
شمــاره 70 -اسفندمـــــــاه 1399

عسکری، نایب رییس کمیسیون کشاورزی عسکری، نایب رییس کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی:مجلس شورای اسالمی:

کشاورزی محور توسعه کشور کشاورزی محور توسعه کشور 
استاست

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

استفاده از کارشناسان خبره کشاورزی استفاده از کارشناسان خبره کشاورزی 
در واحدهای تولیدی زمینه ساز در واحدهای تولیدی زمینه ساز 

سودآوری برای تولید کنندگان استسودآوری برای تولید کنندگان است

احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس:کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس:

 حضور مهندسین عضو سازمان  حضور مهندسین عضو سازمان 
ضامن سرمایه گذاری  در بخش ضامن سرمایه گذاری  در بخش 

کشاورزی استکشاورزی است

اقدامات جهاد کشاورزی فارس برای تنظیم بازار مرغ و عرضه آن با نرخ مصوب؛ اقدامات جهاد کشاورزی فارس برای تنظیم بازار مرغ و عرضه آن با نرخ مصوب؛ 

افزایش طول دوره پرورش از افزایش طول دوره پرورش از 4040 به  به 4545 روز روز
و و 1010 درصد افزایش جوجه درصد افزایش جوجه  ریزی در هر ریزی در هر واحدواحد

رحیمی استاندار فارس:رحیمی استاندار فارس:

گسترش منابع طبیعی گامی موثر در گسترش منابع طبیعی گامی موثر در 
دستیابی به توسعه پایدار استدستیابی به توسعه پایدار است

پژمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:پژمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

چالشچالش  های های بخش کشاورزی، با تزریق علم، فنبخش کشاورزی، با تزریق علم، فن  آوری آوری 
و سرمایهو سرمایه  گذاری مرتفع میگذاری مرتفع می  شودشود

قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور:قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور:

اعالم آمادگی شرکتاعالم آمادگی شرکت آب  آب و خاک کشور برای و خاک کشور برای 
مشارکت در طرح های زیر بنایی مشارکت در طرح های زیر بنایی استان فارساستان فارس





3 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 70 - اسفندمـــــــاه 1399

سرمقاله:

سال سخت 1399 هم رفت و تنها خاطرات 
تلخ و شیرینش ماند

بـا  آخریـن سـاعات سـال 1399 
همه  فراز و نشـیبی که داشـت، رو 
بـه پایـان اسـت و چیـزی بـه آغاز 
سـال 1400 و قـرن جدید هجری 
ازسـویی  اسـت؛  نمانـده  شمسـی 
مـاه و لحظاتـی را سـپری کـرده و 
خواهیـم کـرد کـه بنـا بـه آداب و 
آئیـن کهـن، موسـم تکانـدن گرد 
و غبارهـا از منـازل، محـل کار و 

مهمتـر از آن زدودن زنگارهـا از خانـه ی دل هاسـت . 
رسـم اسـت کـه در ایـن روزهـا بـا نگریسـتن بـه آ نچـه در 
سـالی کـه گذشـت و عبرت هایـی کـه از آن به دسـت آورده 

ایـم بـه اسـتقبال سـال جدیـد برویم.
بـدون شـک قرنـی در حـال سـپری شـدن و خداحافظـی 
اسـت کـه از پرحادثه تریـن و مهم تریـن دوره هـای تاریخـی 
سـرزمین ایـران بـوده اسـت.قرنی کـه بـه عنـوان نمونـه از 
انقـراض سلسـله  قاجار، اشـغال ایران در جنـگ جهانی دوم، 
سـرکوبی  قیام هـای مردمـی و ...؛ در نیمـه اول گرفتـه آن تا 
نیمـه  دوم آن کـه بـه وجـود معمـار کبیر انقـاب؛ جمهوری 
اسـامی ایـران شـد و البتـه در ایـن سـال هـا به جز هشـت 
سـال دفـاع مقـدس، تـوام بـا چهـل و دو سـال مقاومـت در 
برابـر حمـات همه جانبـه  شـیاطین هسـتیم و نیـز رخـداد 
بـزرگ دیگـری کـه در ایـن قـرن مقام معظـم رهبـری آغاز 
آن را اعـام  کردنـد ورود انقـاب اسـامی بـه گام دوم بـود.
و امـا خـود سـال 1399در حالـی رو بـه پایـان اسـت کـه 
در تمـام بخـش هـا و بـه ویـژه بخش کشـاورزی کـه امنیت 
غذایـی کشـور را عهـده دار اسـت اتفاقـات تلـخ و شـیرین 

زیـادی در فـراز و نشـیب هـا در بـه همـراه داشـت. 
در ابتدای سـال شـاهد تغییر مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی 

بودیـم و بالطبع تغییرات دیگـری که صورت پذیرفت.
تحریـم هـای ظالمانـه ای که باعـث افزایـش نرخ تـورم، ایجاد 
مشـکات شـدید اقتصـادی، نوسـانات ارزی، کاهـش قیمـت 
نفـت، تامیـن نشـدن نهاده هـای دامـی و طیور در این قسـمت 
و نیـز در سـایر قسـمت های ایـن بخـش مهـم اثرگـذار بـود و 
اسـترس  زحمـت،  بـه  را  مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 

انداخـت و باعـث ایجـاد آسـیب های جـدی شـد.
در ایـن اثنـی در سـالی کـه گذشـت، بـی درنـگ می تـوان 
گفـت، مهم تریـن اتفاقـی کـه در سـال 1399 بـا آن روبه رو 
بودیـم، ادامـه شـیوع ویـروس کرونـا در سراسـر کشـور بـود 
کـه تعـداد زیـادی از هموطنـان، همـکاران و وابسـتگان دور 
و نزدیـک و ذی نفعـان مـا را مبتـا کـرد و متاسـفانه جـان 
خیلی هـا را هـم گرفـت و ارتباطـات مجـازی کـه جایگزیـن 
روابـط دوسـتانه و خانوادگی شـد، تعطیلی اجبـاری برخی از 
مشـاغل بنـا بـر پروتکل های بهداشـتی سـتاد ملی مبـارزه با 
کرونـا و از رونـق افتـادن بسـیاری؛ به هرحال سـال 1399 با 

همـه تلخی هـا و شـیرینی هایی کـه داشـت، گذشـت
ادامه در صفحه 23
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پیام نوروزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به مناسبت حلول سال جدید

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـــار ـــوب و االبص ـــب القل ـــا مقل ی
یـــا مدبـــر اللیـــل و النهـــار
ـــوال ـــول و االح ـــول الح ـــا مح ی
حـــول حالنـــا الـــی احســـن الحال 

هـم اینـک بهـار، ایـن نماد جلـوه گاه الهـی و شـکوهمندترین جلـوه حیات و 
زندگـی طبیعـت در راه اسـت تا بـا نمایش دگرگونی شـگرف در عالم هسـتی 
و یـادآوری رسـتاخیزی دیگـر، بـه زندگـی طـراوت دوباره بخشـد و بـه آدمی 
بیامـوزد کـه پـس از هـر نشـیبی، فـرازی اسـت به وسـعت افق های روشـن 
بـرای آنـان کـه در صبوری و پشـتکار ثابـت قدم مانـده و در برابـر اتفاقات و 

حوادث اسـتقامت نمـوده اند. 
همـکاران محتـرم خانواده معظـم و بزرگ جهاد کشـاورزی و تولیـد کنندگان 
معـزز و پرتـاش در حالـی بـه اسـتقبال سـال جدیـد مـی رویم که جـاده پر 
پیـچ و خـم روزهـای سـال 1399 را همـراه بـا طعم لـذت بخـش و ناگوار آن 
طـی نمـوده ایـم. یادمـان نمـی رود در سـالی کـه گذشـت چـه اتفـاق هـا و 
بحـران هایی را پشـت سـر گذاشـته و چـه درس هایـی آموختیم کـه جا دارد 
بـه گوشـه ای از آنهـا اشـاره نمایم: خداوند سـبحان را شـاکریم که بـا الطاف 
بـی پایـان خـود بـا خودکفائـی در تولید محصـول اسـتراتژیک گندم مـا را در 
اجرایـی نمـودن فرمـان مقـام معظم رهبـری در خصـوص اقتصـاد مقاومتی، 
اقـدام و عمـل در کنـار سـایر مجاهـدان عرصـه اقتصـاد مقاومتـی، اسـتوار و 
ثابـت قـدم نگاهداشـت تـا بارقه هـای امید، نویـد بخش نیل به سـمت هدف 
نهایـی فعالیـت هایمـان کـه همانـا تامیـن امنیت غذایـی در کشـور عزیزمان 
اسـت، شـود و علیرغـم مشـکاتی کـه همواره بـا وجـود حـوادث غیرمترقبه 
در پیـش روی تولیـدات کشـاورزی قـرار داشـت بـا همت شـبانه روزی شـما 
همـکاران و بهـره بـرداران محتـرم بخـش کشـاورزی که بـا الگو قـرار دادن 
فرمایشـات حضـرت امـام علـی )ع( کـه مـی فرمایند تـوکل، تفکـر و تاش؛ 
توانسـتیم بیـش از 11 درصـد تولیدات کشـاورزی کشـور را در اسـتان فارس 

نمائیم.  تولیـد 
ایـن روزهـا چقـدر نیاز داریـم حالمان دگرگون گردد و به احسـن حال برسـیم 
آری دفتـر ایـام ورق مـی خورد و شـمیم بهاری و حلول سـال نـو، پیام تحول 
و دگرگونـی را نویـد مـی دهـد، با تولـد بهار و در رسـتاخیزی دوبـاره، طبیعت 
شـکوفا شـده و فصل سرسـبزی و طراوت و زندگی از سـر گرفته می شـود و 

پیـک بهـار بـا خود تازگـی، امید و پویایـی را به ارمغـان می آورد.
سـال 1399 از جهاتـی سـالی خاص و سـخت برای ملت شـریف ایـران بود و 
بـرای کارکنـان، بهـره بـرداران و خانـواده بزرگ کشـاورزی هم سـالی پرفراز 
و نشـیب چـه فشـارها کـه از باب تحریـم های ظالمانـه و بیمـاری کوئید 19 

بـه همه مـردم و بالطبع شـما عزیزان وارد شـد.
در سـالی که گذشـت بـا اهتمـام و همراهـی مدیـران، کارکنان، کارشناسـان 
کشـاورزی و کلیـه دسـت انـدرکاران عرصـه جهـاد کشـاورزی، علـی رغـم 
محدودیـت هـای اقلیمـی و تنگناهـای مالـی و اعتباری در حد مقـدورات گام 
هـای موثـری در ارائـه خدمـت بـه بهـره بـرداران، تحقـق برنامه هـای پیش 

بینـی شـده، توسـعه خدمـات و افزایـش دریافتـی کارکنان برداشـته شـد.
اینجانـب ضمـن عـرض تبریـک حلـول سـال 1400 و تقدیـر از همراهـی، 
بـه  و  کارکنـان  مدیـران،  معاونیـن،  کلیـه  ارزنـده  تـاش هـای  و  اهتمـام 
ویـژه کارشناسـان پهنـه در مراکـز جهـاد کشـاورزی اذعـان دارم موفقیـت و 
دسـتاوردهای ارزشـمندی کـه در طول سـال و در حوزه هـای مختلف حاصل 
شـد مرهـون تـاش و دلسـوزی همـکاران ارجمنـد و همـه بهـره بـرداران 
محتـرم بخـش کشـاورزی بـوده و شایسـته سـپاس، تکریـم و تجلیل اسـت.
و اینـک عطـر گل یـاس، نغمـه شـور انگیـز و زمزمـه پرترنم جویبـار و وزش 
نسـیم روح بخـش بهـار حلـول سـال جدیـد را نویـد مـی دهـد لـذا صمیمانه 
تریـن تبریـکات و بهتریـن آرزوهـا را در طلیعـه دیگـری از بهـار تقدیم شـما 
عزیـزان نمـوده و سـامتی و پایـداری خانـواده بزرگ جهـاد کشـاورزی را از 

خداونـد متعال خواسـتارم. 
امیـد اسـت در سـال 1400 بـا تامل و تفکر بـه آموخته ها و تجربیات سـالیان 
گذشـته، بـا نگرشـی نویـن و امیـد بخـش بـه آینـده و بـا عنایـات الهـی و 
مسـاعدت و همدلـی همه تاشـگران عرصه تولید در مسـائل اساسـی بخش 
کشـاورزی از قبیـل امنیـت غذایـی، حفـظ و بهـره وری منابـع آب و خـاک، 
پایـداری و افزایـش تولیـد و اشـتغال، توجـه بـه زنجیـره هـای تولید، کشـت 
هـای گلخانـه ای بـه ویـژه توجـه بـه کشـت گلخانـه ای کوچـک مقیـاس، 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و توسـعه صـادرات، گام هـای اسـتوار و موثـری 

برداریم.
از خداونـد بهـار آفریـن و طـراوت بخـش سـالی سرشـار از خیـر و برکـت و 
معنویـت تـوأم با سـامتی، صحت و سـعادت را بـرای همگان مسـألت دارم، 
امیـدوارم عبـور از شـرایط سـخت فعلـی جامعه نیز کـه در اثر شـیوع ویروس 
کرونـا بـه وجـود آمـده اسـت بـا عنایـات الهـی و بـا برنامـه ریزی و پشـتکار 
تمامـی دسـت اندرکاران حفـظ امنیت سـامت جامعه و همـکاری همه مردم 

هرچـه زودتـر محقق شـود.
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: توسـعه امنیت غذایـی، افزایش 
بهـره وری منابـع و عوامـل تولیـد، توانمندسـازی ذی نفعـان بخش کشـاورزی و رونق 
اقتصـادی بخـش کشـاورزی چهـار ماموریت اساسـی اسـت که ایـن سـازمان در حوزه 

کاری خـود برعهده دارد. 
 بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، حسـین پژمـان روز یـک شـنبه هفدهم 
اسـفندماه در نشسـت شـورای کشـاورزی فارس با تاکیـد براینکـه رویکردهای جدیدی 
در بخـش کشـاورزی اسـتان مـورد توجـه قـرار گرفته، ابـراز کـرد: اصاح فونداسـیون 
زراعت اسـتان با توسـعه کشـت هـای مکانیزه و حفاظتـی، تولید بـذور هیبرید و اصاح 
شـده، توسـعه کشـت دانه هـای روغنی جدید مثـل کاملینا، بـادام زمینی و سـویا، غنی 
سـازی محصـوالت کشـاورزی بـا مصـرف تلفیقـی ریزمغذی هـا، توزیـع و تخصیـص 
هوشـمند نهـاده های کشـاورزی با اسـتفاده از سـامانه سـپند بـرای پایش نهـاده های 

دامـی و سـامانه برکـت بـرای توزیع کـود از جملـه این  رویکردها اسـت.
وی، تولیـد محصـوالت گواهـی شـده و اسـتاندارد با اولویـت محصوالتی مانند سـیب، 
انـواع مرکبـات، سـیب زمینـی، پیـاز، گوجـه فرنگـی، خیـار نیـز از رویکردهـای جدیـد 

نست. دا
پژمـان توسـعه زنجیـره های ارزش محصـوالت زراعی، باغـی، دان و طیـور را از دیگر 
رویکردهـای نویـن در بخـش کشـاورزی اسـتان عنـوان کرد و ادامـه داد: دراین راسـتا 
تاکنـون 15 زنجیـره موفـق به دریافـت موافقت اصولی بـرای فعالیت در اسـتان فارس 

شـده اند.

هفت بهره بردار نمونه ملی از فارس 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس از فعالیـت 280 هـزار بهـره بـردار بخـش 
کشـاورزی در ایـن اسـتان خبـر داد و بیـان کـرد: از ایـن تعـداد 86 درصـد بهـره بردار 
زراعـی و سـایرین در حـوزه باغ، دام، طیور، شـیات و صنایع تبدیلـی و تکمیلی فعالیت 

کنند. مـی 
وی افـزود: در سـی و پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونـه هـای ملـی بخـش 

کشـاورزی کشـور هفـت نفـر نمونـه ملـی از اسـتان فـارس برگزیـده شـده انـد.

افزایش 23 درصدی تولیدات کشاورزی فارس
پژمـان گفـت: تولیـدات بخـش کشـاورزی اسـتان فارس از سـال 92 تا سـال گذشـته، 

23.1 درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت.
بـه گفتـه وی، اسـتان فارس بـا 11/2 میلیـون تن تولیدات کشـاورزی رتبه دوم کشـور 
را دارد، عـاوه برایـن در تولیـد محصـوالت باغـی رتبـه اول، محصـوالت زراعـی رتبه 

دوم و محصـوالت دامـی رتبه چهارم اسـت.
او بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس در تولیـد انجیـر، انگـور، گوجـه فرنگـی، بـه، انـار و 
گلرنـگ رتبـه اول را دارد، افـزود: ایـن اسـتان در تولیـد گوشـت قرمـز، خیـار، خرمـا، 
بـادام، کنجـد و پنبـه رتبـه دوم و در تولیـد گنـدم، پرتقال، سـیب، ذرت علوفـه ای رتبه 

سـوم دارد.
وی بـه رتبـه هـای اول اسـتان فـارس در شـاخص هـای مهـم کشـاورزی کشـور نیز 
گریـزی زد و افـزود: در آبیـاری تحـت فشـار بـا اجـرای 310 هـزار هکتـار، در نـاوگان 
برداشـت با در اختیار داشـتن 3500 دسـتگاه و مشـارکت در برداشـت 25 درصد گندم و 
جـو کشـور، در ضریـب نفـوذ بذر گواهی شـده گندم کشـور بـا 56 درصـد و در آموزش 

و بهره بـرداران  ایـن اسـتان رتبـه اول کشـور را دارد.
پژمـان بـه توسـعه کشـت در محیـط هـای کنترل شـده نیز اشـاره کرد و افزود: سـطح 
گلخانـه هـای اسـتان از 125 هکتـار سـال 92 بـه 772  هکتار در سـال جاری رسـیده 

است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه دو هـزار و 492 میلیـارد و 863 میلیون ریال تسـهیات گلخانه 
در دسـت اجـرا یـا عقـد قـرارداد اسـت، ابراز کـرد: در سـال جاری بیـش از چهـار هزار 

هکتـار کشـت گیاهـان دارویـی از جملـه زعفران در اسـتان فارس انجام شـده اسـت.

رهاسازی 147 میلیون و 700 هزار مترمکعب آب
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس همچنیـن از رهاسـازی 147 میلیـون و 700 
هزار مترمکعب آب از سـد درودزن برای کشـاورزان شهرسـتان های مرودشـت، زرقان 
و خرامـه خبـر داد و افـزود: بـا این میزان رهاسـازی اب بیش از 80 هـزار هکتار اراضی 

آبیاری شـدند.

رویکردهای جدید در کشاورزی استان فارس 
نشست شورای کشاورزی فارس
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توزیع 57 هزار و 952 تن کود با مزرعه برکت
پژمـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه اسـتفاده از اپلیکیشـن مزرعـه برکـت 
در فصـل زراعـی جـاری بـرای توزیـع کودهـای یارانـه ای اشـاره و خاطرنشـان کـرد: 
57هـزار و 952 تـن کود توسـط این اپلیکیشـن در شهرسـتان های ارسـنجان، شـیراز، 
فیروزآباد، کوار، مروشـت، پاسـارگاد و بیضا توزیع شـده و شـفافیت حداکثری در فرآیند 
تخصیـص، توزیـع، خریـد، حمـل، تحویـل و تسـویه مالـی از مزایـای اسـتفاده از آن 

می باشـد.
وی در ادامـه سـخنان خـود از تخصیـص سـه هـزار و 379  کشـاورز کارت بـرای 
متقاضیـان ایـن کارت حمایتـی خبـر داد و افـزود: بـا صدور ایـن تعـداد کارت مجموعًا 
466 میلیـارد و 788 میلیـون ریال تسـهیات حمایتـی در اختیار کشـاورزان قرار گرفته 

ست. ا
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با اشـاره بـه اینکـه 213 هـزار و 292 هکتار 
اراضـی زراعـی و باغـی اسـتان تحت پوشـش بیمه قرار گرفتـه اند، گفت: امسـال 164 
میلیـارد تومـان تسـهیات در قالـب سـرمایه در گـردش بـه کشـاورزان پرداخت شـده 

است.

تولید 400 کیلو خاویار در فارس
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در بخش دیگـری از این نشسـت به 
ظرفیت هـای شـیاتی اسـتان نیـز اشـاره کـرد و افـزود: در نتیجـه اجـرای برنامه های 
توسـعه شـیات در شهرسـتان هـای اسـتهبان،بیضا و مرودشـت 120 تـن گوشـت 

ماهیـان خاویـاری و بیـش از 400 کیلـو خاویـار بدسـت آمد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 1500 تـن انـواع ماهـی در بیـش از یـک هـزار و 650 واحـد 
اسـتخر ذخیـره همزمـان با کشـاورزی پـرورش داده می شـود، اظهار کرد: بـرای اولین 

بـار در اسـتان فـارس، در یـک اسـتخر ذخیره ماهـی پرورش داده شـد.
پژمـان، بـه پـرورش 1400 کیلـو گـرم جلبـک در شهرسـتان هـای الر، بوانات و فسـا 

بـرای نخسـتین بار نیـز اشـاره کرد.
ایـن مقـام مسـئول، تکثیـر وتولید بیـش از 45 میلیـون بچه ماهـی قزل آال در اسـتان 
فـارس را از دیگـر توفیقـات برشـمرد و افزود: تکثیر خـارج از فصل وتولیـد بیش از 15 
میلیـون تخـم تمـام ماده قـزل آال در شهرسـتان سـپیدان  برای نخسـتین بـار صورت 

گرفته اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، پـرورش ماهـی سـفید شـمال در 
شهرسـتان هـای فراشـبند و قیروکارزیـن و پـرورش ماهـی سـی بـاس در شهرسـتان 
فراشـبند از اقدامـات در راسـتای معرفـی بـه گونه های جدیـد و ارتقای سـبد محصول 

. برشمرد
رتبه اول متوسط عملکرد پنبه در کشور

پژمان، به توسـعه کشـاورزی حفاظتی شـامل کم خاکورزی و  بی خاکورزی در سـطح 
6800 هکتـار در زراعـت پنبـه نیـز اشـاره کـرد و افـزود: اسـتان فـارس در سـطح زیر 
کشـت ایـن محصـول از رتبه پنجم به رتبه سـوم و در متوسـط عملکـرد از مقام چهارم 

متوسـط عملکرد به مقام اول کشـوری ارتقا داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان فارس در تولید محصوالت گواهی شـده پیشـرو اسـت، 
گفـت: تاکنـون 62 فقره گواهی “I.C.M”و 56 گواهی اسـتاندارد تشـویقی صادر شـده؛ 
عـاوه برایـن تفاهـم نامـه ای بـا شـهرداری بـرای عرضـه ایـن محصـوالت در 22 

بازارچـه منعقد شـده اسـت.

فعالیت 563 مروج مسئول پهنه کشاورزی 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از نظـارت 563 مروج مسـئول پهنه بر 
602 پهنـه تولیـدی نیـز سـخن گفـت و افـزود: فعالیـت این کارشناسـان در حـوزه 93 
مرکـز جهـاد کشـاورزی و بـه صورت ارائـه خدمات آموزشـی-ترویجی چهـره به چهره 

به بهـره برداران اسـت.
پژمـان بـا اشـاره به توانمندسـازی زنان روسـتایی و توسـعه کمی و کیفی تشـکل های 
مربـوط به زنان روسـتایی و عشـایری ابـراز کرد: فارس بـا 499 صنـدوق اعتباری خرد 

زنان روسـتایی و عشـایری رتبه اول را دارد.

در نشست شورای کشاورزی؛  رونمایی از سامانه سپند و زنجیره ارزش 
در نشسـت شـورای کشـاورزی از سـامانه پایـش نهـاده هـای دامـی یـا سـپند و اولین 

پروانـه زنجیـره ارزش در اسـتان فـارس رونمایی شـد. 
 بـه گـزارش خبرنـگار ایانا در اسـتان فـارس، در ادامه نشسـت از 15 نفـر از افرادی که 
موفق راه اندازی فعالیت زنجیره ارزش شـدند، توسـط اسـتاندار و رئیس سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارس مورد تقدیر قـرار گرفتند.
 حمیدرضـا عبـودی در زمینـه خـوراک دام و طیـور و آبزیـان، حمیـد اجاقـی در زمینـه 
شـتر مـرغ، حامـد قطعـی در زمینه زنجیـره ارزش شـیات و آبزیان، ایوبی فـرد زنجیره 
ارزش پرتقـال و زنجیـره ارزش سـیب، محمد علی همایون زنجیره  ارزش سـیب، جواد 
آتشـی زنجیـره ارزش انجیـر، عزیزاله ناصـری زنجیره ارزش زنبور عسـل و محصوالت 
جانبـی، علـی اصغر مصطفـوی زنجیره ارزش گیاهـان دارویی، مهـدی پرویزی زنجیره 
ارزش گوشـت قرمز، هاشـم نصیـری فرآورده های لبنـی، محمد علی همایـون زنجیره 
ارزش صیفـی جـات، حـق جـو زنجیره ارزش پـرورش ماهیـان خاویـاری و عباس رضا 

زاده زنجیـره ارزش انجیـر لوح تقدیـر دریافت کردند. 
نشسـت شـورای کشـاورزی روز یـک شـنبه هفدهم اسـفندماه بـه ریاسـت عنایت اهلل 
رحیمی اسـتاندار فارس و دبیری حسـین پژمان رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

شـد. برگزار  فارس 
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اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بر اینکه داشـتن سـرزمین 
بالنـده، پیشـرو و رو بـه رشـد در گـرو توجه بـه منابع 
طبیعـی و محیط زیسـت اسـت، گفت: بـرای حفاظت 
از ایـن منابـع بایـد بارگـذاری کـه بـر روی آن محیط 
انجـام مـی دهیـم متناسـب بـا تـوان اکولوژیکـی آن 

محدوده و سـرزمین باشـد. 
به گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، عنایت الـه رحیمی 
در آئیـن رونمایـی از طـرح هنـگ امـداد طبیعـت و 
افتتـاح واحد مدیریـت فنـاوری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری این اسـتان تصریح کـرد: اگرتوان منابع 
طبیعـی و محیـط زیسـت را در بهره گیری هـا از آنها 
در نظـر نگیریـم و بارگـذاری بیـش از انـدازه داشـته 
باشـیم قطعـا آن محـدوده دچار مشـکل خواهد شـد.

اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای اسـتفاده 
بهتـر از فرصت هـا و همچنیـن کاهـش چالش ها باید 
اکشـن پلـن و برنامه هـای عملیاتـی تدویـن شـود تـا 
تحقـق اهداف را به دنبال داشـته باشـد، افـزود: اقدام 
امـروز در اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
فـارس مـا را به سـمت دسـتیابی بـه اهداف مـد نظر 

سـوق خواهد داد.
ایـن مقـام مسـئول بـکار گیـری راهکار هـای علمـی 
بـرای بهـره وری از فرصت هـا و جلوگیـری از تکـرار 
آسـیب هـا و رفع چالـش های که پیش روی اسـت را 

ضـروری دانسـت و اظهار کـرد: به منظـور حفاظت از 
منابـع طبیعـی مدیریت مشـارکتی بسـیار موثر اسـت؛ 
در واقـع مدیریـت مشـارکتی ایـن اسـت کـه بـا بهره 
بـرداران خـود همخـوان شـویم؛ عشـایر، روسـتائیان، 
معـدن داران و معـدن کاران... بـه عنـوان بهـره بردار 
منابع طبیعی هسـتند کـه باید در امور مشـارکت کنند 
و از تـوان اجرایـی، فکـری و برنامـه ای آنها اسـتفاده 
الزم را ببریـم و بـا خـرد جمعی کارهـا را پیش برانیم.
بـه گفتـه وی؛ اسـتفاده از تکنولـوژی و فناوری هـای 
جدیـد در صیانـت از منابـع طبیعی قطعًا اثرگذار اسـت 
و موجب کاهش هزینه  ها و همچنین  اشـراف بیشـتر 

و تسـریع در دسـتیابی بـه اطاعات خواهد شـد.
رحیمـی بـا بیان اینکه توسـعه پایدار بر محیط زیسـت 
و در یـک گسـتره وسـیع تر بـر منابع طبیعـی منطبق 
اسـت، افـزود: فرصت هـای خوبی را در اسـتان فارس 
پیـش رو داریم، در حـوزه منابع طبیعـی اعم از جنگل 
و مرتـع گونـه هـای مختلـف و در وسـعت قابل قبول 
وجـود دارد کـه به دلیـل اقلیم گوناگون اعـم از  گرم، 
معتدل و سـرد از جنوب تا شـمال شـرایط مناسـبی در 

اختیار بهره برداران گذاشـته اسـت.
وی ابـراز کـرد: حفاظـت از جنـگل بـه عنـوان یـک 
ثـواب در اعتقـادات و فرهنـگ دینی ما مطرح اسـت؛ 
طبیعتـا حفـظ جنـگل و مرتع را به عنـوان یک خدمت 

بـزرگ بـرای انسـانیت، میهـن و هم وطنانمـان تلقی 
مـی کنیـم؛ گذشـته گان مـا و نسـل امروز بـرای آب، 
جنـگل و مرتـع احترام قائل هسـتند و این را پیوسـته 

در رزق و روزی خـود می بیننـد.
او اضافـه کرد: اگر به عشـایر در طوائـف و گروه  های 
مختلـف آموزش داده شـود و واقف شـوند بـر اهمیت 
موضـوع، خـود آنهـا سـربازان خوبی بـرای حفاظت و 
نگهـداری از ایـن مراتـع هسـتند، اما اگـر بی مباالتی 
شـود و مـورد توجـه قـرار نگیرنـد، به مضـرات چرای 
بـی رویـه، قطـع جنـگل و از بیـن بـردن گونـه هـا 
توجیـه نشـوند و آگاهـی پیـدا نکنند ایـن فرصت خود 

مـی توانـد بـه یـک چالش بدل شـود.
بـه گفتـه رحیمـی؛ در کنـار فرصـت ها، چالـش های 
متعـددی مطرح شـده اسـت، خصوصا اینکـه که ما در 
یک منطقه گرم و خشـک هسـتیم، خشکسـالی های 
ده سـاله اخیـر فـارغ از ایـن یکـی دو سـال نیمه تری 
کـه داشـته ایم، باز هـم ادامه پیدا کـرد و خود یکی از 
چالش هـای جنـگل و مرتع ماسـت، آتش سـوزی های 
سـهوی و عمـدی و اسـتفاده بـی رویه از سـرزمین از 

دیگـر چالش هـای بزرگ ما هسـتند.
اسـتاندار فـارس از آفـات و بیمـاری هـا متعـددی که 
بعضـا بـه سـراغ جنـگل و مراتع مـی آیـد و تعرض و 
تصرفاتـی کـه بـه منابـع طبیعـی انجـام می شـود به 

استاندار فارس عنوان کرد:
داشتن سرزمین رو به رشد در گرو توجه به منابع طبیعی و محیط زیست
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عنـوان دیگـر چالـش هـای در برابر منابـع طبیعی یاد 
کـرد و گفـت:  ایـن مطالـب بـه معنی این نیسـت که 
مـا منابـع طبیعـی را فریز کنیـم و اجازه بهـره برداری 
از منابـع خـدادادی را بـه مـردم ندهیـم بلکه مـا باید 
برویـم بـه سـراغ اینکـه چگونـه بـه متقاضیـان بهره 
بـرداری از منابـع طبیعـی مـی توانیم بلـه بگوییم، بله 
ای کـه در کنـارش احیـاء منابـع هـم وجـود داشـته 

. شد با
او بـه موضـوع قاچـاق چـوب نیـز اشـاره و ابـراز کرد: 
وجـود ایـن امـر یعنـی اینکـه مـا یـک نیـاز و یـک 
بـازاری بـرای چوب در کشـور داریـم در نتیجه قاچاق 
چـوب صـورت می گیـرد که مـا باید جنبـه مثبت این 
تقاضـا را در نظـر بگیریـم؛ اکنـون این فرصـت برای 
ترویج کاشـت درختـان جنگلی که بتـوان از محصول 
چـوب آن اسـتفاده کـرد وجـود دارد از ایـن رو ضمـن 
بهـره وری از پسـاب هـا و آب هـای خاکسـتری در 

ایـن بخـش می تـوان بر چالـش موصوف غلبـه کرد.
رحیمـی بـر ضـرورت نیـاز بـه قوانیـن بازدارنـده تـر 
و اثرگـذار در حـوزه صیانـت از منابـع طبیعـی تاکیـد 
و افـزود: تهیـه و تصویـب ایـن قوانیـن بایـد در قـوه 
مقننـه رقـم بخورد تا قضـات و قوه قضائیـه بتوانند بر 
مبنـای آن بـا متعرضین و متخلفیـن در موضوع منابع 

طبیعـی برخـورد جـدی تری را داشـته باشـند.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره به اینکـه در آینـده نزدیک 
و  روسـتا  و  شـهر  اسـامی  شـوراهای  انتخابـات 
همچنیـن ریاسـت جمهـوری را پیش رو داریـم، بیان 
بـر تک تـک شـهروندانی کـه  اسـت  تکلیـف  کـرد: 
زیـر پرچـم نظـام مقـدس جمهوری اسـامی زیسـت 
می کننـد و طبیعتـًا بـرای اسـتفاده از حـق اساسـی و 

قانونـی خـود در ایـن انتخابـات شـرکت کننـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: مشـارکت و حضـور 
فعـال همـه شـهروندان در انتخابـات باعـث تقویـت 

نظـام، ملت و کشـور شـده و منافع ملی مـا را افزایش 
داده و اقتـدار جمهـوری اسـامی ایـران را همچـون 
گذشـته در سـطوح بیـن المللـی بیش از پیـش خواهد 

. د کر
واحـد مدیریـت فنـاوری نویـن یکـی از مهـم تریـن 
طـرح هـای شـاخص منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
اسـت کـه در راسـتای اسـتفاده از تکنولـوژی های نو 
بـه منظـور پایش و حفاظـت از عرصه ها بـکار گرفته 
مـی شـود؛ در طـرح هنـگ امـداد و نجات کـه اولین 
بـار در اسـتان فـارس راه اندازی می شـود 6 هزار نفر 
نیـروی عاقـه منـد بـه طبیعـت و داوطلـب آمـوزش 
دیـده و متخصـص از گـروه هـای مختلـف از جملـه 
اعضای بسـیج سـازندگی، کوهنـوردان و ورزشـکاران 
تجهیـز و در راسـتای حفاظـت از عرصه ها بـا ادارات 
منابـع طبیعـی در سراسـر اسـتان همـکاری خواهنـد 

. د کر

در ادامـه مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
فـارس گفـت: راه انـدازی طـرح هنگ امـداد طبیعت و 
واحـد مدیریـت فنـاوری ایـن اداره کل بـرای اولین بار 

در کشـور و ابتـکاری از اسـتان فارس اسـت. 
عبدالحسـن صمـد نـژاد ابـراز کـرد: ایـن طـرح هـا در 
منظـور  بـه  وظایـف سـازمانی  بهتـر  انجـام  راسـتای 
در  دقـت  و  سـرعت  افزایـش  نیـز  و  سـازی  چابـک 
حفاظـت، احیـاء، اصاح، توسـعه و بهره بـرداری بهینه 
منابـع طبیعـی و همچنیـن کاهـش هزینـه هـا و  از 

افزایـش دقـت راه انـدازی شـده اسـت.
وی افـزود: چالش هایـی در حـوزه منابـع طبیعـی وجود 
دارد کـه در یـک خـود ارزیابی این مسـائل احصاء و بر 
اسـاس آن نقشـه راه توسـعه منابع طبیعی نگاشته شد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس 
اظهـار کـرد: در واحـد مدیریت فنـاوری ایـن اداره کل 
بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای کـه هـر هفتـه بـه 
روز مـی شـوند، اقدامـات اجرایـی حـوزه منابـع طبیعی 
رصـد مـی شـود و بـر ایـن اسـاس حفاظـت از عرصه 

هـای ملـی بـا دقت و سـرعت بسـیار باالتـری صورت 
. خواهـد گرفت 

صمـد نـژاد اظهـار کـرد: توسـط نیروهـای متخصـص 
و نخبـه واحـد مدیریـت فنـاوری بـر روی عرصـه هـا 
نظـارت کاملـی صورت خواهـد گرفت و امید اسـت که 
دسـت سـودجویان از ایـن عرصـه هـا کوتـاه و سـطح 
تخریـب و تصرفـات احتمالـی بـه شـدت کاهـش یابد.

