرح هـا اجرایی میشـود.
بـه گفتـه او؛ در صـورت سـاخت ایـن مجموعـه هـا
دانشـگاه و وزارت جهـاد کشـاورزی متقابلا از منافـع
آن بـه جهـت پیشـبرد اهـداف کالن خـود بهـره
برداری هـای بهینـه خواهنـد کـرد.
رئیـس بخـش باغبانی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز بـا بیـان اینکه او و یکـی از همکارانـش کتابی
بـا عنوان تجربه کشـاورزی در کشـور نیوزلنـد تدوین
کـرده انـد ،اضافه کـرد :این کتـاب می توانـد الگویی
بـرای برنامـه ریـزی در اسـتان و کشـور باشـد از این
رو  ۳۰۰نسـخه از آن به معاونـت باغبانی وزارت جهاد
کشـاورزی هدیه مـی کنیم .
در ایـن نشسـت علاوه بـر محمـد مهـدی برومندی
معـاون وزیـر در امـور باغبانـی و حسـین پژمـان
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،سـید
محسـن تقـوی رئیس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز ،شـکراله حاجی ونـد رئیس موسسـه تحقیقات
علـوم باغبانـی کشـور ،غالمرضـا تقـوی مدیـرکل
دفتـر گل و گیـاه زینتـی ،گلخانـه و قـارچ خوراکـی
معاونـت باغبانـی ،زهـرا جلیلـی مقدم مدیـر کل دفتر
میوه هـای گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری معاونـت
باغبانـی ،مرتضـی گل محمـدی رئیـس پژوهشـکده
مرکبـات و میوه هـای نیمـه گرمسـیری کشـور و
شـاهین رسـتم پـور مشـاور معـاون وزیـر و مسـئول
طـرح و برنامـه معاونـت باغبانـی و جمعـی از اسـاتید
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز حضور داشـتند.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
مطرح کرد:

رشد مثبت بخش کشاورزی
در اقتصاد کشور

معـاون باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :در
شـرایطی کـه بـه دلیـل تحریمهـا و همـه مشـکالت
اقتصـادی بخشهـای مختلـف دچـار رشـد منفـی
شـدهاند امـا بخـش کشـاورزی رشـد مثبـت داشـته و
باعـث شـده اسـت تـا بـه کشـور کمک هـای بسـیار
موثـری بشـود و اعـداد و ارقـام آمـاری را معنـی دار
کـرده اسـت.

در ادامـه ایـن نشسـت محمدمهدی برومنـدی تصریح
کـرد :کشـور در سـال گذشـته در بخـش کشـاورزی
بیـش از 6میلیـارد دالر درآمد ارزی داشـته اسـت که با
افتخـار مـی گویـم سـه میلیـارد دالر یعنـی  ۵۰درصد
آن از بخـش باغبانـی حاصل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه ایـن اعـداد و ارقام
نشـان میدهـد کـه در حـوزه کشـاورزی و باغبانـی
جـای کار بسـیار داریـم ،اظهـار کـرد :یـک نـگاه بـه
گذشـته نشـان مـی دهـد کـه همـه توفیقاتـی کـه ما
در بخـش کشـاورزی داشـته ایـم مرهـون تالشهای
علمـی و رهنمودهـای دانشـگاهی کشـور و ارائـه
روشهـای نویـن بـوده اسـت.
برومنـدی بـا اذعـان بـه اینکـه هنـوز از همـه
ظرفیتهـای علمـی در بخشهای تخصصی اسـتفاده
نشـده اسـت ،افـزود :اسـاتید دانشـگاهی و علمـی در
حـوزه باغبانـی داریـم کـه هـم تـراز بـا دانشـمندان
هسـتهای هسـتند و میتواننـد همچنان نقـش آفرینی
کننـد؛ بـه صـورت شـبانه روزی در تلاش هسـتند و
زحمـات ایـن مجموعـه باعث شـده ما امـروز در تولید
بسـیاری از محصـوالت بـا در نظـر گرفتـن توسـعه
پایـدار در بخش کشـاورزی بـا دنیا رقابـت کنیم و این
بـرای مـا بسـیار قابـل افتخار اسـت.
بـه اعتقـاد وی؛ یـک فاصلـه بیـن بخشهـای
تحقیقاتـی و دانشـگاهی بـا حـوزه سیاسـتگذاریها و
اجرایـی وجود داشـته اسـت کـه این شـکاف عمیق را
بایـد ترمیـم کـرد تا بـا تعامل و هـم افزایی بیشـتر به
سـمت پیشـرفت حرکـت کـرد.
سند توسعه باغبانی استان فارس بازنگری میشود
برومنـدی بـا اشـاره به اسـناد باال دسـتی کـه در نظام
جمهـوری اسلامی تدویـن شـده و اهدافی کـه برای
توسـعه بخـش کشـاورزی و مشـخصا حـوزه باغبانـی
مشـخص شـده اسـت ،بیـان کـرد :اسـتان فـارس،
اسـتان بسـیار مهمی اسـت به عبارتی ویترین باغبانی
کشـور محسـوب میشود و بسـیار مسـتعد برای تولید
محصـوالت باغبانـی اسـت ،از ایـن رو بنا داریـم تا در
سـند توسـعه باغبانی اسـتان فـارس و دیگر اسـتانها
تجدیـد نظـر کنیم.
وی بـا اشـاره به اینکه در برخی از دشـت های اسـتان
فـارس شـاهد بیـش از  35متـر افـت سـفره های آب

زیـر زمینـی هسـتیم و در برخـی شهرسـتان هـا حتی
بـرای آب شـرب مـردم بایـد بـه عمق هـای پایین تر
از  500متـر رفـت ،گفـت :این نشـان می دهـد که در
اسـتان فـارس بـا مسـئله آب بـه عنـوان یـک نهـاده
دارای محدودیـت جـدی در بخـش کشـاورزی مواجه
ایـم از ایـن رو در برنامـه ریزی هـای جدیـد بـرای
توسـعه بخـش کشـاورزی و باغبانـی این اسـتان باید
برنامـه ریـزی بهتـری صـورت گیرد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :مـا بایـد بدانیـم در هـر
اسـتان کشـور در حـوزه باغبانـی چـه وضعیتـی وجود
دارد و ایـن اطالعـات باید بر اسـاس آمایش سـرزمین
و مطالعـات دقیـق علمـی و فنـی و توصیه هـای
بخش هـای علمـی تهیـه و تدویـن شـود.

بـه گفتـه وی؛ اینکـه در اسـتانها چه ظرفیتـی وجود
دارد و بـه چـه میـزان بـه فعلیت رسـیده اسـت بسـیار
مهـم خواهـد بـود و موضـوع تغییـر الگوی کشـت به
منظـور حفـظ منابـع آبهـای زیـر زمینـی از جملـه
مـواردی اسـت کـه حتمـا دنبـال خواهد شـد.
معـاون باغبانـی وزیـر جهاد کشـاورزی تاکیـد کرد :ما
نبایـد مرتـب بـه دنبال توسـعه کمـی باغـات در ایران
باشـیم؛ اگـر بـر روی وضـع موجـود متمرکـز و تالش
کنیـم مسـائل و مشـکالتی کـه وجـود دارد را رفـع و
باغهـای درجـه  3کشـور را بـا کار علمی بـزرگ ارتقاء
دهیـم پیشـرفتهای خیلـی جـدی بـه دسـت میآید.
در پایـان ایـن نشسـت برومنـدی و هیـات همـراه از
نهالهـای وارداتـی خرمـای مجـول و تولیـد نهال در

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز بازدیـد کردنـد.
در ایـن نشسـت ،حسـین پژمـان رئیس سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،شـکراله حاجی ونـد رئیس
موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی کشـور ،غالمرضـا
تقـوی مدیـرکل دفتـر گل و گیـاه زینتـی ،گلخانـه
و قـارچ خوراکـی معاونـت باغبانـی ،زهـرا جلیلـی
مقـدم مدیـر کل دفتـر میوه هـای گرمسـیری و نیمـه
گرمسـیری معاونـت باغبانـی ،مرتضـی گل محمـدی
رئیـس پژوهشـکده مرکبـات و میوه هـای نیمـه
گرمسـیری کشـور و شاهین رسـتم پور مشـاور معاون
وزیـر و مسـئول طـرح و برنامـه معاونـت باغبانـی،
حضـور داشـتند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور:

توسعه تکنولوژی باغهای دیم در مرکز آموزش کشاورزی علیآباد کمین
رئیـس موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانی کشـور گفت:
بـا توجـه شـرایط اقلیمـی "مرکـز آمـوزش کشـاورزی
علـی آبـاد کمیـن" ایـن مجموعـه بـه عنـوان پایلوتی
بـرای توسـعه تکنولـوژی باغ هـای دیـم و کـم آب بر
از جملـه بـادام و انگـور و گیاهان دارویی بررسـی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،شـکراله حاجیوند
در سـفر بـه اسـتان فـارس و در بازدیـد از "مرکـز
آمـوزش کشـاورزی علـی آبـاد کمیـن" ابـراز کـرد :بـا
توجـه بـه زیرسـاختهای موجـود در ایـن مرکـز در
خصـوص گیاهـان دارویـی مثل سیسـتم خشـککن و
بسـتهبندی گیاهان دارویی و انبارهای بسـیار مناسـبی
بـرای نگهـداری و در واقع آزادسـازی به عنـوان بارگاه
بـرای گیاهـان دارویـی وجـود دارد ،در ایـن مجموعـه
پتانسـیل ایجـاد یـک مرکـز توسـعه و تکنولـوژی
گیاهـان دارویـی وجـود دارد.
بـه گفته وی؛ مرکـز آموزش مذکور در آینـده به عنوان
محلـی برای آمـوزش نیروهای ماهر گلخانـهای نیز در
نظر گرفته می شـود.

رئیس موسسـه تحقیقـات علوم باغبانی کشـور تصریح
کـرد :ایـن موسسـه بـا هفـت پژوهشـکده مختلـف در
سـطح کشـور فعالیـت میکنـد کـه مرکـز تحقیقات و
آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس یکی
از مهمتریـن پژوهشـکدهها و مراکـز تحقیقاتی اسـت.
اصالح و نوسازی  1500هکتار باغ مرکبات در فارس
حاجـی وندی؛ دسـتاوردهای سـفر به اسـتان فـارس را
برنامهریـزی ،اصلاح و نوسـازی باغهـای مرکبـات در
سـطح  1500هکتـار در ایـن اسـتان برشـمرد و گفت:
تولیـد نهـال سـالم و عـاری از ویـروس اولیـن گام در
ایـن زمینـه اسـت که بـا همـکاری موسسـه تحقیقات
علـوم باغبانی ،مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و
منابـع طبیعی اسـتان فـارس و بخش خصوصـی انجام
میشـود.
رئیـس موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی کشـور بـا
اشـاره بـه اینکـه از دسـتاوردهای این موسسـه تولید و
توسـعه کشـت آنانـاس اسـت ،افـزود :با توجه بـه تنوع
کشـت محصـوالت گلخانهای در شهرسـتان پاسـارگاد

مقـرر شـد ،در ایـن گلخانههـا آناناس نیز کشـت شـود
و همچنیـن بـرای کشـت پایلـوت زنجبیـل و گیاهـان
زینتـی عـاری از ویـروس مثـل گل میخـک ،سـازمان
تحقیقـات دسـتاوردهای خوبـی داشـته که کشـت این
محصـوالت نیـز در برنامه کاری گلخانههای پاسـارگاد
قـرار گرفت.
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بازدید مدیرکل دفتر امور گلخانه،

گل و گیاه زینتی و قارچ خوراکی از گلخانههای
استان فارس
تقوی :

تبلور امنیت غذایی در بستر امنیت روانی
مدیـرکل دفتـر امـور گلخانه ،گل و گیـاه زینتی و قارچ خوراکی گفـت :وزارت جهاد
کشـاورزی دو وظیفـه عمـده تامیـن امنیـت غذایـی و ارتقای صـادرات محصوالت
کشـاورزی را برعهـده دارد امـا امنیـت غذایـی در واقـع متبلـور نخواهـد شـد مگر
در بسـتر امنیـت روانـی و یکـی از راه هـای ایجاد امنیـت روانی ،کشـتگل وگیاه
زینتی اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،غالمرضا تقـوی در بازدید از گلخانههای اسـتان
فـارس بـا اشـاره بـه اینکه صـادرات هر  ۱۰۰تا  120شـاخه گل معادل یک بشـکه
نفـت اسـت ،تصریـح کرد :علاوه بـر ارزآوری ،هـر هکتـار گلخانه حداقـل ده نفر
اشـتغال زایی را بـه دنبال دارد.
بـه گفتـه وی؛ تا پایـان سـال  ۱۴۰۴و به عبارتی برنامـه اقتصاد مقاومتـی ،افزودن
 ۴۸هـزار هکتـار گلخانـه در دسـتور کار قـرار دارد کـه ایـن موضـوع بـه منظـور
افزایـش بهـرهوری ،کاهـش هزینه هـای تولیـد و اقتصـادی کـردن واحدهـای
تولیـدی اتفـاق خواهـد افتاد.
او؛ هـدف از سـفر بـه اسـتان فـارس و بازدیـد از گلخانـه هـا را نظـارت و کنتـرل
پـروژه هـا در زمینـه رفـع مشـکالت و نواقـص دانسـت و افـزود :در ایـن بازدیدها
سیاسـتها و اولویتهـای کالن کشـوری بـا یـک ادبیـات سـاده و بـه صـورت
مسـتقیم و چهـره بـه چهـره بـه جامعـه هـدف منتقـل میشـود.
تقـوی ابـراز کرد :ایجاد گلخانه جلب سـرمایههای سـرگردانی اسـت که به سـمت
بازارهـا و سـرمایهگذاریهای نامعقـول گسـیل پیدا کردنـد بنابراین توسـعه گلخانه
از رفتـن سـرمایههای سـرگردان به سـمت طلا دالر و سـفتهبازی جلوگیری و به
دولـت و نظام کمـک میکند.
وی در بازدیـد از گلخانههـای شهرسـتانهای پاسـارگاد و مرودشـت بـا بیان اینکه
 ۵۸۷هکتـار گلخانـه در اسـتان فـارس وجـود دارد کـه بخش قابل توجهـی در این
دو شهرسـتان قـرار دارد ،اظهـار کـرد :گلخانه داران باید از نظر علمی به روز شـوند
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از ایـن رو بخشـی از اطالعـات علمی از نزدیـک به این بهره برداران منتقل شـد و
همچنیـن با شـنیدن مشـکالت این عزیـزان اصالحاتی مـورد نیـاز و حمایت های
درخواسـتی آنان در برنامه قـرار گرفت.
حمایت دولت از ایجاد و توسعه گلخانه

مدیـرکل دفتـر امـور گلخانـه ،گل و گیـاه زینتـی و قـارچ خوراکی تصریـح کرد :با
رویکـرد ایجـاد اشـتغال ،توسـعه صـادرات و ارزآوری برنامههـای حمایتـی شـامل
تامیـن منابـع مالی در قالب تسـهیالت ،تسـهیل در روند صـدور مجوزها و آموزش
نیـروی ماهـر اعـم از کارشناسـان ،نیـروی کار و کاربـران گلخانـه اجرا میشـود.
وی؛ بـه شـیوع ویـروس کوویـد  19و ایجـاد اختلال در بـازار گل ،گریـزی زد و
افـزود :در ماههـای اخیر گلخانهها در رسـته چهاردهم مشـاغل و کسـب و کارهای
آسـیب دیـده از کرونـا قرار گرفتنـد ،بنابراین در آینـده به این گروه بیشـتر میتوان
کمـک کرد.
تقـوی ابـراز کـرد :بـه دنبـال محدودیتهای اعمال شـده بـه علت شـیوع ویروس
کرونـا در آذرمـاه گذشـته بازارهـای عرضـه گل و گیـاه ،گلفروشـیها و بازارهای
بـزرگ جـزو رسـته گـروه یک قـرار نداشـتند ،از این رو بسـیاری از مراکـز تولیدی
کـه محصوالتـی به ایـن واحدهـا عرضه میکردنـد ،تعطیل شـدند.
او بـا اشـاره بـه خواسـته تولیدکننـدگان گیاهـان زینتـی مبنـی بـر قـرار گرفتـن
در رسـته اول ،مـی گویـد :خوشـبختانه توانسـته ایـم از سـتاد ملـی کرونـا مصوبه
بگیریـم و چـرخ تولیـد و عرضـه در حوزه گل و گیـاه همچنان بچرخـد و امیدواریم
فرصت هـای محـدود کننـده صـادرات هـم بـه زودی بـر داشـته شـود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان فارس:

فارس ،رتبه نخست در تولید محصوالت
باغی کشور

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانـی گفـت :اسـتان پهناور فـارس یکی
از اسـتانهای مهـم کشـور و دارای رتبـه نخسـت در تولیـد محصوالت باغی اسـت
کـه نزدیـک بـه  ۱۵درصـد از تولیـدات باغی کشـور متعلق به اسـتان فارس اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمدمهدی برومندی در سـفر به اسـتان فارس
بـا اشـاره بـه اینکـه این اسـتان بـه دلیل شـرایط اقلیمـی بسـیار مناسـب در مناطق
مختلـف دارای تنـوع محصـوالت باغبانـی و حائـز رتبـه خاصـی در وزارت جهـاد
کشـاورزی و در کشـور اسـت ،تصریـح کـرد :بررسـی ظرفیتهـای باغبانـی در کل
اسـتان و مسـائل و مشـکالت به ویـژه در خصوص بـاغ مرکبات در شهرسـتانهای
داراب و جهـرم از دالیـل سـفر بـه این اسـتان اسـت.
وی بررسـی سندتوسـعه باغبانـی اسـتان فـارس را از دیگـر برنامه هـای سـفر خـود
برشـمرد و افـزود :نشسـت بـا بخش باغبانی دانشـگاه شـیراز بـه منظور هـم افزایی
بیـن حـوزه علـم و بخـش سیاسـتگذاری بـه اجـرا در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا
توجـه بـه نـگاه دانـش محـوری کـه مقـام عالـی وزارت دارنـد از دیگـر برنامههای
ایـن سـفر اسـت تا بتوانیـم تفاهم نامه ای در نهایت با دانشـگاه شـیراز برای توسـعه
باغبانی اسـتان فارس داشـته باشـیم.
معـاون وزیـر در امـور باغبانـی؛ بازدیـد از ظرفیت هـای بالقـوه و فعـال کـردن ایـن
ظرفیـت هـا را از دیگـر اهـداف سـفر دانسـت و اظهار کـرد :تولید هسـته های اولیه،

پیونـدک ،نهال سـالم عـاری از ویروس و توسـعه گلخانه ها در این اسـتان از اهداف
مهم وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اقلیـم متنـوع اسـتان فـارس ،گفـت :بـا توجه به اسـناد باالدسـتی
نظـام مثـل برنامـه ششـم توسـعه و موضـوع اقتصـاد مقاومتـی مقـرر شـد تـا پایان
سـال  ۱۴۰۴در کشـور  ۴۸هـزار هکتـار گلخانـه داشـته باشـیم و در پایان سـال ۹۹
ایـن بـه عـدد  ۲۱هـزار هکتـار می رسـدو یکـی از اسـتانهای مـورد هدف اسـتان
فـارس اسـت کـه بتوانیـم از ظرفیت هـای ایـن اسـتان بـرای توسـعه گلخانـه ایـی
اسـتفاده کنیم.
او بـه ظرفیتهـای بسـیار عظیم اسـتان فارس در حـوزه گیاهان دارویی اشـاره کرد و
افـزود :بررسـی های الزم را خواهیـم داشـت که بتوانیـم طرحهـای را در قالب بودجه
 ۱۴۰۰و برنامههای آینده برای توسـعه گیاهان دارویی در این اسـتان داشـته باشـیم.
برومنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه وجـود باغ هـای درجه سـه یکـی از موضوعـات مهم
اسـت ،اظهـار کـرد :با توجـه به اینکه سـطح باغ هـای اسـتان فارس ،بیـش از 3۷۱
هـزار هکتـار اسـت ،اصلاح و احیـای بـاغ هـا در نهایـت افزایـش تولیـد و تامیـن
معیشـت بهرهبـرداران از جملـه مباحثـی اسـت کـه مجموعـه باغبانـی وزارت جهـاد
کشـاورزی در ایـن سـفر دنبـال مـی کند.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امور باغبانی با اشـاره بـه مزیت باغبانی در کشـور
آن هم در شـرایط بسـیار سـخت تحریم ،ابراز کـرد :صادرات محصوالت کشـاورزی
در سـال گذشـته قریـب بـه  6میلیـارد دالر بود که نزدیـک به نیمـی از آن به بخش
باغبانـی اختصـاص داشـت بنابرایـن ما ظرفیت بسـیار عظیمـی در این حـوزه داریم
کـه بـا توسـعه باغبانـی به ویـژه در اسـتان فارس کـه ویترین باغبانی کشـور اسـت
در واقـع مـی توانیـم بـه اهـداف بلنـدی در تولید مـازاد بر مصرف برسـیم کـه یقین ًا
ارزآوری را در کنـار اشـتغال و تولید برای کشـورخواهد داشـت.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانـی و هیئـت همـراه روز چهارشـنبه
هفدهـم دی مـاه بـه اسـتان فارس سـفر کـرد و تا روز شـنبه بیسـت و یکـم در این
اسـتان حضـور دارد.
در ایـن سـفر شـکراله حاجـی ونـد رئیـس موسسـه تحقیقات علـوم باغبانی کشـور،
غالمرضـا تقـوی مدیـرکل دفتـر گل و گیاه زینتـی ،گلخانه و قـارچ خوراکی معاونت
باغبانـی ،زهـرا جلیلی مقـدم مدیر کل دفتر میوه های گرمسـیری و نیمه گرمسـیری
معاونـت باغبانـی  ،مرتضـی گل محمـدی رئیـس پژوهشـکده مرکبـات و میوه های
نیمـه گرمسـیری کشـور ،احمـد مسـتعان رئیـس پژوهشـکده خرمـا و میوه هـای
گرمسـیری کشـور ،شـاهین رسـتم پور مشـاور معاون وزیر و مسـئول طرح و برنامه
معاونـت باغبانی و مسـعود جاللیـان معاون اعتبارات بانک کشـاورزی کشـور معاون
وزیـر را همراهی مـی کنند.
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اجـرا مـی شـود کـه بـه دنبـال آن افزایـش تولیـد در
واحـد سـطح را خواهیم داشـت کـه منجر بـه افزایش
بهـره وری آب مـی شـود.
مدیـرکل دفتـر میوه هـای گرمسـیری و نیمـه
گرمسـیری کشـور تصریـح کـرد :تاکنـون اصلاح و
نوسـازی بـاغ هـا بر اسـاس سـطوح پیش بینی شـده
صـد درصـد اجـرا شـده اسـت.
 9ژنوتیپ برتر خرما
امسال وارد استان فارس می شود

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری کشور:

صادرات میوههای نیمه گرمسیری روند
افزایشی دارد

مدیـرکل دفتـر میوه هـای گرمسـیری و نیمـه
گرمسـیری کشـور گفـت :سـال گذشـته حـدود ۶۱۲
هزارتـن میوههـای نیمـه گرمسـیری بـا ارزش حـدود
 ۵۰۰میلیـون دالر شـامل خرما ،مرکبات ،انـار و انجیر
صادر شـده اسـت و در سـال جاری این صادرات روند
افزایشـی دارد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید" ،زهـرا جلیلی مقدم در
سـفر به اسـتان فارس با اشـاره به اینکه دسـتورالعمل
مدیریـت برداشـت میـوه ها در شـرایط شـیوع بیماری
کرونـا بـه همه اسـتان ها ابالغ شـده اسـت و شـرایط
رعایـت مـی شـود ،تصریـح کـرد :از طـرف فائـو نیـز
اعلام شـده اسـت که بـا توجه بـه امکان شستشـوی
میوه هـای نیمـه گرمسـیری نگرانـی بـرای مصـرف
کننـده وجـود نـدارد از ایـن رو شـرایط فعلـی تاثیـری
بـر روی صـادرات میوه هـای نیمـه گرمسـیری ندارد،
مضـاف بـر اینکه با توجه بـه خواص دارویـی و ارزش
غذایـی میوه هـای نیمـه گرمسـیری ماننـد مرکبات و
انـار و ...در شـرایط کرونـا ،به دلیل میـزان ویتامین ث
آنهـا ،انتظـار می رود میـزان مصـرف و تقاضای خرید
آنهـا افزایـش یابد.
وی بـا بیـان اینکـه میوه هـای گرمسـیری و نیمـه
گرمسـیری در کشـور سـهمی حدود  ۳۸درصد تولید را
بـه خودشـان اختصاص مـی دهند ،ابـراز کـرد :میزان
تولیـد ایـن میوه ها در کشـور حدود  ۸میلیـون و ۶۰۰
هـزار تـن از سـطحی نزدیـک بـه  ۷۳۸هـزار هکتـار
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ا ست .
بـه گفتـه جلیلـی مقـدم ،ایـران در تولیـد خرمـا رتبـه
دوم ،انـار رتبـه سـوم ،کیوی رتبـه چهـارم ،انجیر رتبه
پنجـم و مرکبـات رتبـه هفتـم را در دنیـا دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس یکـی از
بزرگتریـن تولیـد کننـدگان میوه هـای گرمسـیری و
نیمـه گرمسـیری در کشـور اسـت،افزود :ایـن اسـتان
بزرگتریـن تولیـد کننـده انـار و انجیـر دیـم در کشـور
اسـت.
جلیلـی مقـدم بـه برنامه اصلاح ،بازسـازی و توسـعه
باغ هـای میـوه گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری در
برنامـه پنـج سـاله و در سـطح  180هـزار هکتـار نیـز
گریـزی زد و افـزود :از ایـن سـطح حـدود  ۱۴۶هـزار
هکتـار برنامـه اصلاح
و نوسـازی بـاغ هـا در
دسـتور کار قـرار داد و
از ارقـام تجـاری روز دنیا
کـه بـه تنـش هـا مقاوم
هسـتند اسـتفاده مـی
شـود.
وی اظهـار کـرد:
تغذیـه
برنامه هـای
عمومی ،تغذیـه تکمیلی،
هـرس و عملیـات نویـن
بـه باغـی در این بـاغ ها

جلیلـی مقـدم از ورود  9ژنوتیـپ برتـر خرمـا ،پنج رقم
انـار و یـک ژنوتیپ نرم هسـته به اسـتان فـارس خبر
داد و گفـت :در سـال جـاری باغ پایلـوت پیوند اتصالی
(بـه منظـور توسـعه ارقـام مقـاوم بـه زوال مرکبـات)
و بـاغ سـازگاری ارقـام جدیـد و تجـاری برخـی
گونه هـای گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری ،در اسـتان
فـارس احـداث می شـود.
وی افـزود :یکـی از مـواردی کـه دفتـر میوه هـای
گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری دنبـال مـی کنـد تولید
میوه هـای گرمسـیری در محیط هـای کنتـرل شـده
اسـت بنابرایـن از امسـال آنانـاس رقـم  ،md2کاین و
چنـد رقم تجـاری به صورت پایلوت کشـت می شـود.
جلیلـی مقـدم اظهـار کـرد :در حـال حاضـر رقمـی از
پاپایـا بـا شـهرت بنگالـی ،در اسـتان فـارس تولید می
شـود اما کشـت ارقـام جدید تجـاری از جملـه رقم رد
لیدی در دسـتور کار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه واردات نهـال کشـت بافتـی خرما
رقـم مجـول از اسـتان فارس شـروع شـده ،افـزود :با
پیگیری هـای این اسـتان حـدود  ۳۲هـزار اصله نهال
رقـم تجـاری خرمای مجول وارد کشـور شـده اسـت.
مدیـرکل دفتـر میوه هـای گرمسـیری و نیمـه
گرمسـیری کشـور تولیـد نهـال رقـم واندرفـول انار را
یکـی از اقدامـات اسـتان فـارس برشـمرد و گفـت:در
سـال  ۹۶ایـن رقـم را در اسـتان های انـار خیز کشـور
توزیـع کردیـم و نتایج بررسـی سـازگاری آن به زودی
منتشـر می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین زینلی در سـفر
بـه اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه آویشـن شـیرازی
مـورد اسـتقبال شـدید مـردم کشـور مـا ،سـاکنین حاشـیه
خلیـج فـارس و تاجـران اسـت ،ابـراز کـرد :این گیـاه ارزش
افـزوده بسـیار خوب و زنجیـره ارزش کامـل دارد ،بنابراین از
کشـاورزان و صاحبـان صنایـع عالقهمنـد توسـعه ایـن گیاه
بـا اعطـای تسـهیالت و یارانـه حمایـت میشـود.
وی ادامـه داد :آویشـن شـیرازی کـه انحصـاری کشـور مـا
اسـت ،در طـول سـالیان متمـادی در عرصههـای مختلـف
منابـع طبیعـی رشـد و نمـو کـرده ،برداشـت شـده و صـادر
میشـد و برداشـت بیرویـه ایـن محصـول ممکـن بـود که
صدمـه جبرانناپذیـری بـه منابـع ژنیتیکی کشـور وارد کند.
سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور
حدود  ۲۴۰هزار هکتار

بـه گفتـه وی؛ سـطح زیر کشـت گیاهـان دارویی در کشـور
حـدود  ۲۴۰هـزار هکتـار اسـت کـه  ۱۲۲هـزار هکتـار آن
بـه گیـاه زعفـران و حـدود  ۲۸هـزار هکتار بـه گلمحمدی
اختصـاص دارد.
زینلـی بـا بیـان این کـه اسـتان فـارس باالترین سـطح زیر
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:
کشـت دیـم گل محمـدی و در زمینـه کشـت انـواع گیاهان
دارویـی نیـز رتبـه اول دارد ،تصریـح کـرد :با توجه بـه اقلیم
چهـار فصـل این اسـتان انـواع گونههای گیاهـان دارویی در
فـارس رشـد و نمـو میکند.
زینلـی بـا اشـاره به این کـه بزرگتریـن دشـت گل محمدی
در اسـتان فـارس قـرار دارد ،گفـت :دشـت گل محمـدی
مجـری طـرح گیاهـان دارویـی وزارت جهـاد کشـاورزی از تولید نشـای آویشـن
الیزنـگان داراب ویژگیهـای منحصـر بـه فـردی دارد ،از
شـیرازی بـرای اولیـن بـار در کشـور خبـر داد و گفت :نشـای این گیـاه به همت ایـن رو ثبـت جهانـی ایـن دشـت در دسـتور کار قـرار دارد و امید اسـت بـا ایجاد
محققیـن در مجتمـع کشـت و صنعـت گیاهان دارویی اسـپاید رایمون در اسـتان انبارهـای بـورس ،شـاهد شـکوفایی و ارتقای کیفیـت گلمحمدی در کل اسـتان
فـارس تولید شـد.
با شیم .

تولید نشاء آویشن شیرازی برای اولین بار
در کشور
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد عارضه زوال در مرکبات است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در
نشسـت با بهره برداران بخش کشـاورزی شهرسـتان
جهـرم گفت :در زمینـه کنترل زوال مرکبات بایسـتی
برنامـه کوتـاه مـدت ،میان مـدت و بلند مدت داشـته
باشیم.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فارس ،حسـین پژمـان افزود :تغییـرات اقلیمی
یکـی از مهـم تریـن عوامـل ایجـاد عارضـه زوال در
مرکبات است.
وی تصریـح کـرد :تغییـرات اقلیمـی کـه در حـال
حاضـر سـبب افزایش درجه حرارت شـده اسـت یکی
از عوامـل مهمی اسـت کـه باعث ایجـاد عارضه زوال
در مرکبات شده است.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد :به غیـر از تغییر
اقلیـم ،عوامـل دیگـر مانند مصـرف بی رویه سـموم،
عـدم تغذیـه مناسـب و  ...نیـز سـبب ایجـاد عارضـه
زوال در مرکبات شده است.
وی بیـان کـرد :تولیـد نهـال عـاری از ویـروس را
برنامـه ریـزی نمـوده ایـم امـا مشـکل مـا در جهـت
گسـترش ایـن مهم کمبـود اعتبار اسـت ،دانش وجود
دارد و پیونـدک عـاری از ویـروس را در اختیـار داریم
ولـی نیـاز بـه اعتبار اسـت تا به توان نسـبت بـه تولید
و عرضه این نهال اقدام نمود.
پژمـان اظهـار کـرد :بیـش از  ۵۴۰نهالسـتان سـنتی
در اسـتان فـارس وجـود دارد کـه بیـش از  ۱۰میلیون
اصلـه نهـال تولیـد مـی نمایـد کـه از این میـزان پنج
میلیون اصله نهال مربوط به مرکبات است.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه اینکه کمیته نهـال به صورت فعـال در این
سـازمان در حـال فعالیـت اسـت یادآور شـد :بایسـتی
نهـال شناسـه دار توسـط بهره بـرداران مورد اسـتفاده
قرار گیرد.
وی تاکیـد کـرد :در صـورت تامین اعتبار هسـته های
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اولیـه تولیـد نهـال در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس شـکل
گرفتـه و نهـال عـاری از ویـروس تولیـد خواهد شـد
و همچنیـن بایسـتی نهالسـتان هـا را تجمیـع و همه
این نهالستان ها زیر سایه بان قرار گیرد.
پژمـان افـزود :در زمینـه کـود شـیمیایی مـا  ۳کـود
اصلـی اوره ،فسـفات و پتـاس داریـم کـه در زمینـه
کـود اوره در کشـور بـه بیـش از  ۴.۵میلیـون تن کود
اوره نیازمندیـم کـه از ایـن میـزان  ۲.۵میلیون تن آن
تامین شـده اسـت که در سـطح کالن کشـور تصمیم
بـر این اسـت کـه ایـن کـود در اختیار بخـش زراعت
که ضعیف است قرار گرفته شود.
وی گفـت :در خصـوص نظـارت بر توزیع کود و سـم،
کارگـروه سـامان دهی سـم و کـود در سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس از فروشـگاه های سم و کود
بازدیـد مـی نمایـد تـا در ایـن زمینـه تخلفـی صورت
نپذیرد.
پژمـان بیـان کرد :اسـتفاده از سـایه بان دمـا را  ۵تا ۶
درجـه سـانتی گـراد تعدیل می کنـد بنابراین بایسـتی
منابـع تسـهیالتی در اختیـار بهـره برداران قـرار گیرد
تـا آنان بتواننـد از ایـن تکنولوژی اسـتفاده نمایند.
نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر
در مجلس شورای اسالمی:
طرح الگوی کشت در استان فارس بایستی
اجرایی گردد

محمدرضـا رضایـی افـزود ۶۰ :درصـدی اقتصـاد
شهرسـتان جهـرم بـر پایـه کشـاورزی مـی باشـد
بنابرایـن از معاونـت باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی
و همچنیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس انتظـار داریـم کـه تولیـد
نهـال عـاری از ویـروس را در دسـتور کار خـود قـرار
دهند.
وی تصریـح کـرد :خرمـا بـه عنـوان یـک محصـول
اسـتراتژیک در شهرسـتان جهـرم تولید مـی گردد که
بیـش از  ۱۲تـن از محصـول خرمـای تولیـد شـده در
ایـن شهرسـتان در سـردخانه هـا قـرار دارد بنابرایـن
بایسـتی صـادرات خرمـا مدنظـر قـرار گرفته شـود تا
محصـول تولیـدی باغـداران بـه کشـورهای دیگـر
صادر و برای کشور ارز آوری داشته باشد.
رضایـی بیـان کـرد :بایسـتی کشـت بافـت خرمـا در
دسـتور کار قـرار گیرد و بـا در نظر گرفتن تسـهیالت
گام مهمـی را در جهـت تولیـد خرمـا به روش کشـت
بافت برداشت.
وی اظهـار کرد :بانک کشـاورزی بایسـتی تسـهیالت
الزم را جهت ایجاد سـایه بان در باغ های شهرسـتان
جهـرم مـد نظـر قرار دهـد و معاونـت باغبانـی وزارت
جهـاد کشـاورزی بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات و
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس
در جهـت احـداث نهالسـتان تولید کننده نهـال عاری
از ویـروس اقـدام و همچنیـن نسـبت بـه ایجـاد بـاغ
مـادری در ایـن شهرسـتان بـه عنـوان پایلـوت اقدام
نما ید .
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:

استان فارس ویترین محصوالت
باغبانی کشور است

در ادامـه ایـن نشسـت نماینـده مردم شهرسـتانهای
جهـرم و خفـر در مجلـس شـورای اسلامی گفـت:
طرح الگوی کشـت در اسـتان فارس بایسـتی اجرایی
گردد.

در ادامـه ایـن نشسـت معـاون وزیـر در امـور باغبانی
گفـت :اسـتان فـارس ویتریـن محصـوالت باغبانـی
کشور است.
محمـد مهـدی برومنـدی افـزود :اسـتان فـارس در
تامیـن امنیـت غذایـی کشـور نقـش بسـیار پررنگـی
داشـته اسـت.
وی تصریـح کـرد :علـی رغـم اینکـه سـایر بخش ها
بـه دلیـل تحریـم ظالمانه دارای رشـد منفی بـوده اند
ولـی بـا تلاش همـکاران و بهـره بـرداران رشـد در
بخـش کشـاورزی مثبـت بـوده اسـت بنابرایـن ایـن

بخـش بـه نحوی کاسـتی سـایر بخـش هـا را جبران
نموده است.
برومنـدی اظهـار کـرد ۷.۵ :میلیـون تـن محصوالت
کشـاورزی صـادر شـده که در شـرایط سـخت تحریم
ارزآوری  ۶میلیـارد دالری را بـه همـراه داشـته اسـت
کـه از ایـن میـزان  ۳میلیـارد دالر آن مربـوط بـه
صـادرات محصـوالت باغبانـی بوده اسـت بـه عنوان
مثـال پسـته معـادل  ۲۰درصد فروش نفـت خام برای
کشور ارز آوری داشته است.
وی تصریـح کـرد :اسـتان فـارس بیـش از  ۱۵درصد
از محصـوالت باغبانـی کشـور را تولیـد مـی نمایـد
و ایـن در حالـی اسـت کـه سـهم بخـش کشـاورزی
از اعتبـارات اسـتانی کمتـر از  ۸درصـد اسـت کـه
تخصیـص ایـن  ۸درصـد هـم کمتـر از  ۲۰درصد می
باشد.
برومنـدی خاطـر نشـان کـرد :بـرای  ۴میـوه آناناس،
مـوز ،نارگیـل و عنبه بیـش از  ۱۸هزار میلیـارد تومان
واردات داشـته ایـم کـه پیشـنهاد داده ایم کـه به ازاء
هـر کیلوگـرم محصـول وارداتـی  ۱۰۰۰ریـال از وارد

کننـدگان ایـن میـوه هـا گرفتـه شـود و ایـن مبلغ در
صنـدوق میوه هـای گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری
جهـت تولیـد محصـوالت گرمسـیری و نیمـه
گرمسیری مورد استفاده قرار گیرد.
وی افـزود :بایسـتی دو موضـوع مهـم تولیـد نهـال و
بـذر هیبریـد را در اسـتان فـارس حـل کنیـم و تغییـر
الگوی کشـت بـاغ ها را نیز در این اسـتان در دسـتور
کار قرار دهیم.
برومنـدی گفت :بایسـتی بـه بهره برداران تسـهیالت
ارزان قیمـت با همـکاری بانک کشـاورزی و صندوق
توسـعه ملـی پرداخـت شـود و از طریق اعتبـارات بند
الـف تبصـره  ۵۲در مناطـق محروم نرخ تسـهیالت را
به  ۱۰درصد برسانیم.
وی تاکیـد کـرد :در زمینـه توسـعه گلخانـه هـا بـر
اسـاس قانون ششـم توسـعه بایسـتی تا سـال ۱۴۰۴
بیـش از  ۴۸هـزار هکتـار گلخانـه در کشـور ایجـاد
گـردد کـه تـا کنون بیـش از  ۲۱هـزار هکتـار گلخانه
در کشـور ایجـاد شـده اسـت و هیچ گونـه محدودیتی
بـرای اعطـای تسـهیالت جهـت ایجـاد گلخانـه در
کشـور نداریم.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی اظهـار کـرد :بایـد به
بخـش کشـاورزی کـه در شـرایط سـخت تحریـم
جبـران سـایر بخـش هـا را انجـام مـی دهـد توجـه
ویـژه کـرد ،محققیـن مراکـز تحقیقاتـی مـا در بخش
کشـاورزی نیازمنـد کمکهـای بیـن بخشـی و سـایر
دستگاهها هستند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در وزارت جهـاد کشـاورزی
وظیفـه مـا تولیـد حداکثـری اسـت توسـعه در دنیا با
تولیـد مـازاد بـر مصـرف در بخـش کشـاورزی رقـم
میخـورد کـه مـا بـه ایـن وظیفـه عمـل کردیـم،

خاطـر نشـان کـرد :خرمای شـاهانی جهـرم کمتر در
دنیـا مورد توجـه قرار گرفته اسـت و بایـد دنبال رفع
مشـکالت بـوده و موانـع صادراتـی را برطـرف کنیم
و میتـوان در مقابـل واردات میوههـای گرمسـیری،
خرما صادر کرد.
برومنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه در زمینـه عارضـه
زوال مرکبـات در شهرسـتان جهـرم بایـد بدانیـم
پیوسـت تحقیقاتـی آن چیسـت ،در جهرمـی کـه
قطـب باغبانی اسـتان اسـت ظرفیتهـای تحقیقاتی
آن کجاسـت ،ایسـتگاههای تحقیقاتـی بایـد بدانیـم
چگونـه هسـت و چقـدر ظرفیـت ایجـاد کردهایـم و
خلا آن را پـر کنیـم ،افـزود :در زوال مرکبـات بـا
طرحـی کـه تهیـه شـده بایـد بـه بهرهبـردارن برای
 ۳الـی  ۴هـزار هکتـار در اسـتان فـارس تسـهیالت
دهیـم که بخشـی از آن در شهرسـتان جهـرم برنامه
ریـزی خواهـد شـد و بـا بانک کشـاورزی بـه تفاهم
رسـیدهایم تا بیـش از  ۲۰۰الـی  ۳۰۰میلیـارد تومان
تسـهیالت بـه کشـاورزان و بهرهبـرداران پرداخـت
شود.
وی تصریـح کـرد :از سـازمان برنامه و بودجه اسـتان
فـارس نیـز خواسـتهایم ردیفـی بـه عنـوان اصالح و
احیـاء باغـات و کمک هـای فنـی اعتبـاری تعریـف
کنـد تـا تسـهیالت بسـیار ارزان قیمـت در اختیـار
باغداران و بهره برداران قرا ر گیرد.
برومنـدی بیـان کـرد :در مورد سـایبان مشـکلی که
داریـم در بانـک کشـاورزی و مقررات موجـود ،دوره
تنفـس بـرای توسـعه سـایه بـان کوتـاه اسـت و بـا
تغییـر آییـن نامههـا و هماهنگـی با صندوق توسـعه
ملـی بـه دنبال این هسـتیم کـه بتوانیم این مشـکل
را برطـرف نماییم.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 68دی مـــــــاه 1399

17

مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور:

شفاف سازی خدمات با پایگاه اطالعات مکانی
مجـری راه اندازی سیسـتم یکپارچه اطالعات
کشـاورزی کشـورگفت :بـا پایـگاه اطالعـات
مکانـی ارائـه خدمات بـه بهره بـرداران بخش
کشـاورزی شـفاف سـازی و بـه طـور دقیـق
مکانیـزه می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،مهـرزاد
خـرد در نشسـت ویدئـو کنفرانسـی با حسـین
پژمان رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،تصریـح کرد :کشـور مـا امـروزه نیازمند مدیریـت بهتر در عرصه کشـاوزری
اسـت؛ مدیریتـی کـه مبتنـی بر ابزارهای هوشـمند باشـد کـه الزمه این امر داشـتن
یـک پایـگاه اطالعـات مکانی خواهـد بود.
بـه گفتـه وی؛ پایـگاه اطالعـات مکانـی در طـرح سیسـتم یکپارچگـی اطالعـات
کشـاورزی اساسـی تریـن و مهـم تریـن پایـگاه اطالعاتـی اسـت.
بـه اعتقـاد خـرد؛ سیسـتم یکپارچـه در بخـش کشـاورزی بـرای رسـیدن بـه امنیت
غذایـی ،تولیـد بـا حفـظ منابـع پایه ،مدیریـت و پایش ایـن بخش و تقویت معیشـت
بهـره بـرداران برنامهریـزی شـده و در حـال تکمیل اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در پهنـه هـا علاوه بـر پایـگاه مکانـی یـک شـبکه پایگاه
داده هـای محیطـی نیـز وجـود دارد ،ابـراز کـرد :ایـن شـبکه هوشـمندی کـه در
واحدهـای تولیـدی قـرار دارد اطالعـات مربـوط بـه حریم هـر پهنـه را تصدیق می
کنـد و در نهایـت بـه کشـاورز بـه عنـوان یـک مدیـر یـا راهبـر سیسـتم توصیه می
کنـد کـه چـه محصولـی در چـه زمانـی و چـه نقطـه ای کشـت شـود.
او بـا بیـان اینکـه بـه منظور کمـک بـه کشـاورزان در برنامه ریزی کشـت محصول
از پایـگاه داده مکانـی و محیطی و سیسـتم های هوشـمند اسـتفاده می شـود ،اظهار
کـرد :در حـال حاضـر کـه سـرعت کار اهمیت دارد ترسـیم نقشـه بر مبنـای یک به
پنـج هـزار اسـت و در زمـان تهیـه سـند ایـن نقشـه هـا بایـد بـه دقـت یک بـه دو
هزار برسـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :مقرر شـده که پایه و اسـاس پایـگاه مکانـی وزارت جهاد
کشـاورزی بـه عنـوان نقشـه راه و سـند اصلـی قـرار گیرد و کاداسـتر بر اسـاس این
نقشـه ها عملیاتی شـود.

"ستاد تقویت و تجهیز مراکز" احیاء شد

مجـری راه انـدازی سیسـتم یکپارچـه اطالعـات کشـاورزی کشـور به احیای سـتاد
تقویـت و تجهیـز مراکـز جهـاد کشـاورزی به دسـتور وزیـر جهاد کشـاورزی گریزی
زد و گفـت :مسـئولین پهنـه در خـط مقـدم تولیـد قـرار دارنـد از ایـن رو بـه دنبـال
راهکارهایـی بـه منظـور بهبـود شـرایط رفاهی ایـن افراد هسـتیم.
خـرد اضافـه کرد :با کمـک اطالعات توصیفـی برگرفتـه از سـامانه های پهنه بندی
و یـا اطالعـات مدیـران پهنـه در کشـور اتفـاق بزرگـی افتاده و تـا امروز حـدود 12
میلیـون هکتـار نقشـه های اراضی کشـاورزی دیجیت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ دیجیـت نقشـه های اراضـی کشـاورزی بسـتری بـرای برنامـه
ریزی هـای آینـده اسـت به همیـن منظور تـا کنون  90درصـد از اراضی کشـاورزی
در اسـتان فـارس دیجیـت شـده کـه نیـاز منـد بـه روز رسـانی اسـت.
او افـزود :اطالعـات مربـوط بـه تولیـد در تـک تـک قطعـات کشـاورزی ثبـت مـی
شـود بـر این اسـاس قطعـه زمین کشـاورزی کـد یونیک و مالـک آن کد ملـی دارد
و بـرای محصـول تولیـدی ،کدینـگ جهانـی و "ملی کـد" تعریف می شـود بنابراین
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در سیسـتم بـه راحتـی قابل تشـخیص اسـت که چه محصولی توسـط چه شـخصی
در کـدام زمین تولید شـده اسـت.
مجـری راه اندازی سیسـتم یکپارچه اطالعات کشـاورزی کشـور اظهار کـرد :در این
پایـگاه کـه قطعـا در یکـی دومـاه آینـده شـکل می گیـرد الیـه اصلی خـاک ایران،
الیـه اصلـی تناسـب اراضـی کشـاورزی کـه اسـتعداد قابلیـت و پتانسـیل اراضی را
مشـخص مـی کنـد بارگذاری می شـود و تمـام الیه هایی کـه پایه و اسـاس مکانی
دارنـد روی ایـن سیسـتم سـوار مـی شـوند و امـکان مدیریـت ،تحقیـق ،پژوهش و
آمـوزش را تسـهیل مـی کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان فارس:

هوشمند سازی الزمه حرکت به سمت کشاورزی تجاری

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت :تولید در شـرایط هوشمندسازی
نسـبت به شـرایط معمـول افزایش چشـمگیری دارد و هوشمندسـازی الزمه حرکت
از کشـاورزی معیشـتی به سـمت کشـاورزی تجاری و بین المللی است.
در ادامـه ایـن نشسـت حسـین پژمـان بـا اشـاره به اینکـه سیسـتم یکپارچه سـازی
کشـاورزی در اسـتان فارس از ده سـال قبل شـروع شـده اسـت  ،ابراز کرد :با کمک
کارشناسـان پهنـه ایـن سیسـتم بـه روزرسـانی مـی شـود تـا به سـمت کشـاورزی
یکپارچـه و هوشـمند حرکـت کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه کارشناسـان پهنـه در خط مقـدم تولید و نـوک پیـکان در ارتباط
با اجرای سیسـتم یکپارچه سـازی کشـاورزی هسـتند ،از مجری راه اندازی سیسـتم
یکپارچـه اطالعات کشـاورزی کشـور خواسـت تا بـا تبدیل وضعیت این کارشناسـان
بـه مدیـر پهنـه یا کارشـناس مسـئول پهنه شـرایط مالی این همـکاران بهبـود یابد.
پژمـان ،اعتلای بخـش کشـاورزی را از اهداف مشـترک مجموعه جهاد کشـاورزی
دانسـت و افزود :اجرای یکپارچه سـازی کشـاورزی بخشـی از مسـائل و مشـکالت
حقوقـی ،قانونـی و حتـی اخالقـی مربـوط بـه حـوزه زمیـن کـه در شهرسـتان هـا
وجـود دارد مرتفـع مـی کنـد و امـکان خدمات رسـانی بـه ذی نفعان صـورت منظم
را فراهـم مـی کند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کرد :بـا اجرای طـرح مذکور
بـه سـمت زمیـن محـور شـدن حرکـت مـی کنیـم کـه اگـر نهـاده ای در اختیـار
کشـاورزی قـرار گرفـت ایـن نهـاده بـرای زمیـن مشـخصی باشـد و براسـاس تیـم
مشـخصی ضریـب خطاهـای مـا پاییـن مـی آید.
در نشسـت "ویدئـو کنفرانسـی بانـک اطالعاتـی مکانـی اسـتان فـارس" ،کیـوان
کشـاورز معـاون مرکـز آمـار و فـن آوری اطالعات وزارت جهاد کشـاورزی ،حسـین
صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امور اقتصـادی و حسـین صحراییـان جهرمی
رئیـس دفتـر فـن آوری های نویـن و جمعی از مسـئولین و مدیران جهاد کشـاورزی
شهرسـتان هـا حضور داشـتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعالم کرد:

رهاسازی  90میلیون متر مکعب آب از سد درودزن

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
از رهاسـازی  90میلیـون متـر مکعـب آب از سـد
درودزن خبـر داد و گفت :اولین نوبت رهاسـازی در
سـال زارعـی جـاری از سـاعت  8صبـح روز جمعه
 26دی مـاه بـرای حـوزه آبخـور شهرسـتان های
زرقـان و خرامـه آغاز شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،حسـین پژمان،
در سـی و یکمیـن جلسـه کارگـروه آب کشـاورزی
اسـتان فارس با اشـاره بـه اینکه اراضی شهرسـتان
زرقـان و سـپس اراضـی شهرسـتان خرامـه آبیاری

مـی شـوند ،ابراز کـرد :در حوزه شـبکه شهرسـتان
مرودشـت رهاسـازی از سـاعت  18روز شـنبه 27
دی مـاه آغـاز و تـا روز دوشـنبه  29برنامـه زمـان
بنـدی بـه تفکیـک سـه شهرسـتان به شـرکت آب
منطقـه ای اعلام می شـود.
بـه گفته وی ،رهاسـازی آب با توجه به درخواسـت
ذی نفعـان و ذی مدخلان در شهرسـتان های
مرودشـت ،زرقـان و خرامـه و نتایـج جلسـات
کارشناسـی صـورت گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :در اسـرع وقـت
شـورای تامیـن شهرسـتان های مرودشـت ،زرقـان
و خرامـه به ریاسـت فرمانـداران به منظـور نظارت
و هماهنگـی الزم بـا شـرکت آب منطقـه ای
در زمـان رهاسـازی آب تشـکیل می شـود و
فرمانـداران دسـتورات الزم بـه منظـور قطـع بـرق
الکتروپمپ هـای محـدوده مناطـق پل خـان و
آهوچـر در زمـان نوبـت آبیـاری شهرسـتان خرامه

را صـادر می کننـد.
پژمـان تاکیـد کـرد :نظام هـای صنفـی کشـاورزی
شهرسـتان های مرودشـت ،زرقـان و خرامـه
اطالع رسـانی و همـکاری الزم بـه منظـور عقـد
قـرارداد کشـت شـتوی کشـاورزان بـا شـرکت
بهره بـرداری شـبکه های آبیـاری و زهکشـی
خواهنـد داشـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با
اشـاره بـه اینکه بر اسـاس مصوبات سـی و یکمین
جلسـه کارگروه آب کشـاورزی اسـتان فارس مقرر
شـده سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان
فـارس بـر اسـاس شـرح خدمـات تهیـه شـده از
طرف شـرکت سـهامی آب منطقه ای و درخواسـت
تامیـن اعتبـار  20میلیـارد ریال؛ برنامـه ریزی الزم
را در حداقـل دو فـاز مطالعاتـی انجـام دهـد ،گفت:
توصیـه می شـود در صـورت امکان فـاز اول تامین
اعتبار در سـال  1399میسـر شـود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

توسعه کاشت کاملینا در استان فارس
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از
کاشـت کاملینـای پاییـزه در سـطح  80هکتـار بـه
صـورت دیـم در سـال زراعـی جـاری در ایـن اسـتان
خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه سـازگاری کاملینـا در مناطـق مختلـف این
اسـتان ،اظهـار کـرد :متوسـط عملکـرد ایـن گیـاه در
شـرایط دیم در فـارس 1.25تن در هکتار و بیشـترین
عملکرد در سـال گذشـته در شهرسـتان رسـتم 2.85
تـن در هکتـار بوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ کاملینـا بـرای اولیـن بـار بـه صـورت
تحقیقـی در سـطح یـک هکتـار در سـال  1395در
شهرسـتان خرامه و در سـنوات بعد در شهرستان های
الر ،سروسـتان ،رستم ،سـپیدان ،مرودشت و ارسنجان
در سـطح  50هکتار کاشـته شـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
بیـان اینکـه کاملینـا در شـرایط دیـم در فصـل پاییـز
کاشـته مـی شـود و بیشـترین عملکرد مربـوط به این
فصـل اسـت ،تصریـح کـرد :بـه صـورت آبی نیـز در
فصـل بهـار نیز امـکان کاشـت دارد.

