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رئیس دادگستری استان فارس:

قریب هزار هکتار از اراضی ملی
از دست زمین خواران استان 

رفع تصرف شد 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در سفر به استان فارس:

عملکرد فارس در 
مبارزه با ملخ صحرایی 

بسیار عالی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

نیاز به حضور فیزیکی مراجعین
در سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس نیست

بهره برداری از 80 واحد صنایع تبدیلی و غذایی
 در سال 98

17/2 درصد افزایش جذب ماده خام و کاهش 12/5 درصد ضایعات محصوالت رقم خورد

 استاندار فارس:

تاکنون 211 هزار هکتار پایش
و 5 هزار هکتار مبارزه علیه ملخ 

صحرایی صورت گرفته است

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

درخت کاری عالوه بر
جنبه های اجتماعی،

ثواب معنوی بسیار زیادی دارد

با رای قاطع نمایندگان مردم در خانه ملت:

کاظم خاوازی
وزیر جهاد کشاورزی شد

با ارتقاء استان فارس از مقام چهارم به دوم کشور

ویژه نامه “راه تعالی” - ضمیمه این شماره



نمونه هایی از اقدامات گسترده سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مقابله با ویروس کرونا

دو نمونه از هجوم ملخ صحرایی به عرصه های منابع طبیعی استان فارس



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

زندگی کرونایی
و تجلیل از کارمندان نمونه سازمان، 

بدون برگزاری مراسم
بــدون تردیــد منابــع انســانی در هــر 
کشــور یــا ســازمان منشــاء تحــول و 
توســعه آن هــا محســوب می شــود و 
غنــای هــر جامعــه ناشــی از کیفیــت 
ــزان  ــز می ــت و نی ــانی آن اس ــع انس مناب
بهــره وری و رشــد اقتصــادی جوامــع 
رابطــه مســتقیمی بــا میــزان دانــش فنــی 

نیروهــای انســانی آن دارد.
ــد  ــز همانن ــد توســعه بخــش کشــاورزی نی  بدیــن ترتیــب در فرآین
و  اســت  انســانی  نیــروی  اساســی،  محــور  بخش هــا  ســایر 
و  مناســب  فناوری هــای  از  اســتفاده  و  ســرمایه گذاری  ارتقــاء 
ــع انســانی آگاه و باهــوش  ــوب در گــروی مناب سیاســت گزاری مطل
هســت. بنابرایــن نقــش مدیریــت در شــناخت ایــن منابــع ارزشــمند 
و اســتفاده بهینــه از آن هــا جهــت توســعه و تعالــی ســازمان بســیار 

ــت اســت. ــز اهمی حائ
ــان بخــش  در ســال گذشــته بیــش از صــد و بیســت نفــر از کارکن
ــه انتخــاب  ــوان نمون ــه عن ــف ســتادی و شهرســتانی ب هــای مختل
ــا برگــزاری  شــدند و مقــرر گردیــده بــود طبــق ســنوات گذشــته، ب
مراســم باشــکوهی و بــا حضــور مســئولین ملــی و اســتانی در هفتــه 
اول اســفندماه از ایــن عزیــزان تجلیــل شــود کــه بــا پدیــدار شــدن 
و شــیوع کرونــا ویــروس، ایــن مراســم نیــز برگــزار نشــد و تجلیــل 
از ایــن انســان هــای شایســته کــه هدفشــان خدمــت بــه مــردم و 
کســب رضــای پــروردگار اســت میســر نشــد و تقدیــر از آن هــا غیــر 

حضــوری انجــام شــد.
بــه واقــع آن هــا بــا تبییــن مالک هــای انتخــاب کارمنــدان نمونــه 
بــه عنــوان نماینــدگان خیــل عظیــم کارکنــان ایــن خانــواده بــزرگ 
نانتخــاب و مــورد تشــویق و تقدیــر قــرار گرفتنــد و بدیهــی اســت 
یکــی از بزرگ تریــن توفیقاتــی کــه خداونــد بــه بنــده خــود ارزانــی 
ــای  ــایی از کاره ــق و گره گش ــه خل ــزاری ب ــت خدمتگ ــته اس داش
ــد  ــت آن برســد بای ــه فضیل ــر انســان بخواهــد ب ــردم اســت و اگ م

کارهایــش را بــرای رضــای خــدا انجــام دهــد.
ــزرگ  ــواده ب ــک از خان ــو کوچ ــک عض ــوان ی ــه عن ــب ب اینجان
جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس ضمــن تبریــک و تهنیــت خدمــت 
همــکاران گرامــی نمونــه در ســال گذشــته، موفقیــت همــه آن هــا 
را از درگاه خداونــد متعــال مســئلت نمــوده و بــر ایــن بــاور هســتم 
ــه  ــه در زمین ــته از جمل ــال گذش ــه در س ــی ک ــای بزرگ موفقیت ه
ــه  ــر نام ــذ تقدی ــه، اخ ــعه گلخان ــی، توس ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
... در بخش هــای مختلــف  و  تعالــی ســازمانی  چهــار ســتاره 
ســازمان کســب گردیــد، یقینــًا مرهــون تــالش همــه کارکنــان بــا 
ــوده اســت کــه همــگام  ــم و آقایــی ب ــه، کارآمــد، جــوان، خان تجرب
بــا مدیــر ارشــد ایــن ســازمان گام برداشــته اند و امیــدوارم حرکــت 
ــرار دارد  ــه در آن ق ــی ک ــازمان و جایگاه ــن س ــوی ای ــه جل رو ب
بــه خصــوص بــا توجــه بــه جــاری ســازی مــدل تعالــی ســازمانی و 
نقــش منابــع انســانی کــه در الگــوی تعالــی بــرای ارزیابــی ســازمان 
معیــار بســیار ارزشــمند، غنــی و اساســی اســت بــا توجــه بــه هــدف 
گــذاری کســب تندیــس بلوریــن در ســال جــاری بــه ســرعت پیــش 
رود و همــواره بــه عنــوان خدمتگــذاری شایســته بــرای ذی نفعــان 

ــاءاهلل ــم. ان ش ــازمان گام برداری س
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

گفت و گو
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ابالغ ۳۴ اولویت
عمومی و تخصصی وزارت 

جهاد کشاورزی از سوی روحانی

در پیوست حکم انتصاب کاظم خاوازی
به سمت وزیر جهاد کشاورزی

رئیـس جمهـوری اسـالمی ایران در پیوسـت حکـم انتصـاب کاظـم خـاوازی بـه سـمت وزیـر جهـاد کشـاورزی، اولویت هـای سـی و چهارگانه این 
وزارتخانـه را در دو بخـش عمومـی و تخصصـی، ابـالغ کرد. 

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانـی در این پیوسـت حکـم، از خاوازی خواسـته اسـت کـه برنامه های 
وزارتخانـه تحـت مدیریـت خـود را بـا توجـه دقیـق بـه جهت گیری هـا و اولویت های سـی و چهـار گانه تنظیـم کـرده و برنامه های اجرایـی را ظرف 

2 مـاه به دفتـر وی ارایـه کند.
رئیـس جمهـور همچنیـن در ایـن پیوسـت حکـم، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور را موظف کـرد هر 6 مـاه یک بار گزارش مقایسـه ای از پیشـرفت 

و تحقـق برنامـه دربـاره اولویت هـای ابالغـی را بـه دفتـر رئیـس جمهور ارایـه نماید تـا عملکرد و چگونگـی پیشـرفت برنامه ها ارزیابی شـود.
متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر کاظم خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی

دولـت دوازدهـم، بـر اسـاس برنامه هایی 
کـه در دوران انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـه مـردم ارائه شـده اسـت و نیـز مبتنی 
مجلـس  بـه  شـده  تقدیـم  برنامـه  بـر 
شـورای اسـالمی در هنگام معرفـی وزرا، 
رسـالتی بس سـنگین بر عهـده دارد. این 
دولـت باید بتواند طـی دوره فعالیت خود، 
کشـور عزیزمـان ایـران را از چالش هـای 
بـزرگ انباشـته شـده در طول چنـد دهه 
گذشـته عبور داده و شـرایط مسـاعدی را 
بـرای مقطـع پایانی فعالیت خود در سـال 
1400 کـه مصـادف بـا به پایان رسـیدن 

قـرن حاضـر اسـت، به وجـود آورد.
محدودیـت منابـع و سـایر محدودیت هـای سیاسـی، اداری، اجتماعـی و فرهنگـی از یـک طـرف و اسـناد باالدسـتی شـامل سیاسـت های کلی اصل 
44 قانـون اساسـی و سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی و تحقـق شـعار سـال جـاری کـه از سـوی مقـام معظـم رهبری بـه عنوان جهـش تولید 
نام گـذاری شـده، ایجـاب می کنـد کـه هـر وزارتخانه بر اهداف مشـخص و محدودی کـه از اولویـت باالیی برخوردار هسـتند، متمرکز شـود و عالوه 

بـر پیشـبرد امـور جـاری، اصالحات سـاختاری بـرای محقق سـاختن برنامه هـا را در دسـتور کار خود قـرار دهد.
لـذا ضـروری اسـت جناب عالـی برنامه هـای وزارتخانـه تحـت مدیریـت خـود را بـا توجـه دقیق بـه جهت گیری هـا و اولویت هـای ذیل تنظیـم کرده 

و برنامه هـای اجرایـی را ظـرف 2 مـاه بـه دفتـر اینجانب ارائـه نمایید.
همچنیـن، سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور موظـف اسـت هـر 6 مـاه یک بـار گـزارش مقایسـه ای از پیشـرفت و تحقق برنامـه دربـاره اولویت های 

ابالغـی را بـه دفتـر رئیـس جمهـور ارائـه نماید تـا عملکـرد و چگونگـی پیشـرفت برنامه ها ارزیابی شـود.
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اولویت های عمومی
1. ارتقـای سـالمت نظـام اداری، شـفافیت مالـی، بهبـود دسترسـی همگانـی بـه 
اطالعـات، فراهـم آوردن فرصـت برابر، حفاظـت از اموال دولتی و معیـار قرار دادن 

قانـون در همـه امور.

۲. اعمـال شایسته سـاالری بـه عنـوان تنهـا معیـار انتخـاب همـکاران و مدیریـت 
تعـارض منافـع در تصمیم گیری هـا، واگذاری هـا و انتصابـات.

3. مـالک قـرار دادن »منشـور حقـوق شـهروندی« در وزارتخانـه و دسـتگاه های 
تابعـه بـه ویـژه در حوزه هـای مرتبـط بـا حقـوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها.

5. اولویـت وا گـذاری فعالیت هـا بـه مـردم و فراهـم آوردن زمینه مشـارکت هر چه 
بیشـتر بخش خصوصی.

۶. توجـه بـه رفـع انحصارهـا و برقرار کـردن فضـای رقابتی در کنـار تحت کنترل 
قـرار دادن و قاعده منـد کـردن حوزه هـای انحصاری.

۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8. بـه کارگیـری هرچـه بیشـتر جوانان، زنـان و شـهروندانی از اقـوام و مذاهب در 
سـطوح مدیریتـی و کارشناسـی و پرهیـز از به کارگیـری خویشـاوندان در مناصب 

متبوع. دسـتگاه های 

9. اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.

1۰. ابتـکار عمـل در نحـوه و نـوع فعالیت آن دسـتگاه بـرای مقابله بـا تحریم های 
ظالمانه.

11. اهتمـام به سـفرهای اسـتانی به منظور اجـرای برنامه های دولت و پاسـخگویی 
مسـتقیم به نیازهای مردم.

1۲. دفـاع از مواضـع دولـت و پاسـخگویی به شـبهاتی کـه در تریبون ها، رسـانه ها 
و فضـای مجـازی نسـبت بـه دسـتگاه متبوع بـا دولت مطرح می شـود.

13. ارائـه پیشـنهاد و اجـرای طرح های سـازنده نسـبت بـه رفع مشـکالت موجود 
و امیدآفرینـی نسـبت به آینده کشـور.

1۴. ارائـه برنامـه  دسـتگاه های متبـوع تا پایـان دولت دوازدهـم با توجه بـه بیانات 
مقـام معظـم رهبری در دیـدار مـورخ 1398.5.30 اعضاء محتـرم هیات دولت.

15. همـکاری جـدی بـا سـتاد ملی مدیریـت بیماری کرونـا برای اجـرای مصوبات 
آن سـتاد در وزارت متبوع

اولویت های تخصصی
1. توجـه جـدی بـه محدودیت منابـع آب و صرفه جویی در آب مصرفی کشـاورزی، 
در  نیـرو  وزارت  بـا  همـکاری  و  محصـوالت  تولیـد  در  آب  بهـره وری  افزایـش 

تعادل بخشـی بـه سـفره های آب زیرزمینـی.

۲. بـه کارگیـری سیسـتم های فناورانـه ی نویـن کشـاورزی بـا توجه به گسـترش 
دانش بنیـان. شـرکت های 

3. توجه به تقویت کشت گلخانه ای در تولید محصوالت کشاورزی.

۴. کاهـش قابـل توجـه آثـار بودجـه ای ایفـای نقـش دولـت در تضمیـن خریـد 
کشـاورزی. محصـوالت 

5. محور قرار دادن تامین امنیت

اولویت های غذایی و سالمت تغذیه در 
سیاست گذاری های بخش

۶. ایجـاد تغییـرات اساسـی در سـازوکار مبادلـه محصـوالت بخـش بـه منظـور به 
حداقـل رسـاندن واسـطه گری غیرضـرور و بهره منـدی هر چه بیشـتر کشـاورزان.

۷. بازتعریـف زنجیـره تولیـد به منظور کاهش ضایعات کشـاورزی و اسـتفاده بهینه 
از منابـع محدود آبی کشـور.

8. بـه حداقـل رسـاندن رشـد مصـرف انـرژی در بخـش کشـاورزی بـا افزایـش 
بهـره وری انـرژی.

9. پیاده سـازی الگوی مناسـب کشـت و هدایت نمودن حمایت هـا از تولیدکنندگان 
به رعایت ایـن الگو.

1۰. تولیـد پایـدار محصـوالت راهبـردی، افزایـش تولیـد در واحـد سـطح و تولیـد 
محصـوالت سـالم.

11. اقتصـادی نمـودن انـدازه واحدهـای تولیـدی کشـاورزی از طریـق افزایـش 
حاشـیه سـود کشـاورزان، سـاماندهی نهادهـا و تنظیم بـازار کاالهای کشـاورزی و 

گسـترش زنجیـره ارزش در بخـش.

1۲. حفاظـت از جنگل هـا، مراتـع، خـاک و اراضـی کشـاورزی و اقـدام موثـر برای 
مقابلـه بـا بیابان گسـتری و پدیـده گـرد و غبار.

13. پایدارسـازی کشـاورزی ایـران بـر مبنـای ظرفیت هـای واقعـی آب و خـاک، 
کمـک بـه بهبـود مدیریت منابع آبـی، ممانعت از فرسـایش خـاک و تحقق اهداف 

محیـط زیسـتی دولت.

1۴. کاسـتن از مصـرف کـود و سـموم شـیمیایی در کشـاورزی بـه منظـور ارتقای 
سـالمت عمومـی و کاسـتن از هزینه هـای فزاینـده بخـش بهداشـت و درمـان.

15. امکان سنجی و توسعه کشت فرا سرزمینی.

1۶. تشویق به تولید محصوالت ارگانیک.

1۷. هماهنگی هـای الزم بـا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای تامیـن مـواد 
غذایـی مـورد نیـاز در بـازار و توجـه ویـژه بـه معیشـت و کاهـش تورم بـر مردم.

18. اصـالح زنجیـره دام و طیـور بـه منظـور حفـظ ذخایـر ژنتیـک، اشـتغال زایی، 
تضمیـن امنیـت غذایـی، درون زایـی و کاهـش وابسـتگی بـه واردات.

19. اصالحـات سـاختاری در دسـتگاه متبوع به مـوازات بازنگـری در نظام آموزش 
کشـاورزی و ترویجـی و توجه ویـژه به پژوهش هـای کاربردی.

حسن روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران

۳۴ اولویت عمومی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده از سوی رئیس جمهوری



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس6
شماره 59 - فروردین مــــــاه 1399

استاندار فارس:

ردیابی ملخ در 211 هزار هکتار از اراضی فارس

اسـتاندار فـارس گفت: تاکنون ملخ صحرایی در سـطحی بیـش از 211 هزار 
هکتـار از عرصه هـای منابـع طبیعـی و کشـاورزی این اسـتان ردیابـی و در 

سـطحی بالـغ بـر 5 هزار هکتار مبارزه شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، عنایـت اهلل رحیمی با اشـاره بـه اینکه بر 
اسـاس پیش بینی ها در سـال جاری هجوم ملخ بسـیار گسـترده تر از سـال 
گذشـته اسـت، تصریح کرد: در سـال جاری تاکنـون 28 میلیارد ریـال اعتبار 

اسـتانی بـرای مبـارزه با این آفت مصوب شـده اسـت.
ملخ هـای  دسـته های  اولیـن  اسـفندماه  دوم  جمعـه  روز  وی؛  گفتـه  بـه 
صحرایـی بـه شهرسـتان های جنوبـی اسـتان فـارس حملـه کردنـد کـه به 
محـض ورود ایـن آفـت در سـطح اسـتان "سـتاد بحـران ملخ" به جانشـینی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و در شهرسـتان ها نیز به ریاسـت 

فرمانـدار و بـه جانشـینی مدیریـت جهاد کشـاورزی تشـکیل شـد. 
رحیمی ابـراز کـرد: امکانـات جهاد کشـاورزی بـه تنهایی پاسـخگوی مبارزه 
بـا ملـخ صحرایـی نیسـت از ایـن رو همـه دسـتگاه های وابسـته بـه جهـاد 
کشـاورزی و حتـی سـایر دسـتگاه های اجرایـی موظـف شـدند در ایـن امـر 

همـکاری الزم را داشـته باشـند.
وی بـه الـزام اسـتفاده از وسـایل اطفـای حریـق )روت فایـر( اداره منابـع 
طبیعـی و تانکرهـای آب امـور عشـایر درصـورت نیاز بـرای مبـارزه و موتور 
سـیکلت های بالاسـتفاده بـه منظـور ردیابـی ملـخ در مناطـق صعـب العبور 

نیـز اشـاره کرد. 
اسـتاندار فـارس افزود: دسـتگاه های اجرایـی عمرانی مثل راه و شهرسـازی 
و شـهرداری هایی کـه در حـوزه تهدیـدات قـرار دارنـد، موظـف شـده انـد 

امکاناتشـان را بـرای آمـاده سـازی فرودگاه هایـی کـه نیـاز بـه کار عمرانی 
دارنـد تخصیـص دهنـد و شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتـی نیـز بایـد به 

منظـور تامیـن سـوخت تراکتورهـا همکاری الزم را داشـته باشـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه دو "آمـادگاه مبارزه با ملـخ" در شهرسـتان های المرد و 
شـیراز گفـت: همـه امکانات اعـم از ماشـین های شاسـی دار و توربوالینرها 
در ایـن مکان هـا متمرکـز شـده اسـت و بیشـترین پهپادهـای سـم پاش 
موجـود در کشـور بـه اسـتان فارس تعلـق دارد که بـه فراخور نیـاز در اختیار 

شهرسـتان های مختلـف قـرار می گیرنـد. 
اسـتاندار فـارس بـا بیان اینکه تاکنـون در مدیریت و مبارزه بـا ملخ صحرایی 
در اسـتان فارس گام های موفقی برداشـته شـده اسـت، تاکید کرد: امیدوارم 
بـا همـکاری کشـاورزان فهیـم اسـتان و بسـیج همگانـی از این بحـران نیز 

بـا موفقیت گـذر کنیم. 

ده شهرستان فارس درگیر ملخ صحرایی 
 رحیمی گفـت: ده شهرسـتان، درگیـر هجـوم ملـخ هسـتند، کـه مبـارزه بـا 
ایـن آفت هـا در شهرسـتان های مهـر، المـرد، گـراش، قیروکارزیـن، خنـج، 
کازرون، فراشـبند، ممسـنی، فیروزآباد و الرسـتان انجام شـده اسـت و عالوه 
برشهرسـتان هایی کـه مـورد هجـوم ملـخ قـرار گرفتنـد پایـش در سـایر 
شهرسـتان ها بـه ویـژه 14 شهرسـتانی کـه سـال گذشـته دسـتجات ملـخ 
مشـاهده شـده ادامـه دارد و آمادگـی الزم بـرای مبارزه با این آفـت را داریم.

اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه سـم الزم بـرای مبـارزه اولیـه بـا ملـخ 
صحرایـی خریـداری شـده و بـه صـورت رایـگان در اختیـار کشـاورزان قرار 
خواهـد گرفـت، افـزود: انتظـار می رود نظیر سـال گذشـته کشـاورزان عزیز 
بـا انسـجام و عـزم جـدی از تمامی امکانـات در اختیـار بـه منظور مبـارزه با 

ملـخ صحرایـی اسـتفاده کنند.
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استاندار فارس:

رکورد بی نظیر فارس در صنایع تبدیلی و غذایی کشور

اسـتاندار فـارس گفـت: رتبـه ایـن اسـتان بـا تعـداد 80 واحـد جدیـد بـه 
بهره بـرداری رسـیده صنایـع تبدیلـی و غذایـی بخش کشـاورزی در سـالی 

کـه گذشـت از چهـارم بـه دوم کشـور ارتقـاء یافتـه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، عنایـت اهلل رحیمی بـا اشـاره بـه اینکه 
اشـتغال ایجـاد شـده از واحدهای جدید یکـر هزار و 285 نفر اسـت، تصریح 
کـرد: ایـن صنایـع شـامل 23 واحـد سـردخانه و انبار سـرد، 25 واحد بسـته 
بنـدی مـواد غذایـی، چهـار واحد بسـته بنـدی و فـرآوری گیاهـان دارویی و 

28 واحـد سـایر صنایع اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایجـاد صنایـع تبدیلی و غذایـی اثربخش تریـن رکن در 
راسـتای کشـاورزی پایدار اسـت، ابـراز کـرد: کل واحد های به تولید رسـیده 
در اسـتان فـارس بـا مجـوز جهـاد کشـاورزی 774 واحد اسـت کـه با جذب 

مـاده خـام بالغ بـر چهـار میلیـون و 810 هزارتن فعالیـت می کنند. 
اسـتاندار فـارس گفـت: بـه منظـور غلبـه بـر بروکراسـی اداری و سـهولت 
رونـد سـرمایه گـذاری، 56 موافقـت اصولی بی نـام برای راه انـدازی صنایع 
تبدیلـی و غذایـی در این اسـتان صادر شـده و آماده سـرمایه گذاری اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مجوزهـای بی نـام همه اسـتعالمات مـورد نیاز 
قبـل از واگـذاری طـرح بـه سـرمایه گذار اخـذ شـده، اظهارکـرد: مجوزهای 
مذکـور بـرای تمـام شهرسـتان هایی کـه دارای شـهرک صنعتـی هسـتند 

قابـل سـرمایه گذاری اسـت. 
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون 38 مـورد از موافقت هـای اصولـی بـه 
جـواز تاسـیس تبدیـل شـده، ابـراز کـرد: چهـار مجـوز در شهرسـتان های 

خرامـه، فیروزآبـاد و خرم بیـد "بـه نـام" شـده که شـامل دو مجـوز فرآوری 
پیـاز و فـرآوری سـیب زمینـی در شهرسـتان خرم بیـد، یک مجـوز فرآوری 
قارچ در شهرسـتان خرامه و یک مجوز تولیدعصاره و اسـانس در شهرسـتان 

فیـروز آباد اسـت. 
اسـتاندار فـارس ابـراز کـرد: طرح هـای لحاظ شـده در مجوزهای بـی نام بر 
اسـاس سـند توسـعه صنایع تبدیلـی غذایی اسـتان فارس بـوده و متقاضیان 
می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و انجـام مراحـل واگـذاری بـه 

مدیریـت صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
یـا بـه مدیریت هـای جهاد کشـاورری شهرسـتان های خـود مراجعـه کنند.
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رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور گفـت: عملکـرد فـارس در مبـارزه بـا ملـخ 
صحرایـی بسـیار عالـی اسـت کـه جـا دارد از اسـتاندار و رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان و تـک تـک افـراد درگیـر بـا مبـارزه بـا ایـن آفـت تقدیـر کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد”، محمدرضـا درگاهی روز یک شـنبه سـی ویکم 
فروردیـن مـاه در نشسـت سـتاد گیـاه پزشـکی در اسـتان فـارس گفت: سـه رکن 
رسـانه ای، پشـتیبانی و فنـی در مبـارزه موفـق بـا ملـخ صحرایـی نقـش موثـری 

دارند.
بـه گفتـه وی؛ وضعیـت و توفیقـات حاصلـه در کشـور مرهـون تـالش و همکاری 
مناسـب سـه بخش رسـانه ای و اطالع رسـانی صحیح، پشـتیبانی و لجسـتیک و 
همچنیـن فنـی و اجرایـی اسـت کـه همکاری و هـم افزایـی و حضور دائـم و توام 
آنهـا درعرصـه موجـب شـده تـا امنیـت غذایی کشـور حفـظ و تاکنون هیـچ گونه 

خسـارتی در ایـن زمینه نداشـته باشـیم.
رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور با اشـاره بـه اینکه ملـخ صحرایـی یک آفت 
بسـیار خطرنـاک اسـت که بر کشـور مـا تحمیل شـده چرا که کشـور ما در مسـیر 
حرکـت ملـخ صحرایـی قـرار گرفتـه و فصـل بهـار جوالنگاه آنـان می شـود، بیان 
کـرد: اگرچـه ایـن آفـت بسـیار خطرنـاک اسـت اما روسـای سـازمان هـای جهاد 
کشـاورزی و اسـتانداران در اسـتان هـای درگیـر در مدیریت این آفـت موفق عمل 

کردند.

جهاد کشاورزی فارس پیشرو
در همه موضوعات

سرپرسـت قائـم مقامـی وزیر در امـور حقوقی و مجلس در ادامه با اشـاره به کسـب 
بیـش از 92 درصـدی رای اعتمـاد بـرای بخـش کشـاورزی در انتخاب مقـام عالی 
وزارت، اظهـار کـرد: رای اعتمـاد بـی نظیری بود کـه افتخار دیگری در سـال جدید 

بـرای بخش کشـاورزی رقم زد.
وی افـزود: از یکایـک مدیـران بـه ویـژه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، تشـکل های بخش کشـاورزی و کشـاورزان عزیز که با همدلـی در معرفی 

مقـام عالـی وزارت نقش داشـتند، تشـکر و قدردانـی می کنم.
درگاهـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
همـه موضوعات پیشـرو و دارای نوآوری اسـت، ابـراز کرد: رئیس این سـازمان جزو 
مدیـران بسـیار خوبـی مـا هسـتند و در همـه موضوعات علمـی، پیشـرو و با جدیت 

و اهتمـام ویـژه ای امـورات را پیگیـری می کنند.
نشسـت سـتاد گیاه پزشـکی اسـتان فـارس، روز 31 فروردین ماه با حضـور درگاهی 
رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور، قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، معیـن مدیـر کل دفتـر مبارزه بـا آفات عمومـی و همگانـی و میری 

مدیـر روابـط عمومی سـازمان حفـظ نباتات کشـور در شـیراز برگزار شـد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:

عملکرد فارس در مبارزه با ملخ صحرایی بسیار عالی است
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رئیس حفظ نباتات کشور:
حمله موج جدید ملخ صحرایی

تا 15 روز آینده به ایران
رئیـس سـازمان حفـظ نباتات کشـور گفت: 
بـر اسـاس پیـش بینـی هـای فائـو در 15 
روز آینـده بـا حجـم بسـیار گسـترده ای از 
حملـه آفـت ملـخ صحرایـی بـه کشـور و 
بوشـهر،  جنوبـی  اسـتان  در  بـه خصـوص 
هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان مواجـه 

هسـتیم.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، محمـد 
رضـا درگاهـی روز یـک شـنبه سـی ویکم 
فروردیـن مـاه در سـفر به اسـتان فـارس با 
بیـان اینکـه امسـال کشـور مـا از دو جهت 
مـورد هجـوم ملـخ صحرایـی قـرار گرفتـه 
اسـت، تصریـح کـرد: حملـه ایـن آفـت از 

شـرق هندوسـتان و پاکسـتان هـا در روزهـای آینـده بـا شـدت بیشـتری صـورت 
مـی گیـرد و بـا توجـه بـه اینکه در شـبه جزیـره عربسـتان در حال حاضـر مراتع و 
عرصه هـای کشـاورزی پوشـش گیاهـی ندارند از طرف شـمال شـرق آفریقا که در 
حـال حاضـر کانون هـای تخلیـه شـده دارنـد و با حجم بیشـتر از سـال گذشـته به 

سـمت جنـوب کشـور مـا حملـه می کنند.
بـه گفتـه وی؛ در فـاز اول مبـارزه حـدود 250 میلیـارد ریـال اعتبـار در اختیـار 
اسـتان ها بـه منظـور مبـارزه قـرار گرفـت ودر فـاز دوم پیـش بینـی می شـود که 
حـدود 300 میلیـارد ریـال دیگـر در روزهـای آتـی در هیئت دولت مصوب شـود و 

در اختیـار اسـتان هـا قـرار گیرد.
سرپرسـت قائـم مقامـی وزیـر در امـور حقوقـی و مجلـس افـزود: تـا امـروز ملـخ 
صحرایـی در بیـش از پنـج میلیـون هکتـار از عرصـه هـای طبیعـی و کشـاورزی 
پایـش و در سـطحی بالـغ بـر یـک صد هـزار مبارزه صـورت گرفت کـه پیش بینی 

می شـود بیـش از تقریبـًا یـک میلیـون هکتـار بایـد مبـارزه انجام شـود. 
درگاهـی بـا اشـاره بـه اینکه وظیفـه همکاران مـن حفظ امنیـت غذایی در کشـور 
اسـت، ابـراز کـرد: ایـن آفـت بـه مراتـع و عرصـه هـای زراعـی و باغـی حملـه 
می کنـد کـه در صـورت عدم کنترل، خسـارت جبـران ناپذیری را وارد می سـازد و 
خوشـبختانه همکاران ما برخالف سـال گذشـته هـم از بُعد علمی و شـناخت رفتار 
آفـت از دانش بسـیار خـوب و باالیی برخوردار هسـتند چرا که دوره های آموزشـی 

بسـیار خوبـی بـرای آنها در سـال گذشـته تنظیم شـده بود.

پیش بینی مبارزه با سن گندم
در سطحی بالغ بر یک میلیون هکتار

رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور گفـت: در مـورد مبـارزه بـا آفـات، سـازمان 
حفـظ نباتـات وظایـف حاکمیتـی دارد و عالوه بر ملـخ صحرایی سـایر آفات هم از 

طریـق اسـتان هـا مورد پایـش و مبـارزه قـرار گرفتند.
وی افـزود: تاکنـون بیـش از 600 هـزار هکتـار بـا انـواع بیماری هـای گنـدم و جو 
مبـارزه شـده کـه تقریبـًا بـا توجه بـه بارندگی هایـی که داشـتیم تقریبـًا 230 هزار 

هکتـار بـا بیمـاری زنگ مبارزه شـده اسـت.
درگاهـی ابـراز کـرد: تاکنون در سـطحی بالغ بر 240 هزار هکتار در کشـور با سـن 
گنـدم مبـارزه شـده هر چنـد گندم در اسـتان هـای جنوبی درحال برداشـت اسـت 
و در مرکـز و اسـتان هـای شـمالی عملیـات مبارزه ادامـه پیدا می کنـد و پیش بینی 
ایـن اسـت کـه بیـش از یـک میلیون هکتـار باید با آفت سـن گندم هم مثل سـال 

گذشـته پایش و مبارزه شـود.

رئیـس حفـظ نباتـات کشـور بیان کـرد: جا دارد در پایان تشـکر ویژه داشـته باشـم 
از اصحـاب رسـانه بـه ویـژه رسـانه ملـی هم در سـال گذشـته و امسـال پوشـش 
بسـیار خوبـی از زحمـات همـکاران در بحث اطالع رسـانی انجام دادنـد و اگر نبود 
ایـن اطـالع رسـانی بـه موقـع و همـکاری و پوشـش رسـانه ای قطعًا مـا در بحث 

مبـارزه با مشـکالتی روبـرو بودیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
مبارزه 1۰ هزار هکتاری با ملخ صحرایی 

در استان فارس
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از مبارزه بالغ بـر ده هزار هکتاری 
بـا ملخ صحرایـی در این اسـتان تا کنون 
خبـر داد و گفـت: در بیـش از 280 هـزار 
هکتـار از عرصـه هـای منابـع طبیعـی و 

جنگلـی ایـن آفت پایش شـده اسـت. 
امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
محمـد مهدی قاسـمی با تاکید بـر اینکه 
تجربیـات مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی در 
سـال گذشـته و پیـش بینـی هـای انجام 
شـده توسـط سـازمان حفظ نباتات کشور 
ملـل  کشـاورزی  و  خواربـار  سـازمان  و 
آمادگـی  ایجـاد  موجـب  "فائـو"،  متحـد 

بیشـتر شـده اسـت، تصریح کـرد: با حمایت اسـتانداری های فـارس دو آمـادگاه مبارزه 
بـا ملـخ در ایـن اسـتان آمـاده و فعـال شـده اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ تمامـی تجهیزات و سـموم مورد نیاز بـا هماهنگی خوب سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور تامین، خریـداری و در اختیار مراکـز قرار گرفت.

ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: خوشـبختانه تـا کنون هیچ گونـه خسـارتی از آفت ملخ 
صحرایـی بـه اراضـی زراعـی و باغـی وارد نشـده اسـت و غالـب مبـارزه و پایش ها در 

عرصـه هـای منابع طبیعی انجام شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه پیـش بینـی هـای انجـام شـده مبنـی بـر احتمـال هجوم دسـتجات 
بـزرگ ملـخ صحرایـی از کانـون هـای شـمال آفریقا و عربسـتان بـه کشـورمان، ابراز 
کـرد: ضـرورت حفـظ آمادگـی بـرای مبـارزه با ملـخ صحرایـی تا پایـان خـرداد ماه در 

مناطـق مسـتعد هجـوم آفـت قطعی اسـت. 
قاسـمی بـا بیـان اینکـه ده شهرسـتان هـم مـرز با اسـتان هـای جنوبـی هرمـزگان و 
بوشـهر در موضـوع مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی درگیر و آمـاده باش هسـتند، افـزود: دو 
شهرسـتان مهـر و المرد بیشـترین سـطح مبارزه با ملـخ صحرایی را به خـود اختصاص 

اند.  داده 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه سـطح زیـر کشـت یـک میلیون 
هکتـاری اراضـی زراعـی و باغـی در ایـن اسـتان نیـز اشـاره کـرد و توضیـح داد: آفت 
خطرنـاک و مضـر ملخ صحرایی بیشـتر سـطح 600 هـزار هکتاری محصوالت شـتوی 
را تهدیـد مـی کنـد از ایـن رو بـا توجـه بـه موضـوع حفـظ امنیـت غذایـی مـردم این 
اراضـی بـه لحـاظ مبـارزه بـا آفـات، امـراض و علـف هـای هـرز توسـط کارشناسـان 

شهرسـتان هـا مدیریـت می شـوند. 
قاسـمی ضمـن تشـکر از حمایـت های فرمانـداران شهرسـتان های مختلف اسـتان در 
زمینـه مبـارزه بـا آفـات گریزی به موضوع شـعار سـال"جهش تولید" نیـز زد و گفت: ما 
بنـا داریـم که امسـال جهـش تولید را محقـق و نیاز غذایـی جامعه را بـر آورده کنیم. 

او از مبـارزه بیـش از 300 هـزار هکتـاری بـا علـف هـای هـرز و بیماری هـای گیاهی 
ماننـد زنـگ زرد و ملـخ در مـزارع شـتوی اسـتان فـارس در سـال زراعـی 99-98 بـه 

عنـوان یـک اقـدام عملـی در راسـتای جهـش تولید یـاد کرد.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: تاکنـون ملـخ صحرایی در 
سـطحی بالـغ بـر 186 هـزار هکتـار از عرصه های منابـع طبیعی و کشـاورزی این 

اسـتان ردیابـی و در حـدود 4 هـزار و 200 هکتـار مبـارزه صورت گرفته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی روز یک شـنبه سـوم 
فروردیـن در نشسـت بررسـی وضعیت ملـخ صحرایی کـه با حضور اکبـر آهنگران 
مدیـرکل دفتـر پیـش آگاهـی، سـعید معیـن مدیر مبـارزه با آفـات عمومـی و علی 
بابعلـی رئیـس گـروه برنامه ریزی و مبـارزه با ملخ صحرایی سـازمان حفـظ نباتات 
کشـور برگـزار شـد، ابـراز کـرد: خوشـبختانه بـا توجـه بـه تجربـه موفـق مبـارزه 
بـا ملـخ صحرایـی از سـال گذشـته و بـا برنامه ریـزی بسـیار خوبـی کـه داشـتیم، 
شهرسـتان ها در حالـت آمـاده بـاش هسـتند و به محض مشـاهده دسـتجات ملخ 

می شـود. انجام  مبـارزه 
بـه گفتـه وی؛ تاکنون ده شهرسـتان جنوبی اسـتان فـارس هم مرز با اسـتان های 
هرمـزگان و بوشـهر مـورد حملـه ملـخ قـرار گرفتنـد کـه بیشـترین مبـارزه در 

شهرسـتان های مهـر و المـرد صـورت گرفتـه اسـت.
 قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه رفتـار ملخ صحرایی نسـبت به سـال گذشـته متفاوت 
شـده اسـت، ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت، پایـش موثرتـری انجـام 
می شـود و کارشناسـان مروج مسـئول پهنه، کارشناسـان حفظ نباتات و کشاورزان 

در ایـن زمینـه همـکاری دارند.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از آمادگی دسـتگاه های سـمپاش، 

تجهیـز تراکتورهـا، تامیـن سـم مـورد نیـاز، تجهیـز فرودگاه هـای سـم پاش در 
مناطقـی کـه امـکان سم پاشـی هوایـی وجـود دارد نیـز سـخن گفـت و افـزود: 
امیدواریـم کمتریـن خسـارت را در حـوزه کشـاورزی، زراعـت و باغـداری از ایـن 

آفت داشـته باشـیم.
وی افـزود: از کشـاورزان خواسـته شـده تـا مـزارع و باغ هـای خود را مـورد پایش 
قـرار دهنـد و در صورت مشـاهده ملخ در اسـرع وقت به نزدیکتریـن مرکز خدمات 

مراجعـه و سـم مـورد نیاز را تامیـن کنند.
قاسـمی تاکید کـرد: گزارشـات مشـاهده ملـخ صحرایـی توسـط هـم اسـتانی ها با 

شـماره تمـاس 1504 نیـز دریافت می شـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: آفـات و بیماری هـا از جمله 
ریسـک های وارده بـر بخـش کشـاورزی اسـت از ایـن رو افزایش ضریـب امنیت 

غذایـی به کمـک همـکاران حفـظ نباتات محقق می شـود.

علی بابعلی رئیس گروه مبارزه با ملخ صحرایی حفظ نباتات کشور:
افزایش جمعیت ملخ تا 20 برابر سال گذشته

رئیـس گـروه برنامه ریـزی و مبارزه بـا ملخ صحرایی سـازمان حفظ نباتات کشـور 
گفـت: بـر اسـاس پیـش بینـی هواشناسـی کشـور و فائـو، جمعیت ملـخ صحرایی 
در کشـور مـا در سـال جـاری حداقـل تـا بیسـت برابر سـال گذشـته افزایـش پیدا 

می کنـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

پایش ملخ صحرایی در 186 هزار هکتار از اراضی فارس
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در ادامـه علـی بابعلـی بـا بیـان اینکـه سـال 
جـاری میلیاردهـا ملـخ صحرایی به کشـور ما 
هجـوم می آورند، ابراز کرد: سـال گذشـته در 
مجمـوع حـدود 175 دسـته پـروازی در ایران 
ثبـت شـد امـا از ابتـدای اسـفند تاکنـون یک 
صـد ریـزش در اسـتان های جنوبـی صـورت 

اسـت. گرفته 
بـه گفتـه وی؛ تاکنون جنوب فارس، بوشـهر، 
ملـخ  درگیـر  هرمـزگان  شـرق  و  خوزسـتان 
صحرایـی اسـت، اگرچـه بـه دلیـل پاییـن بـودن دمـا و هـوای ابـری در روزهـای 
اول فروردیـن کمتـر بـا ایـن آفـت مواجـه بودیم امـا در حـال حاضر منتظـر ظهور 
پوره هـا و ریزش هـای جدیـد از کشـورهای عربسـتان، عمـان و کویـت هسـتیم.

بابعلـی بـا بیـان اینکـه جمعیـت میلیـاردی ملـخ مـا را ناگزیـر بـه مبارزه شـیمایی 
کـرده اسـت، افـزود: تمهیـدات الزم بـه منظور مبـارزه با این اندیشـیده شـده و به 

نظـر می رسـد مشـکلی در ایـن زمینه نداشـته باشـیم.
او می گویـد: بـر اسـاس پیش بینی ها در سـال جـاری بیش از یک میلیـون هکتار 
از سـطوح کشـور نیـاز بـه مبارزه با ملـخ صحرایـی دارد و در حال حاضر در سـطح 

42 هـزار هکتـار مبارزه صورت گرفته اسـت.
بابعلـی گریـزی نیـز به چگونگـی هجوم ملـخ صحرایی به ایران در سـال گذشـته 
زد و گفـت: یـک تغییـر اقلیمی خـرداد مـاه 97 در اقیانـوس هنـد صـورت گرفت و 
مـرز کشـور یمن، عمـان و عربسـتان بارندگی های بیـش از نرمال صـورت گرفت 
بـه گونـه ای کـه بر اسـاس گـزارش فائـو در طـول یـک روز 580 میلیمتـر بارش 

اتفـاق افتـاد کـه ایـن بارش ها باعث سرسـبزی مناطق خشـک شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـر اثرتغییـرات اقلیمی و افزایـش زاد و ولد ملـخ صحرایی، 
ایـن آفـت از فـاز انفـرادی تبدیل به فاز مهاجر شـد، افزود: به دلیل خشـک شـدن 
مناطـق سـبز در کشـورهای یمـن عمـان و عربسـتان وسـبز بـودن ایـران اوایـل 

بهمـن مـاه سـال گذشـته این آفـت به کشـور ما وارد شـد.
بابعلـی بـا بیـان اینکـه طـول زندگـی هـر ملـخ حـدود 2.5 مـاه اسـت کـه در این 
مـدت حـدود 250 تخـم می گـذارد، یادآورشـد: ملخ هـا در حالـت تجمعـی تمایـل 
بـه پروازهـای طوالنـی مـدت دارنـد و حداقـل صـد متـر ارتفـاع می گیرنـد و بـا 
نیـروی بـاد جابجـا می شـوند بنابراین اگـر در طول یـک روز دوازده سـاعت بتواند 
پـرواز کنـد و سـرعت وزش بـاد هم مثـال 20 کیلومتر در سـاعت باشـد حدود 300 

کیلومتـر می توانـد در طـول روز جابـه جا شـود.

مدیرکل دفتر پیش آگاهی حفظ نباتات کشور:
پایش مزارع گندم ضروری است

سـازمان  آگاهـی  پیـش  دفتـر  مدیـرکل 
حفظ نباتـات کشـور گفـت: با توجه به سـطح 
زیـر کشـت بـاالی گنـدم در اسـتان فـارس 
گسـترش  مسـاعد  هوایـی  و  آب  شـرایط  و 
شـبکه  همـکاران  قارچـی  بیماری هـای 
مراقبـت بایـد مـزارع گنـدم را پایـش و بـه 
موقـع اطـالع رسـانی الزم بـرای مبـارزه بـا 

دهنـد. انجـام  بیماری هـا  و  آفـات 
در ادامـه اکبـر آهنگـران ابراز کرد: بر اسـاس 

آمارهایـی کـه در دنیـا وجـود دارد عـدم مبـارزه بـه موقع بـا آفـات و بیماری ها به 
طـور متوسـط می توانـد تا 40 درصد خسـارت به محصـول وارد کنـد و در مواقعی 
کـه ایـن آفـات و بیماری ها بـه صورت طغیانـی در بیایـد به خصـوص موضوع در 

مـورد زنـگ در بیایـد تا بـاالی 80 درصد می تواند خسـارت زا باشـد.
وی افـزود: بیماری هـای برگـی از جملـه زنـگ زرد و سـپتوریز به ویـژه زمانی که 

سـه بـرگ باالیـی گندم را آلوده سـازد و قبـل از اینکـه دانه گندم به حالت سـفتی 
برسـد خسـارت جبران ناپذیری بـه مـزارع وارد می کند.

آهنگـران از کشـاورزان خواسـت به محض مشـاهده آلودگی قارچـی در برگ های 
گنـدم حتـی بـه صورت لکـه ای، بـا اسـتفاده از توصیه های کارشناسـان مـزارع را 
سم پاشـی کننـد چـرا کـه تعلـل در مبـارزه باعث کاهش شـدید عملکرد می شـود.

مدیر مبارزه با آفات عمومی حفظ نباتات کشور:
اختصاص 20 میلیارد تومان به مبارزه با ملخ

عمومی سـازمان  آفـات  بـا  مبـارزه  مدیـر 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور  نباتـات  حفـظ 
بـرای مرحلـه اول مبـارزه 20 میلیـارد تومان 
حـدود  گفـت:  شـد،  داده  تخصیـص  اعتبـار 
درگیـر  اسـتان های  بـه  تومـان  میلیـارد   17
و حـدود دو میلیـارد تومـان از ایـن پـول بـه 
شـرکت خدمـات ویـژه تخصیـص پیـدا کرده 
بـه منظـور سمپاشـی هوایی در شـرایط مورد 
نیـاز اختصاص داده شـد و یـک میلیارد از این 

اعتبـار بـه صـورت متمرکـز هزینـه خریـد سـم، سـم پاش و... شـد.
در ادامـه سـعید معیـن افـزود: با نظر مسـاعدی کـه در هیئـت دولت وجـود دارد و 
پیگیری هایـی کـه نمایندگان محترم در مجلس شـورای اسـالمی دارند، امیدواریم 

بخـش دیگـری از اعتبـارات درخواسـتی در فروردین ماه تامین شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس تفاهـم نامـه ای کـه بیـن محمدرضـا درگاهـی رئیـس 
سـازمان حفـظ نباتـات کشـور بـا گرولـد بودکـر نماینـده سـازمان خواربـار جهانی 
)فائـو( در ایـران صـورت صـورت گرفتـه مقـرر شـد مبـارزه با ملـخ در قالـب طرح 
تـی سـی پـی در نظر گرفته شـود و بـر این اسـاس در مرحله ابتدایـی چیزی حدود 

300 هـزار دالر امکانـات در اختیـار کشـور مـا قـرار بگیرد.
معیـن بـا بیـان اینکه پیـش بینی می شـود تعـداد زیادی دسـته های ملخ از شـرق 
آفریقـا، شـبه جزیـره عربسـتان، کویت، امـارات، قطـر، بحرین و عمان وارد کشـور 
خواهنـد شـد، تصریـح کـرد: احتمال مبارزه در سـطح بیـش از یک میلیـون هکتار 
وجـود دارد از ایـن رو آمادگی هـای الزم بـرای مبـارزه بـا این آفت در سـطح ملی 

است. انجام شـده 
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: تـا ایـن تاریـخ اسـتان های خوزسـتان، بوشـهر، 
فـارس، هرمـزگان، جنوب کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان درگیر این آفت هسـتند 
و تاکنـون در سـطحی بیـش از 500 هـزار هکتار پایـش و بیش از 40 هـزار هکتار 

بـا ایـن آفت مبارزه شـده اسـت.
وی افـزود: اسـتان هرمـزگان بـا حـدود 19 هزار هکتار بیشـترین سـطح مبـارزه را 
در کشـور دارد و بعـد از آن بـه ترتیـب اسـتان های خوزسـتان، فـارس و بوشـهر از 

سـطوح مبارزه باالتـری برخوردار هسـتند.
مدیـر مبـارزه بـا آفـات عمومی سـازمان حفـظ نباتـات کشـور یـادآور شـد: سـال 
گذشـته اسـتان های ایـالم، خوزسـتان، کهگیلویـه و بویـر احمـد، فـارس، بوشـهر، 
هرمـزگان، کرمـان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبـی درگیـر حملـه ملخ 

صحرایـی و مبـارزه بـا ایـن آفـت بودند.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:
تخصیص اعتبار؛ روند مبارزه موثر با ملخ را سرعت می بخشد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پیش بینی می شـود 
مبـارزه بـا ملـخ صحرایی در سـطحی بالـغ بر صد هـزار هکتار انجام شـود که 

هزینـه ای بیـش از هفتـاد میلیارد ریـال را در بردارد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در سـتاد بحـران 
اسـتان فـارس کـه بـا دسـتور کار مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی برگزارشـد، ابراز 
کـرد: بـا توجـه به اینکـه تخصیص اعتبـار در رونـد مبـارزه موثر با ملـخ تاثیر 
دارد و از طرفـی حملـه ایـن آفـت "بحـران" اسـت، انتظـار مـی رود سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی نسـبت بـه تامیـن سـریع حداقـل بخشـی از اعتبـار 

مـورد نیـاز بـه صـورت نقـدی اقـدام کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ملـخ صحرایـی سـال جـاری با گسـتردگی بیشـتر از 
سـال گذشـته بـه اسـتان فـارس و اسـتان بوشـهر هجـوم آورده و بـا توجه به 
مرحلـه رشـدی مـزارع گندم، کلزا و شـتوی جات این اسـتان، امکان خسـارت 
بسـیار زیـادی بـه مـزارع وجـود دارد، تصریح کـرد: پیـش بینی می شـود بالغ 
بـر یـک و نیـم میلیـون هکتـار از عرصه هـای منابع طبیعـی، زراعـی و باغی 

اسـتان فـارس نیـاز به پایـش آفت مذکور داشـته باشـد.

بـه گفته قاسـمی، ملـخ صحرایی بـه شهرسـتان های جنوبی اسـتان فارس از 
جملـه ُمهـر، المـرد و بخشـی از الر حمله کردنـد و 14 شهرسـتان جنوبی که 

سـال گذشـته مـورد حمله ملخ قـرار گرفتنـد، آماده باش هسـتند.
وی افـزود: دو آمـادگاه مبـارزه بـا ملخ سـال گذشـته در المـرد و شـیراز مهیا 
شـده و همـه امکانـات اعـم از ماشـین های شاسـی دار، توربوالینرهـا در این 
مکان هـا متمرکـز شـده اسـت که بـه فراخـور نیـاز در اختیار شهرسـتان های 

قـرار می گیرد. مختلـف 
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد: تحقیقات در زمینه شـکار ملخ و اسـتفاده از این 
حشـره در تغذیـه دام و طیـور از جمله شـترمرغ در دسـتور کار مرکـز تحقیقات 

و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس قرار دارد.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه امکانـات جهاد کشـاورزی بـه تنهایی پاسـخگوی 
مبـارزه بـا ایـن حجم ملـخ نیسـت، گفـت: امکانـات دسـتگاه های وابسـته از 
جملـه وسـایل اطفـای حریـق )روت فایـر( اداره منابع طبیعـی و تانکرهای آب 

امـور عشـایر بـرای مبـارزه مورد نیاز اسـت.
وی افـزود: در مرکـز اسـتان سـتاد بحـران ملـخ بـه جانشـینی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و در شهرسـتان ها نیـز بـه ریاسـت فرمانـدار و بـه 

جانشـینی مدیریـت جهـاد کشـاورزی باید تشـکیل شـود.
سـتاد بحران اسـتان فارس که با دسـتور کار مبارزه با ملخ به ریاسـت محمود 
رضایـی معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری فارس برگزار شـد در این 
نشسـت مقرر شـد سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی از اعتبـارات 3 درصد نفت 
و گاز بخشـی از اعتبـارات مـورد نیـاز بـه صـورت نقـدی پرداخـت کنـد و بـه 
منظـور مبـارزه بـا ملخ امـور عشـایر تانکرهای آبرسـان، محیط زیسـت موتور 
سـیکلت های بالاسـتفاده بـه منظـور ردیابـی ملـخ در مناطـق صعـب العبور و 
دسـتگاه های اجرایـی عمرانـی مثـل راه و شهرسـازی و شـهرداری هایی کـه 
در حـوزه تهدیـدات قـرار دارند، امکاناتـش را برای آماده سـازی فرودگاه هایی 
کـه نیـاز به کار عمرانـی دارند تخصیص دهند و شـرکت پخـش فرآورده های 

نفتی بـرای سـوخت تراکتورها گشـایش کنند.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: رهـا سـازی آب سـد 
درودزن بـرای اراضـی کشـاورزی آبخـور رودخانـه ُکـر و کنترل توزیـع آب بین 
حقابه بران در شهرسـتان های زرقان، خرامه و مرودشـت خرسـندی کشـاورزان 

را بـه دنبال داشـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهـدی قاسـمی با بیان اینکـه مرحله 
اول رهـا سـازی سـهمیه آب سـال زراعی جـاری، در اسـفندماه صـورت گرفت، 
تصریـح کـرد: میزان آب رها سـازی شـده برای شهرسـتان های زرقـان، خرامه 
و مرودشـت جمعـًا 143 میلیـون متر مکعب اسـت و مقرر گردیده اسـت توسـط 
شـرکت سـهامی آب منطقـه ای تا پایان سـال زراعی جاری میـزان 200 میلیون 
مترمکعـب آبی برسـد و توسـط شـرکت سـهامی آب منطقـه ای در اردیبهشـت 

شود. رهاسـازی  ماه 
قاسـمی با بیـان اینکـه رهاسـازی آب در راسـتای تحقـق شـعار رونـق تولیـد و 
بـر اسـاس درخواسـت کشـاورزان منطقـه صـورت گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: 

کشـاورزان عزیـز بایـد بـه سـمت کاشـت گیاهـان کـم آب بـر و تغییـر الگـوی 
کشـت حرکـت کـرده و بهـره وری از آب را ارتقاءبخشـند.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: سـهمیه لحاظ شـده بر 
اسـاس تصمیـم کار گـروه آب و کشـاورزی و بـا بررسـی اطالعات کارشناسـی 

شـده و بـا توجـه بـه پایش مـزارع و نیـاز آبـی گیاهان انجام شـده اسـت.