 مدیـر کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری اسـتان فـارس 
گفـت: طـرح هنـگ امـداد طبیعت بـرای نخسـتین بار 
در کشـور و بـا همـکاری نیروهـای بسـیج سـازندگی ، 
جوانـان ورزشـکار ، کوهنـوردان و دوسـتداران طبیعت 

اجـرا می شـود.
نفـر  هـزار  شـش  تاکنـون  خوشـبختانه   : افـزود  وی 
از عاقـه منـدان بـه منابـع طبیعـی کـه از سـامت 
جسـمانی کامـل برخوردارند ، در قالب دسـته ،گردان و 
گروهان و در نهایت هنگ در سـطح اسـتان ساماندهی 
شـده انـد که بـا آموزش و تجهیـز این نیروهـا در آینده 
نزدیـک شـاهد حفاظـت بیـش از بیـش از عرصه های 

ملـی و کاهـش چشـمگیر سـطح عرصـه هـای دچـار 
حریـق خواهیـم بود .

کاداسـتر  اجـرای طـرح  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
اراضـی ملـی دراسـتان فارس گفـت: در این راسـتا نیز 
بـا همـکاری اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان 
و تـاش شـبانه روزی کارشناسـان ممیـزی اراضـی تا 
پایـان سـال جـاری ده میلیـون هکتـار از اراضـی ملی 
از  امـر در حفاظـت  ایـن  اسـتان کاداسـتر شـده کـه 

اراضـی ملـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
در ایـن آئیـن، سـید مصطفـی بحرینـی  دادسـتان و 
اکبـری معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
رئیـس  پژمـان  حسـین  فـارس،  اسـتان  دادگسـتری 
سـید  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
محسـن قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه 
در ایـن سـازمان، عبدالحسـن صمـد نـژاد مدیـر کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس و جمعـی 
از مدیران و مسـئوالن ارشـد اسـتان فـارس نیز حضور 

داشـتند.

برای نخستین بار در کشور:
رونمایی از طرح هنگ امداد طبیعت و افتتاح واحد مدیریت فناوری
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اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر حفظ، حراسـت و توسـعه فضاهـای سـبز، جنگل ها 
و زیسـتگاه مختلـف طبیعـی، گفـت: اقدامـات ما باید به سـمت و سـویی باشـد که 
روز بـه روز شـاهد گسـترش منابـع طبیعـی و جنـگل هـا و زیسـتگاه های مختلف 

باشـیم.  طبیعی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، عنایـت اهلل رحیمـی در آییـن روز درختـکاری 
و کلنـگ بـاغ مـوزه هنـر، ضمن تبریـک هفته منابـع طبیعـی، درختـکاری را یک 
اقدام پسـندیده و ارزشـمند توصیف کرد و از اقدام شـهرداری شـیراز، شـورای شهر 
و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی بـرای برپایـی چنین مراسـمی که با هـدف ترویج 

درخـت کاری توسـط مردم برگزار شـده اسـت، تشـکر کرد.       
وی بـا بیـان اینکـه عرصه هـای منابع طبیعـی همچون جنـگل ها و مراتـع میراث 
ارزشـمند ملـی مـا هسـتند، عنوان کـرد: با توسـعه منابـع طبیعی می تـوان یکی از 

اهـداف اصلی توسـعه پایـدار در کشـور را محقق کرد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس اظهار کـرد: منابـع طبیعی میراثـی گرانبها 
اسـت کـه از گذشـته بـه ارث رسـیده و مـا بایـد آن را به آینـدگان تحویـل دهیم، 
بنابرایـن عـاوه بـر حفظ ایـن میراث، توسـعه آن نیـز از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

ست. ا

توسعه بیش از 11 هزار هکتار جنگل کاری، نهال کاری و گل کاری 
رحیمـی همچنیـن بـه تاش هـای صـورت گرفتـه در اسـتان فـارس در راسـتای 
توسـعه منابـع طبیعی،خاطرنشـان کـرد: در عرصـه منابـع طبیعـی در سـال جـاری 
بیـش از 11 هـزار هکتـار جنـگل کاری، نهـال کاری و گل کاری در انجـام شـده 
اسـت کـه بیـش از 2 هزار و 800 هکتـار از آن جنگل کاری بوده که اقدامی بسـیار 

پسـندیده و خوب اسـت.
اسـتاندار فـارس عنـوان کـرد: در شـهر شـیراز و ارتفاعات مشـرف بـه آن نیز بیش 
از 9 هـزار هکتـار از اراضـی منابـع ملـی برای توسـعه فضای سـبز و درختکاری به 

شـهرداری واگذار شـده است.  

وی به شـهرداری شـیراز پیشـنهاد کرد:  برای هر شـهروند سـهمیه ای در حد یک 
تـا ده درخـت را بـا حفـظ مالکیت دولت و شـهرداری و منابع طبیعـی در نظر بگیرد 
و خانـواده هایـی کـه تمایـل دارنـد در حفـظ و توسـعه ایـن درخـت ها مشـارکت 
کننـد. رحیمـی با اشـاره بـه اینکه درختان در نظر گرفته شـده برای کاشـته شـدن 
در ارتفاعـات بایـد متناسـب بـا اقلیـم و شـرایط منطقـه باشـد، گفت: ایـن اقدامات 
سـبب می شـود ارتفاعـات ما پوشـیده از جنگل باشـد و بتوانید طـراوت و آرامش را 

به شـهروندان هدیـه دهیم.
وی ادامـه داد: دسـتیابی بـه ارتفاعـات سـبز در شـهر شـیراز نیازمنـد سـاز و کار و 
برنامه ریزی از سـوی نمایندگان مردم در شـورای شـهر، شـهرداری و دستگاه های 

متولی اسـت.       
اسـتاندار فـارس دربـاره احـداث باغ موزه هنر شـیراز توسـط شـهرداری شـیراز نیز 
ضمـن ارزشـمند دانسـتن ایـن اقـدام گفـت: شـهر موجـودی زنـده اسـت که یک 
سیسـتم دارد و ایـن سیسـتم متشـکل از زیر سیسـتم هـای مختلفی اسـت که باید 

هماهنـگ عمـل کنند.
 رحیمـی شـهر را بـه بدن موجودی زنده تشـبیه کـرد و افزود: توجه بـه موضوعات 
مختلفـی همچـون حمـل و نقل، پل و سـاختمان، امـور فرهنگی، سـاختار کالبدی 
و محتوایـی، فضـای سـبز و گـذران اوقات فراغـت باید به صورت هماهنگ  باشـد 
چـرا کـه ناهمگونـی در توجه به هـر یک از این وجوه ،شـهر را با مشـکات جدی 

مواجـه خواهد کرد.
توجـه همزمـان بـه همه نقاط شـهر از دیگـر موضوعاتی بـود که به گفته اسـتاندار 
فـارس در مدیریـت شـهری مدنظـر قـرار بگیـرد و شـمال و جنـوب شـهر شـاهد 

اقدامـات توسـعه  ای باشـند    .
رحیمـی بـا بیـان اینکـه اگـر تنهـا پروژه هـای خشـن بتنـی در شـهر ترویـج یابند 
قطعـا شـهروندان از نظـر آرامـش روحی و ذهنی دچار مشـکل خواهند شـد، عنوان 
کـرد:  اگـر در کنـار ایجـاد تقاطـع، خیابان هـا و مهندسـی ترافیـک اقداماتـی در 
قالـب توسـعه فضـای سـبز و ایجـاد مـوزه حرکـت کنیـم، می توانیـم بگوییـم زیر 

گسترش منابع طبیعی گامی موثر در دستیابی به توسعه پایدار است 
استاندار فارس در آیین روز درختکاری:
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سیسـتم های شـهری مـا هماهنـگ عمـل می کننـد.
وی بـا اشـاره به کارنامـه اقدامات عمرانی، توسـعه ای و اقتصـادی دولت در فارس، 
عنـوان کـرد: نگاهـی گذرا به این عملکرد نشـان مـی دهد تحولی بزرگ و پیشـرو 

در اسـتان شـکل گرفته است.         
ایـن مقـام مسـئول با طرح سـئوالی مبنی بر اینکه چـرا عده ای تمایـل ندارند مردم 
در جریـان موفقیت هـای دولـت و نظـام قـرار بگیرنـد، گفـت:  برخـی نمی خواهند 
بیـان شـود تـا سـال 92 کمتـر از 20 شـرکت دانـش بنیـان در فـارس داشـتیم اما 
امـروز بـه بیش از 200 شـرکت رسـیده اسـت در حالی کـه اینها توفیقـات فرزندان 

خـدوم مـردم در دولـت و عملکـرد جمهوری اسـامی ایران اسـت.
وی افـزود: از دیربـاز تـا کنـون از شـیراز بـه عنوان شـهر فرهنـگ و ادب و اخاق 
یـاد شـده و لـذا در شـرایط کنونی نیـز نیازمند آن اسـت که اخاق و انصـاف را در 

گفتـار و کردار رعایـت کنیم.
رحیمـی بـا اشـاره بـه برگـزاری انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا در آینـده ای 
عمـر  طـول  در  کـه  اسـت  زرینـی  برگ هـای  از  انتخابـات   گفـت:  نزدیـک، 
انقـاب اسـامی رقـم خـورده  امـا زمانـی کـه بـه ایـن ایـام نزدیـک می شـویم 
بی اخاقی هایـی رخ مـی دهـد و می بینیـم کـه در یک مراسـم رسـمی، نـام یکی 
از بـزرگان فرهنگـور بـرده می شـود و شـخصی بـرای اینکـه خـود را بـزرگ جلوه 
دهـد فعالیت هـای ایـن فرهنگـور را بـی ارزش جلـوه می هـد در حالـی کـه باید از 

بـزرگان بـه بزرگـی یـاد کرد.
اسـتاندار فـارس بـا بیان اینکـه ترویج ایـن تفکر خیانـت به مردم فرهنگ دوسـت 
و ادیـب و شـهید پـرور شـیراز اسـت، گفـت: ایـن سـخنان نامعقـول حاصلـی جـز 

خدشـه دار شـدن جایـگاه فرهنگـی فارس و شـیراز نخواهد داشـت.

در آئین روز درختکاری عنوان شد:
باید در آیین توسعه درختکاری و جنگل ها تالش کرد 

در ادامـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: به منظـور حفظ 
و صیانـت از محیـط زیسـت نسـل هـای آینـده بایـد بـرای توسـعه درختـکاری و 

جنگل هـا تـاش کـرد. 
حسـین پژمـان تصریـح کـرد: یکـی از چالش های اساسـی کـه در دنیا وجـود دارد 
بحـث تغییـرات اقلیمی اسـت که بسـیاری از مراقبت های زیسـت محیطـی را نزد 
تمـام دولـت مـردان و افـرادی کـه در حـوزه کشـاورزی فعالیـت می کننـد الزامی 

کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن تشـکر و قدردانـی از تمـام کارکنـان اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس و تبریـک فـرا رسـیدن هفتـه منابـع طبیعی 
افـزود: در دنیـا  بهتریـن راهـی کـه برای مبـارزه با بحـث تغییرات اقلیمـی توصیه 

شـده  کاشـت درختـان جنگلی هسـت.

بـه گفتـه وی؛ بـرای بهـره وری از راه کار ارائـه شـده مذکـور، برآورد کـرده اند در 
سـطحی معـادل  یـک میلیارد هکتـار باید کاشـت درختـان جنگلی صـورت پذیرد 

تـا تغییـرات اقلیمـی در همیـن حدود حفظ شـود.
پژمـان اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ضـرورت هـای مـورد اشـاره  وظیفـه مـا کاما 
مشـخص اسـت که بـرای حفظ نسـل آینده بایـد در توسـعه درختـکاری  و جنگل 

هـا نهایـت تاش را داشـته باشـیم.

رونمایی های هفته منابع طبیعی در فارس 
در ادامـه مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس گفـت: در هفته منابع 
طبیعـی کـه از پانزدهـم اسـفند آغـاز می شـود، دو طـرح رونمایـی خواهـد شـد که 
نخسـتین آن رونمایـی از واحـد مدیریـت فنـاوری با هـدف حفاظت و پایـش منابع 

طبیعی این اسـتان اسـت. 
 عبدالحسـن صمدنـژاد بـا اشـاره به نامگـذاری هفته منابـع طبیعی در سـال جاری 
تحـت عنـوان " همـه با هـم جهاد برای حفاظـت از منابـع طبیعی "،  ابـراز کرد: با 
پیشـرفت روز افـزون علـم و فـن آوری و اسـتفاده ازتکنولوژی هـای روز ، حفاظت 
از منابـع طبیعـی بیـش از پیـش اهمیـت یافته چرا که بـا چنین رونـدی باید منتظر 

نابودی طبیعت باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام گرفتـه در سـال جـاری در اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری فـارس، افـزود: رونمایـی از واحـد مدیریـت فنـاوری نویـن یکـی از 
مهمتریـن طـرح هـای شـاخص منابـع طبیعـی اسـت کـه در راسـتای اسـتفاده از 
تکنولـوژی هـای  نـو بـه منظـور پایـش و حفاظـت از عرصـه هـا در ایـن هفتـه 

افتتـاح خواهد شـد.
صمـد نـژاد ابـراز کـرد: همچنیـن در طـرح هنگ امـداد و نجات کـه اولیـن بار در 
اسـتان فـارس کـه در شـرف راه انـدازی اسـت ،  شـش هـزار نیـروی عاقـه مند 
بـه طبیعـت و داوطلـب آمـوزش دیـده و متخصـص از گروههای مختلـف از جمله 
اعضای بسـیج سـازندگی ،کوهنوردان و ورزشـکاران تجهیز و در راسـتای حفاظت 

از عرصـه هـا بـا ادارات منابـع طبیعـی در سراسـر اسـتان همـکاری خواهند کرد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت عرصـه هـای طبیعـی و حفاظـت از جنگل هـا و مراتـع، 
اظهـار کـرد: زمـان نفوذ یـک لیتـر آب در اراضی جنگلـی حدود چهار دقیقه اسـت 
درحالی کـه در مناطـق بـدون پوشـش ایـن زمان بـه حدود چهـار سـاعت افزایش 
می یابـد کـه ایـن موضـوع نشـانگر اهمیـت و  ارزش منابـع جنگلـی در تقویـت 

سـفره های آب زیـر زمینـی  اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: دسـتیابی بـه اهـداف مدیریـت پایـدار در حفاظت، 
احیـاء و توسـعه منابـع طبیعـی بـا  سـازماندهی و نظم بخشـی و مهم تـر از همـه 
جلـب مشـارکت مـردم و تقویـت روحیـه کارگروهی و ترویـج آن تحقق مـی یابد.

در ایـن مراسـم تعـدادی نهـال جنگلی در فضایی به وسـعت 16 هکتـار در باغ هنر 
شـیراز توسـط مسـئوالن و مردم کاشته شد. 

پانزدهـم اسـفندماه بـه عنـوان روز درختـکاری نامگـذاری شـده و سـرآغاز هفتـه 
منابـع طبیعـی اسـت کـه تـا بیسـت و دوم ایـن مـاه ادامـه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تشریح کرد:

اقدامات جهاد کشاورزی فارس
برای تنظیم بازار مرغ و عرضه
آن با نرخ مصوب 
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس از اقدمـات حمایتـی و نظارتـی 
ایـن سـازمان بـرای تنظیـم بـازار مرغ 
و عرضـه آن بـا نـرخ مصـوب خبـر داد 
و گفـت: توانسـته ایـم رضایـت نسـبی 
بـا  مـرغ  تهیـه  در  کننـدگان  مصـرف 

قیمـت مناسـب را تامیـن کنیـم. 
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حسـین پژمـان تصریـح کـرد: افزایـش 
10 درصـدی صدور مجـوز جوجه ریزی 
در واحـد هـای پـرورش مرغ گوشـتی، 
تامیـن کامـل نهـاده هـای مـورد نیـاز 
پـرورش دهنـدگان از ابتـدای آبـان ماه 
تاکنـون بـا اسـتفاده از سـامانه بـازار گاه، افزایش طـول دوره پـرورش از 40 به 45 
روز و لغـو برنامـه تولیـد مـرغ سـایز تـا عـادی شـدن وضعیت بـازار از مهـم ترین 

اقدامـات مثبـت انجـام شـده بـرای تنظیـم بـازار مرغ اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در ادامـه برنامـه های طراحی شـده بـرای تنظیم بازار مـرغ، رایزنی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا وزارت متبـوع بـرای صـدور مجـوز 
افزایـش تعـداد دفعـات جوجه ریـزی سـالیانه در واحد هـای پرورش مرغ گوشـتی 

از چهـار بـه پنـج نوبـت نیز در حـال انجام هسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بر اینکـه وجود واسـطه ها مهـم ترین عامـل اختال 
در تنظیـم بـاز مـرغ اسـت و راه انـدازی زنجیره هـای ارزش مرغ راهـکار حل این 
معضـل، اظهـار کـرد: از یـک هفتـه پیـش بـه منظـور کمک  به قشـر کـم در آمد 
جامعـه در اسـتان فـارس و از جملـه در شـیراز، 32 فروشـگاه و بازارچـه عرضـه 
گوشـت مـرغ گـرم بـا نظـارت سـازمان جهـاد کشـاورزی و سـازمان صمـت فعال 

است. شـده 
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا برنامه ریـزی مناسـب در بهمن ماه گذشـته شـاهد 
افزایـش یـک و نیـم میلیـون قطعـه جوجه ریزی نسـبت به زمان مشـابه در سـال 
قبـل بـوده ایـم و هیـچ گونـه مشـکلی در تامیـن نیـاز بازار مصـرف اسـتان فارس 
کـه حـدود 370 تـن مـرغ گـرم در روز اسـت، نداریـم، افـزود: از نهم تا 17 اسـفند 
مـاه روزانـه بـه طور متوسـط  218 هـزار قطعه مرغ در کشـتارگاه های این اسـتان 
ذبـح شـده اسـت که گوشـت گـرم حاصـل از آن معـادل نیـاز روزانه اسـتان فارس 
اسـت کـه مـازاد بـر آن 50 تن مـرغ منجمد بـا قیمـت 15 هـزار و 500 تومان نیز 

روزانـه توزیع می شـود.
او به نظارت همه جانبه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـازمان صمت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تشریح کرد:

اقدامات جهاد کشاورزی فارس
برای تنظیم بازار مرغ و عرضه
آن با نرخ مصوب 

بـر توزیـع مـرغ منجمـد تاکیـد کـرد و گفـت: فراینـد توزیع مـرغ منجمد تـا پایان 
سـال ادامـه خواهـد یافت که نقـش بسـزایی در تعدیل قیمت مـرغ دارد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا این توضیـح که اسـتان فارس 
دارای 875 واحـد پـرورش مـرغ گوشـتی اسـت کـه 847 واحـد بـا ظرفیـت 24 
میلیـون قطعـه جوجـه ریزی در هـر دوره هم اکنون فعال اسـت، ابراز کـرد: میزان 
جوجـه ریـزی در سـال 98 حداکثـر 82 میلیـون قطعـه بوده اسـت که در سـال 99 

پیـش بینـی مـی شـود به سـقف 85 میلیـون قطعه برسـد.
بـه گفتـه پژمـان؛ بـا اتخـاذ سیاسـت هـای تشـویقی در نظـر اسـت مرغـداران به 
جوجه ریزی بیشـتر سـوق داده شـوند تا نوسـانات نرخ مرغ گرم و التهابات ناشـی 
از آن در مـاه مبـارک رمضـان کـه مصـرف مـرغ به طور معمول بیشـتر می شـود، 

بـه حداقل برسـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بر اینکـه وجود واسـطه ها مهـم ترین عامـل اختال 
در تنظیـم بـاز مـرغ اسـت، اظهـار کـرد: واسـطه هـا بایـد شناسـایی و سـاماندهی 

شـوند تـا در چهارچوب قانـون فعالیـت کنند.
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای تنظیـم بـازار مـرغ تـا کنـون 70 
واسـطه فعـال در ایـن بخـش را شناسـایی و گشـت هـای شـبانه با هـدف رصد و 
نظـارت دقیـق در سـطح ایـن اسـتان را فعـال کـرده اسـت؛ تا بـه امـروز 14 فقره 
پرونـده تخلـف کـه 13 مـورد آن مربـوط به مرغـداری ها و یـک مـورد مربوط به 
کشـتارگاه بـوده اسـت را تشـکیل و برای رسـیدگی به سـازمان تعزیـرات حکومتی 

ارسـال کرده اسـت.
وی افـزود: همچنیـن بـا توجه به ضـرورت سـاماندهی و شـفافیت در توزیع نهادها 
هـای دامـی سـامانه الکترونیکـی پایش نهـاده های دامی)سـپند(، بـا کمک بخش 
خصوصـی راه انـدازی و عملیاتی شـده اسـت که نقش بسـزایی در هدفمند شـدن،  
شـفافیت و رسـیدن نهـاده هـای یارانـه ای بـه دسـت بهره بـرداران واقعـی دارد و 
ایـن سـامانه بـرای اسـتفاده در سـطح ملی بـه وزارت جهاد کشـاورزی نیـز معرفی 

شـده است.
پژمـان ابـراز کـرد: با توجه بـه جوجه ریزی مناسـب و تامیـن نیاز اسـتان در داخل 
هیـچ نیـازی بـه واردات مرغ زنده از اسـتان های مجـاور نداریـم  و در صورت نیاز 
اسـتان هـای مجـاور آمادگـی داریـم کـه مـازاد تولیـد خـود را در اختیار آنهـا قرار 
دهیـم کمـا اینکـه در چنـد مـدت اخیر بـه اسـتان کهگیلویـه و بویر احمـد در چند 

نوبـت مرغ گرم ارسـال شـده اسـت.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ارتبـاط بـا شـبهات وارد شـده به آمـار جوجـه ریزی 
و تولیـد مـرغ توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی گفت: 
ایـن آمـار از سـامانه هـای مختلـف از جمله سـامانه 
سماسـط، جـی ای اس دامپزشـکی و ثبـت کشـتار 
مـرغ در کشـتار گاه هـا، توسـط هـر مرجـع نظارتی 

قابـل رصد اسـت. 
حسـین پژمـان در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد" 
ابـراز کـرد: از اول آبـان مـاه نهاده هـای مـورد نیـاز 
مرغـداری هـا به صـورت  100 درصد توسـط وزارت 
جهـاد کشـاورزی و از طریق سـامانه بـازارگاه تامین 
شـده اسـت امـا ممکن اسـت شـرکت هـای حمل و 

نقـل در انتقـال نهـاده کـم کاری کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا هـدف تنظیم بـازار مرغ 
وزارت جهـاد کشـاورزی شـیوه نامـه جدیـدی اباغ 
کـرده اسـت، تصریح کـرد: در این شـیوه نامه  طول 
دوره پرورش مرغ گوشـتی از 40 بـه 45 روز افزایش 
یافتـه تـا مـرغ بـا اوزان باالتـر بارگیری شـود و  نیز 
هـر واحـد مجـاز بـه 10 درصـد جوجـه ریـزی مازاد 
شـده اسـت تا بـا افزایش تولیـد به کاهش نوسـانات 

قیمت مـرغ کمک شـود.
پژمـان با اشـاره بـه چگونگی راسـت آزمایـی میزان 
جوجه ریزی اظهار کرد: در سـامانه سـماصط، مرغدار 
بـر اسـاس پیش بینـی نیاز بـازار و شـرایط اقتصادی 
پیـش رو اقـدام بـه ثبـت نیـاز جوجه ریـزی می کند 
و درخواسـت مرغدار توسـط اتحادیه مرغـداران تایید 

مـی شـود و در ادامـه توسـط همـکاران دامپزشـکی 
بـا کنتـرل آمـار و اطاعـات و اسـناد از جمله اسـناد 
خریـد جوجـه کنتـرل،  اجـازه ورود جوجه بـه فارم را  

کنند. مـی  صادر 
وی بـا بیـان اینکـه در طـول دوره پـرورش نیـز بـر 
اسـاس شـیوه نامـه ارسـالی وزارت جهاد کشـاورزی 
گـروه نظـارت متشـکل از کارشـناس امـور دام جهاد 
کشـاورزی و دامپزشـکی صحـت جوجـه ریـزی را 
کنتـرل مـی کنند، افزود: براسـاس شـیوه نامه میزان 

مـرغ آمـاده کشـتار نیـز باید راسـت آزمایی شـود که 
در ایـن مسـیر نیز کارشناسـان سـازمان دامپزشـکی 
بـر میـزان ورود مـرغ بـه کشـتارگاه و ثبـت میـزان 

گوشـت مـرغ تولیـدی نظـارت دارند.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تاکیـد کـرد: در یـک مـاه اخیـر نیـز اکیـپ نظـارت 
ایـن  بـر  دامپزشـکی  و  صمـت  کشـاورزی،  جهـاد 
فرآینـد نظـارت دارند که مرغـداران در مقابـل نهاده 
دریافتـی، گوشـت مـرغ تولیـدی را تحویـل دهنـد.

پاسخ به شبهات مطرح شده در گفتگو با “پرتو امید”؛

آمار وزارت جهاد کشاورزی از سامانه های مختلف قابل راستی آزمایی است 

آقای روح اله بهرامی 
مدیر کل امور عشایر

استان فارس 

کسـب  رتبـه اول در ارزیابی عملکرد 
9 ماهـه سـال 1399  کـه موجـب 
در  فـارس  اسـتان  جایـگاه  ارتقـاء 
کشـور شـده اسـت و دریافـت لـوح 
را  اسـتاندار فـارس  سـوی  تقدیـراز 
خدمـت جنابعالـی، معاونیـن و همـه 
ایـن  ارجمنـد   کارکنـان  و  مدیـران 
اسـتان  جـای  جـای  در  کل  اداره 
عـرض  تبریـک  فـارس  پهنـاور 

ئیـم. نما می 

روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس
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مدیرعامل شـرکت آب و خاک کشـور و رئیس سـابق سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در اولیـن سـفر بـه شـیراز و در نشسـت شـورای هماهنگـی رئیـس سـازمان، 
معاونیـن و مدیـران ارشـد سـتادی بـا مدیران جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان 
فـارس با تشـریح سـابقه و وضعیت شـرکت آب و خاک کشـور، آمادگی انجـام کارهای 
بـزرگ عمرانـی در اسـتان فارس در تمـام بخش ها به ویژه در مباحث آب و کشـاورزی 

را اعـام کرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمد مهدی قاسـمی ضمـن ابراز خرسـندی از این 
کـه در جمـع  مدیـران جهـاد کشـاورزی  ایـن اسـتان مجددا حاضر شـده اسـت گفت: 
کارهـای در دسـتور شـرکت آب و خـاک کشـور مـی توانـد کمـک کند تـا چالش های 
عمـده اسـتان فـارس بـه ویـژه در مباحـث زیـر بنایـی را  کـه از دیربـاز بوده و هسـت 

کمـک و برطـرف نماید.
وی بـه سـابقه و چارچـوب این شـرکت اشـاره کـرد و اظهار کـرد: شـرکت آب و خاک 
کشـور اوایـل دهـه هفتـاد بنـا بـه ضرورتـی کـه احسـاس مـی شـده  کـه در بخـش 
کشـاورزی نیـاز بـه  یـک شـرکت قدرتمنـد و پـر تـوان اسـت تا خدمـات فنـی و  زیر 
بنایـی را ارایـه نمایـد با مصوبه هیات دولت  تشـکیل شـده اسـت و در آن موقع وزرای 
کشـاورزی، جهادسـازندگی، اقتصـاد و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه مجمـع آن را 

بودند. داده  تشـکیل 
قاسـمی تصریـح کرد: شـرکت هـای دولتی غیـر از آن هایـی که یـک هلدینگ خاص 
مثـل شـرکت هـای مـادر تخصصی حمایتشـان مـی کند، مجمع شـان از وزرا تشـکیل 
شـده اسـت و در حـال حاضـر بـه دلیـل شـرایط خـاص وزرای دادگسـتری، اقتصـاد و 
جهـاد کشـاورزی مجمـع آن را تشـکیل مـی دهنـد و اعضاء هیـات مدیره این شـرکت 

را انتخـاب مـی کنند.
مدیـر عامـل شـرکت آب و خـاک کشـور گفـت: ایـن شـرکت در همـه اسـتان هـای 
کشـور منشـاء خیـر بسـیار زیادی بـوده اسـت و در تمام اسـتان هـا دفاتـر نمایندگی با 
چـار چوبـی اداری مشـخص را داشـته اسـت کـه در حـال حاضـر بـرای افزایـش بهره 
وری پـروژه محـور و براسـاس ان تجهیـز کارگاه و نیـروی انسـانی و نیاز های سـخت 
افـزاری تجهیـز مـی نمایـد. وی گفـت این شـرکت بـادارا بـودن  تجهیزات و ماشـین 
االت سـنگین و نیمـه سـنگین و بعضـا منحصـر به فـرد  اغلب فعالیت هـای عمرانی را 

قبـا بـه صـورت امانی بـرای دولـت انجام داده اسـت.
وی افـزود: در سـال 1386 ایـن شـرکت در لیسـت شـرکت هـای واگـذاری اصـل 44 
قـرار مـی گیـرد و در سـال 92 بـه بخش خصوصـی فروخته می شـود و بـه دلیل عدم 
اجـرای تعهـدات خریـداران، حکـم برگشـت آن به دولت توسـط قوه قضائیـه صادر می 
شـود و امسـال بـه دولت بازگشـته اسـت و هـم اکنون اولیـن هیات مدیره ای هسـتیم 

کـه در دوره جدیـد شـروع به کار کـرده ایم.
قاسـمی گفـت: ایـن شـرکت بـه جـز فعالیـت در داخل کشـورو به ویـژه در پـروژه اب 
هـای مـرزی، طرح 550 هـزار هکتاری احیاء اراضی خوزسـتان و ایـام، طرح 46 هزار 
هکتـاری سیسـتان در کشـورهای دیگـری هـم دارای نمایندگی اسـت. در حـال حاضر 
این شـرکت با 1500 نفر پرسـنل سـتادی و کارگاهی در سراسـر کشـور در پروژه های 
مختلف راه، اب، شـبکه های ابیاری و زهکشـی، سـد سـازی و انتقال اب مشـغول کار 
هسـتند،  حـدود 1600دسـتگاه ماشـین االت سـنگین و نیمه سـنگین و دسـتگاه های 
حفـاری خـاص را دارا مـی باشـد.و در حـال حاضـر هـم جزو 5 شـرکت برتر کشـور در 
زمینـه فعالیـت هـای اجرایی هسـت و رتبـه هایی که این شـرکت دارد در کنارشـرکت 
هـای بـزرگ دیگـر  در زمینـه هـای عمرانـی منشـاء اثـر هسـتند ضمـن ایـن کـه از 
محـدود شـرکت های کشـور  کـه دارای صاحیت خدمات مشـاوره ای و پیمانکاری در 
 EPC قالـب یک شـرکت اسـت کـه توان اجـرای طرح هـای به صـورت ایی پی سـی
و مدیریـت طـرح را دارد و بیشـتر خدمـات مشـاوره ای ارایه شـده در این مـورد مباحث 

آب و کشـاورزی، منابـع طبیعـی و نقشـه برداری کـه دارای رتبه یک اسـت.
وی در ادامـه  بـا اشـاره بـه ایـن کـه در ایـن شـرکت مباحـث مدیریـت اسـتراتژیک و 
برنامـه ریـزی کنتـرل پـروژه کار شـده و نیـاز به جـاری سـازی کامـل دارد گریزی به 
فعالیـت هـای ایـن شـرکت زد و اظهـار کـرد: ایـن شـرکت فراینـد محـور هسـت و از 
ابتـدای فعالیتـش تـا کنـون؛ 900 مـورد اجـرای سـدهای مخزنـی، بند هـای انحرافی، 
ایسـتگاه پمپـاژ، 100 هـزار هکتـار اجـرای پـروژه هـای آبیـاری، زهکشـی، 47 هـزار 
هکتـار تجهیـز و نوسـازی اراضـی کشـاورزی ، 55500 هکتـار آبیـاری تحـت فشـار، 
کانـال هـای انتقـال آب، 300 کیلومتر راه سـازی، بزرگراه و آزاد راه سـاخته  و نیز سـد 

سـازی و سـاخت سـازه هـای گلخانـه ای را در کارنامـه خـود دارد.
قاسـمی ضمـن برشـمردن توانمنـدی هـا و اقدامـات شـرکت گفـت: علیرغـم داشـتن 

مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور خبر داد:

شرکت آب و خاک کشور آماده مشارکت 
در طرح های زیر بنایی استان فارس 
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زمینـه هـای مختلـف کاری در کشـور اولویـت مـن انجـام کارهـای زیـر بنایـی بزرگ 
و مانـدگار در بخـش کشـاورزی اسـت و امیـدوارم بـا وجـود  شـرکت های بـزرگ این 
چنینـی کـه امـروز وابسـته به وزارت جهادکشـاورزی هسـتند و امـکان کار نیـز هم در 
زمینـه مطالعـه و هـم در زمینـه هـای طراحـی و اجـرا هسـت؛  از ایـن ظرفیـت و از 
ظرفیـت دولـت و نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـامی اسـتفاده کنیـد تا پروژه 
هـای بزرگـی کـه می توانـد در این بخش منشـاء اثر شـود را تعریف کنیـد و به مرحله 
اجـرا در آوریـد. مثـا انتقال آب سـد سـلمان به قیـرو کارهای دیگری که می شـود در 
بحـث هـای تجهیـز و نوسـازی اراضـی تعریف کـرد یا در ایجاد شـهرک هـای گلخانه 

ای یـا تسـطیح اراضـی کـه مـی توانیـم از صفر تـا صد کارهـا را انجـام دهیم. 
مدیـر عامـل شـرکت اب و خـاک کشـور در خاتمـه ضمـن پاسـخگویی بـه سـواالت 
مطـرح شـده توسـط مدیـران، مجـددا ضمـن اعـام آمادگی، بـرای تعریـف و پیگیری 

طـرح هـای تاثیـر گـذار در سـطح شهرسـتان هـا و اسـتان تاکیـد کرد.
در ادامه مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: در ایـام مـاه مبـارک رجـب و مـا بیـن دو عید بـزرگ تولد امـام علـی )ع( و عید 
مبعـث پیامبـر گرامـی اسـام قرار داریـم که ایـن اعیـاد و روز و هفته منابـع طبیعی را 

نیـز بـه خانـواده بزرگ جهـاد کشـاورزی تبریک عرض مـی نمایم.
سـید محسـن قائمـی افـزود: مـا بـه عنـوان یـک مسـئول در نظـام مقـدس جمهوری 
اسـامی ایـران اگـر بخواهیـم موفـق باشـیم بایسـتی کارمـان بـرای رضـای خداونـد 

باشـد. متعال 

وی بیـان کـرد: اگـر کار شـما بـرای رضـای خداوند باشـد قطعـا پشـتیبانی خداوند هم 
پشـت کار شـما وجود خواهد داشـت.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در صورتی کـه کار بـرای رضای خداوند باشـد 
اگـر اشـتباهی هـم در آن باشـد خداونـد بـزرگ راه درسـت را به مـا نشـان خواهد داد.

وی تصریـح کـرد: انسـان نبایسـتی از رحمـت خداونـد نـا امید شـود و بایسـتی امید ما 
بـه خدا باشـد.

در ادامـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن تبریک اعیـاد ماه رجب 
گفت: همه ما، هدف واحدی را در سـتاد اسـتان و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

هـا که خط مقـدم تولید اسـت، دنبال مـی کنیم.
حسـین پژمـان افـزود: مـا بـا موجـود زنـده سـر و کار داریـم بنابرایـن هر گونه سـهل 
انـگاری در کارهـا باعـث بـه وجـود آمـدن ضـرر و زیان هنگفتـی به بخش کشـاورزی 

می شـود. 
وی تصریـح کـرد: مهمتریـن وظیفـه وزارت جهـاد کشـاورزی تامیـن امنیـت غذایـی 
اسـت و بـدون غـذا نمـی تـوان زندگـی کـرد بنابراین بایسـتی با نظـارت دقیـق و کار 
بیشـتر نسـبت بـه تامیـن مایحتـاج مـردم گام برداشـت.این مقام مسـئول خاطر نشـان 
کـرد: در حـال حاضـر مهمتریـن دغدغـه ما در سـطح کشـور تنظیـم بازار مـرغ و تخم 
مـرغ اسـت. وی تاکیـد کـرد: مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فارس 
بـه دقـت شـیوه نامـه نظـارت بـر تولیـد و عرضـه گوشـت مـرغ را مطالعه و نسـبت به 

اجـرای دقیـق آن اقـدام نمایند.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ایـن سـازمان بـرای حل 
چالـش هـای پیـش روی انجـام ماموریت هـای اصلـی و چهارگانه خـود در بخش 
کشـاورزی بـه یـاری و کمـک های علمـی مهندسـین کشـاورزی نیازمند اسـت. 
 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، حسـین پژمان کـه در یک گردهمایـی وبیناری 
بـه مناسـبت روز مهنـدس بـرای اعضـای سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی سـخن می گفت ضمن گرامیداشـت ایـن روز و تاکید بـر اهمیت آن 
تصریـح کـرد: اولیـن ماموریت اصلـی جهاد کشـاورزی تامین امنیـت غذایی جامعه 

اسـت که در چهـار کلید واژه تفسـیر می شـود.
بـه گفتـه وی؛ مهندسـین کشـاورزی بر اسـاس وظیفه شـرعی، قانونـی و اخاقی 
بـه عنـوان یـک تحصیـل کـرده بایـد در تولیـد غـذای کافـی، باکیفیـت، سـالم، 

ارزان و قابـل دسـترس بـرای آحـاد مختلف جامعه همسـو با سیاسـت هـای جهاد 
کشـاورزی بـرای تامیـن امنیـت غذایـی، همـکاری کنند.

ایـن مقـام مسـئول با تاکیـد بر اینکه امـروزه در مبحـث امنیت غذایـی کیفیت غذا 
اهمیـت بسـیار بیشـتری پیدا کرده و نقش مهندسـین کشـاورزی پر رنگ تر شـده 
اسـت، افـزود: بخـش عمـده ای از آحـاد جامعـه بـه نقش غذا در سـامت انسـان 
پی برده انـد و بـه معایـب و مشـکاتی کـه در تولید غذا با اسـتفاده از انواع سـموم 
و کودهـای شـیمیایی مـی تواننـد ایجاد شـود واقف هسـتند از ایـن رو تقاضا برای 
اسـتفاده از غـذای سـالم بـه عنـوان یکی از خواسـته هـای به حق مردم در سـطح 

دنیـا و در کشـور فزونی یافته اسـت.
وی تشـریح کـرد: کشـور مـا در حـال حاضـر در موضـوع امنیـت غذایـی در بیـن 
کشـورهایی اسـت کـه 83 درصـد از انـرژی مـورد نیـاز جامعـه در کشـور خودمان 
تولیـد مـی شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا چند کشـور هسـتند که بـه این 
درجـه از خـود اتکایـی در تولید محصـوالت غذایی رسـیده اند که علـت آن نیز در 

تنـوع اقلیمـی و اقتصـاد کشـاورزی ناشـی از مزیت نسـبی تولید اسـت.
بـه گفتـه پژمـان؛ هـر کشـوری متناسـب بـا نـوع اقلیـم و آب و هوایـی کـه دارد 
محصـول خاصـی را تولیـد مـی کنـد بـر همیـن اسـاس در دنیـا سـه نظـام تولید 
گنـدم بنیـان، برنـج بنیـان و نظـام تولیـد ذرت بنیـان وجـود دارد از ایـن رو ایـن 
محصـوالت، تولیـدات اصلـی هسـتند کـه زیر بنـای زراعت را در کشـور تشـکیل 
مـی دهنـد و بقیـه محصـوالت بـه تبعیـت از این محصول هـای اصلی مـی توانند 

توسـعه پیـدا کنند.
تولید بیش از 2 میلیون تن شکر در کشور امکان پذیر است

وی بـا بیـان اینکـه در کشـور گنـدم، جـو، ذرت، برنـج، دانـه های روغنی و شـکر 
در زمـره محصـوالت اساسـی بـه حسـاب می آینـد و در تولیـد گندم چندین سـال 
اسـت کـه بـه خود کفایی رسـیده ایـم، اظهار کـرد: این پتانسـیل را داریـم که 2.6 

در یک گردهمایی وبیناری عنوان شد:

یاری مهندسین برای حل چالش های پیش روی کشاورزی
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تـا 2.7  میلیـون تـن محصـول شـکری کـه نیاز کشـور اسـت را تولید و خـود کفا 
شـویم لـذا حضـور دانـش آموختـه گان در ایـن بخش بسـیار موثر خواهـد بود.

پژمـان بـه تبییـن رویکرد جهـاد کشـاورزی در زمینـه تولیـد چغندر قند بـه عنوان 
یـک ضـرورت پرداخـت و گفـت: رویکرد ما این اسـت که کشـت چغندر قنـد را از 
بهـاره بـه پاییـزه انتقـال دهیم همـان طور کـه در مناطـق جنوبی اسـتان فارس و 
در  شهرسـتان هایـی مثـل داراب، زریـن دشـت، گـراش، خنج، کازرون و ممسـنی 
عملکـرد هـای بسـیار خـوب حتی 110 تـن در هکتار حاصل شـده اسـت از این رو 

حضـور فـارغ التحصیـان عملیاتـی و کاربـردی در این مزارع مثمر اسـت.
بـه اعتقـاد وی کافـی اسـت یـک دانـش آموختـه کشـاورزی بـه عنـوان مهندس 
کشـاورزی بـرای یـک بـار در زندگـی یـک کشـاورز مثمـر ثمـر واقع شـود،  قطعا 

کشـاورز بـه آن مهنـدس اعتقـاد پیـدا خواهـد کرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه گـروه دیگـری از محصوالت 
راهبـردی بـه عنوان ضـرورت حیاتی دیگر اشـاره و بیـان کرد: در تولیـد دانه های 
روغنـی هنـوز 84 درصـد بـه خارج از کشـور وابسـته هسـتیم بـه همیـن خاطر در 
چنـد سـال اخیـر در زمینـه توسـعه کاشـت دانه هـای روغنی در اسـتان فـارس به 
خصـوص کلـزا تـاش ارزنـده ای صـورت گرفتـه اسـت بـه طـوری که در سـال 

زراعـی جـاری قریـب بـه 12 هزار هکتـار به کشـت آن اختصـاص دارد.
وی افـزود: سیاسـت جهـاد کشـاورزی ایجـاد تنـوع در کاشـت دانـه هـای روغنی 
اسـت از ایـن رو از مهندسـان کشـاورزی انتظـار مـی رود در شناسـایی مناطـق 
مسـتعد، پهنـه بنـدی منطقـه های مناسـب برای کشـت دانـه های روغنـی جدید 
از جملـه کاملینیـا، بـادام زمینـی و از همـه مهـم تـر سـویا که هـم کاربـرد روغنی 
دارد و هـم در تعلیـف و تغذیـه دام و طیـور حائـز اهمیت اسـت به مـا کمک کنند.

پژمـان در تشـریح کشـاورزی دانـش بنیـان بـه عنـوان دومیـن ماموریـت اصلـی 
جهـاد کشـاورزی تصریـح کـرد: کشـاورزی دانـش بنیـان، کشـاورزی هوشـمند و 
پایـدار اسـت کـه بـا اسـتفاده از این نوع کشـاورزی می توانیـم بهـره وری از منابع 
را افزایـش دهیـم؛ اگـر آب، خـاک و منابـع ژنتیکـی را بـه عنوان سـه منبـع اصلی 
بـرای تامیـن غذا و بهـره وری در بخش کشـاورزی در نظر بگیریم بـا همین منابع 
محـدود اسـتان فـارس مـی توانیـم مـواد غذایـی را دو تا سـه برابـر آن چیزی که 

هـم اکنـون تولیـد می شـود تامیـن کنیم.
سرمایه گذاری باید در خدمت علم و دانش باشد

وی بـا اشـاره بـه کشـاورزان نمونـه اسـتان و اختـاف در میـزان عملکـرد بـاغ ها 
و مـزارع آنـان اضافـه کـرد: تفـاوت کشـاورزی کـه نمونـه می شـود از اسـتانی با 
کشـاورز معمولـی بـا دیگـر کشـاورزان طبیعتـا در دو عامـل اسـت؛ یکـی در بحث 
اسـتفاده از علـم و دانـش و دیگـری در تزریق سـرمایه، که سـرمایه باید در خدمت 
علـم و دانـش قـرار بگیـرد؛ از ایـن رو کمـک بـه گـذر از کشـاورزی سـنتی بـه 
کشـاورزی دانـش بنیـان و هوشـمند ماموریت دیگری اسـت که نیازمند مشـارکت 

مهندسـین کشـاورزی است.
پژمـان بـه ضـرورت توانمنـد سـازی 280 هـزار نفر بهـره بردار اسـتان فـارس در 
قالـب ذی نفعـان بخـش کشـاورزی بـه عنـوان سـومین ماموریـت اصلـی جهـاد 
کشـاورزی اشـاره کـرد و افـزود: بخـش عمـده ای از ایـن افـراد از نظـر علمـی 
و تحصیـات در مقاطـع پائیـن تـر از دیپلـم هسـتند و اینجـا وظیفـه مهندسـین 
کشـاورزی اسـت کـه در کنـار ایـن کشـاورزان قـرار بگیرنـد و آن اهدافـی کـه در 

توسـعه بخـش کشـاورزی مـد نظـر اسـت محقـق کنند.
ایـن مقـام مسـئول چهارمیـن ماموریت سـازمان جهـاد کشـاورزی را ایجـاد رونق 
اقتصـادی در بخـش کشـاورزی دانسـت و بیـان کـرد: تنهـا بخشـی که توانسـت 
اقتصـاد کشـور را بـا وجـود تحریـم هـای شـدیدی کـه وجـود دارد روی پـا نـگاه 
دارد بخـش کشـاورزی بـود و توانسـت رشـد بیـش از 8 درصـد را محقـق کند که 

نشـان دهنـده ظرفیـت هایـی  اسـت کـه در بخـش کشـاورزی وجـود  دارد؛ ایـن 
توانمنـدی هـا بـا همراهـی اعضـای سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع 

طبیعـی افزایـش خواهـد یافت. 
پژمـان بـا یـاد آوری توانمندی مهندسـین کشـاورزی در کمک به تقابـل با چالش 
هـای پیـش روی ماموریـت هـای سـازمان خـود تصریـح کـرد: تغییـرات اقلیمـی 
بـا امـکان تاثیـر بـر بیـش از 45 درصـد از محصـوالت کشـاورزی از اصلـی ترین 
مشـکاتی اسـت کـه بـا آن مواجـه ایـم بنابرایـن بـا اسـتفاده از تکنولـوژی های 
جدیـد و توسـعه تولیـد در محیـط هـای کنتـرل شـده، گلخانـه هـا و سـایبان هـا 
بـا کمـک متخصیصـن بخـش کشـاورزی مـی توانیم بـر این اتفـاق فائق شـویم.

حـل  در  سـودمند  کاری  راه  عنـوان  بـه  ارزش  هـای  زنجیـره  توسـعه  بـه  وی 
چالش هـای سـرمایه ای در بخـش کشـاورزی گریـزی زد و گفـت: بـا تـاش در 
جهـت ایجـاد زنجیـره هـای ارزش قطعـا کمک بسـیار زیـادی به سـرمایه گذاری 
در بخـش کشـاورزی خواهـد شـد کـه یکـی از مهمتریـن محدودیت هـای موجود 

ست. ا
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از ورود مهندسـین به حـوزه های 
کشـاورزی هوشـمند مانند اسـتفاده از سـامانه های تمـام خـودکار در گلخانه های 
تمـام هایتـک کـه مدیریت عوامـل محیطی، تغذیـه، آفات و بیماری هـا به صورت 

خـودکار انجام می شـود اسـتقبال کرد.
وی بـه اسـتفاده از پهپـاد هـا به عنـوان یکی از زمینـه های کاری جدیـد در بخش 
کشـاورزی اشـاره و اظهـار کـرد: بـه کار گیـری ربـات هـای کارگر بـرای کاهش 
هزینـه هـای تولیـد و رفـع عوامـل محـدود کننـده در توسـعه کشـاورزی تجاری، 
تاسـیس شـرکت هـای دانـش بنیان برای اسـتفاده در حـوزه های بایـو تکنولوژی، 
نانـو تکنولـوژی و کشـت بافـت بـه خصـوص محصوالتـی مثـل خرمـا کـه جـزو 

نیازهـای اساسـی اسـت از حوزه های جدید اشـتغال مهندسـین کشـاورزی اسـت.
کشاورزی محور توسعه کشور است.

در ادامه این همایش نایب رییس کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: بخـش کشـاورزی یکی از بخش های مهم در مسـیر توسـعه کشـور اسـت 
کـه بـرای تحقـق آن بایـد از ظرفیت های سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی در 

جهت هوشـمند سـازی کشاورزی اسـتفاده کرد. 
محمـد جـواد عسـکری بـا تاکید بـر اینکه کشـاورزی محور توسـعه کشـور اسـت 
افـزود: مجلـس یازدهـم و کمیسـیون کشـاورزی با نگاهـی بلند مـدت، میان مدت 
و کوتـاه مـدت بـه مسـئله کشـاورزی بـه دنبـال برنامه ریزی و نقشـه راه اسـت تا 
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ظرفیـت هـای موجـود بخش کشـاورزی را فعـال کرد.
وی تصریـح کـرد: یکی از اهداف مهم کمیسـیون کشـاورزی در ایـن مجلس بروز 
رسـانی و اصـاح قوانیـن موجـود در بخش کشـاورزی اسـت کـه با ایـن تغییرات 

مـی توانیـم فضا جامعـه را به سـوی تولید و اشـتغال هدایـت کنیم. 
نائـب رییـس کمیسـیون کشـاورزی بـا اظهـار اینکـه امـروز فـارغ التحصیـان 
رشـته های کشـاورزی دغدغـه اشـتغال دارنـد بیـان کـرد: بـه دلیـل ارگانیـک و 
سـامت بـودن محصـوالت کشـاورزی کشـور و عاقـه مندی سـایر کشـورها به 
ایـن موضـوع مـی توانیم بـا افزایـش تولید فرصـت های شـغلی را جدیـد را ایجاد 
کنیـم.وی اظهـار کـرد: امید ایجـاد کـردن در بخش کشـاورزی امری بسـیار مهم 
اسـت کـه در ایـن خصوص ابتـدا باید امنیت سـرمایه گذاری حفظ شـود و سـپس 
بـه دنبـال صنایـع تبدیلی بـرای افزایش تولیـد محصوالت در داخل کشـور و بحث 

باشـیم. صادرات 
نماینده مردم داراب و زرین دشـت در مجلس شـورای اسـامی خاطر نشـان کرد: 
در اسـتان فـارس 80 درصـد دشـت هـای حاصلخیـز از مرحلـه بحران عبـور کرده 
بنابرایـن مـی توان با اسـتفاده از ظرفیت های سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی علـی الخصوص فـارغ التحصیـان بخش کشـاورزی این موضوع 
را مدیریـت کـرد و تاش کرد با هوشـمند سـازی کشـاورزی سـنتی از هـدر رفتن 

دو عامـل آب و خـاک جلوگیری نمود.
وی تاکیـد کـرد: در کمیسـیون کشـاورزی در مـورد چگونگـی جـذب و اسـتفاده از 
ظرفیـت فـارغ التحصیان کشـاورزی موضوعاتی مطرح که در حال بررسـی اسـت 

و بـه زودی بـه صـورت طرح و برنامـه ارائه خواهد شـد.

اسـتفاده از کارشناسـان خبره کشـاورزی در واحدهای تولیدی هزینه نیسـت 
بلکه زمینه سـاز سـودآوری بـرای تولید کننـدگان خواهد بود.

در ادامـه ایـن همایـش عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: در مجلس شـورای اسـامی پیگیـر اصاح قوانین سـازمان نظام مهندسـی 

کشـاورزی هسـتیم کـه موجـب تقویـت جایـگاه ایـن نهـاد خواهد شـد.
محسـن علیزاده اظهار کرد: اسـتفاده از کارشناسـان خبره کشـاورزی در واحدهای 
تولیـدی هزینـه نیسـت بلکه زمینه سـاز سـودآوری بـرای تولیـد کننـدگان خواهد 
بـود.وی بیـان کـرد: ما به اتفـاق سـایر نمایندگان در مجلس شـورای اسـامی در 
تـاش هسـتیم تـا قوانیـن راجـب به سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی را بـه منظـور تقویـت جایـگاه قانونـی و اسـتفاده بیش از پیـش ظرفیت ها 

اصـاح کنیم.
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای سـپیدان و بیضـاء در یازدهمیـن دوره مجلـس 

شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه محیـط زیسـت و آب در آینـده نزدیـک بـه 
مجموعـه سـازمان افـزوده خواهـد شـد تصریـح کرد: سـازمان بـه عنـوان بازویی 
نیرومنـد در کنـار وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار خواهـد گرفـت تا موجـب افزایش 

راندمـان تولید شـود.

حضور مهندسین عضو سازمان ضامن سرمایه گذاری   
در بخش کشاورزی است

در ادامـه ایـن همایـش رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس اظهار کـرد: حضور مهندسـین عضو سـازمان ضامن سـرمایه گذاری  

در بخش کشـاورزی است.

محمدجـواد احمـدی گفت: یکی از برنامه های سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی در سـال هـای اخیـر، ایجـاد مراکـز مهارت آمـوزی و توان افزایـی 
همـکار سـازمان بـوده کـه موجبـات افزایـش سـطح علمـی و عملی کارشناسـان 

بخـش کشـاورزی را فراهـم کرده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بـا توجه به شـرایط اقلیمی فارس و دسترسـی به زیرسـاخت های 
بایـد بـه بازارهـای هـدف داخلـی و خارجـی نیـز توجـه ویـژه ای داشـت و تحقـق 
ایـن امـر بـا حضـور مهندسـین سـازمان کـه ضامـن سـرمایه گذاری ها در بخـش 

کشـاورزی هسـتند تحقـق خواهـد یافت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: تغییـر نگرش مسـووالن فنـی در واحدهای 
تولیـدی از کارمـزد  محـوری به دانش مزد محـوری موجب افزایش بهـره وری تولید 
شـده اسـت.در ادامه این همایش رییس سـازمان بسـیج جامعه کشـاورزی اسـتان 
فـارس ی بیـان کـرد: ارتقاء بهـره وری و ارتقـاء عملکردی محصوالت کشـاورزی 
بـه عنـوان مولفـه اصلی آمایش سـرزمینی در حوزه محصوالت کشـاورزی اسـت. 
سـعید حسـن شـاهی گفت: ارتقاء بهره وری و ارتقاء عملکردی در موضوع آمایش 
سـرزمینی کشـاورزی، بحـث تامیـن و امنیـت سـامت محصـوالت کشـاورزی و 
محصوالت گواهی شـده اسـت که باعث آمایش سـرزمینی کشـاورزی خواهد شـد. 
وی تاکیـد کـرد: یکی از مشـکات اسـتان فارس پاییـن بودن شـاخص بهره وری 
اسـت کـه تقریبـا نزدیـک بـه 80 درصد کشـاورزان سـنتی هسـتند و این مشـکل 
بـا حضـور سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی و فـارغ التحصیان 
مرتفـع خواهـد شـد.همایش گرامیداشـت روز مهندسـی بـا حضـور عسـکری نایب 
رییـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای اسـامی، علیـزاده نماینـده مـردم 
شهرسـتان هـای سـپیدان و بیضـا و عضو کمیسـیون اقتصادی در مجلس شـورای 
اسـامی، حسـن پـور معـاون سـازمان مرکزی نظـام مهندسـی کشـاورزی، پژمان 
رییـس سـازمام جهـاد کشـاورزی و حسـن شـاهی رییـس سـازمان بسـیج جامعه 
کشـاورزی فـارس و بیـش از 500 نفـر از مهندسـان کشـاورزی سـازمان نظـام 

مهندسـی کشـاورزی فارس برگزار شـد. 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: به منظـور کنتـرل قیمت 
مـرغ از هفتـه گذشـته شـیوه نامـه جدید اباغی بـا دو تدبیـر برای تولیـد کنندگان 
مـرغ در ایـن اسـتان اجرایـی شـده اسـت و تمامـی واحد هـای تولیـدی موظف به 

اجرای آن هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین پژمـان در حاشـیه بازدید سـر زده از دو 
واحـد کشـتارگاه صنعتـی طیـور در شـیراز تصریح کرد: در شـیوه نامـه جدید  طول 
دوره پـرورش مـرغ گوشـتی از 40 بـه 45 روز افزایـش یافته تا مرغ بـا اوزان باالتر 
بارگیـری شـود و  نیـز هـر واحد مجـاز به 10 درصد جوجه ریزی مازاد شـده اسـت 

تـا بـا افزایـش تولید مـرغ به کاهـش نوسـانات قیمت مرغ کمک شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه تمامـی حلقه هـای زنجیـره تولید مـرغ تا 
عرضـه آن بـه مصـرف کننـده ملزم به رعایت شـیوه نامـه و فروش مـرغ با قیمت 
مصـوب هسـتند، اظهـار کـرد: در غیـر ایـن صـورت متخلفیـن بـه مراجـع قضایی 
معرفـی شـده و بـا آن ها برخورد قانونی می شـود؛ در بررسـی هـای میدانی از این 
دو کشـتارگاه بـزرگ فـارس و مطالعه اسـناد و مـدارک موجود دو نفـر از مرغداران 

متخلـف شناسـایی و بـرای اعمـال قانـون به مراجـع قضایی معرفی شـدند.
بـه گفتـه وی؛ از عوامـل اصلی تاثیـر گذار در نوسـانات بازار مرغ، وجود واسـطه ها 

در خریـد مـرغ از مرغـداران و کشـتار در کشـتار گاه هـا و سـپس فـروش توسـط 
همیـن واسـطه هـا به فروشـگاه ها بـا قیمت دلخواه اسـت کـه باید توسـط مراجع 

ذی ربط سـاماندهی شـوند.
پژمـان بـر اسـتفاده از ظرفیـت اتحادیـه مرغداران اسـتان فـارس بـرای خرید مرغ 
از مرغـداران بـه منظـور جلوگیـری از نوسـانات قیمتی تاکیـد کرد و افـزود: دخیل 
کـردن تشـکل هـای مرتبـط و شناسـنامه دار در  موضـوع خریـد و فـروش مرغ و 
تامیـن نیـاز فروشـگاه هـای خـرده فروشـی از راه کارهـای حل مشـکل اسـت که 

بایـد در اسـرع وقـت مـورد توجه قـرار گیرد.
وی بـا یـاد آوری اینکه از روز شـنبه نهم اسـفند مـاه برخورد با متخلفیـن از قوانین 
در سـطوح مختلـف تولیـد تا خرده فروشـی مـرغ به طور جـدی اجرایی می شـود، 
بیـان کـرد: بـا توجـه به رفـع موانـع و فراهم شـدن شـرایط بهینه تولید مـرغ همه 

موظـف به فـروش مرغ بـه قیمت مصوب هسـتند.
از دو کشـتارگاه بـزرگ شـیراز مـرغ و کیـان مـرغ فـارس  بازدیـد سـر زده  در 
حمیدرضـا ناظمـی مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس، محمـد محمـدی مشـاور 
ارشـد و علیرضـا واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی، رئیـس سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس را همراهـی مـی کردنـد.

شیوه نامه جدید برای کنترل قیمت مرغ در فارس اجرایی شد 
رئیس جهاد کشاورزی فارس در بازدید سرزده از دو کشتارگاه مرغ خبر داد:
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ردیابی ملخ های صحرایی 
در بیش از 80 هزار هکتار 

از مزارع استان

نباتـات  حفـظ  مدیـر 
سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در 
اسـتان فارس سـاالنه 11 
میلیـون تـن محصـوالت 
زراعـی و باغـی تولید می 

. د شو
خبرنـگار  گـزارش  بـه 
"پرتـو امیـد"، حمیـد رضا 
دبیـری افـزود: بر اسـاس 
مسـتندات موجـود در صورتـی که موضوع مبـارزه ا آفت ها 
و بیمـاری هـا جـدی گرفته نشـود ایـن امکان وجـود دارد 
کـه بیـن 30 تـا 35 درصـد از ایـن تولیـدات از بیـن بروند.

وی تصریـح کـرد: ابتـدا بایـد توجـه داشـت کـه مبـارزه با 
آفـات و بیمـاری هـا در سـه گـروه تخصصـی، همگانـی و 
عمومـی انجـام می شـود که در مبـارزه خصوصی کشـاورز 
شـخصا بایـد با آفـات و بیمـاری هـای موجود مبـارزه کند 

و البتـه عمـده آفـات هـم خصوصی هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در زمینـه آفـات 
عمومـی مثـل جونـدگان و ملخ هـم دولت بایـد هزینه کند 
کـه در ایـن راسـتا سـال گذشـته 3 و نیـم میلیـارد تومـان 

صـرف مبـارزه بـا ملـخ در اسـتان فارس شـد.
وی بـا اشـاره بـه رصـد 6 دسـته بـزرگ ملخ هـای مهاجم 
در مناطـق مرزی کشـور بیـان کرد: وزش باد باعث شـد تا 
مسـیر حرکـت ایـن ملخ ها به سـمت کشـور کویـت تغییر 
کنـد و اگـر باز مسـیر باد به سـوی ایران بیفتد بعید نیسـت 

کـه هجوم آن ها را شـاهد باشـیم.
دبیـری بیشـترین شهرسـتان هـای در معرض هجـوم ملخ 
را شهرسـتان های الر، المـرد، مهـر، داراب و زرین دشـت 
در جنـوب اسـتان عنـوان کـرد و یـادآور شـد: در مناطـق 
غربـی اسـتان هـم شهرسـتان هـای کازرون، فراشـبند و 
ممسـنی بیشـترین هجـوم را ممکـن اسـت تجربـه کنند.

وی بـا بیـان اینکـه پیـش بینـی ما ایـن بود کـه ملخ های 
مهاجـم از نهـم تـا یازدهـم اسـفند ماه بـه بعد وارد اسـتان 
شـوند اظهـار کـرد: ردیابی ملخ هـای صحرایـی در بیش از 
80 هـزار هکتـار از مـزارع اسـتان انجام شـده و هنوز ردی 

از ملـخ ها ثبت نشـده اسـت.

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: سـن زدگی گنـدم فارس 

بـه یـک صـدم درصد رسـیده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حمیـد رضا 
دبیـری از آغـاز فرآیند مبارزه با آفت سـن گندم 
در اسـتان فـارس خبـر داد و افـزود: سـن گندم 
مهـم تریـن آفـت غـات اسـت کـه در سـطح 
کشـور بـا آن مبـارزه می شـود و فرآینـد مبارزه 
بـا آن تـا خرداد ماه سـال آینـده ادامـه پیدا می 
کنـد. وی بـا اشـاره به اینکه سـن زدگـی مزارع 
گنـدم در گـروه هـای 0 تا 2، 3 تـا 4 و 4 به باال 
دسـته بنـدی می شـوند، اظهـار کرد: هـر کدام 
از ایـن وضعیـت هـا بـا توجه بـه میزان آسـیب 

هـای احتمالـی مبارزه خـاص خـود را دارند. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه تا 3 سـال 
پیـش اسـتان فارس بـه لحاظ سـن زدگی گندم 

وضعیـت بسـیار نامناسـبی را در سـطح کشـور 
داشـت، خاطـر نشـان کـرد: طـی سـال هـای 
اخیـر بـا برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه 
شـاهد کاهـش قابـل توجـه میـزان سـن زدگی 

گنـدم و جـو در اسـتان بودیم.
وی تصریـح کـرد: طـی سـال هـای 97 و 98 
بـه ترتیـب 54 هزار هکتـار و 114 هـزار هکتار 
از اراضـی زراعـی مـورد سمپاشـی و مبـارزه بـا 
آفـت سـن قـرار گرفـت بـه طـوری کـه از رقم 
52 درصـد بـه حـدود یـک صـدم درصـد گندم 

رسیدیم.
دبیـری بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته تنها 
در 4 شهرسـتان اسـتان عملیـات مبـارزه با آفت 
سـن گنـدم انجام نشـده اسـت اظهار کـرد: هر 
لیتـر سـم مـورد اسـتفاده بـرای مبـارزه با سـن 

گنـدم بـرای 3 هکتـار از مـزارع کافی اسـت.

سن زدگی گندم فارس
به یک صدم درصد رسیده است

عرضه پرتقال در اسفندماه
بالغ بر 40 هزار تن

جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بالـغ بر 40 
هـزار تـن پرتقـال در اسـفندماه توزیع شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، صمـد 
رنجبـری افـزود: سـالیانه بالغ بـر 350 هزار 
تـن پرتقـال و بیـش از 340 هزار تن سـیب 
در اسـتان فـارس تولید می شـود که حداقل 

2 برابـر نیـاز مصرفی هم اسـتانی هاسـت.
وی تصریـح کـرد: متوسـط مصـرف پرتقال 
در اسـتان فـارس 15 هـزار تن در ماه اسـت 
کـه بـا ایـن وجـود نزدیـک بـه 2 برابـر نیاز 

اسـتان پرتقـال در اسـفند ماه داشـته ایم.
تامیـن  خصـوص  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
میـوه شـب عیـد هـم گفـت: رایزنـی هایی 
بـرای تامیـن بخشـی از میوه شـب عید هم 

اسـتانی هـا از طریق اسـتان های شـمالی 
انجـام شـده و بـر اسـاس اعـام نهادهـای 
از  مسـئول قیمـت مصـوب خریـد پرتقـال 
سـردخانه هـای شـمال کشـور 10 هـزار و 
500 تومـان بـه ازائ هر کیلو می باشـد هر 
چنـد قیمـت نهایـی به یارانـه ای کـه برای 
آن در نظـر گرفتـه مـی شـود بسـتگی دارد.
وی تاکیـد کـرد: ما در اکثر میـوه ها و اقام 
ضـروری بـا کمبـود تولید مواجه نیسـتیم اما 
بـه دلیـل فعالیـت دالل هـا و واسـطه ها با 
کمبودهـای صـوری با هدف گران فروشـی 

شـویم. می  مواجه 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در حکمـی " روح اهلل 
رشـیدی کوچـی " را به سـمت مشـاور خود در امور عشـایر منصـوب کرد. 
 بـه گـزارش ایانـا در اسـتان فـارس، حسـین پژمـان رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در نشسـت معرفی مشـاور خـود در امور عشـایر 
بـا تاکیـد بـر اسـتفاده بیـش از پیـش از ظرفیت هـای جامعه عشـایری در 
فـارس، گفت: صداقت، شـجاعت، غیرت، تحمل سـختی هـا، والیتمداری، 
ایثارگـری و قناعـت از ویژگـی هـای بـارز و متعـددی بـوده کـه در جامعه 
عشـایری وجـود دارد.پژمان نقش جامعه عشـایر در مبـارزات قبل تا دوران 
پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران و رشـادت این افـراد در دفـاع مقدس را 
برجسـته توصیـف و تصریح کـرد: تاریخ گـواه بر بصیرت این جامعه اسـت 
و بایـد گفـت عشـایر آزمـون خود را از دهـه های قبل پـس داده و بصیرت 
آنـان متعلـق به دیـروز و امروز نیسـت و مدیران باید ظرفیت گران سـنگ 

و ارزشـمند عشـایر را بشناسـند و در عمـل بر آنهـا ارزش بگذارند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در پایـان ضمـن تاکیـد بر نقش 
دالوری هـای عشـایر در سـرافرازی ، تـداوم و اسـتحکام نظـام جمهوری 
اسـامی ، اسـتفاده از پتانسـل های موجود در میان عشـایر برای پیشـرفت 

اسـتان را ضروری دانسـت.

نقش آفرینی عشایر در عرصه نظامی و اقتصادی
روح اهلل رشـیدی کوچـی گفت: عشـایر در کـوران تحـوالت تاریخی ایران 
همیشـه نقـش آفریـن بوده انـد، آن زمان کـه باید در دفاع از وطن اسـلحه 
بـه دسـت گرفتـه و بـه جنـگ با دشـمن رفتنـد و امـروز نیز نقـش آفرینی 

موثـر خـود را در عرصـه اقتصـاد و تولیـد به نمایش گذاشـته اند.
وی بـا بیـان اینکـه عشـایر اسـتان فـارس در دوران دفـاع مقـدس 2200 
شـهید تقدیـم انقـاب کـرده اند، افـزود: جامعـه عشـایری با وجـود اینکه 
سـهم بـه سـزایی در عرصـه اقتصـاد مقاومتـی و تولیـد دارد اما با سـختی 
هـا و مشـکاتی نیـز دسـت بـه گریبـان هسـتند، به گونـه ای که بـه نظر 
می رسـد دخـل و خـرج بسـیاری از خانوارهـای عشـایری بـه دلیـل بـاال 

بـودن هزینـه هـای زندگی بـا هـم توازنـی ندارند.
روح اهلل رشـیدی کوچـی کارشـناش ارشـد جغرافیا و برنامه ریزی شـهری 

و از عشـایر عرب خمسـه است.
نشسـت مذکـور بـا حضور سـید محسـن قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و  سـرهنگ سـید 

محمـد شـکوهی فرمانده سـپاه عشـایر فـارس برگزار شـد.

انتصاب مشاور رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی فارس در امور عشایر 

برکـت  مزرعـه  سـامانه  اجرایـی  مدیـر 
بـا  سـامانه  ایـن  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
و  عادالنـه  شـفاف،  توزیـع  هـدف 
طراحـی  کشـاورزی  نهاده هـای  علمـی 
در  گفـت:  اسـت،  شـده  راه انـدازی  و 
حـال حاضـر تخصیـص و توزیـع نهـاده 
شهرسـتان  هشـت  در  کودشـیمیایی 
اسـتان فـارس توسـط سـامانه مزرعـه 

می شـود.  انجـام  برکـت 
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه   
کریـم بخشـی اظهار کـرد: این سـامانه 
دارنـده اولیـن مجـوز اتصـال به سـامانه 
جامـع پهنـه بنـدی اسـت کـه اطاعات 
زراعـی بهره بـرداران، با سـامانه مزرعه 
برکـت در موبایـل آنهـا قابـل مشـاهده 
اسـت و بـا این اتصال دیتا، نیـاز به ورود 
اطاعات توسـط کشـاورزان نبـوده و به 
راسـت آزمایی سـامانه جامـع پهنه بندی 

سـازمان نیـز کمـک مـی کند.
بـه گفتـه وی؛ کشـاورزان بـا کـد ملـی 
وارد سـامانه مزرعـه برکت می شـوند و 
بـا لینک شـدن بـه سـامانه جامـع پهنه 
اطاعـات،  تاییـد  صـورت  در  بنـدی، 
وارد فـاز بعـدی شـده و پـس از انتخاب 
نهـاده و انتخـاب نزدیکتریـن کارگزار یا 
کارگـزار دلخـواه محدوده خـود را جهت 
تحویـل نهـاده خـود انتخـاب می کننـد.