پژمـان خاطرنشـان کـرد :کاشـت کاملینـا بـا انـواع
کارندهـا و ریـز دانه کارها انجام می شـود و برداشـت
ایـن محصـول بـا کمباین غلات و با هـد مخصوص
کلـزا و تنظیمـات الزم امـکان پذیر اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه اینکـه کاملینـا گیاهـی مقـاوم بـه کـم آبی
و شـوری اسـت ،ابـراز کـرد :ایـن گیـاه بـه سـرمای
زمسـتانه و انـواع آفـات و بیمـاری هـا مقاومـت دارد.
وی گفـت :قیمـت جهانـی هر کیلـو گرم دانـه کاملینا

10دالر و روغـن آن بسـته بـه کیفیت و برنـد بین هر
لیتـر  20تا  30دالر اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت ،کاملینـا با نام علمـی Comelina
 sativaاز تیـره شـب بـو (چلیپـا بیـان) یا براسیکاسـه
اسـت؛ گیاهـی علفی ودارای سـاقه راسـت ،ارتفاع آن
 30تـا  120سـانتی متـر و انـدازه بـذر کاملینـا یـک
چهـارم تـا یـک دوم کونوال بـوده و رنگ بـذر کاملینا
زرد کمرنـگ یا نارنجـی قهوهای مایل بـه زرد و دوره
رشـد کاملینـا  85تا 100روز اسـت.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر سال :۱۳۹۹

بخش عمده ای از دستاوردهایی که در کشور داشته ایم نتیجه تحقیقاتی
که از پروپوزال بیرون آمده باشد نیست

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در
مراسـم تجلیل از پژوهشـگران برتر سـال  ۱۳۹۹مرکز
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان
فـارس گفـت :بخـش عمـده ای از دسـتاوردهایی که
در کشـور داشـته ایـم حاصل تلاش همـکاران مراکز
تحقیقاتـی بوده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان با
اشـاره بـه اینکـه عملکرد گنـدم از  2تـن در هکتار در
سـال  59بـه بیـش از  5تـن در هکتار رسـیده اسـت،
افـزود :ایـن مهم در شـرایطی حاصل شـده کـه اقلیم
و آب و خـاک مـا همـان بـوده اسـت و علـی رغـم
ناسـازگاری های اقلیمـی یـک رونـد افزایشـی بـوده
و ایـن افزایـش عملکـرد نتیجـه یافته هـای تحقیقاتی
بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد :در حـال حاضـر بیـش از  130تـا
 140رقـم گنـدم توسـط محققیـن مراکـز تحقیقاتـی
معرفی شـده کـه محققین مرکـز تحقیقـات و آموزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در معرفی
ایـن ارقـام نقـش مهمـی را داشـته اند.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه بایسـتی متوسـط
عملکـرد گنـدم را بـه باالی  7تـن در هکتار برسـانیم
خاطـر نشـان کـرد :بـا همـکاری محققیـن مرکـز
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی
اسـتان فـارس توانسـتیم تغذیـه تلفیقـی را در گنـدم
اجـرا نماییـم کـه بـا اجـرای این مهـم شـاهد افزایش
عملکـرد در محصـول گنـدم بـوده ایـم.
وی بـا اشـاره به سـخنان مقـام عالـی وزارت در هفته
پژوهـش مبنـی بـر اینکـه بخشـی از یافته هایـی کـه
در حـال حاضـر در عرصـه هـا کاربـرد دارد نتیجـه
تحقیقاتـی کـه از پروپوزال بیرون آمده باشـد نیسـت و
نظر ایشـان این اسـت که بایسـتی این نتایج از مسـیر
پروپـوزال بگذرد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان
کرد :بایسـتی در اسـتان فـارس در طرح یـاوران تولید
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بـه سـمت یـاوران پهنـه حرکت کنیـم چرا کـه آن ها
سـربازانی هسـتند که در خاکریز امنیـت غذایی تالش
مـی کننـد بنابرایـن محققیـن معیـن بایسـتی بـا پهنه
هـا کـه عرصه هـای تولیـد مـا هسـتند ارتبـاط برقرار
نمایید.
وی اظهـار کـرد :در این مقطع زمانـی ،توفیق خاوازی
در منصـب مقـام عالـی وزارت و اینجانـب در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ در واقع توفیق شـما
عزیزان اسـت.
وی تاکیـد کـرد :مـا در سـخت تریـن شـرایط ممکن
کـه وضعیـت تحریـم ،کمبـود اعتبـارات و امکانـات،
تغییـرات اقلیمی ،شـیوع کرونا و  ...هسـت ،مسـئولیت
را پذیرفتـه ایـم و امیـدوارم بـا کمـک شـما گام هـای
مهمـی را بـرای کشـور برداشـته و بـه مـردم خدمـت
کنیم .
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار
کـرد :بـرای تحقـق برنامـه ها نیـاز به پیوسـت فنی و
اجرایـی هسـت لـذا بایسـتی در جهت برطـرف کردن
ایـن مهـم گام برداریم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از چالش هـای مـا در
تولیـد؛ وابسـتگی بـه نهاده هـای تولیـد اسـت ،گفـت:
همیـن جـا از محققیـن دانه هـای روغنی مـی خواهم
کـه با همت مضاعف نسـبت به توسـعه کشـت سـویا
در اسـتان فارس اقـدام و همچنین محققیـن در زمینه
تولید ارقام ذرت دانه ای متوسـط رس و زود رس اقدام
نماینـد تا مشـکل مـا در زمینه تامیـن نهاده های دام و
طیـور برطـرف گردد.
پژمـان تاکیـد کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه مـا بیـش از
 150هـزار هکتار گندم در سـطح اسـتان فـارس داریم
ولـی مـا را در سـطح ملـی به عنـوان اسـتان دیم خیز
نمـی داننـد و موسسـه تحقیقـات دیـم در این اسـتان
وجـود نـدارد که بایسـتی در زمینـه تولید بـذر دیم نیز
تحقیقـات الزم انجام شـود.
وی افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از  90درصـد از
مزارع شـتوی ما از کودهای فسـفاته و پتاسـه اسـتفاده
ننمـوده اند لذا بخـش تحقیقات خاک و آب نسـبت به
تهیـه دسـتور العمـل کـودی در زمینـه محلول پاشـی
ایـن کودهـا اقدام نماینـد تا عملکـرد محصول کاهش
پیـدا نکند.
پژمـان یـادآور شـد :سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ایـن آمادگـی را دارد کـه هماننـد یافتـه
تحقیقاتـی تغذیـه تلفیقی کـه در تولید گندم در سـطح

اسـتان فـارس اثـر گـذار بـوده اسـت ،چنـان چـه  3تا
 4یافتـه تحقیقاتـی وجـود داشـته باشـد کـه در تولیـد
گنـدم در فصـل زراعـی جـاری موثـر باشـد از اجـرای
ایـن طـرح هـا در اجرا اسـتقبال نمـوده و اعتبـار آن را
در صـورت تخصیـص اعتبـار تامیـن کنیـم.
وی بـا تاکیـد به تشـکیل زنجیره هـای ارزش ،تصریح
کـرد :از بخش تحقیقـات فنی و مهندسـی می خواهم
کـه در زمینـه محصـوالت انجیـر و زعفران اسـتهبان،
لیموشـیرین قیروکارزیـن ،خرمـای کبـکاب خشـت،
خرمـای زاهـدی و شـاهانی ،لیموتـرش و سـبد متنوع
ارقـام باغـی را تحـت یـک برند ملـی معرفـی کنند تا
بـا اجـرای ایـن مهـم بتـوان دسـت دالالن را کوتـاه
نمـود و ارزش افـزوده محصـول به کشـاورزان برسـد.
در ادامـه ایـن مراسـم مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه اینکـه افـرادی کـه بـا علـم سـروکار دارند
کمتـر دچـار اشـتباه مـی شـوند زیرا کـه علم واسـطه
ای میـان انسـان و خـدا اسـت زیـرا کـه انسـان را
بـه شـناخت مـی رسـاند ،گفـت :دیـن مبیـن اسلام
اقیانـوس بیکرانـی از علـوم مختلف را بر روی انسـان
گشـوده است.

سـید محسـن قائمـی افزود :خداوند شـهید را بـا اولین
قطـره خونش؛ بـه غیر از حـق الناس ،تمـام گناهانش
از بیـن مـی رود و علیرغـم ایـن مهـم ،فرمـوده انـد
نوشـتن یعنـی علـم عالـم ارزشـش بیشـتر از خـون
شـهید اسـت و این ارزش علم را در اسلام می رساند.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه بـه واقع پژوهش
زیـر بنـای توسـعه اسـت خاطـر نشـان کـرد :تحریـم
بخاطـر ایـن اسـت کـه مـا روی پـای خـود نتوانیـم
بایسـتیم و ایـن ایسـتادن دسـت شـما پژوهشـگران
ا ست .
وی تصریـح کـرد :بـدون اغـراق مـا ایرانیـان در دنیـا
در علـم حـرف اول را مـی زنیـم و یـک پژوهشـگر
می توانـد راه گشـای انسـان در همـه جـا باشـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

تامین بذور گواهی شده گندم در فارس بیشتر از میانگین کشوری
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
در سـال زراعـی جاری حـدود  55درصد مـزارع گندم
ایـن اسـتان بـا بـذور دارای گواهـی کشـت شـده در
حالـی کـه ایـن میزان بـرای مـزارع گندم کل کشـور
حداکثـر  34درصد اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،حسـین پژمـان با
بیـان اینکـه اسـتان فـارس بـه لحـاظ تامیـن بـذور
گنـدم گواهـی شـده مـورد نیـاز کشـاورزان از جملـه
اسـتان های موفـق اسـت ،تصریـح کرد :بالـغ بر ۴۲۰
هـزار هکتـار گنـدم در ایـن اسـتان کشـت شـده کـه
 ۲۷۰هـزار هکتـار به صـورت آبی و  ۱۵۰هـزار هکتار
آن کشـت دیم اسـت.
ایـن مقام مسـئول با بیان اینکه برای سـطوح کشـت
مذکـور حـدود  ۸۰هـزار تـن انـواع بـذور گنـدم مورد
نیـاز بـوده اسـت ،اظهـار کرد :در سـال زراعـی جاری
حـدود  ۵۳هـزار تـن از بـذور گنـدم شـامل  ۴۸هـزاز
تـن بـذر گواهـی شـده و اسـتاندارد و پنـج هـزار تـن
دانـه گنـدم مرغوب توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس تامیـن و توزیع شـد.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه بیشـترین حجم بـذور گواهی
شـده گندم در کشـور در فصل زراعی جاری در استان
فـارس تهیه و در اختیار کشـاورزان قرار گرفته اسـت،
افـزود :قیمـت پاییـن تر بذور گواهی شـده نسـبت به
دانـه گندم خـود مصرفی کشـاورزان ،افزایش سـطوح
کشـت گنـدم بـه خصوص کشـت دیـم و عـدم پیش
بینـی دقیـق زمـان آغـاز بارندگـی هـا باعـث شـد تا

تقاضـای کشـاورزان بـرای خریـد بـذور گواهی شـده
افزایـش یابد.
بـه اعتقـاد پژمـان؛ بارندگی هـای زود هنـگام نسـبت
بـه پیـش بینی هـای سـازمان هوا شناسـی از بیسـتم
آبـان مـاه و سـه بـارش پـی در پـی و بـا فاصلـه یک
هفتـه از یکدیگـر ،تمایـل کشـاورزان به کشـت برای
اسـتفاده از آب بـاران به عنـوان خاکاب اول را بیشـتر
کـرد و موجب شـد تا تقاضای کشـاورزان بـرای بذور
گواهـی شـده در یـک دوره زمانی کوتاه سـه هفته ای
تشـدید شود.
او بـا بیـان اینکـه دالیل مورد اشـاره فشـار شـدیدی
بـر مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای تامیـن
بـذور گواهـی شـده یـا دانـه مرغـوب گنـدم وارد
کـرد ،افـزود :بـر اسـاس سـوابق و تجـارب موجـود،
در دو دهـه گذشـته حـدود  ۵۰درصـد کشـاورزان از
بـذور خودمصرفـی اسـتفاده و حداکثـر  ۵۰درصـد بذر
مـورد نیـاز خـود را از وزارت جهاد کشـاورزی دریافت
میکردنـد.
برای تامین بذور گندم سال بعد
برنامه ریزی میشود

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه اینکـه قریـب بـه  ۲۰شـرکت تخصصـی
فـرآوری و تامیـن کننـده بـذور گواهـی شـده گندم با
ظرفیـت تقریبـی  ۷۵۰تن در روز در این اسـتان وجود
دارد کـه بخـش عمـده آنها در شهرسـتان مرودشـت
واقـع اسـت ،بیان کرد :هـم اکنون برنامـه ریزی های

الزم بـرای تامین بـذور گندم مورد نیاز کشـاورزان در
سـال بعد و جلوگیری از تکرار مشـکالت سـال جاری
در حـال انجام اسـت.
بـه گفته پژمـان؛ بـرای مدیریت بذر گندم در سـنوات
آتـی ،علاوه بـر تعییـن قیمـت مناسـب کـه نقـش
اصلـی در میـزان تقاضـای کشـاورزان دارد ،سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از ظرفیـت انبارهای
اداره کل تعـاون روسـتایی و اتحادیـه تعاونی هـای
تولیـد اسـتان فارس بـرای ذخیره سـازی و تامین نیاز
بـذری کشـاورزان کمک خواهـد گرفت تا کشـاورزان
بیشـتری بـه بـذور با کیفیـت دسترسـی پیـدا کنند.
بـر اسـاس شـواهد موجـود ،در دنیـا و بـه ویـژه
کشـورهای عمـده تولیـد کننـده گنـدم مثـل آمریکا،
روسـیه ،چیـن ،کانـادا و اسـترالیا میـزان مشـارکت
دولـت در تامیـن بـذور به طـور متوسـط از  ۴۰درصد
بیشـتر نیسـت و کشـاورزان عمـده تولید کننـده گندم
و کشـت و صنعـت هـا ،عموما خود نسـبت بـه تامین
بـذور اقـدام مـی کنند.
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شیوه های مدیریتی با روش های علمی در جهاد کشاورزی فارس همگام شد
• به همت رئیس سابق این سازمان مدل تعالی سازمانی  ،EFQMچهار سال متوالی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جاری سازی شده
و این سازمان تاکنون تقدیرنامه چهار ستاره را اخذ کرده است
تعالی سازمانی در سایه تعالیم دینی

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
جـاری سـازی مـدل تعالـی در این سـازمان بـا هدف
همـگام کـردن شـیوه های مدیریتـی بـا روش هـای
علمـی و بـه منظـور ارائه بهتـر خدمات بـه ذی نفعان
صـورت گرفته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمان در
جلسـه افتتاحیـه ارزیابـی جایزه ملـی تعالی سـازمانی
در سـطح تندیـس بلوریـن ابـراز کـرد :کارکنـان
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس چهار سـال
ً
کاملا
بـه صـورت مسـتمر ،منظـم ،پویـا ،فعاالنـه و
مسـئوالنه تعالـی سـازمانی را پیگیـری کردنـد.
وی تصریـح کـرد :در حـال حاضـر همـکاران مـن با
دانـش تعالـی سـازمانی نـه تنهـا کاملا آشـنا شـدند
بلکـه در سـطوح مختلـف سـازمانی کلیـد واژههـای
اصلـی شـامل اکشـن پلـن ،گانت چـارت ،اسـتراتژی،
ماموریـت و چشـم انداز جـاری سـازی شـده اسـت.
پژمـان ،با اشـاره بـه اینکه جاری سـازی مـدل تعالی
در مجموعـه دولتـی و به طور خاص در عرصه وسـیع
کشـاورزی اسـتان فارس کاری بسـیار سـخت اسـت،
اظهـار کـرد :این اسـتان بیـش از  ۱۲۲هـزار کیلومتر
مربـع و بالـغ بـر  ۲۸۰هـزار بهره بـردار را شـامل می
شود.
او بـا بیـان اینکـه تغییـرات اقلیمـی تاثیـر زیـادی بـر
بخـش کشـاورزی و برنامه ریزی در ایـن بخش دارد،
بیـان کـرد :مدیریـت این بخـش به تبحـر خاصی نیاز
دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛
نیروهـای متخصـص ،فرهیختـه ،توانمنـد و بـا تجربه
را سـرمایه ایـن سـازمان دانسـت و افـزود :کسـب
رتبه هـای برتـر کشـوری در بسـیاری از تولیـدات
کشـاورزی نتیجـه تلاش ایـن کارکنان و کشـاورزان
باتجربـه اسـتان فـارس اسـت.
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در این نشسـت مسـئول حوزه نمایندگـی ولی فقیه در
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز با اشـاره
بـه آیاتـی از سـوره تیـن گفـت :خداونـد می فرمایـد
قطعـ ًا انسـان را در بهتریـن صـورت ممکـن خلـق
کردیـم و او را بـه دنیای مـادی برگردانیـم تا فرصتی
پیـدا کنـد کـه در دنیای مـادی مراتـب تعالـی را طی
کنـد و بـه اعلـی علیین برسـد.
سـید محسـن قائمـی ابـراز کـرد :تعالـی سـازمانی در
سـایه تعالیـم دینی پـر رنگ می شـود که نشـان این
مطلـب آیه مذکـور اسـت .وی؛ ارتقای بهـره وری در
بخشهـای مختلف کشـاورزی و ارتقـای رضایت ذی
نفعـان را از نتایـج جـاری سـازی تعالـی در سـازمان
جهاد کشـاورزی کشـاورزی اسـتان فارس برشـمرد.
مـدل تعالـی سـازمانی  ،EFQMچهار سـال متوالی در
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس جاری سازی
شـده و ایـن سـازمان تقدیرنامـه چهـار سـتاره را اخذ
کـرده اسـت ،از روز هفتـم تـا دهـم دی مـاه ارزیابـی
جایـزه ملـی تعالـی سـازمانی بـرای کسـب تندیـس
بلوریـن توسـط  6ارزیـاب در ایـن سـازمان صـورت
می گیـرد.

برگزاری مراسم اختتامیه
ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی
برای کسب تندیس بلورین

حسـین پژمـان رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس در مراسـم اختتامیـه ارزیابـی جایـزه
ملـی تعالـی سـازمانی بـرای کسـب تندیـس بلورین
گفـت :از تیـم ارزیـاب تعالی سـازمانی کـه در ماراتن
 ۳روزه وقـت و انـرژی زیادی را جهـت ارزیابی تعالی
سـازمانی در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گذاشـتند تقدیـر و تشـکر مـی نمایم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
افـزود :در مـدت ایـن ارزیابـی هـا تیم هـای مختلف
تعالـی در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از
دیـدگاه ،تجـارب و نظـرات شـما اسـتفاده نمودند.
وی تصریـح کـرد :تعالـی یـک زبـان مشـترک
بین المللـی اسـت و بـا آن مـی تـوان راحـت تـر
دیدگاه هـای یکدیگـر را بشناسـیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه از همـکاران

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه خاطر
تلاش در زمینـه تعالـی سـازمانی بـه مدت  ۴سـال
تشـکر می نمایم ،خاطر نشـان کـرد :از ثمرات تعالی
سـازمانی در سـازمان جهـاد کشـاورزی می تـوان به
ایـن مهـم اشـاره کـرد که بـا اجـرای آن تعـدادی از
مدیـران ایـن سـازمان بـا تاسـی گرفتـن از تعالی در
دوره دکتـری  DBAمشـغول بـه تحصیل هسـتند.
وی گفـت :برخـود الزم می دانـم کـه از تالش های
آقـای محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـابق ایـن
سـازمان کـه در طـول ایـن  4سـال در جهـت تعالی
سـازمانی زحمـات زیادی را کشـیدند تشـکر نمایم و
امیـدوارم بـا تالش هـای صـورت گرفتـه در زمینـه
تعالـی سـازمانی در ایـن سـازمان شـاهد دریافـت
جایـزه ملـی تعالـی تندیـس بلورین باشـیم.
در ادامـه ارزیـاب ارشـد تیـم ارزیابـی جایـزه ملـی
تعالـی سـازمانی گفـت :ارزیابـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس جهـت جایـزه ملـی تعالی
سـازمانی بـرای کسـب تندیس بلورین توسـط  6تیم
ارزیـاب از تاریـخ هفتـم دی ماه لغایـت دهم دی ماه
انجام شـد.
رامبـد سـعی الدیـن افـزود :جلسـه های مختلـف
ارزیابـی تعالـی سـازمانی در تیم هـای اسـتراتژی،
مدیریـت ارزش هـا ،خریـد (تأمیـن) ،مالـی و بودجه،
مدیریـت دارایی هـا ،مدیریـت دانـش ،تکنولـوژی،
انفورماتیـک ( ،)ICTفرآیندهـا ،توسـعه بـازار ،تولیـد
(خدمـات) ،مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری ،جامعـه
و مسـئولیت های اجتماعـی ،ایمنـی و بهداشـت
( ،)OHSASمنابـع انسـانی ،رفـاه کارکنـان ،ارزیابی
عملکـرد کارکنـان ،مدیریـت ذی نفعـان ،ریسـک،
مدیریـت پروژه ،توانمند سـازی (آموزش و مشـارکت
و اسـتعدادیابی و جانشـین پـروری) ،تعییـن سـبک
رهبـری ،مسـئولیت های اجتماعی و مشـتری مداری
انجام شـد.
وی بیـان کـرد :پـس از انجام این جلسـه هـا کار ما
خاتمـه نخواهـد داشـت و دوبـاره ارزیابـی کننـدگان
جلسـه های ارزیابـی را برگزار خواهند کـرد و پس از
بررسـی های نهایـی ،تیـم ارزیـاب نسـبت بـه اعالم
نمـره اکتسـابی توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس اقـدام خواهـد نمود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

سهم  15درصدی فارس
از کشت در محیطهای
کنترل شده

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت :در
افـق ده سـاله ای کـه تـا  ۱۴۰۴طول می کشـد ،کشـت
در محیط هـای کنتـرل شـده در سـطح  ۴۸هـزار هکتار
گلخانـه در کشـور در دسـتور کار قـرار دارد که  15درصد
از ایـن سـطح متعلق به اسـتان فارس اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
در بازدیـد از گلخانههـای اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه
اینکـه "کشـت در محیط هـای کنترل شـده" این اسـتان
متناسـب بـا اقلیـم و پتانسـیل فنـی و مالـی کشـاورزان
در سـه سـناریو مختلـف انجـام مـی شـود ،ابـراز کـرد:
توسـعه گلخانههـا بـا تکنولـوژی بـاال کـه سیسـتم های
سـرمایش ،گرمایش،کنتـرل نـور و حـرارت در اختیـار
تولیـد کننـده قـرار میگیـرد و در نهایـت محصـول
اسـتاندارد و بـا بـازار پسـندی جهانـی تولیـد میشـود.
بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس پیشبینی ها حـدود  ۹۰درصد
از تولیـد غـذای مـورد نیـاز جامعـه در ایـران و جهـان
میتوانـد از طریـق تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده
تامین شـود.
پژمـان بـا بیـان اینکـه سـطح زیـر کشـت محصـوالت
سـبزی صیفـی در اسـتان فـارس در فضـای بـاز ۷۰
هـزار و بـا تولیـدی معـادل  2.3میلیون تن اسـت ،اظهار
کـرد :بـا انتقـال ایـن سـطح بـه محیـط کنتـرل شـده

صرفه جویـی در منابـع از جملـه آب ،کود ،سـم و کاهش
هزینـه و ضایعـات را بـه دنبـال دارد.
وی ،از دیگـر برنامـه هـا بـه منظـور توسـعه کاشـت در
محیط هـای کنتـرل شـده را ایجـاد روسـتای گلخانهای
برشـمرد و افـزود :در ایـن روسـتاها کشـاورزانی که بنیه
مالـی دارنـد در قالـب یـک مجموعـه در کنـار هـم قرار
گیرنـد و سـازمانجهاد هـم بـا اعطای تسـهیالت به این
افـراد کمـک میکند.
او بیـان کرد :ایجاد روسـتا گلخانه ای عالوه بر اشـتغال،
در عرضـه محصوالت بـه داخل و خارج از کشـور ،رونق
اقتصـادی و ممانعـت از مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهر
کمـک میکند.
پژمـان اضافـه کرد:کاشـت درختـان میـوه زیـر پوشـش
سـایبان از دیگـر برنامـه هـا بـه منظـور توسـعه کاشـت
در محیط هـای کنتـرل شـده اسـت کـه از سـرمازدگی
و گرمـای زدگـی جلوگیـری و باعـث پایـداری تولیـدات

باغبانـی اسـتان میشـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان
اینکـه مهمتریـن مزیت کشـت های گلخانـهای افزایش
بهـرهوری آب و نهادههـای تولید شـامل کود ،سـم و بذر
در هکتـار اسـت ،گفت :حداقـل افزایش بهرهوری بسـته
بـه نـوع محصـول و مدتی کـه محصول گلخانـه قابلیت
پـرورش دارد میتوانـد بیـن  ۵تا  ۲۰برابر باشـد.
تکمیل زنجیره ارزش در گیاهان دارویی

وی بـه ضـرورت ثبـت جهانـی گونههای متعـدد گیاهان
دارویـی به نام اسـتان و کشـور اشـاره کـرد و افـزود :به
منظـور معرفـی ظرفیتهـای حـوزه گیاهـان دارویـی به
کشـاورزان گیاهـان بایـد سـایت الگویی ایجاد شـود.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه گونه هـای مختلـف گیاهان
دارویـی بایـد توسـعه یابد ،تصریـح کرد :تکمیـل زنجیره
ارزش در گیاهـان دارویـی باعث حل بخـش عمده ای از
مسـائل و مشـکالت در ایـن حوزه میشـود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

خودباوری عامل مهم پیشرفت در بخش کشاورزی است
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در
بازدیـد از مجتمـع کشـت و صنعـت و دامپـروری پگاه
فـارس گفـت :خودبـاوری عامـل مهـم پیشـرفت در
بخـش کشـاورزی اسـت.
به گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،حسـین پژمان افزود:
تحریم هـای ظالمانه سـبب شـد کـه ما در کشـور نگاه
مـان بـه درون باشـد و از آن چه داریـم در حد بضاعت
خود اسـتفاده نماییم.
وی تصریـح کـرد :مـا در زمینـه تولیـد شـیر عملکـرد
خوبـی داشـته ایـم و زنجیـره تولیـد از مرحلـه پرورش
گاو ،تلقیـح مصنوعـی ،اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز
دنیا پیشـرفت های خوبـی در زنجیره گاوهـای صنعتی
و شـیری افتاده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بایسـتی بـه
بخـش خصوصـی کمـک نمـود و از آن حمایـت کرد و
در زمینـه تامیـن خوراک دام در اسـتان فـارس ظرفیت
تولیـد  500هـزار تن جـو و  700هزار تـن ذرت علوفه
ای را داریـم و ظرفیـت تولیـد ذرت دانـه ای نیـز خوب
اسـت و آمادگـی ایـن را داریـم کـه از زنجیـره تولیـد
سـویا حمایـت کنیم و هـر گونه کمک و همـکاری که

در ایـن زمینـه الزم باشـد انجـام خواهیم داد.
وی بیـان کـرد :تسـهیالت جهـت آبیاری تحت فشـار
بـه میـزان  85درصـد و تـا سـقف  17میلیـون تومـان
بـه ازاء هـر هکتـار در حـوزه آب و خـاک در اختیـار
بهره بـرداران قـرار می گیـرد .پژمـان بـا اشـاره بـه
اینکـه یکپارچـه سـازی اراضـی از اولویت هـای کاری
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت اظهـار کـرد:
در مقابـل تولیدکننـدگان اگـر کاری می توانیـم انجـام
دهیـم بایـد درنـگ نکنیـم ولی اگـر نمی توانیـم کاری
انجـام دهیـم؛ بایـد چـوب الی چـرخ آنهـا نگذاریـم.
وی تاکیـد کـرد :رعایـت قانـون و مقـررات خـط قرمز
مـا و در مقابـل آن تسـریع در انجام کار و تسـهیلگری
هـم وظیفه ما اسـت.
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معاون جهاد کشاورزی استان فارس:

خوراک دام با نرخ دولتی برای دامپروری ها

معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :از ایـن پـس
دامداری هـای سـنتی ،روسـتایی و واحد هـای
پـرورش دام سـبک خـوراک دام آمـاده از
کارخانه هـای تولیـدی سـطح این اسـتان با قیمت
مصـوب دولتـی دریافـت خواهنـد کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت تولیـدات

دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
کرامـت الـه کیومرثـی بـا بیـان اینکـه خـوراک
دام هـای مـورد نیـاز در کارخانـه هـا بـا توجـه بـه
نـوع دام هـای پر تولیـد ،متوسـط تولید ،کـم تولید
و پـرواری تهیـه و تولیـد مـی شـوند ،اظهـار کرد:
بـر اسـاس تصمیمات اتخـاذ شـده در معاونت امور
دام وزارت جهـاد کشـاورزی ایـن برنامـه اجرایـی
شـده است.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اهمیت تسـهیل و
نظـارت بـر نحـوه توزیـع خـوراک دام واحد هـای
دامپـروری تصریـح کـرد :بـه همیـن منظـور
"سـامانه سـپند" طراحـی شـده اسـت کـه همـه
مراحـل از تخصیـص نهاده بـه کارخانه هـا تا ثبت
سـفارش و توزیـع توسـط اتحادیـه و تعاونـی ها و
خریـد بی واسـطه به وسـیله بهرهبـرداران از طریق

ایـن سـامانه انجـام می شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـا پیشبینیهـای صـورت گرفتـه
در سـامانه سـپند ،راسـتی آزمایی ،نظارت و کنترل
کیفـی خوراک هـای دام تولیـدی از صفـر تـا صـد
انجـام و رصـد می شـود.
او بـا اشـاره بـه وابسـتگی ارزی بـرای تامیـن
نهاده هـای دامـی و مشـکالت ناشـی از آن ابـراز
کـرد :بـه منظـور افزایـش بهـرهوری ،بـاال رفتـن
ضریـب تبدیـل ،جلوگیـری از اُفـت و ضایعـات و
اسـتفاده حداکثـری از هزینههـای انجـام شـده در
تامیـن نهادههـا ،بـا توجـه بـه گشایشـی کـه در
تامیـن نهـاده ها در سـطح ملی اتفاق افتاده اسـت،
گاوداری هـای صنعتی شـیری در آینـده نزدیک به
صـورت مسـتقیم و سیسـتمی در سـامانه بـازارگاه
نهـاده هـا را دریافـت مـی کنند.

اصالح نژاد ملکه زنبور عسل در استان فارس
مدیـر امـور طیـور و زنبور عسـل سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :اسـتان فارس
بـه عنـوان یکی از پنج ایسـتگاه برتر کشـور ،در
زمینـه اصلاح نژاد زنبور عسـل در حـال حاضر
بـا تالشهـای انجـام شـده موفـق بـه تولیـد
نسـل هفتـم گردیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود
تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،رضـا فزونی افزود :در سـال جـاری که
بـه نام سـال جهـش تولیـد نامگـذاری گردیده،
بـا مشـارکت زنبـورداران پیشـرو شـاهد جهش
تولیـد در زمینههـای مختلـف تولیـدات زنبـور
عسـل اعـم از تولیـد عسـل و فرآورده هـای
فرعـی آن بـوده ایم.
وی تصریـح کـرد :فعالیـت ایسـتگاه در قالـب
پـروژه اصالح نژاد زنبور عسـل در جمعیت های
بسـته شـامل :رکـورد بـرداری از کلنی هـای
تحت پوشـش ایسـتگاه و بررسـی صفـات مورد
نظـر در دو مرحلـه هـم زمـان با فصـول بهار و
تابسـتان مـی باشـد و پـس از تجزیـه و تحلیل
اطالعـات بـه دسـت آمـده ،آمارهای اسـتخراج

24

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 68دی مـــــــاه 1399

شـده در سـامانه اصلاح نـژاد ثبـت و نسـبت
بـه انتخـاب کلنی های پـدری و مـادری جهت
نسـل آینـده اقـدام مـی گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :ایسـتگاه
پـرورش ملکـه زنبـور عسـل سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس سـه مـکان جهـت
اسـتقرار کلنـی زنبـور عسـل دارد کـه منطقـه
قشلاق در بخـش گلـه دار شهرسـتان مهـر،
منطقـه میـان بنـد در اکبرآبـاد شـیراز و منطقه
یالقـی در منطقه شـش پیر سـپیدان اسـت که
در سـال جـاری تعـداد  ۲۳۰ملکـه زنبور عسـل
در ایسـتگاه مذکـور تولید و تعـدادی از ملکه ها
در اختیـار زنبـورداران پیشـرو جهـت ارزیابی در
شهرسـتان های کازرون و جهـرم قـرار داده

شـد تـا بـا مشـارکت زنبـورداران شـاهد حرکت
جهشـی در سـال جهـش تولیـد باشـیم.
وی بیـان کـرد :در پـروژه اصلاح نـژاد زنبـور
عسـل در جمعیت هـای بسـته سـاالنه تعـداد
 ۹صفـت مـورد رکوردگیـری و ارزیابـی قـرار
میگیرنـد کـه شـامل :رفتـار عمومـی (از لحاظ
آرام بـودن و نیـش زدن) ،رشـد جمعیـت ،قدرت
زنـده مانـدن نـوزادان ،مقـدار گـرده جمع آوری
شـده ،بیمـاری ،بچـه دهـی ،رفتـار بهداشـتی،
میـزان عسـل آوری و زمسـتان گذرانـی
می باشـد.

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

رشد  58درصدی تسهیالت سلف برای محصوالت راهبردی
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رشد  58درصدی
تسـهیالت سـلف بانک کشـاورزی در سـال جاری
خبـر داد و گفت :مبلغ تسـهیالت پرداخت شـده در
سـال جـاری  ۶۵۸میلیـارد ریـال و در مدت مشـابه
سـال گذشـته  ۴۱۷میلیـارد ریال بوده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،جعفـر صبوری
پـور تصریـح کـرد :بـر اسـاس آخریـن گـزارش تا

سـوم دی مـاه تسـهیالت پرداخـت شـده بـرای
چهـار محصـول راهبـردی گنـدم ،کلـزا ،جـو و
چغنـدر قند پاییزه در سـطح  ۱۱هـزار و  ۱۸۹هکتار
اسـت کـه در سـال گذشـته ایـن سـطح  ۸هـزار و
 ۲۷۳هکتـار بـود از ایـن رو در واحد سـطح نیز ۳۵
درصـد افزایـش داریم.
بـه گفتـه وی؛ در راسـتای تامیـن نقدینگـی برای
حمایـت از توسـعه کشـت محصـوالت راهبـردی
علاوه بـر کشـاورز کارت کـه در سـال جـاری
اجرایـی شـده اسـت تسـهیالت سـلف بانـک
کشـاورزی نیـز هماننـد سـال های قبـل پرداخـت
میشـود.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :رفع تداخلات قوانیـن مـوازی در عرصه های
کشـاورزی یـک کار پیچیده و حقوقـی در حوزه زمین
اسـت کـه بـا اجـرای آن بسـیاری از پرونده هـای
قضایـی و پرونده هـای کمیسـیون مـاده واحـده حـل
و فصـل و همچنیـن باعـث کمتـر شـدن دغدغـه
کشـاورزان در ایـن زمینـه خواهـد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،حسـین
پژمـان افـزود :صـدور اسـناد کشـاورزی بـه عنـوان
رویکـرد جدیـد زیـر بخـش امـور اراضی بـا همکاری
ادارات ثبـت اسـناد و املاک و منابـع طبیعـی جهـت

نهایـی شـدن اقدامات در حـوزه رفع تداخالت ناشـی
از اجـرای مقـررات مـوازی مـی باشـد.
وی تصریـح کـرد :کمیسـیون رفـع تداخلات اراضی
اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه پرونده هـای
مربـوط بـه پالک هـای بلغـان و الغـران ،شـمس
آبـاد ،محمود آبـاد ،ده فیـش و میرآخوری شهرسـتان
الرسـتان و پلاک آبشـیخ شهرسـتان جهـرم در نیمه
اول دی مـاه سـال جـاری برگـزار و حـدود 1385
هکتـار از اراضـی کشـاورزی در مناطـق فـوق رفـع
تداخـل صـورت گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :کمیسـیون
رفـع تداخلات اراضـی اسـتان فـارس بـه منظـور

رفـع همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصالح
سـوابق ،نقشـه ها و کلیه دفاتر و اسـناد ازجمله اسـناد
مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار مـی
گردد.
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون رفـع تداخلات
اراضـی اسـتان فـارس بـا حضـور رئیـس سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیر کل ثبت اسـناد
و املاک اسـتان فـارس ،مدیـر کل منابـع طبیعـی و
آبخیـزداری اسـتان فـارس ،مدیـر کل امـور اقتصادی
و دارایـی اسـتان فـارس ،مدیـر امـور اراضی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و سـایر اعضـای
کمیسـیون در سـالن جلسات این سـازمان برگزار شد.
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لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی

برگزاری شورای هیات واگذاری اراضی

مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت :مرجع تشـخیص
اراضـی زراعـی و باغ ها ،وزارت جهاد کشـاورزی اسـت و مراجـع قضایی و اداری،
نظـر سـازمان جهادکشـاورزی را در این زمینه اسـتعالم می نماینـد و مراجع اداری
موظـف بـه رعایـت نظـر سـازمان جهـاد کشـاورزی خوتهند بـود و نظر سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان بـرای مراجع قضایی بـه منزله نظر کارشناسـان رسـمی
دادگسـتری تلقی می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،محمـود باصری افـزود :ادارات ثبت اسـناد و امالک و دفاتر اسـناد
رسـمی و سـایر هیـات هـا و مراجـع مربـوط مکلفنـد در مـوارد تفکیـک ،افـراز و
تقسـیم اراضـی زراعـی و بـاغ هـا و تغییـر کاربـری آن هـا در خـارج از محـدوده
قانونـی شـهرها و شـهرک هـا از سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتعالم نمایند.
وی تصریـح کـرد :بـه همیـن منظـور در نیمـه اول دی مـاه مـاه سـال جـاری از
مجمـوع  142پرونـده کـه بـه دبیرخانـه کمیسـیون تبصـره یـک ماده یـک حفظ
کاربـری اراضـی واصل شـده بـود ،به کلیـه پرونده هـا رسـیدگی و تصمیم گیری
شد .
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از مجمـوع طرح های رسـیدگی شـده ،با
اجـرای  137مـورد از طـرح هـا موافقـت بـه عمـل آمـد 3 ،مـورد از طرح هـا نیز
مـورد مخالفـت اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت و مقـرر شـد کـه در خصوص 2
مـورد از طـرح هـا نیـز اسـتعالم از شهرسـتان و بازدیـد مجـدد صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت که کمیسـیون فوق بـا حضور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،مدیـر امـور اراضـی اسـتان ،مدیـرکل راه و شهرسـازی ،مدیر کل
حفاظـت محیـط زیسـت و یـک نفـر نماینـده اسـتانداری در محل سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس برگزار شـد.

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
چنانچـه اراضـی بایـر بیش از  5سـال بدون عـذر موجه بایـر مانده
باشـد ،هیـات مـی توانـد این اراضـی را بـا رعایت تمامی شـرایط و
ضوابـط در اختیـار واجدیـن شـرایط قـرار دهد تـا به امر کشـاورزی
بپردازند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمـود باصـری افـزود :چنانچـه ایـن
گونـه اراضـی کمتـر از  5سـال و بیـش از  3سـال معطـل مانـده
باشـد تـا  2برابـر عرف محـل زمین در اختیـار صاحـب آن قرار می
گیـرد و مابقـی بـا رعایـت اولویت هـای قانونـی در مـوارد بعدی به
واجدیـن شـرایط واگـذار می شـود.
وی تصریـح کـرد :جلسـه شـورای هیـات  7نفـره واگـذاری اراضی
اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه  28پرونـده واگـذاری
طرح هـای مختلـف در ابتـدای دی مـاه سـال جاری تشـکیل شـد
و پـس از بحـث و بررسـی و مطابقـت درخواسـت هـا بـا موازیـن
شـرعی و قانونی تصمیمـات الزم در خصوص تعییـن اجاره ،فروش
و انتقـال قطعـی اراضـی اتخاذ شـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه شـورای هیـات واگـذاری اراضی بـا حضور
حاکـم شـرع هیـات واگـذاری و احیـاء اراضـی فـارس ،رئیـس
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیر کل منابـع طبیعی و
آبخیزداری اسـتان ،نماینده اسـتانداری و مدیر امور اراضی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دفتـر مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

مقام اول صادرات محصوالت صنایع تبدیلی از نظر وزنی و ارزشی در  9ماهه اول سال 99
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :در  9ماهه اول سـال
جـاری از بیـن سـایر مجصـوالت بخـش کشـاورزی
بیشـترین میـزان از نظـر وزن و ارزش ارزی کـه از
گمـرکات فـارس صـادر گردیـده اسـت مربـوط بـه
صـادرات محصـوالت صنایـع تبدیلـی و غذایـی بوده
ا ست .
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت صنایـع تبدیلی و
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غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،سـید
عبدالـه جزایـری افـزود :بیش از  21هـزار و چهار صد
تـن از نظـر وزنی و بیـش از  26800هـزار دالر ارز به
کشـور وارد گردیده است.
وی تصریـح کـرد :ایـن محصوالت شـامل رب گوجه
فرنگـی ،انـواع بسـتنی ،دوغ ،گلوتـن گنـدم ،شـیر و
خامـه ،انـواع پنیـر و آب پنیـر و خیارشـور بوده اسـت
کـه بـه کشـورهای عـراق ،افغانسـتان ،هند ،روسـیه،

امـارات و پاکسـتان صـادر گردیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :ایـن مدیریت
آمادگـی خـود را جهت اخـذ مجوز به سـرمایه گذاران
بخـش صنایـع تبدیلـی و غذایـی اعالم مـی دارد چرا
کـه صنایـع تبدیلـی و غذایی نقش مهمـی در کاهش
ضایعـات محصـوالت کشـاورزی ،ایجـاد اشـتغال،
افزایـش ارزش افـزوده و همچنیـن ارزآوری مناسـب
را دارد.

جذب تسهیالت  900هزار میلیون ریالی واحد های صنایع تبدیلی و غذایی فارس
در  9ماهه اول سال 1399

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکـه صنایع

تبدیلـی و غذایـی فرصتـی مهم برای سـرمایه گذاری
و اشـتغال در ایـن اسـتان مـی باشـد ،گفـت :صنایـع
فـرآوری بخـش کشـاورزی نقـش بسـیار مهمـی در
اقتصـاد ملـی دارد و از ارکان مهـم تولیـدی در ایـن
بخـش بـوده کـه باعث کاهـش ضایعـات محصوالت
کشـاورزی نیـز خواهد شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلی
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
سـید عبدالـه جزایـری افزود :در  9ماهه اول سـال 99
تعـداد  28واحـد در  13شهرسـتان شـامل :اسـتهبان،

اقلیـد ،پاسـارگاد ،جهرم ،خرم بید ،سروسـتان ،شـیراز،
فراشـبند ،فیروزآبـاد ،قیروکارزین ،مرودشـت ،کازرون
و کـوار موفـق بـه اخـذ مبلـغ  939000میلیـون ریال
تسـهیالت ثابـت و در گـردش از محـل رونـق تولید،
صنـدوق توسـعه ملـی ،مـاده  52الحـاق تبصـره ،18
بنـد الـف تبصـره  18از بانک هـای کشـاورزی ،ملی،
رفـاه و صنعـت معـدن گردیدند.
وی تصریـح کـرد :جـذب سـرمایه گذار جهـت صنایع
تبدیلـی و غذایـی بـا هـدف صـادرات محصـوالت از
اولویت هـای مهـم در بخـش کشـاورزی مـی باشـد.

سهم  12درصدی گوجه فرنگی و رب گوجه در سبد محصوالت صادراتی
استان فارس

مدیـر صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :ظرفیـت فـرآوری
گوجـه و تهیه محصوالتـی ماننـد رب گوجه فرنگی
و پـودر گوجـه ،بـه قـدری زیـاد اسـت کـه علاوه

بـر تولیـدات اسـتان ،مـی تـوان بخشـی از تولیدات
اسـتان های دیگـر را هـم در ایـن واحدهـا فـرآوری
کر د .
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،سـید عبدالـه

جزایـری بـا بیـان ایـن کـه از هـر  5و نیـم کیلـو
گوجـه فرنگـی یـک کیلـو رب بـه دسـت مـی آید،
اظهـار کـرد :خوشـبختانه متناسـب بـا میـزان تولید
اسـتان ،ظرفیـت سـازی بـرای ایجـاد کارخانه های
فـرآوری انجـام شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در سیسـتم های تولیـد و
مکانیـزم فـرآوری مباحثـی ماننـد افزایـش میـزان
مانـدگاری رب ،اَسِ ـتیک بـودن و تولیـد سـردخانه
ای دنبـال مـی شـود ،تصریـح کـرد :هـدف از ایـن
کار بهبـود کیفیـت محصـوالت تولیـدی اسـت امـا
بـه لحـاظ جـذب مـاده خـام ،مشـکلی وجود نـدارد.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن که در
هشـت ماهه سـال جـاری 48 ،واحد صنایـع تبدیلی
در اسـتان راه انـدازی شـده اسـت ،افـزود :در ایـن
مـدت بیـش از  156هـزار تُن انـواع ماده خـام مورد
نیـاز صنایع تبدیلی و کشـاورزی توسـط این واحدها
جذب شـده و قـرار گرفتن این محصوالت در مسـیر
فـرآوری و بسـته بندی ،کاهـش ضایعات بـه میزان
 48هـزار تـن را در پی داشـته اسـت.
وی همچنیـن از صـدور پروانـه بهـره بـرداری برای
 11سـردخانه بـا ظرفیـت  14هـزار و  800تـن خبر
داد و گفـت :در ایـن مـدت مجـوز  18واحـد صنعتی
بـرای بسـته بندی مـواد غذایی ،دو واحـد فرآوری و
بسـته بنـدی گیاهـان خوراکی و دارویـی و  17واحد
از سـایر واحدهـای مرتبـط بـا صنایـع تبدیلی بخش
کشـاورزی صـادر شـده که زمینـه اشـتغال  400نفر
را فراهـم کرده اسـت.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 68دی مـــــــاه 1399

27

فرآوری خرما در استان فارس
کارشـناس صـدور مجوزهـای صنایـع غذایـی
و تبدیلـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
خرمـا از محصـوالت عمـده کشـاورزی ایـران
می باشـد و حدود  60درصد وزن خشـک آن را
قنـد تشـکیل مـی دهد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فارس ،حمیده کاظمی افـزود :نامرغوب
بـودن درصـدی از خرمـای تولیـد شـده سـبب
مـی شـود که مسـتقیما در بازار ،مصـرف نگردد
و الزم اسـت کـه در واحدهـای صنایـع تبدیلی
بـه فرآورده هـای بـا ارزش تبدیـل شـود.
وی تصریـح کـرد :بـا وجـود اهمیـت خرمـا در
سـبد غذایـی ،تـا کنـون  36واحـد در اسـتان
فـارس بـه بهـره بـرداری رسـیده کـه در زمینه
بسـته بنـدی خرمـا و انـواع فرآوری هـای ایـن
محصـول شـامل قنـد و شـربت خرمـا ،پـودر
خرمـا ،شـیره خرمـا ،خمیـر خرمـا ،شـکالت
خرمـا و ....فعالیـت مـی کننـد کـه این تعـداد با
ظرفیـت سـاالنه بیـش از  302تـن و سـرمایه
گـذاری بالـغ بـر  380هزارمیلیون ریـال ،زمینه
اشـتغال  347نفـر را فراهـم کـرده اسـت.
کاظمـی بیان کـرد :در زمینه ی فـرآوری خرما،
نبایـد بـه فراورده هـای فـوق الذکـر بسـنده
کنیـم ،بلکـه بایـد بـه دنبـال کاربـرد خرمـا در
تهیـه نـان و کیـک ،شـیرین کننـده طبیعی در
فرموالسـیون مـواد غذایی از جمله شـربت میوه
و بسـتنی باشیم.
وی اظهـار کـرد :اسـتفاده از خرمـا در صنایـع
غذایـی ،دارویـی و خـوراک دام باعـث شـده
اسـت میـزان ضایعـات ایـن محصول بـا ارزش
بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش یابـد.
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صدور جواز تاسيس برخي از محصوالت كشاورزي با شرایط خاص
مسـئول صـدور پروانههـا و مجوزهـاي سـازمان جهـاد
كشـاورزي اسـتان فـارس گفـت :صـدور جواز تاسـيس
برخـي از محصـوالت كشـاورزي و ظرفيت ايجاد شـده
باالتـر از ميـزان توليـد محصـوالت كشـاورزي بـوده و
سـرمايه گـذاري در ايـن زمينه ها سـبب غيـر اقتصادي
شـدن سـرمايه گذاري هـاي موجـود و جديـد مي گردد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی صـدور پروانههـا و
مجوزهـاي سـازمان جهـاد كشـاورزي اسـتان فـارس،
سـید جـواد امامـی افـزود :صـدور جـواز تاسـيس برخي
از محصـوالت كشـاورزي از جملـه صنايـع آرد و روغـن
خـام از دانه هـاي روغنـي بـا هـر ظرفيتي ،صنايـع لبني
بـا ظرفيـت بيـش از  100تـن در روز و صنايـع خـوراك
دام ،طيـور و آبزيـان بـا ظرفيـت بيش از  50تـن در روز
منـوط به داشـتن طرح هـاي جديـد در راسـتاي تكميل
زنجيـره توليـد ،طرح هـاي توسـعه اي بـا ظرفيـت بـاال
و در صـورت وجـود مـواد خـام كشـاورزي مـورد نيـاز
در منطقـه ،طرح هايـي كـه در قطب هـاي توليـد واقـع
شـده و بـا كمبـود واحد فعـال مواجه انـد ،طرح هاي كه
در اسـتان هاي محـروم واقـع شـده  ،داراي مـواد خـام
كشـاورزي مـورد نيـاز در منطقه بـوده و با كمبـود واحد
فعـال مواجـه انـد و طرح هايي كه مـواد اوليه مـورد نياز
خـود را از طريـق واردات عبـور موقـت جهـت صادرات

تاميـن مـي نمايند.
وی تصریـح کـرد :متقاضيـان دريافـت مجوز ايـن گونه
طـرح هـا ،در گام اول پـس از ثبـت نـام در سـامانه
صـدور مجوزهـا بـه نشـاني  http://eagri.maj.irجهت
راسـت آزمايـي مـدارك هويتـي و مالكيتـي بـه محـل
مديريـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان مربوطـه مراجعه
و پـس از بررسـي و تاييـد اوليـه مـدارك و طرح توسـط
كارشـناس صنايـع صنایـع تبدیلی و تکمیلی شهرسـتان
بـه مديريـت صنايـع تبدیلـی و تکمیلـی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان معرفـي مـي گردند.
امامـي افـزود :ايـن كار با هـدف كمك به حل مسـائل
اجتماعـي ،اشـتغال زايي مسـتقيم ،حمايـت از سـرمايه
گذاري هـاي انجام شـده انجام و اميد اسـت بـا اجراي
ايـن طـرح ها شـاهد تحـول در اين بخش باشـيم.

تغيير نام سامانه صدور مجوزها و پروانه ها

مسـئول صـدور پروانههـا و مجوزهـاي سـازمان جهاد كشـاورزي اسـتان فـارس گفت :بر اسـاس نامـه رئيس
مركـز فنـاوري اطالعـات و ارتباطات وزارت جهاد کشـاورزی ،سـامانه پنجـره واحد خدمـات الكترونيك وزارت
جهـاد كشـاورزي به سـامانه مجوزهاي الكترونيكي كشـاورزي (سـماك) تغييـر نام داد.
بـه گـزارش روابـط عمومي صـدور پروانههـا و مجوزهاي سـازمان جهاد كشـاورزي اسـتان فارس ،سـيد جواد
امامـي افـزود :اين سـامانه كه نسـخه توسـعه يافتـه سـامانه پنجره واحد مي باشـد اكنـون آمـاده راه اندازي و
بهره برداري اسـت و دسترسـي به سـامانه سـماك عالوه به نشـاني ( )https://semak.maj.irاز طريق همان
آدرس قبلـي ( )https://eagri.maj.irنيـز امكان پذيـر خواهد بود.
وی تصریـح کـرد :تمامي كاربران اعم از كارشناسـان سـازماني و متقاضيان سراسـر اسـتان و در تمامي سـطوح
بـا همـان حسـاب كاربـري قبلي خـود در سـامانه پنجره واحد خدمـات الكترونيك مي توانند به سـامانه سـماك
وارد شـوند و در صـورت بـروز مشـكل متقاضيان مي تواننـد از گزينه بازيابـي رمز عبور اسـتفاده نمايند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :بسـته هاي آموزشـي تهيه شـده هـم زمان بـا راه اندازي و عملياتي شـدن
از طريـق صفحـه اصلـي سـامانه در دسـترس تمامي كاربـران خواهد بـود و پـس از راه اندازي سـامانه كاربران
مـي تواننـد جهت ارسـال سـئواالت و مشـكالت احتمالـي از گزينه اعالم خطاها و مشـكالت اسـتفاده نمايند.
وی بیـان کـرد :ايـن كار بـا اهـداف ارتقـاء در سـرعت و كارايـي سـامانه ،اسـتفاده از تكنولوژي هـاي جديد در
پيـاده سـازي سـامانه ،اصلاح و بهبـود در موتـور جريـان كار و فرآيندهـاي سـامانه ،نيـاز كمتر به كدنويسـي
جهـت پيـاده سـازي خدمـات و فرآيندهـاي جديـد در سـامانه ،بهبـود در ايجاد سـاختار سـازماني بـراي موارد
خـاص همچـون  ،مناطـق آزاد و  ...كـه از تقسـيمات كشـوري پيـروي نمـي كنند ،تسـهيل در ارتباط با سـاير
سـامانه هاي وزارت و دسـتگاه هاي ديگـر ،امـكان طراحـي گزارش هـاي متنـوع بر اسـاس نيازهـاي كاربران
بـه دليـل اصلاح موجوديت هـاي سـامانه انجـام شـده و اميـد اسـت با اجـراي اين طرح هـا شـاهد تحول در
ايـن بخش باشـيم.

ممنوعیت استفاده از آب شیرین کن بر روی چاه های کشاورزی
رئیس دفتر محیط زیسـت و سلامت غذا در سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :اسـتفاده از آب
شـیرین کـن بـر روی چاه های کشـاورزی ممنوع می
باشد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیـط زیسـت و
سلامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه
خشکسـالی در دهه هـای اخیـر کـه موجـب کاهـش
شـدید کمیـت و کیفیت آب موجود در دشـتها شـده
و بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از آب شـیرین کـن مورد
اسـتقبال کشـاورزان قـرار گرفتـه اسـت ،اظهـار کرد:
آب شـیرین کن هایـی کـه در چاه هـای کشـاورزی
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد تولیـد پسـاب کـرده
کـه ایـن پسـاب خطـرات زیسـت محیطی با خـود به

همـراه دارد.
وی تاکیـد کـرد :این پسـاب بـر بافـت فیزیکی خاک
تاثیـر گذاشـته و آن را از بیـن مـی بـرد و موجـب
آلودگـی آب هـای زیرزمینـی نیـز مـی شـود .لـذا بـه
منظـور صیانـت از منابـع آب و حفـظ محیـط زیسـت
از جملـه جلوگیـری از افـت کمـی و کیفـی منابع آب
زیرزمینـی ،ممانعـت از تخلیـه و رهاسـازی شـورابه
هـا و پسـابهای خروجـی آب شـیرینکنها بـه
محیط هـای پذیرنـده مثـل آبراهـه هـا ،دشـت هـا و
 ...کـه موجـب افزایـش شـوری و نهایتا ایجـاد پدیده
فرونشسـت زمیـن و فروچالـه و مـرگ آبخونهـا
میشـود ،نصـب دسـتگاههای آب شـیرین کـن روی
چاههـای آب کشـاورزی ممنـوع مـی باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :تنهـا در صورت

دریافـت مجـوز و اسـتفاده از تکنولوژی هـای نویـن
مطابـق بـا الزامـات زیسـت محیطـی و اخـذ مجـوز
از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و وزارت جهـاد
کشـاورزی و تصویـب در کمیته مدیریـت منابع آب ،در
کمیسـیون صدور پروانه هـای شـرکت های آب منطقه
ای نسـبت بـه صـدور پروانـه تصمیـم گیری می شـود.
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه ادامه خشکسـالی ها،
فرسـایش خـاک و بحران کـم آبی ،افزایـش تولیدات
گلخانـه ای موضوعـی اجتنـاب ناپذیـر اسـت چـرا
کـه بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت بیشـتر ،راهـی جـز
حرکـت به سـمت کشـاورزی درون زا ،تولیـد محور و
اشـتغال زا وجود نـدارد.

مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی فارس:

تبدیل وضعیت کارکنان مشمول شرایط ایثارگری

مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس از آغـاز فرآینـد تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی
مشـمولین مـاده  21قانـون جامـع خدمـات رسـانی بـه
ایثارگـران در ایـن سـازمان خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،سـید عبـاس رضوی
نـژاد گفـت :پـس از ابلاغ بخشـنامه شـماره 379599
مـورخ بیسـت و پنجـم آذرمـاه رئیـس سـازمان اداری و
اسـتخدامی کشـور و دسـتور اجرای قانون تقسـیر بند “
واو “ مـاده  44قانـون برنامـه پنـج سـاله پنجـم توسـعه
جمهـوری اسلامی ایران  ،مدیریت امور اداری سـازمان
جهـاد کشـاورزی فارس شـیوه نامـه ای تهیـه کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـیوه نامـه مذکـور بـا هـدف
رفـع مشـکل تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی ایثارگـران و

فرزنـدان آنهـا و چگونگـی ارسـال مدارک تدوین شـده
اسـت ،اظهـار کـرد :بـا بکارگیـری ایـن شـیوه نامـه
همـکاران مشـمول شـرایط قانون مـی توانند در اسـرع
وقـت مسـتندات مـورد نیـاز را جمـع آوری کننـد.
مدیر امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس
بـا اشـاره بـه اینکـه آخریـن مهلـت تحویل مـدارک به
ایـن مدیریـت ششـم دی مـاه اسـت،تصریح کـرد:
مسـتندات توسـط کارشناسـان ایـن مدیریت در سـامانه
بـه کارگیـری و اسـتخدام از مجموعـه "سـامانه های
کارمنـد ایـران" بارگـذاری می شـود.
بـه گفتـه وی؛ فرزنـد شـهید ،همسـر شـهید ،خواهـر
و بـرادر شـهید ،تمامـی جانبـازان ،فرزنـد جانبـازان،
همسـر جانبـازان  ۲۵درصـد و باالتـر ،تمامـی آزادگان،
فرزنـد آزادگان ،همسـر آزادگان دارای یکسـال و باالتـر
سـابقه اسـارت ،رزمنـدگان بـا حداقل شـش مـاه حضور
داوطلبانـه در جبهـه ،فرزنـد رزمنـدگان با حداقل شـش
مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه و همسـر رزمنـدگان
بـا حداقـل شـش مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه جزو
مشـمولین قانـون مذکـور هسـتند.
رضـوی نـژاد ابـراز کـرد :ذی نفعـان ایـن قانون شـامل
کارمنـد در زمـان اجـرای قانـون برنامـه پنجـم توسـعه

کشـور در یکـی از حاالت غیررسـمی ( پیمانـی ،قرارداد
کارمعیـن یـا مشـخص ،قـرارداد موقـت کارگـری ) کـه
تـا تاریـخ بیسـت و نهم اسـفند  ،1395در دسـتگاه های
اجرایـی مشـمول قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری
مشـغول بـه کار بـوده و در حـال حاضـر فرد با دسـتگاه
اجرایـی مربوطـه  ،رابطـه اسـتخدامی یـا بکارگیـری
داشـته باشد.
وی افـزود :نیروهـای ایثارگـری کـه به صورت قـرارداد
موقـت بـر اسـاس قانـون کار در دسـتگاه های اجرایـی
بکارگیـری شـده انـد (اعـم از اینکـه کل کارکنـان
دسـتگاه متبـوع و یـا بخشـی از آنهـا مشـمول قانـون
کار باشـند) ،در چارچـوب قانـون کار جمهوری اسلامی
ایـران بـه قـرارداد دائـم تبدیـل وضـع می شـود.
مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس اظهـار کـرد :ایثارگر مشـمول ،عالوه بر داشـتن
کـد شناسـه بـرای نیروهـای قراردادمشـخص و موقـت
و کـد اسـتخدام پیمانـی بـرای همـکاران پیمانـی برای
انتصـاب در پسـت های مشـاغل تخصصـی پیشـنهادی
دسـتگاه ،باید دارای شـرایط احراز شـغل مربوط از حیث
مـدرک تحصیلی باشـد و صالحیت فرد برای اسـتخدام
رسـمی قطعـی بـه تایید گزینش رسـیده باشـد.
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آفت سر خرطومی حنایی خرما ،چهار شهرستان فارس را به قرنطینه کشید

مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با
اشـاره به اینکه شـیوع آفت سـرخرطومی حنایی خرما
باعـث شـده تـا قرنطینـه در چهـار شهرسـتان اسـتان
اعمـال شـود ،گفـت :ایـن آفـت ،خطرنـاک و مبـارزه
بـا آن نیازمنـد صـرف وقـت ،هزینـه و انـرژی زیادی
است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حمیـد دبیـری با

بیـان اینکـه این آفـت در سـال  96به فـارس راه پیدا
کرده اسـت ،ابراز کـرد :در حال حاضر شهرسـتانهای
قیروکارزیـن ،خنـج ،اوز و گراش با ایـن آفت درگیری
پیدا کرده و قرنطینه داخلی شده اند.
بـه گفتـه وی ،در روزهـای اخیـر جلسـاتی بـرای
بررسـی وضعیـت آفـت در ایـن شهرسـتان هـا برگزار
شـده و اعتباراتـی بـرای مبـارزه با این آفـت مصوب و
پرداخت شـده اسـت.
مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس بـا تاکیـد بـر اینکه امـکان و اجازه جابـه جایی
پاجـوش از ایـن شهرسـتان هـا وجـود نـدارد ،تصریح
کـرد :بـرای مبـارزه بـا این آفـت روش هـای جدیدی
نیـز مـورد مطالعـه و ارزیابـی قـرار گرفته اسـت و اگر
درختـی آلودگـی شـدید داشـته باشـد امحاء می شـود
و چنانچـه امـکان درمـان آن هـا وجـود داشـته باشـد
فرآیندهـای اصالحـی و درمانـی انجـام می شـود.