خرسندی کشاورزان با رهاسازی آب سد درودزن
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پرداخت بیش از 1۴00 میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون در فارس

رئیس سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس گفت: 
در سـال گذشـته به منظور توسـعه مکانیزاسـیون در 
زیربخش هـای زراعـت، باغبانی،شـیالت و آبزیـان، 
امـوردام و منابـع طبیعـی یـک هـزار و 470 میلیـارد 
ریـال تسـهیالت مکانیزاسـیون و دو هـزار و 750 
اسـتان  ایـن  در  بالعـوض  کمـک  ریـال  میلیـون 

شـد. پرداخت 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی تصریح کـرد: این تسـهیالت شـامل 1350 
میلیـارد ریـال خط اعتبـاری مکانیزاسـیون، یک صد 
میلیـارد ریـال منابـع 4 درصـدی و بیسـت میلیـارد 

ریـال سـرمایه در گـردش بود.
وی با اشـاره به اینکه در سـال گذشته 1180 میلیارد 
ریال تسـهیالت در قالب خط اعتباری مکانیزاسـیون 
بـه اسـتان فـارس تخصیـص داده شـد، افـزود: علی 
رغـم محدودیت های ایجادشـده درتأمیـن تراکتور و 
کمبایـن داخلـی و خارجی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس، موفق بـه جذب 121 درصـدی منابع 
تخصیصـی شـد. بـه گفتـه قاسـمی؛ تسـهیالت کم 
بهـره و بـا سـود 4 درصـدی بـه منظورخریـد انـواع 
خردکـن،  سـاقه  و  مسـتقیم  کشـت  دسـتگاه های 
کمبایـن وش چیـن پنبـه، پهپـاد سـم پاش و بذرکار 
سـبزی و صیفـی جـات بـه متقاضیان پرداخت شـد.
وی تصریـح کـرد: پرداخـت کمک هـای بالعـوض 
بـه منظـور حمایـت از تأمیـن ادوات مـورد نیـاز در 
از  نفـر   38 بـه  روغنـی  دانه هـای  توسـعه  پـروژه 

گرفـت. صـورت  بهره بـرداران 
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه در دولـت تدبیـر وامیـد 
و بـا همـکاری همـه جانبـه و قابـل تحسـین بانـک 
کشـاورزی در هفـت مرحله تسـهیالت در قالب خط 
اعتبـاری مکانیزاسـیون بـا نـرخ سـود 15 درصـد و 
بازپرداخـت 5 تـا 7 سـاله بـه بهره بـرداران بخـش 

پرداخـت شـده اسـت، یـادآور شـد: در اسـتان فارس 
در مـدت مذکـور مبلـغ 4260 میلیـارد ریـال از ایـن 

اعتبـارات جذب شـد.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: از اعتبـارات مذکـور 
 385 تراکتـور،  انـواع  دسـتگاه   594 و  هـزار  سـه 
بـر  منطبـق  غـالت  برداشـت  کمبایـن  دسـتگاه 
جدیدتریـن تکنولوژی هـای روز و یک هـزار و 700 
دسـتگاه انـواع دنباله بنـد بـه نـاوگان مکانیزاسـیون 

اسـتان اضافـه شـده اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس افزود: تقویت 
ناوگان ماشـین های کشـاورزی اسـتان در سـال های 
یادشـده، افزایش ضریب مکانیزاسـیون اسـتان فارس 
بـه عنـوان یکی ازشـاخصه های مهـم مکانیزاسـیون 
از 1.25 در سـال92 به 2.06 اسـب بخـاردر هکتار در 

پایان سـال گذشـته به همراه داشـته اسـت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس:

کشاورزان از قارچ کش استفاده کنند
معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـا توجـه بـه مناسـب بـودن شـرایط آب و هوایی بـرای ظهور و اپیدمی شـدن 
بیماری هـای برگـی گنـدم، جـو و کلـزا؛ کشـاورزان مـزارع خـود را در اسـرع 

وقـت بـا قـارچ کـش سم پاشـی کنند. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان تصریـح کـرد: قـارچ کش 
مناسـب بیماری هـای برگی شـامل تیلت، فولیکور، امیستاراکسـترا و ... اسـت.
وی افـزود: مجموعـه بیماری هـای برگی مانند زنگ زرد، سـپتوریوز، سـفیدک 
سـطحی و سـایر لکه برگـی می توانند تـا 50 درصد محصـول را کاهش دهند.

پژمـان ابـراز کـرد: اسـتفاده از قارچ کـش ظهور گـره دوم سـاقه و ظهور برگ 
پرچـم )بـرگ زیـر خوشـه( انجـام می شـود که اگـر کشـاورزان بـا محدودیت 
مواجـه باشـند یـک مرحله سم پاشـی در زمان ظهـور برگ پرچم نیـز می تواند 

نتایـج مناسـب و افزایـش درآمد اقتصادی برای کشـاورزان داشـته باشـد.
ایـن مقـام مسـئول یادآور شـد: طبق آزمایشـات انجام شـده در داخـل و خارج 
از کشـور در شـرایط وجـود بیمـاری بـا کاربـرد ترکیبـات قارچ کـش می توان 

عملکرد گندم را برحسـب پتانسـیل ارقام 
و اقلیـم کشـت حداقـل 600 تـا 2 هـزار 

کیلوگـرم در هکتـار افزایش داد.
بـا  مبـارزه  بـرای  کـرد:  بیـان  پژمـان 
بیماری هـای برگـی گنـدم می تـوان بـا 
حداقـل یک مرحلـه سم پاشـی ترکیبات 
قـارچ کش بـا قیمت مناسـب مانند تیلت 
بـا هزینـه حداکثـر 200 هـزار تومـان در هکتـار )هر لیتـر 100 هـزار تومان به 
عـالوه 100 هـزار تومـان هزینه سم پاشـی(، حداقل یک میلیـون تومان ارزش 

افـزوده ناشـی از افزایـش عملکـرد محصـول در واحـد سـطح ایجـاد کرد.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
کشـاورزان خواسـت بـرای حصـول نتیجـه بهتـر قبـل از اسـتفاده از هـر نـوع 
قارچ کـش بـا کارشناسـان حفـظ نباتات و یا کلینیک های کشـاورزی مشـورت 

. کنند
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 سرپرست معاونت مدیریت امور اداری 
جهاد کشاورزی فارس معرفی شد

مدیریـت  سرپرسـت  سـوی  از  حکمـی  در 
امـور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
سـمت  بـه  سـلیمی کوچی  سـمیه  فـارس، 
سرپرسـت معاونـت ایـن مدیریـت منصـوب 
شـد. در قسـمتی از ایـن حکـم آمـده " امیـد 
اسـت بـا نـوآوری و مدیریت جهـادی، توکل 
همراهـی  و  همدلـی  و  توانـا  پـروردگار  بـه 

کارکنـان آن مدیریـت شـاهد ترقـی و شـکوفایی بیشـتر مجموعه امور 
باشـیم". اداری 

سـمیه سـلیمی کوچی در کارنامـه درخشـان کاری خـود عنـوان "جوان 
برتـر اسـتان فـارس در گرایـش کشـاورزی" را دارد که ایـن انتخاب از 
سـوی معاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان ملی جوانان در سـال 88 
صـورت گرفـت. وی؛ بانویـی توانمنـد و از نیروهای اسـتخدام نخبگان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت کـه نقش موثـری در 

جـاری سـازی مـدل تعالی EFQM در این سـازمان داشـته اسـت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کوار
معرفی شد

در حکمـی از سـوی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، عبدالرسـول جوکار به عنوان سرپرسـت 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار منصـوب 

 . شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در قسـمتی از ایـن 
حکـم آمـده اسـت: "امیـد اسـت بـا اسـتعانت از درگاه 
خداونـد بزرگ در اسـتفاده بهینـه از قابلیت های موجود 

بـه ویـژه منابع انسـانی ارزشـمند در انجـام امـور محوله موفـق و منصور باشـید، توفیق 
شـما را در مسـیر قانـون مـداری، اعتـدال گرایـی و رعایت منشـور اخالقی دولـت تدبیر 
و امیـد و خدمـت به نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایران از خداوند متعـال خواهانم."
عبدالرسـول جوکار دارای مدرک کارشناسـی ارشـد کشـاورزی اسـت و در کارنامه کاری 
خـود سـابقه مدیریـت امـور اراضی جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز و ریاسـت مراکز 

جهـاد کشـاورزی حومه و زرقـان این شهرسـتان را دارد.
پیـش از ایـن محمدجعفـر ملـک زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـود که 

اکنـون مدیـر حراسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.

پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه 
فـارس گفـت: پایـش عملیـات رهـا سـازی آب از 
کانال هـای  خروجـی  دریچه هـای  درودزن،  سـد 
ایـن سـد و بررسـی برداشـت ها از بسـتر رودخانـه 

بـه  اخیـر  از مـواردی سـت کـه در روزهـای  کـر 
ویـژه ایـام تعطیـالت نـوروز 99 توسـط کارگـروه 
پایـش رهـا سـازی آب سـد درودزن بـا محوریـت 
مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی 

بـه شـکایات بـه صـورت مسـتمر انجـام شـد. 

بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اله 
عباسـی افزود: حسـب دسـتور رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی ایـن اسـتان، کارگـروه پایش رهاسـازی 
آب سـد درودزن بـا محوریـت مدیریـت بازرسـی، 
و  شـکایات  بـه  پاسـخگویی  و  عملکـرد  ارزیابـی 
عضویـت نمایندگان مدیریت های امـور زراعت، آب 
و خـاک و امـور فنی و مهندسـی و همچنین نماینده 
مشـاور رئیـس سـازمان در امـور شهرسـتان ها بـه 
منظـور بررسـی رونـد توزیع آب رهاسـازی شـده از 
سـد درودزن در شهرسـتان های مرودشت، زرقان و 

خرامه تشـکیل شـد.
وی بیـان کـرد: اعضـاء کارگـروه یـک روز پـس از 
تشـکیل جلسـه، پایـش خـود را بـا حضـور مدیـر 
رئیـس  و  مرودشـت  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد 
درودزن  سـد  از  زرقـان  کشـاورزی  جهـاد  مرکـز 
و خروجی هـای سـد در کانال هـای سـمت چـپ، 
در  برداشـت ها  بهشـت،  و  راسـت، هامون  سـمت 
بسـتر رودخانـه کـر از محـل پـل خـان تا پـل نو و 
نیـز مـوارد مختلف مربوط به رها سـازی و برداشـت 
آب را از نزدیـک بـه صورت مسـتمر در کلیه ایام به 
ویـژه تعطیلـی ادارات، در مناطـق رهاسـازی آب در 
شهرسـتان های مرودشـت، زرقان و خرامـه انجام و 
مـوارد مـورد نظر و مشـکالت بهره برداران بررسـی 

 . شد

پایش رها سازی آب از سد درودزن
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: قیمت خریـد تضمینی 
گنـدم در سـال زراعـی جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود 50 درصـد 

یافت.  افزایـش 
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهـدی قاسـمی افزود: طبق مصوبه 
دولـت قیمـت خرید تضمینـی هر کیلوگرم گنـدم معمولی نان 2 هـزار و 500 

تومـان و گنـدم دوروم دو هزار و 600 تومان تعیین شـد.
وی بیـان کـرد: سـال گذشـته قیمـت خریـد تضمینـی هـر کیلوگـرم گنـدم 

معمولـی نـان یـک هـزار و 700 تومـان بـوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه وضعیـت خـوب بارندگی هـا و تاثیـر آن بر 
تولیـد در سـال زراعـی جـاری اظهـار کرد: بـا توجه به مناسـب بودن شـرایط 
آب و هوایـی بـرای ظهـور و اپیدمی شـدن بیماری هـای برگـی گنـدم، جو و 
کلـزا نسـبت بـه سمپاشـی مزارع خـود با سـموم مناسـب قارچ کـش از جمله 
تیلـت، فولیکـور، امیستاراکسـترا و ...  در اسـرع وقـت اقـدام نماییـد چـرا کـه 
مجموعـه بیماری های برگی مانند زنگ زرد، سـپتوریوز، سـفیدک سـطحی و 
سـایر لکـه برگـی می توانند تـا 50 درصد عملکـرد محصـول را کاهش دهند.
وی بـا بیـان اینکـه امنیـت غذایـی از تولیـد گنـدم تامیـن می شـود، تصریـح 
کـرد: کشـاورزان بـا رعایت نکات ایمنی دولـت را همراهی کننـد و ارگان های 
دیگـر نیـز مانند اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان فارس، پلیس راهور اسـتان 
فـارس و دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات درمانی شـیراز همکاری های الزم 

را برای برداشـت سـالم محصول داشـته باشند.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس نقـش موثـری در برداشـت گندم 
در سـطح کشـور دارد، تاکیـد کـرد: بالـغ بـر 2 هـزار دسـتگاه کمباین اسـتان 
فـارس جهـت مشـارکت در برداشـت گنـدم، جـو و کلـزا به جـز این اسـتان، 
سـایر اسـتان های کشـور را پوشـش داده و بـه صـورت مهاجـر بـه سـایر 
اسـتان ها عزیمـت می کننـد کـه در بحث ایمنـی کشـاورزان و حمـل و نقـل 

ایـن کمباین هـا نیازمنـد حمایـت سـایر دسـتگاه های اجرایـی هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فـروش گنـدم بـرای مصـارف نـان آزادپز، مشـمول 
نـرخ یارانـه ای نخواهـد بـود، خاطـر نشـان کـرد: بـه منظـور بهبـود شـرایط 
کیفـی خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی به ویـژه گندم، رعایـت کامل 

اسـتانداردهای مربوطـه ضروری اسـت.
قاسـمی یادآور شـد: در راسـتای انجـام مطلـوب تعهـدات دولـت و پرداخـت 
بـه موقـع مطالبـات کشـاورزان، منابـع مـورد نیاز بـرای خرید تضمینـی گندم 
عـالوه بـر پیـش بینـی از محـل اعتبـارات عمومـی، منابـع هدفمندسـازی 
یارانه هـا و تسـهیالت بانکـی از محل منابـع حاصل از اصـالح قیمت فروش 
گنـدم توسـط دولـت و کاهـش یارانه موضوع تبصـره )2( بنـد )1( این مصوبه 

تامیـن می گـردد.

پیش بینی تولید 1 میلیون و 300 هزار تن گندم
در استان فارس

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پیش بینـی می گردد 
در سـال زراعـی جـاری بیـش از 1 میلیـون و 300 هـزار تـن گندم در اسـتان 

فـارس تولیـد گردد.
محمـد مهـدی قاسـمی افزود: با توجه به شـرایط اقلیمی بسـیار خوبـی که در 
سـال زراعـی 98-99 داشـته ایم و علی رغم اینکه در سـطح بیـش از 15هزار 
هکتـار از اراضـی ایـن اسـتان با سـرمازدگی روبـرو بوده ایـم انتظـار داریم از 
سـطح حـدود 260 هـزار هکتـار اراضی گندم آبـی و بالغ بر 140 هـزار هکتار 
اراضـی گنـدم دیـم بالـغ بر 1 میلیـون و 300 هزار تن گندم در سـطح اسـتان 

فارس تولیـد گردد.
وی بیـان کـرد: کشـاورزان اسـتان فـارس بـا توجه به ایـن که سـابقه دیرینه 
ای در کشـت و کار گندم دارند و این اسـتان یکی از اسـتان های عمده تولید 
کننـده گندم در کشـور اسـت لـذا با شـیوه های مبارزه بـا آفـات، بیماری ها و 
علف هـای هـرز و نیز نحوه و ابزار کاشـت، داشـت و برداشـت ایـن محصول 

کامال آشـنا هسـتند و خوشـبختانه مشـکلی در این خصوص وجود ندارد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: برنامه ریـزی برداشـت و خریـد گندم 
در سـطح اسـتان انجـام گرفتـه و سـتاد خریـد و برداشـت گندم بـا محوریت 
اسـتانداری فـارس تشـکیل شـده اسـت و هماهنگی هـای الزم بـا اتحادیـه 
کمبایـن داران اسـتان و بـا دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط در اسـتان نظیـر 
پلیـس راهـور برای حمـل و نقل جـاده ای، بـا اداره کل پایانه هـا و همچنین 
از  دسـتگاه های ذی مدخـل در حـوزه برداشـت صـورت گرفتـه اسـت تـا 
مسـاعدت های آنـان بهـره منـد باشـیم و بتوانیـم هـم برداشـت و هـم خرید 

خوبی داشـته باشـیم.
وی تصریـح کـرد: بالـغ بـر 135مرکـز خریـد در سـطح اسـتان تـدارک دیده 
شـده کـه با مسـئولیت شـرکت بازرگانـی دولتی و شـرکت غله و با مباشـرت 

اتحادیـه تعـاون روسـتایی بحـث خریـد انجـام می گیرد. 
قاسـمی تاکید کـرد: خوشـبختانه قیمـت گنـدم بـه 2 هـزار و پانصـد تومـان 
در گنـدم نـان و 2 هـزار و ششـصد تومـان بـرای گنـدم دوروم افزایـش پیـدا 
کـرد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته بالغ بـر 50 درصـد افزایش داشـته اسـت 
و بـه نظـر می رسـد قیمـت تقریبـا خوبـی برای گنـدم اسـت و ان شـاءاهلل با 
توجـه بـه شـرایط و بارندگی هـای پیـش بینـی شـده فروردیـن مـاه، بتوانیم 
بـه میـزان عملکـرد تولیـد پیـش بینی شـده نائل شـویم و بـه امنیـت غذایی 

کشـور کمـک کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

افزایش حدود 50 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم
در سال 1۳99 
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معاون جهاد کشاورزی فارس:

خسارت 6۴00 میلیارد ریالی سرما به 
کشاورزی فارس

امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
سـرمای  گفـت:  فـارس  اسـتان 
 11 کشـاورزی  بـه  تاکنـون  بهـاره 
از  بیـش  اسـتان،  ایـن  شهرسـتان 
6400 میلیـارد ریـال خسـارت وارد 

اسـت. کـرده 
جعفـر صبـوری پـور در گفتگـو بـا 
خبرنـگار "پرتـو امیـد"، تصریح کرد: 
سـطح خسـارت دیـده محصـوالت 
و  زراعـی حـدود 25 هـزار هکتـار 
محصـوالت باغی بیـش از 20 هزار 

اسـت. هکتار 
بـه گفتـه وی؛ سـرما در محصـوالت زراعـی و باغـی شهرسـتان های آبـاده، اقلید، 
بوانـات، سـرچهان، خرم بیـد، سـپیدان، ارسـنجان، کـوار، جهـرم، کازرون و رسـتم 

ایجـاد خسـارت کرد.
صبـوری پـور ابـراز کرد: محصـوالت زراعی خسـارت دیده شـامل گندم، جـو، کلزا، 
حبوبـات، جالیـز و صیفـی جـات و محصـوالت باغـی خسـارت دیـده پسـته، انـار، 

گـردو، زردآلـو، هلو و سـیب اسـت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی:

خسارت 5 هزار میلیارد ریالی به 
بخش کشاورزی فارس

معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: سـیل، طوفـان، تگـرگ پنـج هـزار و 230 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  بخش هـای  زیـر  بـه  ریـال  میلیـارد 

خسـارت وارد کـرد.
جعفـر صبـوری پـور در گفـت  و گـو بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد"، با 
اشـاره بـه وقوع سـیل، طوفـان و تگـرگ در روزهای دوم و سـوم 
در شهرسـتان های الر،  مـاه تصریـح کـرد: خسـارت  فروردیـن 
المـرد، مهـر، خنـج، فراشـبند، قیروکارزیـن، داراب، زرین دشـت، 

گـراش و جهـرم رخ داد.
وی بـا بیـان اینکـه در پـی تغییـرات اقلیمی مذکـور، 34 هـزار و 
500 هکتـار از مـزارع، 7500 هکتـار نخیالت و مرکبات خسـارت 
وارد شـده اسـت، ابـراز کـرد: 15 کیلوتـر جـاده بیـن مـزارع، 600 
متـر مربـع سـاختمان و تاسیسـات، دو واحـد تاسیسـات آبیـاری، 
70 هکتـار آبیـاری تحـت فشـار، 1.5 کیلومتر شـبکه انتقـال، پنج 
کیلومتـر کانـال، پنـج مـورد بنـد و گوراب، یـک واحد جایـگاه دام 
و سـه رشـته قنـات نیـز از ایـن تغییـرات اقلیمی آسـیب دیـده اند.
صبـوری پور بیان کرد: متاسـفانه بر اثر جاری شـدن سـیالب های 
اخیـر 400 راس دام سـبک، 11 هـزار قطعـه طیـور، 25 راس دام 

سـنگین تلـف شـدند و بـه 733 کلنی زنبـور عسـل از بین رفت.

مدیر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: مصوبـه سـتاد تسـهیل و رفع 
اعتبـار  و  پـول  شـورای  توسـط  کـه  تولیـد  موانـع 
اصـالح شـده بود ازسـوی بانـک مکزی ابالغ شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه 
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
محمـود کجـوری افـزود: بـر مبنـای آن، مطالبـات 
از واحدهـای تولیـدی را کـه تمـام یـا بخشـی از آن 
غیرجـاری شـده اسـت، بـرای یـک بـار و حداکثر به 
مـدت پنج سـال بـا أخذ میـزان 7/5 درصـد از مانده 
بدهـی و بـا دوره تنفـس شـش ماهـه امهـال نماید.
 وی بیـان کـرد: بانـک مرکـزی با هدف مسـاعدت 
بـه بنگاه هـای تولیـدی و تسـهیل وصـول مطالبات 

غیرجـاری بانک هـا، پیشـنهادی را مبنـی بر اسـاس 
مصوبـه هشـتاد و پنجمیـن جلسـه سـتاد تسـهیل و 
رفـع موانـع تولیـد به شـورای محتـرم پـول و اعتبار 
متعاقبـًا مراتـب در یـک هـزار و  نمـود کـه  ارائـه 
دویسـت و هشـتاد و نهمین جلسـه این شـورا مطرح 

و مـورد تصویـب قـرار گرفت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بنـد الـف 
مصوبـه هشـتاد و پنجمیـن جلسـه سـتاد تسـهیل و 
رفـع موانع تولید به شـرح مؤسسـه اعتبـاری موظف 
اسـت بنـا بـه درخواسـت مشـتری و در چارچـوب 
ضوابـط و مقـررات موجـود مطالبـات از واحدهـای 
تولیـدی را که تمام یا بخشـی از آن غیرجاری شـده 
اسـت، بـرای یک بـار و حداکثـر به مدت پنج سـال 
بـا أخـذ میـزان 7/5 درصـد از مانده بدهـی و با دوره 
تنفـس شـش ماهـه امهـال نمایـد اصـالح و بند ب 

نیـز حـذف گردید.
وی تصریـح کرد: سـاز و کار اجرایـی امهال موضوع 
ایـن مصوبـه، در چارچـوب روش هـای امهـال مقرر 
در دسـتورالعمل نحـوه امهـال مطالبـات مؤسسـات 
ایـن  مزایـای  از  اسـتفاده  مهلـت  اسـت،  اعتبـاری 

مصوبـه تا پایان شـهریور ماه 1399 اسـت و چنانچه 
مشـتری وفق مفـاد قـرارداد امهـال، در موعد/مواعد 
بازپرداخـت  بـه  نسـبت  امهـال  دوره  طـی  مقـرر، 
قسط/اقسـاط مطالبـات امهالـی اقـدام نمایـد که در 
بانـک مرکـزی  از سـامانه های  اعتبـاری  اسـتعالم 
تعهـدات،  ایجـاد  یـا  و  تسـهیالت  اعطـای  جهـت 
مطالبـات مزبـور به عنـوان مطالبـات امهالی گزارش 
می شـود، لیکـن مشـتری یادشـده بابـت مطالبـات 
امهالـی مشـمول ممنوعیت هـای ناظر بر اشـخاص 

دارای بدهـی غیرجـاری نمی شـود.
توسـط  مطالبـات  امهـال  کـرد:  تاکیـد  کجـوری 
مؤسسـه اعتبـاری صرفـا بـرای مشـتریانی امـکان 
پذیـر اسـت کـه بـه تشـخیص مؤسسـه اعتبـاری 
و بـر مبنـای اعتبارسـنجی انجـام شـده، مطالبـات 
مذکورپـس از امهال در سررسید/سررسـیدهای مقرر 

قابـل وصـول باشـد.
وی یـادآور شـد: واحدهـای تولیـدی دارای مجـوز از 
وزارت جهـاد کشـاورزی یـا وزارت صنعـت، معدن و 
تجارت و معرفی شـده از سـوی سـتاد تسهیل و رفع 

موانـع تولیـد مشـمول این مصوبه اسـت.

ابالغ شیوه جدید استمهال وام تولید کنندگان به نظام بانکی
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صدور اولین مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید شیر
در استان فارس

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: با 
پیگیـری ایـن معاونـت مجوز فعالیـت تولید شـیر از مزرعه تا کارخانـه به منظور 

افزایـش بهـره وری محصوالت لبنی صادر شـد. 
جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید عبدالـه جزایـری افزود: اسـتان فارس از سـال 
1394 مقدمـات اجـرای میدانـی این طـرح را در اولویـت برنامه هـای خود قرار 
داد و در زمـره اسـتان های پیشـرو در ایـن زمینـه قـرار گرفـت کـه بـا توجه به 
دسـتور العمل هـای اجرایـی ابالغـی از مرکـز، ایـن معاونـت بـا پیگیری هـای 
مسـتمر و برگـزاری جلسـات منظـم بـا مجموعه هـای خصوصـی و تعاونـی در 
اسـتان موفـق بـه راه انـدازی زنجیـره تولید یکپارچه شـیر با نام مجتمع شـیر و 

گوشـت فرزیـس )دایتـی( گردید.
وی بیـان کـرد: شـرکت دایتی با دارا بودن سـه بخـش شـامل: کارخانه تولید 
محصـوالت لبنـی بـا تولیـد انواع شـیر و محصـوالت لبنـی و فعـال در زمینه 
صـادرات محصـوالت در داخـل و خارج کشـور213990 تن در سـال، کارخانه 
تولیـد خـوراک دام به ظرفیت 22000 تن در سـال و مجتمـع گاوداری صنعتی 
شـیری 1500 راس مولـد موفـق بـه دریافت مجـوز فعالیت زنجیـره یکپارچه 
تولیـد شـیر از سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور 

گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: در راسـتای حمایـت از تولیـدات دامی در 
سـال 1394 مقدمـات اولیـه طـرح ایجاد و توسـعه زنجیـره تولید یکپارچه شـیر 
و گوشـت قرمـز در کشـور بـا هدف کاهـش قیمت تمام شـده، کاهش ریسـک 
سـرمایه گـذاری، امـکان برنامه ریـزی بـرای عرضـه و بازاریابـی توسـط تولید 
کننـدگان، افزایـش قـدرت رقابتـی در بـازار صادراتی، تعمیم متناسـب سـود به 

کل حلقه هـای زنجیـره تولیـد، پایـداری در تمـام حلقه هـای زنجیـره تولیـد، 
افزایـش کیفیـت محصـوالت واسـطه و نهایی، بهبود شـاخص اقتصـادی تولید 

و کاهـش هزینه هـای واسـطه آغـاز گردید.
وی تصریـح کـرد: زنجیـره یکپارچه تولید شـیر می تواند در حـوزه تولیدات لبنی 
تغییـرات عمـده ای ایجـاد کند و بـا تغییر نگـرش از نگاه جزیـره ای به نگرش 
زنجیـره ای و فرآینـد محـور روابـط میـان واحدهـا، بهبـود یافتـه و بـا افزایش 
هماهنگـی در تولیـد محصـول، خدمت رسـانی کیفـی، تهیه گزارشـات مالی به 
موقـع و دقیـق و افزایش میزان فروش و سـودآوری، بهـره وری و ارزش افزوده 

بیشـتری به دست آورد. 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
شـعار روز جهانـی آب سـال 1399 )2020(، موضـوع 
اقلیـم« اسـت، محـوری کـه  تغییـر  کلیـدی »آب و 
جهـان آینـده را دسـتخوش تغییراتـی جـدی خواهـد 

. د کر
مهـدی  امیـد"، محمـد  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بـا  همزمـان  مـاه  فروردیـن  دوم  شـنبه  قاسـمی روز 
روزجهانـی آب، بیـان کـرد: آشـنا تر شـدن بـا ارتبـاط 
»آب و تغییـر اقلیـم«، چـه برای کاهش شـدت آثار آن 
و چـه بـرای سـازگارتر شـدن در جهانـی که بـه خاطر 
ایـن موضوع بـا دنیای امـروز مـا، احتمـااًل تفاوت های 

جـدی دارد و از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. 

وی افـزود: موضوع محوری امسـال حکایت از آن دارد 
کـه بحـث آب بسـیار فراتـر از آب شـرب و مصـرف 

اسـت.  روزانه آب 
قاسـمی ابراز کـرد: بنا بـر پیشـنهاد UN-Water ذخیره 
سـازی کربـن، محافظـت از تاالب ها، اسـتحصال آب 
باران، کشـاورزی هوشـمند بـر مبنای اقلیم و اسـتفاده 
مجـدد از فاضـالب از جملـه راه  حل های پایـدار، قابل 
تحمـل و مقـرون بـه صرفـه بـه منظـور سـازگاری با 

شـرایط تغییر اقلیم اسـت.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
افـزود: از طـرف دیگـر وظایـف عمومی هـر شـهروند 
در قبـال ایـن شـعار عبـارت اسـت از: اسـتحمام در 5 

دقیقـه، خـوردن وعده هـای گیاهـی، دور نریختن مواد 
غذایـی خوراکـی، خریـد پایـدار )خریدی اسـت بر پایه 
ابعـاد زیسـت محیطی، سـالمت محـور و اجتماعی( از 
فروشـگاه ها و خامـوش کـردن ابزارهـای الکترونیـک 
مـردم  راهکارهـا  ایـن  بـا  و  نیـاز(  عـدم  )درصـورت 
می تواننـد در زندگـی روزمـره بـه مبـارزه بـا تغییـرات 

کننـد. اقلیمی کمـک 
قاسـمی ابراز کـرد: توجـه ویـژه بـه اهمیـت آب بـه 
خصـوص در مناطـق خشـک و  نیمـه خشـک و بـه 
و  اسـتراتژی ها  سـرلوحه  بایـد  محـوری  آب  نوعـی 
اقدامـات مختلـف قـرار گیرد تـا ریسـک های مختلف 

ایـن نهـاده اساسـی کاهـش یابـد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
آب و تغییر اقلیم جهان آینده را تحت تاثیر قرار می دهد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بهـره وری معلـول اسـت و به نظر می رسـد علـت اینکه 
بهـره وری در بخـش کشـاورزی پایین اسـت باید ارزش 

واقعی آب کشـاورزی مشـخص شـود. 
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی در نشسـت بررسـی بهـره وری آب کشـاورزی 
در محـل اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
شـیراز؛ ابـراز کرد: در اسـتان فـارس حـدود 80 درصد از 

منابـع آب زیرزمینی اسـت از این رو طرح تعادل بخشـی 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در ایـن طـرح بـه بحـث 
مسـلوب المنفعـه چاه هـای غیرمجاز توجه شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت حـل مشـکل چاه هـای غیر 
مجـاز، تصریـح کـرد: در صورتـی کـه آب بـه صـورت 
نشـود،  داده  حجمـی و کنتـرل شـده تحویـل کشـاورز 
انگیـزه کافـی برای بـاال بـردن بهـره وری آب در کوتاه 

مـدت ایجـاد نخواهد شـد.

قاسـمی به ضـرورت آمـوزش و فرهنگ سـازی ترویجی 
بـه منظـور افزایـش بهـره وری نیز اشـاره کـرد و افزود: 
بـا همیـن میـزان آب در دسـترس می تـوان تولیـد قابل 

قبولی داشـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان 
ذخایـر  مصـرف  در  صرفه جویـی  منظـور  بـه  کـرد: 
آب هـای زیرزمینـی بایـد وزارت نیرو و شـرکت های آب 

منطقـه ای نیـز مشـارکت داشـته باشـند.
وی تصریـح کـرد: رایزبد، الگوی کشـت بهـاره و پاییزه، 
بـذور مختلـف، تنـاوب زراعـی، اسـتفاده از ارقـام جدید، 
افزایـش چشـمگیر ضریـب مکانیزاسـیون در چند سـال 
اخیـر، توسـعه آبیاری تحت فشـار بـا تخصیـص یارانه از 
جملـه اقدامات وزارت جهاد کشـاورزی بـه منظور صرفه 

جویـی در مصرف آب اسـت.
قاسـمی با اشـاره به اینکـه بین سـد درود زن و مالصدرا 
2000 چاهـک غیـر مجـاز وجـود دارد، اظهار کـرد: افراد 
زیـادی سـالیان سـال از برنج امـرار معاش کردنـد که به 
راحتـی بـا برنامه هـای ترویجـی نمی توان مانع کاشـت 
برنـج توسـط آنان شـد و یـا در شـرایطی کـه آب ارزش 
نـدارد اقتصـاد بهتـری بـرای کشـاورز رقـم می زنـد چرا 
کـه ایـن ممانعت هـا و ترویج هـا بـدون مدیریـت منابع 

آب اثرگذار نیسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: با 
عـزم جـزم تر و همـکاری اتـاق بازرگانی بهـره وری آب 
را دنبـال خواهیـم کـرد تا بر چالش خشـکی فایـق آییم.

سرپرسـت مدیریـت امـور رفـاه و پشـتیبانی سـازمان 
جهاد کشـا ورزی اسـتان فـارس گفت: سـازمان جهاد 
در  قـدم  پیـش  همـواره  فـارس  اسـتان  کشـا ورزی 

اجـرای فرامیـن مقـام معظـم رهبـری بـوده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، حسـین جعفـری 
افـزود: رزمایـش همدلـی و کمـک مومنانـه در ایـن 

سازمان اجرا می شود. 
وی با اشـاره بـه اهـداف و برنامه های سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس در خصـوص رزمایـش همدلـی و 
کمـک مومنانـه بیـان کـرد: لبیـک گفتن به سـخنان 

مقـام معظـم رهبـری در نیمـه شـعبان سـال جـاری 
در خصـوص کمـک بـه فقـرا از مهـم تریـن اهـداف 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: کمیتـه رزمایش 
همدلـی و کمـک مومنانـه در این سـازمان تشـکیل و 
پـس از شناسـایي افـراد نیازمنـد شـاغل و بازنشسـته 
غیـر  و  نقـدی  کمک هـای  همـکاران  همـت  بـا 
نقـدی جمـع آوری و بـا رعایـت شـان و جایـگاه این 
بزرگـواران بـا همـکاری حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه 
در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، صندوق 

انفاق، بسـیج و هیات شـهدای سنگرسـازان بی سنگر 
بیـن ایـن افـراد توزیـع خواهد شـد. 

وی همچنیـن با اشـاره بـه اینکه ماه مبـارک رمضان 
در پیـش اسـت، اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا همـت 
همـکاران بتوانیم سـهم کوچکی را در راسـتای تحقق 
و در  باشـیم  داشـته  منویـات مقـام معظـم رهبـری 
پایـان ایـن مـاه مبـارک نیز شـاهد شکسـت ویروس 
کوویـد 19 در ایـران اسـالمی و در کل دنیـا باشـیم و 
شـاهد بازگشـت صحت و سـالمتی همه مـردم عزیز 

کشـورمان بـه ویـژه همکاران باشـیم.

سازمان جهاد کشا ورزی استان فارس همواره پیش قدم در اجرای 
فرامین مقام معظم رهبری

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

ارزش واقعی آب کشاورزی مشخص شود
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

مزارع گندم بایستی بر علیه بیماری های برگی سمپاشی شوند

فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
در  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران  همـکاری  از 

داد. خبـر  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  پیشـگیری 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی با اشـاره به مشـارکت تراکتـورداران در اکثر 
شهرسـتان های اسـتان فـارس در امـر گندزدایـی، 
گفـت: بیـش از 1400 تراکتـور در ضدعفونـی معابر 

بـه کار گرفته شـدند.
وی تصریـح کـرد: تراکتـورداران اسـتان فـارس بـه 

سـمپاش های  از  اسـتفاده  بـا  داوطلبانـه  صـورت 
توربوالینـر و النـس دار اقدام بـه ضدعفونی معابر و 
گذرگاه هـای اصلـی و فرعـی اسـتان فـارس کردند.
قاسـمی افزود: پیگیـر تخصیـص سـوخت مـازاد بـه 
و  کرونـا  از  پیشـگیری  امـر  در  کـه  تراکتوردارانـی 
مبـارزه با ملخ صحرایی مشـارکت داشـتند، هسـتیم.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
ابـراز کـرد: این تراکتـورداران در دریافت تسـهیالت 
یارانـه ای مکانیزاسـیون نیـز در اولویـت قـرار دارند.

معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس با اشـاره به نـزول رحمت الهی در سـال 
گذشـته گفـت: بـه حمـداهلل بعـد از یـک دوره تقریبًا ده 
سـاله خشکسـالی در کشـور و اسـتان فـارس دو سـال 
هسـت کـه وضعیـت بارش هـا هـم در کشـور و هم در 

اسـتان خیلی خوب اسـت. 
پژمـان  حسـین  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
افـزود: در سـال جاری تاکنـون بیـش از 315 میلی متر 
میانگیـن بارندگـی اسـتان فـارس بـوده اسـت و انتظار 
داریم کشـاورزان این اسـتان عملکردهـای خیلی خوبی 
را رقـم بزننـد، امـا یکـی از عواملـی کـه در سـال های 
بـا بارندگـی زیـاد می توانـد مشکل سـاز شـود مقولـه 
شـیوع بیماری هـای برگـی محصـوالت کشـاورزی به 
ویـژه گنـدم اسـت کـه در شـرایط آب و هوایـی فعلـی 

می توانـد 50 در صـد عملکـرد را کاهـش دهـد. 
از راه  ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: یکـی 
کارهـای جلوگیـری از کاهـش عملکـرد و کـم کـردن 
اثـر ایـن بیماری هـا اسـتفاده از قارچ کش ها اسـت که 
بـه کشـاورزان عزیـز توصیـه می کنیـم که اگـر مقدور 
باشـد حداقـل دو مرحلـه؛ یکی در مرحله رشـد گره دوم 
سـاقه و دیگـری در مرحلـه ظهـور بـرگ پرچـم حتمـا 
مـزارع را خصوصـًا در سـال جـاری بـا ترکیبـات قـارچ 
کشـی که کارشناسـان حفـظ نباتـات توصیـه می کنند 
سم پاشـی نماینـد تا شـاهد کاهـش عملکرد در اسـتان 

 . شیم نبا
وی بیـان کـرد: مـا در سـطوح آموزشـی و ترویجـی در 
سـطح 10 شهرسـتان عمـل کرده ایـم و در بعضـی از 
مـزارع از جملـه مزارع کشـاورزان پیشـرو قطعاتـی را با 

قـارچ کش هـای مختلـف آزمایـش کردیم و در سـطح 
کشـور نیـز آزمایشـاتی انجام شـده کـه بیانگـر افزایش 
2 تنـی محصـول به جهت اسـتفاده از قارچ کش اسـت.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
گندزدایی معابر با همکاری جهاد کشاورزی در فارس

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بحـران  مدیریـت  رئیـس 
اسـتان فـارس گفـت: بـه منظـور درخواسـت بررسـی 
میزان خسـارت توسـط ارزیـاب بیمه بانک کشـاورزی، 
امـکان ثبت اطالعات خسـارت دیدگان تحت پوشـش 
از طریـق سـامانه جامـع صنـدوق بیمـه محصـوالت 

کشـاورزی، بـه آدرس “cs.sabka.ir” فراهـم شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، نـادر محمـودی 
تصریـح کـرد: صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزی در 
راسـتای اجـرای مصوبه هیـات دولت مبنـی بر کاهش 
ترددهـا و عـدم مراجعـه بیمـه گـذاران به شـعب بانک 
کشـاورزی، بـه منظـور پیشـگیری و کنتـرل ویـروس 

کرونـا، ایـن خدمـت را ارائـه کرده اسـت.
کشـاورزی  بخـش  گـذاران  بیمـه  وی؛  گفتـه  بـه 
می تواننـد بـا مراجعـه بـه صفحـه اصلـی سـامانه بـه 
آدرس “cs.sabka.ir” گزینه "ورود به عنوان مشـتری" 
را انتخـاب و اطالعـات خـود، شـامل کـد ملـی، تاریخ 

تولـد و انتخـاب نـام بیمـه گـذار را وارد کننـد.
بـه  ورود  بـا  افـراد  ایـن  سـپس  افـزود:  محمـودی 
سـامانه و انتخـاب گزینه هـای "پورتـال مشـتریان" و 
"خسـارت های مـن" اطالعـات خسـارت جدیـد را در 

اسـرع وقـت ثبـت کننـد.

رئیس مدیریت بحران جهاد کشاورزی فارس:

خسارت دیدگان کشاورزی، دریافت غرامت بیمه را غیر حضوری پی گیری کنند
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مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
تغییـر  قانـون، هرگونـه  بـر اسـاس  فـارس گفـت: 
کاربـری و تفکیک اراضی کشـاورزی، ساخت وسـاز، 
خاکبـرداری، فنس کشـی و دیوارکشـی در مـزارع و 
باغ هـا بـدون اخـذ مجـوز سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـت.  ممنوع 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمـود باصری 
افـزود: در صـورت مشـاهده مـوارد مذکـور عـالوه 
بـر قلـع و قمـع بناهـای احداثی، بـا متخلفـان طبق 
قانـون برخـورد خواهد شـد وکارشناسـان اموراراضی 
شهرسـتان ها در قالـب گروه هـای گشـت از اراضی 
کشـاورزی بازدیـد و طبـق تبصـره 2مـاده 10 قانون 
متخلفیـن  بـا  کشـاورزی  اراضـی  کاربـری  حفـظ 

برخـورد خواهنـد کرد.
در  می تواننـد  عزیـز  شـهروندان  کـرد:  بیـان  وی 
صـورت مشـاهده هرگونه تخریـب و تغییـر کاربری 
زمین هـای کشـاورزی مراتـب را از طریـق تمـاس 
با سـامانه ارتبـاط مردمی حفاظت اراضی کشـاورزی 
بـه شـماره تلفـن 131 یـا مراجعـه بـه واحدهـای 

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  در  مسـتقر  کشـیک 
دهنـد. اطـالع  شهرسـتان ها 

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: صـدور مجوز 
یـا پروانه سـاخت و سـاز در اراضی کشـاورزی خارج 
از محـدوده شـهرها توسـط شـهرداران، بخشـداران، 
و  روسـتا  و  اسالمی شـهر  شـوراهای  و  دهیـاران 
واگـذاری خدمـات زیربنایـی ماننـد آب، بـرق، گاز و 
تلفـن بدون اخـذ مجوز از سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان ممنـوع اسـت و وجاهت قانونی نـدارد و افراد 
و دسـتگاه های متخلـف طبـق قانـون بـه محاکـم 

قضایـی معرفـی خواهند شـد.
وی تصریـح کرد: بر اسـاس قانـون جلوگیری از خرد 

شـدن اراضـی کشـاورزی، هرگونـه تفکیـک و افراز 
اراضـی کشـاورزی بـه قطعـات کمتـر از نصاب های 
تعییـن شـده ممنـوع بـوده و ارائـه هرگونـه خدمات 
ثبتـی از قبیـل صـدور سـند مالکیـت تفکیکـی یـا 
افـرازی بـه ایـن گونـه زمین ها نیـز غیرمجاز اسـت.

باصـری تاکیـد کرد: تغییـر کاربری و تبدیـل اراضی 
زراعـی، باغـی و اراضـی بایر دارای سـابقه کشـت و 
کار واقـع در حریم شـهرها و خـارج از آن نیز ممنوع 
اسـت و متخلفان پـس از معرفی بـه محاکم قضایی 
عـالوه بر قلـع و قمع بنا و مسـتحدثات بـه پرداخت 
جـزای نقـدی و اعـاده زمین بـه وضع اولیـه محکوم 

خواهند شـد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس:

هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی
بدون مجوز ممنوع است

مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: فـارس بـا 300 هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی مجهـز شـده به 
سـامانه آبیـاری نویـن، همچنان در سـکوی اول اجـرای آبیاری نوین در کشـور 

دارد. قرار 
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، امیـر اسـالمی با اشـاره بـه اینکه 
اجـرای سـامانه های نویـن آبیـاری در هـر هکتـار صرفـه جویـی چهـار هـزار 
مترمکعبـی در آب را بـه دنبـال دارد، تصریـح کـرد: از طرح هـای مذکـور 43 
درصـد آن آبیـاری قطـره ای، 56 درصـد آبیـاری بارانـی و 1 درصـد کـم فشـار 

بـوده و فـارس بـا فاصلـه زیـادی از اسـتان دوم جـای گرفتـه اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در سـال گذشـته نیز بـا تجهیـز 7 هـزار و 600 هکتـار از اراضی 
اسـتان فارس به سـامانه های نوین آبیاری، این اسـتان همانند سـنوات گذشـته 
رتبـه اول را در کشـور کسـب کـرد که عالوه بـر صرفه جویی حـدود 30 میلیون 
متـر مکعبـی آب، در شـرایط سـخت اقتصـادی بـرای 2 هـزار و 600 نفـر نیـز 

بـه طـور مسـتقیم و غیر مسـتقیم شـغل 
ایجاد شـد.

مدیـر آب و خاک و امور فنی و مهندسـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس  بیـان 
کـرد: سـال گذشـته 840 میلیـارد ریـال 
تسـهیالت بـه کشـاورزان فـارس بـرای 
تجهیـز زمین هـای خـود بـه روش هـای 

نویـن آبیـاری تخصیـص یافت.
بـه گفتـه اسـالمی در سـال جـاری در 
صـورت تامیـن اعتبار، برنامه ریزی شـده 
از زمین هـای  حداقـل 15 هـزار هکتـار 
پوشـش  زیـر  بـه  اسـتان  کشـاورزی 

بـرود. آبیـاری  نویـن  طرح هـای 

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:

فارس همچنان در سکوی اول اجرای آبیاری نوین در کشور
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رئیـس اداره روابـط سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: بر اسـاس نظـر یکـی از اسـاتید صاحب 
نظـر در علـم روابط عمومـی در زندگـی کرونایی امروز 
سـه ناحیـه تـرس، یادگیـری و رشـد وجـود دارد و مـا 
بایـد معطـوف بـه آینده باشـیم و بـا درس هایـی که از 
بحـران کرونا گرفته ایم همواره سـعی کنیـم در مرحله 
رشـد قرار داشـته باشـیم و به فکر رشـد و بالندگی کار 
خـود  حرفـه ای  اجتماعـی  موقعیت هـای  و  حسـاس 
باشـیم و تهدیدهـای کرونـا را بـه فرصـت تبدیل کنیم 

و خـود را بـرای آینـده بهتر آمـاده کنیم.
به گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد”، علیرضـا واحدی پور 
بیـان کرد: در شـرایط کنونی بیشـتر از هـر زمان دیگر 
بـاال بردن سـواد رسـانه ای و ارتباطی ضـرورت دارد و 
بایـد هوشـمندانه و آگاهانـه تر از گذشـته اخبـار دنبال 
شـود و هـر خبـری نبایـد بازنشـر داده شـود چـرا کـه 
اخبـار منفـی  از  کنتـرل هیجانـات و فاصلـه گرفتـن 
باعـث می شـوند تا مجموعـه روابط عمومی بـا آرامش 
بهتـری نقـش واقعـی خـود را به عنـوان وکیـل مدافع 

جهـاد کشـاورزی و مدعـی العموم کشـاورزان ایفا کند.
وی افـزود: بـه منظـور پیشـگیری از شـیوع ویـروس 
کرونـا و گام برداشـتن در راسـتای سـالمتی مـردم و 
کارکنـان، در ایـن سـازمان از ابتـدای شـدت گرفتـن 
خطـر شـیوع ایـن ویـروس تمهیداتـی اندیشـیده شـد 
از ایـن رو بـه عنـوان اولیـن بخـش در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، اولین نشسـت مسـئولین و 
کارشناسـان سـتادی و شهرسـتانی روابـط عمومـی را 
بـه صـورت غیـر حضـوری در سـال جـاری برگـزار 

کرده ایـم.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به نامگذاری سـال توسـط 
مقـام معظـم رهبـری و نیـز نـگاه متعالـی رئیـس این 
از برنامـه محـوری در ایـن  سـازمان در همـه امـور، 
اداره در سـال  ایـن  افـزود:  سـازمان سـخن گفـت و 
جـاری نیـز بـا تدویـن برنامه هـای کالن و تهیه برش 
شهرسـتانی در همـه زمینه هـا اعم از چگونگـی ارتباط 
بـا اصحـاب رسـانه، ارتقـاء سـواد رسـانه ای و ارتباطی 
همـکاران، سـرعت عمـل در مدیریـت بحـران و... بـا 

تـوان بیشـتر آغـاز به کار کرده اسـت و همیـن توقع را 
از شـما در شهرسـتان ها خواهیـم داشـت.

سـال  عملکـرد  بـه  توجـه  بـا  ادامـه  در  واحدی پـور 
گذشـته مسـوولین روابط عمومی شهرسـتان ها، ضمن 
بیـان نقـاط قـوت و ضعـف آموزش هـای الزم را در 
رابطـه بـا رفع نقـاط ضعف بیـان کرد و بـه برنامه های 

کالن تدویـن شـده در سـالجاری اشـاره کـرد. 
در پایـان این نشسـت سـه سـاعته ضمـن بیـان نتایج 
ارزیابـی ایـن اداره از عملکرد سـال گذشـته مسـئولین 
کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریت هـای  روابـط 
شهرسـتان ها از مهـدی نعیمی، سـمیه عیـدی و وحید 
نیـاکان مسـوولین روابـط عمومی شهرسـتان های قیر 
و کارزیـن، مرودشـت و کازرون کـه بـه ترتیـب حائـز 
رتبه هـای اول تا سـوم شـده بودنـد قدردانـی به عمل 
آمـد و لوح هـای تقدیـر صـادر شـده از سـوی رئیـس 
مجـازی  کانال هـای  و  گروه هـا  در  سـازمان  ایـن 
شـبکه های اجتماعـی کارکنـان این سـازمان به آن ها 

اهـداء و بارگـذاری شـد.

تهدید کرونا را به فرصت رشد و بالندگی تبدیل کنید

رئیس اداره روابط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـه باغـداران در خصـوص آفـت و 

بیمـاری پسـیل و کنـه جوانـه زیتـون هشـدار داد. 
بـه گزارش خبرنـگار “پرتو امید”، علیرضـا واحدی پور 
گفـت: بـا توجه بـه اینکه آفات پسـیل و کنـه جوانه 
تهدیـدی بـرای باغ هـای زیتـون در اسـتان اسـت از 
باغـداران تقاضـا می شـود ضمـن آشـنایی بـا ایـن 
آفـات، نسـبت به مبـارزه با آن در اسـرع وقـت اقدام 

. کنند
او، بیـان کـرد: باغـداران زیتون کار بـرای جلوگیری 

خصـوص  در  بیشـتر  آگاهـی  و  خسـارت  بـروز  از 
سم پاشـی و مبـارزه بـا آفـات پسـیل و کنـه جوانـه 
زیتـون بـه کارشناسـان حفـظ نباتـات و کلینک های 

گیاهپزشـکی مراجعـه کننـد.
واحدی پـور تصریـح کـرد: کنـه جوانـه زیتـون یکی 
از مهم تریـن آفات محصول زیتون در اسـتان اسـت 
کـه بـا فعالیت خـود مانع رشـد برگ هـا، جوانه های 
نـو رسـته و غنچه هـای گل شـده می شـود کـه در 
برگ هـا و میوه هـا نیـز بـد شـکلی را ایجـاد می کند.
رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس اظهـار کـرد: آفـت پسـیل بـا تغذیه از شـیره 
گیـاه موجـب ریـزش بخـش عمـده ای از گل هـای 
زیتـون می شـود کـه به علـت تغدیه از شـیره گیاهی 
منجـر بـه ضعـف عمومی درخـت شـده و کاهـش 

عملکـرد را بدنبـال دارد.