بخشـی افـزود: پس از آن بـا بهره گیری 
از درگاه پرداخـت الکترونیک در سـامانه 
مزرعـه برکـت، کشـاورزان محتـرم بـه 
صـورت آنایـن، وجـه نهـاده سـفارش 
بـه  متصـل  حسـاب  بـه  را  شـده  داده 
واریـز  و خزانـه دولـت  کارگـزار  درگاه، 

نمایند. مـی 
وی ابـراز کـرد: در سـال 1397 بـود که 
بـا ایـن ایـده و رویکـرد کـه بتوانیـم به 
تلفـن  بسـتر  بـر  و  سیسـتمی  صـورت 
همـراه؛ توزیـع نهـاده ها مثل سـم، بذر، 
نهال، نشـاء و سـایر نهادهای کشاورزی 
کـه  نماییـم  نظـارت  و  سـاماندهی  را 
آن  مطالعاتـی  و  مقدماتـی  کارهـای 
بـا همـکاری جهـاد کشـاورزی و تیـم 

صـورت  بـه  کار  و  انجـام  کارشناسـان 
عملیاتـی  کـوار  شهرسـتان  در  پایلـوت 

. شد
بخشـی اظهـار کـرد: بدیـن صـورت با 
اسـتقبال و رضایـت منـدی کشـاورزان 
محتـرم و کارگـزاران در مرحله پایلوت 
از سـامانه و با انجـام اصاحات مدنظر، 
کار  ایـن سـامانه عمـا  در سـال 98 
خـود را تکمیـل و پـس از اخـذ مجـوز 
سـازمان، در وسـعت و تعداد بیشتری از 
کشـاورزان ارائـه خدمت نمـود و عاوه 
بـر کـوار در هفـت شهرسـتان دیگـر 
کشـت  در  جـاری   سـال  شـهریور  از 
شـتوی، مسـیر خـودش را ادامـه داده 

ست. ا
وی بیـان کرد: معموال اعمـال تغییرات 
سـنتی چند دهه ای و سیسـتمی کردن  
آن بـا مقاومـت یا ایجـاد زحماتی برای 
سـایرین مواجـه می شـود که بـا یاری 
خداونـد متعـال، حمایت سـازمان جهاد 
همـت  و  فـارس   اسـتان  کشـاورزی 
سـامانه  تیـم  روزی  شـبانه  تـاش  و 
مزرعـه برکـت،  ایـن مـوارد نیز پشـت 
سـر گذاشـته شـد و اکنـون سـامانه تـا 
حـد مطلوبـی بـه مسـیر نوین خـود در 
جهـت کمـک بـه کشـاورزان زحمـت 

کـش ادامه خواهـد داد.
مدیـر اجرایـی سـامانه مزرعـه برکـت  
رئیـس  دسـتور  بنابـه  کـرد:  اظهـار 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس، از ابتـدای سـال 1400  انـواع 
ایـن  طریـق  از  شـیمیایی  کودهـای 
خواهـد  توزیـع  و  تخصیـص  سـامانه  

شـد.

توزیع عادالنه، شفاف و علمی نهاده ها از طریق 
سامانه مزرعه برکت
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مدیـر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: ماهی 
سـی بـاس آسـیایی کـه در اسـترالیا بـا نـام بارامونـدی )Barramundi( شـناخته 
می شـود، یـک ماهـی شـکارچی فرصت طلـب با رژیم غذایی گوشـتخواری اسـت 
کـه اخیـرا در ایـران مـورد توجـه پـرورش دهنـدگان قـرار گرفتـه و عمدتـا قابـل 

پـرورش در قفس هـای دریایـی اسـت.     
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افـزود: سـی بـس آسـیایی با نـام علمی  
Lates calcarifer جـزء ماهیـان خلیـج فـارس و دریایـی عمـان بـه خصـوص 

سـواحل جنـوب شـرقی ایـران مـی باشـد و در زمـره ماهیـان مهـم پرورشـی در 
کشـورهای آسـیای جنـوب شـرقی قـرار دارد.

وی تصریـح کرد: در راسـتای تنوع بخشـی گونـه های آبزی پـروری و رفع چالش 
 EC شـوری آب یکـی از مـزارع اسـتان فارس با شـوری 4 گـرم در لیتـر و افزایش

بـه 9500 میکرومـوس بـر سـانتی متـر، در سـال جاری تعـداد 5400 قطعـه ماهی 
سـی بـاس آسـیایی بـا وزن اولیـه 42 گرم ذخیره سـازی شـد کـه پـس از 90 روز 
پـرورش بـا میانگیـن دمـای 27 درجه سـانتی گـراد  و میانگیـن  وزن 463 گرم با 
ضریـب بازماندگـی 78 در صـد بـه میـزان 950 کیلوگرم بـه بهره برداری  رسـید. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: امکان نگهـداری این گونه در جنوب اسـتان 
بررسـی و تـا دامنـه دمایـی 15 درجه سـانتی گـراد بدون تلفـات قابـل نگهداری و 
پـرورش  اسـت ولـی بـا کاهش دما بـه 13 درجه مقـداری تلفات در اسـتخر خاکی 

مشـاهده شد. 
وی اظهـار امیـدواری کـرد: بـا وجـود آب هـای نامتعـارف در اسـتان فـارس و 
امـکان توسـعه آبـزی پـروری بـا گونه هایـی یـوری هالین کـه قابلیت سـازگاری 
بـا آب هایـی بـا دامنـه شـوری  4 تا 10 گـرم در لیتـر دارند گونه سـی بـاس قابل 

بررسـی و اجـرا خواهد داشـت.

پرورش ماهی سی باس آسیایی در استان فارس

مدیرشـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: کاس آموزشـی آشـنایی با روش 
هـای متنـوع طبـخ آبزیـان به صـورت مجـازی برگزار 

 . شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امور 
آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی 
فاحی افزود: در راسـتای اهـداف ترویج آبزی مصرفی 
بـه عنـوان غـذای سـامتی و افزایـش سـرانه مصرف 
آبزیـان بـا توجـه به شـرایط موجـود و پاندمیک شـدن 
ویـروس کرونـا و عـدم امـکان برگـزاری کاس های 
آموزشـی بـه صـورت حضـوری، کاس آمـوزش طبخ 

آبزیـان به صـورت مجـازی برگـزار گردید. 
وی تصریـح کرد: کاس آموزشـی مذکـور با همکاری 
آموزشـگاه  از  یکـی  در  ترویـج  هماهنگـی  مدیریـت 
هـای معتبـر آشـپزی برگزار گردیـد که مخاطبـان این 
دوره بانـوان شـاغل در دسـتگاه هـای دولتـی و سـایر 

بودند. عاقمنـدان 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در ایـن کاس 
آموزشـی ضمـن ارائه مطالبی در خصـوص ارزش های 
تغذیـه ای آبزیـان، نحوه صحیـح مزه دار کـردن و بی 
اسـتخوان کـردن ماهـی، طـرز تهیـه ماهـی شـکم پر 
رژیمی، شنسـل ماهی، شـامی سـبزی ماهـی، آموزش 
داده شـد و شـرایطی فراهـم شـد تـا شـرکت کنندگان 
در ایـن دوره از طریـق ارتبـاط دو سـویه بتواننـد بـه 
آسـانی تمامـی سـواالت خـود در زمینه طبـخ ماهی را 

مطـرح و پاسـخ آن هـا را دریافـت کنند.
فاحـی اظهـار امیدواری کـرد: برگـزاری کاس های 
آموزشـی طبـخ آبزیـان در افزایـش سـرانه مصرف این 
مـاده غذایـی بـه عنـوان یـک غذای سـالم موثـر بوده 
و ماهـی بـه عنـوان یـک غـذای مفیـد و بـا ارزش در 
سـامت افـراد در سـفره غذایـی خانوارهـا گنجانـده 

. د شو

برگزاری کالس آموزشی طبخ آبزیان به صورت مجازی )وبینار(
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مدیر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از کسـب رتبه عالی 
بـرای ایـن هسـته خبر داد و گفـت: پس از ارزیابـی عملکرد ها توسـط هیات عالی 
گزینـش کـه در نهـاد ریاسـت جمهـوری قـرار دارد ایـن نتیجـه بـه وزارت متبـوع 

اعام شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، فردین زمانی تصریـح کرد: ارزیابـی های انجام 
شـده در ابعـاد مختلـف تخصصـی از جملـه مصاحبـه، تحقیقـات، ارزیابـی و صدور 

رأی، فرآینـد هـای اداری و  ...انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، در سـال جـاری بالغ بر دو هـزار فقره پرونـده داوطلبین متشـکل از 
همـکاران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، دسـتگاه هـای تابعه و 
... بـه ایـن هسـته معرفـی کـه در قالـب 178 جلسـه تخصصـی برای بیـش از 90 

درصـد آنها رأی صادر شـده اسـت.
زمانـی افـزود: ماهیـت ایـن پرونـده هـا شـامل تبدیـل وضعیـت ) پرونـده هـای 
مهندسـین ناظـر، مشـمولین تبدیـل وضعیـت از جملـه ایثارگـران و ... (، انتصابات 

پسـت هـای مدیریتـی، نیابتـی و ... بـوده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه جهـش تولیـد در محصـوالت کشـاورزی را بایـد ضامـن امنیت 
غذایـی پایـدار برای کشـور دانسـت، ابراز کـرد: بخش کشـاورزی عاوه بـر تامین 

امنیـت غذایـی جامعـه، در شـکوفایی اقتصاد کشـور نیز نقـش دارد.
مدیر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اضافه کرد:  در سـال 
جهـش تولیـد ایـن هسـته بـه عنـوان فیلتـر اولیـه ورود منابـع انسـانی دو رویکرد 
سـرعت عمـل و دقـت نظـر همـراه با انعطـاف پذیری و بـه دور از تنـگ نظری ها 
را در دسـتور کار خـود قـرار داده تـا بتواننـد نیـروی انسـانی کارآمد، متعهـد، دارای 
روحیـه انقابـی و جهـادی را کـه بسـتر سـاز مدیریـت جهـش تولیـد در بخـش 

کشـاورزی اسـت را گزینـش نماید.
از  برخـورداری  بالـد کـه ضمـن  بـر خـود مـی  افـزود: هسـته گزینـش  زمانـی 
کارگزارانـی بـا روحیـه انقابـی، جهـادی، دارای پشـتکار  بـاال در فضـای همدلی 
و تعامـل بـا سـایر ارکان سـازمان و حمایـت هـای رئیـس سـازمان زمینـه سـاز 
تحقـق ایـن موفقیـت شـدند از ایـن رو بـر خـود الزم می دانـم موفقیت بـزرگ را 
بـه همـکاران و خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی تبریـک و تهنیت عـرض نمایم.

مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کـرد: قطعا 
ایـن دسـتاوردها حاصـل الطـاف و اراده ذات اقـدس الهی و توجهـات حضرت ولی 
عصـر ) عـج(، تـاش و همدلـی ارکان گزینـش اسـت کـه سـبب اعتـای نظـام 
جمهـوری اسـامی ایـران و حرکـت رو بـه جلـو در گام دوم انقـاب خواهد شـد.

هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی فارس حائز رتبه عالی 

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـا عنایت به 
ضـرورت حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ هـا و حفـظ ظرفیـت هـای تولیـد 
و عرصـه هـای کشـاورزی و بـا توجـه بـه رونـد رو بـه رشـد گسـترش شـهرها و 
شـهرک ها کـه موجـب تعـرض به اراضـی زراعی و باغات شـده اسـت، بـه همین 
منظـور مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در راسـتای 

حفـظ ایـن اراضـی اقدامـات خـوب و ارزنـده ای را انجـام داده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری افـزود: در همیـن راسـتا بـا عنایـت بـه اقدامـات انجـام 
شـده، شـاهد کاهـش روند تغییـر کاربری هـای غیر مجاز در سـطح اسـتان فارس 

بوده ایـم.
وی تصریـح کـرد: یکـی از اقدامات این مدیریت در راسـتای حفـظ کاربری اراضی 
کشـاورزی در جهـت صیانـت از عرصه هـای تولید و اجـرای قانون حفـظ کاربری 

اراضـی زراعـی و بـاغ ها نصـب 4 بیلبورد ترویجی و اطاع رسـانی می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: ایـن بیلبوردها در خروجی های شـهر شـیراز 
در محورهـای شـیراز ، سـپیدان  ، ممسـنی، شـیراز، کازرون، قائمیـه، کـوه چنـار، 
شـیراز، جهـرم، کـوار، الرسـتان، المـرد، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیرو کارزیـن، خنج، 

مهـر و شـیراز، خرامـه، سروسـتان، فسـا، داراب و زرین دشـت می باشـد.
وی تاکیـد کـرد: ایـن مدیریت از مردم شـریف اسـتان فارس درخواسـت می نماید 

کـه قبـل از هرگونـه تغییـر کاربـری در اراضـی کشـاورزی از ادارات امـور اراضـی 
شهرسـتان های اسـتان اسـتعام بگیرنـد و در صورت مشـاهده هر گونـه تخلف و 

سـاخت و سـازهای غیـر مجاز مراتـب را به سـامانه 131 اطـاع دهند.
باصـری اظهـار کـرد: امیـد اسـت کـه بـا ایـن گونـه اقدامـات ترویجـی، سـال به 
سـال شـاهد کاهش مسـاحت تغییـر کاربری های غیـر مجاز در اراضی کشـاورزی 

شیم. با

ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی
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مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: تفکیـک و افراز 
اراضـی کشـاورزی و باغـات و صـدور سـند مالکیـت بـرای آن هـا بـا رعایـت 
قانـون جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی و ایجـاد قطعات مناسـب 
فنـی، اقتصـادی مصـوب 1385/11/21 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام با 

اسـت. مانع 
 به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری افزود: مرجع تشـخیص اراضـی زراعی و باغ هـا، وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـت و مراجـع قضایی و اداری، نظر سـازمان جهاد کشـاورزی 
ذیربـط را در ایـن زمینـه اسـتعام مـی نمایند و مراجـع اداری موظف بـه رعایت 
نظـر سـازمان خواهنـد بود و نظر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بـرای مراجع 

قضایـی به منزله نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری تلقی می شـود. 
وی تصریـح کـرد: بـه همیـن منظـور در نیمـه اول اسـفند ماه سـال جـاری از 
مجمـوع 72 پرونـده کـه بـه دبیرخانه کمیسـیون تبصـره یک مـاده یک حفظ 

کاربـری اراضـی واصـل شـده بـود بـه تمامی پرونـده هـا رسـیدگی و تصمیم 
گیـری در خصـوص آن هـا انجام شـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از مجمـوع طرح های رسـیدگی شـده، 
بـا اجـرای 70 مـورد از طـرح هـا موافقـت بـه عمـل آمـد، یـک مـورد از طرح 
هـا نیـز مـورد مخالفـت اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت و مقـرر شـد کـه در 
خصـوص یـک مـورد از طـرح هـا نیـز اسـتعام ازشهرسـتان  و بازدیـد مجدد 

پذیرد. صـورت 
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون حفظ کاربـری اراضی کشـاورزی بـا حضور 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر امـور اراضی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان فارس، مدیر 
کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس و یـک نفـر نماینـده اسـتانداری 

اسـتان فـارس برگزار شـد.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضامن تولید محصوالت کشاورزی

 و اکثـر قریـب بـه اتفـاق شـما عزیـزان جـزو خانـواده بـزرگ جهـاد 
کشـاورزی و عزیـزان ذی نفـع ایـن بخش نشـان دادید که ملـت ایران 
بـا وجـود همه  دشـمنی ها و سـختی ها، به راه خـود ادامه مـی دهند و 
تسـلیم نمـی شـوند کما این کـه در زمینه های مختلـف علمی و عملی 
بـا افزایـش تولیدات کشـاورزی، اسـتفاده از فن آوری هـای نوین، بهره 
وری بیشـتر از آب، معرفـی بـذور جدیـد و مقـاوم بـه کـم آبـی ، نهاده 
هـای مختلف،آمـوزش هـای نویـن به صورت مجـازی و مبـارزه با آفت 

خانـه مان سـوز ملـخ صحرایی افتخـارات متعـددی از آفریدند.
امیـدوارم کـه سـال 1400 سـالی پـر خیـر و برکـت بـا رزق و روزی 
فـراوان باشـد و جـز سـامتی، عـزت، افتخـار و موفقیـت، نصیب ملت 
عزیـز ایـران و بـه ویژه شـما گرامیـان چیزی عاید نشـود و ان شـاءاهلل 
کـه روح درگذشـتگانمان نیـز شـاد و قریـن رحمت الهی شـده باشـد.

سال سخت 1399 هم رفت و تنها خاطرات
تلخ و شیرینش ماند

ادامه سرمقاله از صفحه 3
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عمومـی  روابـط  مدیـران  از  جمعـی  حضـور  بـا 
فـارس،  اسـتان  سـتادی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
دومیـن انتخابـات هیات رییسـه شـورای هماهنگی 
روابـط عمومـی هـای اسـتان فـارس برگـزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، مدیـرکل روابط 
دبیـر  و  اسـتانداری  الملـل  بیـن  امـور  و  عمومـی 
شـورای هماهنگـی روابـط عمومـی هـای اسـتان 
همچنـان  تـا  هسـتیم  تـاش  در  گفـت:  فـارس 
نسـبت بـه ارتقـاء جایگاه روابـط عمومـی در ادارات 
و دسـتگاه های دولتـی اقدامـات موثـری را دنبـال 

. کنیم
بـه  عمومـی  روابـط  افـزود:  باباخانـی  عبـاس 

در  بیمـاری کوویـد 19  ایـام شـیوع  در  خصـوص 
همـه دسـتگاه ها مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفـت 
و توانسـت نقـش اطـاع رسـانی و ارتبـاط گیـری 
دسـتگاه هـا بـا افـکار عمومی و مـردم را بـه خوبی 

ایفـا کنـد.
در ایـن انتخابـات احمیـد جورکش مدیـرکل روابط 
عمومـی شـهرداری شـیراز، مهـدی یزدانـی مدیـر 
فـارس،  مرکـز  سـیمای  و  صـدا  عمومـی  روابـط 
حمیدرضـا شـعبانی رئیـس روابـط عمومی سـازمان 
آمـوزش و پـرورش فارس، محمدرضـا فتوت رئیس 
روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
عمومـی  روابـط  رئیـس  اژدری  ابراهیـم  فـارس، 

دانشـگاه پیـام نـور، مجتبـی دینـی رئیـس روابـط 
عمومـی  روابـط  رئیـس  کریمـی  حمیـد  عمومـی، 
علیرضـا  شـیراز.  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
واحـدی پـور رئیـس روابط عمومـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس و اعظم السـادات موسوی 
رئیـس روابـط عمومـی انتخـاب شـدند کـه ابـاغ 
آن هـا توسـط عنایـت الـه رحیمـی اسـتاندار فارس 
و رییـس این شـورا به عنـوان اعضـای جدید هیات 
رییسـه شـورای هماهنگـی روابـط عمومـی اسـتان 

فـارس بـه مـدت دو سـال صـادر خواهـد شـد.
در پایـان ایـن مراسـم از سـوی اسـتاندار فـارس به 
اعضای هیات رئیسـه سـابق لوح تقدیر تقدیم شـد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عضو هیئت رئیسه 
شورای هماهنگی روابط عمومی فارس شد
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کارشـناس ارزیـاب مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد 
و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 

مسـئولین  عملکـرد  ارزیابـی  گفـت:  فـارس  اسـتان 
مراکـز جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان یکی 

از برنامـه هـا و اولویـت هـای سـازمان می باشـد.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کامـران شـکرانه افـزود: 
براسـاس تصمیـم شـورای راهبـردی سـازمان و نیـز 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  دسـتور 
جهـاد  مراکـز  مسـئولین  عملکـرد  ارزیابـی  فـارس، 
کشـاورزی شهرسـتان هـای اسـتان فـارس از ابتدای 

بهمـن مـاه آغـاز گردید.
شـکرانه تصریـح کـرد: ایـن ارزیابـی هـا بـه منظـور 
عملکـرد  و  اقدامـات  از  میدانـی  بررسـی  و  پایـش 
مسـئولین مراکز و در راسـتای اولویت های سـازمانی 
انجـام مـی گـردد کـه ارزیابـی از عملکـرد مسـئولین 
سـابقه  سـال  یـک  از  بیـش  دارای  کـه  مراکـزی 
سرپرسـتی و یـا رئیـس مرکـز را دارنـد، ارزیابـی بـه 

عمـل خواهـد آمـد. 
وی بیـان کـرد: تـا کنون از 24 شهرسـتان کـه دارای 
مراکـز واجـد شـرایط جهـت ارزیابی عملکرد مسـئول 
مرکـز بـوده انـد و 65 مرکـز جهـاد کشـاورزی بازدید 
و عملکـرد مسـئولین ایـن مراکـز مـورد ارزیابـی قرار 

اسـت.  گرفته 
شـکرانه اظهـار کرد: ایـن عملیات با حضـور در مراکز 
و بررسـی میدانـی مدارک و مسـتندات موجـود انجام     
مـی گردد کـه پایش 14مرکـز جهاد کشـاورزی باقی 

مانـده از 5 شهرسـتان نیز در دسـتور کار قرار دارد.

ادامه ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان

و  عملکـرد  ارزیابـی  بازرسـی،  مدیریـت  کارشـناس 
پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس از برگـزاری آموزش هـای مجازی به کارشناسـان 
مدیریـت هـای جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان 

جهـت شـرکت در جشـنواره شـهید رجایـی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي 
جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد 
برایجانـی  هوشـیار  حسـین  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  اعـام  بـا  گفـت: 
اسـتان در زمینـه تعییـن شـاخص هـای اختصاصی جهت 
شـرکت شهرسـتان هـا در جشـنواره شـهید رجایـی، این 
مدیریـت طـی هماهنگـی بـا واحدهای سـتادی سـازمان 
اقـدام بـه تعییـن 18 شـاخص اختصاصـی جهـت ارائه به 
مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا نمـود و 
سـپس این شـاخص ها به سـازمان مدیریت برنامه ریزی 

اسـتان فـارس و سـپس فرمانداری هـا اعـام شـد. 
وی افـزود: بدیـن منظـور جلسـه آموزشـی بـه صـورت 

قاسـمی مزیـدی معـاون  بـا همـکاری حسـن  مجـازی 
پاسـخگویی  و  عملکـرد  ارزیابـی  بازرسـی،  مدیریـت 
بـه شـکایات بـا موضـوع شـیوه مستندسـازی عملکـرد 
مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا در زمینه 
جشـنواره  در  شـرکت  جهـت  اختصاصـی  شـاخص های 

شـهید رجایـی سـال 99 برگـزار گردیـد. 
هوشـیار تصریح کرد: جشـنواره شـهید رجایی سـال آینده 
در شهرسـتان هـا نیز برگـزار خواهد شـد و مدیریت های 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـای اسـتان فـارس از هم 
اکنـون در حـال مستندسـازی عملکردهـای خـود جهـت 
شـرکت در جشـنواره شـهید رجایی در سـال 99 هسـتند.

وی خاطـر نشـان کرد: جشـنواره شـهید رجایی هر سـاله 
بـه منظـور تعییـن عملکـرد سـازمان هـا و دسـتگاه ها 
و  برگـزار  اختصاصـی  و  عمومـی  هـای  شـاخص  در 
سـازمان  کـه  گردنـد  مـی  معرفـی  برتـر  سـازمان های 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در سـال گذشـته جـزء 
سـازمان های برتـر در ایـن زمینـه انتخاب و معرفی شـد.

مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها آماده شرکت در جشنواره شهید رجایی می گردند
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
فعالیـت کشـتارگاه هـای مـرغ در ایـام نـوروز خبـر 
داد و گفـت: مدیـران شهرسـتان ها نسـبت بـه اعزام 
کارشناسـان بـرای نظـارت بـر فعالیـت کشـتارگاه ها 

کنند. اقـدام 
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس حسـین پژمان در آخرین نشسـت سـال 
جاری شـورای هماهنگـی معاونین و مدیران سـتادی 
و مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا افـزود: با 
وجـود همـه چالـش هایـی کـه در بحـث توزیـع مرغ 
داشـتیم توانسـتیم در  تنظیـم بـازار آن موفـق شـویم 
ضمـن اینکـه در ایام نـوروز نیز کشـتارگاه های فعال 
موظـف بـه تحویـل مرغ خـود بـه مراکز مجـاز توریغ 
مـرغ هسـتند و مدیـران ایـن امـر را بـا هماهنگـی 

کارشناسـان خـود پیگیـری کنند.
پژمـان بـا اشـاره بـه این کـه سـال خیلی سـختی در 
حـال سـپری شـدن هسـت بـه برخـی از چالـش  ها 
اشـاره کـرد و گفـت: مهمترین چالشـی که امسـال با 

آن روبـرو بودیـم بحـث اعتبـارات بود.
وی چالـش مباحـث امـور اراضـی را به عنوان پاشـنه 
آشـیل سـازمان عنـوان کـرد و افـزود: امـور اراضـی 
بحثـی اسـت کـه بایـد توجـه ویـژه ای به آن شـود و 
بـا توجـه بـه این کـه مسـوولیت  تمامـی اتفاقـات بر 

عهـده مـا خواهـد بود. 
بایـد کلیـه امـوری کـه انجام می شـود مستندسـازی 
نمـوده  و اطـاع رسـانی کنیم  باید با فعالیت مسـتمر 
در گروهـی کـه در فضـای مجـازی فعالیـت می کند 
اطـاع رسـانی کامـل و بـه موقـع انجام شـده و همه 

مسـئولین بایـد بداننـد که مـا پای کار هسـتیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه 
تعامـل  بـا مسـوولین دولتـی و نماینـدگان مـردم در 

مجلـس شـورای اسـامی اشـاره کـرد.
پژمـان فلسـفه وجـودی جهـاد کشـاورزی را کمک و 
حمایـت بـه کشـاورزانی دانسـت کـه سـخت کـوش 
تریـن و صـادق ترین انسـان ها روی زمین هسـتند و 
مهم تریـن نیـاز جامعه بشـری کـه تامین مـواد غذایی 

اسـت را بـر عهـده دارند.
کـه  شـاکریم  را  بـزرگ  خـدای  کـرد:  تصریـح  وی 
توفیـق خدمـت گـزاری بـه ایـن قشـر زحمـت کـش 

جامعـه را بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابراز کـرد: بـا وجود چالـش های 
زیـادی از جملـه تامیـن بـذر گنـدم، آفت سـن گندم، 
خشکسـالی و سـرمازدگی جـای خرسـندی اسـت که 
امسـال از لحـاظ آفـت سـن گنـدم، گنـدم سـن زده 
مطابـق بـا اسـتانداردها نداشـتیم و جـا دارد از حمیـد 
دبیـری مدیـر حفظ نباتات این سـازمان تجلیل شـود. 
وی در ادامـه افـزود: در بحـث آب توفیقـات خوبی در 

شهرسـتان هـای خرامه، زرقـان و مرودشـت با همت 
مدیـران ایـن شهرسـتان هـا داشـتیم که جـای تقدیر 

دارد. تشکر  و 
او در ادامـه صحبـت های خود از  امیر اسـامی مدیر 
آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس بـه خاطر تاش هـای موثر 
در بحـث سـازگاری بـا کـم آبـی تقدیر و تشـکر کرد.

پژمـان بـه بحـث کرونا و چالـش هـای آن و نیز تورم 
اشـاره کـرد کـه بـه گفتـه وی سـال بسـیار سـختی 
را بـرای مجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس رقـم زد و خوشـبختانه با همـت و تاش همه 

مدیـران مشـکات تـا حـدودی زیـادی حل شـد.
وی تجهیـز مراکـز جهاد کشـاورزی شهرسـتان های 
تـازه تاسـیس شـده را از اولویـت هـای سـال جدیـد 

دانست. سـازمان 
در ایـن جلسـه سـید محسـن قائمـی مسـوول حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس ضمـن تبریک اعیاد شـعبانیه و  تبریک 

در آسـتانه قـرار گرفتـن سـال جدیـد گفت: 
در سـال 99 شـیوع ویـروس کرونـا گرچه مشـکات 
عدیـده ای را بـرای همـه به وجـود آورد ولی  تلنگری 
بـر مـا زد  تـا  قـدر بعضی مـوارد از جمله سـله رحم و 

دیـدار اقوام و آشـنایان را بیشـتر بدانیم .
وی افـزود: عید آن روزی اسـت که توانگـران به فکر 
زیـر دسـتان باشـند و  خرسـند هسـتم  که همـکاران 
نیازمنـد  افـراد  فکـر  بـه  همـواره  کشـاورزی  جهـاد 

. هستند
او از خداونـد منـان خواسـتار  توفیـق روزافـزون همه 
کارکنـان صـادق ایـن خانـواده بـزرگ در راه خدمـت 
رسـانی بـه مـردم و بـه خصـوص ذی نفعـان بخـش 

کشـاورزی در سـال 1400 شـد
در ایـن نشسـت معاونیـن، چند نفر از مدیران سـتادی 
و دو نفـر از مدیـران شهرسـتانی به نمایندگی از سـایر 

مدیران شهرسـتان هـا مطالبـی را بیان کردند.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

بر فعالیت کشتارگاه های مرغ در ایام نوروز نظارت می شود
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مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

 معرفی تغییرکاربری های غیر مجاز به مراجع 
قضایی در ارسنجان

رئیـس اداره امـور اراضی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفت: 
از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون بیـش از 40 مـورد پرونـده تغییرکاربـری غیر 

مجـاز بـه مراجـع قضایی شهرسـتان ارجاع شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
غامعبـاس زارعـی فـر ابـراز کـرد: در همین راسـتا تا کنـون چهار مـورد حکم 

قلـع و قمـع از طریـق مراجـع قضایـی این شهرسـتان صادر شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه به اطاع رسـانی های انجام شـده در طول امسـال 20 
مـورد مجـوز تغییـر کاربـری تبصـره 1 مـاده یـک و تبصـره 4 ماده یـک صادر 

شـده است. 

باغداران استهبان از طغیانی شدن آفات 
جلوگیری کنند 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: انجـام اقدامـات الزم برای 

پیشـگیری از طغیانـی شـدن آفات در انجیرسـتان هـای این شهرسـتان تنها تا 
یـک هفتـه قبـل از فعال شـدن درختـان امکان پذیر اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش با بیان اینکه آفات شپشـک، شـته و کنه به دلیل شـرایط 
مناسـب جـوی در سـال گذشـته در بـاغ هـای انجیـر ایـن شهرسـتان طغیانی 
شـده بـود، تصریـح کرد: تا یـک هفته قبل از کاهـک پرانی در انجیرسـتان ها 

مـی تـوان از روغـن ولـک برای مبـارزه بـا آفات مذکـور اسـتفاده کرد. 
او بـا تاکیـد بـر اینکـه باغـداران باید تا فرصت هسـت بـه انجـام کار های الزم 
بپردازنـد، افـزود: روغـن ولـک بـه میـزان 2.5 درصـد در آب مخلوط و بـا انواع 

سـمپاش ها بـروی درختان اسـپری می شـود.

رها سازی بچه ماهی در دریاچه سد رودبال 
استهبان 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: پنـج هزار قطعـه بچه ماهی 
از انـواع گرمابی در دریاچه سـد رودبال اسـتهبان رها سـازی شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منش تصریـح کرد: این تعـداد از بچـه ماهیان گرمابی بـا اعتبار 
صـد میلیـون ریـال از محـل منابـع مدیریـت شـیات اسـتان فـارس از مراکـز 

تولیـدی در اسـتان گیـان خریـداری و رها سـازی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بچـه ماهیـان رهـا شـده از انـواع کپـور، بیگ هـد، آمـور و فیتو 
فـاگ ده تـا 16 گرمـی هسـتند کـه انتظـار مـی رود پـس از یک سـال به وزن 

مناسـب رسـیده و آمـاده صیـد و عرضـه به بازار شـوند. 
او رهـا سـازی بچـه ماهـی در ایـن منطقه را کمک بـه افزایش ذخایـر آبزیان و 
حفاظـت از منابـع داخلـی آنها دانسـت کـه می تواند بـه معیشـت و اقتصاد مردم 

منطقـه نیز کمـک کند.
وی افـزود: بـه زودی تعاونـی صیادان اسـتهبان زیر نظر واحد شـیات مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان شـروع بـه کار خواهد کـرد و تمامی امور 
مربـوط بـه رهـا سـازی بچـه ماهـی، مدیریـت و برنامه هـای صیـد را پیگیری 

خواهـد کرد.

آغاز مرمت و بازسازی قنات های  استهبان 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: کار مرمت و بازسـازی سـه 
رشـته قنات فرخ آباد، دشـت علیا و بهمنی در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش تصریـح کـرد: این عملیـات بـا اعتبـاری بالغ بـر  3700 

میلیـون ریـال و بـه طـول 1500 متـر انجـام خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی؛ از میـزان اعتبـار مذکـور مبلـغ 482 میلیـون ریـال از محـل 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

کمکهـای بهـره بـرداران قنـوات مذکـور تامیـن مـی شـود. 
او افـزود: بـا مرمـت و بازسـازی قنـات هـا ضمـن کوتـاه شـدن مسـیر آب تـا 
زمین هـا ی زراعـی، از هـدر رفـت آب بـه میـزان قابـل توجهـی جلوگیری می 

 . د شو

تحقق تعهدات اجرای سامانه های نوین آبیاری 
اقلید در سال ۹۹

رئیـس اداره امـور فنی و زیـر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید 
گفـت: در سـال جـاری بـا تجهیـز 1639 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به 
سـامانه هـای نویـن آبیـاری، تعهـدات اباغـی خـود را بـه طـور کامـل انجام 

ایم. داده 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، 
محمدرضـا ارجمنـد بـا اشـاره بـه اینکه بیـش از 11 درصـد از سـطح تعهدات 
اجـرای سـامانه هـای نویـن کل اسـتان فـارس به ایـن شهرسـتان اختصاص 
داشـته اسـت، تصریح کـرد: این حجم از تعهـدات اباغی اجرای سـامانه های 
نویـن آبیـاری بیشـترین میـزان در بیـن تمامی شهرسـتان های اسـتان فارس 

اسـت. بوده 
وی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان اقلیـد از مناطـق پیشـرو در بحـث اجـرای 
سـامانه های نویـن آبیـاری اسـت، افزود: در سـال 1399 بیـش از 350 میلیارد 
ریـال هزینـه در ایـن بخـش شـده اسـت کـه از ایـن میزان سـهم مشـارکت 

دولـت بـه صـورت کمـک هـای باعـوض 180 میلیـارد ریـال اسـت.
ارجمنـد اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اهمیـت مدیریت مصـرف بهینـه آب، برای 
توسـعه طرح هـای آبیـاری نویـن از محـل اعتبـارات سـال جـاری بـه ازای 
اجـرای هـر هکتـار طرح هـای بارانـی 11 میلیـون و پانصـد هـزار تومـان، 
قطـره ای و نـواری 22 میلیون تومان، ماشـین های آبیـاری 17 میلیون تومان 

و سیسـتم های کـم فشـار هفت میلیـون و 800 هـزار تومان کمـک باعوض 
دولتـی پرداخـت می شـود.

او بـا بیـان اینکـه افزایـش شـدید قیمـت هـا بـه عنـوان مانـع بـزرگ در 
اجـرای سـامانه هـای نویـن آبیـاری بوده اسـت، افزود: مسـتقل شـدن اجرای 
سـامانه های نویـن آبیـاری شهرسـتان اقلیـد، وجـود ظرفیـت انجمـن آبیاری 
شـمال فـارس و صنـدوق توسـعه حمایـت از بخـش کشـاورزی بـه همـراه 
پیگیـری هـای مسـتمر باعـث تحقق کامـل برنامه هـای اجرای آبیـاری های 

نوین شـده اسـت. 
اراضـی  از  هـزار هکتـار  از 32  بیـش  در  آبیـاری  نویـن  سـامانه های  طـرح 

شهرسـتان اجـرا شـده اسـت.
 مسـئول آب و خـاک جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید تصریح کـرد: با ضمن 
پیگیـری های مسـتمر ایـن اداره، ایجاد شـرایط مناسـب اجرای آبیـاری تحت 
فشـار شهرسـتان و پیگیـری مسـتمر در ایـن زمینـه نسـبت بـه سـال هـای 

گذشـته، سـطح تعهـدات شهرسـتان به طـور کامل اجرا شـده اسـت.

تعداد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی
 اقلید به 14 رسید 

رئیـس اداره  آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد 
گفـت: بـا ایجاد دو صندوق جدید در بخش های سـده و دژکـرد، صندوق های 

اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی این شهرسـتان به تعـداد 14 صندوق رسـید. 
اقلیـد،  بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
محمدرضـا محمـدی تصریـح کـرد: صندوق هـای موجود بـا سـرمایه گذاری 
150میلیـون تومـان و عضویـت 325 نفر از زنان روسـتایی ایجاد شـده اسـت.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: بـا توانمندسـازی زنـان روسـتایی و سـازماندهی 
آنـان در قالـب تشـکل هـای اقتصـادی ماننـد صنـدوق خـرد زنان، مـی توان 
در ایجـاد مشـاغل کوچـک و خانگـی و توسـعه تـوان مالـی آنـان قـدم هـای 

برداشـت. مهمی 
محمـدی عمـده فعالیت هـای زنـان روسـتایی عضـو صندوق هـای خـرد را در 
بخش هـای دام، طیـور، صنایـع تبدیلـی و غذایی، زنبور عسـل، صنایع دسـتی 

و سـبزی و صیفی برشـمرد. 
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کاشت بابونه آلمانی برای اولین بار در خرامه

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از کاشـت گیـاه داروئی بابونـه آلمانی 
بـرای اولیـن بـار در سـطح پنـج هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه بابونـه از طریق بـذر تکثیر مـی یابد، گفـت: در این 

مزرعـه نزدیـک به 25 کیلوگرم بذر کاشـته شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: بـا توجه به کاشـت بهـاره گیـاه بابونـه در اوایل 
اسـفندماه سـال جـاری در خرامـه انتظار حداقل سـه مرحله گل چینـی را داریم.