وی در خصـوص آخریـن وضعیـت هجـوم ملخ هـای
مهاجـم بـه مـزارع و باغـات اسـتان فـارس کـه اوایل
آذرمـاه در بوشـهر دیـده شـده بودند نیز گفـت :هجوم
ملـخ هـا بـه بنـدر بوشـهر خوشـبختانه کنترل شـد و
ملـخ هـا بـه فـارس راه پیـدا نکردنـد ،بـا ایـن حـال
جـداول پیـش بینی و نقشـه های سـازمان فائو نشـان
می دهـد کـه در بهمـن ماه بایـد منتظر هجـوم مجدد
ملخ هـا باشـیم.
دبیـری خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه این که سـال
گذشـته مقادیـر قابـل توجهـی سـموم دفـع آفـات
خریـداری شـد و مقـدار زیـادی از آن هنـوز در انبارها
موجـود اسـت ،ممکـن اسـت امسـال فرآینـد مبـارزه
بـا افـات چنـدان تحـت تاثیـر افزایـش قیمتهـا قرار
نگیـرد ،امـا بـا ایـن رونـد بطـور قطـع در سـال آینده
بـرای تامیـن میـزان سـم مـورد نیـاز چالش هایـی
خواهیـم داشـت.

از بهمنماه دسته های ملخ صحرایی به فارس میرسند

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :از بهمـنمـاه دسـته های ملـخ صحرایی
بـه فـارس میرسـند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حمید دبیـری افزود:
در شهرسـتانهای ممسـنی ،رسـتم ،کازرون ،فراشـبند،
الرسـتان ،المـرد ،مهـر ،خنـج ،گـراش ،داراب و جهـرم
عملیـات مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی خواهیـم داشـت و
در شهرسـتانهای شـیراز ،سروسـتان ،نیریـز و کـوار
عملیـات ردیابـی ایـن آفـت انجـام میشـود امـا ممکن
اسـت در ایـن شهرسـتانها مبـارزه نداشـته باشـیم.
وی از آمـاده بـاش  2آمـادگاه شـیراز و المـرد بـرای
مبـارزه بـا این آفت خبـر داد و تصریح کرد 50 :دسـتگاه
سـمپاش 9 ،تن سـم بـرای مبـارزه در 15هـزار هکتار از
اراضـی و  8خـودرو برای انجام عملیات مبـارزه و ردیابی
ملـخ صحرایـی در نظر گرفته شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته 30
میلیـارد ریـال اعتبـار برای مبـارزه با آفت ملـخ صحرایی
در  31هـزار هکتـار و ردیابـی ایـن افـت در  800هـزار
هکتـار از اراضی اسـتان فارس هزینه شـد ،خاطر نشـان
کـرد :سـال گذشـته در  12شهرسـتان عملیـات مبارزه و
در  19شهرسـتان عملیـات ردیابـی ملـخ صحرایی انجام
شد.
وی اظهـار کـرد :در سـال نخسـت هجوم گسـترده ملخ
صحرایـی بـه فـارس نیـز  14شهرسـتان بـه صـورت
مسـتقیم درگیـر مبـارزه بـا ایـن آفـت بودنـد و عملیـات
مبـارزه در  45هـزار هکتـار و عملیـات ردیابـی این آفت
در  800هـزار هکتـار از اراضـی فـارس انجـام شـد.

30
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سرما ،ترمز حرکت ملخها به فارس را
موقتاً کشید

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس معتقـد اسـت کاهـش دما باعث شـده تـا حرکت
ملـخ به سـمت اسـتان فـارس بـا کنـدی مواجه شـود.
حمیـد دبیـری بـا بیـان این کـه پیـش بینی هـای قبلی
از ریـزش و هجـوم ملخ هـای صحرایـی بـه اسـتان
فـارس در بهمـن مـاه حکایـت داشـتند ،اظهـار داشـت:
خوشـبختانه رصدهـا و پایش هـای انجـام شـده نشـان
مـی دهـد کـه هنـوز مسـیر ایـن آفت به سـوی اسـتان
فـارس تغییـر پیـدا نکرده اسـت.
وی یکـی از منشـاء های هجـوم ملـخ بـه کشـور و
اسـتان فـارس را کشـور عربسـتان عنـوان کـرد و ادامه
داد :متأسـفانه وضعیـت عربسـتان خـوب نیسـت و هنوز
ایـن احتمـال وجـود دار د کـه ملخ هـای ایـن کشـور بـه
سـمت ایـران ریزش داشـته باشـند امـا به نظر می رسـد
سـرمای هـوا حرکـت آن ها به سـمت ایـران را با کندی
مواجـه کرده باشـد.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس همچنیـن از ردیابی ملخ هـای صحرایی در بیش

از  80هـزار هکتـار از مـزارع اسـتان خبـر داد و گفت :در
پـی بررسـی های انجام شـده خوشـبختانه هنـوز ردی از
ملـخ ها ثبت نشـده اسـت.
دبیـری گفـت :در حـال حاضـر اقلام ضروری مبـارزه با
آفـت هـا همچـون سـموم و ماشـین آالت مـورد نیـاز تا
حـدو د زیـادی تأمیـن شـده و از ایـن لحـاظ بـا مشـکل
خاصـی مواجـه نیسـتیم و اگـر هجومی رخ دهـد حداقل
بـرای  15هـزار هکتـار مبـارزه بـا آفـات آمادگـی کامل
وجو د دارد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تلاش هـا بـرای جـذب
اعتبـارات بیشـتر بـرای مبـارزه گسـترده تـر بـا آفـات
مـزارع و باغات ادامـه دارد ،ابراز کـرد :در موضوع مبارزه
بـا آفـت هـا مدیریـت بحـران مسـئله مهمـی اسـت ،در
واقـع آن چـه کـه مـا بـا آن مواجـه می شـویم در سـال
اول مواجهـه ماهیتـ ًا بحـران اسـت و در سـال های بعـد
رویـدادی اسـت که بایـد مدیریت شـود و اسـتان فارس
در ایـن زمینـه از تجربـه کافـی برخـوردار اسـت.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس بـا ابـراز خرسـندی از وضعیـت مناسـب انبارهـا
و آمـادگاه هـا ایـن مجموعـه گفت :اخیـراً دو خـودروی
جدیـد بـرای مبـارزه بـا آفت هـا نیز بـه مجموعـه حفظ
نباتـات تحویل داده شـده کـه در افزایش تـوان مبارزاتی
مـا موثر اسـت.
وی تأخیـر در هجـوم ملـخ هـا را بـه نفـع کشـاورزان
توصیـف کـرد و گفـت :هـر چه ایـن هجوم دیرتـر اتفاق
بیافتـ د بهتر اسـت چـرا که کشـاورزان فرصـت می کنند
کشـت های شـتوی خـود را برداشـت کننـد.

كاهش قیمت نهاده هاي مورد نياز مرغداران در بازار آزاد

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس از کاهـش قیمـت نهاده هـای مـورد
نیـاز مرغـداران در بـازار آزاد بـه علـت عرضـه قابل
توجـه نهاده هـای دولتـی خبـر داد.
صمـد رنجبری

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"،
ضمـن تاکیـد بـر ایـن کـه دولـت تلاش خـود را
مـورد نیاز مرغـداران انجام

بـرای تامیـن نهاده های
داده اسـت ،تصریـح کـرد :خوشـبختانه شـاهد تاثیر
آزاد نهـاده هـا بـوده ایـم و
ایـن موضـوع بـر بـازار 
قیمـت نهاده هـای مورد نیـاز مرغداران در بـازار آزاد
رصـد کاهـش داشـته اسـت.
حداقـل  25د 
وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای آبان مـاه  100درصد
مـورد نیـاز مرغداری هـای گوشـتی

نهاده هـای
و تخـم گـذار بـا تعرفـه دولتـی و از طریـق سـامانه
بـازارگاه در حـال تخصیـص اسـت ،اظهـار کـرد :در

مـواردی نادر شـاهد بودیـم که بعضی شـرکت های
باربـری بـه تعهـدات خود بـه موقع عمل نمـی کنند
و همیـن ممکـن اسـت اختاللـی را در فرآینـد توزیع
ایجـاد کنـد ،امـا بـه لحـاظ تخصیـص

نهـاده هـا
دولتـی بـا چالش خاصـی مواجه نیسـتیم و کمبودی
نداریـم.
مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه تامین نهـاده ها
توسـط بخـش دولتـی منجـر بـه کاهش قیمـت ها
آزاد شـده اسـت ،ابـراز کرد :در حـال حاضر
در بـازار 
نهاده هـای دولتـی از قـرار هـر کیلـو 3535 ،تومان
بـرای کنجالـه سـویا و  2015تومـان بـرای ذرت و
سـویا قیمتگـذاری شـده اسـت.
وی از جملـه آثـار مثبت تامیـن نهاده هـا را افزایش
میـزان جوجـه ریزی واحدهـای تولیدی عنـوان کرد
و بیـان کـرد :ایـن افزایـش تولیـد باعـث می شـود
در بهمـن مـاه و ایـام نـوروز هیچ تالطمی را شـاهد
نباشیم.
رنجبـری همچنیـن بـه افزایـش قیمـت جوجه یک
روزه در بـازار اشـاره و خاطرنشـان کـرد :در حالـی
کـه قیمـت مصـوب جوجـه یـک روزه  2800تومان
اسـت امـا تولیدکننـدگان آن را تـا  3800تومـان نیز
خریـداری و اقـدام بـه جوجـه ریـزی مـی کنند.

جهـاد

بـه گفتـه مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان
کشـاورزی اسـتان فـارس ،دولـت متعهـد شـده کـه
براسـاس نیـاز بـازار نهـاده هـا را تامیـن کنـد و در
ایـن رابطـه مشـکلی نداریـم ،کمـا این کـه در حال
حاضـر ماهیانـه  120میلیـون قطعه جوجـه ریزی در
شـود که سـهم اسـتان فـارس از
کشـور انجـام می 
ایـن میـزان رقمـی بالغ بـر  6میلیـون قطعه اسـت.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت عرضه تخم مرغ فله ای ابالغ نشده است

مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس با بیـان این که تا بـه امروز دسـتورالعملی مبنی
بـر ممنوعیـت عرضـه تخم مرغ فلـه به این سـازمان و
یـا مرغـداری تحـت نظـارت ابالغ نشـده اسـت ،اظهار
کـرد :در شـرایطی کـه بـه تازگـی نـرخ تخم مـرغ فله
ای براسـاس قیمـت گـذاری سـتاد تنظیـم بـازار اعالم
شـده منطقـی بـه نظـر نمی رسـ د که فـروش فلـه ای
ممنوع شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،صمـ د رنجبـری با
اشـاره بـه اینکه کارگـروه تنطیم بازار اسـتان به شـدت
بـر عملیاتـی شـدن قیمت هـای جدیـد سـتاد تنظیـم
بـازار تاکیـد دارد ،گفـت :برایـن اسـاس تخم مـرغ فله
ای بایـد بـه قیمـت هـر کیلو  17هـزار تومان به دسـت
مصـرف کننده برسـد.
وی در خصـوص اسـتنکاف برخـی تولیدکننـدگان
تخم مـرغ از عرضـه فلـه ای محصـوالت خـود ابـراز
کـرد :بـر اسـاس رایزنی هـای انجام شـده با مسـئوالن

اتحادیـه تولیدکننـدگان تخـم مـرغ اسـتان فـارس و با
هـدف سـاماندهی و نظـام منـد کـردن قیمـت گـذاری
تخـم مرغ هـای بسـته بنـدی و شـرینگ شـده ،مقـرر
شـد اتحادیـه نرخ هـای مـور د نظر خـود را بـه کارگروه
تنظیـم بازار اسـتان اعلام کند و کارگـروه در خصوص
تعییـن قیمـت ایـن محصـول بـه صـورت بسـته بندی
اقـدام کند.
مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس خاطرنشـان کرد :پیش تـر مباحثی مطرح شـده
بـود کـه بـه منظـور حفـظ سلامت عمومـی و رعایت
بهداشـت در مراکـز عرضـه تخـم مـرغ بـه صـورت
یخچالـی و بسـته بنـدی شـده ارائـه شـود ،اما بـا توجه
بـه شـرایط فعلـی و تقاضـای بـازار بـه نظـر نمی رسـ د
بتـوان در کوتـاه مـدت ایـن طـرح را عملیاتـی کرد.
رنجبـری همچنیـن بـا اشـاره بـه اظهـارات برخـی
مسـئوالن وزرات جهـاد کشـاورزی گفـت :براسـاس
اظهـار نظـر مسـئوالن مباحث مطرح شـده در خصوص

عرضـه تخـم مـرغ بـه صـورت بسـته بنـدی هنـوز به
قطعیـت نرسـیده اسـت.
وی همچنیـن تاکیـ د کـرد کـه عرضـه تخـم مـرغ بـه
صـورت بسـته بنـدی نبایـد بهانـه ای بـرای گرانتـر
شـدن ایـن محصـول پـر مصـرف باشـد.
مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس در ادامـه سـخنان خـود گفـت :بـا توجـه بـه
اینکـه دولـت بـه تامیـن  100درصـ د نهـاده مـورد نیاز
مرغـداران متعهـ د شـده اسـت ،چنانچـه تولیدکنندگان
بخواهنـ د قیمـت گـذاری منفعت طلبـی کننـد ،قطع ًا از
دریافـت نهـاده دولتـی محـروم خواهنـد شـد.
رنجبـری در خصـوص تثبیـت قیمـت تخـم مـرغ در
نـرخ مصـوب نیـز گفـت :بـا توجـه به ایـن که سـالیانه
 55هـزار تـن تولیـد تخم مـرغ در اسـتان داریـم عم ً
ال
نیـاز بـازار تامیـن مـی شـود و در ایـن زمینـه کمبودی
نداریـم؛ بنابرایـن تالطمهـای موجو د در بازار بیشـتر به
جزیـره ای عمـل کـردن نهادهای مسـئول برمی گردد.
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هفتمین برنامه توسعه کشاورزی فارس ،سه ماه دیگر کلید می خورد

جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
مدیر باغبانی سـازمان 
از پایان یافتن برنامه ششـم بخش کشـاورزی اسـتان
خبـر داد و گفـت :برنامـه هفتـم توسـعه کشـاورزی
اسـتان فـارس از سـال ( 1400سـه مـاه دیگـر) آغـاز
می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،مجیـد پـاکاری
بـا بیـان ایـن کـه برنامـه ششـم توسـعه کشـاورزی
اسـتان توسط مسـئوالن و کارشناسان سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس تهیه و اجرا شـده بـود ،ابراز
کـرد :در ایـن برنامـه اکثـر بخش هـای کشـاورزی
تولیـد نهـال و  ...دیده

همچـون گلخانـه هـا ،باغـات،
بـود که در اختیـار معاونـت باغبانـی وزارت جها
شـده 
کشـاورزی قـرار گرفـت تـا متناسـب بـا آن الگویـی
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مشـترک بـرای سراسـر کشـور تهیه شـود.
بـه گفته وی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
دو سـال پیـش اقـدام بـه برنامـه ریـزی و تهیه سـند
توسـعه ششـم بخش کشـاورزی کرد و در ایـن برنامه
ظرفیـت ها ،شـرایط و موقعیت ،فرصت هـا ،تهدیدها،
نقـاط قـوت و نقـاط ضعف در سـطح شهرسـتان های
اسـتان متناسـب بـا گونه هـای مختلـف باغـی مـورد
ارزیابـی و توجـه قرار گرفته اسـت.
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
مدیر باغبانی سـازمان 
در ادامـه گفـت :در ایـن سـند مشـکالت و راه کارهـا
بـه همـراه بسـته های حمایتـی در قالـب اعتبـارات و
تسـهیالت پیـش بینی شـده اسـت ،هر چنـد عملیاتی
شـدن آن هـا به شـرایط درآمدی کشـور و درآمدهای
ارزی بستگی دارد.
پـاکاری با بیان این که این سـند توسـط کارشناسـان
مـورد ارزیابـی قـرار خواهـد گرفـت،

وزارتخانـه نیـز
سـند برای
تصریـح کـرد :در صورتـی که جامعیت این 
شـود می توانـد به عنوان سـندی با
وزارتخانـه احـراز 
قابلیـت الگـو بـرداری در اختیـار سـایر اسـتانها قرار
گیـرد ،ایـن کار البتـه می تواند به تکمیل شـدن سـند
باغبانـی اسـتان فـارس هم کمـک کند.
تاکیـد بـر ایـن کـه اسـتان فـارس ویتریـن

وی بـا

باغبانـی کشـور اسـت تصریـح کـرد :پیـش از ایـن
شـد که
برنامههـا از مرکـز بـرای اسـتان ها ابالغ می 
بـه دلیل نادیده گرفته شـدن برخی شـرایط و مسـائل
اشـتند اما خوشـبختانه

بومـی ،چنـدان قابلیـت اجرا ند
بـا تغییـر رویکردهـا ،برنامههـا از اسـتان ها بـه مرکز
ارسـال و بر اسـاس شـرایط و نقاط قـوت و ضعف هر
منطقـه سـاز و کار اجرایـی پیـدا مـی کند.
جهـاد کشـاورزی اسـتان

مدیـر باغبانـی سـازمان
فـارس توجـه بـه مکانیزاسـیون و توسـعه کشـاورزی
کـم آب بـر را از جملـه موضوعـات مـورد توجـه ایـن
سـند عنـوان کـرد و ادامه داد :در تنظیم سـند توسـعه
کشـاورزی اسـتان فارس تالش شـده همـه بخش ها
اعـم از گیاهـان دارویـی ،کشـت در اراضـی شـیبدار،
مورد
توسـعه کشـت های متراکـم و کنتـرل شـده و ...
توجـه قـرار بگیرد.
وی ،هـدف از تنظیم سـند توسـعه کشـاورزی را حفظ
جایـگاه اسـتان فارس به عنـوان ویتریـن محصوالت
باغـی در کشـور عنـوان کـرد و افـزود :یکـی دیگر از
اهـداف اجرایـی ایـن سـند ارتقـاء جایـگاه فـارس در
زمینـه صنایـع تبدیلـی و فـرآوری در سـطح کشـور و
همچنیـن حفـظ جایگاه اول کشـور در حـوزه تولیدات
باغـی و زراعی اسـت.

زنجیرههای ارزش در فارس؛ در آستانه توسعه

مشـاور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس
از صـدور پروانـه زنجیـره ارزش برای  ۱۱پـروژه مهم
بخـش کشـاورزی خبـر داد و گفت :تاکنـون  9پروانه
فعالیـت و دو موافقـت اصولی صادر شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،انوشـیروان کاظمی
افـزود :پروانههـای صـادر شـده در زمینـه زنجیـره
ارزش شـترمرغ ،شـیالت و آبزیـان شـامل ماهیـان
خاویـاری و سـردابی ،گوشـت قرمـز ،پرتقـال ،سـیب،
انجیـر ،سـبزی و صیفـی ،زنبـور عسـل ،انجیـر و
گیاهـان دارویـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شناسـایی  22واحـد تولیـدی دیگر
کـه شـرایط تبدیـل شـدن بـه زنجیـره ارزش را
دارنـد ،تصریـح کـرد :فعالیـت ایـن واحدهـا در زمینه
صنایـع شـیر ،تولید و فرآوری شـیر شـتر و بز پرشـیر،
فعالیتهـای مرتبـط بـا محصـول خرمـا ،کنسـانتره
مرکبـات ،آلوئـهورا ،زعفـران ،انگـور و بسـیاری از
محصـوالت مهـم بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس

ا ست .
کاظمـی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس برنامه ریـزی ها
امیـد مـی رود در یـک فرآینـد پنـج سـاله قریـب بـه
 50درصـد از تولیـدات بخـش کشـاورزی در قالـب
زنجیره هـای ارزش سـاماندهی شـود ،اظهـار کـرد:
ایجـاد زنجیـره ارزش ،کاهـش نیـاز بـه نقدینگـی و
ضایعـات ،افزایـش بهـرهوری ،تعـادل در عرضـه و
تقاضـا ،افزایش کیفیـت ،بهبود ارزش افـزوده و انتفاع
تولیـد کننـده و مصـرف کننـده را بـه دنبـال دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـه تشـکیل "کارگروه کشـاورزی
تجـاری" گریـزی زد و بیان کـرد :از اقدامات مهم این
کارگـروه شناسـایی اولویتهـای بخش کشـاورزی با
قابلیـت ایجـاد زنجیـره ارزش ،برگـزاری کارگاههـای
آموزشـی بـرای مدیران و کارشناسـان و تولید نشـریه
و آمـوزش بهرهبـرداران مخاطـب ،در ایـن زمینه بوده
است.
بـه گفتـه وی ،مدیـران راهبـر زنجیره هـای ارزش
نخبـگان بخـش کشـاورزی اسـتان هسـتند کـه بـا
آشـنایی کامـل بـا کارکـرد زنجیره هـای ارزش ،طـی
یک سـال گذشته توانسـته اند شـرایط و فرآیند ایجاد
یـک زنجیـره ارزش کامـل را پشـت سـر بگذارنـد و
زنجیره هـای ارزش ذکر شـده کـه از افتخارات بخش
کشـاورزی اسـتان هسـتند را بوجـود آورند.
کاظمـی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر دو زنجیـره
ارزش "سـالیذ مـرغ" و "شـیراز مرغ" در اسـتان فارس

فعالیـت مـی کننـد ،گفـت :زنجیره هـای مذکـور
ک شـایان
در سـاماندهی تولیـد و عرضـه مـرغ کمـ 
توجهـی بـه بـازار اقتصـادی ایـن محصـوالت کردند
و ریسـک سـرمایهگذاری در تولید گوشـت مرغ برای
مرغـداران را بـه شـدت پاییـن آوردهانـد.
بـه گفتـه وی ،در فرآینـد تولیـد پنـج حلقـه مهـم
وجـود دارد کـه ایـن حلقـه هـا در برگیرنـده؛ تامیـن
کننـدگان نهاده هـای اولیـه ،تولید کننـدگان و فعالین
تولیـد بخـش کشـاورزی ،کارخانجات صنایـع تبدیلی
سـورتینگ هـا ،کشـتارگاه ها ،سـردخانهها ،انبـار ها و
مراکـز بازاریابـی توزیـع و فروش اسـت.
مشـاور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس
خاطـر نشـان کـرد :ایـن سـازمان بـر اسـاس قوانیـن
باالدسـتی و با هـدف گذر از کشـاورزی تولید محور و
دسـتیابی بـه کشـاورزی بـازار محور ،در تالش اسـت
کـه حلقه هـای تولید را با مشـارکت فعالیـن تولیدی و
اقتصـادی بخـش کشـاورزی اسـتان ،مدیریـت کند تا
مجموعه هـای مذکور با پیوسـتگی اجرایـی و گردش
صحیـح سـرمایه و مـواد اولیـه و تولیـدات بخـش در
قالـب زنجیـره ارزش ،ضمـن افزایـش سـهم حلقه ها
از بهـای تمـام شـده کاالی فروختـه شـده ،از طریـق
کاهـش هزینـه تولیـد ،نرخ مصـرف کننـده را کاهش
داده و علاوه بـر رضایـت خریـداران محصـوالت
کشـاوری ،بـازار متعـادل و مطمئنـی بـرای سـرمایه
پذیـری در بخـش کشـاورزی ایجـاد کند.
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کارشناس و مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

روند رو به رشد تولید گیاهان دارویی در استان فارس

کارشـناس و مجـری طـرح گیاهـان دارویی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :مهـم تریـن
چالـش در زمینـه تولیـد گیاهـان دارویی نبـود صنایع
فـرآوری و بازاریابـی مناسـب محصـوالت مربوط می
باشد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،حشـمت اله صادقی
رفـع ایـن دو چالـش را زمینـه سـاز برطـرف شـدن
بخـش قابـل توجهـی از مشـکالت تولیدکننـدگان
گیاهـان دارویـی عنـوان کـرد و افـزود :وقتـی
کشـاورزان بخـش قابـل توجهـی از تـوان فیزیکی و
سـرمایه ای خـود را برای تولید یـک محصول صرف
مـی کننـد انتظـار دارنـد آن محصـول را بـه صـورت
تضمینـی بـه فروش برسـانند؛ براین اسـاس بازاریابی
بـه عنـوان یکـی از حلقه هـای زنجیـره ارزش بایـد
مـورد توجـه بیشـتری قـرار بگیـرد تـا شـاهد فروش
محصـول در بازارهـای داخلـی و خارجـی باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه رونـد رو بـه رشـد تولیـد گیاهـان
دارویـی در اسـتان فـارس ،ابـراز کـرد :ایـن رونـد
صعـودی گواهی اسـت برای اینکـه در زمینه فرآوری
محصـوالت بـرای اسـانس گیـری ،تولید دارو ،بسـته
بنـدی و  ...اقدامـات چشـمگیرتری را شـاهد باشـیم.
مجـری طـرح گیاهـان دارویـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره
بـه تاثیـر شـیوع کرونا بـر صـادرات گیاهـان دارویی،
زعفـران و گل محمـدی خاطـر نشـان کـرد :علـی
رغـم ایـن که نسـبت به سـال گذشـته کاهـش تولید
نداشـتیم ،امـا صـادرات با کاهش مواجه شـد و رشـد
الزم را بـه دسـت نیـاورد.
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وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در حـوزه تولیـد گیاهـان
دارویـی مشـکل و چالـش خاصـی در فـارس وجـود
نـدارد ،تصریـح کـرد :بـا ایـن حـال در زمینه هـای
برندسـازی ،بازاریابـی ،احـداث صنایـع فـرآوری باید
برنامه هـای جـدی تـری داشـته باشـیم.
صادقـی بیشـترین تولیدات گیاهـان دارویی در فارس
را در زمینـه زعفـران ،شـیرین بیـان ،گل محمـدی،
خـاک شـیر ،زیـره سـبز ،بـه لیمـو ،اسـطوخودوس،
مریـم گلـی ،بادرنجبویـه ،مرزنجوش ،آویشـن باغی،
آنغـوزه ،مـورد ،ا ِسـتِویا ،آلوئـه ورا و  ...عنـوان کـرد و
اظهـار کرد :اگر زرشـک و زعفـران را در نظر نگیریم
اسـتان فـارس بـه لحـاظ تولیـد و تنـوع گیاهـان
دارویـی رتبه اول کشـور را در اختیـار دارد اما با توجه
بـه ایـن که حجـم قابـل توجهی از محصول زرشـک
و زعفـران کشـور در اسـتان های خراسـان رضـوی
و جنوبـی تولیـد مـی شـود ،آن هـا رقبـای جـدی ما
محسـوب می شـوند.
بـه گفتـه مجـری طـرح گیاهـان دارویـی سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،بین  50تـا  60گونه
گیـاه دارویـی در ایـن اسـتان کشـت مـی شـود کـه
بـا محاسـبه گونه هـای خـود روی طبیعـت ،تنـوع
محصـول بیـش از ایـن تعـداد خواهـد بـود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه امـکان توسـعه کشـت
گیاهـان دارویـی در همـه شهرسـتانهای اسـتان
فـارس وجـود دارد ،بیـان کـرد :هـر چنـد بـرای
دسـتیابی بـه تولیـد اقتصـادی بایـد به ظرفیـت ها و
قابلیت هـای هـر منطقـه توجـه شـود ،امـا در حـال
حاضـر شهرسـتانهای الر ،المـرد ،خنـج ،جهـرم،

ممسـنی ،رسـتم ،مرودشـت ،بوانـات ،پاسـارگاد و
سـپیدان بیشـترین میـزان تولیـد گیاهـان دارویـی را
بـه نـام خـود ثبـت کـرده انـد.
وی سـطح زیـر کشـت گل محمدی و سـایر گیاهان
دارویـی در اسـتان فـارس را رقمی بالغ بـر  18هزار و
 600هکتـار اعلام کرد و گفت :براسـاس آمار سـال
گذشـته از ایـن میزان سـطح زیرکشـت بیـش از 20
هـزار تن انواع گیاهان دارویی برداشـت شـده اسـت.
مجـری طـرح گیاهـان دارویـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد :حمایـت از
فعالیت هـای مرتبـط بـا تولیـد گیاهـان دارویـی ،راه
انـدازی واحدهای فرآوری و بسـته بنـدی در دو حوزه
صـدور مجـوز و پرداخـت تسـهیالت بـه عالقمندان
انجـام مـی شـود.
وی همچنیـن بـا تاکیـد بر این که در صـدور مجوزها
حداکثـر حمایـت از متقاضیـان انجـام خواهـد شـد،
یـادآور شـد :بخشـی از مجوزهـا در حیطـه اختیـارات
سـازمان جهاد کشـاورزی ،بخشـی در حوزه سـازمان
صمـت و بخشـی نیـز در اختیـار دانشـگاه علـوم
پزشـکی اسـت کـه تلاش می شـود در سـریع ترین
زمـان ممکـن در اختیـار متقاضیـان قـرار بگیرد.

فرمان تشکیل هسته گزینش از برکات حضرت امام خمینی (ره)

مدیر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ضمن تبریـک فرارسـیدن روز پانزدهم دی ماه
بـه عنـوان سـالروز فرمـان تاریخـی امـام در خصوص
تشـکیل هسـته های گزینـش ،گفـت :تمـام عمـر پـر
برکـت امـام خمینی(ره) برکـت و نعمت اسـت و یکی
از ایـن بـرکات ارزشـمند ،فرمـان مبارک ایشـان مبنی
بـر تشـکیل هسـته های گزینـش بود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت هسـته گزینش
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،فردین زمانی
در آییـن بزرگداشـت روز گزینـش بـا بیان اینکـه امام
بـه سرچشـمه معرفـت و دانایـی متصـل بـود ،تصریح
کـرد :همـه ما وظیفـه داریم کـه به وصیت هـای امام
خمینـی و انتظـارات ایشـان و نیـز رهنمود هـای مقام
معظـم رهبـری عمـل کنیـم و تـا جایـی کـه در توان
داریـم ارزش هـای اسلامی را حفـظ نماییم.
مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ضمـن ارائـه گـزارش عملکـرد و بیان
شـاخص های گزینشـی جهـاد ،ابـراز کـرد :هسـته
گزینـش فـارس بـه خـود مـی بالـد کـه از نعمـت
نیروهایـی انقالبـی ،والیـت مـدار ،دلسـوز ،عـادل و
متخصـص بهـره مـی بـرد.
ایـن مقـام مسـئول گفت :انجـام کارهای گزینشـی به
صبـر ،تلاش ،ژرف نگـری و کار بـی شـائبه و شـبانه
روزی نیـاز دارد کـه الحمدهلل نیروهای هسـته گزینش
سـازمان دارای این خصوصیات هسـتند.
عل صالح یاد خدا و برای خدا است

در ادامـه سـید ابوالحسـن ذواالنـواری عضـو شـورای
هسـته گزینـش بـا اشـاره بـه حدیثـی از حضـرت
زهـرا (س) گفـت :کالم خـوب و عمـل صالـح بهترین
عبـادت هـا جهـت عاقبـت بخیـری اسـت و عملـی
صالـح اسـت کـه بـه یـاد خـدا و بـرای خـدا باشـد.
عضـو شـورای هسـته گزینـش بـا سـابقه  ٢٥سـاله
گفـت :مصـداق عملـی عاقبـت بخیـر شـدن شـهید
سـلیمانی بـود کـه بـا تأسـی از ایـن حدیث و آیـه "ان
الذیـن امنـوا و عملـوا الصالحات سـیجعل لـه الرحمن

وداً" وارد ایـن مسـیر شـدند و خودشـان را بـه دریـای
معرفـت وصـل نمودنـد.
وی افزود:گزینـش مهمتریـن ابـزار بـه منظـور کنترل
ورودی هـای سـازمان هـا در جهـت رعایـت قواعـد
اخلاق حرفـه ای اسـت و فیلتـر ورودی ادارات بـه
حسـاب می آیـد و طبیعتـا فیلتر ورودی هـم باید تمیز
و شـفاف باشـد و این فیلتـر برای گزینـش صداقت در
نظـر گرفتـه می شـود.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه ،رازداری ،حفظ حریـم و امانت
داری از مهمتریـن ویژگی هـای گزینـش گران اسـت،
افـزود :خوشـبختانه گزینـش در کشـور مـا بر اسـاس
ویژگی هـای قومی ،مذهبـی ،جغرافیایـی و ملی انجام
مـی گیـرد و همـواره سـعی بـر ایـن اسـت کـه اصلح
تریـن افـراد در جهـت خدمـت گـزاری به مـردم بکار
گمارده شـوند.
عملکرد عالی هسته گزینش
در روابط عمومی

علیرضـا واحدی پـور ،مدیر اداره روابـط عمومی ضمن
تقدیـر و تشـکر از درایـت و عملکـرد عالـی مدیریـت

هسـته گزینـش در حـوزه عملکـردی و ارائـه اخبـار
و گزارشـات بـه روابـط عمومـی گفـت  :حقیقتـا در
گزینـش بـه لحـاظ ماهیـت کاری بحـث حـق الناس
مطـرح اسـت و ردپـای حق النـاس تا جایـی پیش می
رود کـه اگـر شـهید هـم بشـویم ایـن حـق بـر گردن
مـا مـی ماند.
واحـدی پـور گفت  :حرکـت گزینش جهادکشـاورزی
فـارس در ارائـه اخبـار و آگاه سـازی کارمنـدان از
قوانیـن جـاری اقدامـی نـو بـه حسـاب می آیـد که به
نوبـه خـود اثر بخـش بوده اسـت و همین آگاه سـازی
همـکاران از قوانیـن موجـود بـه نوعی بخشـی از حق
گزینـش را ادا مـی نماید.
در پایـان ایـن مراسـم از کارکنـان هسـته گزینـش با
اهـداء لـوح ،گل نرگـس تقدیـر بـه عمـل آمد.
آییـن بزرگداشـت روز گزینـش و تجلیـل از کارکنـان
هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا حضور
فردین زمانی مدیرهسـته ،حجت االسلام والمسلمین
سـید حسـن ذواالنـواری ،علیرضـا واحدی پـور مدیـر
اداره روابـط عمومـی و سـید عبدالوهاب نقیـب معاون
ایـن اداره در محـل دفتـر مدیـر گزینـش برگزار شـد.
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ارزیابی فعالیت های ده ماهه تیم ارتباط با مشتری

مديـر بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه
شـكايات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :فعالیـت هـا و عملکرد تیم ارتباط با مشـتری از

ابتدای سـال جـاری تا زمـان ارزیابی نهایی براسـاس
سـه زیـر معیار توسـط تیم ارزیـاب تعالی کشـوری به
صـورت آنالیـن مـورد ارزیابی قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابط عمومـي مديريت بازرسـي ،ارزيابي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،فـرج اهلل عباسـی افـزود:
تیـم ارتبـاط بـا مشـتری از ابتـدای سـال جـاری تـا
زمـان ارزیابـی تیم تعالی  14جلسـه با حضـور مقصود
بیگـی مشـاور رئیـس سـازمان در تعالـی سـازمانی و
بـا مشـارکت خـوب دبیـر و اعضاء تیـم برگـزار نمود.
وی تصریـح کـرد :تمامی فعالیت هـا و وظایف تیم بر
اسـاس اکشـن پلـن و برگرفته از نقشـه تیم مشـتری
مـداری کـه برگرفتـه از نقشـه اسـتراتژیک سـازمانی
اسـت ،پیگیـری ،انجام و اجـرا گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :یکـی از
فعالیت هـای بسـیار خـوب تیـم در سـال جـاری در
راسـتای سـنجش میـزان رضایـت مشـتریان ،دسـت
یابـی بـه نیازهـا و انتظـارات مشـتریان و شناسـایی
کانال هـای ارتباطـی موثـر تهیـه فرم هـای نظـر

پایان ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها
مدیـر بازرسـی ،ارزیابـی عمکـرد و پاسـخگویی بـه
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :عملیـات ارزیابـی طـرح هـا و پروژه هـای سـال
 98مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان
فـارس بـا تلاش بـی وقفه تیـم ارزیابـی عملکـرد این
مدیریـت بـه پایـان رسـید.
بـه گـزارش كارشـناس روابـط عمومـي مديريـت
بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي به شـكايات
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،فـرج اهلل
عباسـی اظهـار کـرد :ارزیابـی عملکـرد مدیریت هـای
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها بـا ارزیابـی از مدیریت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های گـراش ،الرسـتان و
خنـج بـه پایان رسـید.
وی افـزود :هرسـاله عملکـرد مدیریت جهاد کشـاورزی
شهرسـتان های اسـتان فـارس براسـاس موافقـت
نامه هـای مالـی ،دسـتورالعمل هـا و شـاخص های
تعیین شـده براسـاس مـدل تعالـی سـازمانی انجام می
گیر د .
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا وجـود
محدودیت هـای فراوان به دلیل شـیوع ویـروس کووید
 19از ابتـدای خـرداد مـاه سـال جـاری آغـاز عملیـات
ارزیابـی عملکـرد مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
هـا طـرح هـا و پروژه هـای مختلـف حوزه هـای آب
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و خـاک ،زراعـت ،باغبانـی ،حفـظ نباتـات ،ترویـج و
آمـوزش ،امـوردام و شـیالت ،امـور اراضـی ،صنایـع و
مکانیزاسـیون ،مالی و اداری در 30شهرسـتان براسـاس
مسـتندات و گزارشـات ارائه شـده و بازدیدهـای میدانی
بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی انجـام گردیـد.
وی بیـان کـرد :بازخورد این ارزیابی هـا اصالح و بهبود
رونـد اجـرای طـرح هـا و پروژه های شهرسـتان ها می
باشـد کـه پـس از اسـتخراج نقاط قـوت و نارسـائی ها
طـی گزارشـی بـه مدیریت های شهرسـتانی ،اسـتانی و
رئیـس سـازمان ارائه می شـود.

سـنجی تخصصـی بـا نظـر مسـتقیم مدیـران
مدیریت هـای تولیـدی و سـتادی سـازمان ،براسـاس
اولویـت هـا و برنامه هـای اسـتراتژیک سـازمان بـود
کـه در ایـن زمینـه بیـش از  13جلسـه با مدیـران به
صـورت ویـژه برگـزار گردیـد.
وی بیـان کـرد :پـس از تهیـه و توزیـع فـرم هـا در
شهرسـتان هـا و مراکـز جهـاد کشـاورزی و تکمیـل
آن هـا توسـط بهـره بـرداران در نهایـت جمـع آوری
و نتایـج تجزیـه و تحلیـل سـنجش میـزان رضایـت
مشـتریان بـه مدیریـت ها ارسـال گردید تـا در برنامه
ریزی هـای آینـده حـوزه فعالیـت خـود از ایـن نتایـج
بهـره گیرنـد و از آن ها خواسـته شـد بازخـورد خود را
از نتایج بدسـت آمده براسـاس روش اسـتخوان ماهی
تهیـه و ارائـه نمایند.
عباسـی در پایان ضمن تشـکر از مشارکت و همراهی
خـوب اعضـاء تیـم از ابتـدا تـا انتهـای تعالـی افـزود:
بـا وجـود محدودیت هـای بـه وجـود آمـده بـه دلیـل
شـیوع ویـروس کوییـد  19تیـم ارتباط با مشـتری به
صـورت مسـتمر فعالیت هـای خـود را پیگیـری نمود
و در زمـان ارزیابـی بـا آمادگـی و هماهنگی مناسـب
و بـه صـورت تیمی بـه ارائـه فعالیت های چنـد ماهه
خـود پرداخت.

بازرسی از روند تولید و توزیع
بذور گندم

کارشـناس ارزیاب مديريـت بازرسـي ،ارزيابي عملكرد
و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :نظـارت بـر چگونگـی تولیـد و
نحـوه توزیـع عادالنـه بـذور از جملـه گنـدم گواهـی
شـده بین بهـره برداران یکـی از برنامه هـای مهم هر
سـاله ایـن مدیریـت می باشـد.
بـه گزارش روابـط عمومـي مديريت بازرسـي ،ارزيابي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،حمیدرضـا امتحانـی افزود:
ضمـن نظـارت مسـتمر کارشناسـان ارزیـاب سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـر فعالیـت اتحادیـه
تعاونی هـای تولیـدی ،توزیعـی ،تعاونی های روسـتایی
و انبارهـا ،تیـم ارزیـاب وزارتخانـه بـا حضور یـاوری و
زمانـی نیز طی سـه روز از تاریخ یکم لغایت سـوم دی
مـاه بـا همراهـی کارشناسـان مدیریـت زراعـت و این
مدیریـت از تعـدادی از شـرکت های تولیـد کننده بذر،
اتحادیـه تعاونی هـای تولیـدی ،توزیعـی ،تعاونی هـای
روسـتایی ،انبارهـای خصوصـی و دولتـی در سـطح
اسـتان بـا هـدف بررسـی وضعیـت تولیـد ،فـرآوری و
توزیـع دانـه گنـدم سـیلویی و بـذر گندم گواهی شـده
بیـن بهره بـرداران بازدیـد به عمل آوردنـد و همچنین
بـه بررسـی اسـناد حواله هـای صـادر شـده پرداختند.

خسارت  3950میلیارد ریالی سرما به کشاورزی استان فارس
رئیس اداره مدیریت بحران سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :کاهـش دمـای شـبانه بالـغ بر
 3950میلیـارد ریـال بـه زیربخش هـای زراعـی و
باغـی این اسـتان خسـارت زد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،نـادر محمـودی
ابـراز کـرد :سـرمازدگی و یخبنـدان از نوزدهـم تـا
بیسـت و دوم دی مـاه بـه باغ هـای مرکبـات و انـار
و مـزارع سـبزیجات وصیفـی ،گنـدم ،کلـزا  ،حبوبات،
پیـاز و سـیب زمینـی اسـتان فـارس خسـارت زد.

بـه گفتـه وی؛ خسـارت مذکـور در زیربخش هـای
باغـی وزراعـی درشهرسـتان های الر ،قیروکارزیـن،
المـرد ،مهـر ،فراشـبند ،داراب ،فسـا ،جهـرم ونی ریز
اتفـاق افتاد.
محمـودی بـا اشـاره به اینکه گـزارش خسـارت وارده
پـس از طـی مراحـل بررسـی و تائیـد بـه مدیریـت
بحران وزارت جهادکشـاورزی ارسـال و پیگیری برای
تامیـن اعتبـار درحـال انجام اسـت ،افـزود :به محض
تخصیـص اعتبار براسـاس دسـتورالعمل های ابالغی

نسـبت به بازسـازی وبازتوانـی بهره برداران خسـارت
دیـده اقدام می شـود.
او مـی گویـد :بهـره بردارانـی کـه زیربخـش تولیدی
خـود راتحـت پوشـش بیمـه قـرارداده وهـم اکنـون
دراثرعامـل سـرمازدگی دچارخسـارت شـده انـد ،هـر
چـه سـریعتر بـه ارزیاب صنـدوق بیمـه درمنطقـه ویا
شهرسـتان اطلاع رسـانی کننـد.
محمـودی اظهـار کـرد :بـه دلیـل تغییـرات اقلیمـی
واحتمـال وقـوع انـواع مخاطـرات احتمالـی ازجملـه
سـرمازدگی بهـره بـرداران بایـد اصـول فنـی کاشـت
 ،داشـت وبرداشـت را رعایـت کننـد و ضمـن تحـت
پوشـش بیمـه قـراردادن محصـول تولیـدی خـود
ریسـک تولیـد را کاهـش دهنـد و ازحمایت هـای
دولـت برخوردارشـوند.
رئیس اداره مدیریت بحران سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :ایـن سـازمان در راسـتای
راهبردهـای مدیریـت بحـران بـا همـکاری محققیـن
مرکزتحقیقـات  ،اداره کل هواشناسـی وصنـدوق بیمه
بانـک کشـاورزی درحـال تجزیه وتحلیل سـرمازدگی
بـرای تهیه نقشـه جامع و سندخطرسـرمازدگی اسـت.

مرکز جهاد کشاورزی خنجشت  -اقلید؛ شهربانو زارعی
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تشییع شهید گمنام در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
بـه مناسـبت فرارسـیدن سـالروز شـهادت حضـرت
فاطمـه زهـرا (س) دیـروز پـس از اقامـه نمـاز ظهـر
و عصرپیکـر شـهید گمنام در محل سـاختمان شـماره
یـک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس مورد
اسـتقبال کارکنـان ایـن سـازمان قـرار گرفـت و پس
از نوحـه سـرایی و سـینه زنـی کارکنـان این سـازمان
تشـییع و بـه سـوی خانـه ابدیـش بدرقه شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،در این مراسـم
پـس از تشـییع پیکـر ایـن شـهید بـا پروتکل هـای
مربوطـه و رعایـت فاصلـه اجتماعـی سـید محسـن
قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن
سـازمان دقایقـی را بـه ایراد سـخن پرداخـت و گفت:
امیـدوارم خداونـد تبـارک و تعالـی بـا تأسـی بـه این
شـهداء و ایـن کـه ایـن عزیـزان جـان خـود را کـه
عزیزتریـن نعمـت در اختیارشـان بود در راه مـا دادند؛
بـه ویـژه شـهداییک که گمنامنـد و جز خـدای متعال
کسـی آن هـا را نمـی توانـد تشـخیص دهـد و البتـه
آنقـدر ماجورنـد کـه خدای تبـارک و تعالـی در آخرت
حقشـان را محفـوظ نگـه مـی دارد.
وی افـزود :حضـور این شـهداء هر از گاهی در کشـور
اسلامی ماقطعـا تلنگـری بـه همـه مـا هسـت کـه
اگـر االن مـا در کمـال آسـایش و آرامـش نشسـته
ایـم در محـل کارمـان و خیالمـان هـم راحـت اسـت
کـه همسـر و فرزنـدان و بسـتگانمان درمنـزل و
خیابـان در کمـال امنیـت هسـتند بـه خاطـر وجـود
ایـن شهداسـت و مسـتمر هـم ادامـه دارد و ایـن یک
موهبت اسـت بـرای نظام مقدس اسلامی کـه هر از
گاهـی بـا آمدن شـهداء گمنـام ،شـهداء مدافـع حرم،
شـهداء امنیـت وشـهداء سلامت تلنگری به مـا وارد
مـی شـود و بیانگـر ایـن اسـت که خـون این شـهداء
اسـتمرار داردو پیامـش هـم بـرای مـا پیـام حضـرت
زهرا(س) اسـت.
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ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :بی بـی دو عالم
فاطمـه زهرا سلام اهلل علیها واقعـ ًا اول مظلومه عالم
بـود ،همـان طـور کـه شـوهرش اول مظلومـه تاریخ
بـود .بـا این وجـود که حضـرت زهرا سلام اهلل علیها
دختـر فخرانبیـا بـود تـا زمانـی که پـدر بود در سـایه
بـودن پـدر آن عـزت ظاهـری و باطنـی را داشـت و
همـه ازفاطمـه بـه عنوان سـرمایه پـدر یـاد میکردند
ولـی متاسـفانه بعـد از وفات پیامبر گرامی اسلام حق
حضـرت زهـرا ،صدیقه کبری بـه تمامی پایمال شـد،
سـهم االرثـش را غصـب کردنـد ،در دفـاع از والیـت
کمـرش را شـکاندند و فرزنـدش را سـقط کردند.
قائمـی بـا اشـاره بـه اینکـه فاطمـه کـه بـود؟ اظهار
کـرد :او خصوصیـات فراوانی دارد ولـی از خصوصیات
خـاص حضرت زهرا سلام اهلل علیها،که شـاید خیلی
از مـا ندانیـم ایـن اسـت کـه فاطمه زهـرا ،نـورش را
خداونـد تبـارک و تعالـی از نـور خـودش آفریـد یعنی
قبـل از ایـن کـه خـدای تبـارک و تعالی حضـرت آدم
را بیافرینـد نـور حضـرت زهـرا را آفریده بـود ،چون از
نـور خـودش بـود و اول بـود .حضرت زهـرا ازدواجش
آسـمانی بود.خداوند بـه پیامبر گرامی اسلام فرمودند
اگـر علـی بـه دنیا نمـی آمد هم شـانی بـرای حضرت
زهـرا نبـود و چه چیـزی از ایـن باالتر.
وی گفـت :مهریـه حضـرت زهـرا خمس زمین اسـت
یعنـی یـک پنجـم زمیـن ،و در روایات داریـم که اگر
کسـی در زمیـن قـدم بـردارد ولـی کینه فاطمـه زهرا
سلام اهلل علیها و اوالد معصوم و شـوهرش را داشـته
باشـد تـا آخـرت بـه حـرام حرکـت کـرده؛ چه شـان
و منزلتـی باالتـر از ایـن و از همـه ایـن هـا مهمتـر
عصمـت حضرت زهرا هسـت که تنهـا زن معصوم در
همـه ائمه حضرت فاطمه زهرا سلام اهلل علیهاسـت.
قائمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه هیـچ کـس در دفـاع از
والیـت بـه پـای حضرت زهـرا نرسـیده اسـت گفت:

حضـرت زهـرا(س) هـم مدافـع والیـت بـود و هم از
والیـت حمایـت مـی کـرد و نکتـه دوم خیلـی مهـم
اسـت چـرا کـه مـا مـی گوییـم مدافـع والیتیـم ولی
در دفـاع و حمایـت از والیتبایـد بـدون ایـن کـه ولی
بخواهـد کمـک کـرد ،چنانکـه حضـرت زهـرا زمانی
بـه داده والیتـش( شـوهرش) رسـید کـه کسـی از او
نخواسـته بـود و پـس از رحلـت رسـول اکـرم تنهـا
صدایـی کـه در حـق حضـرت علـی(ع) بلند می شـد
صـدای فاطمـه زهرا(س) بـودو درس در میـان بودن؛
در وقـت الزم را بـه مـا داده اسـت.
وی گفـت :مـا در شـرایط خاصـی هسـتیم وهمـه
وظیفـه داریـم بـه نظـام اسلامی و بـه مردممـان
خدمـت کمـک کنیـم .باید مقـداری زندگـی حضرت
زهـرا(س) و ائمـه معصـوم را مطالعـه کنیـم و اخالق
را سرمنشـاء حرکـت خودمان در زندگی شـخصی ،در
محـل کارمـان و در جامعـه مـان قـرار دهیم و سـعی
کنیـم اخالق نبـوی ،اخلاق علوی و اخلاق فاطمی
داشـته باشـیم و اگـر نداشـته باشـیم یعنـی مـا مریـد
واقعـی نیسـتیم و بایـد در خودمان تجدیـد نظر کنیم.
قائمـی افـزود :اینگونه مناسـبت هـا و مراسـم ها اگر
پیامی برای ما داشـته باشـد ارزشـمند اسـت و آن پیام
ائمـه اطهـار و حضـرت زهـرا سلام اهلل علیها اسـت
کـه در میـدان باشـیم ،بـه وقت عمـل کنیـم ،متوجه
موضـوع باشـیم و البتـه نهایـت همه کارهـای ما باید
در راه خدمـت بـه خلـق باشـد چـون رضایت خـدا در
راه خدمـت بـه خلق اسـت.
در ایـن مراسـم کـه بـه همـت حـوزه نمایندگـی ولی
فقیـه ،امور ایثارگران و هیات شـهدای سـنگر سـازان
بـی سـنگر سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
برگـزار شـده بود حسـین پژمـان رئیس این سـازمان،
معاونیـن ،مدیـران و جمعـی از کارکنـان این سـازمان
حضور داشـتند.

شهرستان آباده
مهزاد محمودی

آغاز مرمت و الیروبی قنوات آباده

دیگـر کـود شـیمیایی مشـکل کشـاورزان را حـل کنیـم و امیـد اسـت کـه بـا
مصـرف بـه موقـع آن تولیـد افزایـش یافته و کشـاورزان بـه اهداف مـورد نظر
خـود دسـت یابند.

شهرستان ارسنجان
مریم میرشکاری

افزایش سه برابری کشت زیره سبز در ارسنجان

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده
گفـت :مرمـت و الیروبـی  6رشـته از قنـوات ایـن شهرسـتان بـا اعتبـار چهـار
میلیـارد و  364میلیـون ریـال از اوایـل آذر مـاه گذشـته آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ،رهبر
کیومرثـی اظهـار کـرد :ایـن قنـوات شـامل قنات هـای فیـروزی ،خـان خـوره،
عشـرت آبـاد ،قـوزی آبـاد ،عبـاس آبـاد و قارونـک علیـا بـه ترتیـب در مناطق
سـورمق ،حومـه آبـاده و بهمـن اسـت که به طـور تقریبـی طـول  8500متر را
در بـر مـی گیرد.
او بـا بیـان اینکـه عملیـات مرمـت و الیروبـی قنـوات مذکـور تـا کنـون از 15
تـا  30درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد ،تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود در
صـورت مسـاعد بـودن شـرایط آب و هوایـی منطقه تا اواسـط اسـفند مـاه آتی
کار مرمـت بـه پایان برسـد.
او بـا اشـاره بـه نقـش و اهمیـت قنـات هـا در تامیـن آب مـورد نیـاز بـرای
کشـاورزی و دیگـر مصـارف ،ابـراز کـرد :شهرسـتان آبـاده دارای  208رشـته
قنـات اسـت کـه بازسـازی و نگهـداری از آنها به عنـوان یک میـراث از نیاکان
نیازمنـد مشـارکت همـه مـردم و بهـره بـرداران اسـت.

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از افزایـش سـه
برابـری کشـت زیـره سـبز در سـال جاری نسـبت به سـال گذشـته خبـر داد و
گفـت :توسـعه کاشـت ایـن گیـاه در راسـتای جایگزینـی محصـول دیم بـا نیاز
آبـی پاییـن ،در الگـوی کشـت ایـن شهرسـتان قـرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـتجان،
سـید ناصرحسـینی تصریح کرد :سـال گذشـته سـطح زیرکشـت زیره سـبز در
ایـن شهرسـتان سـه هکتـار بـود کـه در سـال جـاری این سـطح بـه  9هکتار
افزایـش یافت.
وی بـا بیـان اینکـه کاشـت ایـن گیاه از اواسـط آذر ماه شـروع شـده اسـت و تا
اواخـر بهمـن ادامـه دارد ،ابرازکـرد :زمان برداشـت زیـره از نیمه اردیبهشـت تا
اوایـل خرداد اسـت.
او اظهـار کـرد :متوسـط عملکرد زیره در شهرسـتان ارسـنجان  700کیلوگرم در
هکتـار اسـت کـه پیشبینـی میشـود امسـال بیـش از  6تـن زیـره سـبز تولید
شود.
حسـینی؛ نیـاز آبـی پایین ،فصل رشـد نسـبت ًا کوتاه و سـهولت کاشـت ،داشـت
و برداشـت آن و ارزش اقتصـادی بـاال را از مزایـای کاشـت ایـن گیاه برشـمرد.

آغاز عملیات الیروبی ومرمت قنات جالل آباد
ارسنجان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از آغـاز عملیـات
الیروبـی و مرمـت قنـات جلال آبـاد ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :طول
قنـات مذکـور  850متـر اسـت کـه کل مسـیر نیـاز به مرمـت و الیروبـی دارد.