هشدار سازمان جهاد کشاورزی فارس به باغداران زیتون
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جهـاد  عمومـی  سـازمان  روابـط  اداره  رئیـس 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: این سـازمان از 29 
اسـفند مـاه تاکنـون همزمـان بـا رعایـت قوانیـن و 
حفـظ فاصلـه اجتماعـی دو بحـران هجـوم ملـخ و 

مدیریـت می کنـد. را  ویـروس کرونـا 
علیرضـا  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
واحدی پـور با اشـاره بـه اینکه دسـته های ملخ روز 
دوم اسـفند مـاه بـا جمعیتـی بسـیار باالتـر از سـال 
گذشـته بـه فـارس هجـوم آوردنـد، تصریـح کـرد: 
اصحـاب رسـانه در مدیریـت این بحـران همکاری 

شایسـته ای بـا جهـاد کشـاورزی دارنـد.
بـه گفتـه وی؛ از ابتدای هجـوم ملخ های صحرایی، 
تـا بـه امروزخبرگزاری هـا بـا انعـکاس 145 خبـر، 
رسـانه های مکتـوب 61 بـا تعـداد گـزارش و خبـر 
و از طریـق رسـانه ملـی در تلویزیـون و رادیـو بـه 
ترتیـب 52 و 61 خبـر و برنامه با هدف آگاه سـازی 
جامعـه در ارتبـاط بـا مبـارزه بـا این آفـت خطرناک 

نسـبت بـه آگاهـی مـردم اقـدام کرده اند.
واحدی پـور گریـزی نیـز بـه شهرسـتان های مورد 
هجـوم ملـخ زد و ابراز کـرد: تاکنون ده شهرسـتان 
فـارس درگیر حملـه و مبارزه با ایـن آفت خطرناک 
شـده انـد و احتمـال ورود ملـخ به چهار شهرسـتان 
وجـود  شهرسـتان ها  سـایر  از  بیـش  نیـز  دیگـر 
متعـدد  اطالعیه هـای  ارسـال  بـا  رو  ایـن  از  دارد 
در شـبکه های مجـازی و بـا نصـب بنرهایـی در 
سـطح ایـن شهرسـتان ها و مبـادی ورود آن هـا، 
جامعـه  و عمـوم  بخـش کشـاورزی  بهره بـرداران 
ترغیـب بـه همـکاری در ردیابـی و مبـارزه بـا ایـن 

آفـت خطرنـاک شـده اند.
او ضمـن بیان این مطلب که با تالش شـبانه روزی 
مدیـران و کارشناسـان جهاد کشـاورزی و همکاری 
بهره بـرداران بخش کشـاورزی و حمایت مسـئولین 
ارشـد ملی، اسـتانی و شهرسـتانی هجوم دسته های 
بـی شـمار و میلیونـی ملخ هـای صحرایـی تاکنون 

بـه یـاری خـدا در ایـن شهرسـتان ها کنتـرل شـده 
ایـن  بـا  اسـتان های کشـور  اکثـر  گرنـه  و  اسـت 
منظـور  بـه  کـرد:  اظهـار  بودنـد،  مواجـه  بحـران 
افزایش سـرعت کار "شـماره تلفن 1504" در اختیار 
عمـوم جامعـه قـرار گرفـت تا بـه محض مشـاهده 

ایـن آفت اطـالع رسـانی کنند.

ارائه خدمات به صورت غیر 
حضوری به منظور پیشگیری از 

شیوع کرونا

رئیس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
از  پیشـگیری  منظـور  بـه  گفـت:  فـارس  اسـتان 
شـیوع ویـروس کرونـا و گام برداشـتن در راسـتای 
سـالمتی مـردم و کارکنـان ایـن سـازمان از ابتدای 
شـدت گرفتن خطر شـیوع ایـن ویـروس تمهیداتی 
مراجعیـن  حضـور  بـه  نیـازی  تـا  شـد  اندیشـیده 
و  سـتادی  ادارات  و  مدیریت هـا  معاونت هـا،  در 
شهرسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد  مدیریت هـای 

. شد نبا
بـه گفتـه وی؛ مراجعیـن می توانند درخواسـت های 
خـود را از طریـق پیـام رسـان ها بـه شـماره تماس 
09018397269 ارسـال کننـد کـه بـا راه انـدازی 
شـبکه درون سـازمانی، درخواسـت های ذی نفعـان 
جهـاد کشـاورزی در اسـرع وقـت و حداکثـر تـا 24 
سـاعت بررسـی و نتیجه به آنان اعالم خواهد شـد.
واحدی پـور ابـراز کـرد: مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
و  تشـکل ها  همـکاری  بـا  نیـز  شهرسـتان ها 
اتحادیه ها " شـبکه و سـامانه غیرحضـوری" نیز راه 

انـدازی کردنـد.
بخـش  بهره بـرداران  همچنیـن  افـزود:  وی 

پورتـال  بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد  کشـاورزی 
 سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه آدرس:

 67 از   http://fajo.ir/site/index.php/samaneh

خدمـت الکترونیکـی ایـن سـازمان اطـالع یابنـد و 
کنند. اسـتفاده 

واحدی پـور تاکیـد کـرد: هـم اسـتانی های عزیز به 
منظـور حفـظ سـالمت خـود و دیگـران لطفـا حتی 
االمـکان از مراجعـه حضـوری بـه سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس خـودداری کنند.
جهادکشـاورزی  عمومی سـازمان  روابـط  رئیـس 
اسـتان فـارس گفت: به منظور پیشـگیری از شـیوع 
کرونـا ویـروس در ایـن سـازمان تشـکیل سـریع 
کمیتـه واکنـش در شـرایط اضطـراری، آمـوزش به 
همـکاران، تامیـن مواد ضـد عفونی کننده، ماسـک 
تعطیـل شـدن  پذیرایـی،  ممنوعیـت  دسـتکش،  و 
برگـزاری  ضـرورت  صـورت  در  و  جلسـات  تمـام 
مجـازی  و  کنفرانـس  ویدئـو  صـورت  بـه  آن هـا 
هسـت و از زمـان ورود کارکنـان و اربـاب رجـوع 
مراحـل ضـد عفونـی آن هـا از گندزدایـی کفش ها 
و دسـتان آن هـا آغاز شـده و هر روز چنـد نوبت در 
راهروهـا پارکینگ سـرویس های بهداشـتی صورت 
بروشـورهای  و  بنـر  پوسـتر،  همچنیـن  می گیـرد. 
از  و  نصـب شـده  روهـا  راه  در  و  تهیـه  آموزشـی 
و  می شـود  پخـش  نیـز  راهروهـا  تلویزیون هـای 
انعـکاس  مکـررا  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  در 
می یابـد ونیـز در شهرسـتان ها نیـز بـا سـاماندهی 
اکیپ هـای گندزدایـی بـا تراکتور هـا و سـمپاش ها 
ایـن عملیـات انجـام می شـود و نیـز ماموریت های 
درون و بـرون شـهری جز در مواقع ضـروری انجام 
نمی شـود و هـر روز حداقـل یک سـوم کارکنان در 

محـل کار خـود مشـغول انجـام وظیفـه هسـتند.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:

جهاد کشاورزی فارس درگیر مبارزه با
بحران هجوم ملخ صحرایی و ویروس کرونا
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تمدید پروانه فعالیت
واحدهاي کشاورزي استان فارس

تا پایان اردیبهشت 99
مسـئول صـدور پروانـه و مجوزهـاي 
اسـتان  کشـاورزي  جهـاد  سـازمان 
پروانـه  کلیـه  اعتبـار  گفـت:  فـارس 
کشـاورزي  واحدهـاي  مجوزهـاي  و 
اسـتان فـارس تـا پایـان اردیبهشـت 

شـد. تمدیـد   1399
عمومی صـدور  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان  مجوزهـاي  و  پروانه هـا 
جهاد کشـاورزي اسـتان فارس، سـید 
هماهنگـي  بـا  افـزود:  امامـي  جـواد 
انجـام شـده بـا وزارت جهـاد کشـاورزي و اسـتانداري فـارس کلیـه مجوزهـا 
و پروانه هـاي بهـره بـرداري صـادره واحدهـاي تولیدي بخش کشـاورزي در 
اردیبهشـت مـاه سـال 99 تمدیـد مي شـود. پایـان  تـا  فعالیت هـا  تمامـي 

راسـتاي  در  و  جامعـه  بـر  حاکـم  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  وي 
کاهـش  بـر  مبنـي  کرونـا  ویـروس  بـا  مقابلـه  ملـي  سـتاد  سیاسـت هاي 
ترددهـاي غیر ضـرور و حفظ سـالمتي ذي نفعان )کشـاورزان، تولیدکنندگان 
و بهره بـرداران( خدمـات مـورد نیـاز کلیـه صاحبـان پروانه هـاي بهره برداري 
واحدهـاي تولیـدي و خدماتي بخش کشـاورزي که تاریخ اعتبـار آن ها از اول 
اسـفند بـه پایـان مي رسـد؛ تا پایـان اردیبهشـت 1399 بـدون نیاز بـه تمدید 

پروانـه، ارائـه مي شـود.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: هماهنگي هـاي الزم بـا سـایر دسـتگاه هاي 
خدمـات رسـان بـه کشـاورزان کـه خدمـات مرتبـط بـا تأمیـن انـواع انرژي، 
سـوخت، تسـهیالت و... را کـه بایـد پروانه هـاي داراي اعتبـار ارائـه نماینـد، 
تمـام  نشـوند و صـدور  مواجـه  بـا مشـکلي  بهره بـرداران  تـا  انجـام شـده 
مجوزهـاي جدیـد اعـم از پروانه تاسـیس و بهره بـرداري، مجوز فعالیـت و.....

کـه صدور آن مسـتلزم مراجعـه حضوري متقاضي اسـت به پایان اردیبهشـت 
مـاه 1399 موکول شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: بهره بـرداران بخـش کشـاورزي مي توانند درخواسـت هاي 
خـود را از طریق سـامانه هاي مشـخص شـده ثبـت و پیگیـري کنند. 

امامی بـا بیـان اینکـه براي جلوگیري از شـیوع بیماري کروناي جدید بایسـتي 
سـعي درکاهـش تـردد و مراجعـات تولیدکننـدگان و سـرمایه گذاران داشـته 
باشـیم، تاکیـد کـرد: بـه خاطـر این کـه تمامـي مراحـل صـدور موافقت هاي 
اولّیـه، پروانه هـاي تاسـیس و پروانه هـاي بهـره بـرداري از طریـق سـامانه 
پنجـره واحـد صـدور مجوزهـاي کشـاورزي خدمـات الکترونیـک بـه آدرس: 

eagri.maj.ir انجـام مي گیـرد.

مسـئول صدور پروانه ها و مجوزهاي سـازمان جهاد کشـاورزي اسـتان فارس 
در پایـان گفـت: مدیریت هـاي صنایـع تبدیلـي و غذایـي سـازمان و صـدور 
پروانه هـا در صـورت تمـاس تلفنـي در اوقـات اداري بـا شـماره تلفن هـاي 
دفتر مدیریت 07132172255 و 07132172250 نسـبت به دسـتور بررسـي، 
تائیـد یـا ارجـاع تمامـي نامه هـا و پرونده هـاي الکترونیکـي بـه کارشناسـان 

تخصصـي و در نهایـت صـدور مجوزهـاي فوق االشـاره اقـدام مـي نماید.

اتمام مهلت بیمه پذیری مرکبات و نخیالت 
نزدیک است

رئیـس مدیریـت بحـران سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: امـکان 
مهلـت بیمـه پذیـری مرکبـات و نخیـالت تا پایـان فروردین مـاه در سـامانه جامع 

بیمـه کشـاورزی فراهم اسـت.
باغـداران  کـرد:  تصریـح  محمـودی  نـادر  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
شهرسـتان های جهـرم، خفـر، فسـا، داراب، قیروکارزین، فراشـبند، الرسـتان، مهر، 
المـرد، خنـج، گـراش، کازرون، نورآباد، رسـتم و حاجی آباد در اسـرع وقت نسـبت 

بـه بیمـه محصـوالت باغـی اقـدام کنند.
وی بـا اشـاره بـه پیش بینـی هواشناسـی و احتمال وقـوع خطراتی ماننـد: طوفان، 
تگـرگ، بارندگی هـای بـی موقع در زمـان تلقیح، ابـراز کرد: به منظـور بهره مندی 
از پوشـش بیمـه ای تمـام عوامل خطر باغـداران باید قبل از وقوع هرگونه خسـارت 

بـه دفاتر شـرکت های خدمـات بیمه ای مسـتقر در شهرسـتان ها مراجعه کنند.
محمـودی بیـان کـرد: بدیهی اسـت بـه محض وقوع خسـارت عملیـات بیمه گری 

متوقـف یـا عامـل خطـر مربوطه از پوشـش بیمه ای حذف می شـود.

در سال جهش تولید؛
پایش نیروهای انسانی کارآمد و متعهد

در دستور کار است
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه منویـات مقـام معظـم 
رهبـری و نـام گـذاری سـال 99 بـه عنـوان سـال 
انسـانی  نیروهـای  پایـش  گفـت:  تولیـد،  جهـش 
کارآمـد، متعهـد و خدمت گـزار بـه نظـام و مجموعه 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی در دسـتورکار ایـن 

هسـته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، فردیـن زمانـی 
در حاشـیه شـورای هسـته گزینـش سـازمان جهـاد 
کشـاورزی تصریـح کرد: درخواسـت های جـذب اولیه، تبدیـل وضعیت هـا، انتصابات 
و مـوارد دیگـر با حساسـیت بیشـتری بررسـی خواهد شـد از این رو بـرای تحقق این 

اهـداف اقدامـات هسـته گزینـش بـا اولویـت بنـدی اجرا می شـود.
ایـن مقام مسـئول در خصـوص این اولویت بندی اظهار کرد: شناسـایی و سـاماندهی 
و  فـارس  شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد  مدیریت هـای  در  گزینـش  رابطیـن 
دسـتگاه های وابسـته به جهـاد کشـاورزی اولین اولویـت اجرایی این مدیریت اسـت.
بـه گفتـه وی، رابطیـن شناسـایی شـده پـس از سـپری کـردن مراحـل گزینـش 
آموزش هـای تخصصـی الزم را در ایـن حـوزه خواهنـد دیـد. زمانی با تاکیـد بر لزوم 
دسترسـی بـه بانک هـای اطالعاتـی منابـع موثـق تحقیق در حـوزه گزینـش نیروی 
انسـانی، افـزود: شناسـایی و سـاماندهی بانک هـای اطالعاتـی ایـن بخـش دومیـن 
اولویـت مـد نظر برای دسـتیابی به اهداف ترسـیم شـده در سـال جهش تولید اسـت.

وی بـه موضـوع همکارانـی کـه در فراینـد گزینش خـود دارای مذاکره ارشـادی، اخذ 
تعهـد و... هسـتند نیـز گریـزی زد و ابـراز کرد: با توجه بـه آنکه طبـق قوانین گزینش 
اسـتمرار و تکـرار نقـاط ضعف موجـب قطع همکاری با آنان می شـود از ایـن رو افراد 
نسـبت بـه بهبود شـرایط خـود اهتمام کننـد. به گفتـه او، نقش مدیران بـرای راهبری 
نیـروی انسـانی در مجموعه تحـت مدیریت آنـان و ارائه رهنمودهـای الزم به منظور 

رفـع کاسـتی های کارکنان بسـیار حائز اهمیـت خواهد بود.
بـرای همـکاران خانـواده جهـاد  آرزوی سـالمتی و موفقیـت  بـا  پایـان  زمانـی در 
کشـاورزی در سـال جدیـد، بیـان کـرد: بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال شـر و خطـر 

بیمـاری منحـوس کرونـا از بـالد مسـلمین بـه ویـژه ایـران اسـالمی دفع شـود.



25 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 59 - اسفند مــــــاه 1398

استاندار فارس:
حفظ محیط زیست با فرهنگ سازی

اسـتاندار فـارس گفـت: فرهنگ سـازی در زمینه توسـعه و گسـترش هـر اقدام 
مثبتـی می توانـد اثرگـذار باشـد و کاشـت نمادیـن درخـت بیشـتر بـه خاطـر 
فرهنـگ سـازی اسـت و یـک یـادآوری کـه بایـد بـه جنـگل، مرتـع و محیـط 

زیسـتمان یـک توجـه ویژه ای شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، عنایت اهلل رحیمی پنجشـنبه همزمـان با آغاز 
هفتـه منابـع طبیعـی و روز درختکاری در شـیراز ابراز کرد: محیط زیسـت بسـتر 
حیـات جامعه بشـری اسـت و طبیعتا مـا هم از این امر مسـتثنی نیسـتیم و باید 
تـالش کنیـم کـه محیـط زیسـتمان را به نحو احسـن نگهـداری کنیـم و از آن 

حفاظـت کنیم.
بـه گفتـه وی، اقـدام به جنگل کاری و توسـعه آن هـم در همین راسـتا تعریف 
می شـود بـه ویـژه ایـن کـه در ایـن قـرن و در ایـن عصـر کـه دنیـا بعضـا بـا 

مخاطـرات مختلـف محیـط زیسـتی مواجه دنیا اسـت.
اسـتاندار تصریـح کـرد: بایـد با این نـوع کارها از این مخاطرات کاسـته شـود و 

بتوانیـم آینده بهتـری را برای آینـدگان و فرزندانمـان رقم بزنیم. 

آیت اهلل دژکام:
توجه معارف دینی به درختکاری

در ادامـه نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فـارس و امام جمعه شـیراز گفت: درخت 
کاری عـالوه بـر جنبه هـای اجتماعـی ثمـرات مختلـف دینـی نیـز دارد و در 

معـارف دینـی نیـز بر ایـن عمـل تأکیدات زیادی شـده اسـت.

 آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام در مراسـم هفتـه درختـکاری بیـان کـرد: یکـی از 
اقداماتـی کـه در دیـن نیز بـر آن تاکید شـده و ارزش دینی بسـیار زیـادی دارد 

موضـوع درختکاری اسـت.
او ادامـه داد: درختـکاری عـالوه بـر اینکـه ثمرات مختلـف اجتماعی بـه همراه 
دارد، ثـواب معنـوی بسـیار زیـادی نیز بـا توجه به معـارف اسـالمی برای آن در 

نظر گرفته شـده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس در خصوص درخـت کاری تصریـح کرد: 
توجـه بـه درختـکاری از جملـه مسـائل اجتماعی اسـت کـه در جامعـه بیش از 
گذشـته بـه آن توجـه صـورت گرفتـه و ایـن اقـدام منشـأ رفتارهـای اجتماعی 

مناسـبی در جهـت بهبـود وضعیـت منابـع طبیعـی جامعه اسـت.
آیـت اهلل دژکام ابـزار امیـدواری کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه درختـکاری موجـب 
بهبـود وضعیـت جامعـه می شـود امید اسـت تمامی اقشـار جامعه نسـبت به این 

مهـم اهتمام بـه ورزند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
پاسدار منابع طبیعی هستیم

در ادامـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: همیـن طور که 
شـما در ایـن چنـد روز و حتمـا در ایـن هفته می شـنوید همه مسـئولین از مقام 
معظـم رهبـری و ریاسـت محتـرم جمهـوری گرفتـه تا همه مسـئولین اسـتانی 
در مراسـم نمادیـن شـرکت می کنیـم تـا به همـه بگوییم پاسـدار و پاسداشـت 
منابـع طبیعـی هسـتیم و بـرای محیـط زیسـتمان ارزش قائلیم و دوسـت داریم 
محیـط زیسـت بـه نحـو احسـن هـم بـرای ایـن نسـل وهم بـرای نسـل های 

آتـی حفظ شـود.
محمـد مهـدی قاسـمی در مراسـم نمادیـن درختـکاری ضمـن تبریـک هفتـه 
منابـع طبیعـی و روز درختـکاری ابـراز کـرد: از دیربـاز ایـن فرهنـگ دینی ما و 
توصیه هـای اسـالم بـوده اسـت کـه درخت بـه عنـوان حفاظت کننـده طبیعت 
و پاالیـش کننـده هـوا، بـه عنـوان فعالیتی کـه هم در امـر معاش مـردم و هم 
در امـر غـذا می توانـد موثر باشـد مـد نظر قرار داشـته اسـت و از دیربـاز به هر 

ترتیـب خوشـبختانه همـه سـاله ایـن کار انجام می شـود.
وی افـزود: اسـتان فـارس یکـی از اسـتان هایی اسـت کـه بـه لحـاظ باغداری 
و جنـگل از سـرآمدان کشـور اسـت بـه گونـه ای کـه مـا باالتریـن سـطح 
جنگل هـای کشـور و باالتریـن سـطح باغ هـای کشـور را داریـم و بـه نوعـی 
می توانیـم بگوییـم در امرتولیـد نهـال و میـوه جـات و در امـر درختـکاری در 
کشـور پیشـتاز هسـتیم و ایـن فرهنـگ در اسـتان فـارس نهادینه شـده اسـت.

آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در شیراز
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قاسـمی تصریح کـرد: امیداوریـم بتوانیـم تمامی علـوم مرتبـط بـا محیط زیسـت و 
منابـع طبیعـی را پـاس بداریـم و بـه فرزنـدان و آینـدگان خودمان بیاموزیـم و این 
رفتـار اجتماعـی را بـه همـه افـراد جامعـه تسـری دهیـم کـه بایـد منابـع طبیعـی 

شـوند. حفظ 

رئیس کل دادگستری فارس خبرداد:
آزادسازی هزار هکتار از اراضی ملی فارس

در ادامـه رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس گفـت: نزدیک بـه هـزار هکتار از 
اراضـی ملـی طـی 10 ماهـه امسـال از دسـت زمیـن خـواران رفـع تصـرف شـده 

ست. ا

حجـت اإلسـالم سـید کاظم موسـوی بیـان کـرد: قریب به هـزار هکتـار از اراضی 
ملـی از دسـت زمیـن خـواران و اسـتان رفـع تصرف شـده و دادگسـتری فـارس با 

آزادسـازی ایـن زمین هـا ایـن مراتـع را به منابـع طبیعـی واگذار کرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: یکـی از کارکردهای شـورای حفـظ حقوق بیت المـال و حفاظت 
و صیانـت از منابـع طبیعـی بوده و حضور تمامی دسـتگاه های اجرایی در این شـورا 
باعـث شـده تـا رونـد بازپـس گیـری زمین های تصرف شـده و سـرعت بیشـتری 

بگیرد.

ایـن مقـام مسـئول بـه زمین خواران هشـدار داد: افـرادی که به فکر دسـت درازی 
بـه منابـع طبیعی هسـتند برخورد سـختی در دادگسـتری فارس با آنان خواهد شـد 
البتـه افـرادی کـه نسـبت به قطع درختـان در اطراف شـهرهای اسـتان نیز می کند 

از این قاعده مسـتثنا نیسـتند.
حجت اإلسـالم موسـوی همچنیـن تاکیـد کرد: طی 10 ماه گذشـته امسـال پس از 
تصرف هـای غیـر قانونـی منابـع طبیعی آمـار قابل توجهی نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل داشـته و برخوردهای قضائی بـا افراد متجـاوز به حقوق بیـت المال نیز 

عامـل بازدارنده قـوی برای جلوگیـری از تصرف منابع طبیعی اسـت.
در ادامـه مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری فـارس نیز در این مراسـم به تولید 
300 هـزار اصلـه نهـال جنگلی توسـط اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداری فارس 
اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه سیاسـت های جدیـد سـازمان جنگل هـا در امر 
توسـعه فضـای سـبز و اجرای طـرح نهضت سـبز، از 14 آذرماه تا کنـون 120 هزار 
اصلـه نهـال در سـطح 650 هکتـار از عرصه هـای طبیعـی اسـتان کاشـته شـده و 
امیدواریـم تـا پایـان فصل کاشـت 150 هزار اصله نهـال دیگر نیـز در عرصه های 

طبیعی اسـتان کاشـته شـود تا روز به روز شـاهد اسـتانی سرسـبز تر باشـیم.
شـهرام منتصـری در بخـش دیگری از سـخنان خود به شـعار امسـال هفتـه منابع 
طبیعـی تحـت عنـوان نهـال کاری همگانـی بـرای ایرانـی سرسـبز اشـاره کـرد و 
افـزود: بـا برنامه ریزی هـای انجـام گرفتـه در سـال آینده اقـدام به تولیـد بیش از 
3 میلیـون اصلـه نهـال خواهیـم کرد که با کاشـت ایـن تعداد نهـال جنگلی کمک 

شـایانی بـه احیـاء عرصه هـای جنگلـی و مرتعی آسـیب دیده خواهد شـد.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور رحیمی اسـتاندار فـارس، دژکام نماینـده ولـی فقیه 
در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز، قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، موسـوی رییـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس، قائمی مسـئول 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، منتصری 
مدیـر کل منابـع طبیعـی، نادگـران رییـس دانشـگاه شـیراز و تعـدادی از مقامـات 
ارشـد ایـن اسـتان حضور داشـتند یـک اصله نهـال میوه به نام سـردار شـهید حاج 

قاسـم سـلیمانی غرس شـد.
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن مراسـم تعـداد 200 اصلـه نهـال جنگلـی توسـط 
مسـئوالن ارشـد اسـتان و خبرنـگاران حاضـر در بخشـی از عرصه هـای طبیعـی 

کـوی دانشـگاه شـیراز کاشـته شـد.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:
برگزاری جلسات جهاد کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس

فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
گفـت: بـا توجـه به مشـکالتی کـه ویـروس کورونا 
ایجـاد کـرد، اکثر جلسـات این سـازمان بـه صورت 

ویدئـو کنفرانسـی برگـزار می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در نشسـت با مدیران شهرسـتانی و ستادی 
این سـازمان که به صـورت ویدئـو کنفرانس برگزار 
شـد، ابـراز کـرد: هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه، 
عـرض خداقـوت بـه شـما و همـه عزیزانـی اسـت 
کـه در شهرسـتان ها خدمتگـزاری می کنیـد و قـدر 
کشـاورزان زحمتکـش و پر تـالش را می دانید و نیز 
همـه همـکاران سـتادی، معاونین، مدیران سـتادی 
و  پشـتیبانی  تـدارکات،  و  می کشـند  زحمـت  کـه 

حمایـت شـما را عهده دارهسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بحـران کرونـا باعـث شـد 
غیرحضـوری  شـیوه  بـه  رجـوع  اربـاب  کارهـای 
دسـت  فرصتـی  افـزود:  شـود،  انجـام  و  پیگیـری 
داد کـه مـا کمی بیشـتر فکـر کنیـم تـا بـا ابـزاری 
بکاهیـم  هزینه هـا  از  هسـت  اختیارمـان  در  کـه 
بـه همـه  بـرای پاسـخگویی  را  و شـیوه جدیـدی 
ذی نفعان مـان و تعامالت فی مابین داشـته باشـیم.
قاسـمی تصریح کـرد: ما بـرای راحت تر شـدن کار 
اربـاب رجـوع از قبل هـم بحث سـازمان مجازی را 
دنبـال می کردیـم و در ایـن راسـتا اقدامـات خوبی 
ایـن دسـته  و  پاسـخگویی  و  در حـد وب سـایت 
مباحـث انجـام شـده و البتـه بـا ایـن ابتـکار خوبی 
کـه داشـته ایـد، بـا معرفـی شـماره تلفن در سـتاد 
سـازمان و شهرسـتان ها، توانسـته ایم بـا سـرعت 
عمـل بیشـترو نیـروی کمتـر پاسـخگوی مطالبات 
مـردم باشـیم والبتـه بـه همـکاران معاونت توسـعه 
شـده  تاکیـد  عمومی سـازمان  روابـط  و  مدیریـت 
اسـت کـه بعـد از تمـام شـدن ایـن بحـران، ایـن 

شـیوه دنبـال شـده و تداوم داشـته باشـد تـا بتوانیم 
غیـر حضـوری، بهتـر درخدمـت مردم باشـیم.

او بـا بیـان ایـن که مـا در سـازمان حضـور داریم و 
سـازمان در تمـام این ایـام تعطیل نیسـت، تصریح 
کـرد: مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها، بـه 
ویـژه شهرسـتان هایی کـه بحـث مبـارزه بـا ملـخ 
را دارنـد و نیـز شهرسـتان های شـیراز، مرودشـت 
و خرامـه کـه بحـث رهاسـازی آب از سـد درودزن 
را دارنـد بایـد حضـور داشـته و نسـبت بـه پایش و 

مراقبـت اقـدام کنند.

کاالهای اساسی به اندازه کافی 
ذخیره شده است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
و  مـرغ  گوشـت  نظیـر  اساسـی  کاالهـای  گفـت: 
گوشـت قرمـز بـه انـدازه کافی ذخیره سـازی شـده 
اسـت و احیانـًا اگـر نیـازی بـه آن هـا و نیـز میـوه 
شـب عیـد بـود، گرچه امسـال مـا وظیفـه ای بابت 
توزیـع میـوه نداریـم و بـا سـازمان صمـت هسـت 

ولـی اطـالع دهیـد تـا تامین شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن بایـد آمادگـی کامـل بـرای 
مدیریـت  البتـه  و  باشـد  ملـخ  دسـتجات  هجـوم 
تداخـل دورکاری بـا مبارزه بـه عهده خـود مدیران 
شهرسـتان ها  فرمانـداران  از  هسـت  شهرسـتان 
تشـکر کـرد کـه از ابتـدا پـای کار بـوده و هسـتند 
و امکانـات سـایر دسـتگاه ها را بـرای کمـک آماده 

کرده انـد.
قاسـمی تاکید کـرد: در سـال 99 قبـل از رسـیدن 
مسـایل بایـد بـا تدبیـر، آن ها پیـش بینی شـوند تا 
از ایجـاد بحـران جدیـد بـه خودمـان ممانعـت بـه 

آید. عمـل 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه توسـعه سیسـتم های 
آبیـاری نویـن اظهـار کـرد: خوشـبختانه اعتبـارات 
شـده،  داده  اسـتان  بـه  فشـار  تحـت  آبیـاری 
شـرکت های پیمانـکاری کـه طرح هایشـان پایـان 
کار دارنـد در اولیـن فرصـت و حتـی االمـکان روز 
پنجـم فروردین مـاه از سـوی صنـدوق حمایـت از 
توسـعه بخـش کشـاورزی مشکل شـان گشـایش 

می یابـد. 
در  بـرای طرح هـای  افـزود:  مقـام مسـوول  ایـن 
دسـت اجـرا نیـز دغدغـه نداشـته باشـید و هرچـه 
سـریع تـر آن هـا را تکمیل کنیـد و تبدیـل کنید به 
دارای پایـان کارومبلـغ قابـل توجهـی هـم بـه این 

طرح هـا اختصـاص داده شـده اسـت.
وی در ادامـه بـه آفـت سـن گنـدم اشـاره کـرد و 
گفـت: سـال زراعی گذشـته، شـرایط بسـیار خوبی 
در رابطـه بـا سـن گندم داشـتیم و امسـال نیز برای 
وارد نشـدن خسـارت بـه کشـاورزان و نیـز عـدم 
کاهـش عملکرد باید با حساسـیت ویـژه ای مزرعه 
بـه مزرعـه پایش صورت گیـرد و امیـدوارم با توجه 
بـه مهـارت و تجربـه سـالیان متمادی شـما، کارها 

بـه قـوت دنبال شـود.
او بـا تاکیـد بر این کـه بابت خرید کـود اوره؛ بدون 
هماهنگـی وجهـی واریـز نشـود، گفـت: سـطوح بر 
اسـاس اطالعـات سـامانه پهنـه بنـدی اسـتخراج 
شـده و به تناسـب اسـتفاده از کود بایسـتی گندم و 

جـو تحویل داده شـود.

استفاده از قارچ کش
در دستور کار قرار گیرد

وی افـزود: اسـتفاده از قـارچ کـش که مـورد تاکید 
سرپرسـت محتـرم وزارتخانه هسـت و نیز اسـتفاده 
از نیتـرات آمونیـوم به جـای اوره، برای سـرمازدگی 
حتمـًا بایـد در دسـتور کارتان باشـد ضمـن این که 
در حـال حاضـر 400 تن نیترات آمونیوم در شـرکت 
خدمـات حمایتـی موجود هسـت و می توانـد خیلی 
زیـاد مفیـد باشـد و اگـر شهرسـتانی کمبـود دارد 
اطـالع دهـد تـا اقدامـات ارسـال انجـام گیـرد، و 
نیـز بـا توجـه بـه کمبـود کامیـون حمـل کـود در 
مرودشـت، بـا اداره کل پایانه ها، هماهنگی شـده و 
گشـایش هایی شـده تـا بتوانیـم با حمـل و تحویل 

کـود مشـکل حل شـود.
در  بـه  از سـخنانش  دیگـری  قاسـمی در قسـمت 
آسـتانه قـرار گرفتـن برداشـت گنـدم اشـاره کرد و 
گفت: جلسـه سـتاد خرید گندم را برگـزار کرده ایم، 
روسـتایی،  تعـاون  بیـن سـازمان  هماهنگـی الزم 
شـرکت غلـه و عوامل اسـتانی وجـود دارد، مباحث 
برداشـت گندم و کلـزا از جمله آمادگـی کمباین ها، 
تعرفـه، معاینه فنـی توسـط اتحادیه کمبایـن داران 
بـه  نیـازی  اگـر  اسـت؛  شـده  انجـام  و  پیگیـری 
همـکاری اداره فـن آوری های مکانیـزه بود اطالع 
دهیـد و پیـش بینـی می شـود از روز 20 فروردیـن 
مـاه برداشـت از مناطق جنوبی اسـتان آغاز شـود و 
بایـد بـه سـهل ترین حالـت ممکـن گنـدم و کلـزا 
برداشـت و خریـد شـوند تـا کشـاورزان کوچکترین 

دغدغه ای نداشـته باشـند.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای حفـظ 
سـالمت شـهروندان و پیشـگیری از شـیوع بیماری کرونا؛ تمهیداتی به منظور 
ارائـه خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری بـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی 

اندیشـیده شـده است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، قاسـمی تصریح کـرد: بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی می تواننـد بـا مراجعه بـه پورتال سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـه آدرس: http://fajo.ir/site/index.php/samaneh از 67 خدمـت 

الکترونیکـی ایـن سـازمان اطـالع یابند و اسـتفاده کنند.
ایـن مقـام مسـئول از جملـه سـامانه های ارائـه شـده روی پورتـال سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس را بـه شـرح زیر برشـمرد:
سـامانه   ،/http://www.mazraeh-barakat.ir برکـت:  مزرعـه  اپلیکیشـن 
 ،“http://fajo.ir/site/index.php/samaneh/113“ پنجـره:  مجـوز  صـدور 
سـامانه یکپارچه تسـهیالت اعتباری به آدرس: / http://cita.maj.ir و سـامانه 

. https://esc.laoi.ir :جامـع اطالعـات امـور اراضـی کشـور بـه آدرس
بـه گفتـه وی؛ همچنیـن مراجعین می توانند درخواسـت های خـود را از طریق 

پیام رسـان ها به شـماره تماس 09018397269 ارسـال کنند.
ذی  درخواسـت های  سـازمانی،  درون  شـبکه  راه انـدازی  بـا  قاسـمی افزود: 

نفعـان جهـاد کشـاورزی در اسـرع وقـت و حداکثـر تـا 24 سـاعت بررسـی و 
نتیجـه بـه آنـان اعـالم خواهد شـد.

ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها نیز 
بـا همـکاری تشـکل ها و اتحادیه هـا، موظـف بـه ایجـاد " شـبکه و سـامانه 

شـده اند. غیرحضـوری" 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه خدمـات 
الکترونیـک ایـن سـازمان از قبـل وجـود داشـته و در آینـده نیز ادامـه خواهد 
داشـت، اظهـار کـرد: تا اعـالم رفع بحران از سـوی وزارت بهداشـت و درمان، 
فعالیـت "شـبکه و سـامانه غیرحضـوری" این سـازمان نیـز ادامـه دارد، از این 
رو هـم اسـتانی های عزیـز بـه منظـور حفـظ سـالمت خـود و دیگـران لطفـا 

حتی االمـکان از مراجعـه حضـوری خـودداری کننـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

نیاز به حضور فیزیکی مراجعین
در سازمان جهاد کشاورزی فارس نیست

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  اداره  رئیـس 
فـارس گفت: به منظور پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونا و گام 
برداشـتن در راسـتای سـالمتی مـردم و کارکنـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس نیـاز به حضـور مراجعـان در معاونت ها، 
جهادکشـاورزی  مدیریت هـای  و  سـتادی  ادارات  و  مدیریت هـا 

شهرسـتان ها نیسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علیرضـا واحدی پـور تصریح 
پیـام رسـان های  از  یکـی  از طریـق  را  مراجعـان می تواننـد درخواسـت های خـود  کـرد: 
"واتسـاپ"، " ایتـا "، " بلـه" یـا "سـروش" بـه شـماره تمـاس 09018397269 ارسـال کننـد.

بـه گفتـه وی، بـا راه انـدازی شـبکه درون سـازمانی، درخواسـت های ذی نفعـان جهـاد 
کشـاورزی در اسـرع وقـت و حداکثـر تـا 24 سـاعت بررسـی و نتیجه بـه آنان اعـالم خواهد 

. شد
واحدی پـور ابـراز کـرد: مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها نیـز با همکاری تشـکل ها و 

اتحادیه هـا، موظـف به ایجاد " شـبکه و سـامانه غیرحضوری" شـده اند.
 رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کرد: تـا اعالم 
رفـع بحـران از سـوی وزارت بهداشـت و درمـان، فعالیـت "شـبکه و سـامانه غیرحضـوری" 
ایـن سـازمان ادامـه دارد، از ایـن رو هـم اسـتانی های عزیز بـه منظور حفظ سـالمت خود و 
دیگـران لطفـًا حتـی االمـکان از مراجعـه حضوری خـودداری کـرده و از منـزل خویش روند 

پیگیـری کار خود را شـاهد باشـند.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:
ارائه خدمات جهاد کشاورزی استان فارس از طریق ارسال نامه، با تلفن همراه و پاسخگویی تا 2۴ ساعت
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
جمع بندی این است که از خاوازی حمایت کنیم

عضو کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شـورای اسـالمی گفت: در پی جلسـات کمیسـیون کشـاورزی با گزینه 
پیشـنهادی دولـت بـرای تصـدی وزارت جهـاد کشـاورزی بـه ایـن جمـع بندی رسـیدیم کـه از کاظم خـاوازی حمایت داشـته 

باشیم.
علـی اکبـری، در گفت وگـو بـا خبرنـگار "پرتـو امید"، افزود: خـاوازی شـخص تحصیل کرده ای اسـت که مسـئولیت وی با تمام 

بخش هـای داخـل وزارتخانه ارتبـاط دارد و نیرویی جوان اسـت.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسـالمی تصریح کرد: رئیس مجلس شـورای اسـالمی این ماموریت را به کمیسـیون 
کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیط زیسـت مجلس دادند کـه موضوع توانمندی گزینه پیشـنهادی وزارت جهاد کشـاورزی 

در کمیسـیون بررسـی شـود که گزارش جلسـات به هیات رئیسـه داده شـده و خوشـبختانه آنجا هم نظرات مثبت بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در جلسـات از برنامه هـا و نقطـه نظـرات خاوازی مطلـع شـده ایم، ابراز کـرد: دیدگاه هایی کـه اعضای 

کمیسـیون داشـتند مطـرح و یک تبادل نظر سـازنده شـکل گرفت. 
اکبـری بـا تاکیـد بـر قوانیـن باالدسـت و تکالیـف ذاتـی وزارت جهـاد کشـاورزی اظهـار کـرد: تشـریح وظایـف وزارتخانـه و 
ماموریت هـای آن، اقتصـاد مقاومتـی، تامیـن امنیـت غذایـی و احکام برنامه ششـم توسـعه از موضوعاتی بود که بـا دیدگاه های 

خـاوازی مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
بـه گفتـه وی، گزینـه پیشـنهادی دولـت بـرای وزارت جهـاد کشـاورزی بنـا بـر ایـن دارد کـه در راسـتای گام دوم انقـالب، 
بهـره وری در کشـاورزی را زیـاد کـرده و در سـاختار یـک تغییراتـی را بدهد تا بتوانیـم از نیروهـای جدید دانش بنیان اسـتفاده 

و تحـول ایجاد شـود.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با خبرنگار "پرتو امید":

مجلس از گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، قاطعانه حمایت می کند
نائب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی با بیـان اینکـه قطعـا در مجلـس شـورای 
اسـالمی حمایت قاطـع خـود را از کاظـم خـاوازی خواهیم داشـت، گفت: تصمیـم دولت بر آن بـود که نیرویی جـوان را از بین 
مسـئوالن ایـن وزارتخانـه بـرای پسـت وزارت انتخـاب کنـد، مـا نیـز به نظـر دولت احتـرام می گذاریـم. مجلس تمـام تالش 
خـود را بـه کار می گیـرد تـا در سـال پایانـی دولـت، هرچـه سـریعتر تکلیـف وزارت جهاد کشـاورزی روشـن شـود و بتواند به 

مأموریت هـای خـود بـه نحو احسـن رسـیدگی کند.
محمدمهـدی برومنـدی، نائب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار "پرتـو امیـد" در رابطـه بـا مـالک انتخـاب گزینـه پیشـنهادی وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: باتوجـه بـه اینکه در 
انتهـای دولـت هسـتیم و آمـدن فـرد جدیـد بـرای اداره وزارت جهـاد کشـاورزی، زمـان نیـاز خواهـد داشـت کـه بـا امـور 
وزارتخانـه ، همـکاران و مأموریت هـا مسـلط شـود، بهتریـن کاری که دولت انجـام داد، انتخاب یکـی از معاونیـن فعلی وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـود. وقتـی یـک معـاون انتخاب می شـود، این معـاون به طـور دائم در شـورای معاونیـن حضور داشـته و با 

مأموریت هـای وزارت جهـاد کشـاورزی کامـال آشناسـت.
نماینـده مـردم مرودشـت در مجلـس بـا اشـاره بـه تخصـص و تحصیالت و چهـره علمی گزینـه پیشـنهادی دولت، افـزود: با 
توجـه بـه ایـن که چهار سـال سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـالمی نهم بـودم و تحصیالت کشـاورزی 
هـم دارم، بـه عقیـده مـن یکـی از بهترین  گزینه هایی که می شـد از سـوی دولـت انتخاب شـود، کاظم خـاوازی، عضو هیئت 
علمی دانشـگاه و نیرویـی علمی اسـت. ایـن فـرد، آشـنایی کافـی بـا مأموریت هـای وزارت جهـاد کشـاورزی دارد و از سـویی 

فـردی علمـی و اجرایـی اسـت. بنابرایـن گزینه بسـیار مناسـبی برای وزارت جهاد کشـاورزی در شـرایط کنونی اسـت.
او بـا بیـان ایـن کـه قطعًا در مجلس شـورای اسـالمی حمایت قاطـع خـود را از کاظم خاوازی خواهیم داشـت، افـزود: تصمیم 
دولـت بـر آن بـود کـه نیرویـی جـوان را از بیـن مسـئوالن ایـن وزارتخانه بـرای پسـت وزارت انتخـاب کند. ضمـن قدردانی 
از تالش هـای مهنـدس کشـاورز کـه در مـدت حضـور در معاونـت زراعـت و همچنیـن در دوران سرپرسـتی، تالش هـای 
بی وقفـه ای داشـتند، ایـن از اختیـارات دولـت اسـت که گزینـه دیگری را معرفـی کند و احتمـااًل یکی از دالیـل اصلی، مالک 

جوان گرایـی بـوده اسـت. مـا نیـز به نظـر دولـت احتـرام می گذاریم.
ایـن نماینـده مجلـس افـزود: مجلـس تمـام تالش خـود را بـه کار می گیرد تـا در سـال پایانی دولـت، هرچه سـریع تر تکلیف 

وزارت جهـاد کشـاورزی روشـن شـود و بتوانـد بـه مأموریت هـای خود به نحو احسـن رسـیدگی کند.
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت:

خاوازی امور کشاورزی کشور را ساماندهی می کند
عضـو کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی مجلس شـورای اسـالمی گفت: خاوازی یکـی از گزینه هـای مطلوب برای 

پسـت وزیر جهاد کشـاورزی اسـت و امور کشـاورزی کشـور را سـاماندهی می کند.
سـید عـالء الدیـن خـادم در گفتگو بـا خبرنگار “پرتـو امید” ابـراز کرد: معرفی خـاوازی به عنـوان وزیر پیشـنهادی اقدام مثبت 
و خوبـی از طـرف دولـت بـود کـه امیدواریـم جلسـه مجلس هم تشـکیل شـود و بـا یـک رای اعتمـاد باالیی به عنـوان وزیر 

جهاد کشـاورزی شـروع بـه کار کند. 
وی افزود: خاوازی با علم و اطالع، تبحر و بینشی که دارد به نظر می رسد بهترین گزینه است. 

نماینـده مـردم سـپیدان در مجلـس شـورای اسـالمی، وزیر جهاد کشـاورزی پیشـنهادی از سـوی دولـت را فردی جـوان و با 
انگیـزه دانسـت و افـزود: بـا تیـم کاری کـه دارد در این امـر موفـق خواهد بود. 

خـادم تاکیـد کـرد: خـاوازی در تشـکیالت وزارت جهـاد کشـاورزی کار اجرایی داشـته و بیشـتر کار علمی تحقیقی کـه انجام 
داده در جهـت گیـری وزارتخانـه می توانـد نقش بسـیار موثری داشـته باشـد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

خاوازی گزینه مناسب تصدی پست وزیر جهاد کشاورزی است
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـالمی گفت: بـا نـگاه تحقیقاتـی و اقدامات پژوهشـی می تـوان شـرایط بهتری 
بـر کشـاورزی جامعـه حاکـم کـرد و "کاظم خـاوازی" گزینـه پیشـنهادی دولت برای پسـت وزیر جهـاد کشـاورزی دارای این 

نگاه اسـت.
محمدرضـا رضایـی کوچـی عضو کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـالمی در گفتگو با خبرنـگار "پرتو امیـد"، تصریح کرد: 
شـرایط حاکـم بر کشـاورزی کشـور مـا اعـم از تغییرات اقلیمـی، خشکسـالی، ظهور آفـات و بیماری هـای جدید، لـزوم تغییر 

کشـاورزی سـنتی به کشـاورزی دانش بنیان را مشـهود می سـازد.
بـه گفتـه وی، گزینـه پیشـنهادی دولت برای پسـت وزیر جهاد کشـاورزی با رویکرد و نـگاه علمی مبتنی بـر آخرین تحقیقات 

در حوزه کشـاورزی، فردی مناسـب برای پذیرش مسـند مسـئولیت وزیر جهاد کشـاورزی است.
نماینـده مـردم شهرسـتان های جهـرم و خفـر در مجلـس شـورای اسـالمی اظهار کـرد: در شـرایط فعلـی که همـه حوزه های 
کشـاورزی دچـار بحـران اسـت، بـا حاکم کردن نگرش علمی و پژوهشـی بر کشـاورزی کشـور می تـوان با مصـرف کمتر آب 

و مقاومـت بیشـتر در برابـر تهدیدات بیرونی، وضعیت معیشـتی کشـاورزان را بهبود بخشـید.
رضایـی افـزود: عـالوه بـر ایـن، خاوازی سـابقه اجرایی کافـی برای اخـذ پسـت وزارت و توانایی کسـب اعتبارات بیشـتری از 

دولـت بـرای حـوزه کشـاورزی را دارد کـه اگـر مجلـس و بدنـه وزارت جهاد کشـاورزی کمک کنـد، می تواند موفق باشـد.
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـالمی، جـوان و پرانگیزه بـودن را از دیگـر ویژگی هـای مثبت وزیر پیشـنهادی 

برشـمرد و افـزود: خـاوازی می توانـد شـرایط خوبـی را بـر وزارت جهـاد کشـاورزی حاکم کند.

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: تاکنـون ملـخ صحرایی در 
بالـغ بـر 169 هـزار هکتـار از عرصه هـای منابـع 
طبیعـی و کشـاورزی ایـن اسـتان ردیابـی و در 

سـطحی بیـش از 3900 هکتـار مبـارزه شـد.
ششـم  و  بیسـت  دوشـنبه  روز  دبیـری  حمیـد 
اسـفندماه در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتو امیـد"، با 
بیـان اینکـه تاکنـون ده شهرسـتان ایـن اسـتان 
درگیـر هجـوم ملخ هسـتند، تصریح کرد: مبـارزه با این آفت ها در شهرسـتان های 
مهـر، المرد، گـراش، قیروکارزیـن، خنج، کازرون، فراشـبند، ممسـنی، فیروزآباد و 
الرسـتان انجـام شـده کـه شهرسـتان مهـر با سـطحی نزدیـک بـه 1600 هکتار 
و شهرسـتان المـرد بـا حـدود 1500 هکتـار بیشـترین سـطح مبـارزه را داشـتند.

او می گویـد: در چنـد روز اخیـر ریـزش جدیـد در کشـور و اسـتان فـارس گزارش 
نشـده اسـت ، امـا بـر اسـاس پیـش بینـی کارشناسـان، ریزش هـای جدیـد برای 
برخـی از مناطـق کشـور از جمله شهرسـتان های اسـتان فـارس در روزهای اخیر 

می افتد. اتفـاق 
دبیـری بـا اشـاره بـه اینکه جبران خسـارت ملـخ صحرایی بـه باغ ها و مـزارع به 
هیـچ وجـه بـرای دولت امـکان پذیر نیسـت، تاکید کـرد: کشـاورزان در طول روز 
حداقـل دوبـار صبـح و عصر مـزارع و باغ های خـود را بازدید کننـد و ضمن آماده 
سـازی سـم پاش های شـخصی در صـورت مشـاهده این آفـت به مراکـز خدمات 

جهـاد کشـاورزی مراجعه و سـم مـورد نیـاز را دریافت کنند.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: هـم 
اسـتانی های عزیـز در صـورت مشـاهده ملـخ صحرایـی از طریـق شـماره 1504 

کنند. رسـانی  اطـالع 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس :
ملخ در بیش از 169 هزار هکتار از اراضی فارس پایش شد
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رهاسازی آب در حوزه آبخور سد درودزن

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در مصاحبـه با خبرنـگار صدا 
و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایران مرکـز فـارس گفـت: آبیـاری در حـوزه 
رودخانـه بـرای شهرسـتان های زرقـان و بعـد از آن خرامه از مورخ 11 اسـفند 
مـاه سـاعت 20 آغـاز شـده اسـت کـه میـزان سـهم ایـن دو شهرسـتان 78 

میلیـون متـر مکعب اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی افزود: در شهرسـتان 
مرودشـت نیز رها سـازی از مورخ 18 اسـفند سـاعت 18 صورت گرفته اسـت 

کـه میـزان آب رهاسـازی 56.7 میلیون متر مکعب اسـت.
وی بیـان کـرد: بنابرایـن از 200 میلیـون متـر مکعـب کـه توسـط شـرکت 
سـهامی آب منطقـه ای بـرای سـال زراعـی 99-98 در بخـش کشـاورزی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت در مجمـوع میـزان 134.7 میلیـون متـر مکعـب در 
مرحلـه اول بـرای هر سـه شهرسـتان رهاسـازی آب صورت می گیـرد و مابقی 
65.3 میلیـون متـر مکعـب در مرحله دوم، اردیبهشـت سـال 1399 رهاسـازی 

شـد. خواهد 

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: میـزان اراضـی آبخـور در حـوزه سـد 
درودزن 46000 هکتـار اسـت کـه با توجه به بارندگی مناسـب پاییز و زمسـتان 

مـردم منطقـه مبـادرت بـه کشـت 90000 هکتـار گنـدم و جو نمـوده اند.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
آزمایشـی  طـرح  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مصـرف قارچ کش هـا در پلـت فرم هـای آموزشـی 
ترویجـی داراب و مرودشـت و همچنین در مزارع زیر 
پوشـش طـرح گندم بنیـان در شهرسـتان های فسـا، 
داراب، کوار، فیروزآباد، مرودشـت، سـپیدان و ممسنی 

در مسـاحت حـدود 30 هکتـار در حـال اجـر اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
تصریـح کـرد: بـا هـدف ترویـج مصـرف ترکیبـات 
قارچ کـش در مـزارع اسـتان فـارس، ایـن آزمایـش 
در دو مرحلـه ظهـور گـره دوم سـاقه و ظهـور بـرگ 

پرچـم انجـام می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه مطالعـات متعدد 
نشـان داده اسـت کـه بیماری هـای برگـی گنـدم، 
ماننـد زنگ هـا، سـپتوریوز، سـفیدک پـودری، انـواع 

لکـه برگی هـا می تواننـد 50 درصد محصـول گندم 
را کاهـش دهنـد، افـزود: از ایـن رو ترویـج مصـرف 
قارچ کش هـا بـه عنوان یک ابـزار پیشـگیری کننده 
در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفتـه 

ست. ا
اقلیمی مناسـب  شـرایط  در  کـرد:  ابـراز  پژمـان 
گسـترش بیماری هـای قارچـی، سمپاشـی علیه این 
عوامـل بیـن 15 تـا 20 درصـد برحسـب پتانسـیل 
تولیـد در هـر منطقـه موجب افزایـش محصول گندم 

می شـود.
در  گذشـته  سـال  آزمایـش  در  کـرد:  بیـان  وی 
شهرسـتان ممسـنی فارس کـه شـدت بیماری ها در 
مزرعـه آزمایشـی ناچیـز بـود اسـتفاده از دو مرحلـه 
قارچ کـش موجب افزایـش 600 کیلوگرمی محصول 

شـد. گندم 
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس در پایـان بـا بیـان اینکـه 
مناسـب  قارچ کـش  ترکیبـات  مرحلـه  دو  کاربـرد 
کشـاورزان  درآمـد  افزایـش  باعـث  قیمـت  ارزان  و 
می شـود، گفـت: اگر کشـاورزان در سمپاشـی مزارع 
بـا محدودیـت مواجه هسـتند یـک مرحله سمپاشـی 
در زمـان ظهـور بـرگ پرچـم نیـز می توانـد نتایـج 
مناسـب و افزایـش درآمد اقتصادی برای کشـاورزان 

باشد. داشـته 

معاون جهاد کشاورزی فارس:
مصرف قارچ کش در مزارع طرح ملی گندم بنیان فارس
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توزیع کود از طریق
"اپلیکیشن مزرعه برکت"

معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از توزیع 
کـود بـه صورت پایلـوت از طریـق "اپلیکیشـن مزرعه برکـت" در شهرسـتان کوار 

داد. خبر 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمان با اشـاره بـه اینکه " اپلیکیشـن 
مزرعـه برکـت" بـا هدف ارائـه خدمات مختلـف به بهره بـرداران بخش کشـاورزی 
طراحـی و پیـاده سـازی شـده اسـت،گفت: از طریـق ایـن اپلیکیشـن کشـاورزان 
می تواننـد درخواسـت های گوناگـون مـورد نیاز خـود را از راه دور به سـهولت و در 

کمتریـن زمـان، در بسـتر اینترنـت و موبایل دریافـت کنند.
بـه گفتـه وی، توزیـع نهاده هـا از جملـه کـود تنها بخشـی از امکانات فراهم شـده 
در ایـن اپلیکیشـن اسـت کـه در حـال حاضـر به صـورت پایلـوت به اجـرا در آمده 

است.
پژمـان بـا بیـان اینکـه بـه منظـور توزیـع عادالنـه کـود و سـاماندهی بـازار ایـن 
نهـاده از طریـق "اپلیکشـین مزرعـه برکـت" اقدام می شـود، افـزود: بـا راه اندازی 
ایـن نـرم افـزار امـکان توزیـع کـود بـر اسـاس نیـاز گیاه نیـز فراهـم و عـالوه بر 

آن میـزان توزیـع در شهرسـتان ها نیـز بـه 
خوبـی مدیریـت می شـود.