بـه گفتـه وی؛ آبیـاری منظـم و اسـتفاده از نـوار تیـپ تاثیـر بسـزایی در یـک 
دسـت سبزشـدن بـذور، پراکنـش منظـم بوتـه هـا و در نهایـت افزایـش طـول 

دوره گلدهـی خواهـد داشـت.
همتـی؛ اسـتفاده مطلـوب از آب و خـاک و بهـره گیری از ظرفیت هـای موجود 
کشـور را از سیاسـت هـای کان وزارت جهاد کشـاورزی خوانـد و تصریح کرد: 
شناسـایی گیاهـان  مقـاوم به خشـکی و شـوری راه کار مناسـبی بـرای نیل به 

اهداف توسـعه پایدار کشـاورزی محسـوب می شـود.
بابونـه در درمـان سـوء هاضمـه، اختاالت گوارشـی، التهاب غشـاهای مخاطی 

و دسـتگاه تنفسـی، عوارض پوسـتی، اسـترس و بی خوابی موثر اسـت.

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

تعاونی زنبورداران خرم بید تأسیس شد
تعاونـی  شـرکت  تأسـیس  از  بیـد  خـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
زنبـورداران در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: مهـم تریـن هـدف تأسـیس 

مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 
شهربانو زارعی

شهرستان خنجشت

ایـن تعاونـی پیگیـری مشـکات بخش زنبـورداری و ایجـاد انگیزه بـرای ادامه 
کار اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی تصریـح کـرد:  هم اکنـون 103 زنبوردار بـا 8028 کلنی مدرن 
در ایـن شهرسـتان بـه پـرورش زنبور عسـل و تولید محصـول اشـتغال دارند و 

زمینـه اشـتغال 309 نفر ایجاد شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجه به تولید سـاالنه 83 هزار و 162 کیلوگرم عسـل طبیعی 
توسـط تولیـد کنندگان شهرسـتان خرم بید، رفع مشـکل آنها از طریق تشـویق 

و حمایت جدی مسـئوالن ضروری اسـت.

تولید بیش از 8 هزار تن گوشت سفید در خرم بید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد از تولید 8747 تن گوشـت سـفید 
در سـال جـاری در ایـن شهرسـتان خبر داد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان خـرم بیـد 37  واحـد تولیـدی 
پـرورش مـرغ گوشـتی فعال با ظرفیـت یک میلیـون و 76 هـزار و  700 قطعه 
دارد، گفـت: در ایـن واحـد هـا از ابتدای سـال جـاری تاکنون 3 میلیـون و 498 

هـزار و 619 قطعـه جوجـه ریزی انجام شـده اسـت.
نوبـت  امـکان چهـار  مرغـداری  واحـد  در هـر  اینکـه سـاالنه  بیـان  بـا  وی 
جوجه ریـزی وجـود دارد، تصریـح کـرد: کمبـود و گرانـی نهـاده هـا، گرانـی و 
نوسـان قیمـت جوجـه یـک روزه، نوسـان قیمـت فـروش مـرغ زنـده و عـدم  
نقدینگـی و داشـتن بدهـی بانکـی از مهمتریـن مشـکات پـرورش دهنـدگان 
طیـور  اسـت . خسـروانی تصریـح کـرد : پیـش بینـی مـی شـود بـا توجـه بـه 
دسـتورالعمل هـای جدیـد در خصـوص افزایش ظرفیـت واحد هـای تولیدی در 
واحد سـطح و اسـتقبال مرغداران از این موضوع، شـاهد افزایش تولید گوشـت 

سـفید در سـال آینـده  بـه میـزان حداقـل 30 درصـد باشـیم .

توزیع نهاده های دامی یارانه ای در خنجشت
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی خنجشـت گفت: در راسـتای حمایـت از تولیدات 
دامـی، 17 هـزار کیلوگـرم  نهـاده دامـی از نـوع جـو دامـی از طریـق کارگـزار 

تعاونـی تولیـد چشـمه  رعنـا بین دامـداران توزیع شـد.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت، عباس 
مومنـی بـا اشـاره بـه اینکـه از شـرایط تخصیـص نهـاده هـای یارانـه دار بـه 
دامـداران، هویـت گـذاری دام اسـت، تصریح کـرد: تاکنون حـدود 6 هزار راس 
دام سـبک در حـوزه عمـل ایـن مرکـز هویت گذاری شـده که شـرایط دریافت 

نهـاده هـای یارانـه دار را دارند.
وی از دامـداران خواسـت تا هرچه سـریعتر  نسـبت به هویت گـذاری دام های 

خـود از طریـق کارگزاران در شهرسـتان اقدام کنند.

ساماندهی تراکتورهای فعال منطقه خنجشت

کارشـناس مکانیزاسـیون مرکز جهاد کشـاورزی خنجشـت گفت: 500 دسـتگاه 
تراکتـور حـوزه این مرکز پایش و سـاماندهی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت، عنایت 
فروغـی اظهـار کـرد: هدف از اجـرای طرح پاک گـذاری، پایش و سـاماندهی 
اعطـای کارت شناسـایی و تخصیـص سـهمیه  آزمایـی،  راسـتی  تراکتورهـا، 

سـوخت در سـال 1400 اسـت .
وی افزود: تسـهیل در امور بیمه دسـتگاه ها و ماشـین آالت کشـاورزی، صدور 
کارت سـوخت و امـور حقوقـی از جملـه خریـد و فـروش و دریافت تسـهیات 

بانکـی از مزایـای دیگـر این طرح اسـت.

رونق احداث واحد های سردخانه ای  در داراب 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: در حـال حاضـر 15 واحـد 
سـردخانه بـا ظرفیـت 25 هـزار و 800 تـن در ایـن شهرسـتان جـواز تاسـیس 

اند. گرفتـه 
داراب،  مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 

کاظم نظری

شهرستان داراب 

احمدرضـا صالحـی تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری از سـردخانه هـای مذکـور 
زمینـه اشـتغال بـرای 223 نفـر بـه طور مسـتقیم فراهم مـی شـود و 5160 تن 

کاهـش ضایعـات در سـال بـه دنبـال دارد.
بـه گفتـه وی؛ شهرسـتان داراب بـا تولیـد 573 هـزار و 766 تـن محصـوالت 
متنـوع باغـی، زراعـی از زیـر سـاخت هـای مناسـبی برای احـداث سـردخانه و 

صنایـع تبدیلـی برخوردار اسـت.
صالحـی بـا اشـاره به اینکه هـدف از احـداث سـردخانه کاهش ضایعـات، ایجاد 
تعـادل در بـازار، جـذب سـرمایه گـذار و ایجاد اشـتغال اسـت، ابراز کرد: توسـعه 
سـردخانه هـا عـاوه بـر ذخیره محصـوالت کشـاورزی زمینـه صـادرات آنها را 
فراهـم مـی کند و سـبب رونق تولید و ایجـاد ارزش افـزوده محصوالت مختلف 

می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب بیـان کـرد: هـم اکنـون 14 واحـد 
سـردخانه بـا ظرفیـت 11 هـزار و 200 تـن و اشـتغال زایی برای 97 نفـر در این 

شهرسـتان در حـال فعالیـت هسـتند.

مزارع چغندر قند رستم از بهترین مزارع کشور 

مجـری طـرح چغنـدر قنـد وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: مـزارع چغنـدر قنـد 
شهرسـتان رسـتم از بهترین نمونه های کشـوری اسـت؛ ضـرورت دارد کارخانه 

قنـد ایـن شهرسـتان راه اندازی شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، پیمان 
حصـادی در بازدیـد از مـزارع چغنـدر قنـد ایـن شهرسـتان تصریح کـرد: مزارع 
چغنـدر قنـد شهرسـتان رسـتم از نمونـه هـای خیلـی خـوب کشـور اسـت کـه 
بـا توجـه بـه آب و هـوای مطلـوب و مدیریـت در زمـان کشـت، مـی توانـد در 

سـال های پیـش رو گسـترش یابـد.
این مقام مسـئول اظهار کرد: ما در کشـور مشـکل تولید محصوالت کشـاورزی 
نداریـم؛ بـا کمـی تامـل و کارهای کارشناسـی مـی تـوان راه رونق تولیـد برای 

کمـک بـه اقتصاد جامعه و اشـتغال زایی بیشـتر همـوار کرد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه چغندر قند از جمله کشـت هـای قراردادی اسـت، تصریح 
کـرد: در کشـت قـراردادی چغنـد قنـد از زمـان کاشـت تـا مرحلـه برداشـت بـا 
تامیـن نهـاده هـا و ماشـین آالت کشـاورزی از طـرف کارخانـه قند مـورد نظر، 
از دغدغـه خاطـر کشـاورزان زحمتکـش کاسـته و خـوراک کارخانـه هـای قنـد 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 
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تامیـن می شـود.
حصـادی در خصـوص کارخانـه قنـد شهرسـتان رسـتم کـه از کار افتاده اسـت، 
اظهـار کـرد: ضـرورت دارد کـه با ورود مسـئولین امر و دسـتگاه هـای نظارتی، 
ایـن کارخانـه راه انـدازی شـود تـا بـه کشـاورزی ایـن دیـار زراعـت خیـز و 

شهرسـتان هـای همجـوار کمک شـایانی شـود. 
در ایـن بازدیـد احمـد دهقـان مدیـر و  آتشـی مسـئول چغنـدر قنـد مدیریـت 
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حصـادی را همراهـی مـی 

 . ند کرد

مجتمع بزرگ تولید آرد  در رستم احداث می شود

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: کارخانـه آرد این شهرسـتان با 
ظرفیـت حداقـل 20 هـزار تـن تولیـد در سـال توسـط شـرکت مجتمـع غذایی 

خوشـه طایـی رسـتم تا پایـان سـال آینده سـاخته خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی تصریـح کـرد: ایـن مجتمع عاوه بـر ذخیره سـازی گندم تولید شـده 
شهرسـتان هـای رسـتم و ممسـنی، قـادر بـه تهیـه آرد بـا کیفیـت بـاال بـرای 

تامیـن نیـاز مـردم منطقـه به ایـن کاالی اساسـی و ضـروری خواهـد بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـیلوی پیش سـاخته ایـن کارخانـه تا اردیبهشـت آتی 
مـاه تکمیـل مـی شـود، اظهـار کـرد: برنامـه آتی ایـن شـرکت افزایـش ذخیره 
سـازی گنـدم تـا ظرفیـت 60 هـزار تـن، تولیـد آرد ماکارونـی، گلوکـز و دیگـر 

مشـتقات گندم اسـت.
بـه گفتـه وی؛ عـاوه بـر تولید آرد سـالم و با کیفیـت، اشـتغالزایی قابل توجهی 
در کارخانـه آرد مذکـور ایجـاد خواهـد شـد؛ در حال حاضـر پروانه تاسـیس این 
مجتمـع توسـط جهـاد کشـاورزی صـادر و کار سـاخت آن در شـهرک صنعتـی 

شهرسـتان رسـتم زده شـده است.

توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی رستم
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: کاشـت نشـاء گیاهـان دارویی 
در بیـش از پنـج هکتـار از اراضـی این شهرسـتان از نیمه اسـفند ماه آغاز شـده 

اسـت که نشـان از توسـعه کشـت این گیاهـان دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی تصریـح کـرد: خزانـه گیری نشـاء گیاهـان دارویـی از آذرماه گذشـته 
شـروع شـد که عمدتا شـامل انـواع به لیمو، اسـتویا، بـاد رنجبویه، چـای ترش، 

مرزنجـوش، مریـم گلی و ختمی اسـت. 
 بـه گفتـه وی؛ پیش بینی می شـود برداشـت گیاهـان دارویی مذکـور از اراضی 
زیر کشـت در سـه مرحله و از مرداد ماه سـال آینده شـروع شـود که  می تواند 

باعـث اشـتغال زایی فصلـی برای بیش از 27 نفر باشـد.

او بـا بیـان اینکـه جوانـان تحصیـل کرده شهرسـتان رسـتم با تغییـر نگرش در 
الگـوی کشـت محصـوالت زراعـی همـراه شـده انـد، افزود: بـا گذشـت زمان 
جایـگاه کشـت گیاهـان دارویـی بـه عنـوان محصوالتـی بازار پسـند، بـا درآمد 

بـاال و اشـتغال زا بیـش از پیـش نمـود پیدا کرده اسـت. 

مسئول حراست جهاد کشاورزی زرقان معرفی شد
سـید علـی خادم بـه عنوان مسـئول حراسـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان زرقـان منصـوب و معرفـی 

 . شد
کشـاورزی  جهـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان زرقـان، مدیـر حراسـت سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در آئیـن معرفی مسـئول 
حراسـت این شهرسـتان گفت: حفاظت از کارکنان، 
تـاش بـرای تامیـن امنیـت شـغلی، احقـاق حقوق 

کارکنـان و اربـاب رجوع، ترویج فرهنگ وظیفه شناسـی، وجدان کاری و سـالم 
سـازی فضـای اداری از وظایـف مهـم حراسـت اسـت. 

محمـد جعفـر ملـک زاده تصریـح کـرد: حراسـت بـازوی پر تـوان هـر مدیریت 
بـوده کـه تحقـق اهـداف سـازمانی در گـرو بـه کارگیـری افـراد متخصـص، با 
درایـت، روشـن بیـن و تحلیـل گـر بـا روحیـه جهادی اسـت چـرا که مسـئول 
حراسـت بـه عنوان چشـم مدیر بـوده و بـا توجه به وظایـف، می¬تواند مشـاور 

خوبـی بـرای مدیریت محسـوب شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: حراسـت در کنـار کارکنـان هر مجموعـه قرار 
دارد و اعتمـاد و همدلـی بیـن کارکنـان موجـب تقویـت انگیـزه کاری شـده و 

سـبب رضایـت اداری در محیـط کار مـی شـود.
سـبحانی  علیرضـا  سـید  و  معـاون  عظیمـی  محمـد  زاده،  ملـک  بـر  عـاوه 
کارشـناس مدیریـت حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در آئین 

مذکـور حضـور داشـتند. 

طاهره اوجی

شهرستان زرقان 
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مبارزه با سن گندم در زرین دشت آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از آغاز مبـارزه با سـن مادری 
گنـدم در مـزارع ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: تا کنون صد هکتـار از مزارع 

گندم علیه سـن مادری سمپاشـی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت با اشـاره بـه اینکه سمپاشـی در مزارعی که میزان سـن مادری 
بـه نـرم رسـیده انجـام مـی شـود، تصریح کـرد: مـزارع گنـدم در رصد شـبکه 
مراقبـت ایـن شهرسـتان اسـت تـا خسـارتی ناشـی از آفـت سـن بـه محصول 

گندم وارد نشـود. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه به سـطح هشـت هـزار هکتاری گنـدم در شهرسـتان 
زریـن دشـت، پیـش بینی می شـود در بیـش از 3500 هکتار از مـزارع عملیات 

مبـارزه بـا سـن گندم با اسـتفاده از سـموم مناسـب انجـام گیرد. 
دیانـت افـزود: کشـاورزان گنـدم کار بـه منظور اطـاع و کنترل وضعیت سـن 
در مـزارع خـود و نحـوه مبـارزه بـا آن بـه مدیران پهنـه مناطق خـود مراجعه و 

راهنمایـی الزم کسـب کنند. 

فهیمه سادات کامران

شهرستان زرین دشت 

تمدید امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده 
سپیدان تا پایان سال

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا مصوبـه 
هیـات دولـت، فرصـت امهـال تسـهیات کشـاورزان خسـارت دیده از حـوادث 
غیرمترقبـه تـا 29 اسـفندماه سـال جاری تمدیـد شـد، گفت: اصل اقسـاط سـه 

سـاله امهـال و سـود دوره امهـال نیـز از سـوی دولـت تأمیـن می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: در اجرای بنـد خ مـاده 33 قانون برنامه ششـم 
توسـعه، تاکنـون مطالبـات بیـش از 1200 نفر از بدهـکاران بانکی بـه مبلغ 81 

فرخنده ابراهیمی

شهرستان سپیدان 

میلیـارد ریـال تعیین تکلیف شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، کشـاورزان خسـارت دیـده، باید درخواسـت خـود را بـه دبیرخانه 
کارگروه جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ارائه کنند تا پس از بررسـی و در 

صـورت مشـمول بـودن، به بانک کشـاورزی معرفی شـوند.
نصیـری اظهـار کـرد: دسـتورالعمل اجرایـی بنـد )خ( تبصـره 33 اخیـرا بـه همه 

مدیریـت هـای شـعب بانـک کشـاورزی در شهرسـتان هـا اباغ شـد ه اسـت.

نصب دیتاالگر در جهاد کشاورزی همایجان سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از نصب یـک دسـتگاه دیتاالگر در 
مرکـز جهاد کشـاورزی همایجـان برای ثبت داده های هواشناسـی و  بکارگیری 

آن هـا در اجـرای طرح هـای پیش آگاهـی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، مهدی 
نصیـری گفـت: مهـم تریـن گام در مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـی به 
پیـش آگاهـی بسـتگی دارد و نخسـتین قـدم در پیـش آگاهـی ثبـت داده هـای 
هواشناسـی بـرای تعییـن زمـان مبـارزه با آفـات و بیمـاری های گیاهی اسـت.

وی بـه ضـرورت کاربـرد فناوری  هـای نویـن بـرای پایـش عوامـل خسـارتزای 
گیاهـی اشـاره کـرد و افـزود: بـا کمـک ایـن دسـتگاه هـا کـه مجهـز بـه انواع 
حسـگر، پنل خورشـیدی، مودم و سـایر متعلقات و تحت شـبکه اسـت، می توان 
زمان مناسـب سمپاشـی علیه آفـات و بیماری ها، امکان بـارش برف و یخبندان 
و گرمـای شـدید هـوا را پیش بینـی و برای آمادگی هر چه بیشـتر کشـاورزان و 

کاهـش اثـرات ایـن حـوادث با پیامـک به آن هـا اطاع رسـانی کرد.
نصیـری همچنیـن عنوان کـرد: اطاع به موقع از زمان مناسـب کنتـرل آفات و 
بیمـاری  هـای گیاهی، کاهش مصرف سـموم شـیمیایی، کاهش اثـرات تخریبی 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس34
شماره 70 - اسفندمـــــــاه 1399

فعالیت هـای کشـاورزی در محیط زیسـت، افزایش کیفیت محصـوالت تولیدی، 
دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی و تولید محصول سـالم برای ارتقا سـطح سـامت 

عمومی از مزایای اسـتفاده از دسـتگاه دیتاالگر اسـت.
او در ادامـه گفـت: دیتاالگـر ها معمـواًل از طریق رابط USB بـه کامپیوتر وصل 
شـده و توسـط نـرم افزار مخصـوص دیتاالگر می تـوان داده های انـدازه گیری 

شـده را بـر روی کامپیوتر مشـاهده و پردازش کرد.
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد: یکـی از مزایـای مهـم اسـتفاده از دیتاالگرهـا 
قابلیـت جمـع آوری 24 سـاعته اطاعـات اسـت؛ دیتاالگرها معمـواًل به محض 
فعـال سـازی بـدون مراقبـت رها شـده تا در طـول دوره دیـده بانـی، تصویری 
جامـع و دقیـق از شـرایط محیـط ماننـد دمـای هـوا یا رطوبـت انـدازه گیری و 

کند.  ذخیـره 

نیاز به 100 هزار تن ظرفیت سردخانه ای در سپیدان 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: سـردخانه های این شهرستان 

در حـال حاضـر ظرفیت نگهـداری 19 هزار و 200 تن محصوالت کشـاورزی را 
دارنـد کـه نیـاز به ظرفیـت 100 هزار تن دیگر نیز احسـاس می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری در حاشـیه بازدیـد از واحـد هـای سـردخانه ای محصـوالت 
کشـاورزی این شهرسـتان تصریـح کرد: از ظرفیـت های مورد نیـاز، هم اکنون 
سـردخانه هایـی بـا گنجایش  16 هزار تن در دسـت سـاخت اسـت و برای  84  

هـزار تـن دیگـر نیـز بایـد مجـوز جدید صادر شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: شهرسـتان سـپیدان بـا دارا بودن بیـش از 43 
هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی و تولید حـدود 314 هزار تن محصـوالت باغی 
و بیـش از 64 هـزار تـن محصـوالت زراعـی ظرفیـت بالقـوه ای در توسـعه 

واحد هـای سـردخانه ای دارد. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه گسـتردگی اراضـی زیـر کشـت و میـزان تولیـد 
محصـوالت زراعـی و باغـی در شهرسـتان سـپیدان توسـعه سـردخانه هـای 
محصـوالت کشـاورزی باعـث رونـق اقتصـادی ایـن شهرسـتان خواهـد شـد.

نصیـری افـزود: کمبـود سـردخانه در شهرسـتان سـپیدان منجـر بـه فـروش 
زود هنـگام محصـوالت کشـاورزی بـا قیمـت انـدک بـه دلیـل فقدان شـرایط 
نگهـداری الزم میـوه هـا می شـود و فـروش تولیـدات کشـاورزی در خـارج از 
فصـل و نگهـداری آن در سـردخانه ها مـی تواند سـود خوبـی را عایـد باغدار یا 

کند. کشـاورز 
او ضمـن دعـوت از سـرمایه گـذاران بـرای ورود بـه این بخـش از صنایـع ابراز 

کـرد: جهـاد کشـاورزی از سـرمایه گذارانی کـه بـرای احـداث صنایـع مذکـور 
تمایـل داشـته باشـند اسـتقبال کـرده و قطعـا بـا مسـاعدت در صـدور مجـوز و 

پرداخـت تسـهیات زمینـه تسـریع در بهره بـرداری را فراهـم خواهـد کـرد.
در ایـن بازدیـد کـه به منظور بررسـی مسـائل و مشـکات بهره بـرداران انجام 
شـد سـید محسـن قائمـی نماینـده ولـی فقیه و محمـد جعفـر ملـک زاده مدیر 
حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، نادر ضیایی معاون فرمانداری 
شهرسـتان سـپیدان و جمعی از روئسـای ادارات این شهرسـتان حضور داشـتند.

خشکسالی به مزارع شیراز خسارت وارد کرد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز گفــت: در ســال زراعــی جــاری، بــا 
توجــه بــه کاهــش بــارش هــا و عــدم پراکنــش مناســب آن، مــزارع شــتوی 

ایــن شهرســتان دچــار خســارت قابــل توجهــی شــده اســت.
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز،  ب
ذبیــح الــه سیروســی تصریــح کــرد: پیــش بینــی مــی شــود در مــزارع گنــدم 
و جــو آبــی تــا 20 درصــد و در کشــت هــای دیــم تــا 40 درصــد بــا کاهــش 

عملکــرد مواجــه شــویم. 
ــی و  ــت اله ــزول رحم ــرای ن ــدواری ب ــراز امی ــن اب ــام مســئول ضم ــن مق ای
کاهــش اثــرات خشکســالی در اســتان و شهرســتان شــیراز، اظهــار کــرد: تــا 
کنــون میــزان خســارت هــای وارده بــه اراضــی شــتوی ایــن شهرســتان بیــش 

ــی شــده اســت.  ــال ارزیاب ــون ری ــون و 114 هــزار و 551 میلی از یــک میلی

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

تالش برای کنترل پوسیدگی گل آذین
نخیالت در فراشبند

مســئول حفــظ نباتــات مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند گفــت: 

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 
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ــتان  ــن شهرس ــات در ای ــن نخی ــیدگی گل آذی ــاری پوس ــرل بیم ــرای کنت ب
ــرا شــده  ــارچ کــش اج ــوع ق ــار ن ــا اســتفاده از چه ــی ب ــک طــرح تحقیقات ی

اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند، 
ــارچ  ــن طــرح آزمایشــی ســه ســم ق ــرد: در ای ــح ک ــور تصری ــادر پ ــن ن رامی
کــش بــه صــورت تزریقــی و یــک ســم قــارچ کــش دیگــر بــه طــور محلــول 

پاشــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
بــه گفتــه وی؛ ســموم تیلــت، تیوفانــات متیــل و کاربندازیــم در تنــه درختــان 
ــا  ــول پاشــی شــد ت ــارچ کــش بیولوژیــک باســیلوس محل نخــل تزریــق و ق

کارآیــی آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 
ــا مشــارکت مرکــز  ــن کارشــناس اظهــار کــرد: طــرح آزمایشــی مذکــور ب ای
ــت  ــارس، مدیری ــع طبیعــی اســتان ف تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب
ــت جهــاد  ــارس و مدیری ــات ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ف حفــظ نبات

کشــاورزی شهرســتان فراشــبند اجــرا شــده اســت. 

توزیع مرغ تنظیم بازار در فیروزآباد
کارشــناس ســتاد تنظیــم بــازار مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
فیروزآبــاد از توزیــع ســه تــن مــرغ تنظیــم بــازار در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــید  ــاد، س ــاورزی فیروزآب ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهــرزاد رضــوی گفــت: قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ گــرم 
ــد آن  ــده 23 هــزار و 500 تومــان اســت و مــردم می توانن ــرای مصــرف کن ب
ــه،  ــدان روزب ــازار شهرســتان واقــع در می ــم ب ــع اقــام تنظی را از عامــل توزی

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

ــد. ــه نماین ــروی حســینیه اعظــم تهی روب
بــه گفتــه وی؛ ایــن اقــدام موجــب تنظیــم قیمــت و جلوگیــری از گرانف روشــی 

ــود. می ش

صدور نخستین گواهی محصول سالم 
مرکبات در کازرون

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گفــت: مرکبــات تولیــدی توســط 
ــرای  ــزی ب ــش مرک ــگان بخ ــتای بازرن ــرو روس ــدار  پیش ــی باغ اصغرفریدون
اولیــن بــار در ایــن شهرســتان، گواهــی محصــول ســالم یــا “ICM “ دریافــت 

کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
حمیــد رشــیدی افــزود: ایــن باغــدار کازرونــی پــس از دو ســال تــاش در بــاغ 
ســه هکتــاری خــود توانســت بــا اســتفاده از روش هــای نویــن مدیریــت تغذیــه 
ــت  ــن موفقی ــه ای ــد ب ــد تولی ــح در فراین ــارت صحی ــت و نظ ــال مراقب و اعم

دســت یابــد.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: ایــن گواهــی پــس از بررســی های 
آزمایشــگاهی و تاییــد نبــود نیتــرات، ســموم و فلــزات ســنگین در ایــن محصول 
و بــا نظــارت و هدایــت مســتمر کارشناســان مدیریــت جهــاد کشــاورزی توســط 

انجمــن صنفــی کلینیــک گیاهپزشــکی اســتان فــارس صــادر شــده اســت.
رشــیدی تصریــح کــرد: پروانــه ICM در محصــوالت کشــاورزی ، بــه زارعیــن 
ــا رعایــت اصــول مدیریــت تلفیقــی  ــرد کــه ب ــی تعلــق مــی گی ــا باغداران و ی
عوامــل خســارت زا، محصــوالت تولیــدی آنهــا پــس از بررســی آزمایشــگاهی   

دارای حــد مجــاز باقیمانــده ســموم و ســایر آالینــده هــا باشــد.
ــود  ــوب می ش ــد محس ــاورز برن ــرای کش ــی ب ــن گواه ــت: ای ــار داش وی اظه
ــول  ــد محص ــا ک ــته بندی ب ــورت بس ــه ص ــود را ب ــوالت خ ــد محص و می توان

ــازار عرضــه کنــد. ــه ب ســالم و گواهــی شــده ب
ــالم در  ــرد: محصــول س ــان ک ــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون بی ــر جه مدی
بــازار نهایــی بــه دلیــل تاییــد ســامت هــم از نظــر ارزش ریالــی باالتر اســت و 
هــم مشــتریان رغبــت و انگیــزه بیشــتری بــرای خریــد ایــن گونــه محصــوالت 

از خــود نشــان مــی دهنــد.
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    مبارزه با علف های هرز مزارع 
گندم و جو در کازرون

ــا  ــارزه ب ــات مب ــت: عملی ــتان کازرون گف ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
علف هــای هــرز مــزارع گنــدم و جــو در ســال زراعــی جــاری در ســطح 11 

ــه دارد. ــان ادام ــده و همچن ــاز ش ــار آغ ــزار و 400 هکت ه
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
حمیــد رشــیدی اظهــار کــرد: عملیــات مبــارزه شــیمیایی بــا علــف هــای هــرز 
پهــن بــرگ درســطح 6 هزارهکتــار، علــف هــای هــرز نــازک بــرگ در ســطح 
چهــار هــزار هکتــار  و در ســطح 1400هکتــار دو منظــوره بــا اســتفاده از علــف 

کــش هــای اختصاصــی انجــام مــی شــود. 
ایــن مقــام مســئول  بــا اشــاره بــه اینکــه علــف  هــای هــرز یکــی از عوامــل 
کاهنــده عملکــرد تولیــد گیاهــان زراعــی هســتند، افــزود: بــرای کنتــرل موثــر 
ــای  ــا علف ه ــارزه ب ــه مب ــی ک ــرد و در صورت ــل ک ــع عم ــه موق ــد ب ــا بای آنه
هــرز بــه درســتی صــورت نگیــرد، تــا 30 درصــد کاهــش محصــول بــه دنبــال 

خواهــد داشــت. 
ــی،  ــت و پیش آگاه ــبکه مراقب ــای ش ــم ه ــدازی تی ــا راه ان ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــکی  ــای گیاه پزش ــاورزی و کلینیک ه ــاد کش ــان جه ــر کارشناس ــتمل ب مش
امــر پایــش عوامــل خســارت زا انجــام و  آمــوزش و اطاع رســانی هــای الزم 

ــا آنهــا صــورت مــی گیــرد.  بــرای زمــان و نحــوه مبــارزه ب
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون تاکیــد کــرد: کشــاورزان بــا بهــره 
گیــری از توصیــه هــای فنــی کارشناســان و مبــارزه بــه موقــع بــا علــف هــای 
هــرز مــی تواننــد عــاوه بــر افزایــش راندمــان تولیــد، محصولــی بــا کیفیــت 

تولیــد کننــد.

احیاء باغ های زیتون درکوار
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــوار از طــرح اصــاح و احیــاء بــاغ هــای 
زیتــون بــا هــدف تولیــد محصــول مرغــوب و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرروی 

2400 اصلــه درخــت در ســطح ده هکتــار ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــوار،  ــتان ک ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عبدالرســول جــوکار بــا بیــان اینکــه اصــاح ارقــام بــاغ هــای زیتــون در قالــب 
ــا مشــارکت باغــدار انجــام مــی شــود، گفــت: ایــن طــرح در  طــرح ملــی و ب
بــاغ هایــی کــه ارقــام نامناســب داشــته و عملکــرد غیــر اقتصــادی دارنــد اجــرا 

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

و بــا ارقــام مناســب و اقتصــادی منطقــه شــامل کنســروالیا و فیشــومی پیونــد 
زده مــی شــوند.

ــده  ــون دارد و عم ــاغ زیت ــار ب ــوار260 هکت ــتان ک ــرد: شهرس ــح ک وی تصری
ــت. ــول اس ــون و دزف ــومی، زرد زیت ــروالیا، فیش ــامل کنس ــام آن ش ارق

ــن  ــج ت ــتان پن ــون در شهرس ــرد زیت ــه متوســط عملک ــان اینک ــا بی ــوکار ب ج
اســت، ابــراز کــرد: در بــاغ هــای مکانیــزه بــه 25 تــن درهکتــار رســیده اســت 
ــن  ــز از ای ــتانی نی ــه کشــوری و اس ــداران نمون ــون باغ ــه تاکن ــه طــوری ک ب

ــد. شهرســتان معرفــی شــده ان

 رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی 
المرد معرفی شد

بــا حکــم مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان المــرد، حمیدرضــا قصابــی بــه 
عنــوان رئیــس اداره امــور اراضــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی ایــن شهرســتان 

معرفــی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان المــرد، 
در متــن حکــم محمدصــادق فانــی آمــده اســت: براســاس موافقــت مدیریــت 
ــده  ــارب ارزن ــارس و تج ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور اراض ام
ــه ســمت رئیــس اداره  امــور اراضــی مدیریــت  ــه مــدت چهارســال ب شــما ب

جهــاد کشــاورزی شهرســتان المــرد منصــوب مــی شــوید.
گفتنــی اســت؛ پیــش از ایــن داود کیمیایــی ایــن مســئولیت را عهــده دار بــوده 

اســت کــه بــه افتخــار  بازنشســتگی نائــل شــد.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 
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تخریب تغییر کاربری غیر مجاز در 
اراضی کشاورزی مرودشت

ــار  ــورد حص ــب 9 م ــت از تخری ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــتان  ــن شهرس ــده در ای ــام ش ــای انج ــزی ه ــی ری ــهری و پ ــاغ ش ــی ب کش

ــر داد. خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
عزیــز رحیمــی بــا بیــان اینکــه ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در پــی گشــت 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــده ان ــایی ش ــاورزی شناس ــی کش ــت اراض ــژه حفاظ وی
پیگیــری هــای اداره امــور اراضــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی و بــا همــکاری، 
ــداری و  ــی و اداره ی راه ــروی انتظام ــی نی ــتانی، فرمانده دادگســتری، دادس
حمــل و نقــل و بــا اخــذ مجــوز و حکــم مراجــع قضایــی دســتور تخریــب ایــن 

ســاخت و ســازها صــادر شــد.
ــظ  ــون حف ــاده 10 قان ــره 2 م ــتای تبص ــب در راس ــات تخری ــت: عملی او گف
ــروی  ــتان، نی ــده دادس ــا حضــور نماین ــی و ب ــی و باغ ــری اراضــی زراع کارب

ــد. ــام ش ــی انج ــور اراض ــان اداره ام ــی و کارشناس انتظام
 رحیمــی بــا بیــان اینکــه رونــد شناســایی و اعمــال قانــون ســاخت و ســازهای 
غیــر مجــاز در زمیــن هــای کشــاورزی بــا جدیــت ادامــه دارد، تصریــح کــرد: 
بــه زودی در بخــش هــای ســیدان، درودزن و کامفیروزهــای شــمالی و جنوبی 

نیــز تعــداد زیــادی تغییــر کاربــری هــای غیــر مجــاز  تخریــب خواهــد شــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت بــا تاکیــد بــر حفاظــت از اراضی 
کشــاورزی افــزود: بــا هرگونــه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و دخــل و تصرف 
ــه  ــع از تولیــد محصــوالت کشــاورزی شــود ب در اراضــی کشــاورزی کــه مان

شــدت برخــورد خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه  جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت 
نظــارت بــر ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز را بــا جدیــت پیگیــری مــی کنــد، 
از عمــوم مــردم و کشــاورزان در خواســت کــرد، قبــل از هــر گونــه ســاخت و 
ســاز بــا مراجعــه بــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی بــه منظــور اخــذ مجوز هــای 

الزم اقــدام نماینــد.
وی ضمــن هشــدار بــه افــراد ســودجو کــه اقــدام بــه تفکیــک و قطعــه بنــدی 
غیــر قانونــی زمیــن هــا کشــاورزی و بــاغ هــا مــی کننــد، تاکیــد کــرد: مــردم 
فریــب اینگونــه افــراد را نخورنــد زیــرا هیــچ گونــه مجــوزی بــرای تفکیــک و 

قطعــه بنــدی، از ســوی هیــچ اداره ای صــادر نخواهــد شــد.
رحیمــی ابــراز کــرد: مــردم در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف در حــوزه 
تغییــر کاربــری هــا در زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی بــا ســامانه 131 امــو 

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 
اراضــی اســتان تمــاس بگیرنــد.