توزیع کود شیمیایی در بین کشاورزان آباده

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت :از ابتدای سـال زراعـی جاری تا
کنـون  2219تـن کـود شـیمیایی اوره بـه کشـاورزان این شهرسـتان تخصیص
یاقتـه کـه در حال توزیع اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ،مهدی
امینـی اظهـار کـرد :از مقادیـر کـود ازتـه تخصیص یافتـه تا به حـال  1698تن
بـه این شهرسـتان حمل و به کشـاورزان تحویل شـده اسـت که مابقـی آن نیز
توسـط عاملیـن مجـاز خرید و حمل می شـود.
بـه گفتـه وی؛ از سـهمیه کـود ازتـه شهرسـتان آبـاده  350تـن توسـط شـبکه
تعاونـی روسـتایی ایـن شهرسـتان و  1869بـه وسـیله عاملیـن مجـاز شـرکت
خدمـات حمایتـی خریـداری و تامیـن شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :در تلاش هسـتیم با جـذب حـدود  700تن
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان،
سـید ناصـر حسـینی اظهـار کرد :ایـن طرح بـا اعتباری بالـغ بـر  1100میلیون
ریـال از محـل کمک هـای فنی اعتباری بازسـازی و نوسـازی قنوات در سـال
جاری شـروع شـد.
بـه گفتـه وی؛ تعـداد بهره بـردارن قنات جلال آباد  17خانوار و سـطح اراضی
کشـاورزی زیردسـت قنات بیش از  35هکتار اسـت.
حسـینی تصریـح کـرد :قنـات مذکـور علاوه بـر تامیـن نیـاز آبیـاری اراضـی
کشـاورزی ،بـه منظـور شـرب اهالـی و دامـداری هـا نیـز اسـتفاده مـی شـود.

شهرستان اقلید
سمانه استوار

آغاز پایش تراکتورهای فعال در اقلید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از آغاز طـرح پایش تراکتورهـای فعال
و ادوات کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبر داد.

تخصیص بیش از  16میلیارد ریال تسهیالت ارزان
قیمت به کشاورزان ارسنجان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از اختصـاص 16
میلیـارد ریـال تسـهیالت ارزان قیمت در قالب طرح کشـاورز کارت به کشـاورزان
این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان ،سـید
ناصـر حسـینی گفـت :در مجمـوع  242نفر با سـطحی بالـغ بر حـدود 850هکتار
بـه بانـک معرفی شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه مهلـت مراجعیـن بـرای دریافـت ایـن تسـهیالت کم اسـت،
افـزود :مراجعیـن تنهـا سـه روز از تاریـخ معرفـی به بانـک مهلت دارند به شـعب
هفـت گانـه کشـاورزی مراجعـه کنند.
حسـینی ابراز کرد :در راسـتای اجرای این طرح به ازای هر هکتار از کشـت های
راهبـردی  20میلیـون ریال تسـهیالت با نرخ  12درصـد تعلق می گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بانک هـای عامل در خصـوص وثیقه و ضمانـت همکاری
الزم را دارنـد ،یـادآور شـد :بهـره بـرداران متقاضـی و دارای اولویت مـی توانند با
داشـتن سـند زمیـن ،پروانـه چـاه و سـایر وثیقه هـای مـورد نیـاز بانک تا سـقف
 ۱۰۰میلیـون ریـال بـه صـورت ضمانـت زنجیـره ای یا خـود ضمانتی نسـبت به
دریافت تسـهیالت اقـدام کنند.
سرپرسـت مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان تصریح کرد :با اسـتفاده
از ایـن کارت ،کشـاورزان مـی تواننـد کـود و بـذر مـورد نیـاز را از فروشـگاه های
کارگـزار شـرکت خدمـات حمایتی تهیـه کنند.

کاشت نخود پائیزه در ارسنجان

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
ارسـنجان از کاشـت نخـود پائیـزه بـرای اولیـن
بـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :نخود
رقم منصور در سـطح هفت هکتار کاشـته شـده
است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان ،سـید ناصـر
حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـت پاییـزی
همزمـان با نخسـتین بارش شـروع و تـا اوایل دی مـاه ادامـه دارد ،اظهار کرد:
کاشـت با اسـتفاده از دسـتگاه های ردیف کار ذرت انجام شـد و از مزایای رقم
کاشـته شـده قابلیـت برداشـت بـا دسـتگاه کمبینـات اسـت.
وی ،بـا بیـان اینکـه درهـر هکتار80کیلوگرم بـذر نخود با فاصله ردیف کاشـت
 50سـانتی متـر مصـرف مـی شـود ،بیـان کـرد :پیـش بینـی مـی شـود در هر
هکتـار  ۷۵۰کیلوگرم محصول برداشـت شـود.
حسـینی ابـراز کـرد :به علت تغییـرات اقلیمی ،برای بهرهگیری بیشـتر اسـتفاده
از بـذر محصـول زودرس به دلیل کوتاهی دوره رشـد آن رواج یافته اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید ،سـید
علـی آقـا میرطالبـی گفـت :کنتـرل و نظارت بـر تراکتورهـا و ادوات کشـاورزی
بـه منظـور دریافـت سـوخت بهـاره در روسـتاهای شهرسـتان اقلید بـا همکاری
شـرکت توزیـع فرآورده هـای نفتـی شهرسـتان انجـام میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس آمـار مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید
نزدیـک بـه سـه هـزار دسـتگاه تراکتـور در این شهرسـتان مشـغول بـه فعالیت
هسـتند ،افـزود :در طـرح مذکور ،آمـار تراکتورهایی که از شـرکت نفت سـوخت
دریافـت مـی کننـد به صـورت دقیق مشـخص میشـود.
میرطالبـی؛ هـدف از اجرای ایـن طرح را سـاماندهی ادوات و تراکتورهای موجود
در شهرسـتان و جلوگیری از توزیع سـوخت خارج از شـبکه سـوخت عنوان کرد.

طرح آمارگیری هزینه تولید در اقلید انجام شد

کارشـناس طـرح و برنامـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از اجرای
طـرح آمارگیـری هزینـه تولیـد محصوالت عمـده زراعی در این شهرسـتان خبر
داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد ،زهره
آقاشـیری گفـت :ایـن طـرح توسـط کارشناسـان پهنـه و در پنـج مرکـز جهـاد
کشـاورزی و در  ۴۶آبـادی ایـن شهرسـتان اجـرا مـی شـود.
او بـا بیـان اینکـه هـدف از اجـرای ایـن طـرح محاسـبه متوسـط هزینـه تولیـد
محصـوالت عمـده کشـاورزی در یـک هکتار اسـت ،تصریح کـرد :نتایج حاصل
از آن در برنامـه ریزی هـای بلندمـدت و کوتـاه مـدت وزارت جهـاد کشـاورزی
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد .بـه گفتـه وی؛ طـرح آمارگیـری هزینـه تولیـد
محصـوالت عمـده زراعـی هـر سـاله در کل کشـور بـه اجـرا در مـی آیـد و
هزینه هـای مربـوط بـه تولیـد محصـوالت اساسـی هـر شهرسـتان بـرآورد و
تدویـن می شـود.
ایـن کارشـناس اظهار کرد :اجـرای طرح آمار گیـری هزینه تولید در شهرسـتان
از اواخـر آذرمـاه آغـاز و تا نیمـه دی ماه پایـان می یابد.

پرداخت بیش از  ۴۳میلیارد ریال تسهیالت در بخش
کشاورزی اقلید

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفت :صندوق توسـعه بخش کشـاورزی
ایـن شهرسـتان در سـال مالی  ۹۸-۹۹بیـش از  ۴۳میلیـارد و  ۶۰۰میلیون ریال
تسـهیالت به سـهامداران پرداخت کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید ،سـید
علـی آقـا میرطالبـی تصریح کـرد :از ایـن میزان ۴۰،فقـره تسـهیالت به ارزش
 ۳میلیـارد و  ۶۰۰میلیـون ریـال بـه صـورت قـرض الحسـنه بـرای سـرمایه در
گـردش کشـاورزی و خریـد نهـاده و ادوات و یک فقره تسـهیالت ضـروری به
مبلـغ  ۳۲۰میلیـون ریـال به منظـور انجـام عملیات داشـت چغندرقنـد پرداخت
شد .
وی ادامـه داد :همچنیـن تعـداد  ۶فقـره تسـهیالت بـه مبلـغ بیـش از  ۹میلیارد
و  ۶۹۵میلیـون ریـال بـه عاملیت هـای صنـدوق در راسـتای تامیـن نهاده های
مـورد نیـاز سـهامداران و سـایر بهره بـرداران بخـش کشـاورزی و حمایـت از
زنجیره هـای تولیـد محصـوالت کشـاورزی همچـون انگـور ،جـو ،لوبیـا ،کـدو
آجیلـی و دیگـر محصـوالت پرداخت شـده اسـت.
میرطالبـی بـا بیـان اینکه هـدف اصلی ایـن صنـدوق ،هدایت نقدینگـی موجود
بـه سـمت حمایت از زنجیـره تولید محصوالت اسـت ،ابراز کرد :جـذب و توزیع
اعتبـارات دولتـی توسـط صندوق شهرسـتان اقلیـد از دو محل سـهم بالعوض
دولـت در طرح هـای آبیـاری نویـن و سـایر اعتبـارات جهـاد کشـاورزی همانند
یارانـه نهـال بـوده کـه در حـال حاضر منابـع مذکور جـذب و توزیع می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد اظهـار کرد :ایـن صندوق هـم اکنون
دارای  10۸۰نفـر عضـو و سـرمایه یـک میلیـارد و  ۳۲۴میلیـون تومان اسـت.
وی بیـان کرد :امسـال بـا جذب نقدینگی به صندوق توسـعه شهرسـتانی افزون
بـر  ۳۰میلیـارد ریـال کمک بالعـوض در قالب توسـعه طرح های آبیـاری نوین
بـه متقاضیان تخصیص داده شـد.

شهرستان بوانات
هادی خوارزمی

افزایش سطح زیر کشت گندم و جو در بوانات

مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات از افزایـش 25
درصـدی سـطح زیـر کشـت گنـدم و جـو در ایـن شهرسـتان نسـبت به سـال
گذشـته خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات،
ابراهیـم مـرادی گفت :در سـال زراعی جاری سـطح زیر کشـت گنـدم و جو در
ایـن شهرسـتان بـه  3200هکتـار رسـیده اسـت کـه نزدیک بـه نیمـی از آن با
بـذر کار ها کشـت شـده اسـت.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه قیمت مناسـب بـذور گواهی شـده
گنـدم و جـو در سـال زراعی جـاری رحدود  50درصـد از مزارع با ارقـام گواهی
شـده کشـت شـده اسـت کـه پیـش بینـی مـی شـود تاثیـر مثبـت بـر عملکرد
مزارع داشـته باشـد.

شهرستان جهرم
مرضیه هوشمندنژاد

پیش بینی تولید 30هزار تن پرتقال در شهرستان جهرم

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از برداشـت پرتقال از سـطح دو هزار
هکتـار باغ هـای ایـن شهرسـتان تا اردیبهشـت ماه سـال آتی خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،علی
جـوکار گفـت :پیـش بینی می شـود  30هـزار تن پرتقـال از انواع ارقـام محلی،
نـاول ،تـو سـرخ و والنسـیا از باغ هـای ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بازار
شود.
وی افـزود :بـا توجه به کیفیـت مطلوب رقم هـای پرتقال موجود در شهرسـتان
جهـرم ایـن محصول در بازار اسـتان های دیگـر نیز از محبوبیـت قابل توجه ای
برخوردار است.

حمایت از کشاورزان با صدور کشاورز کارت در جهرم

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم
گفـت :تاکنـون مبلـغ  17میلیـارد ریـال
اعتبار تسـهیالتی در قالب کشـاورز کارت
بـه کشـاورزان ایـن شهرسـتان اختصاص
یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،علی
جـوکار تصریـح کـرد :به منظـور حمایت از کاشـت محصوالت راهبـردی گندم،
کلـزا و جـو تاکنـون  160نفـر از زارعیـن بـه بانـک کشـاورزی بـرای دریافـت
کشـاورز کارت معرفـی شـده انـد.
بـه گفتـه وی؛ در ایـن طـرح به هر هکتار از کشـت  20میلیون ریال تسـهیالت
بـا نـرخ  12درصـد تعلق مـی گیـرد و اولویـت دریافت بـرای کشـاورزان خرده
مالـک زیـر پنـج هکتـار اسـت امـا زارعیـن تـا سـقف ده هکتـار نیـز شـامل
می شـوند.
او اظهـار کـرد :صـدور این کارت بـرای تسـهیل در خرید نهاده هایـی مثل بذر،
کود و سـم اسـت و کشـاورزان مـی توانند از تعاونـی ها و فروشـگاه های مجاز
ایـن مـوارد را تهیه کنند.
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شهرستان خرم بید
مریم زارع قنات نویی

کاشت بیش از  4هزار هکتار گندم در خرم بید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید ضمـن اعالم پایان عملیات کشـت
گندم در سـطح  4050هکتا از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان گفت :کشـت
گنـدم آبـی در سـال زراعـی جـاری در این شهرسـتان نسـبت به سـالی زراعی
قبـل  10درصـد افزایش دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید،
آرش خسـروانی اظهـار کـرد :بـه منظـور کاشـت گنـدم علاوه بـر بـذور خود
مصرفـی 190 ،تـن گنـدم بـذری گواهـی شـده از ارقـام سـیروان ،چمـران ،2
میهـن ،پیشـتاز و پیشـگام در بیـن کشـاورزان توزیـع شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه میـزان توزیع بـذور گواهی شـده گنـدم در
شهرسـتان خـرم بید نسـبت به سـال قبـل افزایش  65درصدی داشـته اسـت،
تصریـح کـرد :قیمـت مناسـب بذور گواهی شـده نسـبت به بذور خـود مصرفی
و اقدامـات ترویجـی انجـام شـده از دالیـل اصلـی اسـتقبال کشـاورزان به این
نـوع از بذر هـا بود.
بـه گفتـه وی؛ عملکـرد بـاال ،مقاومـت بـه ورس ،مقاومـت بـه ریـزش دانـه و
خشـکی آخـر فصـل مـزارع گنـدم از جملـه مزایـای اسـتفاده از بـذور گواهـی
شـده است.

توزیع کودهای شیمیایی برای مزارع شتوی خرم بید

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه شهرسـتان خـرم بیـد از توزیـع بیش از
 1425تـن کـود شـیمیایی از انـواع ازتـه ،فسـفاته و پتاسـه بـرای محصـوالت
شـتوی این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم
بیـد ،سـید مسـلم چـراغ چشـم گفـت :بـر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،توزیـع کـود ازتـه بر اسـاس میـزان گنـدم تحویلی
کشـاورزان در سـال زراعـی گذشـته و سـطح زیـر کشـت سـال زراعـی جدیـد
صـورت گرفتـه اسـت.
وی افـزود :در شهرسـتان خـرم بید  9عامل توزیع نهاده های شـیمیایی شـامل
تعاونی هـای روسـتایی ،تعاونی هـای تولیـد و بخـش خصوصـی در تامیـن و
پخـش بـه موقـع با جهـاد کشـاورزی همـکاری دارند.

بـه گفتـه وی؛ بارش هـای خـوب اخیـر ،مسـتعد بـودن منطقـه و تجربـه موفق
کشـت دیـم در سـال زراعـی گذشـته باعث شـده اسـت تـا اراضی که سـال ها
بـه دلیـل خشکسـالی بایـر بـوده انـد به زیـر کشـت گندم دیـم برود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :عمـده ارقـام گنـدم دیم کشـت شـده شـامل
رقم هـای آذر  2و سـرداری اسـت کـه پیـش بینـی مـی شـود در پایـان فصـل
برداشـت در سـال آتـی بالـغ بر  3500تـن گندم با کیفیـت از دیـم زار های این
دهسـتان بـه دسـت آید.
مومنـی افـزود :اسـتفاده از بـذور اصلاح شـده ،به کارگیـری ادوات عمیـق کار،
ضـد عفونـی بـذور خـود مصرفـی و رعایـت عمـق کاشـت ازمهـم تریـن نکات
فنـی بـوده انـد کـه مدیران پهنـه در طول دوره کاشـت بـه گنـدم کاران منطقه
توصیـه کـرده اند.
دهستان خنجشت از توابع بخش مرکزی شهرستان اقلید است.

شهرستان داراب
کاظم نظری

اخذ گواهی ارگانیک
برای سه محصول باغی دیم داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :تـا کنـون برای سـه محصول
باغـی دیـم ایـن شهرسـتان در سـطح  728هکتـار گواهـی محصـول ارگانیک
صادر شـده اسـت.

مرکز خنجشت
شهربانو زارعی

افزایش دیم کاری گندم در خنجشت

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی خنجشـت گفـت :سـطح دیـم کاری گنـدم در
اراضـی تحـت پوشـش ایـن مرکـز در سـال زراعی جاری نسـبت به سـال قبل
بیـش از  12برابـر افزایـش یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت ،عباس
مومنـی بـا بیـان اینکـه این مرکـز  29هـزار هکتـار از اراضی را تحت پوشـش
خـود دارد ،تصریـح کـرد :کاشـت گندم دیـم در این دهسـتان در اواخـر آذر ماه
بـه پایـان رسـیده و سـطح  2500هکتار بـه این کشـت اختصاص یافته اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد
رضـا صالحـی بـا بیـان اینکه محصولـی که در تولیـد آن از هیچ نوع سـم و کود

شـیمیایی اسـتفاده نشـده باشـد ارگانیـک اسـت ،تصریـح کـرد :بـرای باغ های
دیـم گل محمـدی در سـطح  308هکتـار ،بادام به وسـعت  300هکتـار و 120
هکتـار انگـور موفـق به کسـب گواهـی مذکور شـده ایم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه سـطح  26هـزار هکتـاری باغ هـای دیـم
شهرسـتان داراب افـزود :مرجـع صـدور گواهی هـای مذکور شـرکت سوئیسـی
" "Bio Inspectaبـوده و مراحـل صـدور گواهـی جدید بـرای  85هکتار دیگر از
باغ هـای گل محمـدی و انجیـر نیـز در دسـت اقـدام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه محصـوالت باغ هـای دیـم شهرسـتان داراب شـامل
غنچـه ،گلبـرگ ،گالب و اسـانس گل محمـدی و بـادام و مویـز اسـت ،اظهـار
کـرد :ایـن محصول هـای تولیـدی بـا توجـه بـه کیفیت بـاال و طعـم طبیعی به
کشـور های فرانسـه ،سـوئیس ،آلمـان ،انگلیـس ،اسـپانیا ،ترکیـه و ژاپـن صادر
می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ضمـن تقدیـر از فعالیت هـای دفتـر
محیـط زیسـت و سلامت غـذا بـرای توسـعه تولیـد محصـول ارگنیـک و
اخـذ گواهی هـای الزم بیـان کـرد :ایـن اقدامـات در رونـق اقتصـادی بخـش
کشـاورزی و ارز آوری بیـش از پیـش تاثیـر بسـزایی دارد.

تخریب ساخت و ساز های های غیر مجاز در داراب

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از تخریب  ۱۵مورد تغییـر کاربری غیر
مجـاز در بـاغ شـهر های روسـتاهای نـرده شـهر و فتـح المبین این شهرسـتان
خبر داد.

مرکبات داراب راهی بازارهای اروپایی شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :در فصـل برداشـت جـاری تا
کنـون  18تـن از محصـول مرکبات این شهرسـتان شـامل لیموشـیرین و نارنج
بـه اروپا صادر شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب،
احمدرضـا صالحـی تصریح کرد :ایـن مرکبات پس از بارگیـری در کامیون های
مناسـب ایـن شهرسـتان را بـه مقصـد فـرودگاه بیـن المللـی امام خمینـی (ره)
بـرای ارسـال بـه کشـور های آلمـان و انگلسـتان تـرک کـرده اند.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظور ارسـال ایـن محمولـه ها کارشناسـان حفـظ نباتات از
باغ هـای مرکبـات بازدید و نسـبت به بررسـی آفات و بیماری هـای قرنطینه ای
اقـدام ،گواهی هـای الزم صـادر و محمولـه ها را پلمپ کـرده اند.
صالحـی افـزود :محصول بـا کیفیت با توجه به شـرایط آب و هوایی شهرسـتان
داراب و عاری بودن از باقیمانده سـم وکود از دالیل اصلی اسـتقبال کشـورهای
اروپایی و آسـیایی از مرکبات این شهرسـتان است.
او بیـان کـرد :فراهـم کـردن زمینه صـادرات محصوالت کشـاورزی مـی تواند
نقـش مهمـی در افزایـش بهـره وری و رشـد اقتصادی باغداران داشـته باشـد.

شهرستان رستم
سیروس انصاری

آغاز برداشت از نرگس زارهای رستم

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم از آغاز برداشـت  26هکتـار از نرگس
زارهـای بخـش مرکزی ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی گفـت :برداشـت گل نرگـس از اوایـل دی مـاه آغاز شـد که تـا اوایل
اسـفندماه نیـز ادامه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب،
احمدرضـا صالحـی گفـت :بـا حکـم قضایی و بـرای اجـرای تبصره  ۲مـاده ۱۰
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ هـا این اقـدام بـا همـکاری موثر
نیـروی انتظامـی انجـام و حـدود  6هکتـار از اراضی کشـاورزی بـه چرخه تولید
بازگشت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکه بـه متخلفیـن به منظـور توقف سـاخت
و سـازهای غیـر مجـاز هشـدارهای پـی در پـی داد شـده بـود ،افزود :مـردم به
تبلیغـات در زمینـه خریـد و فروش اراضی کشـاورزی به منظـور تفکیک و تغییر
کاربـری با هـدف ویال سـازی توجـه نکنند.
وی اظهـار کـرد :کشـاورزان اگـر قصـد اجـرای طـرح یا احـداث بنـا در اراضی
زراعـی و باغـی را دارنـد ،قبـل از هرگونـه اقدام بـا مراجعه به اداره امـور اراضی
مشـاوره بگیرنـد و بـرای دریافـت مجوز اقـدام کنند.

بـه گفتـه وی؛ پیـش بینـی می شـود کـه از این مـزارع بیـش از چهـار میلیون
شـاخه گل نرگـس برداشـت شـود کـه بیشـتر در مرکز اسـتان فـارس و تهران
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به فـروش می رسـد.
گـودرزی بـا اشـاره بـه کیفیـت مطلـوب و مانـدگاری گل هـای نرگـس ایـن
شهرسـتان ،اظهـار کـرد :مـزارع گل نرگـس بیشـتر از رقـم شـهال اسـت.

پیش بینی تولید  90تن ماهی در رستم

زینب طالیی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت : :انتظـار مـی رود تـا پایـان
تیرمـاه سـال آتـی  90تـن ماهـی قـزل آال از مرکز پـرورش ماهیان سـرد آبی
گجسـتان برداشـت شود.

تولید بیش از  2هزار تن چغندر قند در سرچهان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی در بازدیـد از مرکـز پرورش ماهیان سـرد آبی گجسـتان تصریح کرد:
ایـن مرکـز از مـزارع نمونه اسـتان فـارس به لحاظ سـاختمان اسـت و در دوره
جدیـد پـرورش  150هـزار قطعـه بچه ماهـی به این مرکز منتقل شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ تولیـدات ایـن مزرعه به شهرسـتانهای اطراف از جملـه نورآباد،
کازرون ،گچسـاران و بخشـی از آن نیـز بـه خـارج از اسـتان فارس ارسـال می
شود.
گـودرزی ابـراز کـرد :در صـورت اسـتفاده از تسـهیالت مکانیزاسـیون در ایـن
مزرعـه و رفع مشـکالت آب ،این مزرعـه توانایی تولید بیـش از  ۳۰۰تن ماهی
دارد و بـه افزایـش اشـتغال افـراد بومـی کمـک خواهد کرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم بـا اشـاره بـه وفـور آب شـیرین و
رودخانه هـای پـرآب در این شهرسـتان افـزود :پـرورش انواع آبزیان سـردآبی،
گرمابـی و خاویـاری مـی توانـد در ایجـاد رونـق تولید و اشـتغال پایـدار کمک
شـایانی کند.

بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،علی موسـی
پـور جشـنی تصریـح کـرد :کار برداشـت چغنـدر قنـد بـا سـه تراکتـور مجهز به
ادوات الزم از اواسـط آذر مـاه آغـاز شـد و تـا اوایـل دی ماه ادامه داشـت.
به گفته وی؛ در سـال زراعی گذشـته کاشـت چغندر قند بهاره پس از  20سـال
در این شهرسـتان دوباره شـروع شـد کـه با توجه بـه بارندگی های مکـرر بهاره
کشـت در سـطوح باال محقق نشد.
او بـا ابـراز امیـدواری از اینکه کشـاورزان در سـال زراعـی جدید بتوانند سـطوح
قابـل توجـه ای بـه کاشـت چغندر قند بهـاره اختصـاص دهند ،افـزود :محصول
تولیـدی در این شهرسـتان به کارخانه قند مرودشـت ارسـال شـده اسـت.

 60هزار قطعه جوجه ریزی در رستم

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت :از اوایـل دی ماه سـال جاری
در مرغـداری سـپید دیگـون پرورش  60هـزار قطعه جوجه یک روزه آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی تصریـح کـرد :پیـش بینـی مـی شـود اواخـر بهمـن مـاه  100 ،تـن
گوشـت سـفید در ایـن مرغـداری تولید شـود.
بـه گفتـه وی؛ واحـد پـرورش مـرغ گوشـتی سـپید دیگـون رسـتم یکـی از
تولیدکننـدگان عمـده گوشـت سـفید در شهرسـتان رسـتم اسـت.
گـودرزی بـا بیـان اینکـه گوشـت مـرغ در بین مـردم به عنـوان یکـی از اقالم
پـر مصرف اسـت که همـواره قیمت آن در بازار مصرف در نوسـان بوده اسـت،
افـزود :ضـرورت دارد بـا حمایـت و نظـارت بر مرغـداری ها بـه جامعه مصرف
کنندگان کمک شـود.
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مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت :حـدود  2500تـن چغندر
قنـد بهـاره از  50هکتـار مزارع این شهرسـتان برداشـت شـد.

مرمت قنوات سرچهان آغاز شد

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت :عملیـات احیـاء و مرمت
هفـت رشـته قنـات در ایـن شهرسـتان با اعتبـار  554میلیـون تومان آغاز شـده
است.
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،علی موسـی
پـور جشـنی تصریـح کـرد :اعتبـار طـرح مرمـت و بـاز سـازی قنـوات از محـل
کمک هـای فنـی و اعتبـاری تامیـن شـده اسـت و بـا اسـتفاده از آن در نهایـت

شـاهد افزایـش دبـی آب قنـوات مرمت شـده و رضایت بهـره بـرداران خواهیم
بود.
بـه گفتـه وی؛ ریـزش بـرداری گالـری ،بازکـردن میله هـای مسـدود ،نوکنـی
میلـه چـاه ،نوکنـی گالـری ،طوقه گـذاری میله چـاه و خاکریزی بـرای حفاظت
از سـیالب هـا از عمـده تریـن اقدامـات بـرای باز سـازی قنات های مـورد نظر
است.

شهرستان شــیراز
خاطره اکبری

شهرستان فراشبند
علی داد سرایی خوب

کاشت گیاه دارویی سیاه دانه در بخش دهرم
فراشبند

سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی دهـرم از کاشـت گیـاه دارویـی سـیاه دانـه
بـرای اولیـن بـار بـه میـزان  12هکتـار در اراضـی زراعی ایـن بخش خبـر داد.

پایان برداشت ذرت علوفه ای
از مزارع شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :برداشـت ذرت علوفـه ای در
سـطح  ۳۴۶۳هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان بـه پایان رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح
الـه سیروسـی تصریـح کرد :تـا پایـان برداشـت ذرت علوفه ای این شهرسـتان
 ۱۴۲هـزار و  ۹۶۸تـن محصـول برداشـت شـده اسـت کـه میانگیـن تولیـد 45
تـن در هکتار اسـت.
ایـن مقام مسـئول افزود :کشـت ذرت علوفـه ای به منظـور افزایش محصوالت
علوفـه ای انجـام می شـود و در بخـش دامپروری مورد اسـتفاده قـرار میگیرد
کـه ۷۰درصـد تولیـد در اسـتان و  30درصـد آن بـه خـارج از اسـتان ارسـال
می شـود.

برداشت بیش از  4هزار تن چغندرقند
از مزارع شیراز

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند ،رضا
فتحـی گفـت :پـس از انجـام عملیـات زراعـی الزم در زمیـن بذر سـیاه دانه به
صـورت مکانیـزه بـا دسـتگاه ردیـف کار با مصـرف هفـت کیلوگرم بـذر در هر
هکتار کشـت شد.
ایـن مقام مسـئول ضمـن پیش بینـی تولید  12تن سـیاه دانـه از مزرعه مذکور
تصریـح کرد :درمان سـرطان های پوسـتی ،کاهش میزان فشـار خـون ،خواص
ضـد انگلی ،افزایش شـیر مـادران و درمـان بیماری های تنفسـی از جمله فواید
گیاه دارویی سـیاه دانه اسـت.

آغازکاشت محصوالت جالیزی در فراشبند

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :از حدود  80هکتـار از مزارع چغندر
قنـد ایـن شهرسـتان  4212تن محصول برداشـت و روانه کارخانه قند شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح اله
سیروسـی تصریـح کـرد :محصـول چغنـدر قند تولیـدی در این شهرسـتان بـا عیار
 16درصـد و افـت پنـج تـا  10درصـد به کارخانـه قند کوار تحویل شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ سـطح مـزارع چغنـدر قند شهرسـتان شـیراز  121هکتار بوده اسـت
کـه بـا اسـتفاده از بـذر موریـل فرانسـوی کشـت شـده بـود اما متاسـفانه بـه دلیل
برخـی مشـکالت فنـی حـدود  ۴۰هکتـار به بهـره برداری نرسـید.
ایـن مقام مسـئول افزود :توسـعه کاشـت چغندر قند علاوه بر خودکفایـی در تولید
شـکر و رونـق اشـتغال در کارخانـه هـا به لحـاظ زراعـی در تناوب با غلات باعث
افزایـش حاصلخیـزی خاک و محصول می شـود.
بـه گفتـه او؛ کاشـت چغندر قنـد در اراضی شهرسـتان شـیراز از اولویت های زراعی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی اسـت از ایـن رو برگـزاری جلسـات ترویجـی و توجیـه
اقتصـادی کشـاورزان بـا همـکاری کارخانه قند کوار در دسـتور کار اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت :کاشـت نشـایی محصوالت
جالیـزی خـارج از فصـل از نیمـه آذر مـاه گذشـته در این شهرسـتان آغاز شـده
است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند،
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد :کاشـت محصـوالت جالیـزی بـا اولویـت گوجـه
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اسـت و در زمینهـای ماسـهای تولیـد بیشـتری دارد و در سـالهای اخیـر مورد
اسـتقبال کارشناسـان صنایـع غذایـی قرار گرفته اسـت.

توزیع بیش از  11هزار تن نهاده های دامی در فسا

فرنگـی و بـه صـورت پوشـش پالسـتیکی عمدتـا در دشـت دژگاه انجـام کـه
سـطح آن  1700هکتـار پیـش بینـی مـی شـود.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکـه محصول گوجـه فرنگی این شهرسـتان نقش
مهمـی در تامیـن نیـاز کشـور در فصل بهـار دارد ،افـزود :کشـت های جالیزی
با پوشـش پالسـتیک باعـث کاهش مصرف آب ،کوتاه شـدن طول دوره رشـد
محصـول در زمیـن اصلـی ،صرفه جویـی در مصرف بـذر ،کاهـش هزینه های
کارگـری و کاهش مصرف سـموم شـیمیایی می شـود.

شهرستان فسا
سمیرا طاهری

اتمام برداشت بادام زمینی از مزارع فسا

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت :برداشـت بـادام زمینـی از مزارع
ایـن شهرسـتان از نیمـه آبـان مـاه آغاز و تـا نیمـه آذر ماه ادامه داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی فسـا ،ناصر انصـاری با
بیـان اینکـه سـطح زیر کشـت بادام زمینـی در این شهرسـتان  25هکتـار بوده
اسـت ،تصریـح کـرد :نزدیک بـه  130تن بـادام زمینی در این شهرسـتان تولید
شـده است.

وی بـا بیـان اینکه برای توسـعه کشـت بـادام زمینی بـذر رایگان و تسـهیالت
ارزان قیمـت بـه کشـاورزان ارائـه میشـود ،افـزود :بـر اسـاس برنامـه ریزیها
سـطح زیـر کشـت بـادام زمینی برای سـال آینـده در شهرسـتان فسـا به ۱۰۰
هکتـار افزایـش مییابد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :بـادام زمینـی بـا شـکل های مختلـف خـام،
روغـن ،کـره ،خلال و دیگـر محصـوالت فـرآوری شـده بـه بـازار عرضه می
شو د .
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـادام زمینـی گیاه بومـی آمریـکای جنوبـی و  ۳۰تا ۵۰
سـانتیمتر ارتفـاع دارد ،ابـراز کـرد :ایـن محصـول ارزش غذایـی باالیـی دارد و
سرشـار از پروتئیـن ،پتاسـیم و چربی اسـت.
بـه گفتـه انصـاری؛ گیـاه بـادام زمینـی بسـیار مقـاوم بـه کـم آبی و بـه صرفه
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رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا
گفـت :در هشـت مـاه نخسـت امسـال  11هـزار و  674تـن انـواع نهاده هـای
دامـی در بیـن بهـره بـرداران ایـن شهرسـتان توزیع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،محمد
جـواد جمالـزاده تصریـح کـرد :در مـدت مذکـور  4852تن جو دامـی 2723 ،تن
سـبوس 2533 ،تـن ذرت و  1566تـن کنجالـه سـویا بـه گاوداران اختصـاص
یافته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ این نهاده ها به وسـیله شـرکت های تعاونی دامداران شهرسـتان
فسـا در بین بیش از یک هزار نفر از گاوداران توزیع شـده اسـت.
او با بیان اینکه در شهرسـتان فسـا بالغ بر  13هزار راس دام سـنگین نگهداری
و پـرورش داده مـی شـود ،افـزود :نهاده هـای تخصیـص داد شـده بـه دامداران
ایـن شهرسـتان تنهـا  32درصـد از نیاز ایـن واحد هـای تولیـدی را تامین کرده
است.
جمالـزاده اضافـه کـرد :بـه جهـت تـداوم تولیـد محصـوالت پروتئینـی بایـد در
تامیـن بـه موقـع نهاده هـای مـورد نیـاز دامـداران تدابیـر الزم اتخـاذ گـردد در
غیـر ایـن صـورت شـاهد کاهـش تولیـد و حـذف دام مولـد از گله هـای گاو
شـیری خواهیـم بود.

شهرستان فیـــروزآباد
صدیقه پرندین

تولید بیش از  ۳۶۰۰تن گوشت سفید در فیروزآباد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از تولیـد سـه هـزار و  ۶۵۵تـن
گوشـت سـفید در  ۹مـاه نخسـت سـال جـاری در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد ،سـید
کاظـم موسـوی گفت :شهرسـتان فیروزآبـاد ۱۷واحد پرورش مرغ گوشـتی فعال
دارد کـه در مـدت مذکـور اقـدام بـه جوجهریزی بـه میزان یک میلیـون و ۱۱۵
هـزار قطعه کـرده اند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاالنه در هـر واحـد مرغـداری امـکان چهـار نوبـت
جوجهریـزی وجـود دارد ،افـزود :کمبـود و گرانـی نهادههـا ،گرانـی و نوسـان
قیمـت جوجـه یـک روزه ،نوسـان قیمـت فـروش مـرغ زنـده از مهمتریـن
مشـکالت پـرورش دهنـدگان طیـور در شهرسـتان فیروزآبـاد اسـت.
موسـوی نقـش صنعـت دام و طیـور در تأمین امنیـت غذایی و مـواد پروتئینی و
لبنـی را در سـبد غذایـی خانوار بـا اهمیت دانسـت و افزود :شهرسـتان فیروزآباد
در زمینـه تولیـد محصـوالت دامـی و طیـور از ظرفیت باالیی برخوردار اسـت.

بارندگی به کشاورزی فیروزآباد آسیب رساند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت :میـزان خسـارات وارده به
کشـاورزان ایـن شهرسـتان در بارندگـی اخیـر  36میلیـارد ریـال برآورد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآبـاد ،سـیدکاظم
موسـوی تصریـح کـرد :بارندگی هـای پانزدهـم و شـانزدهم آذرمـاه بـه ۲۰۰
هکتـار از اراضـی ذرت دانـه ای ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کـرد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،زهرا
پنـاه اظهـار کـرد :بـا توجه بـه شـرایط آب و هوایی برداشـت ایـن محصول در
ایـن شهرسـتان از اواسـط آبـان مـاه آغـاز و تا اوایـل دی ماه ادامـه دارد.
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه زعفـران برداشـت شـده از کیفیـت باالیی
برخـودار اسـت ،افـزود :کشـت گياه زعفـران به علت نيـاز آبي کم ،امـکان بهره
بـرداري بـه مـدت هفـت تا ده سـال در يـک نوبت کشـت ،رشـد در زمين هاي
شـني و رسـي ،تحمـل گيـاه در برابـر آفـات و بيمـاري هـا ،قـدرت مانـدگاري
محصـول بـه مـدت طوالنـي ،عـدم نيـاز بـه ماشـين هاي زراعـي سـنگين و
اشـتغال زايـي بـاال در شهرسـتان کازرون رو بـه افزايش اسـت.

آغاز برداشت کاهو از مزراع کازرون

بـه گفتـه وی؛ در شهرسـتان فیروزآبـاد بـه دنبـال ایـن بـارش هـا  88میلیمتـر
بـاران ثبـت شـده و از لحـاظ میزان بارندگی دومین شهرسـتان پر بارش اسـتان
فارس محسـوب می شـود.
موسـوی بـا بیـان اینکـه میـزان خسـارت در ایـن اراضـی بیـش از  ۵۰درصـد
بـوده اسـت ،اظهـار کـرد :بارشهـا در شهرسـتان فیروزآباد به صورت سـیالب
همـراه بـا باد شـدید بـوده که به تاسیسـات کشـاورزی و زراعت ها آسـیب وارد
کرده اسـت.

شهرستان کازرون
وحید نیاکان

پیشبینی تولید  ۲۰کیلوگرم زعفران در کازرون

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت:
پیشبینـی میشـود امسـال بیش از  20کیلوگـرم زعفران خشـک در پنج هکتار
از اراضـی ایـن شهرسـتان تولیـد و روانـه بـازار مصرف شـود.

کارشـناس زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغاز برداشت
کاهـو از سـطح صد هکتـار مزارع این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،مریم
پورحسـینی با اشـاره به اینکه برداشـت کاهو از اول دی ماه آغاز شـده اسـت و
تـا فروردیـن مـاه ادامـه دارد ،تصریـح کرد :پیش بینی می شـود سـه هـزار تن
کاهو در سـال جاری از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.
بـه گفتـه وی؛ شـرایط آب و هوایی شهرسـتان کازرون ،باعث شـده کشـاورزان
در سـال بیـش از سـه مرحلـه به کاشـت ایـن محصول اقـدام کنند.
او بـا بیـان اینکـه رقم زرقان ،عمده رقم کشـت کاهو در این شهرسـتان اسـت،
افـزود :نازکـی و طـراوت برگهای کاهـوی کازرون موجب شـده این محصول
علاوه برمصـرف داخـل اسـتان بـه اسـتان های همجوار و کشـورهای حاشـیه
خلیـج فـارس نیز صادر شـود.
وی اظهـار کـرد :کاهـو سرشـار از انـواع ویتامینهـای آ ،ب ،ث و حـاوی آهن،
پتاسـیم،مـس و مقادیـر زیـادی منیزیـم،سـدیم و روی اسـت و بـرای تقویت
معـده و تصفیـه خـون بسـیارمفید بـه حسـاب میآید.

پیش بینی تولید بیش از  220تن نارنج در کازرون

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از برداشـت
میـوه نارنـج از سـطح  15هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت:
پیشبینـی میشـود بیـش از  220تـن از ایـن محصـول برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان کازرون ،زهـرا پنـاه تصریـح کرد :برداشـت نارنج در این شهرسـتان
از اواخـر آذر مـاه آغـاز شـده اسـت و با توجـه به مانـدگاری آن بـر روی درخت
تـا بهمـن ماه نیـز ادامـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت درخـت نارنـج در بیـن مرکبـات ،ابـراز کـرد :درخت
نارنـج بـه عنـوان مـادر مرکبـات پایـه بسـیار خوبـی بـرای پیونـد شـاخه های
نارنگـی و پرتقـال اسـت .
او بیـان کـرد :گلبرگهـای شـکوفهها تا پوسـت نارنـج ،خواص درمانـی زیادی
دارد و میـوه آن بـه دلیـل داشـتن ویتامیـن ث مـی توانـد تامیـن کننـده بخش
قابـل توجهـی از نیاز بدن انسـان باشـد.

توزیع بالغ بر  6هزار تن کود شیمیایی در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :از ابتـدای سـال زراعـی
جـاری تاکنـون 6500 ،تـن کـود شـیمیایی اوره توسـط کارگزاریهـای توزیـع
نهادههـای کشـاورزی بیـن کشـاورزان ایـن شهرسـتان توزیـع شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :ایـن میـزان کـود به کشـت محصـوالت زراعـی پاییزه
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شـامل گنـدم ،کلـزا و چغندر قند اختصاص داده شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛کودهـای ازته توزیعـی در بین کشـاورزان محصـول تولید داخلی
اسـت کـه بـا تلاش و هماهنگی هـای بـه عمـل آمـده بـا شـرکت خدمـات
حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس توانسـته ایـم کـود اوره مـورد نیـاز بهـره
بـرداران ایـن شهرسـتان را تهیـه و تامیـن کنیـم.
رشـیدی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمتریـن نهاده هـای مـورد اسـتفاده در
بخـش کشـاورزی کود شـیمیایی اسـت ،ابـراز کـرد :ارتقای کیفـی محصوالت
کشـاورزی بـا اسـتفاده صحیـح از سـموم و کودهای شـیمایی فراهم می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :ایـن شهرسـتان دارای
چهـار کارگـزاری خریـد و توزیـع کـود در بخـش خصوصـی و دولتی اسـت که
زیـر نظـر این مدیریـت مشـغول به کار هسـتند.

محصـوالت زراعـی و باغـی ،پنـج میلیـارد ریـال بـه محصـوالت دامـی و 28
میلیـارد ریـال نیز به تاسیسـات زیـر بنایی بخش کشـاورزی شهرسـتان کازرون
خسـارت وارد شـده است.
بـه گفتـه وی؛  2000هکتـار از اراضی زراعـی و باغی300 ،هکتار سیسـتم های
آبیاری تحت فشـار10 ،کیلومتر شـبکه انتقال آب و  40واحد دامداری در سـطح
شهرسـتان کازرون آسـیب دیـده و در ایـن مـدت  15کیلومتـر جاده بیـن مزارع
تخریب شـده است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا اشـاره بـه اینکه ویژگـی طبیعت
بـر ایـن اسـت کـه خیلـی از حـوادث قابل پیـش بینـی نیسـتند از کشـاورزان و
دامـداران خواسـت تـا نسـبت بـه بیمه محصـوالت و دام خـود اهتمام بیشـتری
داشـته باشند.

صدور بیش از صد مجوز صنایع تبدیلی کشاورزی
در کازرون

کشت پیاز در شهرستان کازرون آغاز شد

مسـئول صنایـع مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :از
ابتـدای سـال جـاری تا کنـون  113فقـره موافقـت اصولـی و پنج فقـره پروانه
بهره بـرداری صنایـع تبدیلـی کشـاورزی در این شهرسـتان صادر شـده اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،زینب
جعفـری افـزود :ایـن طرحهـا در زمينه هـاي سـردخانه هاي باالي صفـر و زير
صفـر ،سـردخانه دومـداره ،بسـته بنـدي حبوبـات ،غلات و برنج ،بسـته بندي
سـبزيجات تازه و خشـك و خـوراك دام هسـتند و میتوانند بـه افزایش ارزش
افـزوده محصـوالت بخش کشـاورزی این شهرسـتان کمک شـایانی کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجموع سـرمایه مـورد نیاز بـرای اجرای ایـن طرحها
بیـش از  ۷۵۰میلیـارد تومـان اسـت ،افـزود :با اجرایی شـدن ایـن طرحها ۲۱۴
هـزار و  ۳۰۰تـن بـه ظرفیت صنایـع تبدیلـی کازرون افزوده خواهد شـد.
جعفـری اظهـار کـرد :بخـش صنايع كشـاورزي بـا ايجـاد ارزش افـزوده ،ثبات
اشـتغال ،كاهـش فقـر و بيـكاري و نيـز ارز آوري مؤثـر و مهـم تـر از همـه در
تأميـن امنيـت غذايـي نقـش تعيين كننـده در رفع نيـاز غذايي جامعـه و اقتصاد
كشور دارد.
او بیـان کـرد :بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا علاوه بـر افزایـش ظرفیت
تولیـدی ،بـرای  116نفـر بـه صـورت مسـتقیم شـغل ایجـاد میشـود.

بارندگی سیل آسا به کشاورزی کازرون
خسارت زد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :بارندگی های اخیـر در حدود
 158میلیـارد ریـال بـه محصـوالت زراعـی ،باغی ،دام و تاسیسـات زیـر بنایی
کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت زد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :در پی بـارش اخیر بـاران ،حـدود  125میلیـارد ریال به
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کارشـناس زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :کاشـت
پیـاز در سـطح  250هکتـار از مزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،مریم
پورحسـینی تصریـح کـرد :کاشـت پیاز در ایـن شهرسـتان از دی ماه آغاز شـده
اسـت و تـا اوایـل بهمن ماه ادامـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه میانگیـن عملکـرد پیـاز در شهرسـتان کازرون  50تـن در
هکتـار اسـت ،افـزود :پیشبینـی میشـود بیـش از  12هـزار تـن پیـاز در ایـن
شهرسـتان تولیـد و روانـه بـازار مصـرف می شـود.
وی بـه اشـاره به اینکه بیشـترین سـطح زیر کشـت پیـاز در شهرسـتان کازرون
در بخـش جـره و بـاالده اسـت ،تصریـح کـرد :شـرایط مناسـب آب و هوایـی،
اسـتفاده از بـذر مناسـب ،آبیـاری اصولـی و رعایـت اصـول کاشـت از سـوی
کشـاورزان از جملـه دالیـل عملکـرد بـاالی پیـاز در شهرسـتان کازرون اسـت.
او بیـان کـرد :ارقـام عمـده پیازکشـت شـده در ایـن شهرسـتان ،قرمـز محلـی،
طالیـی و سـفید شـیری اسـت.

شهرستان کوار
مهسا برزویی

کشت گندم بر روی پشته های بلند در کوار
توسعه می یابد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت :در سـال زراعی جاری توسـعه
کاشـت مکانیـزه گندم بر روی پشـته های بلنـد و عریض در اراضـی زراعی این
شهرسـتان در دسـتور کار بوده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار،
عبدالرسـول جـوکار بـا اشـاره بـه اقدامـات ترویجـی انجـام شـده در خصـوص
کشـت گنـدم بـر روی پشـته های بلنـد و عریـض تصریـح کـرد :امسـال بـا
همـکاری کشـاورزان سـطح زیر کشـت گندم بـه ایـن روش در مـزارع به 420
هکتار رسـید.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :در کشـت بـر روی پشـته های بلنـد و عریض
آب بـه صـورت نشـتی به محل اسـتقرار بذر انتقال مـی بایـد و از حالت غرقابی
جلوگیـری بـه عمل مـی آید.
بـه گفتـه وی؛ علاوه بـر صرفـه جویی در مصـرف آب بـه عنوان هـدف اصلی
در روش کشـت مذکـور ،در مصـرف دیگـر نهـاده هـا ماننـد بـذر و کـود نیـز

صرفه جویـی ،تـردد ماشـین های کشـاورزی در مزرعـه کاهش و بهـره وری از
منابـع افزایـش خواهـد یافت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار ابـراز کـرد :امیدواریم در سـال آینده با
افزایـش تعـداد دسـتگاه های کارنـده شـاهد افزایش سـطوح کشـت مکانیزه در
این شهرسـتان باشیم.

و بادمجـان اختصاص یابد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه کاشـت محصـوالت جالیـزی بـه دو صورت
کشـت در فضـای بـاز و کشـت زیر پالسـتیک انجام می شـود ،ابراز کـرد :علی
رغـم هزینه هـای گـزاف کشـت زیـر پالسـتیک ،کشـاورزان بـه ایـن روش از
کاشـت راغب هسـتند.
بـه گفتـه وی؛ کاهـش مصـرف آب بـه دلیـل حفظ رطوبـت در طوالنـی مدت،
زود رسـی محصـول نسـبت بـه فضـای بـاز ،کاهـش نسـبی مصـرف سـموم و
امـکان کنتـرل علف هـای هـرز مزرعه از عمـده دالیل اسـتقبال کشـاورزان از
روش کاشـت زیر پالسـتیک اسـت.
او بـه موضـوع تهدید هـای زیسـت محیطـی کشـت های زیـر پالسـتیکی نیز
گریـزی زد و افـزود :در صـورت رهـا سـازی پالسـتیک های فرسـوده و از رده
خـارج شـده پـس از برداشـت محصـول در طبیعـت و خـاک ،تولیـد محصـول
نوبرانـه بـه بهـای تخریـب بسـتر تولید خواهـد بود.
مـرادی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامات ترویجـی با همـکاری اداره محیط زیسـت
بـه منظـور جمـع آوری بقایای پالسـتیکی از خاک در دسـتور کار اسـت ،اظهار
کـرد :امسـال بـرای اولیـن بـار در سـطح کشـوری از مسـئول مرکـز جهـاد
کشـاورزی بخـش ارد ایـن شهرسـتان بـرای تلاش در جمع آوری و بـاز یافت
پالسـتیک های بـه جـای مانـده در زمیـن تقدیر و نشـان خادم خاک کشـوری
بـه وی اعطا شـد.

شهرستان مرودشت
سمیه عیدی

شهرستان گراش
عبدالرضا راجی

عملیات بهسازی و اصالح باغ های دیم در اراضی
شیب دار مرودشت

کاشت محصوالت جالیزی در گراش ادامه دارد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش گفت :کاشـت محصـوالت جالیزی در
ایـن شهرسـتان از نیمـه آذر مـاه آغـاز و تـا نیمـه بهمـن ماه نیـز ادامـه خواهد
داشت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش ،حسـن
مـرادی تصریـح کـرد :پیـش بینی می شـود نزدیک بـه  1500هکتـار از اراضی
ایـن شهرسـتان به کاشـت هندوانـه ،خربزه ،طالبی ،شـمام ،خیـار ،گوجه فرنگی

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز عملیات بهسـازی و اصالح
باغ هـای دیـم و احـداث بـاغ جدیـد در اراضـی شـیب دار مسـتثنیات منطقـه
کامفیـروز شـمالی بـر اسـاس موافقـت نامـه و بـا اعتبـارات بخـش باغبانـی
شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکـه باغ هـای مذکـور در سـال  1396بـا اعتبـارات
یارانـه نهـال احداث شـده اند ،اظهـار کرد :عملیـات اصالح در راسـتای حمایت
از توسـعه باغ هـای دیـم در اراضـی شـیب دار و از طریـق واگـذاری عملیـات
اجرایـی طـرح بـه تعاونـی باغداران بخـش کامفیـروز شـمالی انجام می شـود.
او گفـت :در ایـن طـرح علاوه بـر اصلاح باغ های احداث شـده در چند سـال
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اخیـر ،آمـاده سـازی و حفـر گـوده بـه منظـور احـداث باغ هـای بـادام و انگور
دیـم جدیـد در اراضی شـیب دار در سـطح پنچ هکتـار نیز در حال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـرح مذکـور کشـت گیاهـان دارویی نیز مـد نظر
اسـت ،افـزود :کشـت آنغـوزه ،خاکشـیر و ریواس مجموعا در سـطح سـه هکتار
نیز آغاز شـده اسـت.
رحیمـی ،مزایـای ایـن طـرح را مقابلـه بـا فرسـایش خـاک ،حفـظ و احیـای
منابـع طبیعـی و جلوگیـری از تصـرف اراضی ،پیشـگیری از تغییـر کاربریهای
نامناسـب زمینهـای کشـاورزی و ملـی ،اسـتفاده از روانابهـای سـطحی،
حفاظـت از آب و خـاک و اجـرای عملیـات آبخیـزداری برشـمرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت اظهـار کـرد :اسـتقرار پوشـش
گیاهـی بـا کمتریـن هزینـه ،در ایـن طرح رونـق کشـاورزی و حفـظ منابع آبی
را در پـی خواهـد داشـت.
وی یـادآور شـد :بـه منظـور ذخیـره آب و جلـو گیـری از فرسـایش ،ایجـاد
سـامانه های آبگیـر و بانکـت بنـدی نیـز درایـن بـاغ هـا حـال انجـام اسـت.
رحیمـی گفـت :ایـن طـرح بـه منظـور اصلاح سیسـتم آبیـاری باغ هـای دیم
احـداث شـده در اراضـی شـیب دار کامفیـروز شـمالی از طریـق بانکـت بنـدی
و همچنیـن توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی سـازگار با اقلیـم منطقـه زیر نظر
مرکـز جهـاد کشـاورزی کامفیروز شـمالی و مدیریـت جهاد کشـاورزی در حال
اجرا اسـت.

مرودشت رتبه نخست بیمه دام در استان فارس
را کسب کرد

ناظر صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کسـب رتبه
نخسـت اسـتانی بیمه دام سـبک و سـنگین دراین شهرسـتان خبر داد و گفت:
در سـال گذشـته بالـغ بـر  ۶۰هـزار راس دام بـا مبلـغ حـق بیمـه بالـغ بـر 30
میلیـارد ریال بیمه شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
احمـد اتـکا آئیـن با بیـان اینکه جمعـا  538هزار راس دام سـبک و سـنگین در
شهرسـتان موجـود اسـت ،تصریح کرد :در سـال جـاری نیز تاکنـون نزدیک به
 30هـزار راس دام سـبک و سـنگین بیمه شـده اند و روند بیمـه دام ها تا پایان
شـهریور ماه سـال آینـده ادامه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیمـه دام در دو سـطح پایـه و تکمیلـی و در دام هـای
سـبک و سـنگین انجـام می شـود ،ابراز کـرد :بیماری دام سـنگین شـامل تب
برفکـی ،تـب مالـت ،سـل ،لمپـی اسـکین ،هـاری ،شـاربن کـه تحت پوشـش
بیمـه پایـه انجام می شـود و سـایر بیماری ها نیز تحت پوشـش بیمـه تکمیلی
است.
ناظـر صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی مرودشـت بیـان کـرد :بیمـاری
هـاری ،آبلـه  ،اکتیمـا ،تب برفکی و  PPRنیز از بیماری های دام سـبک اسـت
کـه تحـت پوشـش بیمـه در گـروه پایه قـرار مـی گیرد.
اتـکا آئیـن افـزود :حوادث غیـر مترقبه از جمله سـیل و زلزله نیز تحت پوشـش
بیمـه در گـروه پایه قـرار می گیرد.
وی ،حـق بیمـه تمـام خطـر بـه ازای هـر راس دام سـبک را  167هـزار ریـال
بـرای بیماری هـای گـروه پایـه و تکمیلـی عنـوان کـرد.
ایـن کارشـناس؛ مبلـغ حـق بیمـه تمـام خطـررا بـرای دام سـنگین آمیخته دو
میلیـون و  800هـزار ریـال و ایـن مبلـغ را بـرای دام سـنگین صنعتـی پنـج
میلیـون  500هـزار تومـان اعلام کـرد و افـزود :سـقف تعهـد در گاو آمیخته و
صنعتـی نیـز بـه ترتیـب  140میلیـون ریـال و  210میلیـون ریـال اسـت.
اتـکا آئیـن بـا بیان اینکه در تحقق برنامه بیمه ای دام در کشـور عملکرد بسـیار
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خوبـی داشـته ایـم یـاد آور شـد :بـا توجه به پوشـش بیمـه ای تب مالـت و تب
برفکی شـرایط بسـیار مناسـبی برای جبران خسـارت دامداران مهیا شـده است.

تولید زعفران استاندارد توسط بانوان مرودشتی

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از دریافت "پروانه کاربرد نشـان حد
مجـاز آالینده هـا" در محصـول زعفران توسـط اعضـای صندوق اعتبـارت خرد
زنـان روسـتایی برای اولیـن بار در مرودشـت خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکه واحـد مذکـور دارای مجوز مشـاغل خانگـی برای
تولیـد زعفـران و در روسـتای فتوح آباد اسـت ،اظهـار کرد :این مزرعه در سـطح
دو هـزار مترمربعـی دارد کـه توسـط یک نفر مجـری و  30نفر فراگیـر مدیریت
می شـود.
او گفـت :مطابـق ضوابـط ،ایـن مزرعـه در طـول دوره کشـت تا برداشـت سـه
مرحلـه توسـط کارشناسـان فنـی شـرکت های بازرسـی مـورد تاییـد اداره کل
اسـتاندارد ،مـورد بازرسـی قـرار گرفته اسـت.
بـه گفتـه رحیمـی؛ تغذیـه و مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـا در ایـن مزرعـه بر
اسـاس اسـتاندارد های موجـود و بـا نظـارت مدیـر کنتـرل کیفی و کارشناسـان
فنـی قبـل از کشـت تـا زمان برداشـت انجام شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد :طرح تولید محصول اسـتاندارد در مرودشـت از
سـال 1397بـا تولیـد محصـول اسـتاندارد گوجه گیالسـی در صنـدوق اعتبارات
خـرد زنـان روسـتایی آغـاز شـد و در ادامـه طـرح ،تولیـد محصـول اسـتاندارد
زعفـران توسـط اعضـا صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی در سـال 1398
بـه اجـرا درآمد.
وی خاطـر نشـان کـرد :به منظـور دریافـت گواهی محصـول اسـتاندارد مجری
طـرح بایـد نکاتـی از قبیـل مدیریـت تلفیقـی ،کاهـش مصـرف نهاده هـای
شـیمیایی و افزایـش مصـرف مـواد آلـی و زیسـتی را در دسـتور کار قـرار دهد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت یادآور شـد :اسـتفاده بـی رویه از
کودهـای شـیمیایی و سـموم دفـع آفات در کشـور و باقـی ماندن ایـن ترکیبات
در محصـوالت سـبب شـده اسـت تـا افزایـش سلامت جامعه بـا اولویـت قرار
دادن تولیـد محصـوالت اسـتاندارد و همچنیـن محصوالت ارگانیـک در اولویت
قرارگیرد.