وی، از اپلیکیشـن مزرعـه بـه عنـوان اولین 
نویسـی  "نسـخه  افـزاری  نـرم  سـامانه 
و  بـرد  نـام  نیـز  کشـور"  در  گیاه پزشـکی 
تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی ایـن بخش از 
سـامانه نیـز کشـاورزان می توانند مشـکل و 
درخواسـت خـود را از طریـق ایـن نرم افـزار 
و  ارسـال  گیاه پزشـکی  کلینیک هـای  بـه 
کارشناسـان کلینیک هـای گیاه پزشـکی در 
صـورت نیاز پـس از بازدید میدانـی و انجام 

آزمایـش  آب و خـاک نسـخه مـورد نیـاز را تجویـز  کننـد.
پژمـان ابـراز کـرد: شـرط راه انـدازی سـامانه "نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی" رفـع 
موانـع مالی و فنی اسـت و باید از سـوی سـازمان حفـظ نباتات حمایت ملی شـود. 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
توزیـع بـذور گواهـی شـده نیـز در سـال آینده توسـط این سـامانه صـورت خواهد 

فت. گر
ایـن مقـام مسـئول از دیگـر خدمات ارائه شـده در این اپلیکیشـن را انجـام امورات 
مکانیزاسـیون کشـاورزی، همچـون سم پاشـی و... توسـط افـراد حقیقـی و حقوقی 

دارای مجوز از سـوی سـازمان جهاد کشـاورزی برشـمرد.
پژمـان بیـان کـرد: کمـک بـه تولیـد محصـول گواهـی شـده و شناسـایی مراکـز 
تولیـد ایـن گونـه محصـوالت از دیگر مزایـای " اپلیکیشـن مزرعه برکت" اسـت و 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی می تواننـد از طریـق مدیـران پهنه این اپلیکیشـن 

را دریافـت و از مزایـای آن بهـره مند شـوند.
آدرس " اپلیکشـین مزرعـه برکـت " : http://Www.Mazraeh-barakat.ir اسـت 
و کشـاورزان بـا وارد کـردن نـام کاربـری و کد ملـی قادر بـه ورود در این سـامانه 

. هستند

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: به 
منظور تقویت سیسـتم ایمنی بدن از شـیرهای پاسـتوریزه و اسـتریلیزه بسـته بندی 

شـده، اسـتفاده کنیـد چـرا کـه در تهیـه این شـیرها تمام اصـول بهداشـتی رعایت 
شـده و چـون در بسـته قـرار می گیرنـد و در معرض هوا قـرار نمی گیرنـد ویروس 

نمی تواننـد روی آن هـا تاثیـر بگذارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، سـید عبـداهلل جزایری با اشـاره به اینکه اسـتان 
فـارس بـا تولید سـاالنه 580 هزارتن شـیر خـام، رتبه چهـارم تولید کشـور را دارد، 
تصریـح کـرد: مصـرف شـیر باعـث می شـود اسـیدیته بـدن کاهـش و سـالمتی 

تضمین شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مصـرف شـیر، افـراد مبتال به فشـار خـون بـاال را درمان 
می کنـد، ابـراز کـرد: مصـرف شـیر با توجـه به خـواص بی نظیـر خـود در کاهش 
کلسـترول بـد خـون موثر بـوده و بیماری های قلبـی و عروقـی را کاهش می دهد.
جزایـری افـزود: مصـرف روزانـه یـک لیـوان شـیر باعـث تامیـن کلسـیم بـدن و 
اسـتحکام اسـتخوان ها و دندان هـا می شـود و همچنیـن باعـث سـالمت روده 

بـزرگ شـده و از سـرطان روده بـزرگ جلوگیـری می کنـد.
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کرد: 
مصـرف شـیر، به بـاروری کمک می کنـد تحقیقات صـورت گرفته نشـان می دهد 
افـرادی کـه شـیر مصـرف می کننـد تـا 25 درصـد کمتر به مشـکالت بـاروری یا 

تخمـک گـذاری مواجه می شـوند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس: با مصرف شیر، سالمتی بدن را تضمین کنید
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معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در 
سـال جـاری بـر اسـاس پیـش بینی های بـه عمل آمـده طـی ماه های سـال و با 
در نظـر گرفتـن مصرف سـرانه گوشـت مـرغ رضایت مندی نسـبی مصـرف کننده 

و تولیـد کننـده را به دسـت آورده ایم.

تولیـدات  بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس، سـید  اسـتان  دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بینـی مصـرف سـرانه  پیـش  افـزود:  عبدالـه جزایـری 
اعیـاد و مناسـبت ها بـا برگـزاری جلسـات، بـا حضـور 
گـذار،  تاثیـر  تشـکل های  و  ادارات  دسـتگاه ها، 
تصمیمـات مناسـبی جهـت کنتـرل میزان جوجـه ریزی 
در واحدهـای مرغـداری اسـتان بـه عمل آمد کـه بتواند 

هـم زمـان عـالوه بـر تامین گوشـت مـرغ در بـازار به حمایـت از مصـرف کننده و 
تولیـد کننـده محصـول، رضایـت منـدی نسـبی محقـق گـردد. 

وی بیـان کـرد: میزان تولید گوشـت مرغ از ابتدای امسـال تا کنـون با جوجه ریزی 
بـه میـزان 73 میلیون قطعه به بیش از 129 هزار تن گوشـت مرغ رسـیده اسـت و 
خوشـبختانه جوجـه ریزی مناسـبی بـرای تولید گوشـت مرغ جهت ایـام عید نوروز 

صـورت گرفته که جـای هیچ گونه نگرانی نیسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: جوجـه ریـزی دی مـاه تاکنـون بیـش از 
نیـاز اسـتان بـوده و بـا توجـه بـه کاهـش مصـرف مـرغ در اسـتان، برنامه ریـزی 
شـده اسـت کـه از طریـق مدیریـت پشـتیبانی امـور دام گام موثـری در خریـد و 

ذخیره سـازی مـرغ مـازاد جهـت پایـان سـال برداشـته شـود.

تولید گوشت مرغ در سال 98
با مدیریت و کنترل جوجه ریزی

مدیـر امـور طیـور و زنبور عسـل سـازمان جهاد 
راسـتای  در  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
کاهـش تصدی گـری و تمرکز زدایـی در حوزه 
فعالیت هـای زنبـور عسـل در سـال 98، تمدید 
اسـتان  زنبـورداران  زنبـورداری  دفترچه هـای 
شهرسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  بـه 
انجـام  مربوطـه  زنبـورداری  تعاونی هـای  و 

می گـردد.
بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات 
اسـتان فـارس، علـی رسـتگار افـزود: جهـت تمدیـد دفترچـه زنبـورداری، نیـاز به 
حضـور زنبـورداران در مرکـز سـازمان جهـاد کشـاورزی نیسـت و تمدیـد پروانه از 
طریـق مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها و تعاونی هـای زنبـورداری انجام 

می گـردد.
وی بیـان کـرد: ضـرورت ایـن امر بـه دلیـل فراوانی بهره بـرداران )حداقـل 3000 
نفـر( بـوده کـه عـالوه بر ایـاب و ذهـاب موجب صرفـه جویـی در وقـت و هزینه، 

همچنیـن کاهـش خطـرات جـاده ای در رفـت و آمد خواهد شـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: روش قبـل به گونـه ای بـود که زنبـوردار 
جهـت تمدیـد و صـدور دفترچـه زنبـورداری ابتـدا بـه تعاونـی زنبورداران و سـپس 
بـه مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان و در نهایت به سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان و اتحادیـه زنبـورداران مراجعـه می کرد، لیکـن در حال حاضر با زیرسـاختی 
کـه از لحـاظ آمارگیـری از کلنی هـای زنبـور عسـل در شهرسـتان ها بـه وجـود 
و  زنبـورداران شهرسـتان  تعاونـی  بـه  مراجعـه  بـا  زنبـورداران می تواننـد  آمـده، 
دریافـت تائیدیه سرشـماری، اقـدام به تمدید دفترچـه زنبـورداری از مدیریت جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان مربوطـه نمایند.
پروانـه  همـان  واقـع  در  زنبـورداران  زنبـورداری  دفترچـه  کـرد:  تصریـح  وی 
بهره بـرداری زنبـورداری اسـت کـه بـه عنوان شناسـنامه یـک زنبوردار به حسـاب 
می آیـد و خدمـات زنبـورداری دولتـی و غیـر دولتـی از جملـه اعطـای نهاده هـا، 
تسـهیالت، صـدور مجوزهـای فعالیت، کـوچ و اسـکان، خدمات بیمـه ای زنبوردار 

و کلنی هـا و... بـا ارائـه آن صـورت می گیـرد.
رسـتگار تاکید کرد: شـرایط صدور دفترچه زنبورداری شـامل: عضویت در شـرکت 
تعاونـی زنبـورداران محـل اسـکان، داشـتن حداقـل 40 کلنـی زنبـور عسـل که به 
صـورت حداقـل 2 سـال متوالی از طریق جهاد کشـاورزی آمارگیری شـده اسـت و 
داشـتن گواهـی مهارت یـا گواهی آموزشـی از مراجـع ذیصالح از جملـه اداره فنی 

و حرفـه ای یا جهاد کشـاورزی می باشـد.

واگذاری تمدید پروانه های زنبورداری
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منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معاونـت  سرپرسـت 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
پـس از ورود ویـروس کرونـا در ایـن اسـتان، بـا 
تاکیـد رییـس ایـن سـازمان، بـه منظور پیشـگیری 
و کنتـرل ویـروس کرونـا و حفـط منابع انسـانی به 
عنـوان ارزشـمند ترین سـرمایه سـازمان، بالفاصله 
کمیتـه شـرایط بحرانـی و اضطـراری این سـازمان 
تشـکیل و تاکنون 4 جلسـه برگزار شـده و مواردی 

مصـوب و بـه مرحلـه اجـرا درآمـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، مهـدی صادقی 
ابـراز کـرد: از اولیـن کارهای صـورت گرفتـه تغییر 

دسـتگاه های ثبـت حضـور و غیـاب کارکنـان در 
جهـاد  مدیریت هـای  و  سـتادی  سـاختمان های 
کشـاورزی شهرسـتان ها اسـت کـه بـه جـای ثبت 
اثـر انگشـت بـه سیسـتم های کارت خـوان تغییـر 

پیـدا کرده اسـت.
بـا خریـد محلول هـای ضـد عفونـی  افـزود:  وی 
کننـده و قریـب 2000 لیتـر آب ژاول )وایتکـس( 
و پمپ هـای اسـپری حـاوی مـاده ضدعفونـی در 
ورودی سـاختمان های سـازمان، همـه کارکنـان و 
اربـاب رجـوع محتـرم ابتـدا دستانشـان بـا محلول 
ضـد غفونـی کننـده آغشـته شـده و سـپس وارد 

می شـوند. سـاختمان 
صادقـی بیـان کرد: به طور مسـتمر سـاختمان های 
ایـن سـازمان بـه ویـژه راهروهـا و سـالن ها گنـد 

زدایـی می شـوند. 
او تصریـح کـرد: با هدف شناسـایی افراد مشـکوک 
بـه ویـروس کرونـا، در صـدد خریـد دسـتگاه های 

تـب سـنج لیرزی هسـتیم. 
 ایـن مقـام مسـئول گفـت: بـا توجـه بـه احتمـال 

و  میـز  تمیزکـردن  طریـق  از  ویـروس  سـرایت 
وسـایل کارکنـان نظیـر رایانه هـای آن هـا بـا یک 
وسـیله تنظیـف، بـه تعـداد همـکاران ایـن وسـایل 
تهیـه شـده و در اختیـار آن هـا قـرار خواهـد گرفت 
تـا هـر شـخص خود نسـبت بـه تمیز کـردن آن ها 
اقـدام نمایـد و نیـز نیروهـای آبدارخانـه صرفـًا بـه 
تهیـه چـای اقـدام می کننـد و همـکاران نسـبت 
بـه تهیـه لیوان هـای کاغـذی یـک بار مصـرف یا 
ظـروف دیگـر اقـدام نموده اند تـا احتمـال آلودگی 

بـه حداقل برسـد. 
صادقـی گفـت: بـه منظـور آگاه سـازی همـکاران 
و افزایـش سـواد رسـانه ای همـکاران در خصوص 
اداره  کرونـا،  ویروسـی  بیمـاری  از  پیشـگیری 
کـرده  آوری  را جمـع  مطالبـی  رفـاه  و  پشـتیبانی 
و توسـط روابـط عمومـی ایـن سـازمان اطالعـات 
الزم بـه صورت هـای مختلـف چـاپ و نصـب بنر، 
اسـتند، پوسـتر، بروشور و در شـبکه های اجتماعی، 
همچنیـن تلویزیـون شـهری در اختیار همـکاران و 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی قرار گرفته اسـت.

اقدامات پیشگیرانه سازمان جهاد کشاورزی فارس
در خصوص کنترل ویروس کرونا

اقدامات انجام شده در خصوص 
پیشگیری از ابتال به ویروس 

کرونا در سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

سرپرسـت مدیریـت پشـتیبانی و رفاه سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس بـه تمهیدات بـه کار گرفته 
شـده در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
توجـه بـه همـه گیـر شـدن ابتال بـه ویـروس کرونا 
تلفنـی جلسـه  اشـاره کـرد و گفـت: طـی تمـاس 
کمیتـه اضطـراری برگـزار و پـس از تبـادل نظـر و 
بررسـی همـه جانبه مـوارد پـر خطر مورد شناسـایی 

گرفت. قـرار 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین جعفری 
خصـوص  در  شـده  انجـام  اقدامـات  از  افـزود: 
پیشـگیری از ابتـال بـه ویـروس کرونـا در سـازمان 
بـه  می تـوان  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اضطـراری،  شـرایط  در  واکنـش  کمیتـه  تشـکیل 
آمـوزش، اطـالع رسـانی و افزایش آگاهـی کارکنان 
دانشـگاه  بـا  مکاتبـات  پیشـگیری،  خصـوص  در 
علـوم پزشـکی شـیراز در خصـوص تهیـه مـواد ضد 

عفونـی کننـده )تامیـن 500 لیتـر الـکل(، پیگیـری، 
دریافت و توزیع ماسـک و دسـتکش بـرای کارکنان 
)تامیـن 1500 عـدد ماسـک و 450 جفت دسـتکش 

یکبـار مصـرف(، پیگیـری، دریافـت و توزیـع مـواد 
ضـد عفونـی کننـده بیـن سـاختمان های سـتادی 
روهـا  راه  ضدعفونـی  شهرسـتان ها،  مدیریـت  و 
و  سـتادی  سـاختمان های  تـردد  پـر  اماکـن  و 
عفونـی  ضـد  مسـتمر،  صـورت  بـه  شهرسـتان ها 
خودروهـای در اختیـار سـازمان، ضدعفونـی دسـت 
و کفـش کارکنـان و اربـاب رجـوع در بـدو ورود بـه 
اجتماعـات  ممنوعیـت  سـتادی،  سـاختمان های 
جهـت کاهـش احتمـال انتقـال بیمـاری، ممنوعیت 
پذیرایـی، انجـام ضـد عفونـی محوطـه، پارکینگ و 
معابـر سـاختمان های اداری، ممنوعیـت شستشـوی 
ظـروف در آبدارخانه هـا و اسـتفاده از ظـروف یـک 
بـار مصـرف، ممنوعیت اسـتفاده از آب سـرد کن ها، 
لغـو ماموریت هـای غیـر ضـروری درون شـهری و 
بـرون شـهری، بازدیـد بازرسـان اسـتانداری فـارس 
از  بهداشـت  اداره  بازرسـان  بازدیـد  سـازمان،  از 
سـاختمان شـماره 2، موافقـت بـا دور کاری پرسـنل 
تحـت شـرایط پرخطر و شـیفت بنـدی کارکنـان به 
صورتـی کـه 30 درصـد آن هـا در شـیفت باشـند و 
تامیـن اینترنـت جهت کاربـران سیسـتم های تحت 
وب و تقویـت پورتـال سـازمان بـرای بهره بـرداران 

نمود. اشـاره 
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بـا حکـم رئیس سـازمان جهاد 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
بـه  زاده  ملـک  محمـد جعفـر 
ایـن  حراسـت  مدیـر  عنـوان 

شـد. معرفـی  سـازمان 
بـه گـزارش خبـر نـگار "پرتـو 
ایـن  از  قسـمتی  در  امیـد"، 
انتظـار  "مـورد  آمـده:  حکـم 
حرمـت،  حفـظ  ضمـن  اسـت 

بـا حسـن  سـازمان،  و  کارکنـان  حیثیـت  و  اسـرار 
تعامـل و همـکاری بـا دسـتگاه های نظارتی اسـتان 
و مرکـز و دفاتـر حراسـت ادارات وابسـته، تمام توان 
و همـت خویـش را در جهـت تحقـق بخشـی بـه 
اصـل شـفافیت، کنتـرل و مهار هوشـمندانه اشـکال 
فسـاد )اعـم از فـردی، سیسـتمی، خرد و یـا کالن(، 
شناسـایی گلوگاه هـا و روزنه هـای آن، مقابله جدی 
بـا عـادی شـدن موضوعـات منفـی و فسـادزا، تدبیر 
تمهیـدات موثر به منظور پیشـگیری بهنـگام از بروز 

هرگونـه تخلـف، و برقـراری امنیت خاطـر مدیران و 
کارکنـان خـدوم و زحمـت کـش بـه کار گیریـد."

محمدجعفـر ملـک زاده پیش از ایـن نزدیک به چهار 
سـال مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بود و 
در کارنامـه کاری خـود، سـابقه سرپرسـتی مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند و معـاون فنی 

و مسـئول واحد حراسـت این مدیریـت را دارد.
عباس سـحرخیز مدیر سـابق حراست سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه افتخـار بازنشسـتگی 

نائل شـد.

مدیـر امـور اداری و مدیـر امـور رفـاه و پشـتیبانی 
معرفـی  فـارس  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 

شـدند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، طـی برگـزاری 
توسـعه  معاونـت  سرپرسـت  سـوی  از  ای  جلسـه 
مدیریـت و منابـع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس مجیـد یعقوبی به عنـوان مدیر امـور اداری و 
حسـین جعفـری بـه عنوان سرپرسـت مدیریـت رفاه 

و پشـتیبانی ایـن سـازمان معرفـی شـدند.
مهـدی صادقـی بـا بیـان ایـن کـه بـازوی اصلـی 
معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع در هـر سـازمان، 
امـور اداری اسـت، افـزود: عمـده کار امـور اداری بـا 
اربـاب رجوع اسـت و 100 درصد آن هـا همکاران ما 
در اسـتان و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها 

. هستند
وی تصریـح کـرد: اعتقـاد مـا بـر ایـن اسـت کـه به 
یـک امـور اداری قـوی کـه بتوانـد پاسـخگوی اکثر 
نیازهـای بـه حـق و بـه جـای همـکاران باشـد و 
آن هـا را بـرآورده کنـد احتیـاج داریم و خوشـبختانه 
در دوره هـای مختلـف همـه مدیـران نهایـت تالش 

خـود را در ایـن زمینـه کرده انـد. 
صادقـی بـا بیـان اینکـه نـوع مدیریت هـا بـا هـم 
مختلـف  روش هـای  کـرد:  اظهـار  اسـت  متفـاوت 
دسـتورالعمل های  بـا  منطبـق  همگـی  مدیریتـی 
باالدسـتی اسـت و مدیـران ایـن دغدغـه را دارند که 
در راسـتای منافـع و سـالمت همـکاران گام بردارند. 
ایـن مقـام مسـئول تغییـرات مدیریتـی را بـه منظور 
اجـرای سیاسـت ها و برنامه هایـی کـه در راسـتای 
شـده اند  برنامه ریـزی  سـازمان  اهـداف  تحقـق 

ضـروری دانسـت. 
را  پشـتیبانی  و  رفـاه  مدیریـت  ادامـه  در  صادقـی 

نیـز یکـی از ارکان اصلـی سـازمان عنـوان کـرد و 
گفـت: اگـر امـور پشـتیبانی خـوب مدیریـت نشـود 
تمـام کارهـای سـازمان اعـم از پرسـنلی گرفتـه تـا 

می شـوند. مشـکل  دچـار  مـا  متقاضیـان 
وی اظهـار کرد: نیروهای پشـتیبانی جهاد سـازندگی 
بودنـد کـه در زمـان جنـگ، پشـتیبانی آن را انجـام 
می دادنـد، اکنـون نیز در شـرایط جنگ قـرار داریم و 
در بحـث امنیت غذایی کشـور، مدیـون بهره برداران 
و کارشناسـانی هسـتیم کـه حضورشـان در عرصـه 
اگر پشـتیبانی نباشـد بـا چالـش روبرو خواهیـم بود. 
و  رفـاه  مدیریـت  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  صادقـی 
پشـتیبانی گفـت: مبحـث رفـاه همـکاران و پایـش 
و  رفـاه  نیروهـای  تـالش  بـدون  آن هـا  سـالمت 
کـه  توفیقاتـی  و  شـد  نخواهـد  انجـام  پشـتیبانی 
تاکنـون حاصـل شـده مدیون تـالش همـکاران این 
مجموعـه اسـت. سرپرسـت معاونت توسـعه مدیریت 
و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
افـزود: بایـد تفکـر به گونه ای باشـد که همـکاران و 
بهره بـرداران مـا طوری منتفع شـوند که خدشـه ای 

بـه تولیـد و پرسـنل مـا وارد نشـود.
در ادامـه ایـن نشسـت کامـران شـکرانه سرپرسـت 
سـابق مدیریـت امـور اداری و علی حسـن پـور مدیر 
از فعالیت هـای  سـابق رفـاه و پشـتیبانی گزارشـی 
خـود در مـدت زمان تصـدی گری سـمت های خود 
اظهـار کردنـد و در خاتمـه از تـالش آن هـا تجلیـل 

. شد
در ادامـه ایـن آئیـن مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، بـا بیـان اینکه علم 

اقتصـاد مدیریـت منابـع محـدود برای خواسـته های 
نامحـدود اسـت، گفـت: بایـد بـا اندیشـه نـو و نـگاه 
مجموعـه  رفـاه  و  اقتصـاد  بـه  جدیـد  مدیریتـی 

همـکاران جهـاد کشـاورزی کمـک کـرد.
عبدالرحیـم پیشـکار تعامـل، توافق، تضـاد و تضارب 
را چهـار بُعـد مدیریـت برشـمرد و افـزود: از بین این 
چهـار بُعـد، تضـاد بـازی دو سـر باخـت اسـت کـه 
مجموعـه را برهـم می زنـد و توافـق نیـز اگـر صـد 
در صـد باشـد کـم از تضاد نیسـت و به معنـی وجود 
یک اشـکال اساسـی اسـت چرا کـه با توافـق کامل 

پویایـی نخواهیم داشـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه در کشـورهای توسـعه یافته 
تضـارب افـکار اسـت، افزود: بایـد توافـق و مخالفت 

به بحث گذاشـته شـود.
بـه گفتـه پیشـکار؛ حرکـت بـه سـمت تضـارب در 
سـطوح مختلـف اداری و حتـی جامعـه کار بسـیار 

مهمـی و اساسـی اسـت.
مدیر حوزه ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس، ابـراز کـرد: کار بـا نیـروی انسـانی بسـیار 
سـخت اسـت و در حـوزه امـور اداری، بـا صعه صدر 

بایـد در اسـرع وقـت پاسـخگو بود.
ایـن مراسـم بـه واسـطه بحـران کرونـا ویـروس و 
برگـزار نشـدن شـورای مدیـران سـتادی، بـا حضور 
عبدالرحیـم پیشـکار مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، غالمحسـین اوج 
فـرد قائـم مقام معاونـت توسـعه مدیریـت و منابع و 
علیرضـا واحدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومی این 

سـازمان برگزار شـد.

دو انتصاب
در سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد
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سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز یکی از عوامل حاشـیه نشـینی اسـت که بـا خروج 
یـک هکتـار از اراضـی کشـاورزی از چرخـه تولید و تغییـر کاربـری آن در حقیقت 

یـک خانـواده روسـتایی منبـع درآمد خـود را از دسـت می دهد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری افـزود: ضـرورت حفـظ کاربری اراضـی زراعـی و باغ ها 
و حفـظ ظرفیت هـای تولیـد و جلوگیـری از تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز از 

مهم تریـن وظایـف سـازمان جهـاد کشـاورزی می باشـد.
وی بیـان کـرد: بـه همین منظور در اسـفندماه سـال جـاری از مجمـوع 79 پرونده 
کـه بـه دبیرخانـه هیات واصل شـده بود، بـه 66 پرونده رسـیدگی و تصمیم گیری 
شـد کـه از مجمـوع طرح هـای رسـیدگی شـده، بـا اجـرای 56 مـورد از طرح هـا 
موافقـت بـه عمـل آمد، 6 مـورد از طرح هـا نیز مـورد مخالفت اعضای کمیسـیون 
قـرار گرفـت و مقـرر شـد کـه در خصـوص 4 مـورد از طرح هـا نیـز اسـتعالم از 

شهرسـتان و بازدیـد مجدد صـورت پذیرد.
کمیسـیون فـوق بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، سرپرسـت 
مدیریـت امور اراضی اسـتان، مدیرکل راه و شهرسـازی، مدیـر کل حفاظت محیط 
زیسـت و یـک نفـر نماینده اسـتانداری در محل سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس برگزار شـد.

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و رییس 
منطقـه 3 کشـور گفـت: گردهمایـی روسـا و دبیـران مناطـق چهارگانه کشـور در 

اسـتان خراسـان رضـوی با حضور اسـفندیاری مدیـر کل صنایع تبدیلـی و غذایی 
و اسـدالهی معـاون فنـی دفتـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی وزارت جهاد کشـاورزی 

برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، مهـدی صادقـی افـزود: در ایـن همایـش مـواردی در 
خصـوص ایـرادات سـامانه پنجـره و سـایر مـوارد مربـوط بـه صنایـع کشـاورزی 

گردید. مطـرح 
وی بیـان کـرد: اصـالح دسـتورالعمل صـدور پروانـه قـراردادی بـرای اشـخاص 
صنایـع  طرح هـای  بـه  مربـوط  اراضـی  نصـاب  اصـالح  پی گیـری  حقیقـی، 
کشـاورزی ماننـد سـردخانه، بسـته بندی میـوه، کنسـانتره میـوه و مرکبـات و...، 
بازنگـری در خصـوص شـاخص های ارزیابـی سـاالنه مدیریـت صنایـع تبدیلی و 
غذایـی تمامـی اسـتان ها، تعییـن تکلیـف کدهای آیسـیک کـه در سـامانه تغییر 
یافتـه کـه بـا نـوع فعالیت متفـاوت اسـت، ایجـاد کد آیسـیک بـرای محصوالت 
جدیـد ماننـد کینـوا و یکسان سـازی کدهـای آیسـیک در وزارتخانه هـای مرتبط 
بـا صـدور مجـوز ماننـد محیط زیسـت، علـوم پزشـکی و... از جمله مـوارد مطرح 

شـده در ایـن گردهمایـی بود.

رئیـس اداره طرح هـای صنعتـی مدیریـت صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تاکنـون 756 طـرح در واحد هـای ایجـاد شـده 
صنایـع تبدیلـی و غذایی اسـتان، بـه بهره برداری رسـیده که اشـتغالی بالغ بر 10 

هـزار نفـر بـه صورت مسـتقیم به دنبال داشـته اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، لیـال حقیقت افـزود: از ابتدای سـال جاری تـا آخر دی 
مـاه نیـز، تعـداد 129 فقره جواز تاسـیس جهـت ایجـاد واحد های صنایـع تبدیلی 
و غذایـی در فـارس صـادر گردیده اسـت که در صـورت به بهره برداری رسـیدن 
ایـن واحد هـا تعـداد 1568 نفـر به صورت مسـتقیم مشـغول به کار خواهند شـد. 

برگزاری کمیسیون حفظ کاربری اراضی کشاورزی

گردهمایی روسا و دبیران مناطق چهارگانه صنایع تبدیلی و 
غذایی کشور در استان خراسان 

اشتغال ایجاد شده در مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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نقش بانوان در ایجاد و توسعه
صنایع تبدیلی استان 

کارشـناس صـدور مجوزهای مدیریـت صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: ایجاد و گسـترش صنایـع تبدیلی 
کشـاورزی توسـط زنـان یـک حرکـت تولیـدی وسـیع، همـه جانبـه و 
مکمـل فعالیت هـای کشـاورزی اسـت کـه تأثیـر بسـزایی در افزایـش 
درآمـد، بهبـود رونـق تولیـد، ارتقـاء امنیـت غذایـی، توسـعه روسـتایی، 

بهـره وری کشـاورزی و در نهایـت توسـعه پایـدار کشـور را دارنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیـده کاظمی افزود: بانـوان عمدتًا در 
بخش هـای کشـاورزی و تولیدات زراعـی و دامپـروری فعالیت می کنند 
بـه گونـه ای کـه 40 درصـد تامین غـذا در کشـورهای در حال توسـعه 
توسـط زنـان صـورت می پذیـرد کـه این موضـوع بیانگـر نقـش بانوان 

در اقتصاد اسـت.
کل  درصـد   10 از  بیـش   98 سـال  ماهـه   11 در  کـرد:  تصریـح  وی 
موافقت هـای اصولـی صادر شـده کـه میزان اشـتغال بیـش از 1700 را 
بـه دنبال داشـته اسـت و همچنین در ایـن مدت تعداد 16جواز تاسـیس 
و 4 پروانـه بهـره بـرداری بـا میـزان اشـتغال 166 نفـر نیز توسـط زنان 

اسـتان بـه ثبت رسـیده اسـت. 
و  تبدیلـی  صنایـع  ایجـاد  مزیـت  تریـن  عمـده  کـرد:  کاظمی تاکیـد 
تکمیلـی، جلوگیـری از مهاجـرت بی رویه از روسـتا ها به شـهر، تکمیل 
زنجیـره ی تولیـد، افزایـش کیفیـت محصـول و ارزش افزوده آن اسـت 
لـذا آمـوزش و افزایـش مهارت های بانـوان از جملـه اولویت های حوزه 

زنـان در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.

ابالغ دستورالعمل قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
شبکه بانکی کشور

مدیـر سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: پیـرو ابـالغ " قانون تسـهیل 
تسـویه بدهـی بدهـکاران شـبکه بانکـی کشـور" 
 129136 شـماره  ابالغیـه  و   98/9/20 مصوبـه 
مـورخ 98/10/8 ریاسـت جمهـوری اسـالمی ایران 
در تاریـخ 98/11/28 دسـتورالعمل اجرائـی قانـون 
فوق االشـاره از سـوی هیـات عامل بانـک مرکزی 

مصـوب کـه از تاریـخ ابـالغ الزم االجـرا اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت سـرمایه گذاری 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود 
ضمـن  دسـتورالعمل  ایـن  در  افـزود:  کجـوری 
از  مـواردی  بـه  مربوطـه  قانـون  مفـاد  تاکیـد 
قبیـل: بخش هـای اقتصـادی مشـمول مفـاد ایـن 
دسـتورالعمل کـه بخـش کشـاورزی را نیـز شـامل 
از  درخواسـت  ارایـه  مهلـت  حداکثـر  می گـردد، 
)تاپایـان  مـاده  ایـن  مشـمول  متقاضیـان  سـوی 
سـال 1398(، حداکثـر فرصـت متقاضیـان بـرای 
پرداخـت نقدی )تسـویه( مانـده بدهی بـه بانک ها 
موسسـات مالـی بـرای بهره منـدی از ایـن مصوبه 
مـالک  قـرارداد  و   )1399 شـهریورماه  )پایـان 
محاسـبه بدهـی متقاضیـان از سـوی بانک هـا و 
موسسـات مالـی بـا توجـه بـه زمـان عقد قـرارداد 

اشـاره شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: از جملـه مـوارد دیگـر مطـرح 
بدهـی  تسـویه  تسـهیل  "قانـون  زمینـه  در  شـده 
بدهـکاران شـبکه بانکـی کشـور" شـامل: مبلغـی 

کـه تسـهیالت گیرنـده بـرای اسـتفاده از مزایـای 
ایـن قانون براسـاس نرخ سـود منـدرج در" قرارداد 
مالک محاسـبه" بـا در نظـر گرفتـن پرداخت های 
مشـتری بایسـتی به صورت نقدی بپردازد و سـقف 
مجـاز تسـهیالت مشـمول مفـاد این دسـتورالعمل 
کـه برای اشـخاص حقیقـی 5 و اشـخاص حقوقی 
20 میلیـارد ریـال اسـت و شـایان ذکر اسـت مبالغ 
باالتـر از سـقف اعـالم شـده مشـمول مفـاد ایـن 

نمی باشـند.  دسـتورالعمل 
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برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و 
بازدید از سایت تولید بیوگاز

رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سـالمت غـذا در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
کارگاه آموزشـی مدیریـت پسـماند بـا شـرکت 35 
و  زیسـت شهرسـتان ها  رابطیـن محیـط  از  نفـر 
کارشناسـان سـازمان بـه مـدت سـه روز در مرکز 
آمـوزش بعثـت برگـزار شـد و در انتهـا بـا بازدیـد 
از سـایت تولیـد بیـوگاز از فضـوالت دامی پایـان 

پذیرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی گروه محیط زیسـت و 
سـالمت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه 
ایـن کـه مدیریـت پسـماند از جمله شـاخص های 
ارزیابی زیسـت محیطی بخش کشـاورزری اسـت، 
بیـان کرد: برخالف وجـود امکانات بالقـوه و تولید 
قابـل مالحظـه انـواع محصـوالت کشـاورزي در 
کشـور، سـالیانه مقادیـر فراوانی پسـماند در بخش 
تولیـد می شـود کـه  زیـاد  بهـای  بـا  کشـاورزی 
متاسـفانه بخـش اعظم آن به شـکل غیـر اصولی 
و بـه دور از مالحظات زیسـت محیطـی در محیط 

رهـا و یـا دفن می شـود. 
وی افـزود: بـا بـه کاربـردن روش هـای مناسـب 
مدیریتـی در جهـت کاهـش تولیـد پسـماندهای 
کشـاورزی، ضمـن افزایـش بهـره وری، خسـارت 

وارده بـه منابـع پایـه کاهـش می یابـد و از جنبـه 
دیگـر گامی مهـم در راسـتای رسـیدن بـه اهداف 
توسـعه پایـدار و حفـظ محیـط زیسـت برداشـته 
می شـود کـه در راسـتای نیـل بـه ایـن رسـالت 
ارکان  از  دیـده،  آمـوزش  افـراد  وجـود  مهـم، 

ضـروری اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن 
دوره 3 روزه کـه بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی فـارس برگزار 
آیین نامه هـای  و  دسـتورالعمل ها  قوانیـن،  شـد 
پسـماند توسـط غیاثی، اقدامات صـورت گرفته در 
اسـتان توسـط کرمـی، مدیریت پسـماند در بخش 
دام و طیـور توسـط آگاه و مدیریـت پسـماند در 
بخش هـای زراعـی، باغـی و صنایـع توسـط نـدا 

مفتـون آزاد تدریـس گردیـد. 
وی تصریـح کـرد: در پایـان دوره نیـز از سـایت 
تولیـد بیوگاز واقـع در پارک علم و فنـاوری بازدید 
بـه عمـل آمـد کـه در سیسـتم بیـوگاز طـی چنـد 
مرحلـه گازگیری از فضوالت دامـی در نهایت کود 
حاصـل از بیـوگاز قابـل اسـتفاده و قابـل ارائـه به 
بـازار می باشـد و گاز حاصـل از ایـن فراینـد بـه 
عنـوان سـوخت برای تولیـد انـرژی الکتریکی و یا 

گرمایـی بـه کار می رود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

صادرات شیرخشک 
مجوز گرفت

جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
مجـوز  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
صـادرات ده هزار تن شـیر خشـک بـه انجمن 
کارخانجـات صنایـع لبنی کشـور اعطا شـده و 
سـهمیه مناسـبی نیـز برای اسـتان فـارس در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت.
جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
رنجبـری  صمـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
بیـان کـرد: بـه منظـور مدیریـت تولیـد شـیر 
خـام و حمایـت از دامـداران، اتحادیـه صنعت 
دامپـروری اسـتان فـارس، بـه خشـک کردن 
اقـدام  کارخانجـات  طریـق  از  شـیر  مـازاد 

کنـد. می 
بـه گفته وی؛ شیرخشـک و خامه اسـتخراجی 
و  فـارس  دامپـروری  صنعـت  اتحادیـه  بـه 

می شـود. داده  تحویـل  صنفـی  انجمـن 
از  تعـدادی  در  کـرد:  تصریـح  رنجبـری 
کارخانجـات لبنی اسـتان فارس امـکان تولید 

اسـت. فراهـم شـده  شـیر خشـک 
اسـتان فـارس بـا تولیـد سـاالنه 580 هزارتن 
یـر خـام، رتبـه چهـارم تولیـد کشـور در ایـن 

زمینـه دارد.
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رئیـس گـروه محیط زیسـت و سـالمت غذا در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از احداث 
کانـال فاضـالب نصـر شـرقی در شـهر شـیراز در 
راسـتای ممانعـت از آبیـاری مـزارع کشـاورزی بـا 
فاضـالب خـام با همـکاری دسـتگاه های ذی ربط 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابط عمومی گـروه محیط زیسـت و 
سـالمت غـذا در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، 
محمـد مهـدی غیاثـی گفـت: اگـر چـه بـه دلیـل 
غنـی بـودن فاضالب هـای شـهری، در نـگاه اول 
اسـتفاده از فاضـالب برای آبیاری، کشـاورزان را از 
مصـرف کود بـی نیاز می کنـد و همچنیـن دیدگاه 
غلـط موجـود کـه ریشـه گیـاه قابلیـت جدا سـازي  
بـه  دارد،  خـاک  از  را  ناسـالم  و  غیرضـرور  مـواد 
همـراه بـی آبی گسـترده ای که سراسـر کشـور را 
فراگرفتـه، باعث شـده که بخشـي از مزارع کشـور 
بـا آب هـاي فاضـالب شـهري و روسـتایي آبیاري 

. د شو
نگرانی هـای  حاضـر  حـال  در  کـرد:  بیـان  وی 
فراوانـی در زمینـه محصـوالت کشـاورزی آبیاری 
شـده بـا فاضـالب وجـود دارد چـرا کـه آلودگـی 
ناشـی از انتقـال عوامل بیمـاری زا از طریق تماس 
سـمی در  مـواد  تجمـع  محصـوالت،  مصـرف  و 
محصـوالت و انتقـال در زنجیـره غذایـی، تجمـع 
بـدن و  فلـزات سـنگین در  مـواد سـمی خصوصًا 

ایجـاد انـواع سـرطان ها، آلودگـی خـاک و امکان 
آلودگـی آب هـای زیـر زمینـی از جملـه مضـرات 
محصـوالت  آبیـاری  در  فاضـالب  از  اسـتفاده 
کشـاورزی اسـت بـه ویـژه در محصوالت سـبزی 

و صیفـی کـه مصـرف تـازه خـوری دارنـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از دیگـر 
اراضـی کشـاورزی،  عـوارض ورود فاضـالب بـه 
تغییـر در بافـت خـاک اسـت کـه از طریـق تجمع 
نمک هـا در خـاک و کاهـش حاصلخیـزی خـاک 
و بـروز اثـرات طوالنـی مـدت روی خـاک و گیـاه 
ماننـد افزایـش هدایـت الکتریکـی خـاک، افزایش 
کل جامـدات محلـول خـاک و تغییر نسـبت جذب 
سـدیم از معایـب دیگـر بهره گیـری از فاضـالب 

بـرای آبیـاری اراضـی زراعـی اسـت.
غیاثـی تصریـح کـرد: محصوالت به دسـت آمـده از 
ایـن مـزارع معضلـي را ایجـاد کـرده کـه بـه گفتـه 
متخصصـان حـوزه سـالمت فاجعـه اسـت لـذا بـر 
اسـاس دسـتورالعمل تعییـن مصادیق تغییـر کاربری 
غیـر مجـاز موضـوع مـاده 33 تصویـب نامه شـماره 
59879/ت 37110ه مـورخ 19 / 04 / 1386 هیئـت 
وزیـران؛ رها کردن پسـاب های واحد هـای صنعتی، 
فاضالب هـای شـهری، ضایعـات کارخانجـات بـه 
عنـوان تغییـر کاربـری غیـر مجـاز تلقـی می شـود 
مصـداق تخریب اراضی و جرم محسـوب می شـود.

گـروه  رسـالت  حسـب  کـرد:  اظهـار  وی 

محیط زیسـت و سـالمت غـذای سـازمان جهاد 
کشـاورزی ورود پسـاب فاضالب هـای خانگـی و 
صنعتـی بـه اراضـی کشـاورزی مـورد شناسـایی و 
پیگیـری قـرار می گیـرد و در ایـن راسـتا آلودگـی 
ناشـی از ورود پسـاب فاضالب شـهری بـه اراضی 
کشـاورزی واقع در منطقه نصر شـرقی شـهر شیراز 
کـه در سـنوات گذشـته در تولیـد سـبزی و صیفی 
اسـتفاده می شـد با پیگیری های صـورت گرفته از 
طریـق طـرح موضـوع در کارگـروه و کمیته هـای 
مختلـف اسـتانی نهایتـًا منتـج بـه احـداث کانـال 
طریـق  از  فاضـالب  پسـاب  انتقـال  و  فاضـالب 
لوله هـای بتنـی بـه سـمت تصفیه خانـه گردید که 
از حسـن پور معـاون خدمـات شـهری شـهرداری 
شـورای  پنـج،  منطقـه  معصومی شـهردار  شـیراز، 
شـهر شهرسـتان شـیراز، دانشـگاه علوم پزشکی و 
خدمـات درمانـی شـیراز و اعضاء کارگروه سـالمت 
و امنیـت غـذا بـه منظـور پیگیری هـای بـه عمـل 

آمـده در ایـن زمینـه تشـکر نمـود.
غیاثـی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا همـت مسـئولین 
تولیـدی–  واحدهـای  و  ذیربـط  دسـتگاه های 
صنعتـی کـه در ایجـاد و تولیـد پسـاب فاضـالب 
نقـش مسـتقیم دارنـد، در آینـده نزدیـک منشـاء 
کانون هـای آالینـده اطـراف شـهر شـیراز و برخی 
شهرسـتان های اسـتان بـا رعایـت اسـتاندارد های 

گـردد. پاک سـازی  و  مدیریـت  الزم 

ساماندهی فاضالب نصر شرقی شیراز در راستای محدود نمودن آبیاری مزارع با فاضالب خام

وضعیت قبل از اجرای طرح

وضعیت پس از اجرای طرح



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس40
شماره 59 - اسفند مــــــاه 1398

مدیـر بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
مدیـر تیـم تعالـی ارتبـاط بـا مشـتری ایـن سـازمان 
معیـار  در  سـازمانی  تعالـی  مـدل  براسـاس  گفـت: 
سـازمان های متعالـی فرآیندهـا را مدیریـت کـرده و 

می بخشـند. بهبـود 
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج الـه عباسـی 
افـزود: جلسـه ارزیابـی فعالیت هـای صـورت گرفتـه 
توسـط تیـم ارتبـاط بـا مشـتری در سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار گردیـد.
وی بیـان کـرد: این سـازمان ها در طراحـی، تولید و 
تحویـل محصوالت و خدمـات، خلـق ارزش فزاینده 

برای مشـتریان و سـایر ذی نفعان را همـواره مدنظر 
دارنـد و مـدل کسـب و کار خود را بـا در نظر گرفتن 
ارزش پیشـنهادی توسـعه داده، اجـرا می کننـد کـه 
در معیـار روابـط بـا مشـتریان مدیریـت می شـود و 
در معیـار نتایـج مشـتریان که شـامل برداشـت های 
مشـتریان  عملکـردی  شـاخص های  و  مشـتریان 
می شـود سـازمان های متعالـی به نتایج برجسـته ای 
کـه نیازهـا و انتظـارات مشـتریان را بـرآورده کرده و 
یـا از آن فراتـر مـی رود، دسـت یافتـه و از پایـداری 

می یابند.  اطمینـان  نتایـج 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: سـازمان های 
متعالـی مجموعـه ای از شـاخص های برداشـتی و 
شـاخص های عملکردی مرتبط را بـه منظور ارزیابی 
جاری سـازی موفق اسـتراتژی و برنامه هـای مبتنی 

بـر نیازهـا و انتظارات مشـتریان اسـتفاده می کنند. 
وی بیـان کـرد: در ایـن راسـتا تیم ارتباط با مشـتری 
را در حـوزه  بهبـودی خـود  و  فعالیت هـای جـاری 
مشـتری مـداری همچـون: نظرسـنجی از مشـتریان 
بـا ارسـال پرسشـنامه، تکمیـل و جمـع آوری، پایش 
و تحلیـل آن هـا، شناسـایی و افزایـش کانال هـای 
ارتباطی براسـاس بخش بندی مشـتریان، بررسـی و 
مطابقـت بندهای ایزو 10002 و 10004 در سـازمان 
و.... را بـا همراهـی غالمعلـی مقصودبیگـی دبیر تیم 

تعالـی و میعـاد امین پـور پیـش برد.
عباسـی در ادامـه تاکیـد کـرد: سـازمان های متعالی 
همـواره بـه دنبال کسـب رضایـت مشـتریان خود از 
طـرق مختلـف همچـون ارائه خدمات بهتـر، کاهش 
مدت زمان پاسـخگویی به شـکایات و... هسـتند که 
در ایـن زمینـه مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان تـالش نمـوده 
طـی سـال های گذشـته تاکنـون در کاهـش مـدت 
زمـان پاسـخگویی بـه شـکایات مشـتریان تغییرات 

چشـمگیری ایجـاد نماید.
بـا  ارتبـاط  تیـم  اقدامـات  کلیـه  شـد:  یـادآور  وی 
و  تیـم  دبیـر  محمـودی  اکبـر  توسـط:  مشـتریان 
اعضـاء تیـم: ذبیـح الـه سیروسـی، جعفرملـک زاده، 
صمدنـژاد،  عبدالحسـین  ابراهیمـی،  حمیدرضـا 
علیرضـا واحدی پـور، حمیدرضـا امتحانـی و آناهیتـا 
یزدان پـاک و رویـا فرهمنـد مطابـق بـا برنامه هـا و 
اهداف تعالی سـازمانی و در راسـتای مشتری مداری 

انجـام شـد.

ارزیابی تیم ارتباط با مشتری بر اساس 
مدل تعالی سازمانی

 همکاران گرامی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس
 سالم،

بسیار خرسندیم که امروز "دو هدیه ارزشمند و ماندگار" را در سال 1399 زمانی تقدیم حضورتان می کنیم که مصادف با نامگذاری سال 
توسط مقام معظم رهبری به سال جهش تولید شده است. این اثرات ارزشمند حاصل تالش چند ماهه همکاران ارزشمندمان در حوزه ریاست 
سازمان و  اداره انفورماتیک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس هست که با راهنمایی های رئیس محترم سازمان، طی چندماه وقت گذاری، 

 با هم فکری چند نفر از کارشناسان بخش های تخصصی تهیه و تدوین شده و تقدیم حضورتان  گردیده است.
 تقویم مجازی  ویژه همکاران ارجمند، بهره برداران عزیز و همه مردم عالقه به بخش کشاورزی 

در این تقویم عالوه بر مشخص بودن روزهای مناسبتی ملی و مذهبی، برای اولین مرتبه مقاطع کلیه وقایع بخش کشاورزی استان فارس  که 
 همه ساله اتفاق می افتد نیز، لحاظ شده است که قطعا برای همه عالقه مندان به بخش کشاورزی مورد توجه هست.

 سر رسید مجازی سازمان جهاد کشاورزی فارس ویژه همکاران گرامی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس
این سر رسید تحت عنوان روزنگار در راستای گام برداشتن این سازمان در مسیر تعالی سازمانی بوده و به نوعی در راستای جاری سازی "مسئولیت 

های اجتماعی" ما در حفظ محیط زیست با صرفه جویی در مصرف کاغذ و در پی آن کاهش هزینه ها و امکان برنامه ریزی روزانه و دستیابی به 
اطالعات به صورت سریع بوده است. لذا مدیریت ارشد این سازمان انتظار دارند منبعد با استفاد از قابلیت های این سر رسید؛ به جای استفاده از سر 

رسیدهای رایج کاغذی که در آن همواره یادداشت برداری و درج مطالب مهم در جلسات و یا نوشتن مطالب مهم و ضروری روزمره استفاده می شود از 
این نرم افزار که در گوشی تبلت های سازمانی یا تلفن همراه شما عزیزان نصب خواهید کرد استفاده نمائید. جهت نصب این نرم افزار، اگر قبال در سال 
 گذشته برنامه روزنگار را نصب کرده اید، آن را حذف نموده و سپس با آدرس static.fajo.ir/files/calendar.apk برنامه جدید را دریافت و نصب کنید. 

• این آدرس مخصوص سیستم های اندروید بوده و در آینده نزدیک آدرس لینک شدن برای سیستم های ISO  نیز خدمتتان اعالم می گردد.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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تهیه و تدوین کتاب ارزیابی مهارت رهبران
)ارزیابی 360 درجه(

همراه با سبک های رهبری
کارشـناس مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، گفت: از آنجا که نقش مدیران برای توسـعه و پیشـرفت سـازمان 
بسـیار بـا اهمیـت اسـت لـذا بایسـتی انتخـاب و انتصاب مدیـران بر اسـاس نیاز سـازمان و 

شایسـتگی آن ها باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیدرضـا امتحانی افزود: از سـال 96 بـه منظور 
ارزیابـی مدیـران شهرسـتانی بـر اسـاس مـدل شایسـتگی عمومـی و  تعییـن معیارهـای 
تخصصـی بـا برگـزاری 14 جلسـه و بـا حضـور مقصـود بیگـی مشـاور رئیـس سـازمان و 
تیـم ارزیابـی عملکـرد، فـرج اله عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابی عملکـرد و پاسـخگویی به 
شـکایات، میعـاد امیـن پـور رئیس گـروه نوسـازی و تحـول اداری، حمیدرضـا امتحانی دبیر 
تیـم ارزیابـی360 درجـه، عباس رضوی نـژاد مدیر وقت امـور اداری، عبدالحسـین صمدنژاد 
مسـئول امـور شهرسـتان ها، مجید اختـری مدیر وقت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

شـیراز و جعفـر ملـک زاده مدیر جهادکشـاورزی شهرسـتان کـوار انجـام گردید.
وی بیـان کـرد: در جلسـات برگـزار شـده مبانـی نظـری، طراحی مـدل شایسـتگی عمومی 
مدیـران و چالش هـای پیـش رو، الزامـات قانونـی، اجـزاء پـروژه، اهـداف اختصاصـی زیـر 
پروژه هـا، شناسـایی و پـرورش مدیـران آتـی مـد نظـر قـرار گرفـت کـه پـس از تحلیل بر 
اسـاس مدل شایسـتگی تخصصـی، مصادیق رفتـاری و عملکـردی مدیران ترسـیم گردیده 

ست.  ا
امتحانـی تصریـح کـرد: در ایـن جلسـات، تیـم ارزیابـی ضمـن بررسـی مصادیـق رفتـاری، 
عملکـردی و همچنیـن ویژگی هـای تخصصـی و عمومی مدیـران بـه چگونگـی ابعـاد این 
نـوع ارزیابـی در سـطوح زیردسـت، باالدسـت، هـم کار و هـم چنیـن خـود ارزیابـی مدیـر 
پرداختـه شـده کـه در این پروژه شهرسـتان های اسـتان به منظـور انجام ارزیابی بر اسـاس 
روش ارزیابـی 360 درجـه بـه چهار منطقه تقسـیم و ارزیابی شـد که فرآینـد و نتایج حاصل 
از آن منجـر بـه تهیـه و تدویـن کتابـی بـا عنـوان "ارزیابـی مهـارت رهبـران ارزیابـی 360 
درجـه" همـراه بـا سـبک های رهبـری در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گردید.

منظـور  بـه  و  افـراد شایسـته  بـرای شناسـایی  ارزیابی هـا  گونـه  ایـن  اظهـار کـرد:  وی 
برنامه ریـزی بـرای جانشـین پـروری، برنامه ریـزی، ارتقـاء و ... سـطوح مدیریتی اسـت که 

در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس محقـق گردیـده اسـت.