کاشت گیاه تخم کتان در مرودشت

ــاه  ــار گی ــت 25 هکت ــت از کش ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه  مدی
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــه ای ــاری در حوم ــف قن ــا عل ــان ی ــم کت تخ

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــاه  ــاری، دی م ــه قن ــف دان ــا عل ــان ی ــاه تخــم کت ــت: گی ــی گف ــز رحیم عزی

ــز برداشــت می شــود. ــا جــو نی ــان ب ــاه همزم کشــت و در خــرداد م
ــر  ــرم در ه ــدود 35 کیلوگ ــت ح ــرای کش ــی ب ــذر مصرف ــزان ب ــت: می  او گف
هکتــار اســت و متوســط عملکــرد ایــن گیــاه حــدود دو تــن در هکتــار پیــش 

ــود.  ــی می ش بین
 رحیمــی اظهــار کــرد: ایــن گیــاه کــه بــه اشــتباه بــه آن کتــان گفتــه می شــود، 
گیاهــی از خانــواده ی گندمیــان کــه عــاوه بــر اســتحصال روغــن در مصــارف 

دارویــی و غــذای طیــور نیــز اســتفاده می شــود.
 وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز آبــی کــم ایــن گیــاه امیــد اســت ســطح 

کشــت ایــن گیــاه ارزشــمند و کــم توقــع در منطقــه افزایــش یابــد. 
 تخــم کتــان، یــک دانــه گیاهــی مفیــد بــا طبــع گــرم و خشــک، حــاوی انــواع 
ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی و فیبــر اســت کــه غــذای اصلــی قنــاری هســت و 

بــه همیــن جهــت بــه آن تخــم قنــاری هــم گفتــه مــی شــود. 

بیش از 450 هزار قطعه مرغ گوشتی
آماده بارگیری در مرودشت

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت از رصــد مرغداری هــای 
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ــا نظــارت، کنتــرل و پایــش  گوشــتی در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: ب
مرغداری هــا بالــغ بــر 450 هــزار قطعــه مــرغ گوشــتی بــاالی چهــل روز بــه 

کشــتارگاه ها بارگیــری می شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــی گــران شــدن قیمــت  ــان اینکــه ایــن بازدیدهــا در پ ــا بی ــز رحیمــی ب عزی
مــرغ و بــر اســاس مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار صــورت گرفتــه اســت، اظهــار 
ــد و  ــد بازدی ــدند و رون ــد ش ــت بازدی ــداری در مرودش ــش از ده مرغ ــرد: بی ک

ــه دارد. ــتی ادام ــای گوش ــرل مرغداری ه کنت
او افــزود: اداره بهبــود تولیــدات دامــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــا را  ــش مرغداری ه ــئولیت پای ــت مس ــکی و صم ــت، ادارات دامپزش مرودش

ــد. برعهــده دارن
بــه گفتــه او در ایــن بازدیدهــا با ابــاغ دســتورالعمل بــه مرغداری هــا و تکمیل 
فرم هــای مربوطــه و کیل گیــری و تاییــد کارشناســان، بــه مرغدارهــای دارای 
ــان  ــری از آن ــد بارگی ــود و تعه ــی ش ــی داده م ــار کتب ــری اخط ــرایط بارگی ش

ــود. ــه می ش گرفت
ــد  ــز م ــتارگاه ها نی ــه کش ــی ب ــا سرکش ــن پایش ه ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
نظــر اســت، افــزود: مطابــق بــا مقــررات،  قطعــه  بنــدی مــرغ در کشــتارگاه  هــا 
غیرقانونــی اســت و چنانچــه کشــتارگاهی مــرغ را قطعــه بنــدی کنــد تخلــف 

کــرده اســت.
رحیمــی تاکیــد کــرد: همــه مرغداری هــا از نهــاده هــای دولتــی بــرای تغذیــه 
اســتفاده کرده انــد، بنابرایــن قیمــت فــروش بایــد بــر اســاس قیمــت مصــوب 

. شد با
ــور  ــه منظ ــزی ب ــه جوجه ری ــون قطع ــک میلی ــر ی ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی او ب
تامیــن نیــاز بــازار انجــام شــده، ابــراز کــرد: ظرفیــت جوجه ریــزی در 
شهرســتان یــک میلیــون و 700 هــزار قطعــه اســت کــه بــا احتســاب چهــار 
ــن  ــزار ُت ــد 14 ه ــت تولی ــتان ظرفی ــن شهرس ــال، ای ــزی در س دوره جوجه ری

ــت. ــتی را دارا اس ــرغ گوش م
ــدات دام و  ــه تولی ــتان مرودشــت در زمین ــزود: شهرس ــام مســئول اف ــن مق ای
ــارم  ــه چه ــن شهرســتان رتب ــی برخــوردار اســت و ای ــت باالی ــور از ظرفی طی

ــتان دارد.  ــفید را در اس ــت س ــد گوش تولی

آغاز کشت چغندرقند در مرودشت

ــد  ــدر قن ــاز کشــت چغن ــتان مرودشــت از آغ ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
ــر داد و گفــت: قیمــت مناســب  ــزه در ایــن شهرســتان خب ــه صــورت مکانی ب
عرضــه نهــاده هــا، خدمــات مکانیــزه و پرداخــت مســاعده  بــه چغنــدرکاران 
از اقدامــات حمایتــی کارخانــه هــای قنــد بــه منظــور توســعه کشــت در ســال 

جــاری اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــا  ــده و ت ــاز ش ــفند آغ ــل اس ــت از اوای ــه کش ــان اینک ــا بی ــی ب ــز رحیم عزی
اردیبهشــت مــاه ادامــه دارد، افــزود: برداشــت چغنــدر قنــد نیــز اواخــر مهرمــاه 

ســال آینــده اســت.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: اســتفاده از بــذور اصــاح شــده منــوژرم بــا 
عملکــرد بــاال، ارائــه دو کیلــو قنــد یــا شــکر بــه ازای هــر تــن چغنــدر و 20 
کیلــو تفالــه بــه ازای هــر تــن چغنــدر قنــد، پرداخــت کمــک کرایــه و خدمــات 

مکانیــزه از دیگــر مشــوق هــای کشــت چغنــدر قنــد اســت.
 بــه گفتــه وی، کاشــت مکانیــزه چغنــدر قنــد نیــاز بــه عملیــات تنــک کــردن 
نــدارد و امــکان وجیــن علــف هــای هــرز بــه صــورت مکانیکــی و برداشــت 

مکانیــزه را فراهــم مــی کنــد.
ــر اســترس هــای آبــی و امــکان تغییــر  ــراز کــرد: مقاومــت دربراب رحیمــی اب
ــن  ــت ای ــای کش ــر مزای ــی از دیگ ــم آب ــان ک ــاری در زم ــش دور آبی و افزای

ــت. ــتراتژیک اس ــول اس محص
ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، متوســط برداشــت محصــول  مدی
ــش از  ــزود: بی ــرد و اف ــوان ک ــار عن ــن در هکت ــتان را 70 ت ــن شهرس در ای
ــاری مــی شــود کــه در  ــن آبی ــا روش هــای نوی ــدر ب 65 درصــد مــزارع چغن

ــزایی دارد. ــر بس ــرد تاثی ــش عملک افزای

توسعه ارقام پر بازده گردو در مرودشت

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت از کاشــت 12 هکتــار گــردو از 
رقــم اصــاح شــده و پــر بــازده چندلــر در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 

ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول بــه 27 هکتــار رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــام  ــاغ هــای قدیمــی و ارق ــان مشــکات ب ــا بی ــز رحیمــی ب مرودشــت، عزی
محلــی کــه بــه صــورت کشــت بــذر هســتند، اظهــار کــرد: بــا توســعه ارقــام 
جدیــد و جایگزینــی بــا ارقــام محلــی، عــاوه بــر عملکــرد بســیار بــاال، امــکان  

ــود. ــم می ش ــز فراه ــزه نی ــت مکانی برداش
وی افــزود: انــدازه بیــش از حــد بــزرگ درختــان در ارقــام محلــی و قدیمــی و 
برداشــت ســنتی مشــکات زیــادی را بــه همــراه دارد کــه بهــره بــرداران را بــر 

آن داشــته اســت تــا ارقــام جدیــد را جایگزیــن ارقــام محلــی کننــد.
ــنوات  ــم  در س ــن رق ــت ای ــعه کش ــج و توس ــه تروی ــان اینک ــا بی ــی ب رحیم
آینــده نیــز ادامــه دارد، افــزود: افزایــش عملکــرد تــا 10 تــن در هکتــار، ثمــر 
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دهــی زود هنــگام بــه دلیــل پیونــدی بــودن و کیفیــت بــاالی مغــز، بــه دلیــل 
دیــررس بــودن ایــن رقــم از مزایــای مهــم رقــم چندلــر اســت.

وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن رقــم فاقــد خصوصیــات نامناســب ارقــام بــذری و 
محلــی هســتند، ابــراز کــرد: تشــکیل میــوه در جوانــه هــای جانبــی شــاخه ها 
ــرگ هــا در  ــاز شــدن ب ــر ب ــوه در هــر درخــت، دی ــد تعــداد بیشــتر می و تولی
ــم  ــن رق ــای ای ــاره از دیگــر مزای ــررس به ــه ســرمای دی ــت ب ــار و مقاوم به

اســت.
او بــا بیــان اینکــه بــه ثمــر رســیدن ارقــام محلــی 10تــا 15 ســال بــه طــول 
ــن  ــدی در ای ــول تولی ــی محص ــدم یکنواخت ــرد: ع ــح ک ــد، تصری ــی انجام م
ــزی  ــه ری ــت برنام ــف قابلی ــای مختل ــت ه ــا کیفی ــوه ب ــد می ــان و تولی درخت

ــرد. ــن می ب ــی را از بی ــام محل ــادرات در ارق ــرای ص ب
ــن محصــول  ــه ســرمای بهــاره و از دســت رفت رحیمــی گفــت: حساســیت ب
ــا در  ــرگ ه ــا و ب ــه ه ــدن جوان ــاز ش ــل زود ب ــه دلی ــا ب ــال ه ــر س در اکث
ارقــام محلــی بــه دلیــل اینکــه جوانــه هــای زایشــی ایــن ارقــام بــه صــورت 
ــام  ــه ارق ــد ک ــول وارد می کن ــه محص ــادی ب ــارت زی ــتند، خس ــی هس انتهای

ــی هســتند. ــات منف ــن خصوصی ــد ای ــد فاق جدی
ــود  ــدم وج ــد: ع ــادآور ش ــت ی ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
نهالســتان هــای تولیــد کننــده ایــن رقــم در اســتان فــارس، گرانــی و قیمــت 
ــد تقاضــا  ــر از ح ــم ت ــد ک ــی، تولی ــل کمیاب ــه دلی ــا ب ــال ه ــن نه ــاالی ای ب
ــاز  ــر مج ــناس و غی ــای ناش ــال ه ــواع نه ــد ان ــا و تولی ــتان ه ــط نهالس توس
ــام ایــن رقــم از جملــه مشــکات توســعه رقــم  توســط افــراد ســودجو بــه ن

ــرد. ــرار گی ــد نظــر ق ــه الزم اســت م ــر اســت ک چندل

دیدار با خانواده شهداء جهادگر ممسنی

بــا خانــواده هــای معــزز شــهیدان زال محمــد زارع خفــری و محمــد حســن 
حســینی از شــهدای جهادگــر شهرســتان ممســنی دیــدار بــه عمــل آمــد.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ممســنی، 
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور محمدعلــی امیــری مدیــر جهــاد کشــاورزی و 
تعــدادی از مســئولین شهرســتانی انجــام شــد از مقــام شــامخ شــهیدان تجلیــل 

و رشــادت هــای آنــان ارج نهــاده شــد. 
در ایــن دیــدار صمیمانــه مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ممســنی گفــت: 
بــه برکــت خــون هــای پــاک شــهیدان در طــول دوارن انقــاب اســامی تــا 

کنــون کشــور مــا در اوج امنیــت و اقتــدار قــرار دارد.
ــا باطــل  ــا تاســی بــه اهــل بیــت )ع( بــرای مقابلــه ب بــه گفتــه وی؛ شــهدا ب
جهــاد کردنــد؛ صبــر و بردبــاری خانــواده هــای آنــان ادامــه دهنــده خــط ســرخ 
ــه  ــه از واقع ــار ک ــی و ایث ــز اســت؛ شــهادت طلب حســینی و راه شــهدای عزی
عاشــورا آموختــه ایــم موجــب تقدیــم هــزاران شــهید، آزاده، جانبــاز و ایثارگــر 

در دوران دفــاع مقــدس شــد.
امیــری ابــراز کــرد: نقــش جهــاد از همــان ابتــدای جنــگ بــر کســی پوشــیده 
نمانــده و همــواره از رزمنــدگان جهادگــر بــه عنــوان ســنگر ســازان بــی ســنگر 

یــاد مــی شــود.
در پایــان ایــن دیــدار بــا اهــدای لــوح و یادمــان شــهدا  از همســران محتــرم  

ایــن شــهیدان گرانقــدر تقدیــر  بــه عمــل آمــد.

تامین معاش 110 خانوار با احیاء و مرمت قنوات
در نی ریز

کارشــناس اداره امــور فنــی  و  زیربنایــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
نی ریــز گفــت: در ســال جــاری عملیــات احیــا و مرمــت چهــار رشــته قنــات در 

دســتورکارقرارگرفته اســت کــه امــرار معــاش 110 خانــوار را تامیــن می کنــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهادکشــاورزی شهرســتان نــی ریــز،  ب
ــه منظــور  ــا ب ــن طــرح ه ــزی ای ــرد: برنامه ری رحیمــه حــق  شــناس تصریح ک
ــر  ــای زی ــن ه ــر و زمی ــیر 4500 مت ــول مس ــا ط ــتان ب ــوات شهرس ــظ قن حف

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 
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ــاری انجــام  شــده اســت. شــرب 200 هکت
ــه   ــاری ب ــا اعتب ــورویه ب ــات ش ــی قن ــات اجرای ــون عملی ــا کن ــه وی؛ ت به گفت
مبلــغ 950 میلیــون ریــال بــه طــول 650 متــر بــه اتمــام رســیده و در ادامــه 
ــاری  ــا اعتب ــهر ب ــزه و باالش ــاد، کرب ــوات باقرآب ــت قن ــا و مرم ــات، احی عملی

ــت.  ــده اس ــروع ش ــر ش ــول 900 مت ــه ط ــال ب ــون ری ــغ 2850 میلی به مبل

کاشت زرشک در سطح 8000 مترمربع در نی ریز
ــال  ــه نه ــت 500 اصل ــز از کاش ــتان نی ری ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــار  ــن ب ــرای اولی ــع  ب ــطح 8000 مترمرب ــی" در س ــه پفک ــک بی دان "زرش
درمزرعــه ویــگ حومــه نی ریــز  خبــر داد و گفــت: در شــرایط کنونــی 
ــه  ــاوم ب ــوالت مق ــمت محص ــه  س ــت ب ــت و حرک ــوی کش ــر الگ ــزوم تغیی ل

خشکســالی، بیــش از پیــش احســاس می شــود.
ــز،  ــتان نی ری ــاورزی شهرس ــت جهادکش ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــي  ــه درختچه های ــه ازجمل ــي دان ــرد: زرشــک ب ــح  ک ــری تصری علیرضــا بصی
اســت کــه قابلیــت رشــد و تولیــد در زمین هــاي کــم بهــره بــا آب شــور را دارا 
اســت و توجــه بیشــتر بــه آن ضمــن بــاال بــردن ظرفیــت تولیــد محصــوالت 

ــر باشــد. ــد موث کشــاورزي در حفاظــت از خــاک منطقــه نیــز مي توان
یــا  درختــان  بــه  نســبت  بي دانــه،  زرشــک  آبــي  نیــاز  وی؛  به گفتــه 
ــن اســت و درســالهاي خشــک، کشــاورزان  ــوه مشــابه، پائی درختچه هــاي می
ــم   ــتان ه ــول تابس ــاغ در ط ــاري ب ــت آبی ــه نوب ــا س ــا ب ــک  کار تنه زرش
ــات  ــوع اتفاق ــگام وق ــه  هن ــي ب ــت کنند و حت ــد برداش ــول را می توانن محص

ــاري در  ــکان آبی ــدم ام ــاه آب وع ــدن چ ــک ش ــل خش ــده مث پیش بیني نش
طــول ســال زراعــي؛ ایــن درختچــه مقــاوم توانســته  اســت بــا تحمــل خســارت 
و بــا اتــکا بــه ذخایــر رطوبتــي خــاک و آب محــدود حاصــل از نــزوالت جــوي  

ــد. ــده بمان زن
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

برگزاری دوره آموزشی مخاطرات در جامعه 
عشایری استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفت: بـا عنایت بـه اینکه اسـتان فارس 
قطـب اصلـی تـردد و اسـکان عشـایر مـی باشـد و توجـه به ایـن امـر و برنامه 
ریـزی بـا رویکرد آمـوزش همگانی، در ایـن خصوص دوره آموزشـی مخاطرات 

در جامعـه عشـایری در حـال برگزاری می باشـد.  
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی بـا بیـان اینکه یکـی از بازوهـای اجرایی جمعیت هال احمر در سـطح 
اسـتان حـوزه آموزشـی اسـت، افـزود: بـا آمـوزش و دانایی کـه به افـراد جامعه 
داده مـی شـود خصوصـا در جامعـه عشـایری باعث می شـود افـراد حادثه دیده 
در زمـان وقـوع حادثـه تاب آوری الزم را داشـته و در برابر حـوادث و بحران ها 

آمادگـی کافی را داشـته باشـند.  
وی اظهـار کـرد: بـا توجه به اهمیـت امداد و نجـات برای جمعیـت هال احمر 
آمـوزش همگانـی علیرغـم شـیوع ویـروس کرونـا بـا رعایت شـیوه نامـه های 
بهداشـتی بـا همکاری بسـیار خـوب جمعیت هال احمـر و ادارات امور عشـایر 
شهرسـتان هـا بـا توزیع ماسـک و مـواد ضدعفونـی در بین جامعه عشـایری در 

سـطح اسـتان در حال برگزاری اسـت.  
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس تصریح کرد: دوره های آموزشـی شـامل 
احیـای قلبـی، ریـوی، خفگـی هـا، شکسـتگی هـا و خونریـزی هـا در مناطـق 
عشـایری فـارس بـا حضـور مربی های آموزشـی هـال احمردر حـال برگزاری 

است. 
وی ضمـن تشـکر از همـکاری و همراهـی اکیـپ جمعیـت هـال احمـر در 
مناطـق عشـایری با اشـاره بـه اینکه ایـن آموزش ها در راسـتای ارائـه خدمات 
بهتـر بـه جامعه عشـایری برگزار شـده، بیان کـرد: تاکنون بیـش از 400 خانوار 

عشـایری در ایـام دهـه فجـر آمـوزش هـای الزم را فرا گرفتـه اند.

پرهیز از کوچ زود هنگام و خارج از تقویم عشایر
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس گفت:  با توجه به سردسـیر بـودن مناطق 
ییاقـی و اعـام وضعیـت بـارش خوب در اسـفند ماه توسـط اداره هواشناسـی 
و بـرای پیشـگیری از ابتـا به بیمـاری آنفلوآنزا و کرونا لذا عشـایر باسـتی همه 

تمهیـدات الزم را در نظـر گرفتـه و از کـوچ بهـاره خارج از تقویم به شهرسـتان 
هـای ییاقی خـود داری نمایند. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 

بهرامـی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه در اسـتان فـارس 71 درصـد مراتـع در 
شهرسـتان هـای قشـاق و 21 درصـد از مراتع در شهرسـتان هـای ییاق می 
باشـد و حجـم زیـادی از عشـایر در ییاق تعلیـف دام انجام می دهنـد، بنابراین 
از هـر گونـه کـوچ زود هنـگام و بدون برنامه کـه موجب از بین رفتـن مراتع در 

شهرسـتان های ییاقـی مـی شـود پرهیـز نمایند.
وی تصریـح کـرد: تمهیداتـی در خصوص تامین علوفه، جو و کنسـانتره توسـط 
شـرکت هـای تعاونی عشـایری انجـام گرفته و در حـد امکان در اختیار عشـایر 

در شهرسـتان هـای قشـاقی قـرار گرفته تا عشـایر به تعلیـف دام بپردازند. 
بـا توجـه بـه سـرد بـودن هـوا در  ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
شهرسـتان های ییاقـی و تقویـم کـوچ بهـاره لـذا برنامـه کـوچ کـه از سـوی 
اداره کل منابـع طبیعـی تنظیم شـده اسـت و از عشـایر درخواسـت می شـود تا 
در ایـن مـورد مهـم همکاری الزم را با اداره کل امور عشـایر فـارس و اداره کل 
منابـع طبیعـی داشـته باشـند و تـا گرم شـدن هـوا در مناطـق ییاقی و پشـت 
سرگذاشـتن سـامانه سـرما و بارشـی و شـرایط پیـش رو از کـوچ زود هنـگام 

کنند.  پرهیـز 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس بیان کـرد: با توجـه به تقویم کـوچ بهاره 
کـوچ زمینـی از 15 فروردیـن مـاه و کوچ ماشـینی از 23 اردیبهشـت مـاه انجام 

می شـود.
وی بـا بیـان  اینکـه دامـداران عشـایر موظـف به پـاک کوبی، هویـت گذاری 
دام و تهیـه کارت تـردد قبـل از کـوچ مـی باشـند تاکیـد کـرد: در صـورت اجرا 
نکـردن پـاک گـذاری دام نیـروی انتظامـی دام را بـه عنوان قاچـاق تلقی می 

. کند

انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه و امور عشایر فارس 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس از انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری هـای 
علمـی، پژوهشـی و آموزشـی بـه منظـور ارتقـاء کیفیـت زندگی عشـایری خبر 
داد و گفـت: تفاهـم نامـه مذکـور بین دانشـگاه آزاد اسـامی واحد شـیراز و این 

اداره کل منعقـد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی تصریـح کـرد: هـدف از ایـن تفاهـم نامـه اسـتفاده از تـوان و ظرفیت 
علمـی، آموزشـی و پژوهشـی در برنامـه ریزی، سـاماندهی و تولیـد برنامه های 
اجرایـی و عملیاتـی در خصـوص جامعه عشـایر اسـتان فارس بـا در نظر گرفتن 
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امکانـات طرفیـن اعـم از علمـی و فنی اسـت.
وی افـزود: مفـاد ایـن تفاهم نامه از طریق هـم افزایی، عقد قـرار داد و افزایش 
همـکاری دو جانبـه در ارائه خدمات متقابل و اسـتفاده از ظرفیـت ها و امکانات 
سـخت افـزاری و نـرم افـزاری طرفین در راسـتای تحقق اهداف مشـترک اجرا 

می شود.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس تصریح کـرد: زندگـی اجتماعـی اصواًل 
چیـزی جـزء ارائـه خدمـات متقابـل بیـن گروه هـای متفـاوت جامعه نیسـت و 
هرچنـد ارتبـاط بین انسـان ها در جامعه بیشـتر،  گسـترده تر و نزدیک تر شـود 

زمینـه خدمـات  بهتـر و بیشـتری پدیـد می آید.

حضور کاروان سالمت در مناطق عشایری فارس
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس گفت: از ابتدای شـیوع ویـروس منحوس 
کرونـا، جهـت پیشـگیری از ابتـای عشـایر اسـتان فـارس بـه این بیمـاری و 
کـم شـدن تردد، در شـهرها و اهمیـت بهداشـت در مناطق عشـایری از حضور 
کاروان سـامت و اکیپ بهداشـتی با همکاری اداره امور عشـایر شهرسـتان ها 
بـرای غربالگـری عشـایری و آمـوزش با هدف ارائـه بهتر خدمات بهداشـتی به 

جامعـه عشـایری فعالیت خـود را آغاز کـرده اند.
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اله بهرامی 
بـا بیـان اینکـه جامعـه عشـایری از جملـه جوامعی اسـت کـه نیاز بیشـتری به 
ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی دارند افزود: اکیپ های بهداشـتی متشـکل 
از پزشـک عمومی، داندانپزشـک، ماما، بهیار، کارشـناس بهداشـت با همکاری 

مرکـز بهداشـت به مناطق عشـایری اعزام شـدند. 

آغاز توزیع مرغ منجمد و گوشت گوساله 
منجمد در استان فارس 

مدیـر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس از آغاز توزیع 600 تـن مرغ منجمد 
و 157 تن گوشـت گوسـاله منجمد در این اسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، رهام 
رحمانـی تصریـح کـرد: بـا هـدف بهبـود امـکان دسترسـی خانوارهـا بـه ویـژه 
گروه هـای درآمـدی پاییـن بـه اقـام اساسـی، توزیـع گوشـت گوسـاله و مـرغ 
مورد نیاز شـهروندان از امروز شـانزدهم اسـفندماه به صورت گسـترده در اسـتان 

شـروع می شـود.
وی افـزود: بـر اسـاس مصوبـات کارگـروه تنظیـم بـازار اسـتان، در ایـن مرحله 
300 تـن مـرغ منجمـد در شـیراز و 300 تـن در شهرسـتان هـای اسـتان و 
همچنیـن 78.5 تـن گوشـت گوسـاله منجمـد وارداتـی در شـیراز و بـه همیـن 

میـزان در سـایر شهرسـتان ها توزیـع مـی  شـود.
بـه گفتـه رحمانـی، قیمـت هـر کیلوگرم مـرغ منجمـد داخلـی 14 هـزار تومان 
درب سـردخانه بـرای مباشـرین توزیـع و 15 هـزار و 500 تومـان در سـطح 

خرده فروشـی و بـرای مصـرف کننـده اسـت.
وی مـی گوید: همچنین گوشـت گوسـاله بـا قیمت هر کیلوگـرم 77 هزار تومان 
درب سـردخانه و 80 هزارتومـان در سـطح خرده فروشـی و بـرای مصرف کننـده 

وی ضمـن تشـکر و قدردانـی از دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـت ارتقای سـطح 
برخـورداری از بهداشـت، درمـان، بیمه ها و خدمـات حمایتی در مناطق عشـایر 
اظهـار کـرد: آگاهـی و غربالگری مسـتمر بـا هدف درمـان به موقـع بیماری ها 
از ابتـدای شـیوع کرونـا در سـطح اسـتان قابل اجرا بـوده ولی در ایـام دهه فجر 
اقدامـات موثـری در جهـت بهـره منـدی عشـایر از خدمـات بهداشـتی صـورت 
گرفتـه کـه از جملـه ایـن خدمـات ویزیـت بیـش از 700 نفـر توسـط پزشـک، 

ویزیـت توسـط مامـا200 نفـر و معاینـه دنـدان 100 نفر می باشـد. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس خاطـر نشـان کـرد: غربالگـری شـامل تمامـی 
سـنین بـه خصـوص افـراد بـاالی 30 سـال می باشـد کـه افـراد در زمینه های 
دیابـت، تسـت کرونـا، معاینه، واکسـن کـودکان، مادران بـاردار، فشارسـنجی و 
غیـره بـه طـور مرتـب در مناطق عشـایری انجام و بـه طور همزمـان اطاعات 

سـامت عشـایر در سـامانه ثبـت مـی گردد.

اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس
سید مهدی اسراری
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در نظر گرفته شـده اسـت.
رحمانـی اظهـار کـرد: مـردم شـیراز مـی تواننـد گوشـت و مـرغ منجمـد را از 
و  خصوصـی  و  دولتـی  مصـرف  تعاونی هـای  زنجیـره ای،  فروشـگاه های 
اینکـه ایـن اقـام در  بازارچه هـای منتخـب شـهرداری تهیـه کننـد، ضمـن 
توسـط  و  شهرسـتان ها  بـازار  تنظیـم  کارگـروه  هماهنگـی  بـا  شهرسـتان ها 

توزیـع مـی  شـود. اداره صنعـت و معـدن  واحدهـای صنفـی منتخـب 
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه بهبـود 
وضعیـت تامیـن و توزیـع نهاده هـای دامی در ماه هـای اخیر، تولید در شـرایط 
مناسـبی اسـت و انتظـار مـی رود در روزهـای آینـده، فراوانـی تولیـد و عرضـه 
بیشـتر و در نتیجـه قیمـت هـا متعـادل تـر شـود از ایـن رو خانوارهـای مصرف 
کننـده بـا آرامـش خاطـر و در حـد نیـاز خرید کننـد و نگـران تأمین ایـن اقام 

نباشـند. آینده  در 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان تعاون 
روستایی و کمیته امداد امام خمینی استان فارس

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس گفت: در راسـتای اجـرای اصل 
بیسـت و نهـم قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران و مفـاد سـند کاهش 
فقـر در اسـتان های کشـور تفاهـم نامه همکاری بین سـازمان تعاون روسـتایی 

اسـتان فـارس و کمیتـه امـدام امام خمینـی )ره( این اسـتان منعقـد گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت 
الـه رحیمـی خاطـر نشـان کرد: بـا توجه بـه ماهیت خدمـات رسـانی و امکانات 
سـازمان تعاون روسـتایی در سـطح اسـتان فارس و در راسـتای سیاسـت های 
کلـی برنامـه پنجم توسـعه مبنـی بر حمایت از اقشـار محـروم و نیازمنـد جامعه  

ایـن تفاهم نامـه منعقـد گردید.
وی افـزود: در ایـن تفاهـم نامـه کـه در راسـتای توسـعه ی نظام پیشـگیری از 
آسـیب هـای فـردی و اجتماعـی منعقد گردیده اسـت هم افزایـی در منابع مورد 
اسـتفاده در حـوزه ی حمایـت هـای اجتماعی و تشـریک مسـاعی بین بخشـی 

در دسـتگاه هـای اجرایـی مـد نظر قـرار گرفت.
رحیمـی تصریـح کـرد: در ایـن تفاهـم نامـه 11 مـاده ای بـر همـکاری متقابل 
توانمنـد سـازی  و  روسـتایی  مددجویـان  و  اشـتغال محرومیـن  ایجـاد  بـرای 
هـای  مهـارت  و  فنـی  دانـش  ارتقـای  و  ایجـاد  روسـتایی،  زنـان  اقتصـادی 
حرفـه ای مددجویـان زنـان روسـتایی از طریـق آمـوزش متناسـب بـا نیازهای 
شـغلی، کمـک بـه بهبـود فضـای کسـب و کار و اشـتغال پایـدار اقشـار نیازمند 
زنـان روسـتایی، کمـک در بازاریابـی و فروش محصـوالت تولیـدی مددجویان 

زنان روسـتایی اشـاره شـده اسـت.

وی اظهـار کـرد: در مـاده شـش ایـن تفاهـم نامـه بـر آمـوزش و بهبـود ارتقاء 
دانـش فنـی و مهـارت زنـان روسـتایی، بهبـود کسـب و کار در روسـتا توسـط 
زنـان روسـتایی، مشـارکت در فـروش تولیدات کشـاورزی، دامـی و باغی زنان 
روسـتایی، مشـارکت در برگـزاری غرفـه، نمایشـگاه و توزیـع، مشـارکت در 
برپایـی بازارهـای مناسـب فـروش محصـوالت تولیدی جـزء تعهدات سـازمان 
تعـاون روسـتایی بـه عنـوان حلقه ارتباطـی بین مدد جویـان و بازار تاکید شـده 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: همچنیـن طبق مـاده هفت ایـن تفاهم 
نامـه تعهدات کمیته امداد شـامل: شناسـایی مددجویان زنان روسـتایی مسـتعد 
اشـتغال، خودکفایـی و تعییـن درجـه و مهـارت و تـوان اجرایـی آن هـا، تامین 
منابـع مالـی مـورد نیـاز طرح های مصـوب از طریق تسـهیات بانکـی و منابع 
کمیتـه امـداد، رسـیدگی و نظـارت بـر حسـن فعالیـت هـای اشـتغال و کنترل 

کیفیـت محصـوالت تولیـدی زنان روسـتایی می باشـد.

 احداث طرح های آبخیزداری در حومه قیر 
امکاني سنجی می شود

باغـداران شهرسـتان قیروکارزیـن  تعاونـی کشـاورزی  مدیـر عامـل شـرکت 
گفـت: بـرای احداث سـه طـرح آبخیـزداری در حومه شـهر قیر امکان سـنجی 
می شـود و در صـورت وجـود شـرایط مناسـب طـرح هـا اجرایـی مـی شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، عبدالرضا 
نعمتـی ضمـن اینکـه از نشسـت مشـترک خـود و چهار نفـر از اعضـای هیات 
مدیـره و عضـو این شـرکت بـا عبدالحسـن صمد نـژاد مدیر کل منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان فـارس در محـل آن اداره کل خبـر داد، تصریـح کـرد: با 
درخواسـت ایـن شـرکت بـرای احـداث سـه طـرح  آبخیـزداری موافقـت اولیه 
شـده اسـت از ایـن رو گـروه کارشناسـی بـه این شهرسـتان عزیمت مـی کند. 
بـه گفتـه وی؛ اعضـای این شـرکت تعاونی متقاضـی احداث طـرح آبخیزداری 
در محـدوده مسـیل هـای فصلی آقا رحیمی، تنگه سـر آسـیاب و تنگه خرزهره 
هسـتند کـه با قـول مسـاعد مدیر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری تحقق این 

خواسـته عمومی در آسـتانه ارزیابی اسـت. 
نعمتـی ضمـن قـدر دانـی از صمـد نژاد بـه دلیل تسـهیل و تسـریع در دسـتور 
اعـزام گـروه کارشناسـی بـرای بازدید از مناطق مـورد نظر در حومه شهرسـتان 
قیروکارزیـن ابـراز کـرد: امیدواریـم بـا اجـرای طـرح هـای آبخیـزداری و در 
اولویـت قـرار گرفتـن آن در شهرسـتان قیروکارزیـن رونـد تولیـد کشـاورزی و 

باغـداری پایـدار بماند. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایجـاد حوضچه هـای تغذیـه مصنوعی نقش بسـزایی 
در کنتـرل سـیاب هـای فصلـی و جلوگیـری از تخریـب و فرسـایش خـاک 
و تاسیسـات زیـر بنایـی شـهری و بخـش کشـاورزی دارد، افـزود: بـا اجـرای 
طرح هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری سـفره هـای آب زیـر زمینـی بـه خوبی 

تغذیـه و کشـاورزی رونـق مـی یابد.  

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس44
شماره 70 - اسفندمـــــــاه 1399

مدیـر عامل شـرکت تعاونی کشـاورزی باغداران شهرسـتان قیروکارزین با بیان 
اینکـه حفـظ کشـاورزی و باغـداری منطقـه مهـم تریـن دغدغه بهره بـرداران 
اسـت زیـرا کـه قسـمت اعظـم اقتصـاد شهرسـتان قیروکارزیـن به کشـاورزی 
وابسـته اسـت، اظهـار کرد: امید اسـت با حمایـت و هدایت هـای نماینده مردم 
در مجلس شـورای اسـامی، مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی و مشـارکت ذی 

نفعـان اجـرای طـرح به طـور قطعی مصـوب و اجرایی بشـود.       
پیـش بینـی مـی شـود در صـورت اجـرای طـرح هـای آبخیـزداری تهدیـد 
خشکسـالی بـرای بیـش از دو هـزار هکتار از بـاغ ها و مزارع جنوب شهرسـتان 

قیروکارزیـن کـم رنگ شـود.

خرید اولین محموله پیاز از استان هرمزگان
مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 
فـارس از خریـد و حمل اولیـن محموله 

پیاز از اسـتان هرمـزگان خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان 
تعاون روسـتایی اسـتان فارس، هدایت 
الـه رحیمی گفت: در راسـتای سیاسـت 
روسـتایی  تعـاون  مرکـزی  سـازمان 
ایـران مبنی بـر حمایـت از کشـاورزان 
از ضـرر و  تولیـد کننـده و جلوگیـری 
زیـان کشـاورزان مناطق جنوبی کشـور 
و ایجـاد تعادل در بازار، اتحادیه تعاونی روسـتایی اسـتان فـارس اولین محموله 
پیـاز توافقـی را از اسـتان هرمـزگان خریـداری و به اسـتان فارس حمـل نمود.