زیتون مرودشت
"پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده"
را دریافت کرد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از دریافت "پروانه کاربرد نشـان حد
مجـاز آالینـده هـا" در محصـول زیتون توسـط اعضای صنـدوق اعتبـارت خرد

زنـان روسـتایی در این شهرسـتان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ،عزیز
رحیمـی بـا بیـان اینکـه گواهینامه مذکـور زیر نظر سـازمان جهاد کشـاورزی و
اداره کل اسـتاندارد اسـتان فارس صادر شـده اسـت ،گفت :باغ مذکور در سـطح
دو هکتـار در شـهر سـیدان از توابـع شهرسـتان مرودشـت قرار دارد که توسـط
یـک نفـر مجـری و  30نفـر فراگیر مدیریت می شـود.
وی اظهـار کـرد :در ایـن بـاغ نـکات فنـی از جملـه مدیریـت تلفیقـی آفـات و
بیمـاری هـا ،کاهـش مصرف نهاده هـای شـیمیایی و افزایش مصـرف مواد آلی
و زیسـتی را مطابق با دسـتورالعمل های ابالغی از سـوی اداره کل اسـتاندارد و
بـا نظـارت کارشناسـان این اداره رعایت شـده اسـت.
رحیمـی ابـراز کـرد :در این باغ طرح اسـتقرار اسـتانداردهای کشـاورزی با هدف
آمـوزش و ترویـج تولید و مصرف محصول کشـاورزی اسـتاندارد و گواهی شـده
اجرا شـد.

کشت گندم با دستگاه " " happy seeder
برای اولین بار در فارس

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت مسـتقیم دو هکتار گندم
در تنـاوب بـا برنج با اسـتفاده از دسـتگاه کشـت مسـتقیم " "happy seederدر
ایـن شهرسـتان خبر داد.

حفـظ بقایـای گیاهـی ،کاهـش هزینـه کاشـت ،مدیریت زمـان کشـت ،قابلیت
مصـرف همزمـان کود وبذر ،سـطح سـبز یکنواخـت محصول ،کاهـش مصرف
کـود و افزایـش عملکـرد مصـرف کـود بـه دلیـل قـرار گرفتـن در کنار بـذر از
جملـه مزایـای کشـت با این دسـتگاه اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابـراز کـرد :بـه کارگیـری ایـن
دسـتگاه ،بـه دلیـل کاهـش تـردد و کاهـش اسـتهالک ماشـینآالت ،حفـظ
بقایـای محصـول قبـل ،بهبود کیفیـت بافت و مـواد آلی خـاک و ایجاد فرصت
رشـد بهتـر بـرای گیـاه زراعـی ،نسـبت بـه روش معمـول دارای مزیت اسـت.
این مقام مسـئول با بیان اینکه در شهرسـتان مرودشـت سـاالنه سـطح زیادی
بـه کشـت برنـج اختصـاص مـی یابـد و رطوبـت بـاالی مـزارع برنـج عامـل
محدودیـت زمـان کشـت محسـوب میشـود ،خاطر نشـان کـرد :بـه کار گیری
و ترویـج اسـتفاده از ایـن دسـتگاه میتوانـد گام موثـری درافزایـش سـطح زیر
کشـت گنـدم در تنـاوب با برنج محسـوب شـود.

مرودشت ،بزرگترین صادرکننده
رب گوجه فرنگی در فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از صـادرات ده هـزار و  ۷۱۰تـن
رب گوجـه فرنگـی ،شـوری و ترشـی بـا ارزش بیـش از  1200میلیـارد ریال به
کشـور های مختلـف آسـیایی و اروپایـی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی گفت :محصـول تولیدی به کشـورهای آمریـکا ،اسـترالیا ،کانادا،
رومانـی ،قزاقسـتان ،دبـی ،عـراق ،افغانسـتان ،پاکسـتان ،عمـان و  ...به صورت
مسـتقیم و یـا بـا واسـطه صادر می شـود.
رحیمـی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان مرودشـت  ۱۱۳واحـد صنایـع تبدیلی با
مجـوز جهـاد کشـاورزی وجـود دارد ،تصریـح کـرد :ایـن شهرسـتان مقـام اول
تولیـد رب گوجـه در اسـتان فـارس را دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه صـادرات گسـترده ایـن محصـول در
مرودشـت دلیـل بـر کیفیـت بـاالی آن اسـت ،افـزود :رب گوجـه فرنگـی در
ایـن شهرسـتان بـا دسـتگاه های مـدرن تهیـه و در قوطـی ،شیشـه و حلـب
بـا سـایز های مختلـف و بعضـا فلـه به صـورت اسـپتیک بـه بازرگانـان عرضه
می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت در خصـوص اشـتغال زایـی این
صنعـت در شهرسـتان ابـراز کرد :واحدهای تولیدی در مرودشـت زمینه اشـتغال
بیـش از هـزار نفـر را فراهم کرده اسـت.

 75درصد گندم مرودشت مکانیزه کشت میشود

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکـه دسـتگاه مذکـور بـه منظـور ترویـج کشـاورزی
حفاظتـی در مـزارع گنـدم در تنـاوب با برنج ،اسـتفاده می شـود ،گفت :دسـتگاه
" " happy seederکشـت گنـدم را بـا وجـود بقایـای گیاهـی و رطوبـت بـاال
امـکان پذیـر مـی کند.
به گفته وی؛ عرض کار دسـتگاه سـه متر و سـاخت کشـور هندوسـتان اسـت و
مـی تـوان پـس از برداشـت محصول ،بدون شـخم و دیسـک محصـول بعدی
را کشـت کرد.
رحیمـی تصریـح کـرد :صرفه جویـی در مصرف بـذر  200کیلو گـرم در هکتار،

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت مکانیزه  75درصد گندم
آبـی ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :تاکنـون بیـش از  52هزار هکتـار گندم
کشـت شـده کـه از این میـزان نزدیک بـه  39هزار هکتـار به صـورت مکانیزه
کشت شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکـه کشـت گنـدم عمدتـا از نیمـه آبـان آغـاز و تـا
اواخـرآذر مـاه ادامـه دارد ،اظهـار کرد :کشـت مکانیـزه خصوصا کشـت بر روی
بسـترهای بلنـد از اولویت هـای جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در راسـتای
دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان و وزارت متبـوع اسـت.
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه تـدارک بـذرکار بـه عنـوان یکـی از اصلـی ترین
ماشـین های کشـت پاییـزه سـال جـاری بـه نحـو مطلوبـی انجـام شـد ،اظهار
کـرد :نزدیـک به 130دسـتگاه بـذرکار از جمله کمبینـات ،همدانـی ،خطی کار،
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بذرکارخصوصـا کارنده هـای کشـت بـر روی پشـته های بلنـد کشـت گنـدم و
جـو را انجـام دادند.
بـه گفتـه رحیمـی؛ کارنده هـای کشـت گنـدم و جـو در ابتـدای فصـل زراعی
توسـط کارشناسـان کالیبـره شـدند و راننـدگان ایـن دسـتگاه ها درایـن زمینه
آمـوزش دیدند.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا اسـتفاده از ادوات کشـت مکانیزه میزان بـذر مصرفی
از 380کیلوگـرم درهکتـار در روش سـنتی بـه 200کیلوگرم کاهـش می یابد و
در دیگـر نهاده هـای مصرفـی از جمله آب نیـز صرفه جویی قابـل مالحظه ای
می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریـح کـرد :علاوه بر کشـت
مکانیـزه ،رعایت تاریخ کاشـت ،عمق کاشـت ،میـزان بذر ،تغذیـه ،آزمون خاک
و ارقـام مناسـب نیـز در رسـیدن به حداکثـر عملکـرد در واحد سـطح تاثیرگذار
است.
ایـن مقام مسـئول رعایـت آرایش کشـت و یکنواختی و تراکم مناسـب مزرعه،
تنظیـم عمـق کاشـت بذر در خـاک ،کاهش عملیـات خاکورزی و تردد ماشـین
آالت و کاهـش مصـرف سـوخت تراکتور در مزرعه ،سـرعت باالی کشـت را از
مزایای کشـت مکانیزه عنـوان کرد.

کشت "مرمرشک" برای اولین بار در مرودشت
انجام شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت یک هکتار گیـاه دارویی
مرمرشـک بـرای اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت :مرمرشـک یا
همـان مریـم گلـی لوله ای از خانـواده نعناییان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکـه این گیـاه چند سـاله هسـت ،اظهار کرد :کشـت
مرمرشـک در پاییـز انجام شـده و برداشـت آن نیز در اواسـط فصـل بهار انجام
خواهد شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکه انتظـار می رود از این گیـاه  1.5تن دانه مرمرشـک تولید
شـود ،خاطـر نشـان کـرد :ارزش هر کیلو دانه مرمرشـک در سـال جـاری 400
هزار ریال برآورد شـده اسـت.
رحیمـی تصریـح کرد  :مرمرشـک با نام علمـی  Salvia macrosiphonاسـت
کـه بـه واسـطه تاثیـر شـگرف دانـه آن در درمـان سـرفه ،خـارش گلـو ،تب و
رفـع گرفتگـی صـدا و بـه عنـوان خلـط آور در فرمـول دارویـی ترکیبـی چهار
تخمه کاربـرد دارد.
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وی افـزود :ایـن گیاه معطر ،شـفابخش مقـوی اعصاب بوده و در رفع افسـردگی
و خسـتگی و معالجه ام اس نیز از آن اسـتفاده می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه ایـن گیاه در طـول رویش به هـوای گرم
و خشـک نیـاز دارد ،ابراز کرد :مرمرشـک در فصل زمسـتان تـا منهای  15درجه
سـانتیگراد را تحمـل کـرده و در دمای پایین تر دچار سـرمازدگی می شـود.
رحیمـی یـادآور شـد :از آنجایی کـه این گیاه بـرای رویش به خـاک خاصی نیاز
نـدارد و تقریبـا در هـر نـوع خاکـی بـه خوبی رشـد می کنـد و از جملـه گیاهان
کـم آب بـر اسـت  ،کشـت و پـرورش آن در نقاطی از شهرسـتان کـه خاک آن
از مرغوبیـت کافـی برخوردار نیسـت توصیه می شـود.
در مرودشـت بیـش از سـه هـزار هکتار انـواع گیاهـان دارویی از جمله آویشـن،
بادرنجبویـه ،ختمـی ،خاکشـیر ،زعفـران ،بابونـه ،زوفـا ،مریـم گلی ،سـالویا ،گل
همیشـه بهـار ،مرزنجـوش و اسـطوخدوس نیز کشـت می شـود.

شهرستان ممسنی
داوود محمدی

چغندرقند به الگوی کشت ممسنی بازگشت

رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان ممسـنی گفت :در سـال زراعی
جـاری بیـش از  71هکتـار از اراضی تحت پوشـش ایـن مرکز به کشـت چغندر
.قنـد پائیزه اختصـاص یافت
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی،
حیـدر زارع خفـری تصریـح کـرد :بـه دنبـال اقدامـات ترویجی انجام شـده پس
از بیسـت سـال وقفـه در کشـت چغنـدر قنـد ایـن محصـول بـه الگوی کشـت
.منطقـه باز گشـت
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به شـعار سـال "جهش تولید" ابـراز کـرد :امیدواریم
توسـعه کاشـت چغنـدر قنـد در منطقـه بتوانـد نویـد بخـش راهانـدازی مجـدد
.کارخانـه قنـد شهرسـتان ممسـنی و اشـتغالزایی در آن باشـد

شهرستان نی ریز
سید ابراهیم فقیهی

اولین گواهی" نشان حد مجاز آالینده ها "
برای "به " نی ریز

زارعـی تصریـح کرد :بـا توجه به اهميت كشـت مكانيـزه در كاهـش هزينه ها،
وقـت و منابـع و همچنيـن بـاال بـردن بازدهـي توليـد ،غالـب كشـاورزان
شهرسـتان تشـويق بـه كشـت مكانيـزه شـدند كـه بـا همـت يكـي از بهـره
بـردارن ،يـك دسـتگاه كارنده خريـداری و كاشـت مكانيزه در شهرسـتان رونق
گرفـت کـه اميـد اسـت در سـال هاي آينـده شـاهد توسـعه كشـت مكانيـزه و
افزايـش عملكـرد بهـره بـرداران در نـی ریـز باشـیم.

ایجاد اولین گلخانه مکانیزه تولید نشاء در نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از احـداث اولیـن گلخانـه مکانیزه
تولیـد نشـاء سـبزی و صیفی در سـطح پنـج هزار متـر مربع در منطقه مشـکان
نـی ریز خبـرداد.

مسـئول واحـد حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز از
صـدور اولیـن گواهـی" نشـان حـد مجـاز آالینـده هـا" بـرای محصـول "بـه "
در سـطح دو هکتـار بـاغ عزیزقلـی جاللـی در منطقـه دهچـاه نی ریـز خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز ،زهرا
مسـتفیضی تصریـح کـرد :گواهـی اسـتاندارد تشـویقی دارای یـک سـال اعتبار
اسـت و بایـد بـرای سـال های بعـد نمونه بـرداری مجـدد انجام شـود.
ایـن کارشـناس افـزود :تولیـد محصـوالت گواهـی شـده ،سـالم و ارگانیـک از
اولویت هـای بخـش کشـاورزی اسـت از ایـن رو متقاضیـان بایـد بـه مدیـران
کنتـرل کیفـی کلینیک هـای گیاهپزشـکی شهرسـتان مراجعـه تـا پـس از
نطارت هـای فنـی الزم نسـبت بـه انجـام مراحـل بعـدی اقـدام کننـد.
بـه گفته وی؛ پـس از نمونه برداری از محصوالت تولیدی توسـط شـرکت های
بازرسـی و در صـورت تاییـد میـزان باقی مانـده حد مجـاز آالینده ها ،سـازمان
جهـاد کشـاورزی بـا همـکاری اداره کل اسـتاندارد گواهـی حد مجـاز آالینده را
بـرای کشـاورز صادر مـی کند.
او افـزود :تاکنـون اولیـن گواهـی ارگانیـک انـار و "حـد مجـاز آالینده" پسـته و
زعفـران فـارس بـرای کشـاورزان شهرسـتان نـی ریز صادر شـده اسـت.

پايان عملیات كاشت شتوی در نيريز

مديـر جهاد كشـاورزي شهرسـتان ني ريـز از پايان عملیات كاشـت محصوالت
شـتوی در سـطح  1423هكتار از مزارع اين شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان نـي ريـز،
عليرضـا بصيـري گفـت :كاشـت محصوالت شـتوی در نـی ریز از  25شـهريور
مـاه بـا محصـول کلـزا آغـاز شـد و در پانزدهـم دیمـاه بـا محصـول جـو پایان
یا فت .
او بـا اشـاره بـه توزیـع بـذور گواهـی شـده در بیـن کشـاورزان بـه میـزان
200کیلوگـرم کلـزا و 35تـن گنـدم ،افـزود :در سـال زراعـي جـاري  30هكتار
كلـزا رقـم نپتـون 553 ،هكتـار گنـدم بـا ارقـام پيشـتاز ،چمـران دو  ،سـيروان،
ناريـن و  840هكتـار جـو آبی و دیم با ارقـام ريحان ،نصرت و  ...در شهرسـتان
كشـت شد.
بـه گفتـه وی؛ امسـال بـا همـكاري اداره فناوري هـاي مكانيـزه کشـاورزی
فـارس ،يك دسـتگاه كارنـده ريزدانه كار به شهرسـتان حمل و عملیات کاشـت
30هكتـار كلـزا و  20هكتـار گنـدم بـه صـورت مكانيزه انجام شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری گفـت :بـرای را ه انـدازی ایـن طـرح مبلـغ یـک میلیـارد و
 180میلیـون تومـان هزینه شـده اسـت که از این مبلـغ  900میلیـون تومان از
تسـهیالت بانـک کشـاورزی و  280میلیـون تومـان آورده مجـری بوده اسـت.
بصیـری بـا بیـان اینکـه این واحـد گلخانـه پنج نفـر اشـتغال زایـی ایجادکرده
اسـت ،افـزود :کاهـش مصـرف آب و سـوخت ،اسـتفاده حداکثـری از زمیـن
کشـاورزی ،زودرس کـردن و افزایـش دوره برداشـت محصـول بـه ویـژه در
مناطـق سردسـیر ،کاهـش هزینـه بـذر و کارگری ،تراکم مناسـب بوتـه و تولید
نشـاء عـاری از بیمـاری از مزایـای ایـن طـرح نسـبت بـه روش سـنتی اسـت.

احداث اولین گلخانه آبکشت در نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از احداث اولیـن گلخانـه تولید گل
و گیاهـان زینتـی (گل رز شـاخه بریـده) بـه روش آبکشـت (هیدروپونیک) در
سـطح پنـج هـزار مترمربـع در روسـتای جعفر آبـاد نی ریـز خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری گفـت :ایـن گلخانه بـا اعتبـاری بالغ بر چهـار میلیـارد تومان
راهانـدازی شـده اسـت کـه سـه میلیـارد و  200میلیـون تومـان آن تسـهیالت
بانـک کشـاورزی و  800میلیـون تومـان آورده مجـری بـوده اسـت.
وی افـزود :بـا اجـرای ایـن طـرح بـرای  6نفـر اشـتغال ایجـاد شـده اسـت و
محصـول تولیـدی نیـز بـه بـازار گل تهـران ارسـال مـی شـود.
او بـا توصیـه بـه سـرمایه گـذاری در این زمینه دربـاره روش آبکشـت توضیح
داد :هیدروپونیـک یـا آبکشـت ،یکـی از روش های خالقانـه تولید محصوالت
کشـاورزی بـدون خاک و سـم و با کـم ترین نیاز بـه آب (با اسـتفاده از محلول
مغـذی) اسـت و در ایـن روش ،آلودگی خاک ،مشـغله ذهنی گلخانه دار نیسـت
و نیـازی بـه ضد عفونـی نخواهد بود؛ چـون آب به صورت چرخشـی در حرکت
اسـت در مصـرف آن صرفه جویی می شـود.
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سیمای کشاورزی شهرستان رستم
در یک نگاه

مساحت شهرستان رستم 1200 :کیلو متر مربع
ارتفاع از سطح دریا920 :متر
متوسط بارندگی سالیانه 550 :میلی متر
تعداد بخش 2 :بخش ،مرکزی و سورنا
تعداد آبادی193 :
جمعیت بر اساس سرشماری  44386 :1395نفر
سطح کل اراضی 27000 :هکتار
اراضی آبی10000 :هکتار
اراضی دیم 7000 :هکتار
شهرسـتان رسـتم از دو بخش سـورنا و مرکزی و چهار دهسـتان و دو شـهر با
مرکزیت مصیری که شـامل  193روسـتا و مسـاحتی حدود  1030کیلومترمربع
در منطقـه گـرم و نیمـه خشـک کـه ارتفاع از سـطح دریـا  920متر می باشـد.
متوسـط بارندگـی در ایـن شهرسـتان  550میلـی متر اسـت .این شهرسـتان از
دو منطقـه جلگه ای و یک منطقه کوهسـتانی تشـکیل شـده اسـت .بر اسـاس
سرشـماری سـال 1395جمعیت شهرسـتان برابـر با  44386نفر بـوده که از این
میـزان  21874نفـر مـرد و  22512نفـر زن می باشـند .تعداد کل بهـره برداران
شهرسـتان  6335نفـر (زراعـی شهرسـتان  5916نفـر ،باغـی  446نفـر و دامی
 1527نفـر می باشـد).

علی گودرزی
مدیر

هاتف مومنی بیگدلی
معاون فنی

سیروس انصاری
روابط عمومی

وضعیت دام

گاو شیری صنعتی 3 :واحد  120راس
گوساله پرواری صنعتی 18 :واحد  1550راس
گوساله پرواری سنتی 10 :واحد  120راس
گاو شیری سنتی 490 :واحد  1050راس
بره پرواری صنعتی 2 :واحد  500راس
دام سبک سنتی 1380 :واحد  115000راس
مرغداری گوشتی صنعتی 5 :واحد  115000قطعه
زنبور عسل 170 :کلنی  19000کندو
ماهی سردابی  1 :واحد  40تنی

منابع آبی شهرستان:

 3رودخانه؛ فهلیان ،کره سیاه و شیو
چاه کشاورزی؛  1330حلقه

قابلیت های شهرستان:

وجود منابع آب جاری
بارندگی خوب
وجود دشت و اراضی خوب و حاصلخیز
وجود جنگل های بلوط در جهت حفظ منابع آبی
داشتن استعداد خوب در زمینه توسعه زنبور داری
بستر مناسب برای دامپروری
سطح زیر کشت محصوالت عمده زراعی شهرستان (سال :)99

گندم آبی 5000 :هکتار  -گندم دیم 3500 :هکتار  -جو 5500 :هکتار
کلزا 1270 :هکتار

سطح زیر کشت محصوالت عمده باغی:

مرکبات 500 :هکتار
انار 31 :هکتار
انجیر 27 :هکتار
زیتون 15 :هکتار
سایر باغات 77 :هکتار
گلخانه  5/4 :هکتار
گل نرگس 22 :هکتار
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چالش ها:

کمبود نیرو در مدیریت جهاد کشاورزی
نبود اعتبار جاری جهت رونق بخشیدن به فعالیت ها
کمبود شدید کود شیمیایی
نبود اعتبار کافی جهت طرح های زیر بنایی و مکانیزاسیون کشاورزی
تخصیص اعتبارات در قالب اسناد خزانه
بحث پمپاژ دشت بچه بازار
هدر رفت آب رودخانه های شهرستان
عدم تخصیص نهاده ها از جمله کود شیمایی به کشت برنج
پیشنهادها:

پیگیری طرح بزرگ ایجاد سد پارسیان
پیگیری طرح پمپاژ دشت بچه بازار کوپن

اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

تاثیرکرونا در بوم گردی وگردشگری عشایری
استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :جامعـه عشـایر کوچنـده فـارس
بـه دلیـل شـیوه زندگـی و فرهنـگ و سـنت های اصیـل و ارزشـمند و ارتبـاط
تنگاتنـگ بـا جاذبه هـای طبیعـی ،یکـی از جوامـع تاثیرگـذار در اقتصـاد
گردشـگری اسـت کـه در ایـن راسـتا بـوم گـردی یـا اکوتوریسـم در جامعـه
عشـایر ،به دلیل اینکه عشـایر سـالیان سـال در یک زیسـت بوم خاص زندگی
مـی کننـد ،موجب رشـد و پایداری زیسـت بوم شـده و می تواننـد در زمینه بوم
گـردی مشـارکت و فعالیت داشـته باشـند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامـی اظهـار کـرد :این صنعت از چندین سـال قبل در این اسـتان روندی رو
بـه توسـعه را در پیـش گرفتـه بود که هر سـال با اسـتقبال بیشـتر گردشـگران
روبـرو مـی شـد ،امـا متاسـفانه شـیوع ویـروس کرونـا ماننـد یک سـرعت گیر
مانـع این حرکت سـریع شـد.
وی تصریـح کـرد :هـم اکنـون بیـش از  24کانـون فعـال بوم گردی عشـایری
دارای مجـوز در قالـب اقامتگاه هـای بـوم گـردی عشـایری در نقـاط مختلـف
ییالقـی و قشلاقی مشـغول بـه فعالیت می باشـند کـه در مناطق قشلاقی از
اواخـر زمسـتان تـا اواخـر اردیبهشـت و در مناطـق ییالقـی از اوایـل خـرداد تا
اواخـر شـهریور بیشـترین رونـق را دارد که به دلیـل وجود بیمـاری کرونا عمال
فعالیـت گردشـگری بـا توجه به نبود گردشـگر بسـیار کند و راکد شـده اسـت.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :بـا توجه بـه داشـتن پرتنوعترين
جمعيـت عشـايري در فـارس توسـعه گردشـگري مي توانـد ،در ایجاد اشـتغال
و افزایـش درآمـد خانوارهـای عشـایری موثر باشـند که شـیوع ویـروس کرونا
در یـک سـال اخیرصنعـت توریسـم و حـوزه بوم گـردی را بیش از همـه درگیر
کـرده و تعـداد گردشـگران و بازدیدهـا بـه شـدت کاهش پیـدا کـرده و بر این
اسـاس ضربـه جبـران ناپذیـری را بـه این صنعـت وارد نمـوده و به طـور کلی
مـی تـوان گفـت متوقـف شـده و تاثیر منفی بـر درآمد خانوار عشـایری داشـته
است.
وی بـا توضیـح اینکه هزینه تولید و معیشـت عشـایر تحت تاثیـر بیماری کرونا
قـرار گرفتـه در ایـن راسـتا دسـتگاه های مرتبط و متولی می بایسـت بـا اتخاذ
تدابیـر الزم و ارایـه تسـهیالت بلنـد مـدت کـم بهـره مانـع توقـف کامـل این
گونـه اقامتگاه های عشـایری بشـوند.

شـایان ذکـر اسـت عشـایر اسـتان بـا سـه ايـل بـزرگ قشـقايي ،خمسـه ،لـر
(ممسـني و بویراحمـد) و  8طايفـه مسـتقل ،یـک از جوامع مهم و تاثیـر گذار در
اقتصـاد کشـور و رونـق گردشـگری اسـتان می باشـد.

تولید  1426تن پشم توسط جامعه عشایری فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس گفت :اسـتان فـارس با تعداد سـه میلیون
راس دام سـبک عشـایری ،میـزان  1426تـن پشـم گوسـفند توسـط جامعـه
عشـایری تولیـد کـه از ایـن میـزان  228تن پشـم گوسـفندان داشـتی و 1198
تـن پشـم گوسـفندان می باشـد.
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل بهرامی
بـا بیـان اینکـه ايـن جامعـه بـا  19زيسـت بـوم و  27279خانـوار و 147790
نفـر جمعیـت و  12/5درصـد از عشـایر کشـور ،قطـب عشـایر کشـور بهشـمار
میرونـد ،افـزود :میـزان نخ تولیـدی در جامعه عشـایری  998تن می باشـد که
 70درصـد از میـزان پشـم تولیـدی بـه نـخ تبدیل می شـود.
وی تصریـح کـرد :بیـش از  57هـزار متـر مربع انـواع صنایع دسـتبافت نفیس
توسـط جامعـه عشـایری فـارس تولیـد و بـه بـازار عرصه می شـود و مـی توان
گفـت یکـی از عوامـل تاثیرگـذار در جـذب گردشـگر بـوده و نقـش بـارزی در
تحـوالت اقتصـادی اسـتان از منظر صنایع دسـتی اسـت.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس اظهـار کـرد :در سـال های قبل از پشـم
گوسـفندان اسـتفاده ای نمـی شـد و در بیابـان رهـا و بعضـی مـوارد آن را آتش
مـی زدنـد و یـا واسـطه هـا بـه قیمـت ناچیـزی از آن ها خریـداری کـه هزینه
پشـم چینـی را هـم جبـران نمـی کـرد ،در ایـن راسـتا بر آن شـدیم بـا توجه به
صیانـت و حفـظ فرهنـگ نـاب عشـایری و حمایـت از تولیدات صنایع دسـتی و
بهبـود درآمـد خانواده ها کارگاه های نخ ریسـی در سـطح اسـتان فارس توسـط
صندوق هـای خـرد زنـان راه اندازی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـاماندهی پشـم توسـط اتحادیـه دامـداران متحرک با
همـکاری شـرکت های دانـش بنیان در دسـت اقدام می باشـد ،بیان کـرد :مقرر
گردیـده اسـتان فـارس و چنـد اسـتان دیگـر به عنـوان پایلـوت در اجـرای این
برنامـه اقتصـادی مهم اقدامـات الزم را پیگیـری نمایند.
بهرامـی افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه نیمـی از جمعیـت  150هـزار نفـری جامعه
عشـایری فـارس را بانوان تشـکیل می دهنـد و توانمنـدی و ظرفیتهای خوبی
کـه در آن هـا وجـود دارد تاکنـون بیـش از  168مورد دسـتگاه ریسـندگی برقی
توسـط اعضـا صندوق هـای خـرد زنـان خریـداری و مـورد بهـره بـرداری قـرار
گرفتـه که بـه درآمـد پایدار منجر شـده اسـت.

برگزاری جلسه شورای عشایری شهرستان
فیروزآباد

فرماندار شهرسـتان فیروزآباد در جلسـه شـورای عشـایری با بیان اینکه عشـایر
از سـخت کـوش تریـن و صادقانـه تریـن افـراد اجتماع هسـتند که بـا کمترین
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امکانـات زندگـی خـود را در عیـن صفـا و صمیمیت سـپری می کننـد ،گفت :با
توجـه بـه نیاز سـنجی های انجام شـده توسـط اداره کل امور عشـایر در مناطق
عشـایر فیروزآبـاد جهت رونق به اشـتغال عشـایر ،اعتبارات ارزش افزوده سـهم
عشـایر بـه تکمیـل پروژه های عمرانی کارگاه صنایع دسـتی و آبرسـانی سـایت
کانـون دهویه موصلـو اختصاص داده می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،سـید کمال
علـوی افـزود :عشـایر مردمـان پـر تالشـی هسـتند کـه در سراسرکشـور نقش
مهمـی در چرخـه اقتصـادی جامعـه دارنـد؛ چـرا کـه آن هـا با سـخت کوشـی
بـرای تامیـن نیازهـای جامعـه تمـام تلاش خـود را بـه کار گرفتـه از ایـن رو
آمادگـی خـود و مجموعـه فرمانـداری و سـایر مدیـران شهرسـتانی را در ارائـه
خدمـات بهتـر بـه ایـن قشـر از جامعـه اعلام مـی نمایم.
در ادامـه ایـن جلسـه مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :جامعـه
عشـایری گرچـه جمعیت كمی نسـبت بـه جامعه شـهری دارند امـا تاثیرگذاری
ایـن قشـر در عرصـه تولیـد و اقتصـاد كشـور و نیز امنیـت به مراتـب پررنگ و
تعییـن كننده اسـت.
روح اهلل بهرامـی بـا بیـان اینکـه خدمـات بـه کوچندگان جـزء وظایف سـازمان
امـور عشـایر اسـت و عملیـات اجرایـی اسـکان به صـورت اختیـاری در مناطق
عرفـی و اسـکان عشـایر می باشـد ،اظهـار کرد :تامیـن آب و زیر سـاخت ها در
کانـون هـا از ضروریـات اسـت و باید بـه جد پیگیری شـود.
وی بیـان کـرد :زندگـی عشـایر در عیـن سـادگی یـک جاذبه مهم گردشـگری
محسـوب و صنایـع دسـتی عشـایر یکـی دیگـر از جذابیت های زندگی عشـایر
مـی باشـد که بـا تکمیـل پـروژه کارگاه صنایع دسـتی سـایت اسـکان مهکویه
مـی تـوان بـا فراهم کـردن زیـر سـاخت های الزم ،به تولید و اشـتغال عشـایر
رونق داد.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس تصریـح کرد :با وجـود همـه جذابیت که
در زندگـی عشـایری حاکـم اسـت پایین بـودن درآمد عشـایر در صنایع دسـتی
بـه خاطـر شـرایط روز جامعـه و بیماری کرونـا و جلوگیری از تغییر شـغل آنان و
مهاجـرت به شـهرها خواسـتار مسـاعدت و همدلی مسـئوالن و متولیـان امر در
جهـت بهبـود شـرایط زندگی و تولید عشـایر در صنایع دسـتی هسـتیم.
وی یـادآور شـد :مقـرر گردید بـه منظور مرمت و بهسـازی راه های عشـایری و
تامیـن آب پایـدار و احداث آب انبار در مناطقی که اداره امور عشـایر شهرسـتان
بررسـی و تاییـد نمـوده اعتبارات مـورد نیاز از محل ارزش افزوده سـهم عشـایر
شهرسـتان تخصیص داده شود.
بهرامـی تاکیـد کـرد :شهرسـتان فیروزآبـاد محل زندگی بخشـي از عشـاير ایل
قشـقايي از طوايـف عملـه ،كشـكولي كوچـك ،جبـل انارويـه و متفرقـه محلي
فيروزآبـاد بـه تعـداد  2007خانوار اسـت.

هر گونه تحول در جامعه عشایری مستلزم داشتن
ظرفیت قانونی است

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان
قیروکارزیـن گفـت :عشـایر نقـش بسـیار اساسـی و کلیـدی در کشـور دارنـد و
هـر گونـه تحـول در جامعـه عشـایری مسـتلزم داشـتن ظرفیـت قانونی اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس ،شـاهپور عالیی
مقـدم فقـر قوانین مرتبط بـا جامعه عشـایری در برنامه های توسـعه ای را یکی
از دالیـل عقـب ماندگـی جامعه عشـایری در سـنوات قبل دانسـت و افـزود :در
صورتـی کـه در برنامه ششـم توسـعه کشـور  17بار از عشـایر نام بـرده که خود
مبین عزم راسـخ مسـئولین در توسـعه همه جانبه جامعه عشـایر اسـت.
وی بـا توضیـح اینکـه اعتبـارات ارزش افـزوده یکـی از ظرفیت هـای قانونـی
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عشـایر اسـت ،اظهـار کـرد :دولت مکلف اسـت نسـبت بـه ارتقاء شـاخص های
توسـعه جامعـه عشـایری سـالیانه بـه میـزان  5درصد تا پایـان برنامه ششـم را
بـه عشـایر اختصـاص دهد.
رئیـس سـازمان امور عشـایر ایـران تصریح کرد :یکـی از اقدامات این سـازمان
برداشـت از صنـدوق توسـعه ملـی جهـت جامعـه عشـایر بـه اذن مقـام معظـم
رهبـری اسـت که امیدواریم با همکاری فراکسـیون عشـایری مجلـس و تعامل
دولـت ردیـف بودجه ای مسـتقل راه های عشـایری در بودجه سـال آینده لحاظ
شود.
وی بیـان کـرد :جهـت حمایـت از زنجیـره گوشـت قرمـز در جامعـه عشـایری
اسـتان فـارس و در راسـتای سـال جهـش تولیـد در سـال  98مبلـغ  55میلیارد
تومـان تسـهیالت توسـط عشـایر اسـتان فارس جذب شـده اسـت تـا در بحث
تولیـد گوشـت قرمـز و پرواربنـدی دام بـه خودکفایی برسـند.
در ادامـه ایـن جلسـه نماینـده مـردم شهرسـتان های فیروزآبـاد ،فراشـبند و
قیروکارزیـن در مجلـس شـورای اسلامی گفت :امروز قسـمتی از اقتدار کشـور
مدیـون غیرتمندی و شـجاعت عشـایر اسـت.
محمـد مهـدی فروردیـن جهـت ارتقـاء سـطح سـواد دانش آمـوزان عشـایری
خواسـتار اختصـاص سـهمیه ویـژه در کنکـور بـه فرزنـدان عشـایری شـد.
وی تصریـح کـرد :خدمات رسـانی به عشـایر بایسـتی به نحـو مطلوبی صورت
گیـرد و تمامـی ادارات و دسـتگاه های اجرایـی مـی بایسـت نـگاه ویـژه ای به
جامعه ی عشـایری داشـته باشند.
در ادامـه ایـن جلسـه در مـورد صـادرات دام زنده ،ارتقـاء جایگاه حقوقـی پروانه
چـرای دام عشـایر ،احیـاء میادیـن دام و کشـتارگاه های دامـی ،افزایش سـقف
و تعـداد تسـهیالت عشـایری ،پنل هـای خورشـیدی ،تخصیـص کـد آبـادی و
تسـهیل ارائـه خدمـات بـه سـکونتگاه های عشـایری بحـث و تبادل نظر شـد.
گفتنـی اسـت ایـن جلسـه بـا حضـور محمـد مهـدی فروردیـن نماینـده مـردم
شهرسـتان های فیروزآباد ،فراشـبند و قیروکارزین در مجلس شـورای اسلامی،
عالیـی مقـدم رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران ،نعمـت الهـی مدیـر کل
بهسـازی و امـور تولید سـازمان امور عشـایر کشـور ،خـرم مدیر عامـل اتحادیه
مرکـزی تعاونی هـای عشـایری کشـور ،حجـت االسلام اکبـری امـام جمعـه
شهرسـتان ،بهرامـی مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،حیاتـی و محمدی
معاونیـن مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،کریمـی فرمانـدار شهرسـتان
قیروکارزیـن و جمعـی از مدیـران و مسـئوالن شهرسـتان در سـالن جلسـات
فرمانـداری شهرسـتان قیروکارزیـن برگزار شـد.

خدمت به عشایر ،خدمت به اقتصاد
و توسعه مردم کشور است

معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان داراب بـا تاکیـد بر اینکه عشـایر
جمعیتـی تولیـد کننـده هسـتند گفـت :خدمت بـه عشـایر ،خدمت بـه اقتصاد و
توسـعه مردم سراسـر کشـور اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،اصغر فرودی
در جلسـه شـورای عشـایری داراب بیـان کرد :بـا توجه به تغییـر و نحوه زندگی
عشـایر نگهـداری دام بـا مشـکالت زیسـت محیطـی بـه همـراه اسـت و نیـاز
مجتمـع دامـداری از جملـه نیازهـای عشـایر این منطقه می باشـد.
وی تصریـح کـرد :بـا سـاخت مجتمـع دامداری شـاهد افزایـش تولیـد درآمد و
اشـتغال پایـدار در مناطـق عشـایری خواهیم بود و با اسـتقبال عشـایر و تالش
مسـئولین امیدواریـم در ایـن طـرح پیشـرفت خوبی داشـته و این طـرح کمک
شـایانی به عشـایر مولـد شهرسـتان داراب نماید.
فرماندار شهرسـتان داراب اظهار کرد :سـاختن مدرسـه از جمله کارهایی اسـت
کـه رضایـت خداونـد متعـال را در پـی دارد و درصدد آن هسـتیم کـه با کمک
اداره نوسـازی و با همیاری خیرین نیک اندیش و اعتبارات شهرسـتان مدرسـه
عشـایری را احـداث نماییـم تا جوانان عشـایر بتواننـد از این نعمـت برخوردار و
بـه مدارج باالتـر علمی دسـت یابند.
وی افـزود :عشـایر در تمـام برهـه ها همواره پشـتیبان کشـور بـوده ،از این رو
حق عشـایر اسـت کـه از تمام خدمـات بهره مند شـوند در این راسـتا از ادارات
متولـی درخواسـت مـی نمایم که پیگیر برق رسـانی به عشـایر علی آباد شـوند
تـا آنـان نیز از خدمـات دولت اسـتفاده کنند.

نباید حق عشایر تضییع شود

فرماندار شهرسـتان بیضاء در جلسـه شـورای عشـایری گفت :عشـایر مردمانی
سـخت کـوش و بـی ادعـا هسـتند که بـا زندگی سـاده و بـی آالیش بـه حفظ
آداب و رسـوم همـت گمـارده و بـه تولید مایحتـاج ضروری جامعه مشـغولند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،کیامـرث
همتـی افزود :در این راسـتا سـعی می شـود اعتبـارات خوبی هم بـرای خدمات
دهـی بـه کوچنـدگان در پروژه هـای مختلـف اختصـاص یابـد تـا دین خـود را
بـه عشـایر ادا کنیـم و ایـن حداقـل کاری اسـت که می تـوان در مورد عشـایر
انجـام داد تـا حقی از عشـایر تضییع نشـود.
وی بیـان کـرد :درخواسـت های عشـایر بیشـتر در مورد اسـکان و سـاماندهی
بـه عشـایر اسـت از ایـن رو تمـام تلاش خـود و مجموعـه فرمانـداری را در
خصـوص ارائـه خدمـات بـه جامعـه عشـایری اعلام نمـوده و مـی طلبـد تـا
متولیـان دسـتگاه های اجرایـی بـا ایـن قشـر زحمـت کـش و مولـد همـکاری
مضاعف داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن جلسـه مدیر کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،عشـایر را حافظان

واقعـی منابـع طبیعـی خوانـد و تاکیدکـرد :الزم اسـت عشـایر بیـش از پیش در
حراسـت و حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مشـارکت
داشـته باشند.
روح اهلل بهرامـی بـا بیان اینکه زندگی عشـایر به مراتع و طبیعت وابسـته اسـت،
گفـت :بنابرایـن حفاظـت از طبیعـت و محیـط زیسـت بـه نفـع خود آنهاسـت و
حتـی مـی تـوان گفت منابـع طبیعی جان عشـایر اسـت.
وی در ایـن جلسـه از منابـع طبیعـی شهرسـتان خواسـتار واگـذاری عرصه ها و
طرح هـای مرتعـداری بـه عشـایر شـد و افـزود :تمـام تالش عشـایر این اسـت
کـه از منابـع طبیعـی و بـه ویـژه مراتـع حفاظـت کـرده و از جاذبه هـای آن در
تمـام زمینـه ها بهـره مند شـوند.
مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس اظهار کرد :زندگی در چادر بسـیار سـخت و
دشـوار اسـت ،ولی طرح اسـکان عشـایر کامال به صورت اختیاری می باشـد به
طوری که گروهی از عشـایر در مناطق عرفی و اسـکان خود درخواسـت داشـته
باشـند اداره کل امـور عشـایرجهت اخـذ مجوزهای الزم از سـوی دسـتگاه های
اجرایـی نهایـت همکاری را بـا آن ها دارد.
وی طـرح ملـی و حمایـت از صندوق هـای خـرد زنـان را یکـی از فعالیت هـای
مهـم اداره کل دانسـت و تصریـح کـرد :ایـن صنـدوق هـا در روابـط محلـی و
تحکیـم روابـط اجتماعـی زنـان موثـر اسـت از ایـن رو زنـان هـم مـی توانند با
مشـارکت و عضویـت در ایـن صندوق ها از تسـهیالت کـم بهره اسـتفاده کنند
کـه بـه اسـتقالل و اعتماد بـه نفس الزم برسـند و هـم در رونق درآمـد خانواده
و اقتصاد کشـور نقش بسـزایی داشـته باشـند.
بهرامـی بیـان کـرد :سـاختمان اداری و تجهیـزات آن ،تشـکیل شـرکت های
تعاونی عشـایری ،تشـکیل بسـیج عشـایری ،از جمله اقداماتی اسـت که سـعی
مـی شـود در ایـن شهرسـتان تـازه تاسـیس انجام شـود.

تنوع بخشی به تولیدات و اشتغال عشایر
یکی از سیاست های سازمان امور عشایر است

رئیـس سـازمان امور عشـایر ایـران گفت :تنوع بخشـی بـه تولیدات و اشـتغال
عشـایر یکـی از سیاسـت های محوری سـازمان امور عشـایر می باشـد.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس ،شـاهپور عالیی
مقـدم افـزود :در همیـن راسـتا  700میلیـارد تومـان پـروژه از محـل صنـدوق
توسـعه ملـی و تسـهیالت مـاده  10و  12و همچنیـن بنـد ب مـاده  52تعریـف
شـده کـه تحـول عظیمـی را در اقتصاد عشـایر و در ایجاد تنوع اشـتغال عشـایر
در بـر خواهد داشـت.

وی بـا بیـان اینکه در راسـتای حمایت از زنجیره گوشـت قرمز در اسـتان فارس
مبلـغ  55ملیـارد تومـان در مرحلـه اول تسـهیالت کـم بهـره به عشـایر فارس
تعلـق گرفتـه افـزود :در سـال  98اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس در رابطه
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بـا جـذب تسـهیالت زنجیـره گوشـت قرمـز از اسـتان های پیشـتاز بوده اسـت
کـه بـا توجه بـه ارزیابی هـای انجـام شـده و کارهای بالقـوه که در شهرسـتان
فراشـبند در خصـوص طـرح زنجیـره گوشـت قرمز انجام شـده اسـت و با توجه
بـه درخواسـت نماینـده و فرمانـدار شهرسـتان فراشـبند مبلغ  10میلیـارد تومان
در سـال  99تسـهیالت ارزان قیمت به عشـایر این منطقه اختصاص داده شـد.
عالیـی مقـدم بـا اشـاره بـه توسـعه انرژی هـای نـو از جملـه پکیج هـای
خورشـیدی کـه مـورد تقاضای عشـایر ایـن منطقه بـود ،گفت :حـدود  13هزار
و  500خانـوار عشـایری در کشـور از پکیـج خورشـیدی بهره مند می شـوند که
 1800پکیـج خورشـیدی به عشـایر اسـتان فارس تعلـق گرفته کـه از این تعداد
مقـدار  25درصـد به عشـایر فراشـبند ،قیروکارزیـن و فیروزآبـاد اختصاص یافته
کـه بـا توجه به تقاضای عشـایر تعـداد  200پکیج خورشـیدی مجـددا از طریق
وزارت نیـرو درخواسـت نمـوده ایم تـا در صورت موافقت به عشـایر این اسـتان
اختصاص داده شـود.
وی در خصـوص اعتبـارات ارزش افـزوده اظهـار کرد :مبلـغ  160میلیارد تومان
ارزش افـزوده در کل کشـور بـه عشـایر تخصیـص داده شـده کـه مبلـغ سـه
میلیـارد و  300میلیـون تومـان ارزش افـزوده توسـط فرمانـداری فراشـبند بـه
عشـایر کوچنـده ایـن منطقـه اختصاص داده شـده اسـت.
رئیـس سـازمان امور عشـایر ایـران افزود :ظرفیـت قانون در برنامه ششـم را ما
بـه نفع عشـایر ایجـاد کرده ایم که امروز شـاهد اجـرای پروژه هـای قابل قبول
در بحـث زیـر سـاخت هـا و ارتقـاء شـاخص های برخـورداری جامعه عشـایری
در ایـن شهرسـتان بـوده ایـم که یکـی از این پروژه هـا تامین آب شـرب پایدار
سـالم و بهداشـتی سایت اسـکان دره گنجشـکی شهرستان فراشـبند می باشد.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در آییـن کلنـگ زنـی و آغـاز عملیـات حفر چاه
آب شـرب سـایت اسـکان دره گنجشـکی منطقـه عشـایری نوجین شهرسـتان
فراشـبند گفت :اسـکان عشـایر کامال اختیاری اسـت و با توجه به درخواسـت ها
و تقاضـای مکـرر عشـایر ایـن منطقـه جهـت سـایت اسـکان در مراتـع عرفی
عشـایر مجوزهـای الزم از دسـتگاه های متولـی اخذ شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :اعتبـار ایـن طـرح از محـل بنـد ه تبصـره  4بـه مبلـغ 800
میلیـون تومـان جهـت حفـر چـاه عمیق آهکـی به عمـق  200متر تامین شـده
است.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس اظهار داشـت :بـا اجرای ایـن طرح حـدود 200
خانـوار عشـایری از طایفـه صفی خانـی تیره کرملـو از نعمت آب پایدار سـالم و
بهداشـتی بهـره مند خواهند شـد.

عشایر بیشترین فایده و اثر گذاری را در اقتصاد
کشور دارند

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان
فراشـبند گفـت :عشـایر بیشـترین فایده و اثر گـذاری را در اقتصاد کشـور دارند.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس ،شـاهپور عالیی
مقـدم اظهـار کـرد :جمعیت عشـایر نسـبت به جمعیت شـهری و روسـتایی زیاد
نیسـت ولـی  29درصـد دام 34 ،میلیـون هکتـار مراتـع معـادل  59درصـد از
سـرزمین جغرافیایـی در اختیـار عشـایر اسـت کـه همـواره هم و غمشـان تولید
اسـت کـه معیشـت و رفـاه مردم مد نظرشـان اسـت.
وی تصریـح کـرد :یکـی از دغدغه هـای دولـت تامیـن گوشـت قرمز اسـت که
بـه طـور کلی در کشـور معـادل هشـتصد و  60هزار تن گوشـت قرمز اسـتفاده
می شـود که  35درصد گوشـت قرمز از منابع دام سـبک توسـط عشـایر تامین
می شـود.
رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران تصریح کـرد :عشـایر نقش اساسـی پدافند
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غیرعامـل در حفـظ امنیـت و کیـان کشـور را دارنـد و تمام امنیت مرزی کشـور
را مدیـون عشـایر هسـتیم و ایـن تنهـا بـه خاطـر سلاح غیـرت و تعصـب بـه
مملکـت و وابسـتگی بـه انقلاب ،امام و خون شـهدا اسـت بنابرایـن باید مورد
حمایـت قـرار گیرند.
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان امور عشـایر در برهه های قبل به گونـه ای تعریف
شـده بـود کـه فقـط ارائه خدمـات و پشـتیبانی بـه کوچنـدگان عشـایر را انجام
مـی داد امـا بـا تالش هـای بسـیار زیـادی کـه در سـال های اخیر انجام شـده
بـه یـک سـازمان فنی و مهندسـی تبدیل شـده کـه بایـد در تمام ابعـاد زندگی
عشـایر نقـش ایفـاد کنـد ،تاکید کرد :سـازمان امورعشـایر ،اتحادیه عشـایری و
تعاونـی هـا همـواره باید تلاش و توان خـود را بـه کار گیرند تا عشـایر از ابعاد
سیاسـی ،اجتماعـی و رفاهی تقویت شـوند.
رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران خاطر نشـان کـرد :اقتصاد عشـایر مسـئله
مهمـی اسـت و بایـد تامیـن شـود تا سـطح رفاه و معیشـت عشـایر بـاال برود و
بتواننـد از ظرفیت هـای قانونـی اسـتفاده کننـد.
وی بـا توضیـح اینکه شـاخص های برخورداری از آب پایدار سـالم و بهداشـتی
تـا قبـل از انقلاب  5درصد بوده و بعد از انقالب اسلامی به  43درصد رسـیده
اسـت ،یادآور شـد :در سـال  98و  99این شـاخص به  63درصد رسـیده اسـت
و ایـن بـه خاطـر اسـتفاده درسـت از ظرفیت های قانونی به نفع عشـایر اسـت.
عالیـی مقـدم تصریـح کـرد :در کشـور هـزار و  66کیلومتـر ایل راه عشـایری
وجـود دارد کـه  12هـزار کیلومتـر از ایـن ایـل راه هـا در اختیار عشـایر اسـتان
فـارس اسـت که باید تلاش شـود از ظرفیت های قانونی اسـتفاده کـرد تا این
ایـل راه ها مرمت و بازسـازی شـود.
رئیـس سـازمان امور عشـایر در مـورد آب پایدارسـالم و بهداشـتی و پکیج های
خورشـیدی اعتباراتـی را بـه عشـایر شهرسـتان فراشـبند اختصـاص دادنـد تـا
عشـایر از ایـن نعمـت هـا و ظرفیـت هـا اسـتفاده بهینه را داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن جلسـه نماینـده مـردم شهرسـتان های فیروزآبـاد ،فراشـبند و
قیروکارزیـن در مجلـس شـورای اسلامی گفـت :همـه افتخـارم این اسـت که
خـود از جنـس عشـایر هسـتم و بـه طـور کامـل عشـایر را درک کـرده و تمام
تلاش خـود را در مجلـس جهـت رفاه عشـایر بـه کار گرفته تا عشـایر بتواند از
تمـام ظرفیت هـای قانونـی اسـتفاده کننـد.
محمـد مهـدی فروردیـن افـزود :اجـرای موفـق طرح هـای پایـدار اشـتغال
عشـایری موجـب کاهش مهاجـرت به شـهرها ،درآمد زایی و کمـک به اقتصاد
و معیشـت خانوارهـای عشـایری ،اشـتغالزایی جوانـان عشـایری و پاییـن آمدن
نـرخ بیـکاری در جامعه عشـایری می شـود بنابرایـن زمان تسـهیالت بانکی به
عشـایر بایسـتی در زمـان خاص انجام شـود.
وی تصریـح کـرد :خدمات رسـانی به عشـایر بایسـت بـه نحـو مطلوبی صورت
گیـرد و تمامـی ادارات و دسـتگاه های اجرایـی مـی بایسـت نـگاه ویـژه ای به
جامعه ی عشـایری داشـته باشـند.

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

برگزاری سیزدهمین جلسه شورای ماده 17
شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی
استان فارس

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فارس در سـیزدهمین جلسـه شـورای
مـاده  17شـرکت های تعاونـی تولیـد و سـهامی زراعـی اسـتان فـارس گفـت:
تعاونی هـای تولیـد در توسـعه کشـت گلخانـه ای کـه از اهـداف وزارت جهـاد
کشـاورزی اسـت فعالیـت مـی کننـد و بـا برگزاری جلسـات شـورای مـاده 17
تلاش مـی کنیم مسـائل و مشـکالت این تعاونی هـا حل و اهدافشـان که در
راسـتای اهـداف وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت ،محقق شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس ،هدایت اله
رحیمـی افـزود :اتحادیـه ها یـاور اقتصاد کشـاورزی هسـتند که توانسـته اند با
حفـظ تولیـد در شـرایط مختلف کشـور امنیت غذایـی جامعه را تامیـن نمایند.
وی بیـان کـرد :علـی رغـم اینکـه در بیـن بخش هـای مختلـف تولیـدی
کم تریـن سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی و تعاونـی هـا صـورت گرفته
امـا ایـن بخـش بهترین عملکـرد و پتاسـیل را به مرحله اجرا گذاشـته اسـت و
تعاونی هـای تولیـد پیشـرو نمونـه بـارز ایـن تلاش هسـتند.
رحیمـی خاطـر نشـان کـرد :ایـن جلسـه بـا هـدف اصلاح و رفع مشـکالت و
پیشـبرد اهـداف شـرکت تعاونـی تولیـد مظفـری کـوار ،تعاونـی تولیـد لپویـی،
شـرکت سـهامی زراعـی مرواریـد ایزدخواسـت و مهـر ایثـار گـران نصرآبـاد
اقلیـد تشـکیل گردیـده و انتظـار مـی رود بـا رفـع مشـکالت و موانـع ،اهداف
شـرکت ها از جملـه افزایـش بهـره وری در تولیـد ،تکمیل و زنجیـره اقتصادی
تولیـد ،فـرآوری و عرضـه محصوالت کشـاورزی در جهت برنامـه پذیری تولید
در اراضـی کشـاورزی در مجموعـه جهـاد کشـاورزی محقـق گردد.
مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس افـزود :بخش کشـاورزی حافظ
و حامـی امنیـت غذایـی جامعـه اسـت کـه در این برهـه از زمان که فشـارهای
اقتصـادی زیـادی بر کشـور وارد اسـت می تواند بـا حمایت مسـئولین در تامین
امنیـت غذایی جامعـه نقش آفرین باشـد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

گلخانه در سطح کشور به عنوان یک اولویت مهم
مطرح است

در ادامـه ایـن جلسـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
گلخانـه در سـطح کشـور بـه عنـوان یـک اولویـت مهـم مطرح اسـت.
حسـین پژمـان افـزود :از توسـعه  48هـزار هکتـار گلخانه که در سـطح کشـور
پیـش بینـی شـده اسـت  7هـزار هکتـار یعنـی معـادل  15درصـد مربـوط بـه
اسـتان فارس اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :مـا بایسـتی بـرای توسـعه گلخانـه در اسـتان فـارس
برنامـه ریـزی دقیقـی داشـته باشـیم و بـرای اجرای ایـن طرح پیوسـت فنی و
اجرایـی در سـطح کشـور و در سـطح اسـتان فـارس نیاز اسـت تا با اسـتفاده از
ایـن اطالعـات بتـوان توسـعه گلخانـه هـا را به سـرعت پیـش برد.
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد :جهت اجـرای گلخانه در اسـتان فارس بایسـتی
نقشـه پهنـه بنـدی کـه نشـان دهـد در کـدام مناطـق مـی خواهیـم روسـتای
گلخانـه ای احـداث کنیـم و چـه نـوع محصوالتی و بـا چه کیفیتـی تولید کنیم

تهیـه شـود هرچنـد طـی دو سـال اخیـر بـا تشـکیل کمیتـه پهنـه بندی سـعی
کـرده ایم ایـن مسـائل را پیگیـری کنیم.
وی بیـان کـرد :اولین سـئوالی کـه در کمیته پهنـه بندی فارس مطرح شـد این
بـود کـه آسـتانه اقتصـادی تولیـد در گلخانـه چه میزان اسـت و در سـال  97به
ایـن عـدد رسـیدیم کـه چنانچـه در تولیـد گوجـه فرنگـی  297تـن در هکتار و
 350تـن خیـار سـبز در هـر هکتار تولیـد گردد سـرمایه گذاری کشـاورز مقرون
بـه صرفه خواهـد بود.
وی تصریـح کـرد :بـه نظر مـی رسـد در رویکردهایمـان باید تجدیـد نظر کنیم
و توسـعه روسـتا گلخانـه ای کـه هزینـه کمتـری بـرای کشـاورز در پـی دارد را
عملیاتـی کنیم.
مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی:

اعتبارات آبیاری نوین در اولویت است

در ادامـه این جلسـه مدیـر کل دفتر نظام های بهـره برداری بر الویـت اعتبارات
آبیـاری نوین تحت فشـار تاکید کرد.
حمیـد زارعـی قنـات نویـی افـزود :در دسـتورالعمل سـامانه های نویـن آبیـاری
اولویـت بـا تشـکل های بخـش کشـاورزی اسـت و بـا توجـه بـه اسـتعدادهای
بالقـوه ای کـه در فـارس وجـود دارد ،ایـن اسـتان در بحـث اصلاح سـاختار
پیشـتاز است.
مدیـر کل دفتـر نظام هـای بهـره برداری خاطر نشـان کـرد :به اسـتناد ماده 17
شـورایی ،شـرکت های سـهامی زراعی ،تولید و کشـت و صنعت با برنامه ریزی،
توانمندسـازی ،هدایـت ،حمایـت و نظـارت با اجـرا کردن مصوبات شـورای ماده
 17می تواننـد توسـعه روسـتاها را رقم بزنند.
معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

ضرورت توسعه بخش کشاورزی در قالب نظام های
بهره برداری

در ادامـه ایـن جلسـه معـاون فنـی و اجرایی سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی
ایـران بـر توسـعه بخـش کشـاورزی در قالـب نظام هـای بهـره بـرداری تاکیـد
کرد.
خسـرو شـهبازی بـا بیـان اینکـه از اهـداف اصلـی سـازمان تعـاون روسـتایی
هدایـت ،حمایـت و سیاسـت گـذاری اسـت کـه بایـد در راسـتای ارتقـاء بخش
کشـاورزی انجـام پذیـرد ،گفـت :فلسـفه وجـودی سـازمان تعـاون روسـتایی،
احـداث شـرکت های نظام هـای بهـره بـرداری بخـش کشـاورزی و توسـعه
روسـتایی بـوده اسـت.
وی افـزود :باتوجـه بـه کـم شـدن نهاده هـای یارانه ای سیاسـت کلی سـازمان
بایـد بـه هـدف اصلـی آن که ایجـاد زنجیره تولید اسـت سـوق داده شـود و اگر
بتوانیـم فعالیت هـای گلخانـه ای و بخـش کشـاورزی را در بسـتر نظام هـای
بهـره بـرداری طـرح ریـزی و اجـرا کنیم موفـق عمل کـرده ایم.
معـاون فنـی و اجرایـی سـازمان مرکزی خاطر نشـان کـرد :کشـاورزی در قالب
نظام هـای بهـره بـرداری کوتـاه ترین مسـیر توسـعه بخش کشـاورزی اسـت و
هـدف اصلـی سـازمان تعـاون روسـتایی کـه ایجـاد زنجیره هـای ارزش و تولید
در بخـش کشـاورزی اسـت در ایـن مسـیر محقق خواهد شـد.
شـایان ذکر اسـت که سـیزدهمین جلسـه شـورای ماده  17شـرکت های تعاونی
تولیـد و سـهامی زراعـی اسـتان فـارس با حضور خسـرو شـهبازی معـاون فنی
و اجرایـی سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ،حمیـد زارعـی قنات نویـی مدیر
کل دفتـر نظام هـای بهـره بـرداری و میروکیلـی مدیـرکل دفتـر تجهیـز و
توسـعه زیرسـاخت های سـازمان مرکزی ،حسـین پژمـان رئیس سـازمان جهاد
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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کشـاورزی ،هدایـت الـه رحیمـی مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس
و معاونیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و معاونین سـازمان تعاون
روسـتایی اسـتان فـارس در محـل سـالن جلسـات سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فارس برگزارشـد.
اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

دیدار فرمانده بسیج ناحیه ثاراهلل شیراز
با مدیرکل دامپزشکی استان فارس

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس در دیـدار بـا فرمانده بسـیج ناحیـه ثاراهلل
شـیراز از همـکاری و تعامـل بسـیج ناحیه ثاراهلل شـیراز بـا ایـن اداره کل تقدیر
و تشـکر کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،حمیدرضـا
ناظمـی بـه ارائـه گزارشـی از فعالیتهای مجموعـه دامپزشـکی و اهمیت نقش
ایـن اداره کل در سلامت جامعـه پرداخـت.
وی افـزود :فعالیتهـای اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس در راسـتای حفظ و
نگهـداری سـرمایه دامـی و بـاال بردن سـطح بهداشـت و امنیت غذایـی جامعه
می باشـد.
در ادامـه ایـن دیدار فرمانده بسـیج ناحیه ثاراهلل شـیراز از تالش و همکاری های
مشـترک در راسـتای دسـت یابـی بـه اهـداف متعالـی بسـیج و همـکاری در
اجـرای رزمایـش هوشـمند سـازی کشـاورزی و اعـزام نیروهای دامپزشـکی به
مناسـبت هفتـه بسـیج و زحمـات خالصانه بسـیجیان پایـگاه مقاومت ایـن اداره
کل تقدیـر و تشـکر کرد.
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موسـی زارع افـزود :بـا گسـترش همکاری هـای مشـترک می توانیـم گام های
موثرتـری را در جهـت افزایـش تولیـد ،محرومیت زدایی و کمک به سلامت و
بهداشـت جامعه برداریم.
در پایـان ایـن دیـدار حکـم جدید فرمانـده پایگاه مقاومت بسـیج ایـن اداره کل
بـه برادر بسـیجی ابوالفضـل اقتصاد اهدا شـد.
شـایان ذکر اسـت که موسـی زارع فرمانده بسـیج ناحیه ثاراهلل شـیراز و محمد
کریمـی فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج ادارات حضـرت جـواد االئمـه (ع) بـا
حضـور در اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـا حمیدرضـا ناظمـی مدیـرکل
دامپزشـکی اسـتان فـارس دیـدار و گفتگـو نمود.