ارزیابی عملکرد دفاتر 
نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان 

فارس
کارشـناس ارزیـاب دفاتـر نظـام مهندسـی 
و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیریـت 
جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه  پاسـخگویي 
ارزیابـی  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مهندسـی  نظـام  دفاتـر  فعالیت هـای 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی در زمینه صدور 
در  و  آغـاز  مهرمـاه  از  مجوزهـا  و  پروانـه 

رسـید. پایـان  بـه  اسـفندماه 
بـه گزارش روابط عمومي مدیریت بازرسـي، 
ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
زهـرا هوشـمند افـزود: در ایـن ارزیابی ها از 
35 دفتـر نظـام مهندسـی و منابـع طبیعـی 
شهرسـتان ها، با حضور کارشـناس مسـئول 
صـدور پروانـه و مجوزهـای مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان ها بازدیـد بـه عمـل 
آمـد و بـا حضور مسـئولین دفاتـر و کاربران 
سـامانه پنجـره روند کار دفاتر بررسـی شـد.
و  وضعیـت  بررسـی  کـرد:  تصریـح  وی 
سـامانه ای،  فعالیت هـای  دفاتـر،  امکانـات 
کنتـرل وجـوه اخذ شـده بر اسـاس تعرفه ها 
بـرداری(،  نقشـه  و  طراحـی  )کارشناسـی، 
رونـد انجـام کار، مسـتندات و پرونده هـای 
صنعتـی،  واحدهـای  احـداث  متقاضیـان 
نیمـه صنعتـی از شـاخص های اصلـی ایـن 

اسـت.  ارزیابی هـا 
هوشـمند خاطـر نشـان کـرد: ایـن ارزیابـی 
سـاالنه بـه منظـور سـنجش عملکـرد دفاتر 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
انجـام و نتیجـه جهت بهبـود و اصالح روند 
ریاسـت  بـه  پروانه هـا  و  مجوزهـا  صـدور 
امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون  سـازمان، 
اقتصـادی، ناظـر نظام مهندسـی کشـاورزی 
سـازمان  مجوزهـا،  و  پروانه هـا  صـدور  در 
نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی و 
سـازمان نظام دامپزشـکی ارسـال می گردد.

شـایان ذکـر اسـت کـه در سـال جـاری 5 
دفتـر جدیـد نیـز شـروع بـه فعالیـت نموده 
بنابرایـن  نداشـتند  عملکـرد شـاخصی  امـا 
دفاتـر  ایـن  از  مذکـور  بررسـی  و  بازدیـد 

نپذیرفـت. صـورت 
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

سمانه استوار

شهرستان اقلید 

اشتغال زایی درکنار ورزش و سرگرمی با توسعه 
مزارع پرورش اسب

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفت: در این شهرسـتان هشـت مزرعه 
پرورش اسـب مشـغول فعالیت اسـت که جمعا شـصت اسـب مسـابقه ای در این 

مـزارع پـرورش می یابد که 30 راس از این اسـب ها شناسـنامه دار هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجیـد 
یعقوبـی افـزود: با اشـاره بـه اینکه هر مزرعه پرورش اسـب در شهرسـتان آباده، 
زمینـه اشـتغال بیـش از 6 نفـر را فراهـم کرده اسـت تصریـح کرد: در راسـتای 

پـرورش اسـب تسـهیالتی در اختیـار پرورش دهنـدگان قـرار می گیرد.
بـه گفتـه وی؛ وضعیـت اقلیمی شهرسـتان آبـاده باعـث شـده ایـن شهرسـتان 
یکـی از پـرورش دهندگان اسـب باشـد که عـالوه بر ورزش و سـرگرمی، زمینه 

اشـتغال زایـی را هـم فراهم کرده اسـت. 
یعقوبـی بیـان کـرد: کـره دهـی مادیـان )زاد و ولـد اسـب های مـاده(، کشـش 
سـیلمی )جفت گیـری نـر بـا ماده( و فـروش کود اسـب از جمله کارهایی اسـت 

کـه در مزرعـه پـرورش اسـب صـورت می گیرد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: سـبزی کاران بـه طـور معمـول متقاضـی 
زمین هایشـان  بـاروری  بـرای  کودهـا  ایـن  از  و  می باشـند  اسـبی  کودهـای 

می کننـد. اسـتفاده 
بلـوغ کـره اسـب ها طـی سـه سـال کامـل می شـود تـا اسـب بـه مرحلـه 

برسـد. سـوارکاری 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

پایش ملخ صحرایی در استهبان 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: 
ردیابـی آفـت ملـخ صحرایی در سـطح 3 هزار هکتـار از اراضی این شهرسـتان 

انجام شـده اسـت. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، هادی 
کارگـر اظهـار کـرد: پایش ملخ صحرائـی در مناطـق چهار گانه این شهرسـتان 

توسـط مدیران پهنـه در مراکز جهاد کشـاورزی عملیاتی می شـود. 
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: تـا کنـون خوشـبختانه دسـتجات آفـت ملـخ 

ایـن شهرسـتان مشـاهده نشـده اسـت.  اراضـی  صحرایـی در 
وی ابـراز کـرد: کشـاورزان و باغـداران روزانه محـل فعالیت خـود را رصد کرده 
و در صـورت مشـاهده هـر گونـه ملـخ به مراکـز جهاد کشـاورزی مراجعـه یا با 

شـماره 1544 تمـاس بگیرند. 

تولید ساالنه 63 تن گوشت ماهی در استهبان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان از تولیـد سـالیانه 63 تن گوشـت 
انـواع ماهیـان در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: از مجمـوع انـواع گوشـت 
تولیـدی 21 تـن مربـوط بـه ماهیـان گرمابـی کپور و آمـور و 42 تـن مربوط به 

انـواع ماهیـان خاویـاری شـامل فیـل، شـیپ و ازون برون اسـت.
مهـدی  اسـتهبان،  شهرسـتان  کشـاورزی  عمومی جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
اعیـان منـش بـا بیـان اینکه مزرعـه توزیع بچـه ماهی در سـال جـاری در این 

شهرسـتان راه انـدازی شـده، تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی این مزرعـه دغدغه 
ای در ارتبـاط بـا تهیـه بچـه ماهـی وجود نـدارد از ایـن رو پیش بینی می شـود 

تعـداد پـرورش دهنـدگان افزایـش یابد.
وی تصریـح کـرد: پـرورش ماهی در اسـتخر های کشـاورزی، یـک روش برای 
بهـره وری بیشـتر از منابـع آب بـه شـمار می رود چرا کـه کشـاورزان هم زمان 

بـا آبیـاری مـزارع، به پرورش ماهی مشـغول هسـتند.

توسعه کاشت گل محمدی در اقلید

کارشـناس مرکز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان اقلید از توسـعه کاشـت گل 
محمـدی در سـطح چهـار هکتـار از منطقـه طغر "پـادگان امام سـجاد" )ع( این 

شهرسـتان خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، مریم 
میرسـلیمانی گفـت: بـا احتسـاب سـطح زیـر کشـت ایـن محصول در سـنوات 
گذشـته تـا کنـون، هفـت هکتـار از اراضـی تحت پوشـش این مرکز بـه احداث 

بـاغ گل محمـدی اختصـاص یافته اسـت. 
 بـه گفتـه وی، سـطح کاشـت انـواع گیاهـان دارویـی از قبیـل زعفـران، گل 
محمـدی و سـایر گیاهـان دارویـی در اراضـی تحـت نظـر ایـن مرکـز تاکنون 

60 هکتـار اسـت. 
میـر سـلیمانی افـزود: انتظـار مـی رود در سـال های آینـده سـطح زیـر کشـت 

افزایـش و کاشـت گیاهـان دارویـی بـا اسـتقبال بیشـتری روبـرو شـود. 
او اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی و توپوگرافی منطقـه، اراضی 
شهرسـتان اقلیـد برای کشـت گل محمدی بسـیار مسـتعد و سـاالنه به سـطح 

زیر کشـت ایـن محصـول افزوده می شـود.

توسعه گلخانه ها در دشت بکان اقلید
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی آسـپاس گفـت: تعـداد 16 نفـر از متقاضیـان 
احـداث گلخانـه در ایـن بخـش موفـق بـه دریافـت مجـوز تاسـیس شـده اند. 
 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، شـهریار 
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اسـماعیلی فـرد اظهـار کـرد: یک طـرح احـداث گلخانه نیـز در شـهرک ایگدر 
بـه مسـاحت بیـش از سـه هـزار متـر مربـع و اعتبـاری بالـغ بـر 6500 میلیون 

ریال در حال سـاخت اسـت. 
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: با راه انـدازی این گلخانه اسـتفاده بهینـه از آب، 
اشـتغال پایـدار، مدیریـت آفـات و بیماری ها و تولید محصول اسـتاندارد میسـر 

می شـود. 
اسـماعیلی فـرد ابراز امیـدواری کرد: موانع موجـود در راه توسـعه گلخانه ها هر 

چـه سـریع تر رفع تـا اشـتیاق بهره بـرداران افزایش یابد. 
او افـزود: توسـعه گلخانه هـا در کشـور یک ضرورت اسـت، ایـن موضوع عالوه 
بـر افزایـش تولیـد در واحـد سـطح باعـث افزایـش کارایـی آب بیـن ده تـا 12 

برابـر در گلخانه هـا نسـبت بـه کشـت در فضای می شـود. 

خسارت سرمازدگی در باغ های اقلید
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید میزان خسـارت سـرمازدگی درباغ های 
ایـن شهرسـتان را بالـغ بـر 230 میلیـارد ریـال اعـالم کـرد و گفـت: 1610 
هکتـار از باغ هـای بـادام، گـردو، زردآلـو، هلو و آلـو بین 15 تـا 55 درصد دچار 

خسـارت سـرمازدگی شدند.
 بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، سـید علـی آقا 
میرطالبـی تصریـح کرد: این میزان خسـارت سـرمازدگی در تمامی سـطح باغی 

20 هـزار هکتـاری اقلید گزارش شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: انتظـار مـی رود صنـدوق بیمـه محصـوالت 
کشـاورزی در اسـرع وقـت نسـبت بـه ارزیابـی خسـارت و پرداخـت غرامـت 

باغ هـای تحـت پوشـش اقـدام و از آن هـا حمایـت کنـد.
میـر طالبـی از باغدارانـی که باغ هـای خود را بیمه کـرده اند، خواسـت تقاضای 
بازدیـد از واحـد خسـارت دیـده را تنظیـم و بـه را بـه شـرکت خدمـات بیمه ای 

ارائـه دهند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد ابـراز کـرد: باغـداران و کشـاورزان 
بایـد هـر سـال محصـوالت زراعـی و باغـی خـود را بیمـه کننـد تـا بخشـی از 
خسـارت های احتمالـی ناشـی از عوامـل خطـر تحـت پوشـش جبـران شـود.

مقایسه کاشت سه رقم جو مقاوم به شوری
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: بـرای مشـارکت هرچه بیشـتر 
محققیـن معیـن در پهنه هـای کشـاورزی طـرح مقایسـه سـه رقـم جو گلشـن، 

مهـر و ارمغـان بـا شـاهد در روسـتای رحمـت آباد انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، علی آقا 
میرطالبـی اظهـار کـرد: این طـرح به مسـاحت پنج هـزار متر مربع در روسـتای 
رحمت آبـاد بـه علـت مناسـب بـودن شـرایط آب و خاک شـور به اجـرا در آمده 

است.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: ایـن ارقـام از رقم هـای مقـاوم بـه شـوری 
هسـتند کـه در خاک هـای بـا شـوری بـاالی 12 دسـی زیمنـس نیـز عملکـرد 

داشـته اند. مناسـبی 
وی بـه ارتبـاط موثـر و ثمـر بخش بیـن محققین و کارشناسـان اجرایـی در این 
طـرح اشـاره و افـزود: انتقـال آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی بـه بهره بـرداران 

بخـش کشـاورزی نیـز از دیگـر اهـداف اجـرای ایـن طرح بوده اسـت.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه به تولید محصول 
استاندارد

جهـاد  مدیریـت  اسـتاندارد  و  شـده  گواهـی  محصـول  تولیـد  طـرح  مجـری 
کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: اعضـای صندوق توسـعه بخش کشـاورزی 
اقلیـد کـه متقاضی تولید محصول گواهی شـده و اسـتاندارد هسـتند تسـهیالت 

قـرض الحسـنه می گیرنـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، علـی 
سـاالری اظهـار کـرد: افـراد واجـد شـرایط با هـدف تسـریع در عملیاتی شـدن 
طـرح تولیـد خـود می تواننـد از این تسـهیالت صندوق بـا کارمزد چهـار درصد 

شـوند.  بهرهمند 
ایـن کارشـناس با اشـاره به اینکه تشـویق و ترغیـب بهره برداران بـه تولید این 
محصـوالت در ایـن تصمیـم مـد نظر بـوده اسـت تصریـح کـرد: تمامی مراحل 
تولیـد محصـول گواهی شـده و اسـتاندارد توسـط کارشناسـان مربوط مشـاوره، 

نظارت و بازرسـی می شـود.
سـاالری بیـان کـرد: در سـال های اخیـر بـا توجـه بـه مصـرف نهاده هـای 
مختلـف، اطمینـان از کیفیـت و سـالمت مواد غذایـی به طور جدی مـورد توجه 

مسـئولین و برنامـه ریـزان بخـش کشـاورزی و مـردم قـرار گرفته اسـت.

جوشش دوباره چشمه منجقلو در اقلید
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی آسـپاس گفـت: بارش های چند مـاه اخیر موجب 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

جاری شـدن دوباره چشـمه فصلی منجقلو در دشـت بکان شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، شـهریار 
اسـماعیلی فـرد بـا بیان اینکه آب این چشـمه در کشـاورزی اسـتفاده می شـود، 
اظهـار کـرد: آب دهـی این چشـمه هم اکنـون حـدود 60 لیتر در ثانیه اسـت. 

وی تصریـح کـرد: بارش هـای 304 میلـی متـری در سـال زراعـی جـاری در 
دشـت بـکان نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش 100 درصـدی دارد. 

 ایـن کارشـناس افـزود: طراحـی و ایجـاد سـد خاکی در مسـیر آب این چشـمه 
می توانـد کمـک بسـزایی در بهبـود و افزایـش راندمان آب جاری شـده داشـته 

باشد.
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی آسـپاس بیـان کـرد: آسـپاس دارای 5 چشـمه 
فصلـی و دائمی اسـت کـه تعـدادی از آن هـا بـر اثـر خشکسـالی های اخیـر 

اند. خشـک شـده 

رصد ملخ صحرایی در اراضی جهرم 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم از پایـش آفت ملخ صحرایـی در چهار 

هـزار هکتـار از اراضی این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علی 
جـوکار گفـت: بـا توجه بـه هجـوم ملخ صحرائـی به برخـی از شهرسـتان های 
همجـوار مثـل قیروکارزیـن، الرسـتان، مهـر و المـرد پایـش ایـن آفـت در 
بخش هـای مرکـزی، سـیمکان، کردیـان و شهرسـتان خفـر روزانـه در حـال 

اسـت.  انجام 
ایـن مقـام مسـول افـزود : تـا کنـون بـا رصد هـای انجام شـده توسـط مدیران 

پهنـه کشـاورزی مـوردی از ایـن آفـت در جهرم دیده نشـده اسـت. 
جـوکار اظهـار کـرد: بـرای مبـارزه موثر با ایـن مخاطـره پیش بینی هـای الزم 
انجـام شـده و دسـتگاه های سـم پاش بـه منظـور اقـدام بـه موقـع آماده شـده 

ست.  ا
وی، ضمـن توصیـه بـه کشـاورزان بـرای پایش مسـتمر مـزارع و باغـات خود، 
گفـت: در صـورت مشـاهده هرگونـه دسـتجات ملخ بـه نزدیکتریـن مرکزجهاد 

کشـاورزی اطـالع دهند. 

گرده افشانی در نخیالت جهرم ادامه دارد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از گرده افشـانی نخیـالت جهرم خبر 

داد و گفـت: ایـن عملیـات تا پایـان فروردین مـاه ادامه دارد. 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 

شهرسـتان جهـرم، علی جـوکار تصریح کرد: گرده افشـانی نخیـالت به صورت 
سـنتی و توسـط افـراد بـا تجربـه و خبـره انجـام می گیـرد. 

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه سـطح 6200 هکتـاری نخیـالت در جهرم و 
اهمیـت اقتصـادی ایـن محصـول، گفـت: رقم غالـب خرمـا در جهرم شـاهانی 

بـوده کـه از محبوبیـت زیـادی برخوردار اسـت. 
به گفته وی، شهرسـتان جهرم در سـطح زیر کشـت رتبه اول اسـتان فارس را 

بـه خود اختصاص داده اسـت. 

جهرم همچنان مقام اول تولید 
ماهی های گرمابی

گفـت:  جهـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  شـیالت  کارشـناس 
شهرسـتان جهـرم بـا تولیـد 612 تـن ماهـی گرمابـی 49 درصـد تولید اسـتان 

دارد.  را 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم، سـعید 
رمضانلی افزود: درسـال 98 در 581 اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی به مسـاحت 

150 هکتـار بیـش از680 هـزار قطعـه بچه ماهی رها سـازی شـد.
بـه گفتـه وی؛ پـرورش ماهـی در اسـتخر های کشـاورزی، یـک روش بـرای 
بهـره وری بیشـتر از منابـع آب بـه شـمار مـی رود و کشـاورزان می تواننـد هـم 
زمـان بـا آبیـاری زمین هـای خـود در کنـار آن به پـرورش ماهـی نیـز بپردازند 

کـه زمینـه اقتصادی مناسـبی اسـت.

جهرمی ها لیموی لیسبون را در اختیار 
کل کشور گذاشتند

معـاون سـازمان و مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم از همـکاری کامل 
باغـداران و سـردخانه داران در توزیـع لیمـوی لیسـبون بـرای تنظیم بـازار خبر 

داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم؛ علی 
جـوکار بـا بیـان حاشـیه هایی کـه در خصـوص احتکار لیمـو در سـردخانه های 
جهـرم پیـش آمده بود گفت: در طی دو هفته گذشـته با توجه به شـرایط کنونی 
کشـور و افزایـش نیـاز بـه لیمـوی لیسـبون، سـردخانه داران جهرمی همکاری 

الزم را در ایـن زمینه داشـتند.
وی افـزود: از دهـم تـا آخـر اسـفند ماه خروجـی لیموی لیسـبون از شهرسـتان 

جهـرم بـه سـمت اسـتان های دیگـر روزانـه 150 تـا 250 تن بوده اسـت. 
جـوکار بیـان کـرد: نشسـت های متعـددی بـا سـردخانه داران جهـرم در جهت 
تنظیـم بـازار لیمـوی لیسـبون در شهرسـتان داشـتیم کـه نتایـج خوبـی در پی 
داشـت تـا در شـرایط کنونـی موارد مـورد نیـاز در اختیار مـردم قرار داده شـود.
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طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

بند جهان آباد خرامه آبگیری شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از آبگیـری بند جهان آبـاد، آخرین بند 
از بند هـای شـش گانـه رودخانـه کر در بخش کربـال این شهرسـتان خبر داد.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
کاووس همتـی گفـت: طبـق بـازه زمانی تعریف شـده بـرای رهای سـازی آب 
ایـن بنـد، یک روز به شـارژ رودخانـه و دو روز به مصارف کشـاورزی اختصاص 

یافته اسـت. 
وی ابـراز کـرد: نزدیـک به سـه هزار هکتار کشـت آبی هفت روسـتای حسـن 
آبـاد، حاجـی آبـاد، غیاث آباد، خارسـتان، مظفری، سـیاهزار و بیشـه دوشـاخ در 

حـوزه آبخور جهـان آباد قـرار دارد. 
همتـی بـه مشـروب نشـدن بیـش از 50 درصد اراضی محـدوده این بند اشـاره 
کـرد و افـزود: محدودیـت زمان، کمبود آب، کشـت مـازاد و پراکندگـی اراضی 

عـدم تحقـق اهداف شـبکه نظـارت در این بنـد را به دنبال داشـت. 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه نیاز آبـی گیاهـان متاثـر از مراحـل مختلف 
رشـد و اقلیـم محلـی متغیـر اسـت، عنـوان کرد: بـه دلیـل کافی نبـودن بارش 
بـاران در زمـان سـاقه رفتن مـزارع گندم که گیاه حداکثر سـرعت رشـد را دارد 

عملیـات آبیـاری می توانـد مفید واقع شـود.
وی تصریـح کـرد: آبیـاری مناسـب و به موقع مرحله سـاقاب منجر بـه افزایش 
تعداد سـنبله در واحد سـطح و تعداد سـنبلچه در هر سـنبل شـده و عملکرد را 

بـه نحو چشـمگیری ارتقـا می دهد. 
از  منطقـی  اسـتفاده  و  آبیـاری  خرامـه،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
نهاده  هـای کشـاورزی نظیـر کـود و سـم را به عنـوان عوامل کلیدی دسـتیابی 

بـه پایـداری تولیـد معرفـی کرد.

آغاز سومین مرحله احیاء و مرمت
"قنات دومن و نیم" خرامه 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از آغاز سـومین مرحلـه احیاء و مرمت 
"قنـات دومـن و نیـم" بـا هزینـه کـرد 937 میلیـون و 500 هزار ریـال از محل 
کمک هـای فنـی و اعتبـاری ملـی و مشـارکت 15 درصـدی ذی نفعـان در این 

شهرسـتان خبر داد. 
خرامـه،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
ایـن عملیـات شـامل طوقـه چینـی، کـول گـذاری،  کاووس همتـی گفـت: 
بغل بـری، پیشـکار زنـی، ترمیـم میلـه چـاه و الیروبـی قنـات خواهـد بـود.

ایـن مقـام مسـئول با تاکید بـر ضرورت سـاماندهی و احیـای قنوات، افـزود: در 
زمان هـای گذشـته 600 هکتـار از اراضـی زراعـی و باغی شـهر خرامه و سـجل 

آبـاد به وسـیله رشـته "قنـات دو من ونیم" مشـروب می شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن قنـات با 6 حلقـه چاه و یک مـادر چاه با نـام محلی فوالدی 
در حـال حاضـر ده لیتـر در ثانیـه آبدهـی دارد انتظار می رود در پایـان طرح، این 

رقم افزایش قابل توجهی داشـته باشـد.
همتـی تصریـح کـرد: قنـات بـه عنوان یـک گنجینـه ارزشـمند ملی و باسـتانی 
عالوه بر تامین آب کشـاورزی و آشـامیدنی زمینه سـاز همبسـتگی و مشـارکت 
اجتماعـی در جامعـه خواهـد بـود. مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه 
قنـات را از دسـتاورد های فرهنگـی و تکنیکـی ایرانیـان در اسـتحصال و انتقال 
آب زیرزمینـی برشـمرد و ابـراز کـرد: حفاظـت و نگهـداری از قنـوات تقویـت 

شـاخص های توسـعه پایـدار روسـتایی را بـه دنبـال دارد.
شهرسـتان خرامـه دارای 14 رشـته قنـات اسـت کـه از ایـن تعـداد چهار رشـته 

قنـات دو مـن و نیـم، بیـدزرد، آب شـور و احمـد آبـاد فعال اسـت.

اختصاص حدود ۴۴ میلیون متر مکعب آب 
به کشاورزان خرامه ای 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از دومین مرحله رها سـازی آب سـد 
درودزن بـا حجـم 44.2 میلیـون مترمکعـب در سـال زراعـی جـاری خبـر داد و 
گفـت: ایـن مقـدار آب شـامل حقابـه بخش کشـاورزی و شـارژ رودخانـه کر در 

حـوزه این شهرسـتان اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی خرامـه، کاوس همتـی 
افـزود: از 6 بنـد رودخانـه ُکـر چهار بنـد در محدوده شهرسـتان خرامـه واقع که 
طبـق جـدول زمـان بندی سـهم هـر بند بـه ترتیـب 135 سـاعت بنـد تیلکان، 
117 سـاعت بنـد مـوان، 81 سـاعت بنـد حسـن آبـاد و 75 سـاعت بنـد جهـان 

اسـت. آباد 
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: بر اسـاس پیش بینی هـا و با توجه بـه بارندگی ها 
و دو مرحلـه رهـا سـازی آب، تولید افزایش قابل توجه توجهـی را به دنبال دارد.

همتـی بـا بیـان اهمیـت مدیریـت رودخانـه و ضـرورت توزیـع عادالنـه آب، از 
مشـارکت حداکثـری و بکارگیـری امکانات و پتانسـیل های موجـود فرمانداری، 
اداره آبیـاری، محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی، اداره راه و نظـام صنفـی همراه با 

جهـاد کشـاورزی تقدیـر و تشـکر کرد.

تراکتورداران خرامه ای طالیه داران 
مقابله با کرونا

مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـا بیان 
اینکـه موفقیـت در مهـار ویـروس کرونـا مسـتلزم همـکاری آحـاد مردم اسـت، 
گفـت: تراکتـورداران خرامـه ای بـا ضدعفونـی رایگان معابر شـهر حس انسـان 

دوسـتی خـود را اثبـات کردند.
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بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، علیرضا 
معتضدیـان اظهـار کـرد: بر اسـاس مصوبـه سـتاد کرونـا شهرسـتان گندزدایی 
اماکـن عمومـی، معابـر و گذرگاه هـای اصلـی و فرعـی از هیجدهم اسـفند ماه 
سـال 98 بـه فواصل یـک روز در میان تا شکسـت کامل ویروس انجـام پذیرد.

ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: در ایـن عملیات هشـت دسـتگاه تراکتـور مجهز 
بـه سـمپاش بهره برداران بخش کشـاورزی، یک دسـتگاه خودرو آتش نشـانی، 

یـک دسـتگاه تراکتور و یک تانکر شـهرداری مشـارکت داشـتند.
وی؛ وحـدت و همبسـتگی عمومـی را از ضروریـات بقای جوامع انسـانی عنوان 
کـرد و افـزود: آمار تعـداد مبتالیان این شهرسـتان نشـان از تالش های شـبانه 
روزی نیروهـای بهداشـت و درمان، اتاق اصناف، سـپاه پاسـداران، حوزه علمیه، 

شـهرداری، حوزه مقاومت بسـیج و جهاد کشـاورزی دارد.
مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه همدلی، 
نـوع دوسـتی، باورهـا و احساسـات مشـترک، پایبنـدی بـه نظـام جمهـوری 

اسـالمی و عشـق بـه وطـن را از دالیـل مشـارکت همگانـی مـردم دانسـت.
رعایـت اصـول بهداشـتی، کاهش تـردد و مانـدن در خانه راه حل اساسـی قطع 

زنجیـره ویروس کرونا اسـت.

اجرای طرح تحقیقاتی تعیین تاریخ کشت کینوا 
در خرامه

کارشـناس مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از 
اجـرای طـرح تحقیقـی تعییـن تاریـخ کشـت مناسـب 6 ژنوتیـپ کینـوا در این 

شهرسـتان بـرای اولیـن بـار خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طاهره 
اوجـی افـزود: ایـن پـروژه بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در قالب طرح بلوک هـای کامال تصادفـی با چهار 

تاریـخ کاشـت و سـه تکـرار در اراضی کشـاورزی شهرسـتان خرامه اجرا شـد.
وی بـا اشـاره بـه ضرورت توسـعه کشـاورزی علمی در شـرایط کم آبـی، اظهار 
کـرد: کینـوا بـا ارزش غذایی باالی دانه و مقاومت طبیعی به خشـکی، اسـترس 

و شـوری گزینه مناسـبی برای اصالح الگوی کشـت محسـوب می شـود.

بـه گفتـه اوجـی؛ در ایـن آزمایـش خصوصیـات زراعـی، مورفوفیزیولوژیـک، 
عملکـرد و اجـزای عملکـرد کینـوا بررسـی و در نهایـت بهتریـن تاریخ کاشـت 
ژنوتیپ هـا بـه منظور اسـتفاده در مناطق معتدل مشـخص و مـورد بهره برداری 

قـرار خواهـد گرفت.
خرامـه،  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیریـت  زراعـت  مسـئول  کارشـناس 
مشـخص نبـودن تاریـخ کاشـت و رقم مناسـب هر منطقـه، عـدم تثبیت قیمت 
و قـرار نگرفتـن در سـبد غذایـی خانوارهـای ایرانـی را از مهم تریـن عوامـل 

محدودکننـده توسـعه کشـت ایـن گیـاه نـام برد.
کینـوا بـه دلیـل ارزش غذایـی بـاال به عنـوان خاویـار گیاهـی نامیده می شـود 
و می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای برنج باشـد. طول دوره رشـد کوتـاه کمتر 
از حـدود صـد روز و کارآیـی مصـرف آب باالتـر در گیـاه کینـوا در مقایسـه بـا 
محصـوالت اساسـی گنـدم، ذرت، برنـج، جـو؛ قابلیـت کشـت بهـاره و پاییـزه، 
تـوان تولیـد تـا پنـج  تـن در هکتـار، از دیگـر ویژگی هـای اسـت کـه گیـاه را 

مناسـب کشـت در شـرایط خشکسـالی حاکـم بـر جامعه قـرار داده اسـت.

در راستای حمایت از کشاورزان؛
توزیع بذر گوجه فرنگی با یارانه دولتی 

در خرامه
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از 
توزیـع 199 قوطـی 5000 عـددی بـذر گوجـه فرنگـی بـا یارانـه دولتـی بیـن 

صیفـی کاران ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، زینب 
علـی نـژاد افـزود: بـذور توزیعی از ارقـام هیبریـد باسـیمو، برنتا، متیـن، 8320، 
کارون، سـماء و روژیـن بـود کـه دو رقـم هیبریـد باسـیمو و هیبرید برنتا سـهم 

بیشـتری را نسـبت بـه بقیه ارقـام دارند.
وی اظهـار کـرد: در سـال زراعـی گذشـته بالغ بـر 51 هزار تن محصـول گوجه 
فرنگـی از سـطح زیـر کشـت 635 هکتار برداشـت و بـه کارخانجـات تولید رب 

و بازار سراسـر کشـور روانه شـد.
علـی نژاد با اشـاره به ضـرورت تدوین برنامـه جامع مدیریـت تولید محصوالت 
کشـاورزی غیر اسـتراتژیک نظیر گوجه فرنگی، تصریح کرد: سـاماندهی سـطح 
زیـر کشـت محصـوالت زراعـی و تنظیـم بـازار منوط به اجـرای برنامـه الگوی 

کشـت است.
برای اولین بار؛

ماش با هدف حفاظت خاک در خرامه کشت شد
مسـئول اداره زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، گفت: برای 
اولیـن بـار گیـاه مـاش در 40 هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا 

هـدف حفاظت خاک کشـت شـد.
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خرامـه،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
طاهـره اوجـی از مـاده آلـی خـاک بـه عنـوان قلـب کشـاورزی پایدار یـاد کرد 
و افـزود: گیاهـان خانـواده لگومینـوز همچـون مـاش از طریـق همزیسـتی بـا 
باکتری هـای تثبیـت کننـده ازت موجـب افزایـش مـواد آلـی خاک بـه صورت 
ارگانیـک می شـوند. وی؛ کشـت گیـاه مـاش را بـه دلیـل ارزانی بذر نسـبت به 
سـایر حبوبـات و مقاومـت بـه خشـکی رویکـردی بـرای ارتقـای بهـره وری و 

پایـداری تولید دانسـت .
اوجـی؛ بهبـود سـاختمان خـاک، افزایـش تهویه و نفـوذ پذیری خـاک، کاهش 
برابـر  در  خـاک  حفاظـت  و  هـرز  علف هـای  و  بیماری هـا  آفـات،  جمعیـت 
فرسـایش را از مزایـای کـود سـبز مـاش برشـمرد و اظهـار کـرد: در راسـتای 
توسـعه سیسـتم کشـاورزی حفاظتـی، تاکنـون 2000 کیلوگـرم بـذر مـاش به 

صـورت رایـگان در اختیـار کشـاورزان قـرار داده شـده اسـت.
مسـئول اداره زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی خرامه ضمن ابراز خرسـندی از 
پذیـرش نوآوری هـا توسـط بهره بـرداران، اجـرا و ترویج جدیدتریـن یافته های 
تحقیقاتـی را عامـل موفقیـت در هـر بخـش دانسـت و گفـت: پیـش بینـی 
می شـود در سـال زراعـی آتـی سـطح زیـر کشـت مـاش در ایـن شهرسـتان 

افزایـش دو برابری داشـته باشـد.

مبارزه 1۴ هزار هکتاری با علف هرز گندم 
در خرامه

مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه با بیان 

اینکـه علـف هـرز بخـش جـدا نشـدنی از طبیعـت و چرخـه حیـات کـره زمین 
اسـت، گفـت: مبـارزه شـیمیایی علیه علف های هرز در سـطح 14 هـزار و 702 

هکتـار از مـزارع گنـدم آبی این شهرسـتان انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، زینب 
علـی نـژاد اظهـار کـرد: سـموم تاپیـک و آکسـیال از باریـک بـرگ کش هـا و 
گرانسـتار از سـموم کنتـرل کننـده علف هـای هرز پهن برگ بیشـترین سـهم 

مصـرف را در ایـن مبـارزه به خـود اختصـاص داده  اند.
وی؛ از توتـال و آپیـروس بـه عنـوان سـموم دومنظـوره اختصاصـی گنـدم بـا 
مصـرف بـاال در خرامـه یاد و تصریـح کرد: فاالریـس، یوالف وحشـی، جودره، 
دم روباهـی، جوموشـی، خـردل وحشـی، ترب وحشـی، بی تـی راخ و گلرنگ از 

مهم تریـن علف هـای هـرز ایـن منطقه اسـت.
بـه گفتـه وی، مصرف گردشـی سـموم بـا مکانیسـم عملکردی متفـاوت یکی 
از رویکرد هـای مدیریتـی در جلوگیـری از بـروز پدیـده مقاومـت علـف هرز به 
علـف کـش اسـت. علـی نـژاد؛ به مبـارزه بـه موقـع و رعایـت مسـائل فنی در 
کاربـرد علـف کش ها به عنـوان عامل افزایش تولید و درآمد کشـاورزان اشـاره 
کـرد و گفـت: انتخـاب یک علف کش مناسـب با در نظـر گرفتـن پارامترهایی 
همچـون گونـه علـف هـرز، مرحله رشـد علف هـرز، میـزان رطوبت خـاک و... 

یـک علـم اسـت کـه از طریـق آمـوزش، تحقیـق و تجربه حاصل می شـود.

او افزایش دانش علمی کشـاورزان نسـبت به سـموم را ضامـن تولید محصوالت 
بـا کیفیت دانسـت و خاطر نشـان کـرد: طی برنامه های آموزشـی ایـن مدیریت 
زارعیـن از طریـق حضـور در مزرعـه و مشـاهده عینـی، بـا نـام و مشـخصات 

علف هـای هـرز و روش هـای مختلـف مبارزه با آن آشـنا می شـوند. 

جذب بالغ بر 68 میلیارد ریال تسهیالت 
مکانیزاسیون در خرامه

مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفت: در 
سـال جـاری بالـغ بـر 68 میلیـارد و 356 میلیون ریال تسـهیالت خـط اعتباری 

مکانیزاسـیون کشـاورزی بـه بهره بـرداران خرامـه ای پرداخت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی خرامـه، جـواد سـهرابی 
شـورجه اظهـار کـرد: با ایـن میزان تسـهیالت 17 دسـتگاه تیلر، هفت دسـتگاه 
انـواع تراکتـور، هفـت دسـتگاه انـواع کمبایـن، دو دسـتگاه کارنده، دو دسـتگاه 
خاکـورز و یک دسـتگاه سـمپاش پشـت تراکتوری بـرای اسـتفاده در طرح های 

زراعـی و باغـی خریداری شـد.
ایـن کارشـناس ابـراز کـرد: در راسـتای رونـق تولیـد تسـهیالت خـط اعتبـاری 

مکانیزاسـیون بـا سـود 15 درصـد در اختیـار متقاضیـان قـرار گرفـت.
تحقـق  سـوی  گامی بـه  را  کشـاورزی  مکانیزاسـیون  ضریـب  افزایـش  وی 
کشـاورزی علمـی و پایـدار دانسـت و تصریـح کـرد: نوسـازی و تجهیـز ناوگان 
مکانیزاسـیون کشـاورزی؛ کاهـش تـردد ماشـین آالت در مزرعـه، صرفه جویی 
در مصـرف سـوخت، کاهش مصـرف نهاده های کشـاورزی و بهره وری بیشـتر 

از آب را در پـی دارد.
در شهرسـتان خرامه 681 دسـتگاه تراکتور، 560 دسـتگاه کمباین و 3418 انواع 

ادوات وجود دارد.

توسعه نرگس زار در خرامه 
مسـئول اداره باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: توسـعه 
اولیـن مزرعـه گل نرگـس خرامـه بـا اسـتفاده از پیازهـای تکثیـر شـده به طور 

جدی در دسـتور کار قـرار دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع اظهـار کـرد: ایـن بهره بردار کشـت گل نرگـس را با 500 متر مربع شـروع 

و در حـال حاضـر مسـاحت آن به 1.5 هکتار رسـیده اسـت.
وی افـزود: نرگس هـای ایـن مزرعـه رقـم شـهال بـوده کـه بـه دلیـل زیبایی، 

عطـر ویـژه و مرغوبیـت بیشـترین بـازار پسـندی را دارد.
بـه گفتـه ایـن کارشـناس؛ نیاز آبـی کم محصـول و ایجـاد درآمد مناسـب برای 
کشـاورزان در فصـل زمسـتان می توانـد کشـت گل نرگـس را بـه عنـوان یک 

سیاسـت راهبـردی در توسـعه کشـاورزی پایـدار معرفی کند.
زارع؛ ایجـاد صنایـع تبدیلـی و بهـره وری از گل نرگـس در حـوزه دارویی، عطر 

و ادکلـن از دیگـر راه هـای درآمـدزا در این حرفه دانسـت.
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه تصریح کـرد: با 
توجـه بـه عالقـه و روحیـه خالقانـه ایـن بهـره بـردار خرامـه ای پیـش بینـی 

می شـود در آینـده وسـعت نرگـس زار مذکـور بـه سـه هکتـار برسـد.
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عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

خسارت ۴6 میلیارد تومانی نزوالت جوی 
 به بخش کشاورزی داراب

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
بهـاری  بارش هـای  گفـت:  داراب 
کـه بـا تگـرگ و طوفـان همـراه 
بود بـه کشـاورزی این شهرسـتان 
خسـارت 46 میلیـارد تومانـی وارد 

 . د کر
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، 

احمـد رضـا صالحـی اظهارکـرد: خسـارات سـنگینی بـه مـزارع، باغ هـا و زیـر 
سـاخت ها خصوصـا در بخش فسـارود وارد شـده اسـت. 

صالحـی افـزود : بارندگـی همـراه بـا تگـرگ باعـث ورود 39 میلیـارد و 640 
میلیـون تومـان خسـارت بـه مـزارع و باغـات آبـی و دیـم در سـطح حـدود 10 

هـزار هکتار شـده اسـت.
وی میـزان خسـارت وارده بـه زیـر سـاخت های بخـش کشـاورزی و امـور 
زیربنایـی و تاسیسـات آب و خـاک را 6 میلیـارد و 200 میلیـون تومان عنوان 

. د کر
 ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه باال بـودن حجـم خسـارات وارده تصریح کرد: 
کشـاورزان مـزارع و باغ هـای خـود را تحـت پوشـش بیمـه قـرار دهنـد تـا در 
مواجـه بـا حـوادث غیر مترقبه بخشـی از زیان های وارده توسـط صنـدوق بیمه 

محصوالت کشـاورزی جبران شـود.

احداث کانال انتقال آب قنات 
دبیران زرین دشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفـت: بـه منظـور انتقـال آب 
قنـات دبیـران بـه اراضـی کشـاورزی، کانـال آبرسـانی بـه طـول 150 متـر در 

اسـت.  احداث  حـال 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت بـا بیـان اینکه کانـال مذکور بـا اعتبـاری بالغ بـر 348 میلیون 
ریـال راه انـدازی می شـود، تصریـح کرد: ایـن کانال با دبـی 75 لیتـر در ثانیه، 

آب را بـه اراضـی پایین دسـت قنـات انتقـال خواهد داد.
بـه گفتـه وی؛ بـا احـداث کانال آبرسـانی انتقال آب قنـات دبیـران، 160 هکتار 

از اراضـی پایین دسـت قنات مشـروب می شـوند.
دیانـت ابـراز کـرد: پیـش از ایـن هیـچ گونه راهـی به منظـور انتقـال آب قنات 

دبیـران بـه ایـن اراضی وجود نداشـت.

برآورد خسارت 6 میلیارد ریالی 
در مزارع زرین دشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از خسـارت بالـغ بـر 6 میلیارد 
ریالـی مـزارع ایـن شهرسـتان ناشـی از بـاران و طوفـان شـدید خبر داد 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت بـا اشـاره بـه اینکـه بارش هـای بهـاری بـه وقـت و موثـر در 
افزایـش تولیـد بـود، گفت: 150 هکتـار از مزارع گندم آبی و 250 هکتار کشـت 

جـو آبـی متحمل خسـارت خوابیدگی شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: میـزان خسـارت در مزارعـی کـه بـه تازگی 

آبیـاری شـده انـد بـه مراتـب بیشـتر و قابـل توجه اسـت.
وی افزود: برآورد سـطوح خسـارت دیده و ارزیابی ریالی مبالغ خسـارت توسـط 
کارشناسـان ایـن مدیریـت انجـام و به سـتاد حـوادث غیر مترقبه ارسـال شـده 

است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت اظهار کـرد: تنها مرجـع جبران 
خسـارت کشـاورزان صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی اسـت از ایـن رو 

بهره بـرداران نسـبت بـه خریـد پوشـش های بیمـه ای اقـدام کننـد.

پرداخت 288 میلیارد ریال تسهیالت گلخانه 
به شهرستان زرین دشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
میلیـارد  از 288  بیـش  گفـت: در سـال جـاری 
ریـال از محـل بنـد الـف تبصـره 18 بـه توسـعه 

یافـت. اختصـاص  گلخانه هـا 
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
الـه  روح  دشـت،  زریـن  شهرسـتان  کشـاورزی 
میلیـارد   230 از  بیـش  کـرد:  تصریـح  دیانـت 
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ریـال از تسـهیالت مذکـور اعتبـارات سـرمایه ای و مابقـی اعتبـارات سـرمایه 
اسـت. گـردش  در 

بـه گفتـه وی؛ به منظـور ایجاد شـهرک مجتمـع گلخانه ای فجر ایزدخواسـت 
بـرای 24 نفـر، متقاضیـان این طرح به بانک کشـاورزی شـعبه شـهرپیر معرفی 
شـدند. دیانـت ادامـه داد: مسـاحت کل ایـن طـرح 20 هکتـار در فـاز اول و 
مسـاحت سـطح گلخانـه 12هکتار اسـت که در حـال حاضر متقاضیـان در حال 

تشـکیل پرونـده و تامیـن وثیقـه مناسـب بـه منظور ارائـه به بانک هسـتند.

مشارکت جهاد گران زرین دشتی در 
ضد عفونی معابر 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از مشـارکت همـکاران خود در 
عملیـات ضـد عفونـی و گنـد زدایـی معابـر و خیابان هـای شـهر زرین دشـت 

داد.  خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانت گفت: کارکنان جهاد کشـاورزی زرین دشـت بـا اقدامی جهادی 
و بـا حضـور هفت دسـتگاه تراکتـور محلی عملیات ضـد عفونی معابـر را انجام 

اند. داده 
بـه گفتـه وی، در ایـن اقـدام یـک دسـتگاه سـمپاش تربوالینـر و 6 دسـتگاه 

سـمپاش پشـت تراکتـوری النـس دار بـه کار گرفتـه شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه ضرورت گنـد زدایی معابر شـهری و روسـتایی 
بـرای مبـارزه با ویـروس کرونـا، تصریح کرد: به منظـور اجرای ایـن برنامه 30 

هـزار لیتـر مایع ضـد عفونی تهیه و توسـط تراکتور های سـمپاش مصرف شـد.
او ابـراز کـرد: تهیه مـواد ضد عفونـی با حمایت مالـی کامیون داران شهرسـتان 

زرین دشـت انجام شـده است.
دیانـت بـا تاکیـد بـر اینکـه تمامی کار هـا بـا هماهنگـی سـتاد مبـارزه بـا کرونا 
در شهرسـتان انجـام می شـود، اظهـار کـرد: مدیریـت جهاد کشـاورزی بـا تمام 
تـوان در خدمـت رسـانی بـه عموم مـردم و تا رفع ایـن بحران از هیچ کوششـی 

دریـغ نخواهـد کرد.

انتقال آب به اراضی کشاورزی با احداث کانال 
برای قنات دبیران زرین دشت

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفـت: به منظور انتقـال آب قنات 
دبیـران بـه اراضـی کشـاورزی، کانـال آبرسـانی بـه طـول 150 متـر در حـال 

اسـت. احداث 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت بـا بیـان اینکـه کانـال مذکور بـا اعتباری بالـغ بـر 348 میلیون 
ریـال راه انـدازی می شـود، تصریـح کـرد: ایـن کانال با دبـی 75 لیتـر در ثانیه، 

آب را بـه اراضـی پایین دسـت قنـات انتقـال خواهد داد.
بـه گفتـه وی؛ بـا احداث کانـال آبرسـانی انتقال آب قنـات دبیـران، 160 هکتار 

از اراضـی پاییـن دسـت قنـات از آب قنـات بهره مند می شـوند.
دیانـت ابـراز کـرد: پیـش از ایـن هیـچ گونه راهی بـه منظـور انتقـال آب کانال 

دبیـران بـه ایـن اراضی وجود نداشـت.

سمپاشی 2۴۰۰ هکتاری علیه سن مادری 
در زرین دشت 

مدیر جهاد کشـاورزی زرین دشـت از سمپاشـی بیـش از 2400 هکتـار از مزارع 
گندم این شهرسـتان عیله آفت سـن مادری خبر داد و گفت: با تشـکیل شـبکه 
مراقبـت و پایـش مسـتمر مـزارع، توصیه های فنـی الزم در خصوص مبـارزه با 

این آفت داده شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریح کرد: اطالع رسـانی های الزم باتوجه به شـیوع ویروس 
کرونـا و بـا رعایـت نـکات بهداشـتی از طریق فضای مجـازی، بلندگـو، تلفنی و 

پیامکی انجام شـده اسـت. 
 ایـن مقـام مسـئول افـزود: بازدید،تـور زنـی و نـرم گیـری توسـط کارشناسـان 
روزانـه انجـام می شـود، سمپاشـی برعلیـه سـن مـادر از اوایل اسـفند آغـاز و تا 

پنجـم فروردیـن مـاه ادامه داشـته اسـت. 
بـه گفتـه وی، عملیـات مبـارزه بـا پـوره سـن از اواخـر فروردین ماه شـروع و تا 

اواخـر اردیبهشـت مـاه ادامه خواهد داشـت.
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زهرا بهاءالدینی

شهرستان سپیدان 

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز 
در شهرستان سپیدان 

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: بـا همکاری و 
هماهنگـی دادسـتان شهرسـتان تعداد سـه مـورد باغ شـهر قلع و قمـع و حدود 

5 هـزار متـر مربـع زمیـن زراعـی اعاده به وضع سـابق شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری افـزود: باغ شـهرهای مذکـور در تعطیـالت نـوروز و علی رغم 

آگاهـی از تخلـف بـا هـدف سـود جویـی احـداث شـده بود. 
بـه گفتـه وی، ایـن اقـدام در خصوص سـایر سـاخت و سـاز های غیـر مجاز در 

شهرسـتان در روز هـای آتـی اجرایی خواهد شـد.
نصیـری اظهـار کرد: بر اسـاس قانون سـاخت و سـاز در عرصه های کشـاورزی 
بـدون مجـوز از جهاد کشـاورزی ممنوع بوده و هرگونه درخواسـت دیوار کشـی 

و اتاقـک نگهبانـی از طریـق اداره امور اراضی جهاد کشـاورزی پیگیری شـود.
وی از عمـوم مـردم خواسـت تـا با مشـاهده هر گونه سـاخت و سـاز غیـر مجاز 

مراتـب را به سـامانه 131 گـزارش دهند. 

اجرای طرح دو رگه گیری از گاو شیری
سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون بیـش از 1600 راس گاو بـا نـژاد دو منظـوره سـیمنتال در ایـن 

شهرسـتان تلقیح شـده است. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی  مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری بیـان کـرد: ایـن شهرسـتان دارای ظرفیت ها و پتانسـیل های 
فراوانـی بـرای تولیـد دام اسـت و گسـترش صنعـت دامـداری بـا نژادهـای 
اصـالح شـده و دو منظـوره نقـش مهمی در اشـتغال زایی و پیشـرفت اقتصادی 

شهرسـتان دارد.
وی تصریـح کـرد: نـژاد سـیمنتال دارای توانایـی تولیـد شـیر و گوشـت، جذب 

مـواد غذایـی بـاال، قابلیت بـاروری منظـم و قدرت انطبـاق دام با شـرایط الزم 
بـرای افزایـش درآمـد در واحدهای روسـتایی اسـت.

در شهرسـتان سـپیدان بـدون احتسـاب دام هـای عشـایری، 198 هـزار و 884 
راس دام سـبک و 27 هـزار و 336 راس دام سـنگین وجـود دارد. 

تولید 8۰۰ هزار نهال شناسه دار در سپیدان
ایـن  در  گفـت:  سـپیدان  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  سرپرسـت 
شهرسـتان چهـار نهالسـتان مجـوزدار وجود دارد کـه در این نهالسـتان ها بیش 
از 800 هـزار اصلـه نهـال پایه رویشـی و بذری شـامل دانه دار، هسـته دار، دانه 

خشـک و دانـه ریـز تولیـد و عرضه می شـود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، مهدی 
نصیـری افـزود: بـه منظور پیشـگیری از آلودگـی باغ ها بـه عوامل بیمـاری زا، 
متقاضیـان صرفـا نهـال لیبل دار و از نهالسـتان های مجاز شهرسـتان خریداری 

. کنند
وی اظهـار کـرد: باغـداران و کشـاورزانی کـه قصد احـداث و جایگزینـی باغ را 
دارنـد بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی پیش آمـده و گـرم شـدن زود هنگام 
هـوا هـر چـه سـریعتر اقدام کننـد چرا که بـا بیدار شـدن نهال ها و کاشـت دیر 

هنـگام بـا افت شـدید گیرایـی نهال هـا مواجه خواهند شـد.

اجرای احکام قطعی تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
در شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: احکام قطعـی تغییـر کاربری 
اراضـی کشـاورزی در سـطح 560 هـزار متـر مربـع از اراضـی این شهرسـتالن 

اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی تصریح کرد: در سـال 98 با تـالش مجموعه امـور اراضی زراعی 
بـه تعـداد بیـش از 500 هـزار متـر مربـع اجـرا و احـکام قطعـی تغییـر کاربری 
اراضی کشـاورزی در سـطح 560 هزار متر مربع در شهرسـتان شـیراز اجرا شـد.
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علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

ایـن مقـام مسـئول بیـان کرد: اجـرای احـکام قطعـی در داریـون، ارژن، غالت 
و زرقـان انجام شـد. 

بـه گفتـه وی، بـا همـکاری دسـتگاه قضا و در راسـتای تنـش زدایـی در زمان 
اجـرا، صرفـه جویـی در منابع دولت و بیـت المال و همچنین ترویج در راسـتای 

خـود تخریبـی بوسـیله متخلفیـن احکام قطعی اجرا شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اجـرای ایـن احـکام قطعـی در سـطح شهرسـتان که 
مربـوط بـه سـنوات گذشـته می باشـد باعث مشـکالت عدیـده ای بـود، افزود: 
همـکاری دسـتگاه قضـا و بـا توقیـف حسـاب بانکی و منـع خدمـات اجتماعی 
باعـث اجـرای احـکام به صورت خـود تخریبی و بدون برداشـت هزینـه از بیت 

المـال اجرا شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز اظهـار کـرد: امیـد اسـت در تـداوم 
همـکاری بیـن دسـتگاه قضـا و جهـاد کشـاورزی بتـوان احـکام بیشـتری کـه 

مربـوط بـه سـنوات گذشـته اسـت را اجـرا نمائیـم. 
 

اقدامات پیشگیرانه جهاد کشاورزی شهرستان 
شیراز در کنترل و جلوگیری از آلودگی 

به کرونا ویروس 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: با خبـر ورود ویـروس کرونا در 
اسـتان فارس و با تاکید رییس سـازمان جهاد کشـاورزی، به منظور پیشـگیری 
و کنتـرل ویـروس و حفاظـت از منابـع انسـانی و بـا تصمیـم و تصویـب کمیته 

بحـران سـازمان اقدامـات پیشـگیرانه در این مدیریت انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ذبیح 
الـه سیروسـی گفـت: بـا تدبیر اندیشـی سـازمان دسـتگاه ثبت حضـور و غیاب 
کارکنـان درمدیریـت  و مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  از روش ثبـت اثـر 

انگشـت بـه سیسـتم های کارت خـوان تغییـر پیـدا کرده اسـت.
وی افـزود: بـا خریـد محلول هـای ضدعفونی کننـده و پمپ های اسـپری حاوی  
مـاده ضدعفونـی در ورودی سـاختمان مدیریـت در ابتـدای ورود کارکنـان و 
اربـاب رجوعـان محتـرم دسـتان خـود را بـا محلول ضـد غفونی کننده آغشـته 
شـده و در صـورت نیـاز بـه آن هـا دسـتکش یکبـار مصـرف داده می شـود و 

سـپس وارد می شـوند.
سیروسـی بیـان کرد: به طور پیوسـته راهروهـا و راه پله ها و درهای سـاختمان 

ضد عفونی می شـوند..

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: با توجـه به احتمال سـرایت ویـروس از طریق 
تمیـز کـردن میـز و وسـایل کارکنـان نظیـر رایانه هـای آن هـا بـا یک وسـیله 
تنظیـف، هـر شـخص موظـف شـده خـود نسـبت به تمیـز کـردن آن هـا اقدام 

کنـد و تـا احتمـال انتقـال آلودگـی به حداقل برسـد.
آگاه سـازی همـکاران در خصـوص  منظـور  بـه  سیروسـی همچنیـن گفـت: 
پیشـگیری از بیمـاری ویروسـی کرونـا، مطالبـی توسـط روابـط عمومی ایـن 
مدیریـت در شـبکه های اجتماعـی، در اختیـار همـکاران و بهره بـرداران بخـش 

کشـاورزی قـرار داده شـده اسـت.