وی تصریـح کـرد: خریـد پیـاز، گوجـه فرنگـی و سـیب زمینـی از اسـتان های 
جنوبـی کشـور و عرضـه در سـایر اسـتان هـا نمونـه ای از  تعامـل و همکاری 
شـبکه بـزرگ تعـاون روسـتایی اسـت که در راسـتای حمایـت از کشـاورزان و 

تولیـد کننـدگان بخـش کشـاورزی ایفـای نقش مـی کند.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: همکاری سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 

فـارس بـا اسـتان های جنوب کشـور به صـورت روزانه ادامه خواهد داشـت.

تامین  و توزیع بیش از 30 تن اقالم تنظیم بازار در 
شهرستان ارسنجان

رئیس اداره تعاون روسـتایی شهرسـتان ارسـنجان از تامین و توزیع بیش از 30 
تـن انواع اقام تنظیم بازار در سـه ماهه سـوم سـال جـاری خبر داد.

بـه گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، ولی محمد 
خادمیـان گفـت: در  بهمـن مـاه سـال جـاری 2 تـن روغـن توسـط اتحادیـه 
شـرکت های تعاونی های روسـتایی شهرسـتان ارسـنجان بیـن خانوارها توزیع 

. شد
روسـتایی  تعاونـی  شـرکت های  اتحادیـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  همچنیـن  وی 
شهرسـتان ارسـنجان بـه  عنـوان عامـل خریـد و توزیع اقـام تنظیم بـازار در 3 
ماهه گذشـته نسـبت بـه خرید و توزیع  10تـن برنج، 5 تن روغـن خوراکی، 10 
تـن شـکر و 5 تـن مرغ منجمـد اقدام نمـوده که این اقـام از طریق فروشـگاه 
هـای شـرکت های تعاونـی بیـن مـردم روسـتاهای بخـش مرکـزی شهرسـتان 

ارسـنجان توزیـع گردیده اسـت.

تحقیق، آموزش و ترویج سه عامل مهم پیشرفت در 
بخش کشاورزی است 

مدیـر عامـل شـرکت 
داراب  کاران  پنبـه 
تحقیـق،  گفـت: 
آموزش و ترویج سـه 
عامـل مهم پیشـرفت 
هـر  در  پایـداری  و 
اسـت. ای  مجموعـه 
روابـط  گـزارش  بـه   
سـازمان  عمومـی 
روسـتایی  تعـاون 
فـارس،  اسـتان 
انصـاری  غامرضـا 
افـزود: شـرکت پنبـه 

کاران داراب بـا الویـت قـراردادن ایـن سـه رکـن و بـا کمـک متخصصیـن و 
محققیـن بخش کشـاورزی مـوارد تحقیقاتی و آموزشـی را در مزارع کشـاورزان 

نمایـد. مـی  ترویـج 
وی خاطـر نشـان کرد: شـرکت پنبـه کاران داراب در راسـتای کشـاورزی پایدار 
بـا همـکاری اتحادیـه پنبـه و دانه های روغنی کشـور اقدام به تاسـیس شـرکت 
سـهامی خـاص کشـاورزی بازرگانـی فجـر سـبز خاورمیانـه نمـود تـا تحقیـق، 
آمـوزش و تولیـد بـذر، واردات و تامیـن نهاده های کشـاورزی برای مـزارع پنبه 

کل کشـور را پیگیـری نماید.
انصـاری اظهـار کـرد: سـایت علمی، تحقیقاتی و آموزشـی شـرکت فجر سـبز با 
خریـد 70 هکتـار زمیـن در شهرسـتان داراب در سـال 1397 نسـبت به کشـت 
گنـدم و پنبـه بـه صـورت علمـی و عملـی بـا مـدرن تریـن عملیات کشـت بی 
خـاک ورزی و بـا آبیـاری نـواری در مـزارع تکثیـر اقـدام نمـوده و لـوح تقدیـر 
برتریـن مصـرف آب در بخـش کشـاورزی منطبـق بـا سـازگاری بـا کـم آبـی 

کشـور را از طـرف وزیـر نیـرو در سـال 98 را دریافـت نمـوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت پنبـه کاران داراب تصریح کرد: پنج هکتار از اراضی شـرکت 
فجـر سـبز در اختیـار طـرح گنـدم بنیـان و مؤسسـه سـیمت قـرار گرفتـه که با 
انجـام روش هـای نویـن کشـاورزی و تحقیقاتـی مکانـی بـرای کاس هـای 
مسـتمر آموزشـی و ترویجـی نیـز مـی باشـد و طی مدت 3 سـال گذشـته مورد 
توجـه مسـئولین بلند پایه کشـوری و اسـتانی قـرار گرفتـه و بازدیدهای مکرری 

از مزرعـه توسـط آنان انجام شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: در ایـن سـایت علمـی تحقیقاتـی کاربردی کـه بـرای اولین بار 
توسـط بخـش تعاونـی غیـر دولتـی ایجـاد شـده روش هـای نویـن کشـاورزی 
بـرای اولیـن بـار در سـطح کشـور اجرا شـده و موارد تحقیق و بررسـی شـده در 
مـزارع کشـاورزان تعمیـم داده مـی شـود کـه تامین بـذر پنبه و گنـدم و تحقیق 

روی بـذور مختلـف از دسـتاوردهای این سـایت می باشـد.
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مـروج پهنـه نمونـه اسـتان فـارس، بـه کارگیـری فـن آوری هـای نویـن و نـرم 
افزارهـای موقعیـت یـاب مکانـی، تهیـه بانـک اطاعاتـی الکترونیکـی از بهـره 
بـرداران در حـوزه هـای مختلـف و اسـتفاده از ایـن روش هـا در تلفـن همـراه 

هوشـمند را از دالیـل اصلـی موفقیـت خـود مـی دانـد. 
 بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، ابوذر اسـماعیلی در سـال 1398 در بین بیش از 
800 مـروج مسـئول پهنه اسـتان فـارس به عنوان نمونه اسـتانی انتخـاب و از وی 
تقدیـر شـد. او در حاشـیه آئیـن سـی و پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه ها 
کـه بـه صـورت ویدیو کنفرانس همزمان با سراسـر کشـور برگزار شـد به سـواالت 

مـا پاسـخ داد که مشـروح آن در ادامه مـی خوانید.

خودتان را معرفی کنید و رشته و مقطع تحصیلی تان را بفرمایید؟
فـارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد رشـته علـوم علف هـای هرز و دانشـجوی دوره 
دکتـری علـوم علـف های هـرز دانشـگاه تهـران و کارشـناس حفظ نباتـات مرکز 

جهاد کشـاورزی نقش رسـتم در شهرسـتان مرودشـت هسـتم.

شـماره پهنـه، سـطح نظـارت و تعـداد روسـتاهای تحـت پوشـس خـود را بیـان 
؟ کنید

 مسـئول پهنـه شـماره 18 هسـتم و 2415 هکتـار زمیـن زراعـی و باغـی  با سـه 
روسـتا و  285 بهـره بـردار زراعـی، 25 بهـره بردار باغـی و 70 بهره بـردار دامی را 
نظـارت مـی کنم و از سـال 1385 تاکنون در این پهنه مشـغول به فعالیت هسـتم.

عامل اصلی موفقیتتان را بیان کنید؟
تهیـه بانـک اطاعاتـی الکترونیکی از بهره بـرداران در حوزه هـای مختلف، ارتباط 
بـا محققین و اسـاتید حـوزه مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی در سـطح کشـور، ثبات 

کاری در پهنـه، عاقـه و پشـتکار از دالیل موفقیت اینجانب اسـت.
برنامـه ریـزی هدفمند امور اجرایی، اسـتفاده از فـن آوری های نویـن، ارتباط موثر 
بـا بهـره برداران و مـددکاران ترویجی، تاش در کسـب و بـه روز کردن اطاعات 
علمـی کشـاورزی و اسـتفاده از دانـش بومـی کشـاورزان پیشـرو را از دیگر دالیل 

موفقیـت خود مـی دانم.

از فناوری های نوین در پهنه خود به چه صورت استفاده کرده اید؟
 بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای موقعیـت یـاب مکانـی گـوگل “google Earth” به 

منظور تسـهیل شناسـایی قطعـات زراعی و باغی بهـره برداران و انتقـال اطاعات 
بـه  نـرم افزارهـای تلفن همراه توانسـتم بـه صـورت الکترونیکی به همـه قطعات 
بهـره بـرداران دسترسـی پیـدا کنـم و بـا حضـور در مزرعـه و مراجعـه بـه تلفـن 
همـراه همـه اطاعـات مزرعـه قابـل رویت اسـت. ایـن روش بـرای کارشناسـان 

امـور اراضـی و بیمـه محصـوالت کشـاورزی نیز مفید اسـت.

فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه نظارت خود را بیان کنید؟ 
تدویـن و ارائـه مقالـه تحقیقاتـی بـا موضـوع "بررسـی موانـع و راهکارهـای عـدم 
اسـتقبال بهره برداران از کاس های آموزشـی جهاد کشـاورزی" در سـال گذشـته 

گفتگو با مروج پهنه نمونه فارس:

برنامه ریزی هدفمند و به کارگیری 
فن آوری های نوین، کلید موفقیت است 

ابوذر اسماعیلی
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از جملـه فعالیـت هـای علمـی و تحقیقاتی اینجانب اسـت.
همـکاری بـا سـازمان حفـظ نباتـات کشـور در خصـوص شناسـایی و جمـع آوری 
بـذور علـف هـای هـرز مقـاوم بـه علف کـش هـا در مـزارع گنـدم و تهیه نقشـه 
پراکنـش علـف هـای هـرز مقـاوم بـه علـف کـش در کشـور بـه منظـور مدیریت 
مطلـوب علف هـای هـرز و همـکاری در اجـرای طـرح هـای ترویجی-تحقیقـی 
پـروژه افزایـش بهـره وری گنـدم و نظـام هـای گنـدم بنیـان )پاتفرم آموزشـی- 
ترویجی گرم آباد شهرسـتان مرودشـت( در سـه سـال پیاپی از سـال 97 تا 99 به 

عنـوان کارشـناس حفـظ نباتـات از دیگـر کارهـای تحقیقاتـی مـن می باشـد.

اقدامات  شاخص انجام شده در پهنه شما چیست؟
اجـرای طـرح انتخـاب مشـارکتی ارقام جو کـه منجر بـه معرفی "رقم پر پتانسـیل 
ویلمـا" شـده و هـم اکنـون بـا ترویج مناسـب آن بیش از 50 درصد سـطح کشـت 

را بیـن ارقـام موجـود در منطقه بـه خود اختصاص داده اسـت.
ترویـج و توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای بـه نحـوی کـه هـم اکنـون از سـطوح 
احـداث شـده موجـود در حـوزه تحت پوشـش مرکز جهاد کشـاورزی نقش رسـتم 

بیـش از یـک سـوم آن در "پهنـه 18" احداث شـده اسـت.
اجـرای طـرح امیـد گندم در سـه سـال پیاپی با هـدف انتقال دانش فنـی و آموزش 
بهـره بـرداران، ایجاد مزرعه نمایشـی کشـت جدید کینـوا برای اولین بار در سـطح 
شهرسـتان مرودشـت، ایجـاد کانـون یادگیـری بـا موضـوع آبیـاری لینیر سـنتر در 
سـطح 14 هکتـار در حـوزه پهنـه تحـت نظارت بـه منظور ترویـج اسـتفاده از این 
روش مـدرن آبیـاری و بهبـود راندمـان آبیـاری مـزارع و معرفـی و ترویـج روش 
کنتـرل بیولوژیـک آفـت بیـد چغندرقنـد بـه عنـوان آفـت مهـم و کلیـدی از دیگر 

اقدامات شـاخص اسـت.

ارتباط شما با بهره برداران به چه صورت هست؟
بـه صـورت چهره بـه چهـره در بازدیدهـای برنامه ریزی شـده هفتگـی، مراجعات 
حضـوری بهـره بـرداران بـه مرکـز جهـاد کشـاورزی و اسـتفاده از بسـتر فضـای 

مجـازی و همچنیـن تمـاس تلفنـی بـا بهـره بـرداران ارتبـاط دارم.

نظـام نویـن ترویـج در ارتقـای ارتباط بـا بهـره بـرداران، ارتقای سـطح علمی و 
فنـی بهـره بـرداران و کارشناسـان چه تاثیری داشـته اسـت؟

مهمتریـن تأثیـر آن تعریـف یـک محـدوده جغرافیایـی بـه نـام پهنـه بندی اسـت 
تـا بـا کاهـش حـوزه نظارتـی، کارشـناس بتوانـد تعامـل  بهتری بـا بهره بـرداران 
داشـته باشـد و کلیـه مـوارد نظارتی، آموزشـی و ... را بهتـر از قبل پیگیـری نماید. 
همچنیـن بـا توجه بیشـتر به مسـائل آموزشـی از قبیل ایجاد سـامانه تـاالر ترویج 
دانـش و فنـون کشـاورزی بسـتر مناسـبی به منظـور ارتقای سـطح علمـی و فنی 

بهـره بـرداران و کارشناسـان پهنـه ایجاد کرده اسـت. 
حضـور محققیـن مراکـز تحقیقاتـی و در نظـر گرفتن یـک محقق معیـن برای هر 
مرکـز جهـاد کشـاورزی نیـز راهـکار مناسـبی بـرای  بهره منـدی از دانـش فنی و 

پتانسـیل محققیـن در سـطح پهنـه ها می باشـد.

چه پیشنهادی در زمینه ارتقا کار خود دارید؟
توجـه بیشـتر بـه نیازهـای پایه و اساسـی کارشناسـان مـروج پهنـه در مراکز جهاد 
کشـاورزی از قبیـل تأمیـن خـودرو و کاهـش حجـم امـور واگـذار شـده در مراکـز 
جهـاد کشـاورزی بـه نحـوی کـه کارشـناس پهنـه بـا در اختیـار داشـتن زمـان 
بیشـتر برنامه هـای اصلـی خود شـامل نظـارت بر حوزه کاری و مسـائل آموزشـی 

بهر ه بـرداران بـه طـور بهینـه انجـام دهد.
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گفتگو با فیروز جمشیدی چغندرکار نمونه ملی:

تولید چغندر قند بالغ بر 2 برابر میانگین 
کشور در خنج 

چغنـدرکاری از اسـتان فـارس با متوسـط عملکرد 125 تـن در هکتار رکـورد تولید 
در واحـد سـطح کشـوری را جابجـا کرد و این در حالی اسـت کـه میانگین عملکرد 

ایـن محصول در کشـور حـدود 60 تن در هکتار هسـت. 

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، فیروز جمشـیدی از اهالی شهرسـتان خنج دارای 
مـدرک لیسـانس علـوم تربیتی و قریب به 30 سـال مشـغول به فعالیت کشـاورزی 
اسـت؛ مشـروح گفتگـو بـا او در حاشـیه سـی و پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفـی 

نمونـه هـای ملـی بخش کشـاورزی را در ادامـه بخوانید:

آیا سابقه کاری در سایر زمینه های کشاورزی نیز دارید؟
گندم، جو، کلزا،کنجد و پنبه را درسنوات مختلف کشت کرده ام.

بر اساس چه شاخص هایی  به عنوان نمونه ملی انتخاب شده اید؟
 متوسـط عملکـرد بـاال در مقایسـه بـا عملکـرد چغنـدر قنـد در سـطح ملـی و بـا 
توجـه بـه شـوری آب و خـاک، اسـتفاده از ارقـام جدیـد و پرمحصـول و سـازگار با 
منطقـه جنـوب اسـتان فـارس و ترویـج الگـوی کشـت جدیـد در منطقـه از جمله 

شـاخص های انتخـاب اینجانـب بـوده اسـت.
 بـه کارگیـری شـیوه هـای نویـن آبیـاری بـه منظـور افزایـش بهـره وری،  بهـره 
گیـری از نـزوالت جـوی بـا توجـه بـه کشـت محصـول در فصـل پاییـز و صرفـه 

جویـی در مصـرف آب و کاهـش هزینـه هـا از دیگـر مـوارد اسـت.
ارتبـاط مسـتمر با کارشناسـان کشـاورزی و به کارگیـری اصول علمـی در مزرعه، 
مبـارزه بـه موقـع بـا علـف هـای هـرز و آفـات، افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون با 
کشـت مکانیـزه محصـول، مدیریت تغذیـه گیاهی و اسـتفاده به موقـع از کودهای 

شـیمیایی و ریزمغـذی هـا از دیگـر شـاخص هـای انتخاب مـن بود.
در نهایـت عبـور از کشـاورزی سـنتی و گام نهـادن در مسـیر کشـاورزی پایدار که 

همـراه بـا علـم و تجربـه بوده اسـت از عوامـل موفقیت من اسـت.

بـا توجـه بـه کمبـود آب و منابع کشـور چه راهـکاری بـرای اسـتفاده بهینه 
دارید؟ آب 

اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری، ارقام گیاهی کم آب بر و سـازگار با شـرایط 
منطقـه از جملـه راهکارهـا بـه منظور بهـره وری بهینه از منابع آبی اسـت.

اجـرای عملیـات تسـطیح لیزری اراضی و کاشـت مکانیـزه کامل از دیگـر موارد به 
منظور اسـتفاده  مناسـب از منابع آبی اسـت.

چه درخواست و پیشنهادی دارید؟
انجـام حمایـت هـای مالی، تامیـن امکانات و ادوات کاشـت تا برداشـت و پرداخت 

بـه موقـع وجوه محصـول چغندر قنـد از جمله درخواسـت های اینجانب اسـت.
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مقدمه 
یکـي از نیازهـاي مهـم در برنامه ریزي زراعـي به منظور حصول عملکـرد باال و با 
کیفیـت مطلـوب مخصوصًا در مـورد گیاهان دارویـي ارزیابي سیسـتمهاي مختلف 
تغذیـه گیـاه اسـت. بـا روش صحیـح حاصلخیـزي خـاک و تغذیـه گیاه مـي توان 
ضمـن حفـظ محیط زیسـت، افزایـش کیفیت آب، کاهـش فرسـایش و حفظ تنوع 

زیسـتي، کارایـي نهاده هـا را افزایش داد. 
همچنیـن بـا اجتنـاب از کاربـرد غیرضـروري و بـي رویـه مصـرف عناصـر غذایي 
هزینـه تولیـد را بـه حداقـل کاهـش داد کـه ایـن امـر مـي توانـد راهي به سـوي 

کشـاورزي پایـدار باشـد )1(. 
رویکـرد روز افـزون بـه اسـتفاده از گیاهـان دارویـي در سـطح جهانـي مخصوصـًا 
گیاهـان دارویـي معطـر، اهمیت کشـت و تولید این گیاهان  را روشـن تر مي سـازد 

 .)2(
Lamia�( از خانـواده نعناعیـان )Origanum vulgare )مرزنجـوش بـا نـام علمـی 
ceae( کـه بـه عنـوان یکـي از مهمتریـن و پرفـروش تریـن گیاهـان ادویـه اي و 
دارویـي در جهـان بـه شـمار مـي رود. بخش هاي هوایـي و بخصـوص برگ هاي 
گونه هـاي مختلـف مرزنجوش همـواره به عنوان یکـي از پرطرفدارتریـن ادویه ها 
و طعـم دهنـده هـا در صنایـع غذایـي، عطرسـازي و آرایشـي- بهداشـتي مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.
تاکنـون طیـف وسـیعي از ترکیبـات فعال دارویي از این گیاه شناسـایي و اسـتخراج 
شـده انـد کـه از آن جملـه مـي تـوان بـه فاونوئیدهـا، تانن هـا، گلیکوزیدهـا، 
اسـترول ها، ویتامین هـا و ترکیبـات ترپنوئیـدي موجود در اسـانس اشـاره کرد )3(. 
در طـب سـنتي، ایـن گیـاه در درمـان مـواردي همچـون بیماري هـاي گوارشـي، 
سـرماخوردگي، آلرژي هـاي تنفسـي، دیابـت، التیـام زخـم هـا و نیـز بـه عنـوان 

آرامـش بخـش )تسـکین عصبـي( کاربـرد دارد. 

تاکنـون بررسـي هاي بسـیاري در مورد خـواص بیولوژیـک، فارماکولوژیک و آنالیز 
ترکیبـات مرزنجـوش انجـام شـده اسـت. بـر طبـق گـزارش هـاي علمـي معتبر، 
گیـاه داراي خـواص آنتـي اکسـیدان و ضـد میکروبي قـوي بر ضد عوامـل پاتوژن 

انسـاني و نیـز عوامل فسـاد مـواد غذایي اسـت )4(. 
در راسـتاي کاربـرد کمتـر کودهـاي شـیمیایي بـه منظـور تولیـد محصـول سـالم 
از آلودگـي محیـط زیسـت همچنیـن دالیـل اقتصـادي و اطـاع   و پیشـگیري 
کشـاورزان از کاربـرد کمتـر کودهـای شـیمیایی، ایـن تحقیـق بـه اجـرا درآمـد.

مواد و روش ها
ایـن تحقیـق در سـال هـای 1396 و 1397 در منطقـه صحـرای نیمـه شهرسـتان 
الرسـتان واقـع در جنـوب اسـتان فـارس بـه طـول جغرافیایـی ˊˊ27 ˊ24 °52 و 
عـرض جغرافیایـی ˊˊ35 ˊ33 °27  انجـام شـد. مشـخصات خـاک و آب مزرعه در 

جـدول شـماره 1 و 2 آورده شـده اسـت
جدول شماره 1 : نتایج آنالیز خاک محل انجام آزمایش

25-0عمق نمونه برداری )سانتیمتر(

EC ds/m  5.2هدایت الکتریکی

PH 7.5اسیدیته کل اشباع

  OC%  0.9کربن آلی

N% 0.07ازت کل

ppm  17فسفر قابل جذب

ppm  590پتاسیم قابل جذب

لومیبافت خاک

چكیده 
 ،)Origanum vulgare( بـه منظـور مطالعه تاثیر كودهاي شـیمیایي بر عملکرد، میزان اسـانس و تركیبات اصلي اسـانس گیاه دارویي مرزنجـوش
آزمایشـي طـي سـالهاي 1396 و 1397 در شهرسـتان الرسـتان واقـع در جنـوب فـارس در قالـب طـرح بلـوک هـای كامـل تصادفي، تحت شـرایط 
مزرعـه ای انجـام شـد. تیمارهـای آزمایشـی شـامل كـود شـیمیایی اوره و كـود شـیمیایی سـوپر فسـفات تریپـل هـر كـدام در دو سـطح اسـتفاده 
)بـه ترتیـب بـه میـزان 150 و 50 كیلوگـرم در هکتـار( و عـدم اسـتفاده بودند. اسـانس سرشـاخه های گلدار بـا اسـتفاده از روش تقطیر با آب 
اسـتخراج و انـدازه گیـری شـد. تركیبـات اصلـي اسـانس بـه روش دسـتگاه GC/MS مـورد شناسـایی قـرار گرفتند. در شـرایط اسـتفاده از كود 
سـه تركیـب d�Elemene، a�Terpinyl acetate و  a�Muurolene از مجمـوع مـواد موثـره حـذف گردیـد. درصـد مـواد موثره در شـرایط اسـتفاده 
از كـود در برخـی از تركیبـات كاهـش یافـت و Terpinen�4�ol مهمتریـن ماده موثره مرزنجوش با خاصیت ضد اكسـیداتی در شـرایط اسـتفاده از 

كـود از 24.234 درصـد بـه 22.334 درصد كاهـش یافت..

واژه هاي كلیدي: مرزنجوش، كود شیمیایی،اوره، سوپر فسفات تریپل، اسانس، ترپینن

بررسی تاثیر کود شیمیایی بر میزان و نوع 

ترکیبات اسانس گیاه دارویی مرزنجوش

)Origanum vulgare( عالیه سادات رفعت حقیقی
 کارشناس ارشد گیاهان دارویی مدیریت 

جهاد کشاورزی شهرستان الرستان
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جدول شماره 2 : نتایج آنالیز آب محل انجام آزمایش

EC ds/m  3.8هدایت الکتریکی

PH 6.9اسیدیته کل اشباع

ppm  1.6کل مواد جامد محلول در آب

2.2نمک محلول در آب

آزمایـش بـر پایـه طـرح بلوک هـای کامل تصادفـي با 3 تکـرار در شـرایط مزرعه 
اجرا شـد.

عامـل هـای آزمایشـی شـامل: کـود نیتـروژن  بـه فـرم اوره بـه میـزان 150 
کیلوگـرم در هکتـار بـه صورت سـرک در شـرایط اسـتفاده و عـدم اسـتفاده و کود 
فسـفر بـه فرم سـوپر فسـفات تریپـل به میـزان 50 کیلوگـرم در هکتـار به صورت 

کـود پایـه در شـرایط اسـتفاده و عـدم اسـتفاده می باشـد )5(.
در طـول دوره رشـدگیاه، علفهاي هرز توسـط دسـت در دو مرحله کنتـرل و آبیاري 

به صـورت قطره ای انجام شـد. 
سـر شـاخه هـای گلـدار در مراحـل ابتدایـی گلدهـی )شـکل شـماره 1(، پـس از 
برداشـت از 10 سـانتی متـری سـطح خـاک، ابتدا در سـایه خشـک، سـپس برگها 
و گلهـا از شـاخه هـا جـدا و آسـیاب شـدند و جهت تعیین میزان اسـانس بـه مقدار 
200 گـرم بـه دسـتگاه کلونجر جهت اسـانس گیری منتقل شـدند )شـکل شـماره 

2 و 3(.

شکل شماره 1 : مرحله گلدهی گیاه آویشن باغی  مزرعه مورد آزمایش

 
شکل شماره 2 و 3 : مرحله اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر

اسـانس هاي بدسـت آمده ابتدا به دسـتگاه کروماتوگراف گازي )GC( تزریق شـد 
و درصـد ترکیـب هـاي تشـکیل دهنده و شـاخص بـازداري هـر ترکیب محاسـبه 
GC/( گردیـد. سـپس بـه دسـتگاه گازکروماتوگراف متصل بـه طیف سـنج  جرمی

MS( تزریـق و طیـف جرمـي ترکیبات  بدسـت آمد ) شـکل شـماره 4( )6(.

شکل شماره 4 : جداسازی کمی و کیفی ترکیبات اسانس 

شناسـائي ترکیـب ها با اسـتفاده از شـاخص بـازداري کواتس و بررسـي طیف هاي 
جرمـي پیشـنهادي کتابخانـه اي کامپیوتـر دسـتگاه GC /MS  صـورت گرفـت و 
درصـد نسـبي هـر ترکیـب بـا توجـه به سـطح زیـر منحنـي آن در طیـف GC و 
نرمـال کـردن آن بدسـت آمد ) شـکل شـماره 5(. آنالیز آمـاري داده ها با اسـتفاده 
از نـرم افـزار SAS انجـام گردیـد. در پایـان تجزیـه واریانـس مرکب بـرروي داده 
هـاي 2 سـال انجـام شـد و میانگیـن هـا توسـط آزمـون چنـد دامنـه اي دانکـن 

مقایسه شـدند )7(.

شکل شماره 5: نمودار کروماتوگرافی تجزیه اسانس مرزنجوش
نتایج و بحث

طـی نتایـج یـه دسـت آمـده از تجزیه واریانـس و درصـد ترکیبات اسـانس حاصله 
از دسـتگاه GC /MS، نشـان داده شـد مصـرف کـود های شـیمیایی اگرچه سـبب 
افزایـش عملکـرد بـرگ مرزنجوش نسـبت به شـرایط عدم مصرف کـود می گردد 
امـا نـوع و میـزان ترکیبات اسـانس ایـن گیاه تحت تاثیـر کودهای شـیمیایی مورد 
مصـرف در ایـن تحقیـق دچـار تغییـرات چشـمگیری مـی شـود. بـه گونـه ای که 
در شـرایط اسـتفاده از کـود سـه ترکیـب d-Elemene ، a�Terpinyl acetate و  
a�Muurolene از مجمـوع مـواد موثـره حذف گردید. درصد مواد موثره در شـرایط 

اسـتفاده از کـود در برخـی از ترکیبـات کاهـش یافـت و Terpinen�4�ol مهمترین 
مـاده موثـره مرزنجـوش بـا خاصیت ضـد اکسـیداتی در شـرایط اسـتفاده از کود از 

24.234 درصـد بـه 22.334 درصد کاهـش یافت..
دو ترکیب d�Elemene و a�Terpinyl acetate سـبب خاصیت آنتی اکسـیدانی و 
آنتـی باکتریـال و ترکیـب  a�Muurolene سـبب خاصیت ضد نفـخ درگیاه مذکور 

مـی گردد.
نتیجه گیری

بـا توجـه بـه نتایـج بدسـت آمـده در ایـن تحقیق مشـخص گردیـد، بـه کارگیري 
کودهـاي شـیمیاي در مقایسـه با شـرایط عدم مصرف آن، سـبب تاثیر بـر عملکرد 
ترکیبـات اسـانس گیـاه دارویـی مرزنجـوش مـی شـود و در نهایـت بر میـزان اثر 

گـذاری خـواص دارویـی آن تاثیر به سـزایی دارد.
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 زیسـت تـوده یکـی از منابـع مهم انرژی های تجدید شـونده محسـوب شـده و به 
هـر موجـود زنـده کـه قابلیـت رشـد و نمو داشـته و نیـز به زائـدات حاصـل از آنها 

می شود. اطاق 
زیسـت تـوده  می توانـد انـرژی را در خود ذخیره سـازد و شـامل جنگل هـا، اجزای 
گیاهـان )مانند برگ و ریشـه و سـاقه(، موجودات زنده اقیانوس هـا )گیاهان دریایی 
ماننـد جلبک هـا و روغن  حاصل از جانـوران دریایی(، زائدات حیوانی، پسـماندهای 

شـهری و از این قبیل می شـوند. 
هـر سـاله از طریـق فتوسـنتز،  معـادل چندین برابر مصرف سـاالنه انـرژي جهان، 
انـرژی خورشـیدی در برگ هـا، تنـه و شـاخه های درختـان ذخیـره می شـود. بـه 
همیـن سـبب در میان منابـع انرژی های تجدیدپذیر، زیسـت تـوده از جهت ذخیره 
کـردن انـرژی خورشـیدی، منحصـر بـه فـرد بوده و سـهم بزرگـی در میـان دیگر 

انـواع منابـع انرژی هـای تجدیدپذیـر مانند بـادی و غیره داراسـت.
زائـدات کشـاورزی که ممکن اسـت برای تولید زیسـت تـوده مفید باشـد می تواند 

شـامل تمامـی انـواع زائـدات محصـوالت کشـاورزی باشـد. سـوخت چوبـی منبع 
اصلـی انـرژی زیسـت توده اسـت که قرنهاسـت توسـط بشـر نـه تنهـا در مصارف 

خانگـی بلکـه در محـدوده وسـیعی از فعالیت هـای صنعتی مصرف می شـود. 
هیـزم هنـوز هـم در تأمیـن انـرژی برای مصـارف شـهری در برخی از کشـورهای 
در حـال توسـعه اهمیـت خـود را حفـظ کـرده اسـت و سـوخت هـای چوبـی هنوز 
منبـع عمـده انـرژی جهت مصـارف خانگی و صنایـع کوچک، متوسـط و بزرگ در 
مناطـق روسـتایی و شـهری کشـورهای در حـال توسـعه در صنایعـی ماننـد پخت 
نـان، دود دادن ماهـی، فـرآوری شـکر، چـای، قهوه، نارگیـل و کاکائـو، آهک پزی 

و آجرپزی می باشـند.
سـاالنه مقـدار زیـادی زائـدات کشـاورزی لیگنوسـلولزی تولید می شـود که حاوی 
مقادیـر زیـادی سـلولز، همی سـلولز و لیگینیـن بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه 
بسـیاری از آنهـا بصـورت مطلوب مـورد اسـتفاده و بهره برداری قـرار  نمی-گیرند. 
مقـدار واقعـی زائداتـی کـه در هـر محـل تولیـد می شـود بـه عواملی چـون آب و 

»نگاهی به زیست توده های حاصل 
از جنگل، کشاورزی و صنایع فرآوری 

غالمرضا رابط محصوالت وابسته« در استان فارس
 مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی فارس
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هـوا، شـرایط خـاک و روش های کشـاورزی بـکار برده شـده بسـتگی دارد. اگرچه 
ممکـن اسـت اسـتفاده از زائـدات کشـاورزی بـرای تولید انـرژی، به دلیل بـازده و 
یـا صرفـه اقتصـادی، جالب به نظـر آید، ولـی باید با پتانسـیل های محلـی موجود 

کشـاورزی نیز مطابقت داشـته باشـد.
بـه عنـوان مثـال از حجـم وسـیع زائـدات کشـاورزی می تـوان بـه بـاگاس اشـاره 
نمـود. بـاگاس بقایـای خشـبی حاصـل از محصـول نیشـکر خرد و له شـده اسـت 
کـه از نظـر ترکیـب، شـبیه به چـوب بـوده و البته رطوبت آن بسـیار بیشـتر )حدود 
50%( اسـت. از بـاگاس محصـوالت متفاوتـی از جملـه تخته فیبر فشـرده، نئوپان 

و کاغـذ تهیـه می گردد. 
همچنیـن از بـاگاس می تـوان برای تولید انـواع انرژی های زیسـتی از جمله بیوگاز 
)با اسـتفاده از فن آوری بیوگاز و گازیفیکاسـیون(، بیواتانول و بیوهیدروژن اسـتفاده 

نمود. 
بـا توجـه بـه اطاعات موجـود در منابـع معتبر از هر تـن باگاس مرطـوب می توان 
109 لیتـر بیواتانـول اسـتحصال نمود. تحقیقات بـر روی تولید بیواتانـول از باگاس 
در برزیـل از دهـه 1990 آغـاز شـد و در سـال 2008 بالـغ بـر 5000 لیتـر در روز 

بیواتانـول از بـاگاس در ایالت سـائوپائولو تولید گشـت. 
در سـال 2011 حدود 125000 هکتار نیشـکر در اسـتان خوزسـتان زیر کشت بوده 
اسـت. متوسـط نی تولید شـده در مزارع نیشـکر ایران 100 تن بر هکتار می باشـد 

و از هـر 100 تـن نیشـکر تقریبًا 55 تن بـاگاس حاصل می گردد.
اگـر فـن آوری اسـتفاده از بـاگاس در تولید بیواتانول در ایران بومی سـازی شـود و 
از هـر تـن بـاگاس 100 لیتـر بیواتانـول تولید شـود، بیواتانول تولیدی در سـال بالغ 

بـر 687500000 لیتـر خواهد بود. 
در حال حاضر سـاالنه مقادیر عظیمی از باگاس در کشـور سـوزانده شـده و عاوه 
بـر عـدم اسـتفاده مفیـد از آن، آلودگی های زیسـت محیطی بسـیاری را بـه همراه 

دارد.
عاوه بر باگاس، به ازای هر هکتار نیشـکر برداشـت شـده حدود 25 تن خاشـاک 
و بقایـای نـی بـر روی زمیـن ریخته شـده و قسـمت اعظم آن سـوزانده می شـود 

کـه این نیز منبع بسـیار عظیمی اسـت کـه می توانـد در تولید انرژی های زیسـتی 
بکار گرفته شـود. 

در مراحل کاشـت، داشـت و برداشت محصوالت کشـاورزی، باغداری و جنگلداری 
بـه غیـر از محصـول اصلـی، مـوادی نیـز بـه دسـت می آینـد کـه بـا نـام زائدات 
کشـاورزی شـناخته می شـوند، مانند: کاه و کلش محصوالت زراعی، شـاخ و برگ 
درختـان میـوه، سـاقه، پوسـت و غاف میوه. عاوه بـر اینها در جریـان فرآیندهای 
پردازشـی و تبدیلـی کـه ممکـن اسـت روی محصـول اصلـی انجـام بگیـرد، مواد 
بـدون اسـتفاده دیگـری نیـز بدسـت می آیـد کـه از آنهـا به نـام زائـدات محصول 
تولیـدی یاد می شـود، مانند سـبوس محصوالت در فرآیند پوسـت گیری و آسـیاب 
و ماننـد آن، تفاله های میوه ها، سـبوس دانه ها، پوسـت و تراشـه های چوب، خاک 
اره و غیـره کـه تمـام این مواد از فرآیند فتوسـنتز به دسـت آمـده و دارای مواد آلی 

و ذخیره انرژی بسـیاری می باشـند. 
کارخانجـات صنایـع  در  فـرآوری محصـوالت غذایـی  از  آب حاصلـه  همچنیـن 
غذایـی کـه یکی از مشـکات زیسـت محیطی گریبانگیر صاحبان ایـن نوع صنایع 
می باشـد می توانـد منبع مناسـبی بـرای تولید بیوانـرژی و از جمله بیوگاز باشـد. به 
عنـوان مثـال یکـی از زائـدات کارخانجات خمیرمایه و الکل سـازی، ماده ای اسـت 
بنـام وینـاس کـه می توانـد منبـع مناسـبی بـرای تولید بیـوگاز باشـد و البتـه عدم 
اسـتفاده یـا دفع مناسـب آن خطـرات زیسـت محیطی بسـیاری را به همـراه دارد.