تلف شدن  115رأس گوسفند در نیریز

سرپرسـت اداره دامپزشـکی شهرسـتان نی ریز از تلف شـدن  115رأس گوسفند
بـر اثر بیماری «لپتوسـپیروز» در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،حمیـد رضـا
ممتازیـان گفـت :پـس از اعلام گـزارش موضـوع مبنـی بـر تلـف شـدن ایـن
دام هـا در یـک دامـداری واقـع در روسـتای عباسآبـاد دوم بخـش مرکـزی
شهرسـتان نـی ریـز ،بالفاصله اکیپ دامپزشـکی شهرسـتان و کارشـناس اداره
کل بـه محـل اعزام شـده و به بررسـی میدانـی و نمونهبرداری از اجـزاء داخلی
دام هـای تلـف شـده و ارسـال بـه آزمایشـگاه مرکـزی اداره کل دامپزشـکی
فـارس اقـدام کردند.
وی تصریـح کـرد :الشـه دام هـا بـا رعایـت مسـائل بهداشـتی دفـن و معـدوم
سـازی شـدند و توصیه هـای الزم نیـز بـه دامـداران بـه منظـور ضـد عفونـی
کـردن کامـل محـل نگهـداری دام و محیـط پیرامـون ارائـه شـد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به برداشـت نمونه و ارسـال به آزمایشـگاه مرکزی
اداره کل دامپزشـکی اسـتان بـه منظـور تعییـن علـت دقیـق حادثه ،ابـراز کرد:
برابـر اعلام نظـر نهایـی کارشناسـان آزمایشـگاه مرکـزی و با توجه بـه نتیجه
آزمایشـات علـت تلف شـدن دام هـا ،بیماری لپتوسـپیروز بوده اسـت.
وی افـزود :بیمـاری لپتوسـپیروز یک بیماری مشـترک بین انسـان و دام اسـت
کـه بـر اثـر تمـاس مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم انسـان یـا دام بـا آب ،خـاک،
جونـدگان یـا غـذای آلـوده شـده حیوانـات مبتلا منتقـل میشـود.
ممتازیـان بـا بیـان اینکـه تب بـاال و بی اشـتهایی ،کم خونـی و زردی از عالئم
بیمـاری لپتوسـپیروز اسـت ،اظهـار کـرد :موضوع به مرکز بهداشـت شهرسـتان
بـه منظـور پایـش بیماری در جمعیت انسـانی اعالم شـد.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

اعطای احکام مسئولیت اعضای شورای امر به
معروف و نهی از منکر موسسه سرم سازی رازی
شعبه شیراز

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز گفـت:
جلسـه اعطـای احـکام اعضای شـورای امر به معـروف و نهی از منکر موسسـه
واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز با حضور دبیر سـتاد امر به معروف
و نهـی از منکـر اسـتان فارس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی
شـعبه شـیراز ،علـی شـیرازی نـژاد ضمـن خوشـامدگویی و معرفـی همـکاران
اعضـا شـورا توضيحاتـي در خصـوص فعالیت هـای تولیـدی و فرآورده هـای
بیولوژیـک موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی ارائـه نمـود.
در ادامـه ایـن جلسـه رئیس سـتاد امر به معـروف و نهی از منکر اسـتان فارس
بـا بیـان سیاسـت ها و رویکردهـا و اولویت های سـتاد پرداخت و گفـت :تبیین،
اهمیـت ،احیـاء ،اجـرا و ترویـج فریضتیـن را بـه عنـوان اولویـت کاری سـتاد
مطـرح کرد.
سـلیمان مهـدوی با اشـاره به اینکـه تمامـی فعالیت های موسسـه رازی جهت
حفـظ نظـام اسـت ،افـزود :حفـظ نظـام یـک معـروف اسـت کـه در مجموعـه
موسسـه رازی عملی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :تشـکیل شـوراهای امـر بـه معروف بـرای حفظ نظام اسـت
و جنبـه عـام امـر بـه معروف و نهـی از منکـر در راسـتای افزایش تعهـد و کار
بیشـتر اسـت در واقـع معروف هـای عـام بـرای تقویـت تعهـد اخالقی ،بسـیار
مهم اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :مسـئولیت پذیـری اجتماعـی و شـغلی
موجـب افزایـش تعهـد شـده کـه خود نوعـی معـروف اسـت و امر بـه معروف
بایـد بـه عنـوان ارزش در جامعـه تلقـی گردد.
وی اظهـار کـرد :بنـا بـه فرمایش مقـام معظم رهبری رسـیدن به حیـات طیبه
بـا امـر بـه معـروف و نهی از منکر امـکان پذیر اسـت ،امر به معـروف و نهی از
منکـر نوعـی فرهنـگ فی البداهه اسـت امـا کار فرهنگی در امر خدمت اسـت.
وی بیـان کـرد :مراحـل امر به معروف شـامل :تجزیه و تحلیل جرم ،تشـخیص
مقصـر بـودن یـا نبـودن شـخص و تصمیـم بـه برخـورد لسـانی  ،جـزء اجرای
احـکام می باشـد کـه حداکثر طـی  10ثانیـه انجام مـی پذیرد.
مهدوی اظهار کرد :آراسـتگی موسسـه سـرم سـازی رازی شعبه شـیراز نشانگر
نظـم و اجـراء امـر بـه معـروف در این موسسـه اسـت ،امـر به معـروف موجب

بقـای دین اسـت و شـوراهای امر به معـروف ادارات از جمله موسسـه رازی می
بایسـت تخصصی تر باشـند.
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن جلسـه احـکام اعضـاء شـورای امـر بـه معروف
و نهـی از منکـر بـه همـکاران ایـن شـعبه اهـداء گردیـد و سـپس بازديـد از
بخش هـاي توليـدي صـورت پذيرفـت.

برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی درموسسه رازی شعبه شیراز

امـام جماعـت موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز
گفـت :مراسـم اولین سـالگرد شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی بعـد از نماز
جماعـت ظهـر و بـا قرائـت زیـارت عاشـورا و رعایـت پروتکل های بهداشـتی و
حفـظ فاصلـه اجتماعـی در محوطـه موسسـه سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز
برگـزار گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شعبه
شـیراز ،محمـد جـواد پاکیاری افـزود :پیامبـر فرمود :فاطمـه پاره تن من اسـت،
الک لَمـا خَ لَق ُْت ْ َ
ال ْف َ
خـدا بـه پیامبـر (ص) مى فرمایـد« :یــا أَ ْح َم ُد! لَـ ْو َ
لاکَ ،و
ِـى لَمـا خَ لَ ْق ُت َ
کَ ،و لَـ ْوال فاطِ َم ُه لَمـا خَ لَ ْق ُت ُکما»؛ اى احمد! اگـر تو نبودى،
لَـ ْوال َعل ٌّ
جهـان را نمـىآفریـدم و اگـر علـى نبود ،تـو را و اگر فاطمـه نبود ،من شـما دو
نفر را نمـى آفریدم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اول کسـی که در محشـر پا مـی گذارد حضـرت فاطمه
(س) اسـت ،بیـان کـرد :رسـول اهلل (ص) مـی فرماید فاطمه سـرور زنـان عالم
است.
پاکیاری تصریح کرد :شـهید قاسـم سـلیمانی به امر خداوند سـبحان سـردار دل
ـبيل َّ
اللِ أَمواتًا ۚ بَل
ذين ُقتِلـوا في َس ِ
ـب َّن الَّ َ
هـا شـدند و بـا توجه به آیه َوال ت َ
َحس َ
قون سـوره مبارکـه آل عمران آیـه ( ۱۶۹ای پیامبر!) هرگز
أَحيـا ٌء عِنـ َد َرب ِّ ِهم ُير َز َ
گمـان مبـر کسـانی که در راه خدا کشـته شـدند ،مردگاننـد! بلکه آنـان زندهاند،
و نزد پروردگارشـان روزی داده میشـوند.
وی اظهـار کـرد :آنچـه در جریـان عروج شـهید حاج قاسـم سـلیمانی مشـاهده
شـده جلـوه ای از همیـن حقیقـت بـود کـه قلـوب مؤمنیـن بـا عنایـت رحمانی
توجـه بـه او پیـدا کردنـد ،ایـن اجتماع در تشـییع و بدرقـه ایشـان و رقت قلوب
نـوع مومنیـن امـری عـادی و زمینی نبـود آنچه در عراق و ایران مشـاهده شـد
قطعـا نوعـی عنایـت ویـژه و فـوق العاده از نـوع امدادهـای غیبی بـود که باعث
تألیـف قلـوب مؤمنیـن حـول این حقیقت شـد.
حـق جو
پاکیـاری خاطـر نشـان کـرد :ایـن چنیـن بود کـه مردم حق شـناس و ِ
در وداع ایـن سـرباز واقعـا سـر باختـه و از دسـت خود رهیـده ،اینگونه سـوختند
و پروانـه وارگـرد شـمع او پرپـر زدنـد و او را بـه حق »سـردار دل هـا نامیدند».
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پیام تبریک رئیس موسسه رازی به مناسبت
نود و ششمین سالروز تاسیس موسسه

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی در پیامی فرا رسـیدن
نـود و ششـمین سـالروز تاسـیس موسسـه رازی را بـه عمـوم مـردم شـریف
کشـورمان تبریـک و تهنیـت گفـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی ،دکتر علی اسـحاقی با فرا رسـیدن
 16دی مـاه ،در پیامـی نـود و ششـمین سـالروز تاسـیس موسسـه تحقیقـات
واکسـن و سـرم سـازی رازی را بـه محققـان ،کارکنـان ،جامعـه پزشـکی،
دامپزشـکی و عمـوم مـردم شـریف کشـورمان تبریـک گفـت.
در این پیام آمده است:

به نام خداوند جان و خرد
 16دی مـاه ،یـادآور سـالروز تاسـیس مجموعـه ای بـه واقـع بـی نظیـر در
خاورمیانـه و کـم نظیـر در جهان اسـت که پیشـانی بلنـد آن ،مزین و درخشـان
بـه تحقیق و تولید اسـتراتژیک ترین محصوالت پزشـکی و دامپزشـکی اسـت.
در طـول دهـه هـا از پایـه گـذاری موسسـه رازی ،جوانـان خـوش فکـر و بـا
پشـتکاری وارد ایـن مجموعـه شـدند کـه بـا اراده ای خسـتگی ناپذیـر دسـت
بـه تحقیـق و پژوهـش در زمینـه شـناخت بیمـاری هـا و راه های پیشـگیری از
آن هـا زدنـد تـا گریـزی بـرای رهایـی از ابتال بـه امـراض خطرناک و مسـری
کـه در برهه هـای متعـدد کشـورمان را درگیـر کـرده بـود ،بیابنـد .ماحصـل آن
تالش هـای مـداوم و خسـتگی ناپذیـر ،دسـتیابی به دانـش فنی ده ها واکسـن
انسـانی و دام و طیـور بـوده اسـت؛ تـا جایـی کـه ایـن درخت سـترگ و ریشـه
دار بـه واسـطه اثرگـذاری فـوق العاده در حوزه سلامت ،قطب واکسـن سـازی
منطقـه لقـب گرفته اسـت.
موسسـه رازی همانگونـه کـه  96سـال پیـش فعالیـت خـود را بـا تحقیقـات
پیرامـون راه هـای مبـارزه بـا بیمـاری خانمانسـوز طاعـون گاوی آغاز کـرد ،در
سـال  2020کـه نـوع جدیـد ویـروس کرونـا بـه عنـوان تهدیـدی جـدی علیه
بشـریت معرفـی شـد ،محققـان ایـن موسسـه بـه فاصلـه کوتاهی از شناسـایی
ویـروس جدیـد ،بـار دیگـر آزمایشـگاه هـا را خانـه خود کرده و تالشـی شـبانه
روزی را بـرای سـاخت واکسـن علیـه ایـن بیمـاری آغاز کردنـد کـه امیدواریم
نتیجـه ایـن تلاش هـا بـه زودی بـه ثمر برسـد.
اینجانـب ،ضمـن پاسداشـت تالش هـای تمامـی همـکاران گرامـی خـود در
موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی ،نـود و ششـمین سـالگرد
تاسـیس موسسـه رازی را تبریـک عـرض مـی نمایـم و از معبـود یکتـا ،بـرای
مـردم سـرزمین عزیزمـان توفیـق روزافـزون آرزومنـدم.
علی اسحاقی
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
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اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

اثبات مالکیت دولت در قسمتی از اراضی
شهرستان کازرون

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت :در راسـتای رفـع
تداخلات اراضـی ملـی 158 ،هکتـار از اراضی بخـش جره و باالده شهرسـتان
کازرون کـه در سـنوات قبـل بـه عنـوان اراضـی مسـتثنیات تلقـی شـده بـود،
مجـددا تحـت مالکیـت دولـت قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس،
عبدالحسـن صمـد نـژاد با اشـاره بـه رفـع ابهامـات و تداخالت قانونـی صورت
گرفتـه در ایـن پرونده ،تصریح کرد :در سـنوات گذشـته و به اسـتناد رای قاضی
کمیسـیون مـاده واحـده و در پـی آن صـدور رای دادگاه عمومـی بخـش جره و
بـاالده شهرسـتان کازرون ایـن سـطح از اراضـی ملی پالک هـای  640و 641
بـه عنـوان اراضـی مازاد بـر مسـتثنیات تعیین شـده بود.
وی بـا اشـاره بـه اعتـراض اداره حفاظـت محیـط زیسـت بـه عنـوان معتـرض
ثالـث و طـرح دعـوی در این پرونـده ،افـزود :درنهایت اراضی مسـتثنیات اعالم
شـده در پالک هـای فـوق بـه ملـی تغییـر یافـت و تحـت مالکیت دولـت قرار
گرفت.

اجرای طرح کاداستر در  21هزار هکتار از اراضی
جنگلی

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت :بـا همـکاری و
تعاملات خـوب صـورت گرفتـه بـا اداره ثبـت اسـناد و املاک نزدیـک بـه
۲۱هـزار هکتـار از اراضـی جنگلـی شهرسـتان های فیروزآبـاد و قیروکارزیـن با
اجـرای طـرح کاداسـتر تثبیـت و تحـت مالکیـت دولـت قـرار خواهـد گرفـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس،
عبدالحسـن صمدنـژاد بـا بیـان اینکـه تنهـا راه تثبیـت حاکمیـت دولـت صدور
اسـناد تـک بـرگ و کاداسـتری ،تصریـح کـرد :اعتبـار مورد نیـاز بـرای اجرای
ایـن طـرح میلیـارد و  990میلیـون ریال پیش بینی شـده که از محـل اعتبارات
صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن و هزینه خواهد شـد .
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس اظهـار امیـدواری کـرد:
بـا انجـام کاداسـتر شـاهدکاهش تصرفـات اراضـی ملـی ،جلوگیـری از تغییـر
کاربری هـای غیـر مجـاز و رفـع تداخلات ایجـاد شـده بیـن مـردم و دولـت
با شیم .

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

اولین مرکزخدمات کشاورزی غیر دولتی کشور
در فارس افتتاح شد

رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس گفت:
اولیـن مرکـز خدمات کشـاورزی غیردولتـی با گرایش آزمایشـگاه خاکشناسـی
زیـر نظر سـازمان نظـام مهندسـی و منابع طبیعی کشـور در فارس افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـنم فـارس ،محمد جـواد احمـدی افـزود :مراکز
خدمـات کشـاورزی غیردولتـی بـه عنـوان کانون هـای اصلـی اشـاعه دانـش
در بخـش کشـاورزی محسـوب مـی شـوند و مهمتریـن رسـالت کارشناسـان
و متخصصـان شـاغل در ایـن مراکـز تسـهیل گـری و ارائـه خدمـات فنـی و
مهندسـی در کوتـاه تریـن زمـان و نزدیـک تریـن نقطه ارتبـاط با کشـاورزان،
بهـره برداران و سـرمایه گذاران بخش کشـاورزی و تالش بـرای افزایش بهره
وری در واحد هـای تولیـدی و خدماتـی از طریق برنامه ریـزی ،اعمال مدیریت
و نظـارت بـر حسـن اجـرای ضـو ابـط فنی مرتبـط با بخش کشـاورزی اسـت.
وی تصریـح کـرد :جایـگاه آزمایشـگاه های تجزیـه خـاک ،آب ،گیـاه و کود در
سیسـتم کشـاورزی علمـی و نقـش آن ها در ترویـج فرهنگ آزمـون خاک که
نهایـت منجـر بـه همگانـی کـردن مصـرف بهینـه کود در کشـور می شـود ،از
اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت .
در ادامـه قائـم مقـام معاونـت بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس بـا تاکید بر اینکه با ترسـیم نقشـه خاک کارشناسـان مـی توانند
محصولـی سـالم تولیـد و برداشـت نماینـد گفـت :افتتـاح ایـن آزمایشـگاه می
توانـد بـه هوشـمند سـازی و علمی سـازی کشـاورزی کمـک کند کـه این امر
باعـث تولیـد محصولی سـالم برای مصـرف کننـده داخلی و خارجی بـه همراه
داشـته باشد.
محمـد محمـدی بیان کـرد :توصیه های فنی کارشناسـان در بخش کشـاورزی
منجـر بـه افزایش بهـره وری و صرفه جویـی در مصرف نهاده های کشـاورزی
شـده اسـت بـه طـوری کـه در هـر هکتـار مصـرف  6تـا  8کیلـو کـود سـبب
افزایـش عملکـرد بیـن  700تا  1000کیلوگرم شـده اسـت.
در ادامـه رئیـس سـازمان بسـیج جامعـه کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :یکی
از موضوعـات معنـادار ،اختلاف عملکرد بین کشـاورزان پیش رو و کشـاورزان
معمولی اسـت.
حسـن شـاهی بـا تاکیـد بـه اینکـه بـر اسـاس آزمون خـاک بدسـت آمـده در
اسـتان مازنـدران بـه طـور مثـال اختالف عملکـردی کشـاورزان بیـن  1تا 20

برابـر اختلاف اسـت اظهـار کـرد :در اسـتان فـارس نزدیـک بـه  83درصـد از
کشـاورزان تجربـی هسـتند و بـه لحـاظ علمـی متاسـفانه دچار ضعـف و کمبود
هسـتند که می توانند با اسـتفاده از افتتاح این آزمایشـگاه و حضور کارشناسـان
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در زمینه تولیـد محصولی
سـالم و گواهـی شـده اقدامات موثـری انجـام دهند.
رییـس سـازمان بسـیج کشـاورزی فـارس بیان کـرد :مجموعه سـازمان بسـیج
کشـاورزی فـارس بـا تمـام تـوان در کنار سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی فـارس خواهـد بود تا بـا نگاه ویـژه در موضـوع پاتالـوژی کمک
کنیـم کـه ایـن ریل گـذاری موثری بـرای فارس و حتی کشـور نیـز خواهد بود.
اولیـن مرکزخدمـات کشـاورزی غیر دولتـی در گرایش آزمایشـگاه خاکشناسـی
زیـر نظـر سـازمان نظـام مهندسـی و منابـع طبیعـی کشـور در فارس بـا حضور
احمـدی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان
فـارس ،محمـدی قائـم مقـام معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس  ،حسـن شـاهی رئیس سـازمان بسـیج کشـاورزی فـارس و
جمعـی از کارشناسـان افتتاح شـد.

مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی جان تازهای به
بخش کشاورزی در شهرها و روستاها می دهند

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در
دیـدار بـا فرمانـدار المـرد گفـت :مراکـز خدمـات کشـاورزی غیـر دولتـی جان
تـازهای بـه بخـش کشـاورزی در شـهرها و روسـتاه هـا مـی دهند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـنم فـارس ،محمـد جـواد احمـدی افـزود:
دانشگسـتری و تقویـت جریـان ورود سـرمایههای مردمی به بخش کشـاورزی
مهمتریـن محورهـای برنامـه جهـش تولید سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی
و منابـع طبیعـی فـارس اسـت و بـا اشـاره به ایـن موضوع میتـوان با اسـتفاده
از دانـش ،تخصـص و مهـارت خـود از طریـق دانشگسـتری ،روسـتاییان و
بهرهبـرداران بخـش کشـاورزی را در ایجـاد کسـب و کارهـای جدیـد مبتنی بر
فناوریهـای بومیسـازی شـده یـاری کـرد.
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الزم بـه ذكـر اسـت دارنـدگان شـماره حسـاب بانـك كشـاورزي نيـاز بـه افتتاح
حسـاب مجـدد نخواهند داشـت.

صدور اولین مجوز مرکز تخصصی داروخانه
گیاهپزشکی در استان فارس

وی تصریـح کـرد :سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان
فـارس امـروز به دنبـال جذب سـرمایهگذار ،برندسـازی و بازاریابی خدمات اسـت
و تلاش مـی کنـد ارتباط نزدیکـی با کارشناسـان بخش کشـاورزی برقـرار کند
زیـرا ایـن امـر باعث توان افزایی در بحث نظام مهندسـی کشـاورزی خواهد شـد.
احمـدی اظهـار کـرد :بـا حمایـت از ایدههای نـو در بخش کشـاورزی نیـز ایجاد
حلقـه اتصـال بیـن کشـاورزان و بهرهبـرداران خواهیـم بـود و از طریـق مراکـز
خدمـات کشـاورزی غیردولتـی راهکار انتقـال دسـتاوردهای علمی بـه عرصه اجرا
مطـرح خواهد شـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی با
هویـت بخشـی بـه حرفـه مهندسـی کشـاورزی ،تثبیـت جایـگاه پروانه اشـتغال،
سـازماندهی مراکـز خدمات کشـاورزی غیردولتـی و مراکز تخصصی کشـاورزی
غیردولتـی ضمـن ایجاد سـاز و کارهـای جلوگیری از دخالت افـراد فاقد صالحیت
در امـور مهندسـی کشـاورزی ،از طریـق دانشگسـتری موجبـات تقویـت جریان
ورود سـرمایههای مردمـی و ایجـاد فرصتهـای اشـتغال پایـدار در بخـش
کشـاورزی را فراهم آورده اسـت.
در ادامـه ایـن دیـدار فرمانـدار المـرد اظهار کرد :یکـی از مهمترین مراکـز به روز
رسـانی کشـاورزان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی است.
علـی شـبانی نـژاد بـا تاکید بر اینکه شهرسـتان المـرد جز مناطق کم آب اسـتان
فـارس بشـمار مـی رود گفـت :نظام مهندسـی بـا توجه بـه وضعیـت آب و اقلیم
شهرسـتان طرح هایـی در اختیـار سـرمایه گـذاران قـرار دهـد که نیاز بـه مصرف
کمتریـن مصـرف آب و بیشـترین بهره برداری را داشـته باشـد.
گفتنـی اسـت در ایـن دیـدار از خدمـات چندیـن سـاله خشـنود مدیر سـابق دفتر
خدمـات غیـر دولتی کشـاورزی المـرد تقدیـر و پاداش بـه عنوان مسـئول جدید
معرفی شـد.

دارندگان پروانه تاسيس فروشگاه هاي توزيع
سموم و نهاده هاي كشاورزي در اسرع وقت نسبت
به افتتاح حساب اقدام کنند

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس گفت:
دارندگان پروانه تاسـيس فروشـگاه هاي توزيع سـموم و نهاده هاي كشـاورزي در
اسـرع وقـت نسـبت بـه افتتاح حسـاب به شـعب بانـك كشـاورزي اسـتان فارس
مراجعـه نمايند.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـنم فارس ،محمـد جواد احمـدي در ديدار بـا معاون
امـور مشـتريان بانك كشـاورزي فـارس ضمن ارائـه توضيحاتي پیرو ارسـال نامه
رئيـس سـازمان مركـزي در مـورد نصـب پايانه های بانکـی و اسـتفاده از خدمات
كشـاورز كارت تاكيد كرد.
در ادامـه ایـن دیـدار همچنیـن حسـین نـوري معـاون امـور مشـتريان بانـك
كشـاورزي اسـتان فارس گفت :بانك كشـاورزي هميشـه در كنار كشـاورزان بوده
اسـت و تلاش خواهـد کـرد تـا پایانه هـای بانکـی در اسـرع وقـت بـه دارندگان
پروانـه تاسـیس تحویـل تـا موجـب تسـریع در اسـتفاده از کشـاورز کارت شـود.
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رييـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت:
در راسـتای حمایـت و هویـت بخشـی بـه فروشـندگی هـای سـموم کشـاورزی،
تغییـر نـام این واحدهای دارای شـرایط الزم بـه "داروخانه گیاهپزشـکی" یکی از
اقداماتی اسـت که بر اسـاس قانون ،توسـط سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی
و منابـع طبیعی کشـور انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومي سـنم فـارس ،احمدی اظهار داشـت :در همین راسـتا،
اولیـن مجـوز مرکز تخصصی داروخانه گیاهپزشـکی در اسـتان فارس صادر شـد.
احمدي اظهار داشـت :آن دسـته از اعضای سـازمان که پروانه اشـتغال مسـؤول
فنـی داروخانـه گیاهپزشـکی را دریافـت نموده انـد ،فـارغ التحصیـل رشـته
گیاهپزشـکی در مقاطـع تحصیلـی مختلـف (کارشناسـی ،ارشـد و دکتـری) مـی
باشـند و پروانـه تاسـیس فروشـگاه نیز بـه نام خود ایـن عزیزان اسـت ،می توانند
بـا مراجعـه به سـامانه سـانکا نسـبت به اخـذ مجوز و تابلـوی متحدالشـکل مرکز
خدمـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیردولتـی با عنـوان داروخانه گیاهپزشـکی
اقـدام نمایند.

جلسه زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي
برگزار شد

در راسـتاي وظايف سـازمان و ايفاي نقش فعال در توسـعه زنجيره هاي ارزش
محصـوالت كشـاورزي در اسـتان و هـم افزايي تعامل سـازنده بـا بخش دولتي
بـه منظـور تحقـق اهـداف بخش كشـاورزي جلسـه زنجيـره ارزش محصوالت
كشـاورزي برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي سـنم فـارس ،جلسـه زنجيـره ارزش محصـوالت
كشـاورزي با حضور احمدي رييس سـازمان نظام مهندسـي كشـاورزي و منابع
طبيعـي فارس ،كاظمي مشـاور رييس سـازمان جهاد كشـاورزي فـارس در امور
اقتصـادي ،رنجبـري مديـر توسـعه بازرگانـي ،حسـن پـور عضـو هيئـت علمي
مركـز تحقيقـات كشـاورزي و كارشناسـان بخش كشـاورزي برگزار شـد.
هـدف از تشـكيل ايـن جلسـه راه انـدازي و سـاماندهي شـركت هاي توسـعه
خدمـات كسـب و كار كشـاورزي ،درخواسـت واگـذاري صـدور مجوزهـاي
زنجيـره ارزش بـه سـازمان َسـنم اسـتان ها از طريـق سـامانه صـدور مجوزها،
تعييـن سـاختار ،تعرفـه و رتبـه بنـدي شـركت هاي  ،BDSتلاش در جهـت
ايجـاد جايـگاه قانونـي شـركت هـاي  BDSدر فراينـد تمديـد مجـوز پروانـه
زنجيره هـاي ارزش و همچنيـن اسـتفاده از ظرفيـت ايـن شـركت هـا در جهت
توسـعه و رونـق هـر چـه بيشـتر زنجيـره هاي ارزشـي اسـت.

کشاورزی ،جهش تولید و امنیت غذایی

تبریک و قدردانی

در سـال تحصیلـی گذشـته به واسـطه زندگـی کرونایی حاکم بـر جامعـه فرزندان عزیـز همکاران
محتـرم مـا نیـز هماننـد سـایر فرزنـدان ایران زمیـن بـا محدودیت ها و مسـائل و مشـکالت خاص
ایـن شـرایط سـخت بـه تحصیـل و آمـوزش های خـود ادامـه دادنـد و در ایـن بیـن عزیزانی که
مشـغول آمـاده شـدن رفتن بـه مرحلـه جدید زندگی خـود و تعییـن سرنوشتشـان بودند ،بـا تحمل
فـراز و نشـیب هـای برگزاری کنکورسـرانجام در شـرایطی اسـتثنایی و داشـتن اسـترس آزمون و
بدتـر از آن ابتلا شـدن بـه بیمـاری کووید  ،19بـا توکل بـر خداوند دانا و توانا سـواالت را پاسـخ
دادنـد و باالخـره کسـانی کـه بـر خـود مسـلط بودند حاصـل زحمـات سـال هـا درس خواندن و
زحمـات خـود را دیدنـد و بـه مرحله دانشـجویی رسـیدند و به دانشـگاه هـا راه پیـدا کردند.
بسـیار مفتخریـم کـه در این بیـن تعـدادی از فرزنـدان دلبند همـکاران جزو این دسـته هسـتند .به
نوبـه خودمـان ضمـن عرض تبریـک به ایـن عزیـزان ،همـکاران محترم و همسـران ارجمندشـان
بـر ایـن باوریـم که خانـواده هـای این فرزنـدان موفق سـرمایه گـذاری اصولـی و بنیانـی را روی
فرزنـدان خـود انجـام داده اند.
از سـوی دیگـر از آن جایـی کـه آمـوزش دیـدن در هر سـن و مقطعی انتهـا نـدارد و محور،پایه و
اسـاس توسـعه یافتگـی هـر جامعه ای بـه دانش نیروهای انسـانی آن اسـت؛ بسـیار خوشـحالیم که
درآخریـن سـال قـرن جـاری تعـدادی از همـکاران خـدوم و زحمتکشـمان در کنـار کار و تالش
خـود دسـت از آمـوزش و تعالـی خـود بر نداشـته انـد و با همـت بلندخویـش در مقطـع تحصیلی
کارشناسـی و دکتـری پذیرفته شـده انـد و تعدادی نیزدر ایـن مقاطع دانش آموخته شـدند و مطمئنا
با افزون شـدن علمشـان در راه خدمت رسـانی بهتر و بیشـتر به ذی نفعان گرامی جهاد کشـاورزی
کشـور و بـه ویژه اسـتان فـارس گام بر خواهند داشـت.
بـه پـاس تقدیـر از این عزیـزان برآن شـدیم با اختصـاص صفحه ای خـاص مزین بـه تصویر تمام
ایـن عزیـزان آن هـا را بـه همـه مخاطبین ایـن نشـریه معرفی کنیـم ،بماند کـه پس از سـه ماه از
ارسـال فراخـوان ارسـال اطالعات و عکس این بزرگواران سـپری شـد تـا باالخره بـا پیگیری های
زیـادف در واپسـین لحظـات بـه اتمام رسـیدن مجله به مرحله ای رسـید کـه مالحظه مـی فرمایید.
امیـد کـه؛ در سـال  1400شـاهد مضاعـف شـدن موفقیت تعداد بیشـتری بـا رتبه های تـک رقمی،
دورقمی و سـه رقمی باشـیم.
با احترام،

هیات تحریریه مجله پرتو امید
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فرزندان همکاران قبول شده در کنکور سراسری  1399-1400کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری

احمدرضا جشنی

سروش ترابی زاده
فرزند :سعید
فیزیک

دانشگاه شیراز

عباس صدقی

فرزند :محمدحسین
علوم کامپیوتر
دانشگاه اصفهان

زهرا ارکیان

فرزند :سرافراز
کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
دانشگاه دولتی شیراز
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پارسا شصتی

فرزند :صیاد
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه تهران

پزشکی

امیر محمد تیموری

سید نیما حسینی خرمی

فرزند :مهرداد

علیرضا کرمی زاده

فرزند :محمد
دکتری پزشکی (رتبه )100
علوم پزشکی شیراز

امیررضا خادمی

فرزند :نوازاله
اموزش زبان انگلیسی
دانشگاه دولتی یاسوج

فرزند :سید ناصر
مهندسی نقشه برداری
دانشگاه اصفهان

محمد امیر فوالدی

فرزند :یزدان
مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی همدان

مهدی عامری

سینا قاسمی مزیدی

مهندسی عمران
دانشگاه یزد

مهندسی مکانیک

پردیس امتحانی

فاطمه افتخارنیا

فرزند :حمید رضا
مهندسی معماری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
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فرزند :عباسعلی

فرزند :محمد حسن
کارشناسی بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

احمد صالحی

فرزند :محمدهادی
امار
دانشگاه شیراز

فرزند :محمد رضا
ارشد معماری
دانشگاه گیالن

حسین نورائی

فرزند :حسن

دانشگاه شیراز

فاطمه جوکار

فرزند :علی
علوم آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی یزد

فرزند :حیدر
مهندسی مکانیک
دانشگاه بوعلی سینا همدان

طلیعه رمزی جهرمی
فرزند :عالء الدین

کارشناسی گفتار درمانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روژان دهقان پور
فرزند :علی

مهندسی برق

دانشگاه شیراز

فرناز شهبازیانفرد

فرزند :ذبیح رضا
مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه دولتی جهرم

زهرا شهرآبادی

فرزند :ناصر
مهندسی کامپیوتر
دولتی یزد

مریم محمودی

فرزند :عبدالحمید
آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فاطمه یوسفی نیا
فرزند :محمدرضا

گرافیک و تصویربرداری
دانشگاه آزاد واحد شیراز

همکاران قبول شده در کنکور سراسری  1400-1399کارشناسی ارشد و دکتری

ابوذر اسماعیلی

سیداحسان زاهدی

دکتری علوم علف های هرز
دانشگاه تهران دوره روزانه

دکتری حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد حسن صفری سعدی

سید عبداله سیدی

مکانیک بیوسیستم -طراحی
ماشین های کشاورزی
دانشگاه تهران

فوق لیسانس بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه شیراز

علی فالحی

علی قرمزی

دکتری اقتصاد کشاورزی ،منابع طبیعی
و محیط زیست

دانشگاه آزاد واحد مرودشت

محمد حیدری

دکتری علوم باغبانی
دانشگاه شهرکرد

اگرو تکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه شیراز

بابک مدارا

آگروتکنولوژی
( فیزیولوژی گیاهان زراعی)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

عبدالمجید رنجبر

دکتری اقتصاد کشاورزی
آزاد اسالمی مرودشت

مجتبی شعاع

فرزند :میرزا علی اکبر
زراعت
دانشگاه فسا

علی مومنی

اگروتکنولوژی/
اکولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه یاسوج

علی فالحت پیشه

دکتری حشره شناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم

عبدالمجید نیکویی

اگروتکنولوژی/
اکولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه شیراز
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نجمه باقری

فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه علوم و تحقیقات

نجمه تاک پرور

دکتری اقتصاد ،منابع طبیعی
و محیط زیست

دانشگاه آزاد مرودشت

حمیده کاظمی

دکتری جامعه شناسی
دانشگاه جهرم

راضیه کرمی

دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه یاسوج

سمیه معمارزاده

حشره شناسی کشاورزی،
تخصص کنه شناسی
دانشگاه آزاد شیراز

همکاران دانش آموخته مقطع دکتری در سال تحصیلی1399

طاهره اوجی

مریم شفیعی

دکتری آگروتکنولوژی

دکتری خاکشناسی
شهید چمران اهواز
(جندی شاپور)
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علی جوکار

دکتری فیزیولوژی و فن آوری
پس از برداشت محصوالت باغی
دانشگاه آزاد اسالمی جهرم
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تکنولوژی گیاهی
دانشگاه پوترا مالزی

هواشناسی کشاورزی

دانشگاه آزاد اسالمی فسا

علیرضا اوجی

زهرا نوری

پوریا عطایی

دکتری مهندسی ترویج
و آموزش کشاورزی

وحید غفوری

دکتری مهندسی منابع آب
دانشگاه آزاد واحد
علوم و تحقیقات تهران

گفتگوی “ پرتوامید” با مریم زارعی
بانوی کارآفرین مرودشتی

به همت یک بانوی کارآفرین انجام شد؛

تغییر الگوی کشت و توسعه کاشت زعفران به جای کشت برنج در استان فارس

همسویی بخش خصوصی با سیاست تغییر الگوی کشت

مریـم زارعـی مدیـر عامـل شـرکت پـارس گیاهبـان متولـد  1364و دانشـجوی
مقطـع کارشناسـی ارشـد بیمـاری شناسـی گیاهـی اسـت؛ او ضرورت هـای تغییـر
الگـوی کشـت را احسـاس کـرده بـه همین منظـور از سـال  1394همسـو با جهاد
کشـاورزی در این راسـتا گام برداشـته اسـت به نحوی که اکنون موفق به توسـعه
کشـت زعفران در اراضی کم آب شهرسـتان مرودشـت شـده اسـت و  40هکتار از
قطعـات زیـر کشـت زعفـران را نظـارت و مدیریت مـی کند.
خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،بـا توجـه بـه اهمیت ایـن اقـدام ترویجی در یـک گفتگوی
اختصاصـی بـا ایـن بانـوی کار آفریـن مسـائل مرتبـط بـا تغییـر الگـوی کشـت و
توسـعه کشـت زعفـران را بـه بحـث گذاشـته اسـت کـه ماحصـل آن در زیـر از
نظرتـان می گـذرد.
زارعـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ضرورت هـای تغییـر الگـوی کشـت و
جایگزینـی شـلتوک کاری بـا زعفـران چـه بـوده اسـت ،گفـت :کمبـود منابـع آبی
خصوصـا آب هـای زیـر زمینی ،امـکان کاشـت زعفـران در اراضی خـرد و قطعات
کوچـک ،احیـاء زمین هـای درجـه  2و  3و چنـد سـاله بودن ایـن گیاه و برداشـت
محصـول در حـدود هفـت سـال از مهـم ترین دالیلـی بود که لـزوم ترویـج تغییر
الگـوی کاشـت را بـرای مـن به وجـود آورد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ترویج موفق یـک الگوی کشـت نیازمند بررسـی همه جانبه
مسـائل مربـوط بـه آن اسـت ،تصریح کـرد :بـرای حصول نتایـج مثبـت در برنامه
ترویـج تغییـر الگـوی کشـت مد نظـر ابتدا اهمیـت زعفـران در اقتصاد کشـاورزی
مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه را مـورد بررسـی قـرار دادیـم و سـپس علـل کاهش
عملکـرد مـزارع زعفـران در واحـد سـطح را ارزیابـی کردیـم تـا بـا رفع ایـن موانع
کار ترویجی تسـهیل شـود.
بـه گفتـه وی؛ تولیـد زعفـران در بخش هایـی از کشـورمان بـا ادامه حیـات صدها
هـزار خانـوار کشـاورز که بـا حداقل امکانـات طبیعـی و بارندگی های بسـیار اندک
سـالیانه در روسـتاها ماندهانـد و بـه زندگـی خود ادامـه میدهند گره خورده اسـت،
پـس توجـه جـدی بـه کاشـت زعفران توسـط ایـن قشـر در مناطق محـروم بدون
تردیـد در تقویـت اقتصـاد و بهبـود معیشـت خانوار روسـتایی نقش بسـزایی خواهد
داشت.

کاهش عملکرد مزارع زعفران در دهه های گذشته

مدیرعامـل شـرکت پـارس گیاهبـان بـا بیان اینکـه از سـالهای  1360تـا 1380
سـطح زیـر کشـت زعفـران حـدوداً پنـج برابـر افزایش داشـته امـا آمـار عمکردها

حکایـت از افـت تولیـد در واحـد سـطح دارد ،ابـراز کـرد :تاخیـر در جمـعآوری
محصـول از سـطح مـزارع بـه دلیـل افزایـش سـطح زیـر کشـت ،کمبـود کارگـر
یـا گـران بـودن دسـتمزد ،تاخیـر مضاعـف در عملیـات جداسـازی زعفـران از گل
و همچنیـن جابجاییهـای مکـرر گل زعفـران تـا مرحلـه جداسـازی از مهم ترین
دالیـل کاهـش عملکـرد در واحـد سـطح بوده اسـت.
زارعـی بـا جمـع بنـدی ارزیابی هـای خود بیـان کـرد :در برنامـه ترویجـی تدوین
شـده ،مقـرر شـد تـا بـا ترسـیم چشـم انـداز روشـنی از میـزان واقعـی تولیـد و
ظرفیتهـای سـرمایهگذاری در طرحهـای وابسـته به کاشـت زعفـران ،ضمن ارائه
شـیوه اصولـی کاشـت و برداشـت بـرای افزایـش عملکرد مـزارع در واحد سـطح،
روش هـای صحیـح فـرآوری بـه منظور کاهـش ضایعات و بهبـود کیفیـت برابر با
نیـاز بـازار در دسـتور کارمان باشـد.
ایـن بانـوی کار آفریـن بـا تاکید بـر اینکه اجـرای طـرح افزایش عملکـرد و بهبود
کیفیـت زعفـران بـا آمـوزش بـه موقـع و درسـت و کمک بـه ایجاد مـزارع مادری
بـرای تولیـد پیازهای بارور و نیز ایجـاد مراکز فرآوری صحیح زعفران؛ دسـتاوردی
بـزرگ خواهـد داشـت ،ابـراز کـرد :به نظر می رسـید بسـتر مناسـب بـرای تحقق
این اهداف در اکثر روسـتاهای شهرسـتان مرودشـت وجود دارد از این رو از سـطح
هـزار متـر مربـع به صـورت ترویجـی کار خود را آغـاز کردم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال اول یـک کیلوگـرم زعفران خشـک تولیـد کرده
اسـت ،افـزود :با توجـه به وجـود زمینه های مناسـب ،طرح های آزمایشـی دیگری
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نیز در شهرسـتان مرودشـت با کمک کشـاورزان پیشـرو انجام گرفت
و نتایـج مثبتـی به دسـت آمـد و باعث تقاضای کشـت هر چه بیشـتر
زعفران شـده است.
بـه گفتـه زارعـی؛ متوسـط عملکـرد در مـزارع تحـت پوشـش طـرح
ترویجـی هشـت کیلوگـرم زعفـران خشـک در هکتـار اسـت کـه در
برخـی مـزارع بـه ده کیلوگرم نیز می رسـد همچنین زعفـران تولیدی
بـه گـواه عمـوم به لحـاظ عطـر و طعـم از محصـوالت دیگر اسـتان
هـا مرغـوب تر اسـت.
او از برآورده شـدن انتظار تولید زعفران نسـبت به سـطح زیر کشـت،
ایجـاد اشـتغال پایـدار در روسـتاها ،افزایش کیفیت محصـول تولیدی،
شناسـنامهدار شـدن تولیـد ،کاهـش ضایعـات و در نتیجـه کاهـش
هزینـه تولیـد ،اسـتفاده درسـت از منابـع ماننـد آب و زمیـن ،تقسـیم
عادالنـه درآمـد ،امیـد بـه مانـدن در روسـتا و در مـواردی مهاجـرت
معکـوس روسـتا زادگان بـه زادگاهشـان ،جـذب سـرمایه در مناطـق
محـروم بـا ایجاد صنایـع مرتبط با زعفـران به عنوان محاسـن اجرای
طـرح ترویجی کشـت زعفـران یـاد کرد.

رشد صنایع تبدیلی داخلی ضامن تولید زعفران

ایـن کار آفریـن مرودشـتی اضافـه کـرد :کسـب ارزش واقعـی
محصوالتـی همچـون زعفـران در گـروی رشـد و شـکوفایی صنایـع
تبدیلـی آن در داخـل کشـور اسـت و اکنـون دیگـر بـه زعفـران بـه
عنـوان یـک محصول لوکس و اشـرافی نگاه نمیشـود بلکه اسـتفاده
از زعفـران در بسـیاری از تولیـدات دارویـی و فرآوردههای بهداشـتی
بـا توجـه بـه گزارشهـای متعـدد خبـری در جهـان دربـاره نتایـج
تحقیقـات علمـی جایـگاه ویـژهای کسـب کـرده اسـت.
وی بـه صنایع بسـتهبنـدی و صـادرات محصول زعفـران نیز گریزی
زد و عنـوان کـرد :بسـته بندی مناسـب ،بـه عنوان یکـی از چالش ها
بـرای حاصـل شـدن ارزش افزوده بیشـتر اسـت چـرا که آنچه مسـلم
اسـت بسـتهبندی خود زبـان گویای ماهیـت کاال خواهـد بود.
بـه گفتـه او؛ تولیدکننـده با ارائه محصـول به بازار با بسـته بندی های
مناسـب بـه نوعی اهمیت واقعـی و ارزش محصـول درون آن را برای
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مصرفکننـده نمایـان میکنـد پـس بـرای توسـعه و بـه روز شـدن ایـن بخـش کـه الزمه
حضـور جـدی و قدرتمنـد در بـازار هـدف اسـت دولـت بایـد نسـبت بـه تجهیز یا نوسـازی
امکانـات تولیـد کنندگان توجـه نماید.
زارعـی بـه ایجـاد واحدهـای مـدرن بسـتهبندی زعفران بـه صورت مسـتقل نیز بـه عنوان
راه کار دیگـر بـرای توسـعه صنعـت زعفـران اشـاره کـرد و گفـت :در صـورت راه انـدازی
اینچنیـن واحد هـای مسـتقلی تمامـی تولیـد کننـدگان خـرد و کالن امکان بهـره گیری از
آن هـا را خواهند داشـت.

گفتگوی “ پرتوامید” با محسن علیزاده
نماینده مردم شهرستان های
بیضا و سپیدان در یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی

سرمایه گذار ما باید تمام دغدغه اش تولیدش باشد
در ادامـه گفتگـو بـا منتخبین مردم در یازدهمین دوره مجلس شـورای اسلامی بر آن
شـدیم ایـن بـار بـا محسـن علیـزاده نماینده مـردم شهرسـتان هـای بیضاء و سـپیدان
گفتگویـی را انجـام داده و نقطـه نظـرات وی را راجـع به بخش کشـاورزی جویا شـویم.
ضمـن تشـکر مجـدد از وقتـی کـه در اختیارمـان قـرار دادند و بـا حوصله هـر چه تمام
پاسـخگوی سـئواالتمان شـدند کـه ماحصـل آن در ذیل از نظرتـان می گذرد.

 -1ديـدگاه نمايندگان محترم مجلس یازدهم در خصوص بخش كشـاورزي
چيسـت ؟ اقدامـات عمـده و گام هـاي موثـري كه برای کشـاورزی کشـور
در مجلـس در دسـتور کار گذاشـته شـده اسـت چه مـوارد یا برنامـه هایي
هستند ؟

مـن خـودم را همیشـه خدمتگـذار بخش کشـاورزی می دانـم .ان شـاءاهلل بتوانیم
همچـون گذشـته در بخـش کشـاورزی خدمتگزار خوبـی برای مردم باشـیم.
ایـن کـه مجلـس یازدهم چـه نگاهی به بخـش کشـاورزی دارد و در چـه اولویتی
آن را قـرار داده بایـد خدمتتـون عـرض کنـم ،همانگونـه کـه مقام معظـم رهبری
هـم فرمودنـد یکـی از اساسـیترین مـواردی که مجلس در دسـتور کار خـود قرار
داده اسـت بهبـود وضعیـت معیشـتی مردم اسـت .شـما مسـتحضر هسـتید بخش
قابـل توجهـی از مـردم عزیـز کشـورمان در بخـش کشـاورزی در حـال فعالیـت
هسـتند و وقتـی قـرار هسـت نـگاه ویـژه داشـته باشـیم بـه مباحـث اقتصـادی و
معیشـت مـردم ،بـه طبع بایـد این نـگاه را برای بخش کشـاورزی ویژه تر داشـته
باشـیم .اعتقـاد مـا در مجلـس یازدهـم بـر این اسـت کـه کشـاورزی ما مـی تواند
یـک پایـه بسـیار بسـیار خـوب و اساسـی باشـد بـرای شـکل گیـری یـک اقتصاد
پویا در کشـور.
وقتـی مقـام معظـم رهبـری میفرماینـد کـه وابسـتگی هـا را در بودجـه از نفـت
کاهـش بدهیـد یعنـی ایـن کـه یک پایـه مسـتحکم بـرای آن تعریف کنیـد و این
پایـه مسـتحکم مطمئنـا مـی توانـد کشـاورزی باشـد .کمک بـه رونق کشـاورزی،
کمـک بـه کشـاورزان عزیـز ،کمک بـه بهبود فضـای تولیـد در بخش کشـاورزی
مطمئنـ ًا کمـک بـه اقتصاد کشـور خواهـد بود.
اگـر بخواهیـم مقایسـه کنیـم وضعیـت اقتصـاد کشـاورزی را در کشـور خودمان با
کشـورهای دیگـر بایـد عـرض کنم کـه علیرغـم داشـتن ظرفیت و پتانسـیل های

بسـیار خـوب ،امـا بـه این موضـوع فکر نکردیـم که کشـاورزیمان را به شـکلی تا
االن معرفـی کنیـم کـه بشـود پایـه اصلـی اقتصاد مـان و همیشـه سـعی کردهایم
کـه ایـن وابسـتگی بودجه به نفـت را دنبـال کنیم.
او افـزود :اخیـرا ایـن نگـرش تغییر پیدا کرده و کشـاورزی و صنعت توریسـم را به
عنـوان یکـی از پایههـای اصلی اقتصـاد در مجلس یازدهـم داریم دنبـال میکنیم
و مطمئنـ ًا بـا ایـن نگاه ،حتما نگـرش ها تغییر پیـدا خواهد کـرد ،حمایت از بخش
کشـاورزی بیشـتر و ان شـااهلل بتوانیـم اقدامـات خـوب مـورد انتظـار همـه مـردم
عزیـز و کشـاورزانمان را در آن جـا دنبال کنیم.
 -2بـه عنـوان يكـي از نماينـدگان مـردم اسـتان فـارس در خـا نـه ملـت،
ديـدگاه تـان در خصوص بخش كشـاورزي اسـتان فـارس و حـوزه انتخابیه
تـان چگونه اسـت؟

از گذشـته دور تـا بـه امـروز ،اسـتان فـارس را بـه عنـوان یـک قطب کشـاورزی
در کشـور معرفـی کـرده انـد و البتـه ایـن موضـوع باعـث شـده کـه مـا کمتـر به
صنعتمـان بپردازیـم و الزم هسـت کـه در کنـار نـگاه ویـژه بخـش کشـاورزی
در اسـتان فـارس مـا بـه صنایـع ،بـه ویـژه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در بخـش
کشـاورزی هـم نگاه داشـته باشـیم.
وی اظهـار کـرد :بـرای اسـتان فـارس ایـن امـکان وجـود دارد تبدیـل بـه یـک
قطـب اقتصـادی کشـاورزی در کشـور شـود و بـه دنبال این هسـتیم که انشـاءاهلل
در شهرسـتان بیضـا بـا تمرکـز بـر صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی
راه انـدازی منطقـه ویـژه اقتصـادی را دنبـال کنیـم.
همچنیـن بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای بسـیار خوب
اسـتان فـارس و داشـتن رتبـه هـای برتـر ،آن هـا را حفـط کنیـم و کمـک کنیم
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در محصـوالت دیگـر نیـز رتبـه هـای برتـر را کسـب کنیـم و مطمئنـا نمایندگان
محتـرم مـردم اسـتان فارس در مجلـس یازدهم حتمـ ًا این نگاه ویـژه را به بخش
کشـاورزی اسـتان خواهنـد داشـت چـون اصـوال مجموعـه بخـش کشـاورزی را
شـاید بتوانیـم بگوییـم بزرگتریـن مجموعـه اسـتانی مـی دانیم و الزم هسـت که
حمایـت جـدی تـر و بیشـتری را از ایـن مجموعه داشـته باشـیم.
 -3مسـتحضر هسـتید چنديـن سـال اسـت كـه اسـتان فـارس رتبـه اول
آمـوزش و توانمندسـازي بهـره برداران را داراسـت  ،تا چه حـد اين موضوع
را در عملكـرد توليدكننـدگان و بهـره برداران موثر مي دانيـد ؟ آيا آموزش
هـا در رفتار و معيشـت كشـاورزان مشـهود مي باشـد؟

مـا اصلا نمـی توانیـم مبحـث آمـوزش را در ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی همه
کارهایمـان در نظـر نگیریـم و مطمئنـا آمـوزش یکـی از مهـم تریـن حلقـه هـای
توسـعه مـا در بخـش کشـاورزی هسـت و بـه نظر من در کشـور خودمـان آموزش
مهمتریـن حلقـه این توسـعه مـی تواند باشـد .مطمئنا ما بایـد به دنبال این باشـیم
کـه در معرفـی سـامانههای نویـن آبیـاری ،شـیوه های جدیـد کشـت ،روش های
موثـر کشـاورزی کمـاکان بیش از گذشـته آموزش داشـته باشـیم.
تلاش هـای بی وقفه عزیزان ما در سـازمان جهـاد کشـاورزی ،در مدیریت ترویج
ایـن مجموعـه باعث شـده که کشـاورزان ما اطالعـات و آگاهی بسـیار خوبی را در
رابطـه مسـایل پیـدا کننـد اما ایـن فرصتی را کـه بعد از شـیوع بیمـاری کووید ۱۹
فصـای مجـازی بـه ما داد مـی تواند کمک بسـیار خوب و شـایانی را به مـا بکند.
مـردم هـم اخیـرا آشـنایی بیشـتری را بـا فضـای مجـازی پیـدا کرده انـد و
آموزش هایـی کـه قبلا در مراکـز خدمـات ،مسـاجد ،مـدارس برگـزار مـی کردیم
و کشـاورزان را دعـو ت مـی کردیـم ،اکنـون مـی تواند به صـورت گسـترده تر در
فصـای مجـازی بـرای همه کشـاورزان اتفاق بیفتـد .انتظاری هم کـه اینجا از صدا
و سـیمای جمهـوری اسلامی ایـران ،به ویـژه عزیـزان در مرکز فـارس داریم این
اسـت کـه در بحـث اطالعرسـانی و آگاهسـازی و همـکاری بـا مجموعه سـازمان
جهـاد کشـاورزی مطابـق با قانون افزایش بهـره وری در بخش کشـاورزی و منابع
طبیعی همکاری شـان را بیشـتر کنند تا این آگاهسـازی و اطالعرسـانی به شـکل
مطلوب تـری انجام بشـود.
 -4مهمتريـن درخواسـت كشـاورزان يـا چالـش بخـش كشـاورزي درحوزه
انتخابيه شـما چيسـت؟

اتفاقـی کـه طـی چنـد سـال اخیـر در بخـش کشـاورزی افتـاده اسـت و هـم این
اسـتان و بیشـتر نقاط کشـور را هم درگیر خودش کرده بحران خشکسـالی هسـت
کـه بـه وجـود آمـده و متاسـفانه سـطح آب هـای زیرزمینـی مـا به شـدت کاهش
پیـدا کـرده و کشـاورزی مـا را با مشـکالتی مواجه کرده و الزم اسـت کـه در کنار
ایـن موضـوع ما شـیوه های نویـن آبیاری را حتما توسـعه بدهیـم ،و در حال کمک
کـردن بـه ایـن مهم هسـتیم کـه بخش قابـل توجهـی را از محل فـروش اوراق و
صنـدوق توسـعه را تخصیـص بدهیـم بـه مباحـث آبیـاری تحت فشـار و اگـر این
اتفـاق بیفتد و از شـیوه هـای جدید آبیاری نوین اسـتفاده کنیـم و روش های قبلی
سـنتی و آبیـاری غرقابـی را کـه هم اکنون هم کم شـده اسـت به طـور کامل کنار
بگذاریـم حتمـ ًا میتوانیـم بـا همین میـزان حداقـل آب موجود ،حداکثـر بهره وری
را داشته باشیم.
وی افـزود :موضوعـی کـه مـی بایسـت مـورد توجـه کشـاورزان عزیز قـرار بگیرد
ایـن اسـت کـه مـا در حداقل اراضـی مان ،حداکثـر تولیـد و بهره برداری را داشـته
باشـیم و ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـا ارقـام جدیدی که ازسـوی سـازمان جهاد
کشـاورزی معرفـی می شـود و با شـیوه هـای جدید کشـت و اعالم تاریخ مناسـب
کشـت ایـن اتفـاق مـی تواند بیفتـد و الزم اسـت همه کشـاورزان بـه توصیه های

72

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 68دی مـــــــاه 1399

تربیتـی ترویجـی کـه توسـط مدیـران پارسـل و مدیـران جهـاد کشـاورزی توجـه
داشـته باشـند تـا انشـااهلل مـا بتوانیم در کشـاورزی همچو سـال های گذشـته رتبه
های نخسـت را داشـته باشـیم.
 -5بـراي جـذب سـرمايه گذاري در بخش كشـاورزي شهرسـتان و اسـتان
چه راهـكاري را پيشـنهاد مـي كنيد؟

از رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس خواهش کـرده ام این مأموریت
را بـه همـه مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان هـا بدهند؛ الزم اسـت کـه ما در
همـه شهرسـتان هـا یـک دفترچه ای به عنـوان پیشـنهادات سـرمایهگذاری یا به
عنـوان فرصـت هـای سـرمایه گـذاری آن شهرسـتان آماده کنیـم و سـرمایه گذار
مـا بایـد تمـام دغدغـه اش تولیـدش باشـد به گونـه ای که مـا باید زیر سـاخت را
بـرای وی از قبـل فراهـم کـرده باشـیم به نحـوی که اگر قرار اسـت یـک صنایع
تبدیلـی و تکمیلـی در شهرسـتان شـکل بگیـرد ،مـا بایـد از قبـل زمین مـورد نظر
را آمـاده کنیـم ،مجوزهـای الزم بـرای اجـرای آن طـرح را هـم به صـورت بی نام
بگیریـم و هنگامـی کـه سـرمایه گذار مراجعـه کرد ما مجـوز را تغییر نـام بدهیم و
او فقـط و فقـط بـه دنبال انجام کارش باشـد و البته الزم اسـت همـکاری ویژه ای
را هـم بانـک هـا بـه ویـژه بانک کشـاورزی بـرای ایجاد ایـن سـرمایه گذاری ها
داشـته باشند.
همـه آنچیـزی کـه در پیـام مقـام معظم رهبـری بوده اسـت خالصه می شـود در
ایـن مـورد نهفتـه اسـت و اگر مـا بتوانیم به نحو احسـنت ایـن کار را انجـام دهیم
جهـش تولیـد را در سـالی کـه بـه همیـن نـام هـم مزیـن شـده اسـت میتوانیـم
داشـته باشیم.
وی تصریـح کـرد :نـگاه مـا بـرای سـرمایه گـذاری در اسـتان بـه ویـژه در بخش
کشـاورزی یـک نگاه بسـیار بسـیار ویژه اسـت و در همیـن هم اعلام آمادگی می
کنـم هـر کسـی که آمادگی سـرمایه گـذاری چه در حـوزه انتخابیـه اینجانب و چه
در هـر کـدام از شهرسـتان هـای اسـتان فارس در هر بخشـی به ویژه کشـاورزی
را داشـته باشـد ،بـا تمـام تـوان در کنارشـان خواهـم بـود کـه بتوانـم تمـام موانع
موجـود را رفـع کنیـم و ان شـاءاهلل در کوتاهتریـن زمـان ممکـن سـرمایهگذاری
اتفـاق بیفتـد .چـرا کـه هـم بـه تولیـد و هـم بـه ایجـاد اشـتغال اسـتان کمـک
می کنـد.
 -6نظرتـان در خصـوص طرح نظـام نوين ترويـج اطالعی داریـد در صورت
اطالع ،نظرتـان را بفرمائید؟

اتفاقـی کـه می بایسـت از گذشـته میافتاد و البتـه الگوبرداری بسـیار خوبی هم از
کشـورهایی کـه بـه صورت مـدرن و خیلـی سیسـتمی کار کشـاورزی را دنبال می
کننـد ،شـد همیـن بـود .ایـن کار باعث می شـود کـه انتقـال دانش و فنـاوری به

کشـاورز را در کوتاهتریـن زمـان ممکـن انجام داد و کشـاورز ایـن اطمینان برایش
ایجـاد مـی شـود که مشـاوره فنـی را همیشـه در کنار خـودش دارد و هـر زمانی با
مشـکلی مواجـه مـی شـود بـا مراجعه به مدیـر آن پارسـل موضـوع را پیگیری می
کنـد .در واقـع ایـن طـرح یـک اطمینان بخشـی را بـه کشـاورزان عزیز مـا انتقال
مـی دهـد و کمـک میکنـد کـه مـا در برنامـه ریـزی هـای تولیدمان بهتـر عمل
کنیم .
یکـی از موضوعاتـی کـه امـروز مـورد گالیـه کشـاورزان اسـت ،ایـن مـی باشـد
کـه مـا محصولـی را تولیـد کـرده ایـم ولـی نمـی توانیـم آن را در بازار بـه فروش
برسـانیم .دلیـل ایـن اتفاق این هسـت کـه مطابق برنامـه ریزی های اعالم شـده
بـرای کشـت کـه در جهـاد کشـاورزی صـورت گرفتـه اسـت عمل نمـی کنند.
طبـق آمـار اعالم شـده ،در سـال گذشـته مبلغ بسـیار بسـیار قابل توجهـی بالغ بر
 ۴۰هـزار میلیـارد تومـان توسـط دولت برای خریـد حمایتی محصوالت کشـاورزی
جهـت خریـد حمایتـی محصوالت کشـاورزی در کشـور و بـا این عدد چه توسـعه
های عمرانی می توانسـت در کشـور انجام شـود.در سـال جاری در اسـتان فارس
بـا مشـکالتی در خصوص کشـت گوجـه فرنگی مواجه شـدیم خیلی از کشـاورزان
محصـول را کشـت کـرده بودنـد و کارخانجـات ظرفیـت خریـد را نداشـتند با افت
شـدید قیمـت مواجه شـده بـود وزارت جهاد کشـاورزی ،سـازمان جهاد کشـاورزی
و سـازمان تعـاون روسـتایی خریـد حمایتـی را انجام داد اگـر نظام نویـن ترویج به
درسـتی اجـرا شـود مدیـران و کشـاورزان بـه توصیه هـای مدیران پارسـل های
توجـه داشـته باشـند و یقینـ ًا این بـی برنامگـی را در تولیـدات کشـاورزی نداریم و
کشـاورزان مـا نیـز قطعـا متضرر نخواهند شـد.
 -7نظرتـان را در زمینـه تولیـد محصـول گواهـی شـده و اسـتاندارد بیـان
نما یید ؟

الزم اسـت کـه تولیـد محصول گواهی شـده و اسـتاندارد را در همه کشـور داشـته
باشـیم محصوالت کشـاورزی چرا که یکی از آسـیب های اساسـی ما در صادرات
محصوالت کشـاورزی خریداران بسـیار بسـیار خوبـی هم در همه دنیـا دارد همین
اسـت کـه دارای اسـتانداردهای الزم و گواهـی الزم نیسـت ،از ایـن رو تمرکز را بر
تولیـد محصـول سـالم ،گواهـی شـده و اسـتاندارد بگذاریـم و محصولی بـا حداقل
باقـی مانـده سـموم و کودهـا تولیـد کنیم تـا بتوانیم فضـای خوبی بـرای صادرات
این محصوالت داشـته باشـیم.
اخیـراً در حـوزه انتخابیـه بنـده موضـوع ایجـاد زنجیـره ارزش تولید سـیب توسـط
یکی از سـرمایه گذاران شـروع شـده و با تولید محصول گواهی شـده و اسـتاندارد
امیدواریـم بتوانیـم آن را بـه همـه دنیـا معرفـی کنیم ضمـن این که در شهرسـتان
بیضـاء بـا تولید اسـتاندارد و گواهی شـده محصـول انگور بـه دنبال ایجـاد زنجیره
ارزش ایـن محصول هسـتیم.
 -8وضعيـت صـادرات محصـوالت كشـاورزي در اسـتان فـارس و حـوزه
انتخابییـه خودتـان را چگونـه ارزيابـي مـي كنيـد ؟ چـه موانعي را مشـاهده
مـي فرماييـد و چـه توصيـه اي داريـد ؟

همـان گونـه کـه قبلا گفته شـد در صدد ایجـاد منطقه ویـژه اقتصـادی در جنوب
کشـور در اسـتان فارس هسـتیم تا صرف ًا بـه منظور ایجاد صنایـع تبدیلی -تکمیلی
بخـش کشـاورزی بـا نگاه ویـژه بر صـادرات این محصـوالت در ایـن منطقه ویژه
گام برداریـم و از معافیـت هـای قانونـی اسـتفاده کنیـم و امیدواریـم بتوانیـم یـک
خـط هوایـی ویـژه نیز برای ایجـاد ترانزیـت کاالهـا در آن منطقه ایجـاد کنیم.
ایـن اعتقـاد را دارم کـه می توانیـم فقط با تمرکـز بر تولیدات در بخش کشـاورزی
درآمـدی چندیـن برابـر درآمد نفتی کشـور داشـته باشـیم و بـه حمد اله در اسـتان
فـارس نیـز پتانسـیل خوبی وجود دارد بـه گونه ای که نه تنها در بخش کشـاورزی

بلکـه در بخـش منابـع طبیعـی و مراتـع نیـز مـا ایـن پتانسـیل و ظرفیـت را داریم
کـه بتوانیـم تولیـدات گیاهـان دارویـی در مراتع را بـا حداقل آب مورد نیـاز تولید و
محصوالت را صـادر کنیم.
الزم اسـت از سـایر دسـتگاهها ماننـد گمـرک و وزارت صمـت نیز کمـک کنند که
صـادرات با حداقل بروکراسـی اداری انجام شـود.
 -9اشـتغال مـردم حـوزه انتخابيـه شـما در بخـش كشـاورزي چـه مقـدار
اسـت؟ چـه راهـكار و توصيـه اي بـراي افزايش يا حفـظ اين تعـداد داريد؟

متاسـفانه آمـار بیـکاری کـه در همـه کشـور آمـار باالیـی اسـت اما در شهرسـتان
هایـی کـه عمدتـ ًا فعالیـت آنهـا کشـاورزی اسـت بـه دلیـل ایـن آمـار بـه دلیـل
خشکسـالی هـا در سـنوات اخیـر شـاید بیشـتر باشـد مـا داریـم دنبـال میکنیـم
کـه در شهرسـتان خودمـان بـا ایجاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلی آمار بیـکاری را به
حداقـل برسـانیم و آمـار اشـتغال را بـاال ببریـم و این موضوع در سـایر شهرسـتان
هـا و سـایر نقـاط کشـور نیز وجود دارد و در شهرسـتان مـا نیز این آمار باال اسـت.
 -10بـا توجـه بـه اینکـه شـما در کمیسـیون اقتصـادی مجلـس حضـور داریـد با
توجـه بـه اینکـه در مجلـس قانونگـذاری صـورت مـی گیـرد مـورد خاصـی برای
اصلاح قوانیـن در بخـش کشـاورزی در دسـتور کار قـرار دارد؟
موضـوع مهمـی کـه از ابتـدا در حـال دنبـال کـردن آن هسـتیم ،بحـث اصلاح
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی اسـت کـه با جلسـات متعـددی که
بـا مجموعـه وزارت جهاد کشـاورزی داشـته ایم ،پیشـنهادات گرفتهشـده اسـت و
بـرای اصلاح آن هـا اقـدام خواهد شـد.
اصلاح قانـون تاسـیس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در
الیحـه بودجـه  ۱۴۰۰در دسـتور کارمان قـرار دارد و چند مورد که پیشـنهاد وزارت
جهـاد کشـاورزی بـود را دنبـال میکنیم همچنیـن از محل اوراق یـک کمک ویژه
بـرای توسـعه کشـت هـای گلخانه هـای ،آبیـاری نوین و طـرح هـای آبخیزداری
و آبخوانـداری دنبـال مـی کنیـم و امیـدوارم کـه بتـوان در الیحه بودجـه تصویب
کـرد و تبدیـل به قانون شـود.
موضـوع مهمـی که در کمیسـیون اقتصـادی که از قبل قـول دادم و دارم با جدیت
دنبـال مـی کنم تسـهیل فرآیند شـروع کسـب و کار بـه ویژه در بخش کشـاورزی
بـوده اسـت همانگونـه کـه مسـتحضرید کشـاورزان مـا اخیـراً بـا مشـکالتی در
خصـوص صـدور پروانـه و تمدیـد آن هـا مواجـه هسـتند و بـه دنبال این هسـتیم
کـه فرآینـد آن را بـه حداقـل زمـان ممکـن برسـانیم و ایـن موضـوع را در سـتاد
تسـهیل فرایندهـا و مقـررات زدایـی در کمیسـیون اقتصـادی دنبال می شـود.
آمادگـی داریـم کـه هر جایی که بهـره برداران بخش کشـاورزی و مسـئولین ایراد
و اشـکال را در قوانیـن میبیننـد ارائـه دهنـد تـا در صورتی که نیاز بـه اصالح دارد
در کوتـاه تریـن زمان ممکن در دسـتور کار مجلس قـرار دهیم.

 -11چـه توصيـه هايـي بـه بهـره بـرداران و همـکاران جهـاد کشـاورزی و
دسـت انـدركاران بخـش كشـاورزي داريـد؟

توصیـه مـن بـه بهره برداران این اسـت که سـازمان جهـاد کشـاورزی را خانه اول
خودشـان بداننـد چـون کارکنـان ایـن مجموعه بـا تمام تـوان تلاش میکنند که
بهرهبـرداران هـم تولیـد خوبـی داشـته باشـند و هـم سـود خوبی عایدشـان شـود
از ایـن رو کشـاورزان بایـد بـه مجموعـه جهادکشـاورزی اطمینان داشـته باشـند و
توصیـه هـای ایـن مجموعه را بـه ویـژه در برنامهریزیهای کشـت مـد نظر قرار
دهنـد و کمـک کننـد کـه کمتـر مـا بـا چالش تولیـد مواجـه شـویم و از دوسـتان
سـازمان جهادکشـاورزی نیـز خواهـش می کنـم ارتباطشـان با کشـاورزان نزدیک
تـر شـود بـه نحوی کـه در گذشـته مدیـران مجموعـه جهاد کشـاورزی بـا حضور
در منـازل کشـاورزان ارتبـاط صمیمـی تـر و نزدیـک تر برقـرار میکردند و شـاید
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ایـن اتفـاق در همـه زندگـی روزمـره بـرای مـا افتاده باشـد الزم اسـت کـه مانند
گذشـته ایـن ارتبـاط نزدیـک را داشـته باشـیم تـا بتوانیـم تولیـد خوبـی را در این
بخش داشـته باشـیم.

ضمـن اینکـه نماینـدگان دعـوت شـوند و نظراتشـان را ارائه دهنـد و مطمئنا وقتی
نظراتشـان را ارائـه و چالـش هـای شـما را متوجـه شـدند ،انعکاس دهنـده نظرات
شـما بـه سـایر نماینـدگان نیز خواهنـد بود.

 -۱۲برای اینکه ارتباط سـازمان با نمایندگان بیشـتر شـود چـه راهکارهایی
را پیشـنهاد می دهید؟

 -13آيـا خبرنامـه "پرتواميد" را تاکنون از طریق شـبکه های مجازی دریافت
کرده ایـد؟ نظر شـما براي بهبود خبرنامه جهاد كشـاورزي چيسـت؟

بخـش کشـاورزی یکـی از مهمتریـن بخـش هـای اسـتان فـارس اسـت حداقـل
در هـر فصـل یـا هـر شـش مـاه یـک بـار زمانـی کـه نماینـدگان برای سرکشـی
بـه حـوزه انتخابییـه خـود مـی آینـد دیداری داشـته باشـید تا هـم دوسـتان نقطه
نظـرات خـود را منتقـل کنند و هم اگر شـده خیلـی کوتاه گزارشـی از فعالیت های
انجام شـده در هر فصل را داشـته باشـید که ارتباط بیشـتری شـکل بگیرد و بنده
هـم قـول میدهـم که یک پـل ارتباطـی خوب بـرای برگزاری نشسـتها باشـم.
راه هـای دیگـری ماننـد فضـای مجـازی وجـود دارد کـه شـما مـی توانیـد نقطـه
نظـرات را انعـکاس دهیـد ایـن کار نیز کـه االن در مجله پرتوامیـد انجام میدهید
بسـیار بسـیار کار پسـندیده ای است.
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چـاپ مجلـه پرتـو امیـد از اتفاقـات بسـیار خوبـی اسـت کـه در سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس رقـم خـورده اسـت.
ایـن مجلـه ارتبـاط بسـیار خوبـی بیـن همـه مجموعههـای جهـاد کشـاورزی
ایجـاد کـرده اسـت و منعکـس کننـده خبرهـای خوب و همیشـگی سـازمان جهاد
کشـاورزی بـوده اسـت بـه ویـژه این کـه نقطهنظـرات کشـاورزان پیشـرو در این
مجلـه می توانـد انگیـزه را بـرای سـایر کشـاورزان ایجـاد کنـد و نیـز مباحـث
نخبـگان و متخصصیـن بخـش کشـاورزی کمـک شـایان توجهی را بـه مخاطبین
مـی کنـد و در نهایـت امیـدوارم روزی برسـد کـه مجلـه پرتـو امید به عنـوان یک
مجلـه رسـمی و بین المللـی انتشـار پیـدا کنـد.

گفتگوی “ پرتوامید” با
پروفسور محمد جعفر ناظم السادات
استاد بخش مهندسی آب
و رییس مرکز پژوهش های علوم جوی
و اقیانوسی دانشگاه شیراز

بـــا توجـــه بـــه رویکـرد ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بـه دانـش بنیـان و علمی کــردن
بخـش کشـــاورزی در ایـــن اسـتان ،و اختصـاص یافتـن صفحـه و سـتونی در مجلـه پرتوامیـد بـه گفت
و گـو بـا اسـاتید صاحـب نظـر دانشـگاه هـا ،و گشـودن فضـای بحـث و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه
کارهــای کشـــاورزی علمی ،در ایـــن شـــماره از پرتـــو امیــد پـــای صحبت پروفسور محمد جعفر ناظم
السـادات ،اسـتاد بخـش مهندسـی آب و رییـس مرکـز پژوهـش های علـوم جوی و اقیانوسـی دانشـگاه
شـیراز نشســـتیم که ماحصــل آن از نظرتــان می گــذرد.

 )1چـه راهـکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده
و  ...پیشـنهاد مـی دهید؟

ایـن پرسـش در گـذر چنـد دهـه گذشـته در دیـد همـگان بـوده و پاسـخ هـای
گوناگونـی نیـز بـدان داده شـده اسـت .بـا ایـن همـه ،هنـوز پرسـش سـر جـای
خـودش پـا برجـا اسـت و بسـیاری از اندیشـمندان پیونـد کنونـی میان دانشـگاه و
سـازمان های اجرایـی را پاسـخگوی نیازهـای کشـور نمـی داننـد .برای گسـترش
پیوندهـای میـان دانشـگاه و بویـژه دانشـکده ی کشـاورزی بـا زیـر گـروه هـای
وزارت جهـاد کشـاورزی ،اراده ای بسـیار نیرومندتـر از گذشـته نیـاز اسـت .شـاید
یکـی از علـل ناکامـی آن باشـد کـه سـازمان هـای دولتی مـی خواهند خودشـان
دارای دسـتگاه پژوهشـی باشـند تا با بودن آنها نیازی به دانشـگاه نداشـته نباشـد.
البتـه وزارت جهـاد کشـاورزی از پیـش از انقلاب دارای سـازمان تحقیقـات بـوده
اسـت کـه چنیـن سـاختاری در وزارت کشـاورزی ایالـت متحـده آمریکا نیـز دیده
مـی شـود .ایـن نزدیکی سـاختار نشـانگر آن اسـت کـه چشمداشـت نیـز آن بوده
اسـت که همکاری میان دانشـگاه ها و وزارت کشـاورزی و سـازمان تحقیقات نیز
همچـون آن کشـور بوده باشـد .شـوربختانه هنوز چنیـن پیوند میان دانشـگاه ها و
وزارت کشـاورزی و سـازمان تحقیقـات آن هنـوز به سـر انجامی شایسـته نرسـیده
اسـت .به دیگر سـخن همکاری میان دانشـگاه و وزارت کشـاورزی بویژه سـازمان
تحقیقـات آن ،نیازمنـد بازنگـری بـر پایـه مدل هـای کامیاب جهانی اسـت.
در سـاختار کنونـی اگـر در وزارت جهـاد کشـاورزی بودجـه اندکی هم بـه پژوهش
اختصـاص یابـد ،آن بودجـه کمتـر از تـوان پژوهشـی سـازمان تحقیقـات وابسـته
بـه وزارتخانـه اسـت و جـای همـکاری با دانشـگاه بسـیار تنـگ و کوچک اسـت.
در هزینـه بودجـه هـای پژوهشـی اسـتانی و کشـوری نیز چنـدان همـکاری میان
دانشـگاه و سـازمان تحقیقات کشـاورزی دیده نشـده اسـت .گاهی نیز یک چشـم
هـم چشـمی در برداشـت اعتبـار پژوهشـی اسـتانی وکشـوری میـان دانشـگاه و

سـازمان تحقیقـات کشـاورزی دیـده مـی شـود کـه به سـود کشـاورزی کشـور و
اسـتان نیسـت .شایسـته اسـت که دامنه همکاری ها و حوضه های کار تخصصی
هـر بخـش روشـن شـود و بر همـان پایـه اعتبارهـا تخصیـص یابد.
 )2چـه اقدامـات مشـترکی بـا محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی یـا
کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی تاکنـون انجـام داده ایـد ؟

همانگونـه کـه در پاسـخ بـه پرسـش نخسـت یـادآوری شـد ،بودجـه هـای مرکـز
تحقیقـات کشـاورزی در انـدازه ای نیسـت کـه حتـی پاسـخگوی تـوان پژوهشـی
اعضـای ارجمنـد هییـت علمـی ایـن مراکز باشـد .بـا این انـدک بودجه پژوهشـی
نباید چشمداشـت یک همکاری گسـترده میان دانشـگاه و وزارت جهاد کشـاورزی
را داشـت .در سـال هـای اخیر همکاری ما بیشـتر برگزاری سـمینار یـا کارگاه بوده
اسـت کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی در برگـزاری آن تا انـدازه ای کمـک مالی و
معنـوی نمـوده اسـت .البتـه در سـال  1385بـا موافقـت جهـاد کشـاورزی اسـتان
اعتبـاری بـرای تجهیـز سـامانه ماهـواره ای دانشـگاه از سـوی سـازمان مدیریـت
و برنامـه ریـزی اسـتان بـه مرکـز پژوهشـهای علوم جـوی و اقیانوسـی اختصاص
یافـت کـه سپاسـگزاری مـی گردد.
 )3آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟

در چنـد سـال گذشـته دعوتـی نشـده اسـت .پیـش از ایـن بـرای ارایه پیـش بینی
هـای فصلـی بـارش دعـوت مـی نمودند ولـی در چند سـال گذشـته نبوده اسـت.
البتـه بـرای ارایـه یـک پیـش بینی که بـرای کشـاورزان قابـل بهره برداری باشـد
نیـاز بـه انجام پژوهش و پایش پیوسـته اسـت .یعنـی اگر بنده بخواهم در نشسـت
شـورای کشـاورزی شـرکت کنـم و دربـاره پیـش بینی فصلـی بارش و کـم و زیاد
آن چیـزی بگویـم که کشـاورزان بر پایـه آن برنامه ریـزی نمایند ،نیازمنـد ارزیابی
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و پایـش پارامترهـای فراوانـی اسـت .بـدون پایـش پیوسـته پدیـده هـای جوی و
اقیانوسـی نمیتـوان پیـش بینـی هـای درخـوری ارایـه داد .اسـتان فـارس دارای
جغرافیـای گوناگونـی اسـت و بـرای ارایـه پیـش بینی بایسـتی پدیده هـا را پایش
نمـود و بـا مبانـی پژوهشـی هماهنگ سـاخت و سـپس لب به سـخن گشـود.
چنیـن پیـش بینـی نیازمنـد هزینـه اسـت .بایـد تیمـی همـراه مـا باشـد تا بـا کار
پیوسـته بتوانیـم پیـش بینـی فصلـی را ارایـه کنیـم و آن را هـر مـاه بـه روز کنیم.
سـازمان کشـاورزی شـاید بـر ایـن بـاور باشـد کـه چـون پیـش بینـی رایـگان در
دسترسـمان قـرار مـی گیـرد چرا پـول بدهیم .البته این باور بسـیار اشـتباه اسـت و
سـاالنه هـزاران میلیـارد تومان زیان ناشـی از سـرمایه گذاری نکردن بـرای بهبود
دانـش پیـش بینـی بر دوش اقتصاد کشـاورزی کشـور مـی افتد .زیان های ناشـی
از سـرمازدگی ،خشکسـالی ،سـیل ،گرما زدگی ،تگرگ ،توفان بر اقتصاد کشـاوری
اسـتان فـارس و کشـور بـی انتهـا اسـت .اگـر بـاور پیـش بینـی رایـگان و بـدون
سـرمایه گـذاری از ذهـن مدیـران بیـرون بـرود ،جـای همـکاری بسـیار گسـترده
فـراوان اسـت .اگـر همـکاری ما به کاهـش ده درصد زیان ناشـی از ایـن پدیده ها
باشـد ،سـود اقتصـادی همیـن ده در صـد در اسـتان فارس بـه ده ها هـزار میلیارد
تومـان خواهد رسـید.
 ) 4آیـا پایـان نامـه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت
برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد ؟

چـه مشـکالتی سـر راه ایـن موضوع بوده اسـت ؟ پیشـنهاد شـما برای اسـتفاده از
ظرفیـت دانشـجویان فـوق لیسـانس و دکتـرا چه بوده اسـت ؟
کـم و بیـش همـه کارهـای پژوهشـی ما در راسـتای کمک بـه بخش اجرا اسـت.
بهبـود پیـش بینـی شـرایط اقلیمی از فصلی تا چنـد دهه ای در دامنـه کار اینجانب
و همکارانـم اسـت .کسـی نیسـت کـه از بهبـود دانش و فنـاوری پیش بینی سـود
نبـرد .باالتریـن سـود در پیوند با بخش کشـاورزی اسـت.
همانگونـه کـه یـادآوری شـد ،بـرای کاربردی کـردن یافته هـای دانشـگاهی باید
کمـک شـود تـا ایـن یافتـه هـا در پیکـر پیـش بینی هـای کاربـردی در دسـترس
مـردم قـرار گیـرد .اراده ای نیرومنـد در سـازمانهای اجرایـی بـرای پیشـرفت دادن
دانـش پیـش بینـی و کاربـرد آن دیـده نمی شـود.
 )5از منظر رسـته شـما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشـاورزی
چیست؟

بـر ایـن بـاورم کـه هر چـه دخالـت دولـت در مدیریـت آب کمتـر شـود ،کار بهتر
جلـو مـی رود .کار دولـت پایش و نظارت باشـد .بـرای نمونه دولت بایـد اندازه آب
برداشـتی از هـر آبخـوان یا رودخانه سـطحی را روشـن کنـد ولی مدیریت تقسـیم
را بـه سـازمان های مـردم نهاد بسـپارد.
دولـت همـه تـوان پایشـی خـود را بـه کار ببنـدد تـا آب در همیـن انـدازه بیشـتر
مصـرف نشـود و سـطح آب زیـر زمینـی از انـدازه تعییـن شـده پایین تـر نیفتـد.
پـس از روشـن شـدن انـدازه مجاز برداشـت آب از هـر آبخوان ،چگونگی برداشـت
از آبخـوان هـا یـا رودخانـه هـا و سـهم هرکاربـر از ایـن آب را بـه سـاختارهای
مردمـی سـپرده شـود .خـود مـردم و دارنـدگان حقابـه بایسـتی بـا یکدیگـر کنـار
آمـده و برداشـت از آب بـر پایـه شـیوه نامـه دولـت را به اجـرا در آورنـد .اگر دولت
دخالـت را رهـا نکنـد و کارهـای اجرایـی را به سـازمانهای مردم نهاد واگـذار نکند،
سـر انجامـی جـز افت پیوسـته سـطح آبهـای زیر زمینـی نخواهیـم داشـت .اینکه
وزارت نیـرو یـا هر سـازمان دولتـی دیگر بخواهد میزان آب برداشـتی هـر کاربر را
خـودش روشـن کنـد و بر کار برداشـت نظارت کند پایانش گسـترش فسـاد و افت
پیوسـته سـطح آبهـای زیـر زمینـی و آب رودخانه ها اسـت.
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 )6شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟

پایداری در منابع آب و خاک و دلخوشـی کشـاورزان از زندگی در روسـتاها میتواند
نمایـه هـای ارزنـده ای از علمـی بـودن کارهای کشـاورزی باشـد .اگر سـطح آب
زیـر زمیـن افـت کنـد و رودخانـه ها کـم آب و بـی آب شـوند ،هر گونه پیشـرفت
دیگـر ناپایـدار اسـت .اگـر در پـی کاربـرد گسـترده کودهـای شـیمیایی یـا آبهای
شـور ،چونـی (کیفیـت) خـاک های کشـاورزی افـت نماید ،کشـاورزی مـا علمی و
فنـی نیسـت .البتـه ارزیابی کشـاورزی علمـی و پایـدار دارای نمایه هـای گوناگون
اسـت کـه از سـوی کانـون هـای دانش زایـی ارایه شـده اند ولـی برای کشـور ما
پایـداری منابـع آب و خـاک در گـذر زمـان دارای برتـری اسـت .کوچ روسـتاییان
بـه شـهر در پی خشـک شـدن منابـع آب و کاهش چونـی خاک نیـز زنگ خطری
اسـت که باید شـنیده شـود.
 )7چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید؟

بـا نگـرش بـه افزایـش جمعیـت ،کاهـش منابـع آب و خاک کشـور ،دشـواری
هـای گرمایـش زمیـن و تغییـر اقلیـم و نیـز کمبـود زیـر سـاخت هـای دانـش
بنیـان در کشـاورزی ،امنیـت غذایـی بـا تهدیدهـای بنیـادی روبـرو اسـت .در
برخـی از پهنـه هـای کشـور دمـای هـوا تا سـه درجـه سـانتیگراد در گـذر چند
دهـه گذشـته افزایـش یافتـه اسـت .در برابر انباشـت آب در آبخـوان ها کاهش
چشـمگیری پیـدا نمـوده و رودخانـه های فراوانی از آبدهی پیوسـته باز ایسـتاده
انـد .همـه ایـن هـا زنـگ خطـر اسـت .ادامـه ایـن روند نـه تنهـا کشـاورزی و
امنیـت خوراکـی کـه صنعت و تامین آب آشـامیدنی بویـژه در کالنشـهرها را با
بیـم فراوانـی روبرو سـاخته اسـت .نگرانـی دیگر نشـنیدن صدای اندیشـمندان
در حوضـه هـای آب و خـاک از سـوی مدیـران باال دسـتی اسـت .ایـن صدا از
اسـتان هـا و بویـژه از اسـتان هـای دور دسـت تهران کمتر شـنیده می شـود و
نمـی گـذارد کـه تـوان علمی و مادی اسـتانها بـرای مدیریـت بهینـه منابع آب
و خـاک و امنیـت خوراکـی بـه کار گرفتـه شـود .بـرای فراهـم سـازی امنیـت
غذایـی بایسـتی بـه یـک دگرگونـی در مدیریت هـا و جایگزینـی علـم بجـای
سیاسـت تـن دهیـم .از جمله ایـن مدیریت هـا افزایش توان مدیریت در سـطح
اسـتان ها اسـت.
ایـران چـون دارای پتانسـیل هـای بـزرگ طبیعی و انسـانی اسـت ،روش های
نادرسـت مـا در بهـره بـرداری از منابـع آب و خاک مـی تواند تا مدت ها پشـت
پـرده بمانـد و مـردم زیان های ناشـی از آن را بـه زودی نبینند .شـوربختانه هم
اکنـون بسـیاری از منابـع رو بـه پایـان اسـت و بایـد نگرانـی بخشـهای علمی
کشـور را با گوش جان شـنید .ما بیش از آنکه در اندیشـه سـرمایه گذاری های
بلنـد مدت باشـیم ،کوشـش کـرده ایم تـا از سـرمایه های در دسـترس بیش از
انـدازه مجـاز بهره بـرداری کنیم .ایـن رونـد نمی تواند پایدار باشـد.
 )8ارزیابـی شـما به طـور کلی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت
تدبیـر و امید چیسـت؟ با جزئیات بازار ،آب ،مکانیزاسـیون ،امـور دام و ...

البتـه بنـده آمـار و ارقـام چندانـی در دسـترس نـدارم ولـی مـی توانـم بگویـم تـا
سیاسـت هـای کالن وابسـته بـه کشـاورزی در مجلـس سـاماندهی علمی نشـود،
دولـت هـا با ایـن قوانین موجـود ،برای بسـیاری از کارهای زیر سـاختی دستشـان
بسـته اسـت .در ایـن دولـت هـم زحمـات فراوانی کشـیده شـد ولـی بایـد دید که
آیـا سـطح آب هـای زیـر زمینـی در پهنـه هـای گوناگـون کشـور افـت کـرده یا
بـاال آمده اسـت؟ باید بررسـی کـرد کـه حاصلخیزی خـاک در دشـتهای گوناگون
کشـور کاهـش یافتـه اسـت یا بـا افزایش روبرو بوده اسـت .باید بررسـی شـود که
در ایـن دولـت چنـد رودخانـه خشـکی روانـش یافـت و چنـد رودخانـه زنـده دچار
مـرگ گردیـد .پیشـنهادم آن اسـت در پایـان هر دوره ریاسـت جمهوری ،از سـوی

چنـد نهـاد پژوهشـی کشـور که وابسـتگی آنها بـه دولت کمترین باشـد ،گزارشـی
دربـاره منابـع آب و خـاک کشـور بـه مردم ارایه شـود .بـر پایه چنین گزارشـی می
تـوان داوری دادگرانـه ای ارایـه نمود.
خوشـبختانه رییـس دولـت تدبیـر و امیـد نگفت که زمیـن های کشـور را در پیکر
باغشـهر میـان خانوارهـای ایرانـی بخـش می کنـد تا هر کـس در زمیـن کوچک
واگـذار شـده ،کشـاورزی کنـد .نه تنهـا سـاختمان وزارت کشـاوری را نفروخت که
گویـا سـاختمانی نیـز بـرای وزارتخانـه سـاخت .بـرای گریـز از ناتوانی هـا در برابر
خشکسـالی ،نگفـت کـه آمریـکا ابرهـای ما را مـی دزدد .نگفـت که بیاییـد با پول
دادن بـه دولـت مجـوز چـاه هـای غیـر قانونـی را قانونـی کنیـد .در زنـده سـازی
حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه کارهـای مثبتی انجام شـد.
 )9چـه توصیـه هایـی را بـه بهـره بـرداران بخش کشـاورزی و کارشناسـان
دارید؟

کشـاورزی یـک دانـش بسـیار پیچیـده و علمـی اسـت .سـرزمین مـا در جایـی از
جهـان جـای گرفتـه کـه کمبـود آب بخشـی از ویژگـی ذاتـی آن اسـت .بخـش
بزرگـی از کشـورکویری و نمکـزار اسـت و خـاک آن بـرای کشـاورزی مناسـب
نیسـت .از ایـن رو بایـد در هزینـه منابـع آب و خـاک بهینـه سـازی را فرامـوش
نکنیـم .پـس از آنکـه برداشـت آب از آبخـوان هـا و رودخانه هـا را پایدار سـاختیم
بایسـتی بـه ازای هزینـه هـر متـر مکعـب آب بـه انـدازه ای بسـنده از خوراکی ها
تولیـد کنیـم .نیـاز اسـت تا ضریـب بهـره وری از آب را بـاال ببریم و در این راسـتا
بایسـتی از تـوان سـازمان های مـردم نهاد بهره گیـری نماییم .در کنار کشـاورزی،
پاسـداری از مراتـع و جنـگل هـا را پیوسـته بـه خودمـان و دیگران گوشـزد کنیم.
در بسـیاری از جاهـا تبدیـل مراتـع بـه بـاغ و زمیـن زراعـی زیانبخـش و نابـود

کننـده اسـت .بـرای افزایـش تولید بایسـتی افزایش سـطح زیر کشـت را فراموش
کنیـم و بـرای افزایـش بهـره وری از آب و خاک اندیشـه کنیم .گسـترش فیزیکی
کالنشـهرها و افزایـش جمعیـت آنهـا به زیان کشـاورزی و محیط زیسـت اسـت و
بایـد بـه روش هـای گوناگـون از آن جلوگیـری کنیم.
 )10اگـر نظـر و صحبت خاصی را به مسـئولین ،مردم و به ویـژه بهره برداران
بخش کشـاورزی دارید بیان نمایید.

سـفارش بنـده بـه کشـاورزان گرامی آن اسـت که تا مـی توانند در نیرومند سـازی
سـازمان های مردم نهاد کشـاورزی کوشـا باشـند .بدون سـازمان های مردم نهاد
کـه از توانایـی و اختیـار بسـنده برخـوردار باشـند کشـاورزی مـا بسـامان نخواهـد
شـد .از مدیـران محتـرم و نیـز نماینـدگان مجلـس نیـز چشمداشـت پشـتیبانی از
سـازمانهای مـردم نهاد کشـاورزی را دارم.
اینجانـب و همکارانـم در دانشـگاه شـیراز و پـارک علـم و فنـاوری فارس سـال ها
کوشـش کردیـم تـا بتوانیـم داده هـا و اطالعـات درسـت علمـی را در دسـترس
بخـش کشـاورزی و منابـع آب بگذاریـم.
دسـتاورد ایـن تلاش هـا سـاخت یـک پایـگاه داده از اطالعـات آب و هوایـی،
کشـاورزی و محیـط زیسـتی اسـت کـه از سـوی صدهـا نـرم افـزار پردازشـگر
پشـتیبانی مـی شـود .مدیـران ،کارشناسـان و کشـاورزان را بـه بهـره بـرداری از
تـوان سـایت  EIOC.irسـفارش می کنـم .کاری کـه انجـام شـده آغاز راه اسـت و
مـا امیـدوارم کـه کشـاورزان و کارشناسـان گرامی از حجم بسـیار گسـترده داده و
اطالعـات درون ایـن سـایت بهـره منـد گردنـد و آن را یاری همیشـه همـراه خود
بیابنـد .بـا در دسـترس بـودن اطالعات آنالین درون این سـایت ،انجام بسـیاری از
کارهـا در حوضـه کشـاورزی و منابـع طبیعـی بهینـه نخواهـد بود.
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داسـتان
سـرایــی

Story Telling

(قسمت سوم)
درک نیـاز دیگـران پایـه و اسـاس ارائـه خدماتـی بـا کیفیـت و مناسـب اسـت.
در حقیقـت تعریـف خدمـت خـوب عبـارت اسـت از قابلیـت پاسـخگویی بـه نیاز و
خواسـتههای یـک فـرد بـا باالتریـن سـرعت و موثرتریـن شـیوه ممکن .خـواه در
یـک رسـتوران ،در هتل یا در محیط کاری باشـد.فرایند شناسـایی و رفـع نیاز تمام ًا
در کلمـه خدمـت خالصـه میشـود .خدمـات فنـاوری اطالعـات خـوب ،بههمـان
انـدازه ارائـه خدمـات خـوب به مشـتری در رسـتوران به بـرآوردن نیازهـای فردی
مربـوط میشـود .تنهـا تفـاوت ایـن دو در ایـن اسـت کـه هـدف در اولـی ایجـاد
بهـرهوری و در دومـی ارائـه تجربـه غذاخـوری خوب اسـت .هر دو ایـن اهداف به
نوعـی ارائـه ارزش مـورد انتظار بـه مشتری میباشـد.
نخسـتین گام در طراحـی خدمـت شناسـایی نیازهـای کاربـر نهایی اسـت .این امر
مسـتلزم ایـن اسـت کـه بتوانیـم مسـائل را از دیـدگاه مشـتری ببینیـم و خودمـان
را جـای آنهـا بگذاریـم .مـا میتوانیـم مادامیکه خدمـات زنجیـره ارزش بـا
تقاضـای ذینفعـان آغـاز میشـود ایـن بدیـن معناسـت که یـک سـازمان میتواند
بهطـور موثـر و کارآمـد نسـبت بـه تقاضاهـای در حال تغییـر واکنش نشـان دهند.
داستانسـرایی بـه مـا اجـازه میدهـد تـا یک شـخص خـاص را برای مـدت زمان
مشخصی بهعنوان شخصیت اصلی تعیین کرده و در قالب یک داستان هیجانانگیز
چالشهـا و مشـکالتی کـه کاربر نهایی با آن مواجه میشـود را به تصویر بکشـیم.
فراینـد تعییـن نیازهـای کاربـر نهایـی بعنـوان مرحلـه بیـان مسـئله در طراحـی
خدمـت شـناخته میشـود .در ایـن مرحلـه ،مسـئله صریحـ ًا تعریـف میشـود
تـا هـدف روشـنی بـرای تالشهـای آینـده در جهـت رفـع آن ارائـه شـود.
داستانسـرایی از ایـن جهـت در ایـن مرحله سـودمند اسـت که زمینه پـرورش دو
چیـز در طراحی را فراهـم میکند.
• نخسـت ایـدهای روشـن دربـاره ماهیـت مسـئله و راههایـی کـه کاربـر نهایی را
تحـت تاثیـر قـرار میدهد؛
• دیگـری همدلـی کـه باعـث میشـود طـراح ،مشـکل را جـدی و حائـز توجـه
تشـخیص دهد.
هـر دو اینهـا در مرحلـه بیان مسـئله مورد نیازنـد .چرا که بدون آنهـا ،روند کار با
شکسـت مواجـه خواهد شـد .شـفافیت بـدون همدلی میتوانـد یک راهحـل ناتمام
و نابهنجـار منجـر شـود که ریشـه در عدم موفقیـت در درک صحیح شـکایت یک
شـخص دارد .از سـوی دیگـر ،همدلـی بـدون شـفافیت میتوانـد نشـان از حسـن
نیـت امـا معیارهـای بیهدفی داشـته باشـد کـه بیشـتر از نگرانیهـای کاربرنهایی
دغدغههـای طـراح را مدنظر قرار داده اسـت.
اگـر عرصـه داسـتان پـردازی در یـک تاتـر را بـا سـخنرانی در یـک کنفرانـس
تخصصـی کسـب و کار مقایسـه کنیم ،شـما بایـد آمادگـی قبلی برای بیـان نکات
و اطالعات مختلف در زمان درسـت را داشـته باشـید .در غیر این صورت شانسـی
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غالمعلی مقصود بیگی

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی
مدل تعالی سازمانی
بـرای تاثیرگـذاری بر روی مخاطـب هدف نخواهید داشـت .فقدان برنامه مناسـب
بـرای تاثیرگـذاری بـر روی مخاطب هدف همیشـه کارآفرینان را آزار داده اسـت .
وقتـی شـما به عنـوان مدیر در تالش بـرای تعامل بـا کارمندان تان هسـتید ،باید
احساسـات مشـخصی را بـه آنهـا منتقـل نماییـد .ایـن امـر شـاید در نگاه نخسـت
سـاده باشـد ،امـا در عمل نیـاز به تمرین بسـیار زیـادی دارد.
مخاطـب فیلـمهای سـینمایی پس از مشـاهده آنهـا دچار احساسـات مختلفی می
شـوند .یکـی از مزیـتهـای فیلـمهـا در این میـان انتقـال احساسـات مختلف به
مخاطـب در طـول تماشـای فیلـم اسـت بنابرایـن مدیـران کارآفریـن نیـز باید در
طـول فرآینـد سـخنرانی نسـبت بـه انتقال احساسـات مختلـف بـه مخاطب هدف
اقـدام نماینـد .ایـن امـر موجـب جلـب توجـه مـداوم مخاطـب به سـخنرانی شـما
خواهد شد.
اغلب اوقات کارمندان پس از شـروع فرآیند سـخنرانی از سـوی مدیران شـروع به
ت های
ی کننـد .ایـن امر نوعـی واکنـش طبیعی نسـبت به صحبـ 
بـی توجهـی مـ 
کسـل کننـده اسـت بنابراین شـما باید احساسـات بیشـتری را در زمـان گفت وگو
بـه مخاطـب هـدف منتقـل نماییـد .ایـن امـر حتـی کلیشـه ای تریـن گونـه های
سـخنرانی را نیـز بـدل بـه گزین ه ای جـذاب بـرای مخاطب هدف خواهـد کرد.
اگـر نقـش داسـتان سـرایی را در مدیریـت دانش بررسـی کنیم به این نکته بیشـتر
توجه می شـود.
نقـش داستانسـرایی در مدیریـت دانـش دقیقـ ًا مشـابه مزایای داستانسـرایی در
بُعـد فـردی ،مزایـای داستانسـرایی در بُعد تیمی و سـازمانی نیز در هـر دو جایگاه
روایتکننـده و شـنونده داسـتان مصـدق دارد .در نقش راوی ،تیمهـا میتوانند هم
در طـی فعالیتهـای اجرایـی خـود ،ایجادکننـد ِه داسـتانها باشـند و هم اقـدام به
برنامهریـزی و ارائـه داسـتان کنند.
در ایـن رویکـرد ،هـم ارائـه داسـتان و هـم درسهایـی کـه بایـد از آن داسـتان
آموختـه شـود ،یعنـی دانـش به دسـت آمده ،بـه عنوان یـک فعالیت مبتنـی بر تیم
صـورت میگیـرد .همچنیـن داستانسـرایی بـا رویکـرد تیمـی ،میتواند بـه ایجاد
و توسـعه انجمنهای خبرگـی در سـازمان یـاری رسـاند.
فراهـم کـردن زمـان و مکانـی بـرای خلـق و ارائـه داسـتان میتوانـد بـه تقویـت
حـس تعلـق سـازمانی ،ارزشهای مشـترک و عالقه مشـترک کمک کنـد .در بُعد
تیمـی ،داسـتانها میتواننـد در چندیـن زمینـه اعـم از شـروع یک ایـده جدید (در
یـک تیـم) ،تعامـل اعضـای جدیـد (ایجـاد تیـم) ،اصلاح روابـط (در داخـل و بین
تیمهـا) و به اشـتراکگذاری دانـش (درون و بیـن تیـم هـا) مفیـد باشـند .چنانچه
داستانسـرایی بخواهـد تکنیکـی اثربخـش و کارا در سـازمان تلقـی شـود ،مطمئن ًا
بایـد مزایـای آن نـه تنهـا در سـطح فـردی و یـا تیمـی دیده شـود ،بلکه بایسـتی
پیونـدی مشـخص بیـن اهـداف آن و اهداف سـازمانی برقرار باشـد.

اصول کاشت تا برداشت
گیاه دارویی  -صنعتی

شیرین بیان
مشخصات گیاهشناسی

نام علمیGlycyrrhiza glabra L. :
خانواده:

fabaceae

شـیرین بیـان با نام علمـی  .Glycyrrhiza glabra Lمتعلق بـه خانواده fabaceae
مـی باشـد و از گیاهـان مهـم و صادراتی کشـور اسـت .گیاهی اسـت علفـی ،پایا و
دارای سـاقه ای بـه طـول نیـم تـا یـک متر کـه در محیط های مسـاعد بـه ارتفاع
 2متـر نیـز مـی رسـد .واریتـه هـای آن بطـور خـودرو در نقـاط مختلـف روییده و
پـرورش مـی یابـد .برگهـای آن مرکـب از  4تـا  7زوج برگچـه بـا یـک برگچـه
انتهایـی و گلهـای آن بـه رنـگ آبـی روشـن و غالبـ ًا همـراه بـا لکه سـفید رنگ
اسـت .میـوه نیـام و محتـوی  5یـا  6دانـه (گاهـی کمتـر) و بـه رنگ قهـوه ای یا
قهـوه ای روشـن دارد .ریشـه و ریـزوم شـیرین بیـان بـه صـورت قطعات اسـتوانه
ای شـکل ،بـه قطـر  0/5تـا  1/5سـانتی متر مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد .مقطع
آنهـا رنـگ زرد روشـن دارد .ناحیـه مرکـزی مقطع نیز کمی تیره اسـت .در سـطح
خارجـی آن خطـوط طولـی بـه رنگ خاکسـتری مایل بـه قهوه ای تشـخیص داده
مـی شـود .در قطعـات متعلـق به ریـزوم اثر جوانـه های از بیـن رفته نیز مشـاهده
مـی گـردد .مـواد موثـره ریشـه ایـن گیـاه مـدر و ملیـن بـوده و بـه واسـطه وجود
برخـی فالونوئیدهـا اثرهـای مفیـدی در معالجـه زخـم اثنی عشـر و بیمـاری های
معـده دارد .مـاده موثـره اصلی در شـیرین بیان گلیسـیریزین می باشـد و در ریزوم
و ریشـه ایـن گیـاه یافـت مـی شـود .میـزان ایـن مـاده بین  2تـا  14درصـد وزن
خشـک متغیر اسـت.

حشمت اله صادقی

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

نیازهای اکولوژیکی

گیـاه شـیرین بیـان در طـول رویش به هـوای گرم و آفتـاب کافی نیاز دارد .ریشـه
ایـن گیـاه در خاکهـای شـنی عمیـق ،گسـترش زیـادی یافتـه و عملکـرد آن نیز
افزایـش مـی یابـد .شـیرین بیـان در دمـای  6تـا  25درجه سـانتی گـراد میروید.
گیاهـی نـور پسـند اسـت و بـه آب و مـواد و عناصـر غذایـی کافـی نیـاز دارد .در
مرحلـه گل دهـی آب کافـی بایـد به گیاه رسـانده شـود .برای کاشـت گیـاه باید از
زمینهـای شـنی بـا الیه های ضخیـم خاک و غنـی از ترکیبات کلسـیم اسـتفاده
کـرد  PHخـاک مناسـب بـرای شـیرین بیان بیـن  5/5تا  8/2اسـت.

آماده سازی خاک

چـون گیـاه ریشـه طویلی دارد بـرای کشـت آن از زمینهایی کـه ضخامت زیادی
دارنـد بایـد اسـتفاده کـرد .در فصل پائیز بـا اضافه نمـودن  30تا  40تـن در هکتار
ً
کاملا پوسـیده بـه زمین شـخم عمیقی (به عمـق  40تا  70سـانتی
کـود حیوانـی
متـر) زده مـی شـود .سـپس  50تـا  60کیلوگـرم در هکتار اکسـید فسـفر به خاک
اضافـه نمـوده ،زمیـن را تسـطیح و برای کشـت گیاه آمـاده میکنند.
کاشت

گیـاه دارویـی شـیرین بیـان را مـی تـوان توسـط بذر یـا از طریـق رویشـی تکثیر
کرد .از آنجا که بذر شـیرین بیان پوسـته ضخیمی دارد و این پوسـته قوه رویشـی
آنـرا کاهـش مـی دهد قبـل از کاشـت باید خراشهای مناسـبی در سـطح پوسـته

دامنه انتشار

شـیرین بیـان بومـی جنـوب اروپـا ،شـمال آفریقـا و نواحی معتدل آسـیا سـت .بعد
از اسـتان فـارس کـه مقـام اول را در زمنـه تولیـد و صـادرات شـیرین بیـان دارد,
شهرسـان هـای کـرج  ،شبسـتر ،خمسـه ،آذربایجـان ،کرمانشـاه ،قصـر شـیرین
،بیسـتون ،صحنـه ،کنـگاور ،ماهیدشـت ،همدان ،اسـد آبـاد ،اراک ،بروجـرد ،درود،
تویسـرکان ،دشـت گـرگان و بعضـی مناطـق دیگـر .از مهمتریـن رویشـگاه هـای
شـیرین بیـان بـه شـمار مـی روند.
در اکثـر نقـاط اسـتان فارس خصوصـ ًا در شهرسـتانهای اقلید ,جهـرم  ,فیروزآباد,
مرودشـت ,نورآبـاد ,کـوار و برخـی دیگر از شهرسـتانها به صورت پراکنـده و یا در
سـطوح محدود بـه صـورت متراکم دیده میشـود.
تصویر شماره  :1گل ،ریشه و سالق گیاه دارویی شیرین بیان
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ایجـاد کرد.
تکثیـر توسـط بـذر به دو روش مسـتقیم و غیر مسـتقیم انجام می گیرد .در کشـت
مسـتقیم ،بـذر شـیرین بیـان را در اوایل بهار ،در ردیف های کاشـت بـه فاصله 60
سـانتی متـراز یکدیگـر و عمـق بـذر  2تـا  3سـانتی متر کشـت می کننـد .پس از
کاشـت زمیـن را بایـد به مقـدار کافی آبیـاری کرد.
در کشـت غیـر مسـتقیم و نشـایی در اواخـر زمسـتان ،بذرهـا را در خزانه که بسـتر
آنـرا آمـاده نموده اند کشـت مـی کنند و سـپس در اوایل بهـار وقتی ارتفاع نشـاها
بـه  20تـا  25رسـید بـه زمیـن اصلـی منتقل مـی کننـد و بـر روی ردیفهایی به
فاصلـه  40تـا  50سـانتیمتر میکارنـد .فاصلـه بیـن ردیفهـا میبایسـت بین 60
تـا  80سـانتیمتر باشـد .آبیـاری منظـم و مبارزه بـا علفهای هـرز در طول رویش
گیاهـان نقش عمده ای در سـرعت رشـد گیـاه دارد.
برای هر هکتار زمین به  30تا  40هزار نشاء نیاز است.
تکثیـر رویشـی از طریـق تقسـیم ریشـه صـورت مـی گیـرد .گیاهان سـه تـا چهار
سـاله را بایـد از خـاک خـارج نمـود ،پـس از تمیز کـردن ریشـه ،قطعاتـی به طول
 15تـا  25سـانتی متـر از آن جدا و در عمق مناسـب کشـت می کننـد در هر هکتار
زمیـن بـه  40تـا  70هزار قلمه ریشـه ای نیاز اسـت .پس از کشـت بایـد بالفاصله
زمیـن را آبیـاری کرد.

موثـره شـیرین بیـان در آب حـل مـی شـود .لـذا ریشـه ها را خیلی سـریع و با آب
جـاری بایـد شسـت .پـس از تمیز کـردن پوسـت ریشـه ها را باید جدا کرد سـپس
آنهـا را بـه قطعـات  10تـا  15سـانتی متری تقسـیم و خشـک نمود .برای خشـک
کـردن نبایـد از نـور مسـتقیم با درجه حـرارت باال اسـتفاده کرد .چنانچه از خشـک
کـن هـای الکتریکـی اسـتفاده شـود دمـای مناسـب  40درجـه سـانتی گـراد مـی
باشـد .ریشـه هـای خشـک شـده ترک خـورده و شـکاف بـر مـی دارنـد .عملکرد
ریشـه بیـن  40تـا  70تـن در هکتار متغیر اسـت.