از دیگـر کارخانجـات مـواد غذایـی ماننـد کارخانجـات فـرآوری گوجه فرنگـی نیز 
مقـدار بسـیار زیـادی تفالـه گوجه فرنگـی و پسـاب، حاصـل می شـود کـه منبـع 
بسـیار مناسـبی در تولیـد انـرژی و خـوراک دام می باشـد. در رابطـه بـا مرکبـات، 
تفالـه باقیمانـده از فراینـد آبگیـری مرکبـات در حـدود 50% وزن میـوه را شـامل 
می شـود. ایـن تفالـه مـاده اولیـه ای برای تولیـد محصوالتـی مانند پکتیـن، غذای 
دام، مارمـاالد و ماننـد آن و همچنیـن تولیـد انـرژی )بیواتانـول و بیـوگاز( اسـت.

تفالـه انگـور یک پسـماند لیگنوسـلولزی و باقیمانده فرآیند آب گیـری از میوه انگور 
اسـت. تفالـه انگـور حـدود 20% وزن مرطـوب میوه اولیـه را تشـکیل می دهد. به 
طـور معمـول ایـن پسـماند در زمیـن مدفـون می شـود. امـا ایـن روش، عـاوه بر 
هزینه بـر بـودن باعث مشـکات زیسـت محیطی بسـیاری نیز می گـردد. از طرفی 
بـه دلیـل میـزان پروتئیـن و هضم پذیـری پاییـن، کاربرد مسـتقیم تفاله بـه عنوان 
خـوراک دام چنـدان مناسـب نیسـت. با اینحـال، تفاله انگـور حاوی مقادیـر زیادی 
از انـواع قندهـا ماننـد گلوکـز و سـاکاروز اسـت کـه بـرای تولیـد بیواتانـول بسـیار 

مناسـب می باشـد.
محصـوالت دیگـری از جملـه خرمـا، انجیـر، گـردو، بادام و پسـته و ماننـد آنها هر 
کـدام ضایعـات مخصـوص بـه خـود را داشـته و نیاز بـه تحقیقات هرچه بیشـتر در 
رابطـه بـا آنهـا احسـاس می شـود. بـه عنـوان مثـال پوسـت سـبز و چوبـی گردو، 
مقادیـر بسـیار زیـادی از منابـع زیسـت توده را در اختیـار قـرار می دهد کـه اگرچه 
پوسـت سـبز آن در صنایع رنگ اسـتفاده می شـود، اما پوسـت خشـک آن سوزانده 

شـده و اسـتفاده مطلوبـی از آن حاصـل نمی گردد.
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مقدمه
بـا توجـه به رشـد  روز افـزون جمعیت در کشـور، نیاز به افزایـش تولید محصوالت 
کشـاورزی امـری بدیهـی اسـت. هم چنیـن بـه دلیـل محدودیـت منابـع آبـی در 
کشـور و بـا توجـه بـه اینکـه بخش عمـده ی مسـاحت ایـران از نظـر اقلیمی جزء 
مناطـق خشـک و نیمـه خشـک محسـوب مـی شـود. اجـرای مدیریـت مناسـب 
در بهـره بـرداری از آب بـه همـراه اسـتفاده ی صحیـح از شـیوه  هـای زراعـی، 
بـه ویـژه در شـرایط وجـود محدودیـت در میـزان نهـاده هـای قابـل دسـترس، از 
  Foster. 1999 and Chevallier, 2005 )اهمیـت ویـژه ای برخـوردار خواهـد بـود
) صنعـت گیاهـان جدیـد عمدتـا بـا گونـه هـا و واریتـه هـای جدیـد، مناطـق و 
تکنولوژی هـای جدیـد بـرای تولید یک محصـول، بازارهـای جدید و یا بـا تلفیقی 
از ایـن عوامـل رو بـه رو اسـت. یکی از این گیاهان که تحت شـرایط خشـک و کم 
 .Chenopodium quinoa Willd آب، محصـول مـی دهد گیاه کینوا بـا نام علمـی
، از خانـواده ی Amaranthaceae و زیر خانواده ی Chenopodiaceae می باشـد 
 2013 .Bhargava and Srivastava ) کـه بومـی مناطق آند قـاره آمریـکا اسـت
)ایـن گیـاه از نواحـی هـم سـطح دریـا تـا 4000 متـر باالتر از سـطح دریا کشـت 
مـی گـردد و دارای چندیـن مکانیـزم متحمل به خشـکی اسـت کـه دارای کارایی 
 Alvarez�Juete et al., 2010 and Brady et al., )مصـرف آب باالیـی می باشـد

2007( )عامـل زودرسـی، عـاوه بـر این کـه احتمـال خطـر یـخ زدگی و سـرمای 

بـاال کـه اکثـرا در مناطـق خشـک اتفاق مـی افتد را کاهـش می دهد، بـرای تولید 
زیسـت تـوده ی کافـی در طول فصل رشـد، زمانی کـه رطوبت کافی در دسـترس 
می باشـد نیـز عامـل مهمـی خواهـد بـود )Jacobsen, 2003(. تراکـم نیـز عامل 
مهـم و تاثیرگـذاری بـرای رسـیدن بـه عملکـرد مطلـوب می باشـد. تعییـن تراکم 
بهینـه ی گیاهـان بـه نوبـه ی خـود نقـش به سـزایی در اسـتفاده از منابـع تولید در 
اکوسیسـتم هـای زراعـی دار Kafi et al. 2011( )تعـداد مطلـوب بوتـه در واحـد 
سـطح، تراکمـی اسـت کـه در نتیجـه ی آن، کلیـه عوامـل محیطی به طـور کامل 
مـورد اسـتفاده گیـاه قـرار می گیـرد و در عیـن حـال، رقابـت هـای درون و بـرون 
بوتـه ای حداقـل می گـردد. بـه ایـن ترتیـب، حداکثـر عملکـرد ممکـن بـا کیفیت 
مطلـوب بـه دسـت می آیـد)Khajehpour,2001(. تعـداد بوتـه در واحـد سـطح به 
قابلیـت جوانه زنی، درصد سـبز شـدن و اسـتقرار، میـزان رقابت و بقـای گیاه چه ها 
بسـتگی دارد. میـزان بـذر از طریـق تأثیـر بـر عملکرد دانـه ی تک بوته، بـر تولید 
دانـه در واحـد سـطح تأثیـر می گـذارد. چنان چه عملکـرد دانه در اثـر رقابت پایین 
باشـد، وجـود تعـداد زیـادی بوتـه در تراکـم بـاال می تواند کمبـود عملکـرد بوته و 
 .Koutroubas et al., 2000 ( )متعاقبـًا تولیـد دانـه در واحد سـطح را جبـران کنـد
در مطالعـه ی چهـار فاصلـه ی بوته ی 5، 10، 15 و 20 سـانتی متر بـا فاصله ردیف 

چکیده
بـه منظـور بررسـی اثـر مقـدار بـذر مصرفـی و مدیریت كود نیتـروژن بر خصوصیـات كینوا، آزمایـش فاكتوریل دوسـاله در قالب طـرح بلوک های 
كامـل تصادفـی در شهرسـتان خرامـه در تابسـتان سـال های 1397و 1398 اجـرا گردیـد. فاكتورهـای آزمایـش شـامل مقدار بذر در پنج سـطح 
6، 7، 8، 9 و 10 كیلوگرم بذر در هکتار و نیتروژن درشـش سـطح 120، 150و 180كیلوگرم نیتروژن در هکتار تقسـیط شـده در 2 نوبت)دو 
برگـی، غنچه دهـی( و 3 نوبـت )دو برگـی، غنچه دهـی و آغـاز گرده افشـانی( بودند. بـا افزایش مقدار بـذر مصرفی، عملکرد دانـه از 1716/33 
بـه 3622/92كیلوگـرم در هکتـار افزایـش یافـت و افزایـش نیتـروژن از 120 بـه 180 كیلوگرم در هکتـار، عملکرد دانـه را در تیمار های 2 و 
3 نوبـت تقسـیط بـه ترتیـب 17/2 و 17/1 درصـد افزایـش داد. در برهم كنـش مقـدار بـذر و نیتروژن بر عملکـرد دانه، بیشـترین عملکرد در 
میـزان  10 كیلوگـرم بـذر در هکتـار و 180 كیلوگـرم نیتـروژن در 3 نوبت با متوسـط عملکـرد 3740 كیلوگرم در هکتـار و كمترین آن در مقدار 
6 كیلوگـرم بـذر در هکتـار و 120 كیلوگـرم نیتـروژن در 2 نوبـت با متوسـط عملکرد 1305 كیلوگرم در هکتار به دسـت آمد. بـا افزایش میزان 
بـذر، تعـداد پانیکـول فرعـی در هـر بوتـه بـه طور معنـی داری از 6/95 بـه 14/6 عدد افزایـش یافت. در بین سـطوح نیتروژن، بیشـترین وزن 
هـزار دانـه از تیمـار مصـرف 180 كیلوگـرم بـا اسـتفاده در سـه نوبـت بـه میزان 2/8 گرم به دسـت آمـد. با افزایـش تعداد نوبت هـای مصرف 

نیتـروژن در هـر سـطح مصـرف، عملکـرد دانـه و دیگر شـاخص های اندازه گیری شـده به طـور معنـی داری افزایش یافت. 

ارزیابی تأثیر مقدار بذر و مدیریت کود 
نیتروژن بر ویژگی های زراعی و

 اجزای عملکرد کینوا تابستانه
)Chenopodium quinoa Willd(

در استان فارس

)قسمت اول(

طاهره اوجی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فسا، ایران
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ثابـت 50 سـانتی-متر مشـاهده کردنـد کـه تعداد دانـه در طبق گلرنـگ به صورت 
 Fathi )معنـی داری بـا افزایـش فاصله ی بوته )کاهـش میزان بذر ( افزایـش یافت
 Vincence and Belan, 1988 )نتایـج بررسـی هـای( and Majdi Nasab,2002

)نشـان دادنـد بـا افزایـش میـزان بـذر، وزن هـزار دانه ی کلـزا کاهش مـی یابد.
نیتـــروژن در تشــکیل اســـیدهاي آمینــه، ویتــامینهــا و کلروفیــل شــرکت 
دارد. اگـــر نیتـــروژن بــه مقـــدار کــافی در دســترس گیـــاه قــرار گیــرد، 
باعـــث افــزایش ســرعت رشـــد گیــاه و ذخیــره ی مــواد پروتئینــی دانــه 
 )Erley et al. 2005(  ارلـــی و همکـــاران .)Siadat et al. 2013( مــی شـــود
گـزارش کردنـد کـه کینـوا بـه شــدت بـه مصـرف کـود نیتـروژن واکنش نشـان 
مــی دهــد. برتـی و همکـاران )Breti et al. 2000( گـزارش دادنـد کـه بیشترین 
عملکـرد دانه کینــوا بــا بــاالترین میــزان مصــرف نیتـروژن )225 کیلوگرم در 

هکتـار( بـه دسـت آمد.
وجــود مقادیـر زیـاد نیتـروژن باعـث کاهـش عملکـرد دانـه می شـود، زیــــرا 
ســــرعت رســــید گـی دانــــه را کنــــدتر نمــــوده و باعـث افزایش رشـد 
رویشی گیاه می شود. مصــرف کــود نیتـــروژن باعـــث افـــزایش عملکـــرد 
 Williams and Brenner,1995 دانـــه و نیـــز افـــزایش پروتئین دانه می شـود
گومــا )Goma,2013( گــزارش کــرد کــه کــود نیتــروژن باعث افزایش رشد 
رویشــی و رونــد ســوخت و ســاز در کینـــوا و هم چنــین افـــزایش تجمــع 

مـــاده ی خشــک گیـــاه می شـود. 
نتــایج یــک آزمــایش انجــام شــده در دانشــگاه ازمیر ترکیـه در خصوص اثر 
سـطوح کـود نیتروژن )صفـر،50، 75 ،100 ، 125 ،150، 175 کیلـو گرم در هکتار( 
عملکرد دانه کینوا در شـرایط آب و هــوایی مدیترانــه اي، نشـان داد که بهترین 
میزان نیتروژن بــراي تولیــد بیشــترین عملکرد دانه، شـاخص برداشــت و وزن 

.)Geren,2015(هــزار دانـه، 150 کیلـوگرم نیتــروژن در هکتــار بـود
در همیـن رابطـه طـی آزمایشـی در امــارات گزارش شـد که بهتـــرین ســـطح 
 Mosseddaq et( نیتـــروژن بـــراي کینــوا 120 کیلـــوگرم در هکتـار اســت
al.,2016( بـر اســـاس نتایـج آزمایشـی که در ماثانـی اهواز انجام شـد، افزایش 

میـزان کـود نیتـروژن در برخـی از ارقـام کینـوا، باعـث افـــزایش عملکـــرد و 
اجـــزاي عملکـــرد و نیتــروژن دانـــه و بوتـه گردیــد. 

بـــین ســطوح کــود نیتــروژن و ارقـــام از لحاظ تعداد شاخه هاي فرعی، ارتفاع 
بوتــه، قطــر ســاقه، تعـداد و وزن گآلذیـن در بوتـه، تعـداد دانـه در گل آذیـن، 
وزن هزاردانه و عملکرد دانــه ، عملکــرد مــاده خشــک و شـــاخص برداشــت 
تفــاوت معنــی داري وجـــود داشــت)Shahmansouri,2015(. سایر بررسی ها 
نیـز حاکـی از افزایـش عملکرد دانه کینـوا در ازای افزایش مقـدار نیتروژن مصرفی 

 )Eisa and Abdel–Ati,2014; Schulte et al., 2005( مـی باشـد
نتایـج بررسـی اثـر تاریـخ کاشـت و میـزان کـود نیتـروژن دار بـر ویژگـی هـای 
زراعـی کینـوا در اثـر تاریـخ کاشـت و کـود نیتـروژن و برهم کنـش آنهـا بـر کلیه 
ویژگی هـای گیاهـی اندازه گیری شـده معنـی دار بودنـد. نتایج مقایسـه میانگین ها 
نشـان داد کـه بـا افزایـش مصـرف نیتـروژن از 80  بـه 320 کیلوگـرم در هکتـار، 
شـاخص های کارایـی مصـرف نیتـروژن کاهـش یافتند. نتایـج این آزمایش نشـان 
داد کـه زمـان کاشـت 20 مهـر و مصـرف 320 کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار برای 
Saei� )بدسـت آوردن حداکثـر عملکـرد دانه کینـوا در منطقه اهواز مناسـب تر بود  
di et al., 2020(. بـا توجـه بـه اینکـه تعیین میزان بذر مناسـب و میــزان  و زمان 

مصـرف بهینـه کود نیتروژن بر رشـد و عملکــرد گیــاه اثــر دارد، ایـن پژوهش با 
هدف ارزیابی اثر میزان بذر و مقدار کود نیتروژن بر صــفات رشــدي و عملکــرد 
دانــه ی کینوا در شــرایط آب و هوایی شهرسـتان خرامه اسـتان فارس انجام شد.

مواد و روش ها
بـه منظور بررسـی برهم کنـش میزان بـذر و مدیریت کود نیتروژن بـر ویژگی های 
زراعـی، عملکـرد و اجـزای عملکرد کینوا در شـرایط شـور اسـتان فـارس )خرامه(، 
در مزرعـه غامرضـا محصولـی با عـرض جغرافیایی 29 درجـه و 32 دقیقه و طول 
جغرافیایـی 53 درجـه و 11 دقیقـه بـا 1597 متر ارتفاع از سـطح دریـا، آزمایش در 
دو سـال متوالـی اجـرا شـد.این آزمایـش در تاریخ هـای 31 مـرداد 1397 و 1398 
بـه صـورت فاکتوریـل و در قالـب طـرح بلـوک هـای کامـل تصادفـی بـا 3 تکرار 

آغـاز گردید. 
فاکتورهـای آزمایـش شـامل: مقـدار بـذر مصرفـی در 5 سـطح )6، 7، 8، 9 و 10 
کیلوگـرم در هکتـار( و فاکتـور تقسـیط مقادیـر مختلف نیتروژن در 6 سـطح )120، 
150 و 180 کیلوگـرم در هکتـار در 2 و 3 تقسـیط الـف: در مراحـل دو برگـی و 
غنچـه دهـی و ب: دوبرگـی، غنچـه دهـی و آغاز گرده افشـانی( بودنـد. هر بلوک، 
30 واحـد آزمایشـی )کـرت( و کل آزمایـش مشـتمل بـر 90  واحـد آزمایشـی بود. 
فاصلـه ی بیـن بلوک هـا 2 متـر و ابعـاد هـر کـرت آزمایـش، 2 در 3 مترمربـع در 
نظـر گرفتـه شـد. شـوری آبdS/m 12 بـود. رقم مـورد اسـتفاده TITICACA و از 

مرکـز تحقیقـات شـوری یزد تهیه شـد.
صفـات مـورد مطالعـه شـامل ویژگی هـای زراعی چـون ارتفاع گیاه ، سـطح برگ، 
وزن خشـک بـرگ، وزن خشـک بوتـه و عملکرد دانـه، اجزای عملکـرد دانه )طول 
پانیکـول، قطـر پانیکـول و تعـداد پانیکـول فرعـی( و وزن هـزار دانـه می باشـند. 
بـرای محاسـبه ی عملکـرد دانـه از مسـاحت یـک مترمربـع از هـر کـرت و بـرای 
محاسـبه ی اجـزای عملکـرد از میانگین 15 بوته در هر کرت، برداشـت انجام شـد. 
وزن هزاردانـه نیـز بـا محاسـبه ی وزن یک صد عـدد دانه با رطوبـت 14 درصد به 

وسـیله ی تـرازوی دیجیتـال دو صفر به دسـت آمد. 
بـرای بررسـی روند رشـد و تجزیـه ی آن، 4 نمونه بـرداری تخریبـی از چهار هفته 
پـس از سـبز شـدن و بـه فاصلـه ی هـر هفته یـک بار انجـام شـد و ارتفـاع گیاه، 

وزن خشـک گیـاه و بـرگ و سـطح بـرگ به دسـت آمد.
پـس از جمـع آوری و اتمـام داده بـرداری در آزمایـش هـای ذکر شـده، بـه منظور 
تجزیـه واریانـس از نـرم افـزار SAS اسـتفاده شـد و مقایسـات میانگین بـا آزمون 

چنـد دامنـه ای دانکـن در سـطح 1 و 5 درصـد انجام شـد.
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مقاله آموزشی و تحلیلی 

کارآفرینی اجتماعی آمیخته 
)4s(

برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا

دکتر سید وحید مصباحی 
کارشناس مسئول بهبود کیفیت،

 فرآوری و توسعه بازار آبزیان مدیریت 
شیالت و امور آبزیان

معرفـی چهـار نکتـه اساسـی کـه مانند چهار پـاروی قایق کسـب و کار شـما عمل 
می کننـد.

آکادمـی هـای بازرگانـی و مدارس کسـب و کار، عامـت های اختصـاری، فرمول 
 3C 7 وP 4 بازاریابـی و گاهـی اوقـاتP و مدلهـا را دوسـت دارنـد. اغلـب شـما

شـنیده اید. را  شـرکت ها 
)SWOT نقـاط قـوت، ضعـف، فرصت هـا و تجزیـه و تحلیـل تهدیـدات )همـان
سـهمی ناعادالنـه از وقـت کاسـهای تئوریک یا دانشـگاهی را به خـود اختصاص 
داده اسـت کـه بـا کمک آن می توانید چالش شـغلی و سـازمانی خـود را پیدا کرده 

و یـک راه حل برایش بنویسـید.
هـر یـک از این ابزارها دارای ارزش و شایسـتگی هایی هسـتند و مـی توانند برای 
تعـدادی از برنامـه هـای شـرکت هـا مفیـد باشـند. بـا این حـال ، تاش بـرای به 
کار بـردن همـه آنهـا در یـک اسـتارتاپ، قطعـًا، مرحلـه راه انـدازی را، پیچیـده تر 

خواهنـد کرد.
راه انـدازی یـک کسـب وکار نوپـا را مـی تـوان در حـد چهـار نکتـه سـاده و البته 
اساسـی خاصـه کـرد. اگـر ایـده کسـب و کار شـما بـا توجـه بـه این چهـار نکته 
پایـه ریزی شـده و شـکل گرفته اسـت، مـی توانید دکمه شـروع به کار اسـتارتاپ 
تـان را فشـار دهیـد. ایـن چهار “S” ماننـد چهار پاروی قایق مسـابقه ای اسـت که 

اگـر هـر کـدام از آنهـا نباشـد،قایق از مسـیرش منحرف می شـود.
 

)S=Service( خدمات
آیـا شـما راه حلـی بـرای برطـرف کـردن مشـکات یـا دردهـای مشـتری ارائـه 

کرده ایـد؟
آیا راه حل شما باعث بهبود زندگی مردم خواهد شد؟

خـواه شـما یـک محصولـی تولیـد مـی کنید یـا خدمتـی ارائه مـی دهید، شـرکت 
شـما بایـد ارزشـی را بـه مشـتریان اش ارائه کند. هـر چند که همـواره محصوالت 
جدیـدی خلـق مـی شـوند، امـا در اسـتارتاپ شـما، نیـازی نیسـت که حتمـًا چرخ 

مجـدداً اختراع شـود.
دقـت کنیـد کـه اسـتارتاپ های شـگفت انگیـز زیادی شـروع بـه کار کردنـد زیرا 
بنیانگـذاران آنهـا مشـکلی داشـتند و راه حلـی بـرای آن مشـکل در بـازار وجـود 
نداشـت. یـا اگـر راه حلـی وجـود داشـت ، کافـی و رضایـت بخـش نبود یـا خیلی 

بود. گـران 
پـس در گام اول آمیختـه راه انـدازی اسـتارتاپ تـان، الزم اسـت مشـکلی را پیـدا 

کنیـد و آن را برطـرف نماییـد.
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)S=System( سیستم
 آیـا مـی توانیـد محصـول یـا خدمتـی را که ایجـاد کـرده اید تولیـد انبوه کـرده و 

دهید؟ تحویـل 
آیـا شـخص دیگـری مـی توانـد آن را بـرای شـما تولیـد کنـد و بـه مشـتریانتان 

تحویـل دهـد؟
در مـورد سیسـتمی کـه بـرای تولیـد و ارائـه محصـول یـا خدمـات خـود اسـتفاده 
مـی کنیـد، بـرای خودتـان شـفاف سـازی کنیـد. گاهـی اوقـات ایـده هـا جدید و 
کامـًا مبتکرانـه هسـتند ولـی امـکان تولیـد و عرضه آنها بـه دلیل گرانی یا سـایر 
محدودیـت هـا وجـود ندارد. اما ممکن اسـت یک شـرکتی وجود داشـته باشـد که 
بتوانـد محصـول را بـرای شـما ایجاد کنـد و آن را سـریعتر و کارآمد تـر از خودتان 
بـه بـازار عرضـه کند. مثا بـا عقد قـرارداد و توافق نامـه صدور مجوز )الیسـنس( 

با شـرکت شـما.
به عاوه شـما باید به سـایر امور مهم تجاری شـرکت از سـاختار سـازمانی گرفته 
تـا نحـوه مدیریت امـور مالی و امنیـت اطاعات مشـتریان تان بپردازیـد. در حالی 
کـه شـما در آغـاز کار مسـئولیت چنیـن کارهایـی اداری را نیـز به عهـده دارید، در 

نهایـت آنهـا را نیـز باید بـه تیم هـای حرفه ای واگـذار کنید.
اولویت شما باید شناسایی و برآورده کردن تقاضاهای بالقوه باشد.

)S=Strategy( استراتژی
چگونه می خواهید اولین مشتری خود را به دست بیاورید؟

آیا می دانید چگونه میلیونیومین مشتریتان را پیدا خواهید کرد؟
چگونه اندازه کسب و کارتان را بزرگ تر می کنید؟

آیـا در نظـر گرفتـه ایـد کـه چگونـه و کی مـی خواهیـد از شـرکت خارج شـوید و 
سـود کسـب کنید؟

 
بسـیاری از کارآفرینـان بـا یـک ایـده عالـی شـروع بـه کار مـی کنند، شـرکتی را 
راه انـدازی مـی کننـد و پـس از مـدت کوتاهـی بـه دلیل اتمـام پول شـان، از بین 
می رونـد. آنهـا ممکـن اسـت توانایـی مقیـاس پذیـری شـرکت بزرگتر را نداشـته 
باشـند و یـا کسـب و کارشـان را بیـش از حـد متنـوع کـرده باشـند )یـا خیلـی کم 

. تنوع(
داشـتن یـک چشـم انـداز و در نظـر گرفتـن یـک اسـتراتژی کوتـاه مـدت و بلنـد 

مـدت بـه شـما اطمینـان می دهـد که شـرکت خـود را در مسـیری پایـدار هدایت 
مـی کنیـد. تدویـن یـک برنامه تجـاری، امـکان خوبی برای شـروع اسـت، اما این 

روزهـا انعطـاف پذیـری بـرای موفقیـت، بسـیار مهم تر اسـت.
در نظـر داشـته باشـید کـه داشـتن اسـتراتژی، ماننـد آماده شـدن برای یک سـفر 
دریانـوردی طوالنـی مـدت اسـت ، شـما یـک نقشـه الزم دارید،مسـیر را بایـد 
بشناسـید، ابزارهـا و وسـایل مناسـب بـرای سـفر و برنامـه ای بـرای افـراد مـورد 
نیـاز در ایـن سـفر- و همچنیـن آگاهـی و دانش الزم بـرای تغییر مسـیر در مواقع 

اضطراری.
برنامـه ریـزی اولیه راه اندازی اسـتارتاپ، بـرای بسـیاری از کارآفرینان یک چالش 
اسـت زیـرا بسـیاری از آنهـا تجربه کمـی دارنـد و نمی دانند چـه انتظاراتـی دارند. 
اینجاسـت کـه پیـدا کـردن مشـاوران و مربیـان و حتـی بنیانگـذاران باتجربـه می 

توانـد کمک شـایانی کند.
پـس الزم اسـت همیشـه یـک چشـم انـداز و برنامـه مشـخص داشـته باشـید و 

Roadmap اسـتارتاپ تـان را درسـت طراحـی کـرده باشـید.

)S=Spain( اراده
آیا واقعا جرات شروع چنین کاری را دارید؟

آخریـن عنصـر بـرای سـرمایه گـذاری و به طور کلـی راه انـدازی یک اسـتارتاپ، 
داشـتن شـجاعت کافـی بـرای شـروع اسـت. طبـق تجربه ، مـی دانم که اگر سـه 
عنصـر اول آمیخته راه اندازی یک اسـتارتاپ را داشـته باشـید ، دلیلـی برای انتظار 
و دسـت بـه کار نشـدن وجـود ندارد.اما بد نیسـت بدانیـد که تعداد قابـل توجهی از 
کسـب و کارهـای جدید با شکسـت مواجه شـده انـد.)از هر10اسـتارتاپ،8 مورد در 

5 سـال اول کار، از بیـن مـی روند!(
ایـن امـکان وجـود دارد که شـما در اولیـن کار خود موفق نباشـید. مـن معتقدم که 
بهتریـن کارآفرینـان کسـانی هسـتند کـه اعتماد بـه نفـس فروتنانه و خودسـاخته 
ای را تجربـه مـی کنند و درسـهای ارزشـمند آموخته شـده از چند تـاش ناکام در 

اوایـل کار را،همیشـه به یـاد دارند.
البتـه الزم نیسـت بیـش از حـد نگـران باشـید!چرا کـه راه انـدازی یک اسـتارتاپ 

ماننـد یـک قـرار ماقـات تجاری اسـت. 
اولیـن ماقـات همیشـه نگران کننده اسـت و کمی ناخوشـایند. دفعـات بعد راحت 

تـر و سـاده تر می شـود.
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سنگر ساز بی سنگر
شهید ناصر نیکو

 

فرزند: بهروز

تولد: متولد دوم شهریور ماه 1340 

شهر مرودشت   

اعزام به جبهه: 16 مرداد 1359

شهادت: 22/ 10/ 1359 

در حال آبرسانی به منطقه ذوالفقاری آبادان
 بر اثر اصابت ترکش

مدرک تحصیلی: سال چهارم دبیرستان

ارگان اعزام کننده:  

سابقه جبهه:  

مدفن: 

ناصـر نیکـو بـه تأسـی از فرمایـش امـام بزرگـوارش کـه "حفـظ آبـادان را 
واجـب شـرعی " اعـام کـرده، از شـیراز راهـی بنـدر ماهشـهر مـی شـود. 
چـون وسـیله ای بـرای رفتـن به آبـادان نمـی یابد؛ پـای پیاده فاصلـه یکصد 
کیلومتـری بیـن ماهشـهر تـا آبـادان را با پشـت سـر گذاشـتن  باتـاق ها و 
نخلسـتان هـا بـه عشـق دفـاع از ارزش هـای دینـی و وطن عزیـز خود طی 

کـرد و خـود را بـه جهـاد فـارس معرفـی مـی کند. 

مسـئول مقـر جهاد فـارس، وی را با بسـیاری از مراجعین کـه تقاضای کمک 
بـرای خـروج از شـهر را دارنـد؛ اشـتباه می گیرد. ولـی این جوان رشـید که از 

فرط خسـتگی نای حرف زدن نداشـت.
 بـه او مـی گویـد کـه بـرای اجـرای فرمـان امـام  آمـده و مـی خواهـد بـا 
رزمنـدگان باشـد و از آبـادان دفـاع کند. مسـئول که متوجه اشـتباه برداشـت  
خـود می شـود، دسـت بـه سـوی ناصردین خـدا دراز مـی کند. ناصـر قبل از 
اینکـه نـام خـود را در دفتـر سـتاد ثبـت کنـد از شـدت گرسـنگی و ضعف از 
حال می رود. شـهید جز آن دسـته از نیروهایی اسـت که سـراز پا نشـناخته، 

همـواره آمـاده اجـرای مأموریـت بود.
 شـهید ناصـر نیکـو فرزنـد بهـروز، متولـد دوم شـهریور مـاه 1340 شـهر 
مرودشـت و دانـش آمـوز سـال چهارم متوسـطه در رشـته ریاضـی و فیزیک 
بـود. در تاریـخ 1359/10/22 در حـال آبرسـانی بـه منطقه ذوالفقـاری آبادان 

بـر اثـر اصابـت ترکـش به بدنـش به شـهادت رسـید.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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سئواالت نوزدهمین مسابقه

- چنـد تن شـکر بیـن پـرورش دهندگان زنبور عسـل توزیع شـده 
است؟

- خسارت سرما به کشاورزی فارس چه میزان بوده است؟
- سامانه برکت را توضیح دهید؟

- سـهم اسـتان فـارس در برنامـه توسـعه گلخانـه در کشـور چـه 
میزان است؟ 

اسامی برندگان مسابقه شماره 18

در چهاردهمین مسابقه "پرتو امید" 205 نفر به سئواالت جواب و از بین
آنان 198 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود به

آنها اهدا خواهد شد:

رضا احدی، حسن امیدی، سید غالمعلی جوکار
و لیال طاهری

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

اصول و ابزارهای برنامه ریزی 
آبیاری مزارع و باغ ها

نویسنده:
محمد علی شاهرخ نیا

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
در  انتظـار  مـورد  منافـع  آبیـاری،  ریـزی  برنامـه  تعریـف  مقدمـه، 
برنامه ریـزی آبیـاری شـرایط حصـول موفقیت بیشـتر در برنامـه ریزی 
آبیـاری، اطاعـات مـورد نیـاز بـرای برنامـه ریـزی آبیـاری، معرفـی 
ابزارهـای معمـول برنامـه ریزی آبیاری، اسـتفاده از دمای پوشـش گیاه،

هـای  دسـتگاه  انـواع  سـنجی،  تبخیـر  روش  بـرگ،  آب  پتانسـیل 
آبیـاری  برنامه ریـزی  سـامانه های  خـاک،  رطوبـت  اندازه گیـری 
اتوماتیـک و هوشـمند، نتایـج تحقیقـات اخیـر در زمینـه برنامـه ریـزی 

منابـع توصیه هـا،  و  نتیجه گیـری  آبیـاری، 

شمــاره 69 - بهمن مـــــــاه 1399

حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:استان فارس:

دفاع از عنوان بهره بردار نمونه دفاع از عنوان بهره بردار نمونه 
ملی یک رسالت استملی یک رسالت است

طمراسی، رئیس سازمان حراست وزارت جهاد طمراسی، رئیس سازمان حراست وزارت جهاد 
کشاورزی:کشاورزی:

ساعت بیولوژیک مدیران ساعت بیولوژیک مدیران 
بخش کشاورزی باید از وقایع بخش کشاورزی باید از وقایع 

جلوتر باشدجلوتر باشد

عسکری، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی عسکری، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی:مجلس شورای اسالمی:

بخش کشاورزی علی رغم آسیب بخش کشاورزی علی رغم آسیب 
جدی از شیوع ویروس کرونا، جدی از شیوع ویروس کرونا، 

0/870/87 رشد داشته است رشد داشته است

به مناسبت بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمیبه مناسبت بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

افتتاح افتتاح 193193 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ  طرح کشاورزی با اعتباری بالغ 
بر بر 47244724 میلیارد  میلیارد ریال در فارسریال در فارس

رحیمی، استاندار فارس:رحیمی، استاندار فارس:
دستیابی به استانداردها، الزمهدستیابی به استانداردها، الزمه

برترین های بخش کشاورزیبرترین های بخش کشاورزی

نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
سرمازدگی مرکبات فارسسرمازدگی مرکبات فارس

یک فاجعه بزرگ استیک فاجعه بزرگ است

شمــاره 68 - دی مـــــــاه 1399

حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:استان فارس:

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین 
عوامل عارضه زوال در مرکباتعوامل عارضه زوال در مرکبات

مهرزاد خرد مجری راه اندازی سیستم مهرزاد خرد مجری راه اندازی سیستم 
یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور:یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور:

شفاف سازی خدماتشفاف سازی خدمات
با پایگاه اطالعات مکانیبا پایگاه اطالعات مکانی

محسن علیزاده نماینده مردم شهرستان سپیدان محسن علیزاده نماینده مردم شهرستان سپیدان 
در خانه ملت:در خانه ملت:

فارس با تولید فارس با تولید 3/33/3 میلیون تن  میلیون تن 
محصوالت باغی؛ رتبه نخست کشورمحصوالت باغی؛ رتبه نخست کشور

فارس با تولید فارس با تولید 33//33 میلیون تن محصوالت  میلیون تن محصوالت 
باغی؛ رتبه نخست کشورباغی؛ رتبه نخست کشور

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

مبنای آمارها مبنای آمارها 
باید کار علمی باید کار علمی 

و دقیق باشدو دقیق باشد

عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس:عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس:

کشاورزی دانش بنیانکشاورزی دانش بنیان
الزمه رقابت در بازارهایالزمه رقابت در بازارهای

بین الملی استبین الملی است

محمد مهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی:محمد مهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی:

بیش از بیش از 66 میلیارد دالر میلیارد دالر
درآمد ارزی بخش کشاورزیدرآمد ارزی بخش کشاورزی

در سال گذشتهدر سال گذشته
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بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با حضور دادستان عمومی و انقالب از کشتارگاه های طیور

برگزاری آیین روز درختکاری با حضور استاندار فارس

برگزاری مسابقات پینگ پنگ در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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سازمان جهاد کشاورزی استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان

لینک را لمس کنید

توسعه امنیت غذایی،توسعه امنیت غذایی،
افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید،افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید،

توانمندسازی ذی نفعان و رونق اقتصادی بخش کشاورزی توانمندسازی ذی نفعان و رونق اقتصادی بخش کشاورزی 
چهار ماموریت اساسی سازمان جهادچهار ماموریت اساسی سازمان جهاد

کشاورزی استان فارسکشاورزی استان فارس

http://www.fajo.ir
http://www.fajo.ir
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