رویـش گیاهـان از اواسـط بهـار آغـاز می شـود .رشـد شـیرین بیـان در سـال اول
رویـش کنـد اسـت و علف هـای هـرز مـی توانند بـدون رقابت و بسـرعت توسـعه
یابنـد لـذا کنتـرل علفهـای هـرز قبل از کاشـت و نیـز تهیه بسـتر فاقـد علف هرز
ضرورت دارد.
از ایـن رو در سـال اول رویـش علفهـای هـرز را بـه طـور مکانیکـی (بـا دسـت یا
کولتیواتـور) بایـد وجیـن کرد.
در فصـل بهـار به منظور توسـعه ریشـه قبـل از ریزش برگها ،سـاقه های شـیرین
بیـان را از فاصلـه  10سـانتی متـری سـطح زمین باید قطـع و از زمین خـارج کرد.

تصویر شماره  :3خزانه تولید نشای گیاه دارویی شیرین بیان در استان فارس زمستان 1396

داشت

خواص درمانی شیرین بیان

بهطـور خالصـه فوایـد سلامتی شـیرین بیـان شـامل تسـکین آفـت دهـان،
اختلاالت معـده ،بیماریهـای تنفسـی ،سـندروم پیـش از قاعدگی ،زخـم معده و
مشـکالت یائسـگی اسـت .شـیرین بیان در مبـارزه با انـواع مختلف عفونـت مانند
تبخـال ،HIV ،هپاتیـت و زونـا نیـز مفید اسـت.
بهعلاوه شـیرین بیـان در درمـان رماتیسـم مفاصـل ،دیابـت ،سـرطان ،سـندروم
خسـتگی مزمـن ،بیماری سـل ،اختالالت عصبی ،مشـکالت بـاروری زنان و چاقی
موثـر اسـت و بـه پاییـن نگهداشـتن سـطح کلسـترول خـون نیـز کمـک میکند.
عصـار ه شـیرین بیـان حـاوی فیتواستروژنهاسـت کـه در سـمزدایی ،سلامت
پوسـت و مـو ،سلامت دنـدان هـا و سیسـتم ایمنی بـدن موثـر هسـتند .بهعالوه
شـیرین بیـان بـه درمـان افسـردگی نیـز کمـک میکند.

تصویر شماره  :2مزرعه گیاه دارویی شیرین بیان در کشور چین سال 1393

برداشت

چنانچـه شـیرین بیـان به روش رویشـی تکثیر شـده باشـد سـه تا چهار سـال ولی
اگـر تکثیـر توسـط بـذر انجـام گرفته باشـد پنج تا شـش سـال پس از کاشـت می
توان ریشـه را برداشـت کرد.
زمـان مناسـب بـرای برداشـت ریشـه فصل پائیـز پس از خشـک شـدن اندامهای
هوائـی بـر اثـر سرماسـت .ریشـه هـا را در سـطوح کوچـک کشـت بـا دسـت ولی
در مقیـاس وسـیع بـا ماشـینهای مخصـوص برداشـت می کننـد .از آنجا کـه مواد
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تصویر شماره  :4مزرعه گیاه دارویی شیرین بیان در استان فارس شهرستان اقلید
(مردادماه )1398

استان فارس

قطب تولید لیموشیرین کشور

لیمـو شـیرین بـا نـام علمـی  citus limettaاز خانـواده  Rutaceaeو یکـی از
میوه هـای نیمـه گرمسـیری و بـه صـورت همیشـه سـبز اسـت.
لیمـو شـیرین جایگاه بسـیار مهمی در اقتصاد و اشـتغال زایی جنوب اسـتان فارس
دارد .از مهمتریـن خـواص لیموشـیرین در درمـان سـرماخوردگی و دفـع سـموم
شـیمیایی بـدن و تقویـت قلـب و درمـان کـم خونـی و حفـظ کلسـیم و سلامت
اسـتخوان در بـدن و نیـز سـایر خـواص درمانـی را مـی تـوان نـام بـرد .میانگیـن
مصـرف سـرانه لیمـو شـیرین  8کیلوگـرم می باشـد.

غالمرضا مالشفیع
کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

اسـتان فارس قطب تولید لیموشـیرین در کشـور می باشـد .اسـتان فارس با سـطح
زیـر کشـتی بالـغ بـر  60هزار هکتـار و تولید سـالیانه  1300000هزار تـن مرکبات
رتبـه دوم کشـور را به خود اختصاص داده اسـت.
انتشـار جغرافیایـی لیمـو شـیرین در شهرسـتان هاي جهـرم ،داراب ،كازرون ،فسـا،
قيروكارزيـن می باشـد و مهمتريـن مراكـز از نظـر سـطح زيـر کشـت و توليـد
مرکبـات در اسـتان فـارس مـی باشـند.
سـطح کل مرکبـات فـارس بالـغ بر  61هـزار هکتار با انـواع مرکبات ماننـد پرتقال
و نارنگـی و لیمـو تـرش و لیسـبون و لیمـو شـیرین وگریـپ فـروت و نارنـج و ...
می باشـد.
از کل سـطح مرکبات اسـتان برابر  14هزار و هشـصد هکتار به باغات لیموشـیرین
اختصاص دارد.
شـرایط مناسـب آب و هوائـی و بـه کارگیـری اصـول صحیـح کاشـت و داشـت
و همچنیـن تلاش باغـداران سـخت کـوش و دلسـوز باعـث شـده اسـت تـا بـا
وجـود محدودیـت منابـع آب در مناطـق مرکبات خیز ،اسـتان فارس تولید سـاالنه
 450هـزار تـن لیموشـیرین را داشـته باشـد .ایـن ظرفیـت تولیـد توانسـته اسـت
بازارهـای مصـرف داخلـی و همچنین سـایر اسـتان های همجوار را پوشـش دهد.
لیموشـیرین علاوه بـر مصرف داخلی به اسـتانهای دیگر و کشـورهای همسـایه
ایـران نیـز صادرات داشـته اسـت.
برداشـت لیموشـیرین از نیمـه دوم مهرمـاه در سـطح اسـتان آغاز شـده اسـت و تا
اواخـر آبـان و اوایـل آذر بـه اتمام میرسـد.
بالـغ بـر  100مـورد مراکـز درجهبنـدی و بسـتهبندی اسـت کـه کار نگهـداری و
انبـارداری محصـول لیمـو شـیرین را انجـام مـی دهد.
احـداث كارخانجـات صنايـع تبديلـي مي تواند يكـي از مهمترين گام ها در توسـعه
باغـات لیمو شـیرین اين اسـتان تلقـي گردد.
حفظ جایگاه فعلی تولید لیمو شـیرین در سـطح شهرسـتان های جنوبی در اسـتان
نیـاز بـه تـداوم حمایت هـای تولیـد در زمینـه تهیـه نهاده هـای تولیـد و بهبـود
مدیریـت تولیـد دانش بنیـان و تولید
محصـول سـالم دارد و همچنیـن بـا
ایجـاد زمینه هـای رو بـه بهبـود در
خصـوص بهبـود صنایـع جانبـی و
فـرآوری و تثبیـت بـازار بـر اسـاس
هزینه هـای تولیـد امـکان تولیـد
کمـی و کیفـی و مسـتمر لیمـو
شـیرین را بـه دنبـال دارد.
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کلیاتی بر

نقش فن آوری نانو
در مهندسی زراعی
مقدمه

فنـاوری نانـو ،در زمینه های مختلفی مانند تشـخیص سـریع بیماری هـای گیاهی،
شناسـایی باقیمانده سـموم در محصوالت کشـاورزی و حذف آنها ،انتقال هوشـمند
دارو ،سـموم و عناصـر غذایـی در دام ،شـیالت و گیاهـان ،تصفیـه آب هـای روان،
افزایـش کیفیـت فرآورده هـای کشـاورزی مرتبـط بـا صنایـع نسـاجی ،مهندسـی
ژنتیـک گیاهـان و دام و افزایـش میـزان تولیـد محصـول از طریق تولیـد حیوانات
و گیاهـان ،افزایـش مدت زمـان انبارداری محصوالت کشـاورزی و موارد بسـیاری
نظیـر آن ،می توانـد نقـش بسـیار موثـری را در بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعی
ایفـا کند.
در حـال حاضـر ،حـدود  200شـرکت در سراسـر جهـان در زمینـه ی تحقیقـات
فنـاوری نانـو فعـال هسـتند و انتظـار مـی رود کـه تعـداد آنها بـه سـرعت افزایش
یابـد و بـه مـوازات آن ،کاربردهـای بیشـتر ،جدیدتـر و پیچیده تری از ایـن فناوری
پدیدار شـود.
فناوری نانو و آبیاری مزارع

اسـتفاده از فنـاوری نانـو بـرای تولیـد قطره چکان هـای تنظیـم کننده ی فشـار و
مقـاوم بـه نفوذ ریشـه ،لوله های پالسـتیکی تـراوا و لوله های رسـی ،از مهم ترین
دسـتاوردهای آن در علـم آبیـاری می باشـند که با اسـتفاده از آنها راندمـان آبیاری
از 30ـ 40درصـد بـه 92ـ 93درصـد افزایـش می یابد.
بـا توجـه بـه این کـه بیـش از  90درصـد از منابع آبی کشـور در بخش کشـاورزی
مصـرف می شـود و بـا وجود خشکسـالی های پـی در پی ،دسـتیابی به ایـن میزان
افزایـش در راندمـان مصرفـی می تواند کمـک انکارناپذیری برای خـروج از بحران
آب در پی داشـته باشـد .در این زمینه اسـتفاده از یک هسـته نانویی برای آمیخته
شـدن پالسـتیک و علف کـش هنـگام سـاخت لوله های پالسـتیکی سـبب شـده
اسـت کـه از تجمیع ریشـه و شکسـته شـدن لوله هنـگام اسـتفاده از آن در آبیاری
زیرزمینی جلوگیری شـود.
امـروزه فنـاوری نانـو علاوه بـر اصلاح انـواع محصـوالت کشـاورزی در مقابـل
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غالمرضا رابط
مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی فارس

تنش هـای گرمایـی ،بیماری هـا و آفـات ،می توانـد آنهـا را در مقابـل خشکسـالی
نیـز مقاوم سـازد.
از آنجایـی کـه  95درصـد از آب هـای موجـود در جهـان را آب هـای نامتعـارف
تشـکیل می دهـد ،فیلترهـای نانو در کشـاورزی و برای اسـتفاده در آبیـاری مزارع
نیـز می توانـد بـه کار برده شـود.
نانوفیلترهـای اکسـید آلومینیـم بـا انـدازه ی  2نانومتـر ،قادرنـد ویروس هـا،
باکتری هـا و کیسـت ها را در آب از بیـن ببرنـد.
کشـورهایی چـون هنـد بـا همـکاران اروپایـی خـود و بـا تخصیـص منابـع مالـی
هنگفـت چنـد میلیـون دالری از بودجـه ی تحقیقاتـی خـود ،توانسـته اند گام های
موثـری را در ایـن مسـیر بردارند.
استفاده از فناوری نانو در ماشین های کشاورزی

صنعـت ماشـین های کشـاورزی می توانـد توسـط فنـاوری نانـو از یـک پتانسـیل
جدیـد بـرای توسـعه ی خـود بهره مند شـود.
بسـیاری از پیش بینی هـای کنونـی نشـان می دهـد کـه تـا چنـد سـال آینـده،
طراحـی و تولیـد خودروهـا بـه میزان قابـل توجهی تحـت تأثیر فنـاوری نانو و زیر
شـاخه های آن قـرار خواهنـد گرفـت.
بـه عنـوان مثـال ،کاربردهـای انرژی نویـن ،کاهش وزن خـودرو ،افزایـش کارکرد
مـواد ،افزایـش راحتـی و افزایـش بهـره وری در برابـر هزینه هـای تمـام شـده ،از
جملـه مزایـای قابـل تعریف برای صنعت خودرو و ماشـین های کشـاورزی اسـت.
سـاخت و تولیـد ماشـین های کشـاورزی می توانـد از فنـاوری نانـو در زمینه هـای
فراوانـی همچـون شاسـی و بدنـه ،موتـور و سیسـتم های انتقـال نیـرو ،رنـگ و
الیه گذاری هـا ،روغـن کاری و روان سـازها ،تایرهـا ،سیسـتم تخلیـه و مبدل های
کاتالیسـتی و تجهیـزات الکتریکـی و الکترونیکـی سـود ببرد.
بدیهـی اسـت کـه اسـتفاده از فنـاوری نانـو در کشـاورزی تنها بـه این مـوارد ختم
نمی شـود و انتظـار مـی رود کـه بـا پیشـرفت ایـن علـم ،کاربردهـای آن نیـز در
عرصـه کشـاورزی گسـترده تر شـود.

انواع نظام های بهره برداری در ایران
از گذشته تا به امروز
(قسمت دوم)

واحدهای کوچک بازرگانی دارای مشخصات زیر است:

الف -در جهت تولید برای بازار فرآورده های کشاورزی است.
ب -هدف از تاسیس آن تولید محصوالت کاربر است.
ج -ایـن واحـد برای کشـاورزانی تاسـیس شـده که روحیـه کار و عمل داشـته و اهل
خطـر و تـن دادن به حوادث هسـتند.
د -این واحدها به صورت های مختلف ایجاد و گسترش یافته اند.

نظام های بهره برداری دهقانی:

اسـاس کشـاورزی دهقانـی اقتصـاد خانگـی و تولید بـرای نیازهـای مصرفـی خانوار
اسـت .ایـن نظـام در مقابل کشـاورزی تجـاری قرار دارد کـه متوجه تولیـد کاال برای
سـودآوری است.
انـواع بهـره برداری هـای دهقانـی بـر حسـب میزان کفـاف نیازهـای خانـوار و درجه
آمیختگـی بـا اقتصـاد بـازار بـه چهار نوع تقسـیم می شـود:
الـف -بهـره برداری هایـی که بـا کمک نیـروی کار بیـرون از خانوار تولیـد می کنند
و منبـع اصلـی درآمد خانوار هسـتند.
ب -بهـره برداری هایـی کـه تنهـا بـا نیـروی کار اعضـای خانـوار تولیـد مـی کند و
رهبـر و منبـع اصلـی درآمـد خانوار هسـتند.
ج -بهره برداری هایی که بخش عمده درآمد خانوار تامین می کنند.
د -بهره برداری هایی که بخش کوچکی از درآمد خانوار را تامین می کنند.
نظام های بهره برداری جدید مکانیزه:

ا .نظام های بهره برداری سرمایه داری و مکانیزه.
 .2نظام بهره برداری کشتمانی.
.3شرکت های کشت و صنعت
نظام هـای بهـره بـرداری سـرمایه داری و مکانیـزه دارای مشـخصات زیـر اسـت:

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 واحـد بهـره بـرداری متعلـق بـه یـک یـا چنـد سـرمایه دار اسـت کـه معمـوال بـهاجتماعـات شـهری بسـتگی دارنـد.
– واحـد بهـره برداری مبتنی بر سـرمایه های نسـبتا کالن کشـاورزی که بـا مالکیت
ماشـین آالت کشـاورزی و وسـایل جدید آبیاری مشـخص می شـوند و بیشتر سرمایه
بر هسـتند تـا کاربر.
– ایـن واحدهـا اراضـی تقریبـا وسـیعی را نسـبت به سـطح متوسـط واحدهـای بهره
بـرداری محـل در اختیـار دارنـد کـه معمـوال از  1000هکتار بیشـتر اسـت.
– نیروی کار در این واحدها بیشـتر روزمزد اسـت و از مشـخصات عمده آن کارگران
روزمزدی هستند.
– تولید این واحدها برای بازارهای داخلی و گاه خارجی است.
نظام های بهره برداری کشتمانی:

پیدایش این نظام به طور کلی نتیجه سه عامل عمده اقتصادی است:
الـف -توسـعه محصوالتـی که نوعا کاربر هسـتند ،یعنی کشـت و نگهـداری از آن ها
نیازمنـد تعـداد زیـادی کارگـر اسـت .چرا که در کشـت برخـی از محصوالت وسـایل
ماشـینی و مکانیـزه را نمـی توان جانشـین کار انسـانی کـرد مانند زعفـران و برنج.
ب -لـزوم سـرمایه گـذاری بلندمـدت برای ماشـین آالت کشـاورزی و بسـته بندی و
بازاریابـی محصول.
ج -تمرکـز قسـمت عمـده ای از بـاارزش ترین زمین های زراعی در شـکل واحدهای
بزرگ سرمایه داری.

شرکت های کشت و صنعت:

ایـن شـرکت هـا گونـه ای دیگـر از واحدهای مربـوط به نظـام بهره بـرداری تجاری
انـد کـه بـرای ایجاد آنهـا باید از یک زیرسـاخت صنعتی قـوی برخوردار بـود تا بتوان
بیـن کشـاورزی و صنعـت یـک پیوند جدیـد به نام به کشـت صنعت بوجـود آورد.
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نکات حقوقی وکاربردی

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

هـدف قانـون گـذار از تصويب ايـن قانون و اين كـه چه امالكي مشـمول اين
قانـون مـي شـود و چـه اشـخاصي مـي توانند و چـه اشـخاصي نمـي توانند از
مزايـاي ايـن قانـون اسـتفاده نماينـد از موارد مهـم و قابل توجه اسـت.
مزايـاي پيـش بيني شـده در ايـن قانون و تفاوت آن با مـواد  147و  148قانون
ثبـت از جملـه مـوارد در خـور توجـه مـي باشـد .ايـن قانون بـراي افـرادي كه
نسـبت بـه اراضـي و سـاختمانهاي داراي سـابقه ثبتـي ،خريـد و فروشهايي
را بـه صـورت عـادي انجـام دادهاند ولـي مراحل قانوني صدور سـند رسـمي را
طـي نكردهانـد بـه تصويب رسـيده تـا بتوانند سـند دريافـت كنند.
مزايـاي قانـون تعييـن تكليـف اراضي فاقد سـند رسـمي اين قانـون به امالك
و اراضـي اشـخاص حقيقـي تسـري داشـته و نسـبت بـه املاك و اراضـي
اشـخاص حقوقـي قائـل بـه تفكيـك شـده اسـت .ايـن قانـون ،ا ّو ً
ال :مقيـد به
مهلـت و زمـان خاصـي نيسـت بلكه مردم مـي توانند تـا زماني كه ايـن قانون
بـه قـوت و اعتبار خود باقي اسـت درخواسـت هاي خـود را تقديم نماينـد .ثاني ًا:
ناظـر بـه كليـه سـاختمان هـاي احداثـي (گذشـته ـ حـال و آينـده) مي باشـد.
ثالثـ ًا :پذيـرش درخواسـت متقاضيـان مشـروط اسـت بـه ايـن كـه1 :ـ اراضي
داراي سـابقه ثبتـي باشـد2 .ـ تصرفـات متقاضـي قانوني باشـد جلوگيري خرد
شـدن اراضـي زراعـي و باغـي را از جمله اهـداف و مزاياي اين طرح اسـت در
ايـن راسـتا اگر مسـاحت باغات كمتـر از  5هكتار و اراضي زراعـي كمتر از 7.5
هكتـار باشـد بـراي انـه سـند مالكيت صادر نشـده مشـكالتي ايجاد مـي كند.
اجـراي ايـن قانـون موجب حذف شـدن قـول نامه هـا از چرخـه معامالت مي
شـود چـرا كـه اكثـر دعـواي حقوقـي در دادگاه ها مربـوط به همين قـول نامه
هاسـت .مالكان رسـمي ،مشـاعي و اشـخاصي كه امالكي را به صورت عادي
خريـداري كـرده انـد و بـه دليـل فـوت مالـك و ورثـه و يـا عدم دسترسـي به
آنـان موفـق بـه اخـذ سـند مالكيـت مفـروزي (شـش دانـگ) نشـده انـد ،مي
تواننـد در سـامانه ،تقاضاهـاي خـود را ثبـت كـرده تا سـند شـش دانـگ صادر
شود.
منظور از داشـتن سـابقهثبتي در قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سـند رسـمي
بـراي يـك ملك اين اسـت كـه در بانـك اطالعاتي سـازمان ثبت اسـناد ،بايد
براي آن ملك پروندهاي وجود داشـته باشـد و در واقع كسـي در گذشـته مالك
آن بـوده باشـد بـه ايـن ترتيـب امالكي كه فاقـد هرگونه سـابقه ثبتي هسـتند
و وضعيـت و مشـخصات مالـك اوليـه آنهـا مشـخص نيسـت ،امـكان تعييـن
تكليـف توسـط قانون جديد برايشـان مقدور نيسـت.
بـر اسـاس مـاده « »2قانون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضي و سـاختمان
هـاي فاقـد سـند رسـمي كسـاني كـه اراضـي متعلق بـه دولـت يا موسسـات
دولتـي را در تصـرف دارنـد ،مشـمول مقررات اين قانون نمي باشـند و بايسـتي
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افشین فرهادی
رئيس اداره امورحقوقي
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مسـتقيم ًا از طريـق سـازمان راه و شهرسـازي خواسـته خـود را تعقيـب كننـد
و اراضـي امالكـي مشـمول مذكـور نمـي باشـند کـه عبارتنـد از اراضـي ملي،
اراضـي و امالكـي كـه فاقـد سـابقه ثبـت باشـد امالكـي كـه فاقـد بنـا اعم از
محصـور ياغيـر محصـور باشـد ،اراضـي و امالكي كـه مالك رسـمي آنها فوت
نمـوده و متقاضـي جهـت انتقـال رسـمي ملـك بـه ورثـه دسترسـي داشـته و
امـكان انتقـال رسـمي آن از طريـق دفتـر اسـناد رسـمي وجـود دارد املاك
موقوفـه مشـمول مقـررات ايـن قانـون خواهنـد بـود و بـه متصرفـان املاك
موقوفـه سـند مالكيـت اعيانـي داده خواهـد شـد ،همچنيـن متصرفـان امالك
متعلـق به موسسـات عمومـي غير دولتـي (نظير شـهرداري) نيز ،مشـمول اين
قانـون بـوده و مـي تواننـد از مزايـاي اين قانـون اسـتفاده كنند.
ويژگـي هـاي ايـن قانـون :الـف) دايره شـمول قانـون ب) اجـراي ايـن قانون
مقيـد بـه زمـان نيسـت ت) تركيـب هيـات حـل اختلاف ح) مسـتقل وخاص
بـودن ايـن قانـون چ) احصـاء مـوارد قانونـي ايـن قانـون خ) صالحيـت ذاتـي
د) نحـوه ابلاغ راي هيـات ذ) پيـش بينـي ضمانت اجـرا امالكي كه مشـمول
قانـون مذكـور نيسـتند عبارتسـت از -1 :اراضي ملي ،مـوات و اراضي و امالك
متعلـق بـه دولـت و موسسـات دولتـي  -2اراضـي و امالكـي كـه فاقد سـابقه
ثبـت اسـت  -3املاك فاقد بنـاء اعـم از اينكه محصـور نا غير محصور باشـد
 -4اراضـي و امالكـي كـه مالـك رسـمي آن در قيـد حيـات اسـت و امـكان
دسترسـي به وي جهت تنظيم سـند رسـمي وجـود ندارد  -5اراضـي و امالكي
كـه مالـك رسـمي آن فـوت كـرده و متقاضـي جهت انتقـال رسـمي ملك ،به
ورثه دسترسـي داشـته و امكان انتقال رسـمي آن از طريق دفتر اسـناد رسـمي
وجـود دارد قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي و سـاختمان هاي فاقد
سـند رسـمي شـامل :كليـه املاك ،اشـخاص ،اعـم از حقيقـي و حقوقـي بـا
رعايـت مـاده  2قانـون مذكور مـي گردد.
در رابطـه بـا باغـات و اراضـي زراعي درصورتـي كه مسـاحت آن منطبق با حد
نصـاب هـاي منـدرج در قانـون جلوگيـري از خـرد شـدن اراضي زراعي باشـد
مـورد رسـيدگي قـرار خواهـد گرفـت .اما نسـق هاي زراعـي نيازي بـه رعايت
حـد نصـاب فـوق ندارنـد سـخن آخـر مقـررات مـواد  147و  148اصالحـي
قانـون ثبـت بـراي تعييـن وضـع ثبتـي اعيـان امالكي كه اشـخاص تـا تاريخ
 1370/1/1بـر روي زميـن هايـي ايجـاد كرده كه به واسـطه «موانـع قانوني»
تنظيم سـند رسـمي ميسـر نبـوده؛ ابـداع گرديد.
ولـي مقـررات ايـن قانون بـراي تعيين وضع ثبتـي اعيان امالكي كه اشـخاص
بـر روي اراضـي بـا سـابقه ثبتي كـه منشـاء تصرفات نيـز قانوني بـوده احداث
كـرده كـه "از طريـق قوانيـن جـاري" تنظيم سـند رسـمي بـراي آنها ميسـور
نمـي باشـد؛ ابداع گرديده اسـت.

انفجارات هسته اي و مقابله با آن
قسمت سوم
قبل از يك حمله راديولوژيك يا هسته اي
چه کارهایی را بايستي انجام داد
• در مـورد عالئـم و آژير هـاي اخطـار و تمامـي منابـع اخطارهائـي كـه در كشـور
يـا جامعـه شـما اسـتفاده مي شـود كسـب اطلاع نمائيد .شـما بايـد بدانيد كـه اين
سـيگنال ها و عالئـم چـه هسـتند ،چـه معنائـي دارنـد ،چگونه اسـتفاده مي شـوند و
در صـورت شـنيدن آنهـا چـه كاري بايـد انجـام دهيد.

• يـك كيـت حادثـه ( )Supply Kitحـاوي غذا ،آب ،دارو ،سـوخت و اقالم شـخصي
مناسـب بـراي تـا دو هفته (بيشـتر ،بهتـر) فراهم و نگهـداري نمائيد.

• سـاختمان هایي را كـه در جامعـه شـما به عنـوان پناهگاه ريزش جـوي تخصيص
داده شـده انـد شناسـائي كنيـد .بـراي ايـن منظـور مـي توانيـد از دفتـر مديريـت
حـوادث غيـر مترقبـه محلي خـود سـئوال نمائيـد .اگـر هيچگونه تخصيص رسـمي
يـا قابـل توجهـي بـراي ايـن منظور در نظـر گرفته نشـده اسـت ،خودتان ليسـتي از
پناهگاه هـاي بالقـوه در نزديكـي منـزل يا محل كارتـان تهيه نمائيـد :طبقات زيرين
يـا اتاق هـاي مركـزي بدون پنجـره طبقات ميانـي در سـاختمان هاي بلنـد مرتبه و
همچنيـن تونل هـا و متـرو .بـه اهـل خانـه خـود دسـتورالعمل هاي واضـح در مورد
محـل پناهگاه هـاي ريـزش جـوي و اينكـه چـه اقداماتـي در صـورت بـروز حملـه
بايسـتي انجـام دهنـد ،بدهيد.
• اگـر شـما در يـك مجتمع آپارتماني يا سـاختمان بلنـد مرتبه زندگي مـي كنيد ،در
مـورد ايمـن تريـن محل سـاختمان جهت پناهـگاه و مهيا كـردن آن براي سـاكنين
سـاختمان تـا زمـان ايمـن شـدن محيـط خـارج  ،بـا مديريـت سـاختمان صحبـت
نمائيد.
• در مناطـق روسـتائي و حومـه شـهرها ،سـاختمان هـا و امكانـات عمومـي كمـي
جهـت انتخـاب بـراي پناهگاه وجـود دارد و يا اص ً
ال وجود ندارد .اگر شـما سـاختمان
محـل سـكونت خـود را بـه عنـوان پناهگاه در نظـر گرفته ايـد ،موارد زيـر را مد نظر
قـرار دهيد:

• طبقـه زيريـن يـا هر فضـاي زيرزمينـي بهترين مكان بـراي پناه گرفتـن از ريزش
جـوي مـي باشـد .غالب ًا تغييـرات عمده كمي مـورد نياز اسـت به ويژه اگر سـاختمان
داراي دو يـا تعـداد بيشـتري طبقـه باشـد و طبقـه زيريـن آن و يـا يك گوشـه از آن
زير سـطح زمين باشـد.
• پناه گاه هـاي ريـزش جـوي در زمان هـاي غيـر اورژانـس (عـادي) مي توانـد بـه
عنـوان انبـار اسـتفاده شـود اما فقـط چيزهائي را در آن قـرار دهيد كـه براحتي بتوان
جابجـا كـرد .در زمـان اورژانـس و در هنـگام جابجا كـردن ،اقالم سـنگين و متراكم
را بـراي اضافـه كـردن حفاظ مي تـوان اسـتفاده نمود.

• نيـازي بـه ذخيـره كردن تمامي اقلام مورد نياز بـراي زمان پناه گرفتـن در داخل
خـود پناهـگاه نمـي باشـد بلكـه مـي تـوان در جـاي ديگـري انبـار نمود ،به شـرط
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اينكـه بتوانيـد در صـورت نيـاز به سـرعت آنهـا را بـه پناهگاه انتقـال دهيد.

• اطالعاتـي در مـورد طرح هـاي تخليـه جامعه خود كسـب نمائيد .چنيـن طرحهائي
مـي تواند شـامل مسـيرهاي تخليه ،سـايت هاي جابجايـي ،چگونگي مطلع سـاختن
مـردم و امكانـات حمـل و نقل عمومـي جهت خانواده هائـي كه داراي وسـيله نقليه
شـخصي نمي باشـند و كسـاني كه داراي نيازهاي خاص هسـتن ،باشـد
 -در طي يك حمله راديولوژيك يا هسته اي چه بايد كرد:

• مستقيماً به تشعشع يا آتش آن نگاه نكنيد كه سبب كوري شما مي شود.
• اگر شما اخطار وقوع يك حمله را شنيديد:

• بـا هـر سـرعت ممكـن ،در صورت امـكان زير زمين پنـاه بگيريد و تـا زمان صدور
دسـتور ديگر در آنجـا باقي بمانيد.

• اگـر در بيـرون از سـاختمان قـرار داريـد و امـكان داخـل شـدن بـه سـاختمان به
صـورت فـوري بـراي شـما وجـود نـدارد ،پشـت هـر چيـزي كـه به شـما مقـداري
حفاظت بدهد پوشـش بگيريد .صاف روي زمين دراز بكشـيد و سـر خود را بپوشـانيد.
• اگـر محـل انفجـار مقداري از شـما فاصلـه دارد ،ضربه موج انفجار بعـد از  30ثانيه
يا بيشـتر به شـما خواهد رسـيد.

• خـود را از ريـزش جـوي راديـو اكتيـو محافظـت كنيـد .اگـر شـما به انـدازه كافي
بـه محـل انفجـار نزديك باشـيد بطوريكـه بتوانيد تشعشـع تابـان انفجار هسـته اي
را مشـاهده كنيـد ،ريـزش جـوي  20دقيقـه بعـد به شـما خواهد رسـيد .پنـاه بگيريد
حتـي اگـر چنديـن كيلومتـر از محـل انفجار فاصلـه داريد .ريـزش جـوي راديواكتيو
صدهـا كيلومتـر بـه وسـيله جريـان باد جابجا مي شـود .سـه فاكتـور حفاظتـي را به
خاطر داشـته باشـيد :حفـاظ ،مسـافت و زمان.
• يـك راديـو جيبـي بـا خـود داشـته باشـيد و بـه اطالعـات رسـمي گـوش كنيـد.
دسـتورالعمل هاي داده شـده را دنبـال كنيـد .دسـتورالعمل هاي محلـي همـواره
اولويـت دارنـد .مقامـات محلـي بهتـر از موقعيـت محلـي اطلاع دارنـد.
اگر در زمان وقوع انفجار در منزل هستيد:

• تمامي اعضاي خانواده خود را به هر سرعت ممكن در پناهگاه جمع كنيد.

• تمامـي درهـا و پنجره هـاي خارجـي را ببنديـد .در مرحلـه بعـد كليـه دريچه ها و
درهـاي داخلـي را ببنديد.
• كليه سيستم هاي تهويه را خاموش كنيد.

• بـه اتـاق پناهـگاه از پيـش تعييـن شـده برويد .بـا خود وسـائل الزم از قبيـل مواد
غذائـي ،آب ،لـوازم بهداشـتي ،حولـه ،خميـر مدلسـازي يـا هر چيز مشـابه بـراي پر
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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كـردن شـكافها ،چـراغ قـوه ،راديـو جيبـي و  ...را به همـراه ببريد.

• درهـا و پنجـره هـا را در اتـاق ببنديـد .زير هـر در را با يك حوله يا دسـتمال ببندد
و دور و بـاالي در را بـا نـوار درزگيـري كنيد .در صورت وجود درز يا سـوراخ در اتاق،
ماننـد سـوراخي كـه دور لولـه آبي كـه به حمام وارد مي شـود وجـود دارد ،آنهـا را با
خمير مدلسـازي يـا مواد مشـابه پر كنيد.
• در اتـاق باقـي بمانيـد و بـه اخبـار راديـو گـوش فـرا دهيـد تـا زمانيكه مسـئولين
دسـتور تـرك پناهـگاه را صـادر كنند.

• بدليـل امـكان انفجارهـاي بعـدي ،همه پـرده ها را در اتـاق بكشـيد و از پنجره ها
دوري كنيـد تـا از صدمـه ديدن در اثر شكسـتن شيشـه ها در امـان بمانيد.

• بايسـتي مراقبـت  24سـاعته داشـته باشـيد .بـه نوبت بـه اخبار راديو گـوش دهيد.
مراقب آتش سـوزي باشـيد.

بعد از يك حمله راديولوژيك يا هسته اي
چه بايد کرد:
در يك پناهگاه عمومي يا خانه:

بازگشت به خانه:

• مرتبـاٌ بـه اخبـار راديـو ،در مـورد كارهائـي كـه بايـد انجـام دهيـد ،جائي كـه بايد
برويـد و مكان هایـي كـه از رفتـن بـه آنجـا بايـد اجتنـاب نمـود گـوش فـرا دهيد.

• اگـر منـزل شـما در محدوده مـوج انفجار بمب واقع بود يا شـما در يك سـاختمان
آپارتمانـي يـا بلنـد مرتبـه كـه در معـرض يـك انفجـار غيـر هسـته اي قـرار گرفته
زندگـي مـي كنيـد ،در ابتـدا تمـام خانـه را براي پيـدا كـردن عالئـم فروريختگي و
آسـيب چك كنيـد ،مانند:

• ديوارهـاي در حـال فـرو ريختـن ،آجرهـاي در حال افتـادن و قطعات گـچ آويزان
از سقف
• آئينه ها ،قاب عكس ها و لوسترهاي روي زمين افتاده
• شيشه هاي شكسته شده پنجره ها

• شكستگي و قطع خطوط گاز و برق

• تـا زمانـي كـه مقامات اعالم نكـرده اند پناهـگاه را ترك ننمائيـد .در هنگام خروج
دسـتورالعملهاي آنها را دنبال كنيد.

• بالفاصلـه داروهـا ،مايعـات قابـل اشـتعال و ديگـر مـواد بالقـوه پرخطـر را از روي
زميـن جمـع آوري كنيد.

• آلودگـي ناشـي از يـك اسـباب پخـش راديولوژيك بسـته بـه مقدار مـواد منفجره
متعـارف اسـتفاده شـده ،مقدار ماده راديواكتيو و شـرايط اتمسـفري مـي تواند منطقه
وسـيعي را در بـر گيرد.

• كانالهـاي مختلـف راديـو و تلويزيـون را بـراي گرفتـن اطالعـات در مـورد كمك
هائـي كـه ممكـن اسـت ارائـه شـود جسـتجو كنيـد .دسـتگاههاي دولتـي محلي و
كشـوري و سـازمانهاي ديگر براي برآورد نيازهاي اورژانس شـما و ترميم خسـارات
و زيانهـاي وارده كمـك هائـي ارائـه خواهنـد نمود.

• اگـر در يـك پناهـگاه ريزش جوي هسـتيد تا زمانيكـه مقامات محلـي مجاز بودن
يـا مقـرون بـه صالح بـودن خـروج را اعلام نكرده انـد آنجـا را ترك نكنيـد .زمان
اقامـت شـما در پناهـگاه مـي توانـد از يك روز تـا  2الي  4هفته باشـد.

• يـك بمـب هسـته اي چمدانـي كـه در يـا نزديـك سـطح زميـن منفجـر شـود با
ايجـاد يـك ابـر قارچي و كشـيدن خاك و آوار بـه درون خود ،ريزش جوي سـنگيني
ايجـاد خواهـد نمود.

• يـك سلاح هسـته اي كـه بـا موشـك حمل شـود ممكن اسـت سـبب انفجاري
بسـيار قويتـر از يـك بمـب چمداني گـردد و ابر ريـزش جـوي راديواكتيـو بزرگتري
توليـد نمايد.

• آهنـگ تجزيـه ريزش جـوي راديواكتيو در هر حال يكسـان اسـت و بنابراين الزم
اسـت افـرادي كـه در نواحـي بـا باالترين سـطوح تشعشـع قـرار دارند حتـي تا يك
مـاه در پناهگاه باقـي بمانند.
• سـنگين تريـن ريـزش جوي به محـل انفجار و ناحيـه قرار گرفتـه در جهت وزش
بـاد محـدود مـي شـود و همچنيـن هشـتاد درصـد ايـن ريـزش جـوي در طـي 24
سـاعت اول رخ مـي دهد.

• به دليـل ايـن مسـائل و تعداد خيلـي محدود سلاح هایي كه تروريسـت ها مي توانند
منفجـر كننـد ،بخش اعظم كشـور تحت تاثير ريـزش جوي قـرار نخواهد گرفت.

• در بيشـتر مناطقـي كـه ممكـن اسـت تحـت تاثيـر ريـزش جـوي قـرار گيـرد،
مي تـوان بـه مـردم اجـازه خـروج از پناهـگاه را داد و در صـورت لـزوم بـه مناطـق
ايمـن منتقـل نمـود.
• گـر چـه ممكـن اسـت مشـكل باشـد ،امـا تمـام تالش خـود را بـكار گيريـد تا در
فضـاي پناهـگاه سـرويس هاي بهداشـتي دايـر گردد.

• ممكـن اسـت آب و غـذا اندك باشـد .از آنها محتاطانه اسـتفاده كنيـد ولي از اعمال
جيـره بنـدي شـديد خصوصاً براي بچـه ها ،بيماران و افراد مسـن خـودداري نمائيد.
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• بـا مسـئولين پناهـگاه همـكاري نمائيـد .زندگـي بـا تعداد زيـادي از مـردم در يك
فضـاي بسـته مـي تواند مشـكل و ناخوشـايند باشـد.
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• بـراي دريافـت دسـتورالعمل هـا و اطالعـات در مـورد سرويسـهاي اجتماعـي بـه
راديـو گـوش فـرا دهيد.

• اگـر قبـل از رفتـن بـه پناهـگاه  ،خطـوط گاز و آب و برق را از كنتـور اصلي قطع
نمـوده ايد:

• از وصـل جريـان گاز خـودداري كنيد .شـركت گاز ايـن وظيفه را براي شـما انجام
خواهـد داد يا شـما دسـتورالعمل هاي ديگـري دريافـت خواهيد نمود.

• تنهـا هنگامـي كـه از سـالم بـودن سيسـتم لولـه كشـي آب و آلـوده نبـودن آب
مطمئـن شـديد نسـبت بـه بـاز كـردن شـير اصلـي كنتـور آب اقـدام كنيـد.

• در صـورت اطمينـان از سـالم بودن سـيم كشـي سـاختمان و فعال بودن سيسـتم
الكتريكـي منطقـه سـكونت خـود ،نسـبت به وصـل مجدد بـرق كنتور اقـدام نمائيد.

• قبل از اسـتفاده از سرويسـهاي بهداشـتي از سـالم بودن خطوط فاضالب اطمينان
حاصل كنيد.
• از نواحي آسيب ديده دوري نمائيد.

• از نواحـي كـه بـا عالمت " خطـر پرتوگيري " يا " " HAZMATمشـخص شـده اند
دوري كنيد.

گونه های پیشگیری از
آسیب های حوزه آب در بخش کشاورزی

ایـران بـه عنـوان یكی از كشـورهای واقع در كمربند خشـك كره زمین با مشـكل
كـم آبـی مواجه می باشـد رشـد فزاینـده جمعیت و نیـاز به محصوالت كشـاورزی
و دامـی و محدودیـت منابـع آب و خاك به عنوان بسـتر اصلی تولیدات كشـاورزی
مسـاله كـم آبـی رابـه گونه یی بسـیار جـدی فرا روی كشـور قـرارداده اسـت  .در
واقـع خشكسـالی نیـز بـه عنـوان یـك پدیـده طبیعـی همچـون سـایر پدیده های
طبیعـی بـه مـدد دانش  ،آگاهـی ،برنامه ریـزی و مدیریت صحیح قابـل پیش بینی
و كنتـرل مـی باشـد و خسـارت های ناشـی ازآن را مـی تـوان بـه حداقـل رسـاند.
پـس مسـئولین و دسـت انـدركاران به آسـیبهای حـوزه آب نباید نگرشـی مقطعی
و آنـی داشـته باشـند بلكـه بایر بـر مبنای مقابلـه اضطـراری و تدوین یـك برنامه
بلنـد مـدت منظـم و مـداوم جهـت آمادگـی و پیشـگیری از گسـترش ایـن بحران
جلوگیـری كنـد و در ایـن راه نـه تنهـا مسـئولین بلكه همـه دسـتگاههای اجرایی
و مـردم از مجریـان اجـرای راهبردهـای مدیرت پیشـگیری از آسـبیهای حوزه آب
مـی باشـند  .در پیشـگیری از آسـیب های حـوزه آب بایـد تهدیدهـا را بـه فرصت
تبدیـل كنیـم و ایـن مسـاله را امـری انقالبـی و ارزشـی بدانیـم كـه نـه تنها یك
ارگان بلكـه تمـام مـردم ایـران موظف به حل این مشـكل هسـتند  .در این راسـتا
روابـط عمومـی هـا نیـز درحـل بحـران آب نقـش بـه سـزایی دارنـد زیرا درسـت
صحبـت كـردن بـا مـردم هنـری بـرای روایـط عمومـی ها محسـوب می شـود .
آنـان بایـد بـا تعامـل و همـكاری خـود بـا صـدا و سـیما و رسـانه های جمعـی به
صـورت منسـجم و مطابـق بـا رویكرد های وزارت نیـرو درجهت اطالع رسـانی به
موقـع و صحیـح اقدامـات الزم رابـه عمل آورند  .ایـن ارتباط فنی  ،زیبا  ،با نشـاط
و اسـتادانه باشـد تمـام تـوان خـود را درحـل ایـن امر مهم بـه كار گیرنـد  .با توجه
بـه محدودیت منابع آب روشـهای پیشـگیری از آسـیب به حوزه هـای آب  ،درحال
حاضـر بایسـت مـورد توجـه قـرار گیرد .چـرا كـه محدودیـت حـوزه آب  ،موجبات
رشـد و تعالـی كشـورها را مـی تواند تحت الشـعاع قرار دهـد .متاسـفانه تاكنون در
خشكسـالی های گذشـته بـه صـورت مقطعـی عمـل كرده ایـم .پرداخت خسـارت
بـه كشـاورزان ،اسـتفاده از راهكارهای كوتـاه مدت آبرسـانی و تالش های دیگری
ازایـن دسـت بـه هیـچ وجـه كافـی نبـوده و جـای برخـورد جامـع و پیشـگیرانه و
همـه جانبـه همچنـان خالـی اسـت  .شـدت و حجـم خسـارت هـا و رونـد فزاینده
ی آنهـا بـه گونـه ای اسـت كـه ایجـاب مـی كنـد تدابیـر موثرتـر و اساسـی تری
بـه خصـوص جهـت پیشـگیری ایـن وقایـع به عمـل آورد  .آمـار و ارقامـی كه هر
سـاله از طـرف وزارت كشـور اعالم می شـود خسـارت های وارده به مـزارع در باغ
هـا و تاسیسـات شـهری و روسـتایی ،خسـارت های ناشـی ازعـدم پـوش گیاهی ،
جنگلـی و مراتـع ،مسـایل و مشـكل های مربـوط به فرسـایش خاك و هـدر رفتن
ایـن سـرمایه ی  ،انهـدام رویـش گاه هـای طبیعـی و منابـع زیسـت محیطـی كه

معصومه رنجبر

کارشناس حقوقی سازمان جهاد
کشاورزی فارس

امیـد زیـادی بـه احیـای دوباره آن ها می باشـیم ،سـهم باالتـری از آمـار رابه خود
اختصـاص مـی دهـد ولـی همیشـه درحاشـیه قـرار گرفته انـد .همه ی مـردم باید
بـه ایـن مسـاله آگاه شـوند كـه صرفـه جـوی در مصـرف آب را از خودمان شـروع
كنیـم و مشـكل جامعـه را مشـكل خود و خانـواده ی خـود بدانیم و فرزنـدان خود
را نیـز از همـان دوران كودكـی بـا اسـتفاده صحیح از طالی آب آشـنا سـازیم .چرا
كـه آب تنهـا نعمتـی اسـت كـه جایگزین نـدارد و نبود آن حیـات را از انسـان ها و
تمـام موجـودات جهان سـلب مـی كند.
پیشنهادات:

• حمایـت از تحقیقـات انجـام شـده در زمینـه مسـائل و مـوراد پیشـگیرانه در
خصـوص آسـیب های حـوزه آب
• احداث سدهای زیر زمینی و اجرای صحیح آبخیزداری
• تغییر الگوی كشت توسط كشاورزان
• تدوین آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف آب
• جـدا کـردن آب شـرب از سـایر مصـارف شـهری (کاری که در تمام کشـورهای
پیشـرفته انجام شـده است)
• به كارگیری اندیشه علمی راهی جهت پیشگیری ازكم آبی
• جلوگیری از تخریب و گسترش پوشش گیاهی
• مبـارزه با علف های هرز ،آبیاری درسـاعات خشـك در روز (عصرها) ،اسـتفاده از
كودهـای مقـاوم در خاك هـای خشـك ،تنـك كردن میوه هـا ،باال بـردن مقاومت
درختان ،شـخم سـطحی و ایزولـه كردن چوب ها و هرس سـبز
• ارتقاء سطح فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی
• اسـتفاده از حمایتهـای مالـی در جهـت ترویـج مصـرف بهینـه آب در بخـش
کشـاورزی
• آشـنا کـردن مـردم بخصـوص کشـاورزان و بهـره بـرداران بخش کشـاورزی با
مسـائل مربـوط بـه خشكسـالی و تشـویق آنان به صرفـه جویی) به کمك وسـایل
ارتبـاط جمعی)
• برآورد ارزش اقتصادی آب درهریك از حوزه های آبری
• نظارت مستمر بر منابع و مصارف آب کشاورزی
• توجه به عرضه و تقاضا در كل چرخه آب
• حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف
• به كارگیری تجربه های كشورهای موفق در زمینه ی كشاورزی
• استفاده از روش های نوین آبیاری و كم آبیاری (آبیاری قطره ای)
• اسـتفاده از شـبکه های مصـرف آبیـاری یـا بهینـه کـردن روش سـنتی آبیاری و
بهسـازی شـبکه های آب شـهری
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ً
ت ميگشـتم تـا بازگشـت
عملا در پـي شـهاد 
كـ ه مدتهـا در جبهههـا
بسـوی بـ ه «اهلل»كنم.

دست نوشته ای از شهید افضل

آن چـه خواهیـد خوانـد ،نوشـته هایی اسـت از آن سـردار شـهید که بر سررسـید
سـال  ،۱۳۶۰به ثبت رسـانده اسـت.
در ایـن متـن ،شـهید افضـل ،بـا دوسـت و همرزمش«محمـد تقی زریـن کاله»
واگویـه می کنـد« .محمـد تقی» به سـال  ،۱۳۵۹در کردسـتان ،شـربت شـهادت
نوشید.
روحمان با یادشان شاد.

فرمانده گردان ابوالفضل(ع)

جهادگر بسیجی
شهید علي اكبرافضل
فرزند  :عبا 
س
تولد - 1338/08/09 :شهر آبادان
شهادت 21 :اسفند  - 1363جزيره مجنو 
ن
ل فرزنـد عبـاس ،در نهـم آذر ،1338
ي اكبـرافض 
جهادگـر بسـیجی شـهید علـ 
درآبـادان دیـده بـه جهـان گشـود .تـا سـوم متوسـطه در رشـته تجربـی درس
خوانـد .بـا شـروع جنـگ در مناطـق جنگی مانـد و به دفـاع از شـهر ودیار خود
پرداخت.
از ابتـدای شـهریور  1362جـذب جهادسـازندگی شهرسـتان اقلیـد شـد و در
زمینـه پشـتیبانی جنـگ و کمـک به بازسـازی مناطـق جنگی فعال و مشـغول
بـه خدمـت شـد .دوری از جبهه هـای جنـگ بـرای علـی اکبـر زیـاد طـول
نمـی کشـد و در دی مـاه همـان سـال ،بـا درخواسـت سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی ،مجـدداً عـازم جبهـه هـا گشـت .شـهید افضـل در مـدت  49مـاه
حضـور در مناطـق عملیاتـی دارای مسـئولیت های متعـدد از جملـه :جانشـین
و فرمانـده گـردان زرهـی تیـپ  15امام حسـن(ع) .جانشـین و فرمانـده گردان
ابوالفضـل(ع) تیـپ ذکر شـده ومسـئول محورهـای عملیاتی بود .ایشـان  6ماه
قبـل از شـهادت در فرصتـی کـه بعنـوان مرخصـی عـازم اقلیـد مـی شـود ،بـا
دختـر مؤمنـه ای کـه شـرایط سـخت زندگـی با یـک رزمنـده را پذیرفتـه بود،
ازدواج کرد.آخریـن ماموریـت شـهید شـرکت در عملیـات بـدر بود .کـه بعنوان
فرمانـده گـردان ابوالفضـل(ع) در صحنه هـای کارزار حاضر شـد .هنـگا م ظهر
ت ترکش راكت
 21اسـفند 1363در جزيـره مجنون ،از ناحیه دسـت مـورد اصاب 
هواپيمـای دشـمن قـرار گرفـت و بـه شـهادت رسـید .مدفـن شـهید در گلـزار
شـهدای امامـزاده عبدالرحمـن شهرسـتان اقلید قـرار دارد.
شـهيد علياكبـر افضـل در وصيتنامـه خـود هـدف خـود از انتخـاب مرگ سـرخ
ن
ي از روزهـاي ايـن زما 
ن ميدانـم كـه لحظـها 
را اینگونـه تشـریح مـی کنـد :مـ 
ن
س مـرگ سـرخ را انتخابميكنم كـه در ميدا 
گ مـرا فـرا خواهـد خوانـد .پـ 
مـر 
هلل كـه خداوند منـان قبـول فرمايد .لـذا آرمان م
ي سـبيلاهلل باشـد .انشـاءا 
جهـاد فـ 
ن دنيا كـو چ كنم ن ه
ق شـو م و كاميـاب از ايـ 
ن بودكـه بـ ه معبـود م «اهلل» ملحـ 
ايـ 
نـاكام .پـس بـه هميـن خاطر مبـارزه ،جهاد وشـهادت را انتخـاب كـردم  .اين بود
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بسم ا ...ال ّرحمن ال ّرحیم

پنـج ویـک چهـارم بعـداز ظهـر روز پنـج شـنبه َ ۱۳۶۰سـر و دلم از چند سـاعتی
پیـش درد می کـرد نمـی دانـم چـرا ولـی برای ایـن کـه کم تـر درد را حس کنم
کتابـی کـه بـرای مطالعـه همـراه خـود آورده بـودم برداشـتم و در کنـار سـنگر
روبـروی مـزدوران آمریکایـی نشسـتم و شـروع به خوانـدن کردم.
داشـتم خالصـۀ آن چـه را که می خوانـدم در دفترچه یادداشـت کنم کـه ناگهان
در البلای برگ هـای دفترچـه سـه قلب کاغذی سـرخ رنگ به چشـمانم خورد،
اندکـی به فکر فـرو رفتم.
یـک بـاره یـادم آمـد یـک زمانی تو دوسـت عزیـز محمد تقـی جـان ،در یکی از
نامه هـای دوسـتانه ات ایـن سـه قلب سـرخ را که درمیـان آن ها هاله ای سـفید
رنـگ از مـاه اسـت و در میـان هرکدامش چیزی نوشـته بودی.
برایـم فرسـتاده بـودی در آن قلـب سـرخ آتشـی رنـگ بـزرگ نوشـته بـودی
«دوسـت در قلـب دوسـت جـای دارد» وچـه خـوب تـو پنداشـتی که دوسـت در
قلـب دوسـت جـای دارد.
و درقلـب سـرخ آتشـی رنگ دیگری نوشـته بودی « » A.A.Aکـه منظورت علی
اکبـر افضل بود و در قلب سـرخ آتشـی رنگ کوچک نوشـته بـودی «م/ز» یعنی
محمد تقی ز… .اشـک از چشـمانم جاری شـد.

خاطراتم با تو بروی شیارهای باریک مغزم به گردش درآمد.

زبانـم بـی اختیار گشـود و بـی اختیار گفت ”:آری دوسـت عزیز چـه زود راهت را
شـناختی و بـه معبـود برحقـت اهلل چه زود پیوسـتی .ولی من هنـوز در این دنیای
خاکـی و زود گذر مانـده ام تا ”. ...
محمدتقـی! راسـتی تاکنـون دوسـتی برایـم پیـدا نگشـته همچـون تـو ،تـو کـه
همیشـه در زندگـی مـرا راهنمایـی می کردی ،تو که همیشـه درسـم مـی دادی،
تـو کـه مـرا بـرادر مـی نامیدی ،تـو که مـرا نزدیک ترین دوسـت به خـودت می
نامیـدی و تـو کـه  ...و تو کـه  ...و توکـه . ...
و اکنـون مـن در ایـن سـنگر خاکـی در  ۵۰کیلومتری آبادان در سـرزمین اسلام
در کنـار ارونـدرود از ایـن مرز کشـور اسلامی حمایـت و نگهبانـی می کنم.
از چنـد لحظـه پیـش این مـزدوران از خـدا بی خبر با آتش سلاح های سـنگین
دارنـد مـا را مـورد حملـه قـرار مـی دهنـد و هرکـدام از گلوله هایشـان در ۳۰۰
متـری مـا بـا زمیـن برخورد مـی کند.
دوسـتم و بـرادرم تـو را فرامـوش نخواهـم کـرد و راهـت را ادامه خواهـم داد ای
شـهید زنـده ،ای محمـد تقی جـان و ای شـهید زنـده برتاریخ.
علی اکبرافضل

 ۱۷اردیبهشت .سال ۱۳۶۰

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

معرفی تالیفات همکاران

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

مرتضی خوشخوی استاد ممتاز دانشگاه شیراز:

محمد مهدی قاسمی رئیس سابق سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس:

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

الگوی تعالی
در این سازمان
جاری سازی شده است

ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار فارس:

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

 چند درصد خاک ها دارای فقر ماده آلی هستند؟ چند هکتار زراعت چوب در استان فارس انجام شده است؟ اساس ترقی و پیشرفت جامعه در چیست؟ -چند هکتار جو در استان فارس کشت شده است؟

عنایتاهلل رحیمی استاندار فارس:

بیش از سدسازی؛ آبخیزداری را
در فارس ترویج دهیم
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مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی:

عنوان:

توسعه روستایی؛

مبانی ،سیاست ها و مدیریت
مترجم:

مجتبی شمس
مدیر عامل شرکت تعاونی تولید کوار و رئیس هیات
مدیره اتحادیه تعاونی تولید شهرستان شیراز
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

در ایـن کتـاب مفاهیـم و معانـی توسـعه روسـتایی ،عناصر اساسـی توسـعه
روسـتایی ،رشـد در مقابل توسـعه ،چرا توسـعه روسـتایی ،افزایش انتظارات
و توسـعه ،توسـعه و تغییـر ،انسـان هـا بـه مثابـه علـت و معلـول توسـعه،
برخی دو گانگی های توسـعه ،توسـعه روسـتایی در مقابل توسـعه شـهری،
توسـعه صنعتی در مقابل توسـعه کشـاورزی ،اقتصاد روسـتایی هندوسـتان،
معیارهـای توسـعه ،برخـی پارادایم هـای توسـعه روسـتایی ،مولفه هـای
توسـعه روسـتایی ،سیاست های توسـعه روسـتایی ،ابزارهای سیاسی توسعه
روسـتایی ،برنامه هـای عدالـت گـرا و رشـد گـرا ،برنامه هـای ریشـه کـن
سـازی فقـر و بیـکاری ،برنامه هـای توسـعه منابـع طبیعـی و زیر سـاخت و
 ...توضیح داده شـده اسـت.

در  ۱۱استان ،چهار حوزه آبخیز
و  2۸0هزار هکتار کار جهشی
پیش بینی کرده ایم
حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس:

آرزو میکنم همه دستگاههای
اجرایی مدل تعالی را
داشته باشند

استان فارس مقام اول کشور در تولید میوه بِه

با سطحی بالغ بر  3هزار هکتار و تولید  24000تن محصول

محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس؛

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

علیزاده نماینده مردم شهرستان های سپیدان
و بیضاء در مجلس شورای اسالمی :

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

ابراهیم ابراهیمی
معاون دادستان استان فارس:

به دنبال مچ گیری
و پیگیری کردن موضوعات مرتبط
با امور کیفری نیستیم

اسامی برندگان مسابقه شماره 16
در پانزدهمیـن مسـابقه "پرتـو امیـد"  212نفـر بـه سـئواالت جـواب و از بین
آنـان  203نفـر 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 زارعی ،حسین خدابنده ،سید مهدی حسینی
و فاطمه زارع

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 68دی مـــــــاه 1399
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ارتباط مستقیم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با مردم در سامانه " سامد " استانداری

استقبال و تشییع پیکر شهید گمنام در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مراسم اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی برای کسب تندیس بلورین

احداث  48هزار هکتار گلخانه تا پایان سال
 1404در کشور و استان فارس به عنوان یکی از
استان های مورد هدف

آدرس :شیراز  -بولوار آزادی  -نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان32272180 - 8 :
نمابر32293572 :

تلفن گویا32271771 :
تلفن روابط عمومی32292670 :

ایمیل روابط عمومی farsro@yahoo.com :

پورتال سازمانwww.fajo.ir :

لینک را لمس کنید