ترویج و توسعه گاو نژاد سمینتال 
در فراشبند 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند با اشـاره به اولویت سـازمانی توسـعه 
گاو دو منظـوره نژاد سـمینتال گفت: سـطح تعهـدات ابالغی سـال 98 در تلفیح 

گاو شـیری با اسـپرم نژاد سـمینتال در این شهرسـتان محقق شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
بیـژن نـادر پـور تصریـح کـرد: در طـرح توسـعه نـژاد گاو دو منظوره سـیمینتال 
تعـداد 200 مـورد تلقیـح مصنوعـی بـرای اجـرا در دامداری های روسـتایی این 

شهرسـتان درنظـر گرفتـه شـده بـوده کـه به طـور کامـل تحقـق یافت.
جملـه  از  ای  بالقـوه  پتانسـیل های  دارای  سـمینتال  نـژاد  کـرد:  اظهـار  وی 
بـودن  پاییـن  پذیـری(،  )تطابـق  آب وهـوای  بـا شـرایط مختلـف  سـازگاری 
هزینه هـای نگهـداری شـامل هزینه هـای درمانـی، تغذیه ای، دومنظـوره بودن 

)شـیری وگوشـتی( اسـت.
بـه گفتـه نادرپـور؛ رشـد روزانـه خـوب در گوسـاله ایـن نـژاد، ضریـب تبدیل و 
بـازده غذایـی عالـی و اسـتفاده مطلوب از مـواد علوفـه ای پروتئیـن دار از دیگر 

دالیـل اسـتقبال دامـداران از ایـن نژاد هسـت.
او بـا اشـاره به اسـتمرار اجرای طـرح در این شهرسـتان ابراز کرد: گوسـاله های 
نسـل اول و دوم نیـز در ایـن شهرسـتان وجـود دارد کـه امیـد اسـت هـر چـه 

سـریعتر بـه گاو هـای بـا خلـوص نـژادی باالتر دسـت یابیم.

خسارت 156 میلیارد ریالی از بارش های نوروزی
در فراشبند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: بارش های همـراه با تگرگ 
و طوفـان بیـش از 156میلیـارد ریال به مزارع کشـاورزی زیان وارد کرده اسـت.
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بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور توضیـح داد: در بارش هـای روز سـوم فروردیـن خسـارات زیـادی بـه 

قسـمتی از بخش هـای زراعـی وباغـی این شهرسـتان وارد شـده اسـت.
نادرپـور بیـان کـرد: در خصـوص بارش هـای اخیـر بـه بهـره بردان کشـاورزی 
اطـالع رسـانی شـده بود، به بیـش از 650 هکتـار گندم،230 هکتـار جو و 490 

هکتـار سـبزی و صیفـی دچار خسـارت بیش از آسـیب شـدند.

گرده افشانی نخیالت در فراشبند 
مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از شـروع گـرده افشـانی در سـطح 

3050 هکتـار از نخیـالت ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند،، بیژن 
نـادر پـور گفت: نخیـالت این شهرسـتان عمدتـا از رقم زاهدی اسـت که گرده 
افشـانی آن از اواخر اسـفند ماه شـروع و تا پایان فروردین ادامه خواهد داشـت.

وی تصریـح کـرد: ایـن عملیـات بـه صـورت مکانیـزه بـا دسـتگاه باالبـر یا به 
شـکل سـنتی توسـط افـراد بـا تجربـه انجام می شـود.

بـه گفتـه نادرپور، گرده افشـانی نخیـالت از مهم ترین وحسـاس ترین عملیات 
زراعی اسـت که نقش بسـزایی درکیفیـت محصول ومیزان تولیـد آن دارد.

مبارزه شیمیایی علیه ملخ صحرایی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از سمپاشـی شـیمیایی علیـه ملخ 

صحرایـی در سـطح 220 هکتـار خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
بیـژن نادرپـور بـا بیـان اینکـه کانون هـای مـورد هجـوم ملـخ صحرایـی در 
ایـن شهرسـتان توسـط اکیپ هـای پایـش به صـورت شـبانه روزی شناسـایی 
می شـوند و عملیـات سمپاشـی و مبـارزه بـا ایـن آفت بـه کمک بهره بـرداران 
اسـتفاده  بـا  فراشـبند  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  کارشناسـان  و 

نتایـج  انجـام می گیـرد کـه خوشـبختانه  تراکتـوری  از سـمپاش های پشـت 
سمپاشـی تاکنـون مٌوثـر و مفیـد بـوده اسـت.

وی تصریـح کـرد: در شهرسـتان فراشـبند بـه دلیـل داشـتن مـرز طوالنـی بـا 

اسـتان بوشـهر و صعـب العبـور بودن مراتـع کوهسـتانی، مسـیرهای ورود ملخ، 
عملیـات پایـش و سمپاشـی ملـخ صحرایـی پیچیـده و دشـوار می باشـد امـا 
علیرغـم مشـکالت یـاد شـده اکیپ هـای پایـش و کنتـرل ملـخ با هوشـیاری 
و اقدامـات بـه موقـع مانـع اسـتقرار و تخـم ریـزی ایـن آفـت گردیده انـد و با 

همچنـان بـه عملیـات پایـش و کنتـرل ملـخ ادامـه می دهنـد.

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

ایجاد باغچه خانگی در فسا
ایـن  در  باغچـه خانگـی  ایجـاد  از  فسـا  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
شهرسـتان خبـر دادو گفـت: 20 نفر از زنان روسـتایی به منظـور تولید محصول 

سـالم در ایـن کار مشـغول هسـتند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری افـزود: این باغچه خانگی در طرح مشـترک جهاد کشـاورزی و شـبکه 
بهداشـت و درمان شهرسـتان فسـا در روسـتای دشـت احمد راه اندازی و زنان 

عضـو صندوق خـرد در آن فعالیـت دارند. 
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سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

وی؛ هـدف از ایجـاد ایـن باغچه عـالوه بر تولید محصول سـالم و ارتقا سـطح 
سـالمت خانـواده و جامعـه، احیـا نقش زنان در تهیه معیشـت خانـواده، افزایش 
مشـارکت و انگیـزه زنـان روسـتایی در فعالیت هـای کشـاورزی و بـاال بـردن 

اعتمـاد بـه نفـس زنان عنـوان کرد. 
انصـاری تصریـح کـرد: ترویج مصرف محصول سـالم، کمک به رفـاه و اقتصاد 
خانواده، افزایش سـرزندگی و نشـاط بین زنان روسـتایی و احیاء رسـالت جامعه 

روسـتایی در تولیـد مواد غذایـی از دیگر اهداف این طرح اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا خاطر نشـان کـرد: زنان فعـال در این 
بخـش آموزش هـای فنـی الزم را فـرا گرفته انـد و از مهارت هـای مخصوص 
برخـوردار شـده انـد و سـود حاصـل از ایـن سـرمایه گـذاری در صندوق هـای 

خـرد زنـان روسـتایی تزریق می شـود.

توسعه اصالح نژاد گاو شیری 
در فسا

اداره تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد  مسـئول 
سـه  در  گفـت:  فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی 
سـال گذشـته بیـش از 1800 مـورد عملیـات 
تلقیـح مصنوعـی با اسـپرم نـژاد سـیمنتال در 

گاوداری هـای فسـا انجـام شـده اسـت.
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جـواد  محمـد  فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی 
جمالـزاده جهرمـي افـزود: در راسـتای تحقـق 
اهـداف کالن وزارت متبـوع اسـتفاده از اسـپرم گاو نـژاد سـیمنتال در چرخـه 

عملیـات تلقیـح مصنوعـی دام سـنگین در دسـتور کار قـرار دارد.
شـرایط  در  گوشـت  و  شـیر  تولیـد  افزایـش  کـرد:  تصریـح  کارشـناس  ایـن 

می باشـد. ابالغـی  سیاسـت  ایـن  اهـداف  تریـن  مهـم  از  خشکسـالی 
وی اظهـار کـرد: از آنجایـی کـه دام های این نژاد سـازگاری مناسـبی بـا اقلیم 
کشـور دارنـد و از تولیـد بهینه ای برخوردار هسـتند نتایج اجـرای طرح رضایت 

مندی دامداران سـنتی شهرسـتان را به دنبال داشـته اسـت.
فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی مدیریـت  تولیـدات  اداره  مسـئول 
بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش وزن بـدن روزانـه 900 تـا 1400 گـرم، افزایـش 
نسـبت گوشـت بـه ضایعات در مقایسـه با نژادهـای دیگر و پایین بـودن هزینه 
نگهـداری از جملـه مزایـای گاو سـیمنتال اسـت، ابـراز کرد: مقاومت بیشـتر در 
برابـر بیماری هـا، تلفـات پایین گوسـاله ها و افزایـش چربی و پروتئین در شـیر 

از دیگـر ویژگی هـای ایـن نژاد اسـت.
در شهرسـتان فسـا 450 هـزار تـن راس دام سـبک، 14 هـزار تن دام سـنگین 
وجـود دارد کـه سـالیانه 4960 تن گوشـت و 32 هزار تن شـیر تولید می شـود.

تولید شیر در دامپروری ها 
باید مدیریت شود

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا 
بـا اشـاره بـه شـیوع کرونـا ویـروس در 
صادراتـی  محدودیت هـای  و  کشـور 
پیـش آمـده، گفـت: بـه منظـور تـداوم 
بـار کـم  زیـان  آثـار  تولیـد و کاهـش 
شـدن مصـرف لبنیـات دامـداران تولید 
دامپـروری  واحد هـای  در  را  شـیر 

کننـد. مدیریـت 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر انصـاری افـزود: کاهش صـادرات در 
ایـن روزهـا و افـت فـروش محصـوالت لبنـی زمینـه سـاز کـم شـدن تولیـد 
محصـول در کارخانجـات لبنـی و دریافت شـیر شـده اسـت از ایـن رو مدیریت 

ویـژه گاوداری هـای شـیری ضـروری خواهـد بـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: تغییـر جیـره غذایـی دام و کاهـش سـطح 
پروتئیـن در آن بـه منظـور تعدیل هزینه های خـوراک برای جلوگیـری از ضرر 
و زیـان احتمالـی ناشـی از کاهـش فروش شـیر مهم تریـن راهکار پیشـنهادی 

بـه دامداران اسـت.
به گفته وی، شـیر و لبنیات از موثرترین مواد غذایی در سـالمت انسـان اسـت 

کـه برخـالف تبلیغات منفی حـذف آن ها از سـبد غذایی اشـتباه خواهد بود.
انصـاری بـه دیگـر آثـار تبلیغـات منفی منجـر به کاهـش فـروش فراورده های 
لبنـی نیـز اشـاره و اظهـار کـرد: با ُرکـود تولیـد، به بخش اشـتغال صنایع شـیر 

هـم لطمـه وارد می شـود و آن را دچـار بحـران می کند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا تاکید کـرد: روئسـای مراکـز، مدیران 
پهنـه و دیگـر کارشناسـان وظیفـه دارنـد از طـرق مختلـف از جملـه حضوری، 
ارسـال پیامـک و فضای مجازی اثر سـو ایـن تبلیغات منفی را کمرنگ سـازند.

کاشت گیاهان دارویی در فیروزآباد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفت: تاکنون یک هـزار و 850 
هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به کشـت گیاهـان دارویی اختصـاص یافته 

است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
نعنـا  لیمـو،  بـه  اسـتویا،  گیاهـان شـامل  ایـن  کـرد:  تصریـح  دهقانـی  ایـرج 
فلفلـی، بادرنجبویـه، آویشـن باغی، آویشـن شـیرازی، اسـطوخودوس، رزماری، 
مرزنجـوش و کینـوا هسـتند کـه بسـته به نـوع گیـاه در دو فصـل بهـار و پاییز 

می شـوند. کشـت 
بـه گفته وی؛ سـایر گونه هـای دارویی از جمله گل محمدی نیز طی سـال های 

گذشـته در فیروزآباد کشـت شـده که همچنان در حال بهره برداری است. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: فیروزآبـاد بـه سـبب برخـورداری از شـرایط 
اقلیمی گـرم و خشـک، مناسـب تولیـد گیاهـان دارویی بـا ماده موثره باالسـت. 
دهقانـی تصریـح کـرد: ایجاد صنایـع تبدیلی و تکمیلـی در زمینه فـرآوری آلوئه 
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ورا و سـایر گیاهـان دارویـی در شهرسـتان فیروزآبـاد و توجـه به صـادرات این 
گیاهـان بسـیار حائز اهمیت اسـت.

وی بیـان کـرد: محصول تولیدی از مـزارع گیاهان دارویی شهرسـتان فیروزآباد 
عـالوه بـر بازارهـای محلـی بـه شهرسـتان های شـیراز و اصفهـان نیز ارسـال 

می شـود. 

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

بارندگی بهاری و آبگیری طرح های آبخیزداری 
در قیروکارزین 

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزین گفـت: در پی 
بارش هـای اخیـر برخـی از سـازه ها و پروژه هـای آبخیـزداری این شهرسـتان 

آبگیری شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی تصریـح کـرد: در بازدیـد و ارزیابـی از پروژه هـای 
آبخیـزداری آبگیـری 30 درصـدی بنـد خاکی تـل دراز و 40 درصـدی حوضچه 

تغذیـه مصنوعـی علـی آباد شـرقی ایـن شهرسـتان مشـهود بود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: این حجم از آبگیـری نقش به سـزایی در بهبود 

تغذیـه آب های زیـر زمینی ایفـا خواهد کرد.
وی ابـراز کـرد: سـازه ها و پروژه هـای آبخیـزداری ایـن شهرسـتان طـی مدت 

احـداث شـده فاقد مشـکل و ایـرادات فنی هسـتند. 
نظریـان بـا اشـاره بـه پیـش بینـی بارندگی هـای آتـی اظهـار امیـدواری کـرد 
اکثریـت طرح هـای آبخیزداری شهرسـتان آبگیـری و مردم سـاکن در محدوده 

ایـن سـازه ها بتواننـد از مزایـای آن بهـره مند شـوند.
افـزود:  قیروکارزیـن  شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
سـازه های تغذیـه مصنوعـی عـالوه بـر تقویـت سـفره های آب زیـر زمینـی از 

نیـز جلوگیـری می کنـد. وقـوع روان آب هـا و سـیالب های مخـرب 

رهایی اراضی ملی از دست متخلفین در 
قیروکارزین

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بر 
جدیـت مجموعـه خـود بـرای اجـرای قانـون و جلوگیـری از تخریـب و تصرف 
انفـال عمومـی، گفـت: 30 هزار متر مربـع از اراضی ملی در پـالک مزرعه پهن 

ایـن شهرسـتان رفع تصرف شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی افـزود: شـخص متخلـف ضمن تصـرف غیـر قانونی 

ایـن عرصـه اقـدام بـه کشـت صیفـی جات نمـوده کـه پـس از انجـام اقدامات 
الزم، بـرای گذرانـدن مراحـل رسـیدگی بـه مراجـع قضایی معرفی شـد. 

 ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: ایـن عملیـات بـه اسـتناد تبصره یـک ماده 
اصالحـی 55 قانـون حفاظـت و بهره  بـرداری از جنگل هـا و مراتع و با دسـتور 
کتبـی و حضـور مسـتقیم دادسـتان و رئیس دادگسـتری شهرسـتان و همکاری 

نیـروی انتظامی انجام شـد. 

پایش 8 هزار هکتاری ملخ صحرایی در اراضی 
قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه هجـوم ملـخ 
صحرایـی در دوازدهـم اسـفندماه به این شهرسـتان،گفت: اکیپ هـای ردیابی و 
مبـارزه بـا ملـخ صحرایی در این شهرسـتان بیش از هشـت هـزار و 500 هکتار 

از اراضـی ملـی و قابـل کشـت را رصـد کرده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کرد: بـا توجه بـه ارزیابی هـای انجام شـده 212 هکتار 
از اراضـی پایـش شـده نیـاز به مبارزه شـیمیایی با ملـخ صحرایی بالغ را داشـته 

کـه به خوبـی اقدامات الزم انجام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول با تاکید بر اینکه سمپاشـی ها با مشـارکت فعاالنـه باغداران 
و کشـاورزان مناطـق آلـوده انجـام شـده اسـت، اظهار کـرد: بیـش از 200 لیتر 
سـم "دلتامتریـن" مـورد نیـاز تهیه و بـرای مبارزه به صـورت رایـگان در اختیار 

اکیپ هـای سمپاشـی قـرار گرفت که با نظارت کارشناسـان اسـتفاده شـد. 

بـه گفتـه وی، چهـار منطقـه حاجی آباد، دشـتک سـیاه، رودخانه بـاز و زاخرویه 
قیروکارزیـن در پنـج مرحلـه از ملخ هـای مهاجـم پاکسـازی شـده انـد کـه بـا 

بررسـی های انجـام شـده مبـارزه موفقیـت آمیز بوده اسـت. 
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه خوشـبختانه بعـد از آخریـن مرحلـه مبـارزه بـا ملخ 
صحرایـی در اواخـر اسـفند مـاه ریـزش جدیـدی در قیروکارزین گزارش نشـده 
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اسـت، افـزود: مناطـق مسـتعد احتمالـی بـرای ظهـور پوره هـای ملـخ از جمله 
حاشـیه رودخانـه و اراضـی بـا خاک های بافت سـبک بـه طور مسـتمر ارزیابی 

می شـوند. 
او بـا بیـان اینکـه در این هجوم خسـارتی به اراضـی زراعی و باغی شهرسـتان 
وارد نشـد، گفـت: بـا برنامه ریزی هـای منسـجم ابالغـی از طـرف سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیریت حفـظ نباتـات مبارزه علیـه آفت به 

خوبی انجام شـده اسـت. 
وی ابـراز کـرد: بـه دسـتور فرمانـدار شهرسـتان تمامی تـوان نیـروی انسـانی، 
ادوات سمپاشـی و امکانـات خودرویـی سـبک و سـنگین دسـتگاه های دولتـی 
بـرای مبـارزه بـا هجوم گسـترده احتمالـی ملخ صحرایـی در آماده بـاش کامل 

گرفتند. قـرار 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اذعان کرد: اکیپ هـای ردیابی 
ملـخ صحرایـی به صورت ویژه نقاط حسـاس شهرسـتان را در رصـد خود دارند 
و در صـورت مشـاهده هـر گونـه نُـرم غیر عـادی از ملخ سـریعا اطالع رسـانی 

و اقدامـات الزم را انجـام خواهند داد.
بـه گفتـه وی، هیـچ محصـول زراعـی یـا باغی از خطـر هجوم و خسـارت ملخ 
صحرایـی مصـون نیسـت از ایـن رو کشـاورزان و باغـداران نسـبت بـه بازدید 

مـزارع و باغـات خـود حداقـل در دو نوبـت صبـح و عصر اقـدام کنند.
عمـوم مـردم در صـورت مشـاهده دسـتجات ملـخ صحرایـی با شـماره 1504 

تمـاس گرفتـه یـا بـه نزدیک تریـن مراکـز جهـاد کشـاورزی مراجعـه کنند.

خاکبرداری غیر مجاز در قیروکارزین متوقف شد

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: در 
راسـتای اقدامـات پیشـگیرانه، حفاظـت از اراضـی ملـی و جلوگیـری از تصرف 
در عرصه هـای منابـع طبیعـی، یک دسـتگاه لودر کـه در حال تخریـب اراضی 

ملـی و خاکبـرداری غیـر مجـاز در منطقـه اسـالم آبـاد بود توقیف شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی افـزود: نیرو هـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی بـا 
گشـت های ویـژه تعطیـالت نوروزی این تخلـف را شناسـایی و از ادامه فعالیت 

فـرد متخلـف جلوگیـری به عمـل آوردند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه تقدیـر مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان فـارس از مهدی همتـی، مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
انفـال، تصریـح کـرد: مشـارکت  از  بـه منظـور مشـارکت موثـر در صیانـت 
نیرو هـای مردمـی و نهاد هـای مختلـف می توانـد در انجـام وظایـف قانونـی 

یـاری گـر ما باشـد.
وی اظهـار کـرد: مـا می کوشـیم بـا کمـک مـردم و دسـتگاه های ذی مدخـل 
در راسـتای حفـظ انفـال، شـعار منابـع طبیعـی با مـردم بـرای مـردم را محقق 

سازیم.

نظریـان از اجـرای عملیـات جلوگیـری از تخریـب و تصـرف دیگـری در منطقه 
زاخرویـه خبـر داد و ابـراز کـرد: پـس از دریافت گـزارش مردمی مبنی بر دسـت 
انـدازی بـه اراضـی ملـی در منطقه زاخرویـه، این گـزارش در دسـتور کار یگان 

حفاظـت قـرار گرفـت که پـس از بررسـی و پیگیری اقـدام الزم انجام شـد.
نظریـان ضمن هشـدار جـدی به متخلفـان و فرصـت طلبانی که قصـد تخریب 
و تصـرف اراضـی ملـی را دارنـد، بیان کـرد: مردم در صـورت مشـاهده هرگونه 
تخریـب و تصـرف در عرصه هـای طبیعی به سـرعت مراتب را از طریق شـماره 

تلفـن 1504 یـگان حفاظت منابـع طبیعی گـزارش دهند.

خسارت ۴7۴ میلیارد ریالی از بارش های بهاری 
در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: بارش های سـیل آسـای 
بهـاره همـراه بـا تگـرگ و طوفـان بیـش از 474 میلیارد ریـال خسـارت به زیر 

بخش هـای مختلـف کشـاورزی ایـن شهرسـتان وارد کرده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: بـه دنبـال نـا پایداری هـای جـوی عصر یکشـنبه سـوم 
فروردیـن مـاه بیـش از 20 درصـد خسـارت بـه قسـمتی از بخش هـای باغی و 
زراعـی قیروکارزیـن تحمیـل شـده اسـت که آثـار آن در تولیـد آتی ایـن باغ ها 

و مـزارع مشـهود خواهـد بود. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه هشـدار های جـدی در خصـوص پیش 
بینـی وقـوع سـیل و تگـرگ به بهره بـرداران داده شـده بود، تصریـح کرد: بیش 
از 4600 هکتـار از مـزارع گنـدم، جـو، گوجـه فرنگی و دیگر سـبزی و صیفی ها 

دچـار خسـارت بیـش از 118 میلیارد ریالی شـده اند. 
همتـی بـا تاکید بـر اینکه ترویج و اشـاعه فرهنـگ بیمه محصوالت کشـاورزی 
بـه عنـوان تنهـا راهکار جبـران خسـارت بهره بـرداران این حوزه بـه طور جدی 
و مسـتمر در دسـتور کار مدیریـت اسـت، ابـراز کـرد: قریـب بـه 2500 هکتار از 
مرکبـات و نخیـالت بـارور و غیـر بـارور آسـیبی بـه ارزش 336 میلیـارد ریـال 

دارند. 
وی اظهـار کـرد: بخـش دامپـروری نیـز از وقـوع بارندگـی سـیل آسـا و طوفان 
مصـون نمانـده اسـت به طـوری که بیـش از 200 راس دام سـبک و 500 کلنی 
زنبـور عسـل در ایـن رخـداد تلـف شـده انـد کـه بـرآورد میـزان آن بیـش از 7 

میلیـارد ریال اسـت. 
از جملـه  بنایـی بخـش کشـاورزی  اینکـه تاسیسـات زیـر  بـا اعـالم  همتـی 
سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار در 50 هکتـار، دو شـبکه های انتقـال آب 
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مدخـون و ریـکان، جاده هـای بیـن مـزارع بـه طـول 10 کیلومتـر و دو رشـته 
قنـات سـر آسـیاب و کریـم بیگـی نیز خسـارت دیـده انـد، گفـت: ارزیابی های 
کارشناسـی گویـای آن اسـت که بیـش از 12 میلیـارد ریال به منظور بازسـازی 

ایـن طرح هـا مـورد نیاز اسـت. 
بیمه گذاران غیر حضوری درخواست ثبت کنند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـان اینکه بیـش از 4500 
هکتـار از باغـات و مـزارع این شهرسـتان در سـال زراعی جاری تحت پوشـش 
منظـور  بـه  کـرد:  تاکیـد  اسـت،  گرفتـه  قـرار  کشـاورزی  بیمـه محصـوالت 
جلوگیـری از شـیوع بیمـاری کرونـا، کشـاورزان و باغـداران خسـارت دیـده که 
تحـت پوشـش بیمـه هسـتند بـا شـماره 09173017837 تمـاس گرفتـه و بـه 

صـورت غیـر حضـوری درخواسـت خـود را ثبـت کنند. 
بـه گفتـه وی، بـا توجـه بـه خسـارت روی داده عقـد قـرار داد بیمـه مرکبات تا 
اطـالع ثانـوی متوقـف اما صـدور بیمه نامـه نخیالت تـا پانزدهـم فروردین ماه 

در شـرکت های خدمـات بیمـه محصـوالت کشـاورزی ادامه خواهد داشـت.

حداکثر همکاری در مبارزه با ملخ صحرایی
الزامی شد

فرمانـدار شهرسـتان قیروکارزیـن از الـزام همـه دسـتگاه های اجرایـی بـرای 
حداکثـر همـکاری بـا جهاد کشـاورزی به منظور مبـارزه با هجـوم احتمالی ملخ 

صحرایـی بـه ایـن شهرسـتان در دوازدهم اسـفند ماه خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
علـی محمـد کریمی در نشسـت کمیتـه بحران این شهرسـتان گفـت: همکاری 
مضاعـف همـه نهادهـا و ادارات در کنتـرل ملـخ صحرایی صدمات ایـن آفت ُپر 

خطـر را بـه حداقل می رسـاند. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: تانکرهـای آب رسـان، خودروهای شاسـی دار 
و در صـورت نیـاز نیـروی انسـانی کارآمـد بـرای کنتـرل هجـوم احتمالـی ملخ 
صحرایـی از ادارات شهرسـتان بسـیج خواهنـد شـد و بازسـازی بانـد فـرودگاه 

شـمس آبـاد توسـط شـهرداری کارزیـن انجـام می گیرد. 
رئیـس سـتاد بحـران شهرسـتان قیروکارزیـن افـزود: بـا هماهنگی هـای انجام 
شـده شـبکه بهداشـت تمهیـدات الزم بـه منظـور تامیـن ماسـک و دسـتکش 
گروه هـای سـمپاش و شـرکت پخش فرآورده هـای نفتی آمادگـی الزم را برای 
فراهم سـاختن سـوخت مـورد نیاز خودروهـای عملیاتی و تراکتورهای سـمپاش 

را خواهد داشـت. 
کریمی بـر لـزوم فرهنـگ سـازی و اطـالع رسـانی های مکفی به منظـور جلب 
مشـارکت عمومـی در مبـارزه با ملـخ صحرایی تاکیـد و اظهار کرد: همه اقشـار 
جامعـه و مسـئولین شهرسـتانی بایـد از حساسـیت و خطـرات هجـوم این آفت 

باشند.  آگاه 
فرمانـدار شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه ورود دسـته های کوچـک ملـخ 
صحرایـی بـه ارتفاعـات و مراتع این شهرسـتان ابـراز کرد: با پایش هـای انجام 
شـده توسـط مدیریـت جهاد کشـاورزی این آفـت در حال حاضـر خطری جدی 

بـرای مـزارع محسـوب نمی شـود و نیاز به سمپاشـی نیسـت. 
بـه گفتـه وی، آمادگـی کامـل کشـاورزان و باغـداران بـرای ردیابی و مبـارزه با 

آفـت در اراضـی خـود و مشـارکت در کنتـرل آن در عرصه هـای منابـع ملـی 
بـرای کاهـش خسـارات احتمالی بسـیار مهم اسـت.

مبارزه 68۰ هکتاری با سن مادری در قیروکارزین
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه ضرورت 
خصوصـا  زراعـی  آفـات  مدیریـت 
غـالت بـه دلیـل اثـرات نامطلـوب 
محصـول  در  کیفـی  و  کمـی 
تولیـدی، گفـت: نزدیـک بـه 680 
هکتـار از مـزارع گنـدم آبـی ایـن 
شهرسـتان علیـه آفت سـن مادری 

غـالت سمپاشـی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: مبـارزه شـیمیایی بـا سـن گنـدم بـا اسـتفاده از سـم 
"دلتامتریـن" از اواخـر بهمن ماه سـال گذشـته شـروع و تا ابتـدای فروردین ماه 

جـاری ادامـه داشـت کـه در قریـب بـه 100 هکتـار از این مـزارع سمپاشـی با 
اسـتفاده از "پهپـاد" انجام شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بر اینکـه مزارع در رصد شـبکه مراقبت سـن گندم 
قـرار دارد، تصریـح کـرد: مرحلـه دوم مبـارزه با سـن گندم در زمـان پورگی این 
آفـت انجـام می شـود کـه شـروع آن معمـوال از اواسـط فروردیـن ماه اسـت از 

ایـن رو کشـاورزان آمادگـی مبـارزه با این آفت را داشـته باشـند.
وی بیـان کـرد: سـن زدگـي بیـش از حـد مجـاز موجب عـدم خرید و برگشـت 
محصـول توسـط مراکـز خریـد تضمینی گنـدم می شـود همچنین عـدم مبارزه 
بـه موقـع با ایـن آفت باعث می شـود در سـال بعـد جمعیت آفت سـن افزایش 

یافتـه و خسـارت بیشـتري به مزارع وارد شـود.
او بـا بیـان اینکـه شـرایط آب و هوایـی در برخـی مناطـق بـرای ظهـور و 
اپیدمی شـدن بیماری هـای برگـی گنـدم، جـو و کلزا مناسـب اسـت ابـراز کرد: 
ایـن کشـاورزان مـزارع خـود را در اسـرع وقـت بـا قارچ کـش سم پاشـی کنند. 
سـپتوریوز،  زرد،  زنـگ  ماننـد  برگـی  بیماری هـای  از  برخـی  گفتـه وی،  بـه 
سـفیدک سـطحی و سـایر لکه برگـی می تواننـد در کاهش تولید تـا 50 درصد 
موثر باشـند که سـموم قـارچ کش مناسـب برای آن ها شـامل تیلـت، فولیکور، 

است.  و...  امیستاراکسـترا 
همتـی بـا یاد آوری اینکه بر اسـاس مصوبـه دولت قیمت خریـد تضمینی برای 
هرکیلوگـرم گنـدم معمولـی نان در سـال جـاری دو هـزار و 500 تومان اسـت، 
اظهارکـرد: امیدواریـم بتوانیـم بـا پایش هـای بـه موقـع و اقدامات پیشـگیرانه 
در زمینـه تولیـد گنـدم از نظـر کیفیت و میـزان تولیـد، عملکرد مطلوبی داشـته 

باشیم.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن افـزود: مبنـای خریـد گندم از 
کشـاورزان ثبـت آمـار سـطوح زیر کشـت و پیـش بینی تولیـد در سـامانه جامع 
پهنـه بنـدی و مدیریـت داده هـای کشـاورزی اسـت از ایـن رو گنـدم کاران 
بـا مراجعـه بـه مدیـران پهنـه از ورود و ثبـت اطالعـات زراعـی خـود اطمینان 

کنند.  حاصـل 

تراکم آفت سن در مزارع گندم در مرحله 
هشدار است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره بـه تشـکیل و آغاز به 
کار شـبکه مراقبـت سـن گنـدم در این شهرسـتان گفت: تراکم آفت سـن گندم 

در مـزارع گنـدم آبـی نسـبت به سـال قبل باالتر و در مرحله هشـدار اسـت. 
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عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
هشـتمین  حاشـیه  در  همتـی  مهـدی 
جلسـه سـتاد محصـوالت شـتوی ایـن 
شهرسـتان افـزود: با توجه بـه اطالعات 
و  گنـدم  مـزارع  از  شـده  آوری  جمـع 
اطـالع  سـتاد،  ایـن  گیـری  تصمیـم 
فـرم  تقدیـم  عمومـی و  رسـانی های 
هشـدار بـه کشـاورزان به منظـور مبارزه 
سـریع با آفت سـن گندم در دسـتور کار 

قـرار گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: سـن گندم مهـم تریـن عامل خسـارت زا در 
کشـت گندم و جو اسـت که ردیابی آن اهمیت بسـیاری دارد از این رو شـبکه 
مراقبـت سـن گنـدم در قالب چهار اکیپ و بـا بهره گیری از 18 نفر کارشـناس 

بـه منظـور ردیابـی و تعیین تراکم سـن در مزارع فعال شـده اسـت. 
وی ابـراز کـرد: بـر اسـاس برآورد هـای انجام شـده، عملیـات سم پاشـی علیه 

سـن مـادری از ابتـدای اسـفند مـاه آغـاز و تـا اواخر مـاه ادامـه می یابد.
بـه گفتـه وی، بـه دلیـل اهمیـت مبـارزه با سـن مـادری در مـزارع کشـاورزان 
آمادگـی الزم را بـرای مبـارزه بـا ایـن آفت در مزارع گندم و جو داشـته باشـند.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین تاکید کرد: مبارزه با سـن غالت 
امسـال باید با جدیت و نظارت بیشـتر توسـط مدیران پهنه و کشـاورزان انجام 
شـود تـا درصـد سـن زدگی گندم نسـبت به سـال های گذشـته کاهـش یابد و 

محصـول بـا کیفیت تـری تحویل مراکز خرید شـود.
همتـی از کشـاورزان درخواسـت کرد: با شـبکه مراقبت سـن غـالت هماهنگی 
الزم را داشـته باشـند و سم پاشـی سـن در مـزارع را بـا توجـه بـه اطالعیـه و 

هشـدار های صـادر شـده توسـط شـبکه مراقبـت به موقـع انجـام دهند.
وی خاطـر نشـان کرد:کنتـرل آفـت فراگیـر سـن غـالت می توانـد در تولیـد 
محصـول سـالم، افزایـش عملکـرد محصـول و کاهش ایـن آفت در سـال بعد 

نقـش موثری داشـته باشـد.
در سـال زراعـی جاری بیـش از 6 هزار هکتـار از مزارع شهرسـتان قیروکارزین 
بـه کشـت گنـدم و جـو بـه صـورت آبـی و دیـم اختصاص یافتـه که ایـن عدد 
بالـغ بـر 10 درصـد اراضـی قابـل کشـت ایـن شهرسـتان می باشـد از ایـن رو 
مدیریـت و کنتـرل آفت سـن از حساسـیت و اهمیـت مضاعفی برخوردار شـده 

است. 

عزم جدی در نهضت گلخانه ای ایجاد 
شده است

مدیـر شـرکت شـهرک های کشـاورزی شـعبه فـارس بـا بیـان اینکـه توسـعه 
گلخانه هـا بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی، خشکسـالی و بحـران آب در کشـور 
بـرای عبور از کشـاورزی سـنتی به علمـی و تامین امنیت غذایی راهگشـا بوده، 
گفـت: در حـال حاضـر عزم جـدی برای گسـترش کشـت های گلخانـه ای در 

اسـتان فارس شـکل گرفته اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
فرهـاد شـریفی دوشـنبه پنجـم اسـفند ماه در سـفر به ایـن شهرسـتان در جمع 
سـرمایه گـذاران بخـش کشـاورزی افـزود: اسـتان فـارس پیشـرو در نهضـت 

گلخانـه ای و مبتکـر طرح هـای متنوعـی ماننـد شـهرک های گلخانـه ای 
خوشه ای است. 

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه هـدف از سـفر بـه قیروکارزیـن رایزنی 
بـرای توسـعه شـهرک های گلخانـه ای اسـت، تصریـح کـرد: ایـن شهرسـتان 
بـا وجـود شـرایط اقلیمی مناسـب از توانمنـدی بالقـوه ای در توسـعه گلخانه هـا 

برخـورار بـوده و بسـتر عالـی بـرای افزایـش سـطوح زیـر کشـت محصوالت 
گلخانه ای فراهم است. 

بـه گفتـه وی، هزینـه گرمایش بسـیار پایین در فصـول سـرد در قیروکارزین به 
دلیـل درجـه حـرارت منطقـه این امـکان را میسـر می کنـد که بتـوان محصول 
خـارج از فصـل بسـیار خوبـی بـه منظـور صـادرات به کشـورهای بسـیار سـرد 

تولیـد و عرضـه کرد. 
شـریفی از وجـود سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن به عنـوان منبـع تامین آب 
بـا کیفیـت برای سـرمایه گـذاران طرح هـای شـهرک های گلخانه ای نـام برد 
و اظهـار کـرد: از دیـر بـاز وضعیـت عملکـرد در واحـد سـطح کشـاورزان ایـن 
شهرسـتان نشـان داده اسـت کـه کشـاورزان منطقـه از تجربـه و دانـش فنـی 

خوبـی برخوردار هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه تصویـب طـرح شـهرک گلخانـه ای هـزار هکتـاری در سـند 
توسـعه شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کرد: در صـورت تحقق این طـرح، تحول 
عظیمـی در اقتصاد کشـاورزی جنوب فارس و کشـور رخ خواهـد داد که برآورده 
شـدن آن نیازمنـد همـکاری و تعامـل عمیق تمامی دسـتگاه های مرتبط اسـت. 
مدیـر شـرکت شـهرک های کشـاورزی شـعبه فـارس بـا یـاد آوری اینکـه بـه 
منظـور احـداث گلخانه هـا تسـهیالت بسـیار ارزان قیمـت بـا نرخ هفـت درصد 
از محـل اعتبـارات تبصـره 18 پرداخـت می شـود، گفـت: بانـک کشـاورزی نیز 
در پرداخـت ایـن تسـهیالت و تامیـن وثایـق آن بسـیار فعاالنـه و آسـان رفتـار 

می کنـد. 
او تشـکیل تعاونـی گلخانـه داران شهرسـتان را بـه منظـور تامیـن بـذر، کـود و 
دیگـر نهاده هـا و ورود در امـر صـادرات محصـوالت تولیـدی اعضـا را بسـیار 
مثمـر و راهگشـا دانسـت و افزود: به مـوازات صنعـت گلخانه بایـد زنجیره های 

بگیرد. ارزش شـکل 
بـه گفتـه وی، زنجیره ارزش شـامل صنایع درجه بندی، بسـته بندی، سـردخانه، 
کارخانه هـای فـرآوری محصـوالت کشـاورزی می باشـد کـه سیاسـت دولت بر 
ایـن اسـت تا هیـچ محصول تولیدی بـدون ارزش افـزوده از چرخه خارج نشـود 

و سـود حاصل به جیب کشـاورز سـرازیر شـود.
شـریفی در ادامـه سـفر خـود بـه قیروکارزیـن ضمـن دیـدار بـا علـی محمـد 
کریمی فرمانـدار ایـن شهرسـتان از اراضـی مورد درخواسـت تعدادی از سـرمایه 
گـذاران بـه منظـور احـداث شـهرک های گلخانـه ای 50 هکتـاری بازدید کرد. 
 احـداث واحدهـای گلخانـه ای در مقیاس هـای مختلف، صرف نظـر از مزایایی 
کـه در افزایـش بهـره وری و اسـتفاده بهینـه از منابـع آب دارد، می توانـد زمینه 
سـاز افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی در واحـد سـطح، ایجـاد اشـتغال و 

درآمد بیشـتر بـرای مردم باشـد.

مشارکت 7۰ تراکتوردر گند ُزدایی معابر 
قیروکارزین

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به شـیوع ویروس کرونا 
و بسـیج ملـی در کنتـرل ایـن بیمـاری منحـوس، گفـت: تعـداد 70 دسـتگاه از 
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تراکتور هـای سـبک و سـنگین ایـن شهرسـتان بـه صـورت رایـگان در گنـد 
ُزدایـی معابـر قیروکارزیـن مشـارکت دارند. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی اظهـار کرد: ایـن تعـداد از تراکتورها بـه صورت شـیفت بندی و 
در قالـب پویش هـای مردمی بـدون عوایـد مالـی در عملیـات گندُزدایی سـطح 
معابـر شـهر های قیـر، افـزر، کارزیـن، امـام شـهر و مبـارک آبـاد و برخـی از 

روسـتاها حضـور فعـال دارند. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـه منظـور تسـهیل در امـر گندُزدایـی معابر 
شـهری و روسـتایی این شهرسـتان توسـط تراکتورداران توافق هایی با شـرکت 
پخـش فراورده هـای نفتـی بـه منظـور تامیـن سـوخت ایـن دسـتگاه ها انجام 

شـده است. 
بـه گفتـه وی، بر اسـاس توافـق مقرر شـده هر تراکتـور دخیل در ایـن عملیات 
بـر اسـاس نـوع دسـتگاه، تعداد شـیفت های کاری و سـاعات فعالیـت از 500 تا 

یـک هزار لیتر سـهمیه سـوخت دریافـت کند. 
همتـی بـا تاکیـد بر ضـرورت همکاری بیشـتر مـردم بـرای پیشـگیری و مقابله 
بـا ویـروس کرونـا افـزود: رعایت کامل بهداشـت فـردی و عمومـی و ماندن در 
خانـه، بهتریـن راهـکار بـرای مقابلـه بـا کرونا اسـت که همـه شـهروندان باید 
بـرای مهـار ایـن بیمـاری، دسـتورالعمل های کارشناسـان را جدی گرفتـه و به 

آن عمـل کنند.
وی بـه طـور ویـژه از بهره بـرداران بخـش کشـاورزی درخواسـت کـرد: بـدون 
اسـتفاده از دسـتکش و ماسـک هیچ فعالیتی انجام ندهید، از لباس کار اسـتفاده 
و از البسـه منـزل جـدا کنیـد، تجهیـزات و ادوات کار خـود را را بـه طـور مرتب 
و دقیـق ضـد عفونـی و گندزدایـی نمائیـد و از امانـت دادن آن بـه دیگـران 

کنید. خـودداری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـان اینکه حفظ سـالمت 
حافظـان امنیـت غذایـی و از سـویی دیگـر پیشـگیری از آلـوده شـدن تولیدات 
کشـاورزی بـه ویـروس کرونـا بسـیار حائز اهمیت اسـت، ابـراز کـرد: امیدواریم 
بـا بـه کارگیـری توصیه های گفته شـده شـرایط هر چـه زودتر عادی و کسـب 

و کارهـا بـه رونق گذشـته بـاز گردد. 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـش از 7 هـزار نفر بهره بـردار در زیـر بخش های 
مختلـف کشـاورزی و اتـکای غالـب مـردم بـه ایـن بخـش، در 169 کیلومتری 

جنـوب غربی شـیراز واقع شـده اسـت. 

آغاز تزریق سم به نخیالت آلوده در قیروکارزین
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
اشـاره بـه اینکه مدیریـت و کنترل آفت خطرناک سوسـک سـرخرطومی حنایی 
در نخیـالت ایـن شهرسـتان تـا کنون موفـق بوده اسـت، گفت: تزریق سـم به 
نخیـالت آلـوده بـا امکانـات دولتـی در منطقـه دشـت الر آغـاز و در هفته های 

آتی ادامـه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

شـهرام فالمـرزی افـزود: یـک اکیـپ متشـکل از کارشناسـان مرکـز جهـاد 
کشـاورزی افـزر بـا دسـتگاه های اهدایـی مدیریت حفـظ نباتات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس اقـدام بـه تزریـق سـم سـیوانتو در نخیـالت آلـوده 

می کننـد. 
ایـن کارشـناس تصریح کـرد: میزان سـم مورد اسـتفاده در هر نخـل آلوده صد 
سـی سـی اسـت که تـا کنـون در 20 اصلـه از نخیالت عملیـات تزریـق انجام 

شـده کـه تمامی هزینه هـا از محـل منابـع دولتی صرف می شـود. 
وی ابـراز کـرد: ایـن مـدل از مبـارزه بـا سوسـک سـرخرطومی حنایی تکمیـل 
کننـده روش اسـتفاده از قرص هـای تدخینـی و ایزوالسـیون تنه درخـت آلوده 
اسـت کـه درصد موفقیـت در کنترل آلودگـی را به میزان قابـل توجهی افزایش 

می دهـد. 
فالمـرزی بـا بیـان اینکه اسـتفاده از سنسـور های شـنوایی، سـگ های ردیاب 
و فرمون هـای جـاذب سوسـک از روش هـای نویـن در ردیابی این آفت اسـت، 
اظهـار کـرد: بـا توجـه به امـکان یابی هـای انجـام شـده در صورت دسترسـی 
بـه خطـوط دیتـا در منطقه آلـوده پهباد شناسـایی آلودگـی نیز به منطقـه اعزام 

خواهد شـد. 

بـه گفتـه وی؛ سـنجش از راه دور بـا اسـتفاده از سنسـور های حرارتـی نصـب 
شـده بـر پهبـاد و تلفیـق آن با تصاویـر ماهـواره ای از جدیدتریـن فناوری های 

تشـخیصی مورد اسـتفاده اسـت.
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین خاطر 
نشـان کـرد: آفـت قرنطینه ای سوسـک سـرخرطومی حنایی از تابسـتان 96 در 
چهـار قطعـه بـاغ واقـع در منطقـه دشـت الر شناسـایی که تـا کنـون منجر به 
حـذف و انجـام اقدامـات درمانـی در بیش از 236 اصله از نخیالت شـده اسـت. 
قیروکارزیـن بـا سـطحی بالـغ بـر 5000 هکتـار باغ هـای نخیـالت و تولیـدی 
فراتـر از 70 هـزار تـن انـواع خرمـا بـزرگ تریـن تولیـد کننـده ایـن محصـول 
در اسـتان فـارس اسـت کـه در صـورت بـی توجهـی بـه کنتـرل ایـن آفـت، 
خسـارت های جبـران ناپذیـری بـه اقتصـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان وارد 

می شـود. 

مدیریت ملخ صحرایی نیازمند بسیج همگانی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره به هجوم دسـتجات 
بـزرگ ملـخ صحرایـی بـه شهرسـتان های جنوبـی فـارس و همجـوار " ُمهر و 
المـرد" گفـت: چـارت ردیابـی و مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی در این شهرسـتان 
همگانـی  بسـیج  نیازمنـد  آفـت  ایـن  مدیریـت  و  کنتـرل  کـه  شـد  تشـکیل 

کشـاورزان و بخـش دولتـی اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در پایـان جلسـه اضطراریـی کـه بـه همیـن منظـور تشـکیل 
ُپـر  و  حسـاس  مناطـق  پایـش  عملیـات  تخصصـی  اکیـپ  دو  افـزود:  شـد، 
خطـر شهرسـتان در منطقه هـای "رودخانـه بـاز و بـو علـی هنـگام" مجـاور با 

شهرسـتان جنوبـی را آغـاز کرده انـد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه شناسـایی سـریع دسـتجات خطرناک 
ملـخ صحرایـی جـز بـا همـکاری عمـوم مـردم و کشـاورزان ُمیسـر نیسـت، 
تصریـح کـرد: مردم شـریف و کشـاورزان همـگام در صورت مشـاهده هر گونه 
گروه هـای ملـخ سـاکن یـا در حـال پـرواز مراتـب را بـه صـورت تلفنـی یـا 

حضـوری بـه نزدیـک تریـن مراکـز جهـاد کشـاورزی اطـالع دهند. 
بـه گفتـه وی، هیـچ محصـول زراعـی یـا باغی از خطـر هجوم و خسـارت ملخ 
صحرایـی مصـون نیسـت از ایـن رو کشـاورزان و باغـداران نسـبت بـه بازدید 
مـزارع و باغـات خـود حداقـل در دو نوبـت صبح و عصـر اقدام کننـد همچنین 
بـه منظوره مبارزه، سـمپاش های خود را سـریعا سـرویس و آماده بـه کار کنند. 
همتـی اظهـار کـرد: ایـن مدیریـت تمامی اقدامـات الزم بـرای مبـارزه موثـر و 
سـریع بـا ایـن آفـت را در دسـتور کار خـود گذاشـته و در صـورت رسـیدن بـه 
وضعیـت هشـدار سـریعا از طـرق مقتضی به وسـیله اداره روابـط عمومی اطالع 

رسـانی های الزم را انجـام خواهـد داد. 
وی بـا اشـاره به وجود سـه دسـتگاه سـمپاش توربوالینـر در شهرسـتان گفت: 
رایزنی هـای الزم در راسـتای بـه کار گیـری ایـن دسـتگاه ها و دیگـر ادوات 
مـورد نیـاز انجـام شـده اسـت کـه تمامی مسـائل پیـش رو در جلسـه آتـی 
مدیریـت بحران شهرسـتان به ریاسـت فرماندار بررسـی و بازبینی خواهد شـد.

ایـن  اینکـه  یـادآوری  بـا  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شهرسـتان از فروردیـن مـاه سـال جـاری بـا آفـت ملـخ صحرایی مواجـه بوده 
اسـت، بیـان کـرد: در فصـول بهـار و تابسـتان گذشـته تجربه موفـق مدیریت 
ملـخ صحرایـی در بیـش از 3 هـزار هکتـار از اراضـی زراعی و ملی شهرسـتان 

بـا کمتریـن میـزان خسـارت بـه دسـت آمده اسـت. 
بارندگی هـای مناسـب پائیـز، مراتـع غنی، سـطوح سـبز مـزارع غـالت، باغات 
وسـیع و نزدیکـی به دریـا همگی قیروکارزیـن را منطقه مسـتعدی برای هجوم 
آفـت ملـخ صحرایـی در جنـوب کشـور کـرده کـه می طلبـد تمامی مـردم و 
دسـتگاه های ذی مدخـل آمادگـی الزم بـرای مبـارزه بـا ایـن آفـت ویرانگـر 

باشند.  داشـته 

سایه "کرونا" بر بازار گوشت مرغ؛
عرضه بر تقاضای گوشت مرغ پیشی می گیرد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه شـیوع کرونـا 
ویـروس در کشـور و تعطیلـی بسـیاری از اماکـن عمومـی و لغو مسـافرت های 

نـوروزی، گفـت: سـبقت عرضـه گوشـت مـرغ از تقاضـای آن در روزهـای آتی 
پیـش بینـی می شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: برنامه ریـزی واحدهـای تولیـدی مـرغ گوشـتی بـر پایه 
عرضـه حداکثـری در روزهـای پایانی سـال اسـت که بـا توجه به وقـوع بحران 

کرونـا شـاهد کاهـش مصـرف و بـا افـت قیمـت آن مواجه خواهیـم بود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: به منظـور جلوگیـری از ضرر و زیـان احتمالی 
تولیدکننـدگان ایـن بخـش از صنعـت طیور ضروری اسـت نسـبت بـه بارگیری 

جوجه هـای گوشـتی در اوزان سـبک تـر و بـه صورت مرغ سـایز اقـدام کنند.
بـه گفتـه وی، کاهش طول دوره رشـد و بارگیری مرغ سـایز در اوزان سـبک تر 
عـالوه بـر عـدم هـم زمانـی بـا اوج عرضه مـرغ به بـازار بـر افزایـش کیفیت و 
سـالمت گوشـت مـرغ تاثیر داشـته و بـا کاهش ضریـب تبدیل دان به گوشـت 
موجـب صرفـه جویـی در مصـرف خـوراک طیور و کاهـش هزینه هـای واحدها 

می شـود. مرغداری 
همتـی؛ پیشـنهاد ایـن موضـوع را در راسـتای مصلحـت و منافـع اقتصـادی 
تولیدکننـدگان و یـک راهـکار عملی دانسـت و اظهـار کرد: در تجـارت جهانی، 
گوشـت مـرغ بـا حداکثـر وزن 1200 تـا 1400 گـرم مبادلـه می شـود، در حالی 
کـه در واحدهـای تولیـدی کشـور میانگین وزن مرغ بـاالی دو کیلوگرم اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه نهادینـه 
شـدن الگـوی مصـرف مـرغ اسـتاندارد نیـز بیـن مـردم ضـروری اسـت، بیـان 
کـرد: بایـد بـا اطالع رسـانی، فرهنگ سـازی عمومـی و ارائـه آموزش  های الزم 
بـه عمـوم، جامعه را نسـبت بـه مضرات مصـرف مرغ غیر سـایز آگاه سـاخت تا 
مصرف کننـدگان نسـبت بـه خریـد مرغ  هایی با سـایز اسـتاندارد ترغیب شـوند.

کوچ زود هنگام عشایر ممنوع است 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزین گفـت: با کوچ 
زود هنـگام و خارج از برنامه عشـایر شهرسـتان برخـورد و از انجام آن جلوگیری 

می شود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانی افـزود: چرای زود هنـگام دام در مراتع یکـی از عوامل 
مهـم تخریـب عرصه هـای طبیعـی اسـت، از ایـن رو زمـان ورود دام بـه مراتع 
ییالقـی بایـد مطابق بـا تاریخ کـوچ تعیین شـده و پروانه  های مرتعـداری صادر 

شـده باشد.
نـوروزی ماموریـن  ادامـه گشـت های  ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: در 
منابـع طبیعـی ایـن شهرسـتان با کـوچ زود هنـگام خودرویی عشـایر از سـمت 
شهرسـتان خنـج مواجـه می شـوند کـه پـس از بررسـی ایـن موضـوع توسـط 

کارشـناس مرتـع از ادامـه مسـیر دامـداران جلوگیـری شـد. 
وی بـا اشـاره به تاکیـد مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس مبنی 
بـر کنتـرل شـریان اصلـی کـوچ در شهرسـتان اظهـار کـرد: ایـن شـاه راه کوچ 
عشـایری توسـط کارشناسـان مرتـع ایـن اداره زیـر نظـر قـرار دارد و در کنترل 

کامل اسـت. 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزین با بیـان اینکه 
کـوچ قبـل از موعد عشـایر به مراتع ییالقـی فارس و اصفهان تخلف محسـوب 
می شـود، ابـراز کـرد: ایـن اتفـاق موجـب تخریـب عرصه هـای منابـع طبیعی و 

مشـکالت زیـادی در خدمـات  رسـانی به این قشـر مولد می شـود.
قیروکارزیـن بـا وجود عرصه هـای مرتعی غنـی از مهم ترین سـکونت گاه های 
عشـایری در فصـول پائیـز و زمسـتان اسـت و شـریان اصلـی کـوچ از ایـن 

شهرسـتان عبـور می کنـد. 
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

پرورش ملکه زنبور عسل در شهرستان کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: سـاالنه بالغ بر 7 هـزار فروند 
ملکـه اصـالح نژاد شـده زنبور عسـل در کازرون تولید و در بین زنبـورداران این 

شهرسـتان توزیع می شـود.

کشـاوزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: ملکه هـای تولیـدی دارای 
صفـات برتـری ماننـد عـدم بچـه دهی زیـاد، تولیـد عسـل بیشـتر، مقاومت در 
برابـر بیمـاری، آرامـش، زمسـتان گذرانـی مطلـوب و جمع آوری خـوب گرده و 

هسـتند. شهد 
بـه گفتـه وی، اگـر زنبـورداران از ملکـه مناسـب و اصـالح نژاد شـده اسـتفاده 

کننـد می تواننـد میانگیـن تولیـد عسـل را تـا دو برابـر افزایـش دهنـد.
او ابـراز کـرد: تولیـد و پـرورش ملکـه زنبورعسـل بـا کیفیـت مناسـب یکـی از 
شـاخص های مهـم در صنعـت زنبـورداری بـوده کـه ایـن امـر نیازمنـد دانـش 

تخصصـی و تجربـه الزم اسـت.
این مقام مسـئول گفت: براسـاس سرشـماری سـال گذشـته از 133 هزار کلنی 
زنبـور عسـل در شهرسـتان کازرون، بالـغ بـر1180 تن عسـل تولید شـده و این 

شهرسـتان دارای رتبه دوم تولید عسـل در اسـتان فارس اسـت. 

مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: تـا امـروز در 210 هکتـار از 

مـزارع گنـدم و جـو ایـن شهرسـتان بـا آفت سـن مبارزه شـده اسـت.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی تصریـح کـرد: از ابتـدای اسـفند سـال98 
عملیـات ردیابـی سـن توسـط اعضـای شـبکه مراقبـت و مسـئولین پهنه ها در 

مناطـق مختلـف شهرسـتان در حـال انجـام اسـت. 

وی، بـا بیـان اهمیت راهبـردی محصول گنـدم و ضرورت تولیـد آن با عملکرد 
بـاال اظهـار کـرد: یکـي از مهـم تریـن عوامل موثـر در دسـتیابی به ایـن مهم 

مبـارزه بـا آفت سـن گندم خواهـد بود. 
او افـزود: آفـت سـن عالوه بـر کمیت، کیفیت ایـن محصول راهبـردی را تحت 
تأثیـر قـرار می دهـد، محصـول گندمی کـه حتـی 2 تـا 3 درصـد سـن زدگـی 
داشـته باشـد ارزش نانوایی نخواهد داشـت و آرد و نان حاصله از کیفیت بسـیار 

اسـت.  برخوردار  پایین 
رشـیدی از برگـزاری دوره هـای آموزشـی، توزیـع اطالعیه هـای ترویجـی و 
بازدیـد مسـتمر کارشناسـان پهنـه از مـزارع بـه عنـوان اقدامات انجام شـده در 
مبـارزه با سـن نـام برد و اضافـه کرد: ارائه مشـاوره دربـاره نحوه، زمـان، مقدار 
و نـوع سم پاشـي بـه کشـاورزان از دیگـر کار های ایـن مدیریت در ایـن زمینه 

بوده و اسـت.

تلف شدن 2۰۰ راس دام در سیل کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: بر اثر سـیل اخیـر 200 راس 

دام سـبک در بخـش جـره و باالده این شهرسـتان تلف شـده اسـت. 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  و  سـازمان  روابـط عمومی معاونـت  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی اظهـار کرد: دام هـای تلف شـده مربوط به 
یـک خانـواده عشـایر بوده که متاسـفانه سـه نفر از اعضـای این خانـواده نیز در 

اثـر سـیل اخیر فـوت کـرده اند.

بـه گفتـه وی؛ پیـش از ورود سـامانه بارشـی بـه منطقـه و وقـوع سـیالب، بـه 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی شهرسـتان کازرون هشـدار داده شـده کـه این 

سـامانه موجـب سـیالبی شـدن مسـیل ها و رودخانه هـا می شـود.
رشـیدی خسـارت وارده را حـدود 400 میلیـون تومان برآورد کرد و از عشـایران 
و دامـداران خواسـت تـا در زمـان بارندگی از تردد و اسـکان در کنار مسـیل ها، 

رودخانه هـا و ارتفاعـات به سـبب جاری شـدن روان آب خـودداری کنند.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون تصریح کرد: الشـه ایـن دام ها پس 
از فروکـش کـردن سـیالب بـه صورت بهداشـتی دفن شـدند تا خطرات ناشـی 

از شـیوع بیمـاری احتمالی از میان برداشـته شـود.

خسارت سیل و تگرگ به کشاورزی 
شهرستان کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: براسـاس برآوردهـا سـیل و 
تگـرگ اخیـر افـزون بر 800 میلیـارد ریال به بخش کشـاورزی این شهرسـتان 

خسـارت وارد سـاخته است.
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  و  سـازمان  روابـط عمومی معاونـت  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی اظهـار داشـت: بارندگـی و تگـرگ شـدید 
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اخیـر، حجـم باالی خسـارت به مـزارع، باغات، جاده های دسترسـی بـه مزارع، 
تاسیسـات آب و خاکـی، کانال هـای آبیـاری، دام و دامپـروری را در پی داشـته 

ست. ا
رشـیدی اظهـار کـرد: بـه دنبال وقـوع سـیل 2100 هکتـار از اراضـی زراعی و 
باغـی در سـطح شهرسـتان کازرون آسـیب دیـده و در ایـن مـدت 50 کیلومتر 

جـاده بیـن مـزارع تخریـب و 200 راس دام سـبک تلف شـده اسـت.
بـه  کارشناسـان  بـرآورد  طبـق  خسـارات  میـزان  بیشـترین  وی:  گفتـه  بـه 
محصـوالت کشـاورزی گنـدم، جـو، گوجـه فرنگـی، سـبزی و صیفـی و جـاده 

بیـن مـزارع وارد شـده اسـت.
رشـیدی بـا اشـاره به اینکـه ویژگی طبیعـت بر این اسـت که خیلـی از حوادث 
قابـل پیـش بینـی نیسـتند از کشـاورزان و دامداران خواسـت تا نسـبت به بیمه 

محصوالت و دام خود اهتمام بیشـتری داشـته باشـند.

گرده افشانی در ۴5 درصد از نخیالت کازرون
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از اجـرای عملیات گرده افشـانی در 
45 درصـد از نخیـالت ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: این عملیـات از اواخر 

اسـفندماه آغـاز و تـا اواخر فروردیـن ماه جـاری ادامه دارد. 
روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
از  ابـراز کـرد: گـرده افشـانی نخیـالت  شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی 
مهم تریـن و حسـاس ترین عملیـات زراعـی اسـت و تاثیـر زیـادی در کیفیـت 

محصـول و میـزان تولیـد آن دارد. 
او بـا بیـان اینکـه عملیـات گـرده افشـانی بـه صـورت سـنتی و توسـط افـراد 
مجـرب انجـام می شـود، اظهار کـرد: 36 درصد سـطح زیر کشـت محصوالت 

باغـی شهرسـتان کازرون را خرمـا تشـکیل می دهـد. 
بـه گفتـه وی، در حـال حاضـر 6 هـزار هکتـار نخلسـتان در کازرون وجود دارد 

کـه 5800 هکتـار آن بارور اسـت.
رشـیدی توضیـح داد: 85 درصـد از نخیـالت مربـوط بـه بخش هـای خشـت و 
کنارتختـه و 15 درصـد آن مربـوط بـه بخش هـای جـره و بـاالده، مرکـزی و 

است. چنارشـاهیجان 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با اشـاره بـه اینکه کبـکاب و زاهدی 
مهم تریـن ارقـام خرمـا در ایـن شهرسـتان اسـت، بیـان کرد: بـا اجـرای برنامه 
اصـالح باغ هـای خرمـا بـه دنبال توسـعه کشـت ارقـام خرمـای تجـاری، بازار 

پسـند و اقتصادی هسـتیم.

جهادکشاورزی کازرون پیشگام در مبارزه با کرونا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا اشـاره بـه شـیوع کرونـا ویروس 
و ضـرورت جلوگیـری از انتشـار آن گفـت: بر اسـاس دسـتورالعمل سـتاد مقابله 
بـا ویـروس کرونـا کارکنـان جهـادی ایـن مدیریـت اقـدام بـه ضـد عفونـی و 

گندزدایـی معابـر و خیابان هـای شـهر کازرون کردنـد.
به گزارش روابط عمومی معاونت سـازمان و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
کازرون، حمیـد رشـیدی اظهـار کرد: خیابان هـای مطهری، دارالسـالم، محمدی 

و کمربنـدی توسـط این گروه از همـکاران جهادی ضدعفونی و گندزدایی شـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه گـروه  جهادی بـا لـوازم کامل شـامل مـواد ضدعفونی، 
دسـتگاه  سـم پاش کولـه ای، سـمپاش موتـوری زنبـه ای و لبـاس مخصوص به 
وسـیله ایـن مدیریـت تجهیز شـده اند، ابـراز کرد: همـکاران ما همـگام با دیگر 
گروه هـای جهـادی و نیرو هـای مقاومـت بسـیج و آتش نشـانی بـه ضدعفونـی 

سـطح شـهر کازرون پرداختند. 
رشـیدی اظهـار داشـت: مردم باید برای ریشه کني و شکست ویروس کرونا با 
مسئوالن همکاری کنند و توصیه های بهداشتي را جدی بگیرند، چـرا کـه تنهـا 

راه مقابله با این ویروس قطع زنجیـره انتقال اسـت. 

فعالیت 13 صندوق اعتبار خرد زنان روستایی 
در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: 13 صنـدوق اعتبـار خرد 
زنـان روسـتایی بـا عضویـت 540 نفـر از بانـوان در ایـن شهرسـتان فعـال 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
حمیـد رشـیدی افـزود: این صندوق هـا فرصتی بـرای ایجاد مشـارکت زنان 
روسـتایی بـه منظور توسـعه پایدار روسـتا و راهی بـرای  توانمندسـازی آنان 

و نیـز تامیـن منابـع مالی خرد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زنان نقش بسـیار موثـری در پویایـی و حفظ جامعه 
روسـتایی دارنـد، اظهـار کـرد: نهادینـه کـردن مشـارکت زنان روسـتایی در 
راسـتای فعالیت های مختلف بخش کشـاورزی و توسـعه روسـتایی از جمله 

سیاسـت های کلـی تشـکیل صندوق اعتبـارات خرد زنان روسـتایی اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون تصریح کرد: ارتقـای مهارت های 
بـه  آموزشـی  برنامه هـای  طریـق  از  روسـتایی  زنـان  اجتماعـی  و  فـردی 
خصـوص برگـزاری کارگاه، کالس هـای آموزشـی و بازدیدهـای ترویجی از 
اهـداف اصلـی این مدیریت می باشـد و از این رو در سـال جـاری 35 کارگاه 
آموزشـی ویـژه اعضای صندوق خـرد زنان روسـتایی این شهرسـتان برگزار 

شـده است. 
رشـیدی بـا تاکیـد بـر اینکه محصـوالت تولید شـده توسـط زنان روسـتایی 
کازرون طبیعی،  سـالم و در باالترین سـطح کیفیت هسـتند، افـزود: صندوق 
اعتبـارات خـرد بـه ایجـاد اشـتغال متناسـب با روسـتا بـرای زنان روسـتایی 

کمـک می کنـد و مهاجـرت روسـتاییان را کاهـش می دهد.
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ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

ملخ صحرایی در الرستان به طور مستمر
پایش می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفـت: عملیـات پایـش در همـه 
بخش هـای شهرسـتان الرسـتان بـه صـورت مسـتمر انجـام می شـود و جهاد 
کشـاورزی از همـه امکانـات خـود بـرای مقابلـه بـا ایـن آفـت اسـتفاده خواهد 

 . د کر
بـه گـزارش معاونت سـازمان و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
فرزاد قاسـمی در نشسـت سـتاد بحران ملخ در محل فرمانداری این شهرسـتان 
تصریـح کـرد: ملخ هـای امسـال از جثـه بزرگتـر و جمعیت بیشـتری نسـبت به 
سـال قبـل برخوردار هسـتند و چنانچـه به موقع مبـارزه موثر با ایـن آفت انجام 

نشـود شـاهد خسـارت زیادی در مزارع کشـاورزی خواهیم بود.
قاسـمی ضمن تشـکر و اشـاره به مبارزه خوب شهرسـتان های مهر و المرد در 
مقابـل ایـن آفـت خطرنـاک گفـت: بـا توجه بـه اینکه مسـئله هجـوم ملخ جزو 
مـوارد بحـران محسـوب می شـود، از ایـن رو مبـارزه در ایـن زمینـه همـکاری 

همـه ارگان هـا و عمـوم مـردم را می طلبد. 
وی در پایـان ضمـن صحبـت بـا نماینـده سـپاه منطقـه الرسـتان بـه منظـور 

اسـتفاده از نیروهـای بسـیج و سـپاه بیـرم برنامه ریـزی الزم را انجـام داد.

بارش های بهاری به بخش کشاورزی الرستان 
خسارت وارد کرد 

مسـئول اداره طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان 
گفـت: بارش هـای روزهای سـوم و چهارم فروردیـن، 241 هـزار و 325 میلیون 
ریال به بخش های مختلف کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان خسـارت وارد کرد.

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، علـی فالحت پیشـه تصریح کـرد: اراضی زراعـی مختلف 
و باغ هـای مرکبـات در سـطحی بیـش از 14 هـزار و 381 هکتـار از 10 تا 100 

درصـد متحمـل خسـارت شـده اند.
وی اظهـار کـرد : طـی ارزیابی هـای صورت گرفته بیشـترین خسـارت به گندم 
آبـی بـا سـطحی معـادل دو هـزار و 570 هکتـار بـه میـزان 57 هـزار و 826 
میلیـون ریـال وارد شـد، مـزارع کلزا نیـز در سـطح 616 هکتار و بـه میزان 10 

هـزار و 819 میلیـون ریـال خسـارت دیـده اند. 
بـه گفتـه وی سـایر زراعت هـا کـه شـامل جـو آبـی، گنـدم و جو دیـم، صیفی 
و مرکبـات می شـود نیـز از ایـن بارندگـی در امـان نمانده و 20 هکتار از سـطح 
زیـر کشـت جـو آبـی بخش مرکـزی دچار خسـارت 100 درصدی شـده اسـت.

فالحـت پیشـه بـا اشـاره به نقـش بیمه محصـوالت کشـاورزی در مواقـع بروز 
خسـارت، صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی را تنها نهـاد پاسـخگو در این 
گونـه مخاطـرات دانسـت و از کشـاورزان خواسـت بـا بیمـه کـردن محصوالت 

خـود در زمـان بـروز چنیـن حوادثـی بخشـی از زیان خـود را جبـران کنند. 

کاشت 8۰ هکتار گیاه دارویی در الرستان

کارشـناس گیاهـان دارویـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از 
تحقـق سـطح تعهـد 80 هکتـاری کشـت گیاهان دارویـی در الرسـتان خبر داد 
و گفـت: پیـش بینـی می شـود بالـغ بـر 80 تـن محصـول از گونه های کشـت 

شـده برداشـت شود.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، عالیـه سـادات رفعت حقیقی با اشـاره اینکـه زمینه رویش 
و توسـعه کشـت بیـش از 20 گونـه گیاهـان دارویـی به صـورت آبـی و دیم در 
ایـن شهرسـتان فراهـم اسـت، افـزود: خاکشـیر، سـیاه دانـه، زیـره سـبز، چای 
تـرش، بـادام کوهـی، کنـار، مورینـگا، نعنا فلفلـی و آلوئـه ورا از جملـه گیاهانی 

هسـتند کـه بسـته بـه نـوع گیـاه در دو فصـل بهـار و پاییز کشـت می شـوند.
بـه گفتـه وی؛ سـایر گونه هـای دارویـی از جملـه آویشـن باغـی، مریـم گلـی، 
مرزنجـوش، آنغـوزه نیـز طی سـال های گذشـته در الرسـتان کشـت شـده که 

همچنـان در حـال بهـره برداری اسـت. 
شـرایط  از  برخـورداری  سـبب  بـه  الرسـتان  کـرد:  اظهـار  کارشـناس  ایـن 
اقلیمی گـرم و خشـک، مناسـب تولیـد گیاهـان دارویی بـا ماده موثره باالسـت. 
رفعـت حقیقـی تصریح کـرد: ایجاد صنایع تبدیلـی و تکمیلـی در زمینه فرآوری 
آلوئـه ورا و سـایر گیاهـان دارویـی در شهرسـتان الرسـتان و توجه بـه صادرات 

ایـن گیاهان بسـیار حائز اهمیت اسـت.
وی بیـان کرد: محصـول تولیدی از مزارع گیاهان دارویی شهرسـتان الرسـتان 
عـالوه بـر بازارهـای محلـی بـه شهرستان شـیراز و اسـتان اصفهان نیز ارسـال 

می شود. 

مبارزه با ملخ صحرایی در الرستان انجام شد 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفت: 
عملیـات مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی تاکنـون در سـطح 95 هکتـار از اراضـی دو 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

بخـش بیـرم و جویـم انجام شـده اسـت. 
روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
اراضـی  پایش هـای  کـرد:  تصریـح  زرگـری  محمـد  الرسـتان،  شهرسـتان 
الرسـتان از دوم اسـفند ماه سـال گذشـته شـروع که از 24 اسـفند ماه به دلیل 

هجـوم دسـتجات ملـخ، عملیـات مبـارزه آغـاز شـد. 
بـه گفتـه وی، آغـاز مبـارزه در سـطح 85 هکتـار از اراضـی بخـش بیـرم و 

روسـتای آبکنـه بـوده اسـت. 
نیـز  در بخـش جویـم  انجـام شـده  پایش هـای  بـا  افـزود:  ایـن کارشـناس 
دسـتجات گروهـی ملـخ مشـاهده شـد و عملیـات مبـارزه در سـطح ده هکتـار 

صـورت پذیرفـت.
زرگـری بـا اشـاره بـه سـطح 68 هـزار و 500 هکتـاری اراضی زراعـی و باغی 
ایـن شهرسـتان و هـم مـرزی بـا اسـتان های سـاحلی درگیـر بـا هجـوم ملخ، 
توضیـح داد: از ابتـدای سـال زراعـی جـاری اکیپ هـای ردیابـی و دیـده بانـی 

فعـال و مناطـق را بـه صـورت مسـتمر پایـش می کنند.
او تاکیـد کـرد: تمامی کشـاورزان در طول روز حداقل دوبـار صبح و عصر مزارع 
و باغ هـای خـود را بازدیـد و ضمـن آمـاده سـازی سـم پاش های شـخصی در 
صـورت مشـاهده ایـن آفـت به مراکـز جهاد کشـاورزی مراجعـه و یا با شـماره 

1504 اطـالع رسـانی کنند.

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی در المرد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: 
سـطحی  گرفتـه  صـورت  برنامه ریـزی  براسـاس 
بالـغ بـر 9 هـزار هکتـار پایـش ملـخ صحرایـی در 

المـرد انجام شـده اسـت. 
به گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی 
شهرسـتان المـرد، محمدصـادق فانی اظهـار کرد: 
سـطحی بالـغ بـر 1480 هکتـار سمپاشـی انجـام 
شـده اسـت که این اقدام با مشـارکت 50 دسـتگاه 

سـمپاش پشـت تراکتوری توسـط کشـاورزان این شهرسـتان عملیاتی شـد. 
بـه گفته وی، با مسـاعدت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اکیپ های 
سـمپاش این شهرسـتان به سـم پاش های زنبـه ای، اتومایـزر، توربوالینر و یو 
ال وی پـاش مجهـز شـده و یـک فرونـد پهبـاد نیـز کار سمپاشـی را بـر عهده 

داشـته است.
 فانـی ابـراز کـرد: عـالوه بـر 5 اکیپ سـه نفـره کارشناسـان و کارکنـان جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان، 15 اکیپ سـه نفره از کشـاورزان نیز در کنار کارشناسـان 
بـه سمپاشـی مناطق آلـوده پرداختند.

وقوع خسارت سیل در المرد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد 
گفـت: در پـی وقـوع سـیل خسـارت 323 
میلیـارد ریالی به کشـاورزی المرد وارد شـد. 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمـد 
صـادق فانـی تصریـح کـرد: به دنبـال وقوع 
سـوم  و  دوم  روزهـای  در  سـیل  و  بـاران 
بـه  زیـادی  خسـارت های  مـاه  فروردیـن 
بخش کشـاورزی این شهرسـتان وارد شـد. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـا جاری شـدن 

سـیل در سـطح شهرسـتان، 1831 هکتـار از اراضـی گنـدم آبـی بـه میـزان 40 
درصـد و 485 هکتـار محصـوالت جالیزی بـه میزان 80 درصد آسـیب دیده اند. 
بـه گفتـه وی، 395 هکتـار محصـول کلـزا نیـز بـه میـزان 40 درصـد و 1730 
هکتـار گندم دیم کشـاورزان المـردی به میـزان 50 درصد دچار زیان شـده اند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد بیـان کـرد: بـه720 هکتـار جـو بـه 
میزان 80 درصد خسـارت وارد شـده که برآورد خسـارت ها توسـط کارشناسـان 

جهادکشـاورزی انجام شـده اسـت. 

عرصه های مرتعی المرد احیاء شد
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان المـرد گفـت: در قالـب 
احیـای اراضـی و رویشـگاه های جنگلی 20 هکتـار از اراضی مرتعی شهرسـتان 

المـرد، احیا شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد، مرتضی 
نکوگـو تصریـح کـرد: در اجـرای ایـن عملیـات بخشـی از مراتع روسـتای چاله 

قنبـری شـرقی از توابـع شهرسـتان المرد احیا شـد.
وی بـا اشـاره بـه فقـر نسـبی پوشـش مرتعـی در مناطـق مذکـور گفـت: ایـن 
عملیـات بـا مشـارکت مردم جریـان و بهره بـرداران مراتع شهرسـتان المرد و با 

کاشـت 50 کیلوگـرم مـاش وحشـی در ایـن مناطـق صـورت گرفت.
نکوگـو اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه بارش هـای جـوی پیـش رو و نیـز انجـام 
عملیـات بذرپاشـی امیدواریـم وضعیـت پـوش مراتـع تغییـر و مشـکالت تامین 

علوفـه مرتعـداران برطـرف شـود.

پیش بینی هجوم موج جدید ملخ به کشور
رئیـس گـروه برنامه ریـزی و مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی سـازمان حفـظ نباتـات 
کشـور گفـت: بـا گـرم شـدن هوا پیـش بینـی می شـود ریزش های جدیـد ملخ 
ازکشـورهای حاشـیه جنوبی خلیج فارس در اردیبهشـت ماه از کشـورهای شـاخ 

آفریقـا انجام شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، علی 
بابعلی روز سـه شـنبه بیسـت و ششـم فروردین در سـفر به شهرسـتان المرد و 
بازدیـد از رونـد مبـارزه با ملـخ در این شهرسـتان، بیان کرد: در حالی که کشـور 
گرفتـار ویـروس کرونـا شـده، ملـخ صحرایـی نیـز با بـه خطـر انداختـن امنیت 

غذایـی نیز دامن گیر کشـاورزی کشـور شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون در سـطح 81 هـزار و 500 هکتـار در کشـور 
مبـارزه بـر علیـه ملـخ صحرایـی صـورت گرفته اسـت، افزود: سـطح مبـارزه در 
اسـتان های هرمـزگان 29 هزار هکتار، سیسـتان و بلوچسـتان 27 هـزار هکتار، 
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بوشـهر 11 هـزار هکتار، فارس 8500هکتار، خوزسـتان 6 هـزار هکتار و کرمان 
یک هـزار هکتار اسـت.

بـا بعلـی؛ ضمـن تقدیـر از شهرسـتان های جنـوب اسـتان فـارس در مبـارزه با 
ملـخ صحرایـی، ابـراز کرد: با تالش های انجام شـده توسـط جهادکشـاورزی و 
کشـاورزان ایـن شهرسـتان ها شـاهد کاهش قابـل مالحظه این آفـت در دیگر 

شهرسـتان های اسـتان فارس هسـتیم.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

اصالح و واکاری باغ های زیتون در مرودشت
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
مرودشـت از اصـالح و هـرس درختـان 
از  هکتـار   60 از  بیـش  در  زیتـون 
باغ هـای زیتـون ایـن شهرسـتان خبـر 

داد.
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: در ایـن طـرح ده 
هکتـار بـاغ زیتون توسـط گـروه هرس 
سـازمان  باغبانـی  بخـش  پیمانـکار  و 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس هرس 

و 50 هکتـار نیـز بـا مشـارکت باغـداران اصـالح و واکاری شـد.
رحیمـی، هـدف از ایـن طـرح را حـذف پاجوش هـای قدیمـی و کـم بـار ده، 
افزایـش کمـی و کیفـی  نـور دهـی در داخـل درختـان و  افزایـش تهویـه و 

محصـول عنـوان کـرد.
او افـزود: در ایـن طـرح درختانـی کـه بـه دلیـل بـاال رفتن سـن و وجـود ارقام 
نامرغـوب روغنـی و کنسـروی از عملکـرد مطلوبـی برخوردار نبـوده اند، اصالح 

شـده اند. 
رحیمی خاطـر نشـان کـرد: درایـن عملیـات بـرای بیـش از یـک صـد کارگر به 

صـورت موقـت اشـتغال زایی ایجاد شـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابـراز کـرد: بعـد از پایـان هرس، 
باغ هـای زیتـون توسـط کارشناسـان پیمانـکار بازدیـد و صحـت عملیـات تایید 

. شد
وی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان مرودشـت 155 هکتاربـاغ زیتون وجـود دارد، 
اظهـار کـرد: متوسـط عملکرد باغات زیتون مرودشـت حدود سـه تـن در هکتار 
اسـت و در ایـن طـرح، افزایـش عملکـرد بـه پنج تـن درهکتـار در دسـتور کار 

دارد. قرار 

آمادگی ناوگان برداشت شهرستان مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آمادگـی 1780 دسـتگاه انـواع 
کمبایـن شهرسـتان مرودشـت به منظور برداشـت محصوالت گنـدم، جو و کلزا 

در سراسـر کشـور خبر داد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت: عزیز 
رحیمی بـا بیـان اینکـه برداشـت گندم و جـو از ابتـدای فروردین در اسـتان های 
جنوبـی کشـور آغـاز و تـا شـهریور مـاه در مناطـق سردسـیر ادامـه دارد، افزود: 
بـا توجـه بـه برنامه ریزی هـای بـه عمـل آمـده در سـتاد برداشـت و بـه منظور 
انجـام بـه موقـع عملیات، تمهیـدات الزم بـه منظـور تامین سـوخت کمباین ها 

به عمـل آمده اسـت.
بـه گفتـه وی، ایـن شهرسـتان بـا دارا 
بـودن 46 درصـد کمباین های اسـتان 
غـالت  برداشـت  نـاوگان  بزرگتریـن 
در  بسـزایی  نقـش  و  دارد  را  کشـور 
برداشـت غـالت کشـور خصوصـا در 

ایفـا می کنـد. جنوبـی  مناطـق 
رحیمی بـا بیـان اینکـه همـه سـاله با شـروع فصل برداشـت کمباین ها توسـط 
کارشناسـان مکانیزاسـیون و اتحادیـه کمبایـن داران اسـتان فـارس بازدیـد و 
کنتـرل می شـوند، تصریـح کـرد: پـس از بازدیـد و معاینـه فنـی کارت معاینـه 
فنـی صـادر و کمباین هـا بـه مناطـق مختلف اعزام می شـوند و در حـال حاضر 
آخریـن مراحـل بازسـازی، تعمیر و تجهیز ایـن کمباین ها در حال انجام اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: در سـال گذشـته نیـز هشـت دسـتگاه کمباین 
از محـل خـط اعتبـاری توسـعه و تجهیـز نـاوگان مکانیزاسـیون کشـاورزی بـا 
تسـهیالت کـم بهـره خریداری و بـه ناوگان برداشـت شهرسـتان افزوده شـده 

ست. ا

مشارکت زنان کارآفرین بخش کشاورزی 
مرودشت در مقابله با کرونا

مدیـر عامـل صنـدوق حمایت از توسـعه فعالیت  های کشـاورزی زنـان گفت: با 
هـدف مبـارزه با ویروس کرونـا بانوان شـاغل درتعاونی کارآفرینان با مشـارکت 
مالـی سـهامداران صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی در مرودشـت 

اقـدام بـه تولید 30 هزار دسـت لبـاس کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مرضیـه مکرمی با اشـاره به شـایع شـدن ویـروس کرونا و مشـکالت ناشـی از 
کمبـود اقـالم بهداشـتی و تجهیـزات مـورد نیـاز، تصریح کـرد: با افزایـش نیاز 
بـرای لبـاس از هفته هـای گذشـته تعاونـی کارآفرینان اقـدام به ثبت سـفارش 

و تولیـد لبـاس بـرای بیمارسـتان  های اسـتان فـارس کرده اند.
بـه گفتـه وی؛ بانـوان عضـو تعاونـی بـا مشـارکت مالـی دوصنـدوق و در قالب 
تعاونـی "کارآفرینـان" ایـن فعالیـت جهـادی را بـه صـورت شـبانه روزی انجام 

می دهنـد.
ایـن کارشـناس با بیـان اینکه این کارگاه تولیدی دارای مجوز بهداشـتی اسـت، 
اظهـار امیـدواری کـرد: بـا همت جهـادی و تالش شـبانه روزی بانـوان بتوانیم 
گام موثـری در تامین بخشـی از نیاز پوشـاک و ماسـک بیمارسـتان ها برداریم. 
مکرمی یـادآور شـد: در شهرسـتان مرودشـت 46 صنـدوق خرد زنان روسـتایی 
فعالیـت می کننـد کـه 36 صنـدوق، عضـو صنـدوق حمایـت از فعالیت هـای 

هستند. کشـاورزی 

سن مادری درمزارع مرودشت ریزش کرد
مسـئول حفـظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از ریزش 
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سـن مـادری در نیمه هـای اسـفند مـاه در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: 
پایـش ایـن آفـت توسـط شـبکه مراقبـت متشـکل از 59 کارشـناس پهنـه و با 
همـکاری کارشناسـان اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی و دیگـر بخش هـا انجـام 

گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
طاهـره امیـری گفـت: هـم زمـان بـا ریـزش سـن مـادری مطابق سـال های 
گذشـته شـبکه مراقبت تشـکیل شـد و اکیپ هـای کنتـرل و نظـارت روزانه از 

مـزارع بازدیـد می کننـد.
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 90 هـزار هکتـار گنـدم و جو در 
شهرسـتان کشـت شـده، خاطر نشـان کـرد: بـا توجه بـه تراکم پاییـن جمعیت 

سـن در شـرایط کنونـی سمپاشـی توصیه نمی شـود.
امیـری بـا بیـان اینکـه پارسـال تراکم جمعیت سـن مـادری در این شهرسـتان 
بسـیار پاییـن بـود، تصریـح کرد: بـا توجه به اینکه جمعیت سـن های برگشـتی 
بـه اماکـن تابسـتان گذران کـم بوده و مبـارزه به خوبـی انجام شـد پیش بینی 

می شـود تراکم سـن در سـال جاری پایین باشـد.
وی ابـراز کـرد: سـن غـالت، یکـي از مهم تریـن آفاتـي اسـت که می بایسـت 
زمانـی کـه تراکم سـن مـادری به نـرم مبارزه برسـد و قبل از تخـم ریزی آفت 

سم پاشـی انجـام گیـرد تا نیـاز به مبـارزه با پوره سـن نباشـد.
امیـری یـادآور شـد: مبـارزه اصولـی و بـه موقع با سـن مـادری باعـث کاهش 
خسـارت کمی و جلوگیری از خسـارت کیفی پوره سـن، کاهش مصرف سـموم 

و کاهـش خطرات زیسـت محیطی می شـود.

سرمای بهاره به بخش کشاورزی مرودشت 
خسارت وارد کرد

 مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از 
بـروز خسـارت 154 هـزار و 245 میلیـون ریالـی ناشـی از سـرمازدگی بـه زیـر 

بخش هـای زراعـت و باغبانـی در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عبدالحمیـد محمـودی گفـت: همزمـان با بـارش بـرف و افت دما بـه زیر صفر 
درجـه سـانتی گراد از بیسـت و چهارم اسـفند 1398 تـا اوایـل فروردین 1399 
بـه مـزارع گنـدم، جو، و باغ های پسـته، انـار، گردو، بادام و سـایر هسـته دارها 

بالـغ بـر 154 میلیون ریال خسـارت وارد شـده اسـت.
بـه گفتـه محمـودی، ایـن خسـارت در سـطح 2700 هکتـار از مـزارع گنـدم، 
2650 هکتـار از مـزارع جـو و 1185 هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان بـه 

میـزان 20 تـا 40درصـد مشـاهده شـده اسـت.
ایـن کارشـناس بـا تاکیـد بـر اینکـه بیمـه تنهـا نهـادی اسـت کـه می توانـد 
در مواقـع بـروز خسـارت بخشـی از خسـارت را جبـران کنـد، از کشـاورزان و 
باغدارانـی کـه محصـوالت خـودرا بیمـه کـرده انـد خواسـت بـه صـورت غیر 

حضـوری بـا مراجعـه بـه سـامانه بیمه محصـوالت کشـاورزی خسـارت خود را 
کنند. ثبـت 

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
پیش آگاهی آفات گیاهی با استفاده از دستگاه

” دیتا الگر ”  
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
مرودشـت از پیـش آگاهـی آفـت کرم 
"دیتـا  دسـتگاه  از  اسـتفاده  بـا  سـیب 
الگـر " در ایـن شهرسـتان خبـر داد و 
گفـت: ایـن دسـتگاه بـا انـدازه گیـری 
پارامترهـای هواشناسـی در پیش بینی 

ظهـور آفـت کاربـرد دارد.
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشت، 
اینکـه  بـه  اشـاره  رحیمی بـا  عزیـز 
جهـت تعییـن زمـان مناسـب مبـارزه 

بـا کـرم سـیب نیـاز بـه ایجـاد ایسـتگاه های پیـش آگاهـی اسـت، افـزود: این 
دسـتگاه داده هـای کمینـه و بیشـینه دمـای شـبانه روز را ثبت می کنـد و زمان 
مبـارزه بـا شـمارش تعـداد آفت شـکار شـده در تله ها پیـش بینـی و بیوفیکس 

می شـود. تعییـن 
بـه گفتـه رحیمـی، دسـتگاه "دیتـا الگر" بـا انـدازه گیری سـرعت و جهـت باد، 
دمـای حداکثـر و حداقـل و رطوبـت نسـبی و با جمع بنـدی پارامترهـای موجود 

زمـان سمپاشـی علیـه این آفـت را تعییـن می کند.
ایـن مقـام مسـئول به ضـرورت کاربـرد فناوری  های نویـن برای پایـش عوامل 
خسـارت زای گیاهـی اشـاره و بیان کرد: نصـب "دیتاالگر" برای ثبـت داده های 

هواشناسـی مهم تریـن گام در مبـارزه با آفـات و بیماری های گیاهی اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، اطالع بـه موقع از زمان مناسـب 
کنتـرل آفـات و بیماری هـای گیاهـی، کاهش مصرف سـموم، افزایـش کیفیت 
محصـوالت تولیـدی، دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی و تولیـد محصول اسـتاندارد 
بـرای ارتقا سـطح سـالمت عمومـی را از مزایای اسـتفاده از این دسـتگاه عنوان 

. کرد

توقف تغییرکاربری های غیر مجاز
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از توقـف 12 مورد عملیـات تغییر 

کاربـری غیـر مجـاز در ایام نـوروز در ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه تعطیـالت بهانـه ای برای تغییـر کاربـری اراضی 
کشـاورزی اسـت، گفت: بـا آغاز تعطیـالت نوروزی هشـت مورد تغییـر کاربری 

غیرمجـاز و چهـار مـورد دپوی مصالح شناسـایی شـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه سـودجویان و دالالن در زمینـه خرد کـردن اراضی 
زمین هـای  مجـاز  غیـر  سـازهای  و  سـاخت   و  کاربـری  تغییـر  و  کشـاورزی 
کشـاورزی در ایـام نوروز، فعالیت بیشـتری دارند، تصریح کـرد: اداره امور اراضی 
ایـن شهرسـتان در قالـب اکیپ هـای سـامانه »131« و گشـت زنی مسـتمر در 
عرصه هـای کشـاورزی شهرسـتان، ایـن تغییر کاربری هـا را شناسـایی و ضمن 

صـدور اخطاریـه، دسـتور توقـف عملیات صـادر کرد.
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: براسـاس قانـون، هرگونـه تغییر کاربـری، تفکیک 
اراضی کشـاورزی، ساخت وسـاز، خاکبرداری، فنس کشـی و دیوارکشـی در مزارع 
و باغ هـا بـدون اخـذ مجـوز سـازمان جهـاد کشـاورزی ممنوع اسـت و عـالوه بر 

قلـع و قمـع بناهـا احداثـی، با متخلفـان طبق قانـون برخورد خواهد شـد.
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مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت یادآور شـد: عموم مردم در مناطق 
مختلـف شهرسـتان می تواننـد در صـورت مشـاهده هرگونـه تغییـر کاربـری 
اراضـی زراعـی و باغـی، مراتـب را بـه اداره امـور اراضـی شهرسـتان و سـامانه 

کنند. گـزارش   "131"

مدیرجهاد کشاورزی مرودشت:
جذب بیش از 25۰ میلیارد ریال تسهیالت 

مکانیزاسیون در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: از ابتـدای سـال جـاری 
تاکنون 250 میلیارد و 213 میلیون ریال تسـهیالت خط اعتباری مکانیزاسـیون 
کشـاورزی جـذب شـده کـه 23.7درصـد کل میـزان جـذب اسـتان را بـه خـود 

اختصـاص داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره به اینکـه مبلـغ تخصیصی تسـهیالت مکانیزاسـیون به 
شهرسـتان 180 میلیـارد و 353 میلیـون ریـال بـود، افـزود: بـا پیگیری های به 
عمـل آمـده و اسـتقبال بهره بـرداران مبلغ جذب شـده بیش از مبلـغ تخصیصی 

است.
بـه گفتـه وی، بـا جـذب ایـن تسـهیالت 139 دسـتگاه انـواع تراکتـور سـبک، 
سـنگین، کمبایـن و ادوات خریـداری و بـه نـاوگان مکانیزاسـیون شهرسـتان 

اسـت. افزوده شـده 
رحیمی بـا اشـاره بـه راهبردهـای بهبـود و توسـعه کشـاورزی افـزود: افزایـش 
ترویـج  مکانیزاسـیون،  نـاوگان  نوسـازی  و  تجهیـز  مکانیزاسـیون،  ضریـب 
تکنولوژی هـای فناورانـه و توسـعه پایـدار از اهداف و چشـم اندازهای سـازمان 

جهـاد کشـاورزی در خصـوص پرداخـت تسـهیالت مکانیزاسـیون اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: این تسـهیالت با بهـره 15 درصـد و از محل 

خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون صندوق توسـعه ملی پرداخت شـده اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه ضریـب مکانیزاسـیون این شهرسـتان 309 اسـب بخار 
اسـت، یـادآور شـد: ایـن شهرسـتان در زمینـه جـذب تسـهیالت، تعدد ماشـین 

آالت کشـاورزی و ادوات مقـام اول اسـتانی را داراسـت.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
کشت چغندرقند در مرودشت آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز کشـت چغنـدر قنـد بـه 
صـورت مکانیـزه در ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: عرضه نهاده هـا، خدمات 
مکانیـزه و پرداخـت مسـاعدت بـه چغنـدرکاران از اقدامـات حمایتـی دولـت به 

منظـور توسـعه کشـت در سـال جاری اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـت ایـن محصـول از اوایـل اسـفند آغاز 

شـده و تـا پایان اردیبهشـت ماه ادامـه دارد، افزود: برداشـت چغنـدر قند در این 
شهرسـتان اواخـر مهر سـال آینده اسـت.

رحیمی اظهـار کـرد: اسـتفاده از بـذور اصـالح شـده منـوژرم بـا عملکـرد باال و 
کاشـت چغندرقنـد بـا ردیـف کار، نیـاز به عملیـات تنک کـردن، امـکان وجین 
علف هـای هـرز به صـورت مکانیکی و برداشـت مکانیزه را فراهم کرده اسـت.
وی با اشـاره به اینکه کاشـت چغندرقند در تناوب با سـایر محصوالت شـتوی، 
کنتـرل علف هـای هـرز و اثـرات بـه زراعی را بـه دنبـال دارد، افـزود: مقاومت 
در اسـترس های آبـی و امـکان افزایـش دور آبیـاری در زمـان کم آبـی از دیگر 

مزایای کشـت این محصول اسـتراتژیک اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، متوسـط برداشـت چغنـدر قنـد 
در ایـن شهرسـتان را 70 تـن در هکتـار عنـوان کـرد و گفـت: بیـش از 60 
درصـد مزارع کشـت شـده با روش هـای نوین آبیاری می شـود کـه در افزایش 

عملکـرد تاثیـر بسـزایی دارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: مهم تریـن ارقـام کشـت شـده چغنـدر قنـد 

درایـن شهرسـتان ایزوبـال، ناگونـا و شـکوفا اسـت.
رحیمی توسـعه کشـت های نشـایی را یکـی از اولویت هـای سـازمانی وزارت 
جهـاد کشـاورزی دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: در راسـتای جـاری سـازی 
اسـتراتژی های موجـود، کشـت چغندرقنـد بـا ایـن روش نیـز مانند سـال های 

گذشـته در دسـتور کار قـرار دارد.

با رها سازی آب سد درودزن؛
بالغ بر 35 هزار هکتار مزارع گندم و جو 

در مرودشت سیراب می شوند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: بیـش از 35 هـزار هکتار از 
مـزارع گنـدم و جـو کـه در زیر شـبکه ها ی هامـون، اصلی، ابرج، سـمت چپ، 
ادامـه سـمت چـپ و اردیبهشـت بـه صـورت نیمـه دیم کشـت شـده اسـت، با 

رهـا سـازی آب از سـد درودزن آبیاری می شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: بـا هماهنگی های صـورت گرفته و تشـکیل کارگروه های 
متعـدد بـا رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی، مدیـر عامل آب منطقـه ای فارس، 
فرمانـداری ویـژه شهرسـتان مرودشـت و نظـام صنفی کشـاورزی شهرسـتان، 
آب سـد درودزن بـه منظـور آبیـاری اراضـی زیر شـبکه سـد در روز هـای آینده 

می شود. رهاسـازی 
وی، سـطح سـبز بسـیار خـوب مـزارع گنـدم و جـو زیـر شـبکه را بـه دلیـل 
بارش هـای صـورت گرفتـه از دالیـل رایزنی های متعـدد به منظور رها سـازی 

کرد. عنـوان  آب 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریح کـرد: تاخیر یـک ماهه در 
بـارش ها، گرم شـدن هوا و تشـنگی مزارع، سـرمازدگی برخی مـزارع، ضرورت 
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مبـارزه بـا علف هـای هـرز و مبـارزه احتمالـی بـا آفـات و تامیـن رطوبت الزم 
بـرای ایـن مـوارد تنها بـا رهاسـازی آب امکان پذیر اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه به منظـور یک نوبـت آبیاری مـزارع زیر 
شـبکه 15 تـا 20 روز زمـان الزم اسـت، یـادآور شـد: بـا توجه به نیاز مـزارع به 
کـود سـرک )ازتـه( و نظـر بـه اینکه تامیـن رطوبـت الزم به منظور کـود دهی 
بـه دلیـل کمبـود بارش هـا امـکان پذیـر نیسـت، رها سـازی آب سـد درودزن 

ضـروری اسـت کـه با پیگیری های انجام شـده میسـر شـده اسـت.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
کشت زیره در مرودشت مکانیزه شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت 150 هکتار زیره سـبز 
بـه صـورت نیمـه مکانیـزه و با دسـتگاه کمبینـات در این شهرسـتان خبر داد و 
گفـت: روش مکانیـزه و نیمـه مکانیـزه کاهـش هزینه برداشـت را در پی دارد و 

در افزایـش تولیـد محصول نقش بسـزایی دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه طـول دوره رشـد این گیـاه 100 تـا110 روز 
اسـت، افـزود: کشـت ایـن گیـاه از اسـفندماه آغـاز و در خردادماه نیز برداشـت 

می شـود.
رحیمی تصریـح کـرد: در راسـتای ارائـه الگـوی کشـت مناطق دیم شهرسـتان 
خصوصـا اراضـی تحت پوشـش حـوزه سـد درودزن و بهـره وری اقتصادی این 
محصـول، کشـت زیره سـبز بـه عنوان یـک محصول با نیـاز آبی بسـیار پایین 
از سـال های گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه و سـطح زیـر کشـت در حـال 

افزایش اسـت.
بـه گفتـه وی؛ نیازآبـی کـم و از طرفـی همزمانـی دوره رشـد ایـن محصول با 
نـزوالت جوی،کـم توقـع بـودن ایـن گیـاه و تولیـد 800 تـا 1000کیلوگرم در 
هکتـار و اقتصـادی بـودن تولیـد، سـهولت کاشـت و برداشـت آن از مزایـای 

کشـت ایـن محصول اسـت.
شهرسـتان  کشـاورزی  زمین هـای  از  بخشـی  شـوری  بـه  اشـاره  رحیمی بـا 
مرودشـت، یـادآور شـد: زیـره یکی از محصوالتی اسـت که نسـبت به شـوری 
خـاک تـا حدود زیادی مقاوم اسـت و کشـت زیره سـبز در این اراضـی از جمله 

رویکرد هـای مدیریتـی مناسـب جهـت توسـعه کشـت این محصول اسـت.

مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی مرودشت:
ثبت اطالعات در سامانه پهنه بندی؛ شرط خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی
مسـئول طـرح و برنامـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: 
شـرط خریـد تضمینی محصوالت کشـاورزی، ثبـت اطالعات در سـامانه جامع 

پهنـه بنـدی اسـت از ایـن رو محصـوالت گندم و کلـزا قبل از فرارسـیدن فصل 
برداشـت بایـد در سـامانه جامـع پهنه بندی ثبت شـوند.

بـه گـزارش روبـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عبدالحمیـد محمـودی ابـراز کرد: در سـال زراعی جـاری بیـش از 20 هزار بهره 
بـردار زراعـی شهرسـتان مرودشـت با سـطحی بالـغ بـر 90 هزار هکتار توسـط 
کارشناسـان مسـئول پهنـه در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی و مدیریـت داده های 

کشـاورزی ثبـت نام شـدند.
شـامل  زراعـی،  بخـش  در  بهره بـرداران  ایـن  اطالعـات  افزود:ثبـت  وی 
محصـوالت کلـزا، گنـدم، جـو و یونجه توسـط 59 کارشـناس مسـئول پهنه در 

60 پهنـه تولیـدی صـورت گرفتـه اسـت.
بـه گفته محمودی؛ در راسـتای جاری سـازی اسـتراتژی های کالن باالدسـتی، 
ثبـت و تکمیـل اطالعـات زراعـی و باغـی، دامـی، مـددکاران ترویجـی، زنبـور 
عسـل و... در سـامانه جامـع پهنه بندی، خدمات رسـانی به بهره بـرداران بخش 

را تسـهیل و فرآینـد تولیـد را رونق می بخشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ثبت دقیـق اطالعـات در سـامانه جامع پهنـه بندی در 
راسـتای نظـام نویـن ترویـج اسـت، تصریـح کـرد: دسترسـی آسـان مدیـران و 
برنامـه ریـزان بـه اطالعات مـورد نیازشـان،گزارش گیـری آنالین و دسترسـی 
بـه اطالعـات بـه صـورت تفکیـک شـده ازسـطوح وزارتخانـه تـا مراکـز جهـاد 
کشـاورزی، پایـش زنجیره هـای تامیـن نهاده هـا و محصـوالت کشـاورزی و 
فعالیت هـای حـوزه ترویج و مراکز کشـاورزی از مزایای اجرایی شـدن "سـامانه 

جامـع پهنـه بنـدی" بود.

مسئول مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مرودشت:
سم پاش های بوم دار در مرودشت کالیبره شدند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کالیبراسـیون بیـش از 1400 
دسـتگاه سـمپاش پشـت تراکتوری بـوم دار در این شهرسـتان خبـر داد و افزود: 
در ایـن طـرح، وضعیـت نازل، فشـار سـم پاش، مقـدار محلول مصرفـی و وضع 

عمومی سـمپاش ها مـورد بازبینـی قـرار گرفـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: بـا توجـه بـه نزدیک شـدن بـه زمان مبـارزه بـا علف های 
هـرز مـزارع شـتوی، عملیات کالیبراسـیون سـم پاش ها در مراکـز خدمات جهاد 

کشـاورزی، توسـط کارشناسـان مسـئول پهنـه آموزش دیـده انجام می شـود.
وی بـا اشـاره به اینکـه کالیبره کردن سـمپاش ها به منظور جلوگیـری از اتالف 
بـی رویـه سـم و کاهـش اثرات سـوء آن بر محیط زیسـت و کاربران سم پاشـی 
ضـروری اسـت، ابـراز کـرد: توزیـع یکنواخـت سـموم در مـزارع و جلوگیـری از 
گیـاه سـوزی، کاهـش مـدت زمـان سم پاشـی و همچنیـن کاهـش هزینه های 

جهـت سم پاشـی از دیگـر مزایای کالیبراسـیون سـم پاش ها اسـت. 
 ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: معمـوال درصـدی از سـموم بـه علـت 
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کاربـرد نامناسـب سـمپاش ها بـه هدر مـی رود، از این شـیوه ها صحیـح کاربرد 
سـمپاش ها از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریح کـرد: در این طـرح، پس 
از بازدیـد از سـم پاش و برطـرف شـدن نواقـص احتمالـی برگ معاینـه فنی به 

کاربـران سـم پاش تحویـل داده می شـود.
رحیمی بـا بیان اینکه در شهرسـتان مرودشـت 1750 دسـتگاه سـم پاش پشـت 
تراکتـوری بـوم دار وجـود دارد، یـادآور شـد: تـا قبـل از آغـاز سم پاشـی مزارع 

شـتوی همـه سـم پاش ها کالیبـره خواهند شـد.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
فعالیت ۴6 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 

در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از فعالیـت 46 صنـدوق اعتبـارات 
خـرد زنـان روسـتایی و چهـار صندوق خـرد عشـایری در این شهرسـتان خبر داد 
و گفـت: بیـش از30 درصـد روسـتاهای مرودشـت از خدمـات صنـدوق حمایتـی 

اسـتفاده می کننـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، عزیز 
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه 1820 نفـر از بانوان روسـتایی شهرسـتان مرودشـت 
در صندوق هـای اعتبـارات خـرد کسـب درآمـد می کننـد، تصریح کـرد: 38 مورد 
فعالیت هـای  توسـعه  از  پوشـش صنـدوق حمایـت  ایـن صندوق هـا تحـت  از 
کشـاورزی زنـان روسـتایی شهرسـتان مرودشـت هسـتند کـه بـا عضویـت ایـن 
صندوق هـا در صنـدوق حمایـت، امـکان بهـره منـدی بیشـتراعضا از منابع مالی 

دولـت فراهم شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه صندوق هـای اعتبـارات خـرد در روسـتاهای 
شهرسـتان مرودشـت در دسـتور کار مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قرار 
دارد، بیـان کـرد: مقدمـات ایجاد چهـار صندوق نیـز در ابتدای سـال جدید فراهم 

است. شـده 
بـه گفتـه رحیمـی؛ صندوق هـای اعتبـارات خـرد در ایـن شهرسـتان در زمینـه 
فـرآوری محصوالت کشـاورزی، پرورش قارچ خوراکی، کشـت زعفـران، پرورش 
گوسـفند، گاو، مـرغ و زنبـور عسـل، تولیـد نشـا در بیـش از 20 واحـد گلخانـه 

خانگـی، تولیـد گیاهـان دارویـی، دمنـوش و میـوه خشـک فعالیـت می کننـد.
ایـن مقـام مسـئول؛ افزایـش سـطح درآمـد اعضا بـا اجـرای پروژه هـای کوچک 
در بخـش کشـاورزی، افزایـش دسـتیابی زنان روسـتایی کم درآمد به تسـهیالت 
مالـی، ترویـج فرهنگ پـس انداز در بیـن زنان روسـتایی، تقویت مشـارکت زنان 
روسـتایی در فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی را از اهـداف راه انـدازی ایـن 

صندوق هـا عنـوان کرد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت خاطر نشـان کرد: صنـدوق حمایت 
از توسـعه بخـش کشـاورزی در زمینـه معرفـی توانمنـدی سـهام داران بـه بـازار 
فـروش در قالـب برپایـی نمایشـگاه ها بـه افزایـش تولیـد و افزایـش فـروش 

صندوق هـای خـرد نیزکمـک می کنـد. 

حسن مرادی

شهرستان مهر 

آغاز برداشت غالت در مهر 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: برداشـت گنـدم از 20 فروردین 
مـاه آغـاز می شـود کـه پیـش بینـی می شـود بیـش از 35 هـزار تـن غالت و 

کلـزا تحویـل مراکز خرید شـود.
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری تصریـح کـرد: بیش از 14 هـزار هکتـار از اراضی  دراین 

شهرسـتان بـه کشـت گنـدم، جـو و کلـزا اختصـاص دارد. 
وی افـزود: بـا توجـه بـه اعـالم نـرخ برداشـت توسـط وزارتخانـه و ابـالغ آن 
بـه مدیریت هـای شهرسـتان، نـرخ برداشـت همـان نـرخ اعالمـی وزارت جهاد 

کشـاورزی اسـت و هیچ گونـه نرخ گـذاری مجـددی انجـام نمی شـود.

عملیات گرده افشانی در بیش از 7۰ درصد از 
نخیالت شهرستان مهر انجام شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: مراحل گـرده افشـانی خرما هر 
سـاله ازنیمـه دوم اسـفند مـاه شـروع و تا پایـان فروردین مـاه ادامـه دارد که تا 

کنـون در 70 درصـد نخیالت گرده افشـانی انجام شـده اسـت.

مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری افـزود: بیشـترین سـطح زیـر کشـت محصـوالت باغی 
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

ایـن شهرسـتان را خرمـا تشـکیل می دهـد کـه شـامل 1539هکتـار بـاغ نخل 
اسـت و از ایـن سـطح 1079هکتـار باغ هـای مثمـر اسـت.

مظاهـری تصریـح کـرد: 856 هکتـار نخل آبی بـارور، 249 هکتار غیـر بارور و 
233 هکتـار نخـل دیم بارور در شهرسـتان مهـر وجود دارد.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه ارقـام شـاهانی و خاصـه و دیگـر ارقام 
محلـی بیشـترین ارقـام غالـب را شـامل می شـوند بیان کـرد: با اجـرای برنامه 
اصـالح باغ هـای خرمـا بـه دنبال توسـعه کشـت ارقـام خرمـای تجـاری، بازار 

پسـند و اقتصـادی ماننـد مجـول و پیارم هسـتیم. 
بـه گفته وی، در سـال های اخیر با اسـتقبال کشـاورزان شـاهد افزایش سـطح 

زیـر کشـت این ارقـام تجاری اکثـرا به صورت کشـت بافت هسـتیم.
 

سیل، امید کشاورزان مهری را با خود برد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: سـیل اخیر 85 میلیـارد تومان به 
کشـاورزی شهرستان مهر خسـارت وارد کرد.

مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری افـزود: سـیل سـوم فروردیـن مـاه در شهرسـتان مهـر 
بـه پنـج هـزار و 210 هکتـار از مـزارع و باغ های این شهرسـتان خسـارت وارد 

اسـت. کرده 
 ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: عـالوه بـر مـزارع و باغ هـا، تاسیسـات 
زیربنایـی شـامل جاده بیـن مـزارع، گلخانه هـا و بندهای خاکی، سیسـتم های 
آبرسـانی و آبیاری خسـارت دیده و همچنین تعداد زیادی دام سـبک و سـنگین 

و کندوهـای زنبـور عسـل از بیـن رفت.
 مظاهـری خاطرنشـان کـرد: در پـی بارندگـی اخیر یکصـد میلیمتـری در یک 
سـاعت شـاهد بودیـم که این حجـم زیاد بـاران باعث از بین رفتـن محصوالت 

زیادی شد. کشـاورزی 
 وی افـزود: از سـطح 14 هـزار و 500 هکتـار از اراضـی زراعـی و باغـی حدود 
یـک سـوم از آن هـا خسـارت دیـده انـد کـه ایـن حجم از خسـارت حـدود 85 

تومان می شـود. میلیـارد 
دامـداران،  و  کشـاورزان  میـرود  انتظـار  داشـت:  بیـان  مسـئول  مقـام  ایـن 

کننـد. بیمـه  را  می شـوند  بیمـه  شـامل  کـه  کشـاورزی  محصـوالت 

ملخ ها در فارس زمین گیر شدند
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: مبـارزه با 

ایـن آفـت در سـطح 4 هـزار و 994 هکتـار انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد شهرسـتان مهـر، حمیـد دبیـری 
گفـت: از تاریـخ دوم اسـفند 1398 تاکنـون در بیـش از 208هـزار و 500 هکتار 
از اراضـی مرتعـی، جنگلـی و زراعـی کار ردیابـی و پایـش ملـخ صحرایـی و 
همچنیـن بـه طـور همزمـان مبـارزه بـا این آفـت در 10 شهرسـتان در سـطح 
4 هـزار و 994 هکتـار انجـام شـده اسـت و ایـن مبـارزه همچنـان ادامـه دارد.
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر در 17 شهرسـتان اسـتان فارس که شـامل 

14 شهرسـتانی کـه سـال گذشـته آلـوده بـوده انـد و سـه شهرسـتان جدیـد در 
معـرض خطـر، ردیابـی در حـال انجام اسـت.

 ایـن مقـام مسـئول یادآور شـد: از پنجـم فروردین مـاه عملیات پایـش و مبارزه 
بـا پوره هـای ملـخ در شهرسـتان های جنوبـی در حال انجام اسـت.

 دبیـری اضافـه کـرد: هر سـاله نقشـه های پیش بینی درخصوص مسـیر حرکت 
ملخ هـا از طـرف فائـو و سـازمان حفـظ نباتـات کشـور اعـالم می شـود کـه بـا 
توجـه بـه ایـن نقشـه ها،پیش بینـی می شـود امسـال دسـتجات ملـخ 20 برابر 
سـال گذشـته از سـمت عربسـتان در فروردیـن مـاه و چهارصـد برابر از سـمت 
آفریقـا در اردیبهشـت مـاه بـه سـمت ایـران و سـپس به طـرف هندوسـتان در 

باشـند. حرکت 
 او افـزود: دسـتجات ملخـی کـه در اسـفندماه وارد کشـور شـده اند از سـمت 
عربسـتان و دسـتجاتی کـه اردیبهشـت ماه به کشـور می رسـند منشـا آفریقایی 
دارنـد و پیـش بینـی می شـود از 15 فروردیـن ماه عـالوه بر پوره هـای موجود، 
دسـته  جـات جدیـد ملخ نیز از سـمت شـبه  جزیره عربسـتان وارد کشـور شـوند.
دبیـری بـه دشـوار بـودن مبـارزه نیـز اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکه 
ردیابـی، پایـش و مبـارزه بـا ایـن آفـت بسـیار سـخت، زمان بـر و همچنیـن 
طاقت فرسـا و هزینه بر اسـت، کشـاورزان، چوپانـان، دیدبان هـای منابع طبیعی 
و سـتاد بحـران شهرسـتان ها بـه جهـاد کشـاورزی یـاری برسـانند و از طریـق 
شـماره تلفـن 1504 ریزش هـا را گـزارش نماینـد و در صـورت تراکـم زیـاد 
ملخ هـا، بـا نظـارت همـکاران جهـاد کشـاورزی با سـم رایگانـی کـه در اختیار 
آن هـا قـرار داده می شـود در مـزارع و باغ هـای خـود اقـدام بـه مبـارزه نمایند.

احداث اولین تاکستان داربستی درشهرستان نی ریز
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: اولیـن تاکسـتان داربسـتی 
شهرسـتان نـی ریـز دردو قطعه جمعـا به مسـاحت ده هکتار با همـت پنج نفر از 

کشـاورزان منطقـه دهچـاه احداث شـد. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، علیرضا 
بصیـری اظهارکـرد: در ایجـاد ایـن تاکسـتان، از 12 هزار نهال شناسـه دار انگور 
رقـم سـیاه دانـه درشـت معـروف بـه رشـه سردشـتی نهالسـتان های مجـوزدار 
آذربایجـان غربـی اسـتفاده شـده اسـت که ایـن رقم دیـر رس بـوده و در پایان 

شـهریور برداشـت می شود. 
او دربـاره مزیت هـای داربسـتی کـردن انگـور، خاطرنشـان کـرد: در باغ هـای 
ایسـتاده یـا داربسـتی نسـبت بـه باغ هـای سـنتی و خوابیـده تراکم آفـت خیلی 

کمتـر اسـت و در نتیجـه کیفیـت و کمیـت محصـول افزایـش پیـدا می کند. 
بـه گفتـه وی؛ میـزان برداشـت و در نتیجـه سـود حاصل از فـروش محصول در 
کشـت داربسـتی، 2.5 تا 3 برابر کشـت سـنتی اسـت و این درحالی اسـت که با 

آبیـاری قطـره ای در مصـرف آب تـا 90 درصد صرفه جویی می شـود. 
این مقام مسـئول در پایان تصریح کرد: تسـهیل در عملیات داشـت و برداشـت، 
نفـوذ نـور بیشـتر بـه داخـل تـاج بوته هـا، تهویـه بهتـر و در نتیجه شـیوع کمتر 
و کنتـرل بهتـر آفـت و بیمـاری، کاهـش ضایعـات ناشـی از بارندگـی در زمـان 
از جملـه  تاکسـتان ها  بـه مدیریـت  برداشـت و کاهـش هزینه هـای مربـوط 

مزایـای داربسـتی کـردن باغ هـای انگور اسـت. 
سـطح زیـر کشـت انگـور در شهرسـتان های نـی ریـز بیـش از 1293 هکتـار و 

ارقـام انگورغالـب منطقـه، عسـکری، لُرکـش و خلیلی اسـت.
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معرفی شهرستان سرچهان :
ــیراز، از  ــتان ش ــرقی شهرس ــمال ش ــری ش ــرچهان در 200 کیلومت ــتان س شهرس
شــمال بــه شهرســتان بوانــات و جنــوب بــه شهرســتان ارســنجان و از مشــرق بــه 
شهرســتان خاتــم یــزد و از غــرب بــه شهرســتان خــرم بیــد و از جنــوب شــرقی بــه 

ــود. ــی می ش ــز منته ــی ری ــتان ن شهرس
ــر  ــی مت ــی آن 230 میل ــط بارندگ ــر و متوس ــا 2100مت ــطح دری ــاع آن از س ارتف

اســت، متوســط دمــای ســالیانه 16 درجــه ســانتی گــراد کــه حداکثــر دمــا 38 درجــه 
ــراد اســت.  ــانتی گ ــه س ــل آن 12- درج ــانتیگراد و حداق س

ایــن شهرســتان بــا مســاحت 2266 کیلومترمربــع دارای 3 دهســتان و 62 روســتا می باشــد کــه 16044 نفــر جمعیــت آن روســتایی و 7085 نفــر جمعیــت شــهری و 
8000 نفــر جمعیــت عشــایری دارد و شــغل اکثــر آنــان زراعــت، باغــداری و دامپــروری اســت.

ــرار  ــان، ق ــزد و کرم ــا اســتان های ی ــن در همجــواری ب ــرار گرفت ــودن دشــت آن، ق ــی ب ــز و غن ــل شــرایط اقلیمــی و خــاک حاصلخی ــه دلی شهرســتان ســرچهان ب
گرفتــن در نزدیکــی کارخانــه یــک و یــک و وجــود نیــروی کار بومــی، دارای پتانســیل های بالقــوه می باشــد کــه نیــاز اســت بــا یــک برنامــه مــدون ظرفیت هــای 

شهرســتان را بالفعــل نمــود.

بررسی وضع کشاورزی شهرستان سرچهان:
ســطح اراضــی قابــل کشــت ایــن شهرســتان 34500 هکتــار می باشــد کــه10200 هکتــار زیــر کشــت انــواع محصــوالت زراعــی، 3900 هکتــار انــواع محصــوالت 
باغــی و مابقــی آیــش می باشــد، کل تولیــد محصــوالت زراعــی در ســال 156000 تــن، باغــی 44000 تــن و دامــی 9000 تــن کــه شــامل گوشــت قرمــز، ســفید، 

تخــم مــرغ، عســل، شــیر خــام و... می باشــد. 
شهرســتان ســرچهان دارای 7530 نفــر بهره بــردار کشــاورزی اســت و عمــده محصــوالت کشــاورزی ایــن شهرســتان شــامل گنــدم و جــو بــه عنــوان محصــوالت 

شــتوی و ذرت علوفــه ای، هندوانــه، ســیب زمینــی، گوجــه فرنگــی و خیارســبز از محصــوالت صیفــی اســت. 
محصوالت باغی شامل انگور، هلو، آلو، به، گردو و بادام می باشد. 

یونجهمندابعدسهندوانهلوبیا چیتیلوبیا قرمزگوجه فرنگیذرت علوفه ایسیب زمینیخیار سبزجوگندم

420024007503004501300200100700100500200سطح زیر کشت )هکتار(

4.23202580502.53602213متوسط عملکرد )تن(

17640720015000750036000650005003004200020010002600میزان تولید )تن(

سطح زیر کشت محصوالت مثمرباغی شهرستان سرچهان به تفکیک محصول
بهبادامسیبزردالوگردوآلوهلوانگورگونه

2000501803004070510400سطح زیر کشت مثمر/ نهال )هکتار(

1510621020215متوسط عملکرد سالیانه )تن در هکتار(

337505001080600400140010004000میزان تولید کل )تن(

سیمای کشاورزی شهرستان سرچهان در یک نگاه

اکبر کرمی 
معاون اداری مالی

علی موسی پور 
سرپرست

محمدحسین زراوشان
روابط عمومی
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سطح زیر کشت گلخانه های موجود 

تعداد گلخانه های موجود 
سطح زیر کشت 

)هکتار( 
میزان تولید 

محصول

10 واحد 
100 تن1)3 واحد تجاری- 7 واحد مقیاس کوچک(

وضعیت تولیدات دامی در سطح شهرستان

تعداد دام سنگین 
)راس(

تعداد دام سبک 
)راس(

گوشت قرمز 
)تن در سال(

شیر تولیدی
)تن در روز(

90035000030009.5

مرغ گوشتیمرغ تخمگذار

میزان تولید ظرفیت )قطعه(
)تن در سال(

ظرفیت 
)قطعه(

میزان تولید 
)تن در سال(

1150002400001700
 

بوقلمون گوشتی

میزان تولید )تن در سال(ظرفیت )قطعه(

250 تن13هزار 

پرورش ماهی

نوع ماهیتعداد استخر

قزل آال2

زنبور عسل

میزان عسل )تن در سال(تعدادکندو

450025 کلنی

مراکز جمع آوری شیر

تعداد واحدهای لبنی

کارخانه خوراک دامغیر فعالفعال

----

وضعیت چاه های کشاورزی،منابع آب و عملیات فنی و زیربنایی شهرستان 
تعداد جاه مجاز 

)حلقه(
تعداد چاه غیر مجاز

)حلقه(
تعداد چاه برقی

)حلقه(
تعداد چاه دیزلی

)حلقه(

472-330142

میلیون متر مکعببرداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های مجاز:33

میلیون متر مکعببرداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های غیر مجاز

منابع آب موجود در شهرستان 

تعداد چشمه اصلی 61دهنه با دبی متوسط 25 لیتر در ثانیه

تعداد قنوات فعال 270 رشته با دبی متوسط 5 لیتر در ثانیه

متوسط بارندگی طی 10ساله گذشته 230 میلیمتر
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

اشتغال پایدار خانگی زنان عشایری با ایجاد
کارگاه نخ ریسی

مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: ایجـاد اشـتغال و بهبـود درآمـد 
خانواده هـا و همچنیـن تنـوع بخشـی بـه اشـتغال از اهـداف صنـدوق اعتبارات 
خـرد زنـان عشـایری به شـمار می آیـد. از این رو با ایجـاد کارگاه نخ ریسـی به 

اشـتغال پایـدار خانگـی عشـایری کمک می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامی افـزود: بـا توجـه بـه صیانـت و حفـظ فرهنگ نـاب عشـایری و حمایت 
از تولیـدات صنایـع دسـتی و بهبـود درآمـد خانواده هـا بر آن شـدیم که عشـایر 
از پشـم گوسـفندان اسـتفاده ای نمی کننـد و در بیابـان رهـا می کننـد و بعضی 
مـوارد آتـش می زننـد و یـا واسـطه ها بـه قیمـت ناچیـزی از آن هـا خریـداری 

می کننـد کـه هزینـه پشـم چینـی را هـم جبـران نمی کند.
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکه نیمـی از جمعیـت 150 هـزار نفـری جامعه 
عشـایری فـارس را بانوان تشـکیل می دهنـد و توانمنـدی و ظرفیت های خوبی 
کـه در آن هـا وجـود دارد در ایـن راسـتا بـا راه انـدازی کارگاه نـخ ریسـی برای 
اعضـای صنـدوق خـرد زنـان عشـایری تیـره میچـک در منطقه شـیر داشـتی 

اشـتغال ایجـاد نمـوده کـه به درآمـد پایدار منجر شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه همـت اعضای صنـدوق خـرد زنان 
عشـایری تیره میچک و کارشـناس مسـوول صندوق های خرد زنان عشـایری 
شهرسـتان خنـج از ایـن طریق برای پیش بینی 45 نفر از عشـایری شهرسـتان 
خنـج و بیـش از 120 نفر از زنان عشـایری و روسـتایی در سـطح اسـتان فارس 

اشـتغال ایجاد شـده است. 
شـایان ذکـر اسـت کـه شهرسـتان خنـج دارای 4 صنـدوق اعتبارت خـرد زنان 
عشـایری تیـره میچـک، رحیمیـی، نفـر، جامعـه بزرگـی، سـهرابخانی و طیبـی 
می باشـد کـه در زمینه هـای نـخ ریسـی پخـت و بسـته بنـدی نـان محلـی، 

صنایـع دسـتی، پـرورش مـرغ بومـی و... فعالیـت دارند.

مدیر کل امور عشایر فارس: 
توزیع بسته های بهداشتی در بین عشایر 

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: توزیـع بسـته های بهداشـتی بـا 
هـدف افزایـش بهداشـت، پیشـگیری از ابتال و انتشـار ویروس کرونـا و حمایت 
از جامعـه عشـایری در سـطح شهرسـتان های قشـالقی آغـاز شـده و تـا پایان 

کـوچ بهاره ادامـه دارد. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، روح اهلل بهرامی افزود: بسـته های بهداشـتی 

شـامل محلول ضدعفونی، ماسـک، دسـتکش بهداشـتی اسـت.
 بـه گفتـه وی، بـه منظـور جلوگیـری از رفـت و آمـد و تجمـع عشـایر اقـالم 
بهداشـتی در اختیـار اتحادیـه شـرکت های تعاونـی عشـایری قـرار گرفـت تا از 

طریـق ایـن شـرکت ها در بیـن عشـایر توزیـع شـود.
 مدیـر کل امـور عشایراسـتان فـارس اظهـار کـرد: بـا شـروع کوچ بهـاره پس 
از هماهنگـی بـا سـتاد مدیریـت کرونا اسـتان فارس اقـالم بیشـتری تهیه و در 

اختیار عشـایر قـرار خواهـد گرفت.
بهرامی بیـان کـرد: مـددکاران و کارشناسـان بهداشـت و درمـان بـه مناطـق 
عشـایری اعـزام شـده اند و بـا ارائـه آموزش هـای الزم بـه منظـور مقابلـه بـا 

ویـروس کرونـا، عشـایر ملـزم بـه رعایـت نـکات بهداشـتی شـدند.
مدیـر کل امـور عشـایر ضمـن تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه عشـایر بـرای حفـظ 
سـالمت خـود و خانواده در مناطق قشـالقی بماننـد، افزود: چنانچـه خانوارهای 
عشـایری اقـدام بـه کوچ زودهنـگام و خـارج از تقویم کـوچ بهاره کننـد از ارائه 

خدمـات در مسـیر کوچ برخـوردار نخواهند شـد.
 

پرهیز از کوچ زود هنگام و خارج از تقویم عشایر 
فـارس  عشـایر  امـور  کل  مدیـر 
بـرای  گفـت: خانوارهـای عشـایری 
بیمـاری  بـه  ابتـال  از  پیشـگیری 
در  را  الزم  تمهیـدات  همـه  کرونـا 
نظـر بگیرنـد و از کـوچ بهـاره خـارج 
از تقویـم به شهرسـتان های ییالقی 

کننـد.  داری  خـود 
روح الـه بهرامی اظهـار کـرد: تاکنون 
ویـروس  وجـود  از  مـوردی  هیـچ 
کرونادرخانواره های عشـایری اسـتان گزارش نشـده اسـت وبا توجه به شـرایط 

مسـاعد هـوا و وجـود علوفـه در مراتـع قشـالقی در آن مناطـق بماننـد. 
وی افـزود: بـا توجه به سـرد بودن و شـیوع بیمـاری درشهرسـتان های ییالقی 
و تقویـم کـوچ بهـاره به صـورت یک مـاه تاخیر افتاده از عشـایر خواسـت تا در 
ایـن مـورد مهـم همـکاری الزم را بـا اداره کل امـور عشـایر فارس و دانشـگاه 
علـوم پزشـکی داشـته باشـند و تـا بهتر شـدن شـرایط پیـش رو از کـوچ پرهیز 

 . کنند
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه هشـدارها و 
آموزش هـای الزم در خصـوص پیشـگیری از بیمـاری کرونـا توسـط شـبکه 
بهداشـت و ادارات امـور عشـایر شهرسـتان ها بـه خانوارهـای عشـایری ارائـه 
شـده افـزود: بـا بـروز کوچک تریـن مشـکل و مـوارد مشـکوک بـه نزدیکترین 

مراکـز بهداشـتی مسـتقر در حـوزه خـود مراجعـه کننـد. 
تعاونی هـای  شـرکت  و  دام  خـوراک  کارخانـه  و  دام  میادیـن  بهرامی گفـت: 
عشـایری بـا کمـک مرکز بهداشـت و درمـان و ادارات امور عشـایر شهرسـتان 

بـه صـورت روزانـه ضـد عفونـی و گندزدایـی می شـود. 

تولید و عرضه ده هزار و 25۰ تن انواع خوراک دام 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس از تولیـد ده هـزار و 250 تـن انواع خـوراک دام 

توسـط کارخانـه قشـالق فیروزآباد خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامی افـزود: کارخانـه قشـالق فیروزآبـاد بـه منظـور تولیـد و عرضـه انـواع 
خـوراک دام جهـت افزایـش بهـره وری و میـزان تولیـدات دامی عشـایر بـا 
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اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

مشـارکت اتحادیـه عشـایری اسـتان و تعـداد 9 شـرکت تعاونـی عشـایری در 
سـال 1391 افتتـاح و فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده اسـت.

وی افـزود: ایـن کارخانـه کـه در شـهرک صنعتـی شهرسـتان فیروزآبـاد واقـع 
گردیـده کـه سـالیانه بـا تولید انـواع خـوراک دام ویـژه، دام شـیری، پرواربندی 
معمولـی، پرواربنـدی ویـژه و شـیری ویـژه نقش بسـزایی در افزایـش تولیدات 

عشـایر و حتـی سـایر تولیـد کنندگان محلی و روسـتایی داشـته اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از آنجایـی کـه یکـی از شـاخص های 
مهـم افزایـش تولیـد و بهـره وری در اصـول علمی دامپـروری تغذیـه مناسـب 
می باشـد ایـن کارخانـه با برگزاری کالس های آموزشـی و ترویجـی و افزایش 
سـطح آگاهـی بهـره وران نقش مهمـی در افزایش تولیدات دامـداران و رضایت 

منـدی جامعه عشـایری را در پی داشـته اسـت. 
گفتنی اسـت شهرسـتان  فیروزآباد محل زندگی بخشـي از عشـایر ایل قشـقایي 
از طوایـف عمله -کشـکولي کوچک – جبـل انارویه – متفرقه محلـي فیروزآباد 

بـه تعداد 2007 خانوار اسـت.

مدیر کل عشایر فارس: 
تولید انواع خوراک دام در کارخانه قشالق 

فیروزآباد 

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فارس از تولیـد ده هزار و 250 تـن انواع خوراک 
دام توسـط کارخانه قشـالق فیروزآباد در سـال جاری خبر داد. 

بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، روح الـه بهرامی گفـت: کارخانـه 
قشـالق فیروزآبـاد بـه منظور تولیـد و عرضه انـواع خـوراک دام و افزایش بهره 
وری و میـزان تولیـدات دامی عشـایر بـا مشـارکت اتحادیه عشـایری اسـتان و 

تعـداد 9 شـرکت تعاونـی عشـایری فعالیـت می کند.
وی افـزود: ایـن کارخانـه در شـهرک صنعتـی شهرسـتان فیروزآباد واقع شـده 
و سـالیانه بـا تولیـد انـواع خـوراک دام ویـژه، دام شـیری، پرواربنـدی معمولی، 
پرواربنـدی ویـژه و شـیری ویـژه نقش بسـزایی در افزایـش تولیدات عشـایر و 

حتـی سـایر تولیـد کنندگان محلـی و روسـتایی دارد.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس با اشـاره بـه اینکه یکی از شـاخص های 
مهـم افزایـش تولیـد و بهـره وری در اصـول علمی دامپـروری تغذیـه مناسـب 
اسـت، اظهـار کـرد: این کارخانه بـا برگـزاری کالس های آموزشـی و ترویجی 
و افزایـش سـطح آگاهی بهره وران نقـش مهمی در افزایش تولیـدات دامداران 

و رضایـت مندی جامعه عشـایری را داشـته اسـت.
شهرسـتان  فیروزآبـاد محـل زندگی بخشـی از عشـایر ایـل قشـقایی از طوایف 
عملـه، کشـکولی کوچـک، جبـل انارویه، متفرقـه و محلـی فیروزآباد بـه تعداد 

2007 خانوار اسـت.

 به منظور پیشگیری از بیماری کرونا؛ 
پرهیز از کوچ زود هنگام و خارج از تقویم عشایر 

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس گفـت: خانوارهای عشـایری برای پیشـگیری از 
ابتـال بـه بیمـاری کرونا تمهیـدات الزم را در نظـر بگیرند و از کـوچ بهاره خارج 

از تقویـم بـه شهرسـتان های ییالقی خـودداری کنند. 
 

بـه گـزارش اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه بهرامی با اشـاره به 
اینکـه تاکنـون هیچ مـوردی از وجـود ویـروس کرونـا درخانواره های عشـایری 
اسـتان گـزارش نشـده اسـت، توصیـه کـرد: بـا توجه بـه شـرایط مسـاعد هوا و 

وجـود علوفـه در مراتـع قشـالقی در آن مناطـق بمانند.
وی افـزود: بـا توجه به سـرد بودن و شـیوع بیماری در شهرسـتان های ییالقی و 
تقویـم کـوچ بهاره بـه صورت یک مـاه تاخیر افتـاده از این رو عشـایر همکاری 
الزم را با اداره کل امور عشـایر فارس و دانشـگاه علوم پزشـکی داشـته باشـند 

و تـا بهبود شـرایط پیـش رو از کـوچ پرهیز کنند.
بهرامـی از عشـایر خواسـت کـه بـا بـروز کوچکترین مشـکل و موارد مشـکوک 
بـه بیمـاری کرونـا بـه نزدیـک تریـن مراکـز بهداشـتی مسـتقر در حـوزه خـود 

کنند. مراجعـه 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس اظهار کـرد: میادیـن دام، کارخانه خـوراک دام و 
شـرکت تعاونی هـای عشـایری بـا کمک مرکـز بهداشـت و درمـان و اداره امور 

عشـایر شهرسـتان ها بـه صـورت روزانه ضـد عفونـی و گندزدایی می شـوند.
بهرامی بیـان کـرد: هشـدارها و آموزش هـای الزم در خصـوص پیشـگیری از 
بیمـاری کرونـا توسـط شـبکه بهداشـت و ادارات امـور عشایرشهرسـتان ها بـه 

خانوارهـای عشـایری ارائه شـده اسـت.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس : 
اختصاص 12۰۰ تن گوشت تنظیم بازار 

به استان فارس 
مدیـر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس گفت: 
سـتاد تنظیـم بـازار کشـور 600 تن گوشـت قرمز و 
600 تـن مـرغ منجمد به منظـور تنظیم بـازار، ایام 

پایـان سـال به این اسـتان اختصـاص داد. 
بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل پشـتیبانی امور 
دام اسـتان فـارس، رهـام رحمانـی افـزود: توزیـع 
گوشـت منجمـد وارداتـی با قیمت هـر کیلوگرم 38 
هزارتومـان و گوشـت مـرغ منجمـد بـا قیمـت هر 

کیلوگـرم 12500 تومـان درب سـردخانه های اداره کل پشـتیبانی امـور دام، در 
سـطح اسـتان آغاز شـده است.

وی ابـراز کـرد: قیمـت عرضـه گوشـت منجمـد وارداتـی و مـرغ منجمـد برای 
ازای  بـه  تومـان  و 12900  تومـان  هـزار  ترتیـب 40  بـه  کننـدگان  مصـرف 
هرکیلوگـرم می باشـد و عمـوم مـردم می تواننـد بـرای خریـد ایـن کاالهـا بـه 
سـازمان  فروشـگاه های  بهـاره،  نمایشـگاه های  زنجیـره ای،  فروشـگاه های 
میادیـن میـوه و تـره بـار، تعاونی هـای مصرف و صنـوف منتخب مراجعـه کنند.

مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس بیـان کـرد: توزیع گوشـت قرمز و 
مـرغ منجمـد طـرح تنظیـم بـازار تـا پایـان اسـفند مـاه ادامـه دارد و در صورت 
اتمـام ایـن میـزان سـهمیه، سـتاد تنظیـم بـازار کشـور آمادگـی بـرای افزایش 
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سـهمیه به میـزان مـورد نیـاز را دارد.
او اظهـار کـرد: در دو ماه گذشـته حدود 300 تن گوشـت منجمـد وارداتی "طرح 
توزیـع معیشـتی" بیـن اقشـار هدف و افراد تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی و 
کمیتـه امـداد و همچنیـن تعاونی هـای مصـرف کارمنـدی و کارگری بـا قیمت 

38 هـزار تومان توزیع شـده اسـت.
رحمانـی بیـان کرد: بر اسـاس مصوبات سـتاد تنظیـم بازار مراکـز عمده مصرف 
شـامل مراکـز نظامـی و انتظامـی، بهداشـتی، آموزشـی، سـازمان زندان هـا و 
صنـوف شـامل رسـتوران ها و پزنده هـا نیـز می تواننـد بـه منظور تهیه گوشـت 
قرمـز مـورد نیـاز بـا قیمـت 45 هزارتومـان بـه ازای هر کیلوگـرم بـه اداره کل 

پشـتیبانی امـور دام مراجعـه کنند.

توزیع ده هزارتن ذرت در استان فارس 
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس گفـت: بیـش از ده هزارتـن نهاده 
ذرت از طریـق اتحادیه هـا، تعاونی هـا و زنجیره هـای تولیـد توزیـع می شـود. 
بـه گـزارش اداره کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس، رهـام رحمانی تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه مشـکالت تولیدکننـدگان حـوزه دام و طیـور در تهیـه نهاده 
ذرت، توزیـع نهاده هـا بـا هماهنگـی دفتـر مرکـزی و از دهـم اسـفند مـاه آغاز 

می شـود.
بـه گفتـه وی؛ قیمـت هر کیلوگـرم نهاده ذرت عرضه شـده بـه تولیدکنندگان از 

درب انبارهای اسـتان 1600 تومان اسـت.
مدیـر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس تصریح کرد: از ابتدای سـال جاری 
تـا کنـون حـدود 152 هـزار تـن نهـاده دامی شـامل ذرت، کنجالـه سـویا و جو 

توسـط این اداره کل در سـطح اسـتان توزیع شـده اسـت.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

مدیرکل دامپزشکی استان فارس:
اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی

ویژه ایام نوروز 99
 مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فارس از 
اجـرای طـرح تشـدید کنتـرل و نظارت 
بهداشـتی ویـژه ایام نوروز سـال 1399 

داد. خبر 
 بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
یعقـوب  فـارس،  اسـتان  دامپزشـکی 
مهنـدس مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان 
گفـت: همزمـان بـا ایـام نـوروز و بـا 
توجـه بـه افزایـش تقاضـا بـرای تامین 
فرآورده هـای خـام دامـی و نقـش نظارت هـای بهداشـتی در تأمیـن امنیـت 
غذایـی مردم، طرح تشـدید نظارت بهداشـتی بـر مراکز تولید، توزیـع، نگهداری 
و عرضـه فرآورده هـای خام دامی با سـاماندهی43 اکیپ ثابت و سـیار بازرسـی 
بهداشـتی، از بیسـت و پنجـم اسـفندماه آغـاز شـده و تـا پانـزده فروردیـن مـاه 

سـال آینـده ادامـه دارد.
 یعقـوب مهنـدس در ادامـه افـزود: از ابتـدای امسـال، بیـش از 115هـزار مورد 
بازدیـد از مراکـز تولیـد، توزیـع و عرضـه فرآورده هـای خـام دامـی در سـطح 
اسـتان انجـام شـده و260 متخلـف حـوزه سـالمت و امنیـت غذایی بـه مراجع 

قضایـی معرفـی شـده اند.

 وی تصریـح کـرد: در نتیجـه این بازرسـی ها، با ضبط و معدوم سـازی نزدیک 
بـه یـک هـزار و 310 تـن فـرآورده خـام دامی غیر بهداشـتی و تاریـخ منقضی، 

از ورود آن هـا بـه چرخـه مصـرف شـهروندان جلوگیری به عمل آمده اسـت.
مهنـدس بیـان کـرد: شـهروندان محتـرم، مـواد خـام دامی مـورد نیـاز اعـم از 
گوشـت، مـرغ، ماهـی و... را صرفـًا از مراکـز معتبـر مجـاز و تحـت نظـارت 

دامپزشـکی تهیـه نماینـد.
وی در پایـان بـا اعـالم شـماره تلفن پیامگیـر 1512 و شـماره سـامانه پیامکی 
30002792 از شـهروندان درخواسـت کرد در صورت مشـاهده هر گونه تخلف 
بهداشـتی درحـوزه فروآرده هـای خـام دامی مراتب را سـریعًا گـزارش نمایند تا 

بـا متخلفیـن برابـر ضوابط برخـورد قانونی صـورت پذیرد.

پلمپ واحدهای قصابی به علت تخلف بهداشتی
در شهرستان آباده

رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان آبـاده از پلمـپ یـک واحـد قصابـی در این 
شهرسـتان بـه علـت تخلف بهداشـتی خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، علیرضا فرخی 
گفـت: بـه دنبـال طـرح تشـدید نظـارت بـر اماکـن تولیـد، توزیـع و عرضـه 
مسـتمر  بازدیدهـای  طـی  و  آبـاده  شهرسـتان  دامـی در  خـام  فرآورده هـای 
کارشناسـان دامپزشـکی شهرسـتان، واحـد قصابـی متخلـف به مراجـع قضایی 

معرفـی و بـا دسـتور دادسـتان نسـبت بـه پلمـپ واحـد مذکـور اقـدام شـد.
وی بیـان کـرد: شـهروندان محتـرم از خرید گوشـت های فاقد مهر دامپزشـکی 

خـودداری کنند.
فرخـی در ادامـه اظهـار کـرد: از خریـد گوشـت چـرخ کـرده آمـاده کـه در 

کـردد. خـودداری  می شـود  عرضـه  فلـه  صـورت  بـه  قصابی هـا 
رئیس اداره دامپزشـکی شهرسـتان آباده در پایان از شـهروندان خواسـت ضمن 
تهیـه فرآورده هـای خـام دامـی از مراکـز مجـاز و مـورد تأئیـد دامپزشـکی، در 
صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف بهداشـتی در عرضـه فرآورده هـای خـام 
دامی مراتـب را سـریعًا از طریـق شـماره تلفـن پیامگیـر 1512 یـا 44354195 

دهند. اطـالع 
وی افـزود : در کمتـر از یـک مـاه ایـن دومیـن واحد قصابی اسـت کـه به علت 
حمـل الشـه دام بـا خـودرو فاقـد شـرایط بهداشـتی در ایـن شهرسـتان پلمپ 

شـده است.

پلمب دو واحد قصابی به علت تخلف بهداشتی 
در شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، میـالد کاظمیان 
رئیـس اداره دامپزشـکی کازرون بـا بیـان ایـن خبر گفـت: پیرو اطـالع از حمل 
الشـه های دام بـا خـودرو پرایـد فاقـد سـردخانه بـه یک واحـد قصابـي در این 
شهرسـتان، متصـدی قصابـی بـه مراجـع قضایـی معرفي و با دسـتور دادسـتان 

محتـرم، قصابـی مذکـور نیز پلمب شـد.
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بـا خـودرو  از کشـتارگاه ها، صرفـا  بیـان کـرد: حمـل الشـه دام   کاظمیـان 
سـردخانه دار بـه مقصـد مشـخص مجـاز بـوده و در غیـر ایـن صـورت تخلف 

می گـردد. محسـوب 
 رئیـس اداره دامپزشـکی کازرون تاکیـد کـرد: رعایت اصول بهداشـتی و نکات 
فنـی در حمـل فرآورده هـای خـام دامی تاثیـر بـه سـزایی در تامیـن سـالمت 
و حفـظ امنیـت غذایـی شـهروندان داشـته و دامپزشـکی بـا دقـت بـر حمـل 

دارد. دامی نظـارت  فرآورده هـای خـام 
وی افـزود : در کمتـر از یـک مـاه ایـن دومین واحد قصابی اسـت کـه به علت 
حمـل الشـه دام بـا خـودرو فاقد شـرایط بهداشـتی، در ایـن شهرسـتان پلمب 

می شـود.
کاظمیـان در پایـان تاکیـد کـرد: شـهروندان می تواننـد تخلفـات بهداشـتی در 
حـوزه فرآورده هـای خـام دامـی را بـه سـامانه پیامگیـر 1512 یـا شـماره تلفن 

42227625 گـزارش نماینـد.

معدوم سازی فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی 
در فارس 

مسـئول روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس از کشـف، ضبط و 
معـدوم سـازی بیـش از 79 تـن فـرآورده خـام دامی غیـر قابل مصـرف در ایام 

نـوروز خبر داد. 
بـه گـزارش خبرنـگار ایانا در اسـتان فـارس، احمدرضا زارع با اشـاره بـه اینکه 
در راسـتای اجـرای دسـتورالعمل سـازمان دامپزشـکی کشـور و ارتقـای سـطح 
سـالمت و بهداشـت عمومی جامعـه، طـرح تشـدید نظـارت نوروزی در اسـتان 
فـارس اجـرا شـد، گفـت: در همیـن راسـتا، بازرسـان اداره نظارت بر بهداشـت 
عمومـی و مـواد غذایـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان و شهرسـتان ها در قالـب 

43 اکیـپ ثابـت و سـیار فعالیـت کردند.
بـه گفتـه وی؛ اکیپ هـای مذکور بیش از 9 هـزار و 115 نوبت از رسـتوران ها، 
کشـتارگاه ها، خودروهـای حمـل، قصابی هـا، مـرغ فروشـی ها و سـایر مراکـز 
تولیـد، نگهداری، بسـته بنـدی و عرضـه فرآورده های خـام دامی بازدید کردند.

زارع بـا اشـاره بـه اینکه فرآورده هـای خام دامی غیربهداشـتی کشـف، ضبط و 
بـا اخـذ دسـتور قضایی، معدوم شـد، افزود: پرونـده 155 مورد تخلف بهداشـتی 
بـه منظـور رسـیدگی بـه مراجـع قضایـی ارجـاع و 49 واحـد متخلـف نیـز بـه 

دسـتور مقـام محتـرم قضایی پلمپ شـد.
وی در پایـان بـا اعـالم شـماره تلفـن پیامگیر 1512 و شـماره سـامانه پیامکی 
30002792 از شـهروندان تقاضـا کـرد در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف 
بهداشـتی در عرضـه فرآورده هـای خـام دامی مراتب را سـریعًا گـزارش نمایند 

تـا بـا متخلفین برابـر ضوابـط برخـورد قانونی صـورت گیرد.
 

مدیرکل دامپزشکی استان فارس: 
اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی فرآورده های 

خام دامی در ایام نوروز 
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت: همزمـان بـا ایام نـوروز و بـا توجه 

بـه افزایـش تقاضـا برای تامیـن فرآورده هـای خام دامـی، طرح تشـدید نظارت 
بهداشـتی بـر مراکـز تولیـد، توزیـع، نگهـداری و عرضـه ایـن فرآورده هـا بـا 

سـاماندهی43 اکیـپ ثابـت و سـیار بازرسـی بهداشـتی اجـرا می شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، یعقوب مهنـدس تصریح کـرد: با 
توجـه بـه نقـش نظارت هـای بهداشـتی در تأمیـن امنیـت غذایـی مـردم ایـن 
طـرح از بیسـت و پنجـم اسـفندماه آغـاز شـده و تا پانزدهـم فروردین ماه سـال 

ادامـه دارد. آینده 
بـه گفتـه وی، از ابتـدای سـال جـاری، بیـش از 115هـزار مـورد بازدیـد از مراکز 
تولیـد، توزیـع و عرضـه فرآورده هـای خـام دامـی در سـطح اسـتان انجام شـده و 
260 متخلـف حـوزه سـالمت و امنیـت غذایی بـه مراجع قضایی معرفی شـده اند.

مهنـدس تصریـح کـرد: در نتیجـه ایـن بازرسـی ها، بـا ضبـط و معـدوم سـازی 
نزدیـک بـه یـک هـزار و 310 تـن فـرآورده خـام دامی غیـر بهداشـتی و تاریخ 

منقضـی از ورود آن هـا بـه چرخـه مصـرف شـهروندان جلوگیری شـد.
وی بیـان کـرد: شـهروندان محتـرم، مـواد خـام دامی مـورد نیاز اعم از گوشـت، 
مـرغ، ماهـی و... را صرفـًا از مراکـز معتبـر مجـاز و تحـت نظـارت دامپزشـکی 

کنند. تهیـه 
مهنـدس در پایـان بـا اعـالم شـماره تلفـن پیام گیـر 1512 و شـماره سـامانه 
پیامکـی 30002792 از شـهروندان درخواسـت کـرد در صـورت مشـاهده هـر 
سـریعًا  را  دامی مراتـب  خـام  فروآرده هـای  درحـوزه  بهداشـتی  تخلـف  گونـه 

گـزارش کننـد تـا بـا متخلفیـن برابـر ضوابـط برخـورد قانونـی شـود.

معدوم سازی بیش از 6 تن ضایعات مرغ 
در شهرستان پاسارگاد

سرپرسـت دامپزشـکی پاسـارگاد از ضبط و معدوم سـازی بیش از 6 تن ضایعات 
مـرغ فاقـد گواهی بهداشـتی قرنطینه ای در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی فارس، موسـی عربی سرپرسـت 
دامپزشـکی پاسـارگاد گفـت: پیـرو انتشـار کلیپـی در فضـای مجـازی مبنـی بر 
تصـادف یـک کامیـون حامـل ضایعـات مـرغ بـا کامیون حامـل گوجـه فرنگی 
در محـور مرودشـت به سـعادت شـهر، کـه بالفاصله بـا حضور ماموریـن نیروی 
انتظامی و کارشناسـان دامپزشـکی موضوع مورد بررسـی و پیگیری قرار گرفت.

 عربـی اظهـار کـرد: باتوجـه بـه اینکـه کامیـون حامـل ضایعـات مـرغ فاقـد 
گواهـی حمـل بهداشـتی قرنطینه ای دامپزشـکی بوده اسـت که ضمـن معرفی 
متخلفیـن بـه مراجـع قضایی، با دسـتور دادسـتان محتـرم شهرسـتان، محموله 

مذکـور ضبـط و بصـورت بهداشـتی معدوم سـازی شـد.
 وی در پایـان تاکیـد کـرد: شـهروندان محتـرم می توانند تخلفات بهداشـتی در 
حـوزه فرآورده هـای خـام دامـی را بـه سـامانه پیامگیـر 1512 یـا شـماره تلفن 

نمایند. گـزارش   58632286
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

مدیریت شعب بانک کشاورزی فارس
علی خوشگو

مدیر شعب بانک کشاورزی فارس: 
پرداخت 26 هزار میلیارد ریال تسهیالت به 

متقاضیان بخش کشاورزی فارس 
مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: از ابتـدای سـال جـاری 
تاکنـون بالـغ بر26هـزار میلیـارد ریـال 
منابـع در اختیار بیش از 61 هزار و 662 
زیربخش هـای  در  متقاضیـان  از  نفـر 
مختلـف کشـاورزی قـرار گرفته اسـت. 
محمـد حسـن رزاق منـش ابـراز کـرد: 
بیـش از 1563میلیـارد ریال تسـهیالت 
مکانیزاسـیون کشـاورزی به متقاضیان 
پرداخـت شـده کـه بـا پرداخـت ایـن میـزان تسـهیالت، 1337 دسـتگاه انـواع 
ماشـین آالت بخـش کشـاورزی همچـون تراکتـور، کمبایـن و دنبالـه بندهـا 

خریداری شـده اسـت.
به گفته وی؛ در مدت مذکور، 2781 میلیارد ریال تسـهیالت اشـتغال روسـتایی 
و عشـایری بـه 1735نفـر از متقاضیـان توسـط شـعب بانک کشـاورزی اسـتان 

فارس پرداخت شـده اسـت.
رزاق منـش بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 1097میلیـارد ریـال تسـهیالت بـه 
منظور توسـعه کشـت های گلخانـه ای در اختیـار متقاضیان قرار گرفـت، افزود: 
تسـهیالت مذکـور منجـر به احداث و بهـره برداری از 62 طرح در سـطحی بالغ 

بـر53 هکتار در اسـتان فارس شـد.
بـه  ملـی  توسـعه  صنـدوق  تسـهیالت  ریـال  3058میلیـارد  پرداخـت  از  وی 

گفـت. سـخن  نیـز  متقاضیـان  از  2931نفـر 
ایـن مقـام مسـئول گریـزی به تسـهیالت پرداختـی در زمینـه باغبانـی، زراعت 
و دامـداری زد و افـزود: از ابتـدای سـال بـه 33 هـزار و 620 نفـر از متقاضیـان 

حوزه هـای مذکـور 13 هـزار و 358 میلیـارد ریـال تسـهیالت پرداخت شـد.
مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: در راسـتای کمـک بـه 
کشـاورزان خسـارت دیـده از سـیل فروردین ماه سـال جاری مبلـغ 208 میلیارد 
ریـال تسـهیالت قرض الحسـنه به تعـداد 2624 نفر پرداخت شـد و مبلغ 3360 
میلیـارد ریـال یارانـه بابـت تمدیـد تسـهیالت از محـل بنـد "خ" و بنـد "ل" بـه 
تعـداد 37 هـزار و 704 نفـر از کشـاورزان خسـارت دیـده اختصـاص یافـت که 

موجـب تقویـت بنیه مالی کشـاورزان در اسـتان شـده اسـت.
وی پرداخـت بیـش از 510 میلیـارد ریـال تسـهیالت در زیـر بخـش صنایـع 
تبدیلـی بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی توسـط بانک کشـاورزی اسـتان فارس 
را یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم خوانـد و گفت: این میزان تسـهیالت بـه نفر از 

متقاضیـان پرداخت شـده اسـت.
مدیـر شـعب بانک کشـاورزی اسـتان با اشـاره به پرداخـت 5100 میلیـارد ریال 
غرامـت بیمـه محصوالت کشـاورزی در پنج سـال اخیـر گفت: در سـال زراعی 
جـاری بالـغ بـر 600 میلیـارد ریـال غرامـت توسـط بانـک کشـاورزی اسـتان 

فـارس پرداخت شـده اسـت.
رزاق منـش اقدامـات صـورت گرفتـه را در راسـتای سیاسـت های اقتصـادی 
دولـت، رونـق تولیـد و ماموریـت بانـک کشـاورزی در خصـوص تامیـن منابـع 
مالـی بـه منظـور توسـعه علمی بخـش کشـاورزی و تامیـن امنیـت غذایـی و 

اشـتغال دانسـت.

دوره آشنایی با علوم کشاورزی
ویژه آموزگاران کار و فن آوری آموزش و پرورش 

شیراز برگزار شد

 بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
و  کار  آمـوزگاران  ویـژه  کشـاورزی  علـوم  بـا  آشـنایی  دوره  فـارس  طبیعـی 
فـن آوری آمـوزش و پـرورش شـیراز در سـالن زمـان نیـا مرکـز تحقیقـات و 

آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس برگـزار شـد.
در ایـن دوره کـه تعـداد 35 نفـر از آموزگاران کار و فـن آوری آموزش و پرورش 
اعضـا هیـأت علمی مرکـز  و  از مدرسـین  نفـر  پنـج  داشـتند،  شـیراز حضـور 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس به تدریـس و آموزش 

مطالـب در رابطـه بـا علـوم کشـاورزی پرداختند.
 

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

 بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس سـخنرانی علمی با حضـور رئیـس، معاونین، مسـئولین و اعضاء 
هیـأت علمـی، محققیـن و کارشناسـان مرکز تحقیقـات وآموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی فـارس و دیگـر مدعوین، کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و دسـتگاه های وابسـته در سـالن مرحـوم پاشـالی برگزارشـد. 

سـخنرانی:  عنوان 
گـزارش فرصـت مطالعاتـی دانشـگاه مـک گیـل کانـادا، بررسـی مـروری و 
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متاآنالیـز اثـرات خـاک ورزی حفاظتـی برعملکرد و کارایی مصـرف آب گندم و 
ذرت توسـط ضیائیـان عضـو هیأت علمی بخـش خاک و آب مرکـز تحقیقات و 

آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس ارائه شـد.
 

کسب لوح تقدیر و جایزه اول رویداد 
جیره های غذایی

نـدا مفتـون آزاد لوح تقدیـر و جایـزه اول رویداد 
“جیره هـای غذایی در شـرایط بحران ” را کسـب 

کرد.
شـرایط  در  غذایـی  جیره هـای  رویـداد  در 
در   1398 بهمـن   30 تاریـخ  در  کـه  بحـران 
مشـهد مقـدس و بـا حضـور مقامـات عالی رتبه 
نظامـی و متخصصـان در رابطـه بـا دسـتاوردها 
در  غذایـی  "جیره هـای  حـوزه  روز  نیازهـای  و 
شـرایط بحـران" برگـزار گردیـد، صاحبـان ایده 
در حضـور محققـان و سـرمایه گذاران، ایـده خـود را ارائـه نمـوده و از بیـن 63 
ایـده ارائه شـده، خانـم نـدا مفتـون آزاد بـا ارائـه "بار مغـذی انـرژی زا" موفق به 

اخـذ لـوح تقدیـر و جایـزه اول ایـن رویـداد گردیـد.

موفقیت پژوهشگر مرکز تحقیقات فارس؛
ثبت گونه ای جدید از سخت پوستان آبزی

فـارس  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس 
گفـت: مهـرداد زمـان پـور پژوهشـگر ایـن مرکـز موفـق بـه کشـف و ثبـت 
 یـک گونـه جدیـد از سـخت پوسـتان آبـزی، بـه نـام "نیفارگـوس کیلـری" 

“Niphargus keeleri“ شد.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد” در اسـتان فـارس، ابراهیـم زارع تصریـح 
کـرد: اکتشـاف، شناسـایی و نا م گـذاری ایـن گونـه در مرکـز جهانـی نام هـای 
علمی جانـوران )Zoo Bank( صـورت گرفت و این مرکز وابسـته به موسسـه ی 

اسمیتسـونین آمریـکا )مرجـع جهانـی نام گـذاری علمی زینـدگان( اسـت. 
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه ثبـت و توصیـف کامـل آن در مجلـه ی بریتانیایـی

Journal of Natural History چـاپ شـد، افـزود: در ایـن مرجـع، پایگاه حفظ 

ایـن گونـه، مـوزه ی آ بزیـان مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس )FAIC( معرفی شـده اسـت.

زارع می گوید: تعداد گونه های شـناخته شـده  از سـخت پوسـتان آبزی دوجورپا 
در ایـران، تـا کنـون به حدود 30 گونه می رسـد کـه چهار گونه  و یـک زیرگونه 

آن از جنـس "گامـاروس" پیـش از ایـن، توسـط ایـن اسـتادیار پژوهشـی مرکـز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس،کشـف، شناسـایی 

و نام گـذاری کرده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ معرفـی آمفـی پودهای ایـران و کلیـد شناسـایی دوجورپایان آب 

شـیرین ایـران نیـز، از تالیفات این پژوهشـگر اسـت. 
سـخت پوسـتان آبـزی از اجـزای مهم شـبکه  غذایی اکوسیسـتم هسـتند که از 
مـواد آلـی پوسـیده تغذیه کـرده و خود نیـز، خـوراک ماهی ها، پرنـدگان و دیگر 
مهـره داران می شـوند. ایـن جانـداران، نقـش مهمـی در جابجایی مـواد و برقرار 

کـردن تعـادل در زیسـت بوم های آبـی خـرد و کالن دارند.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

آبگیری پروژه آبخیزداری و آبخوانداری 
در استان فارس

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت: در بارندگـی های 
اخیـر در اسـتان فـارس، سـازه هـای آبخیـزداری در سراسـر اسـتان بیـن 20 تا 

100 درصـد آبگیری شـدند. 
بـه گـزارش خبر نـگار “پرتـو امید”، شـهرام منتصـری تصریح کـرد: 994 پروژه 
کوچـک و بـزرگ آبخیـزداری و آبخوانداری در 21 شهرسـتان اسـتان فارس در 

پـی بارش هـای فروردیـن ماه امسـال آبگیری شـدند.
بـه گفتـه وی؛ تعـداد زیادی از ایـن پروژه هـا از محل اعتبارات صندوق توسـعه 
ملـی در دوسـال گذشـته احداث شـده اند که خوشـبختانه به دنبـال بارش های 

اخیـر به طـور کامل آبگیری شـدند.
منتصـری بـا اشـاره به میـزان ورودی و نفوذ آب انجام شـده توسـط ایـن بندها 
و سـازه هـای آبخیـزداری، ابـراز کـرد: تخمیـن زده مـی شـود کـه نزدیـک به 
42 میلیـون  مترمکعـب آب حاصـل از سـیالب هـا ذخیره شـود که ایـن میزان 
آبگیـری نقـش بسـزایی در بهبـود و تغذیـه سـفره هـای آب زیر زمینی اسـتان 

ایفـا خواهـد کرد.
او مـی گویـد: بیشـترین حجـم آبگیـری به ترتیـب مربـوط به شهرسـتان های 

مهـر ، فسـا ، جهـرم و الرسـتان گزارش شـده اسـت.
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مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس بیـان کرد: خوشـبختانه 
بـر اسـاس بازدیدهـا و نظـارت هـای صـورت گرفته توسـط همـکاران در زمان 

بـارش هـا، هیـچ گونـه خسـارتی بـه این طـرح ها وارد نشـده اسـت.

کشت گیاه دارویی آنغوزه در سطح 35۰ هکتار از 
مراتع شهرستان استهبان

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری فـارس در 
راسـتای اصـالح و احیـاء مراتـع و نیـز اقتصادی کـردن طرحهای مرتعـداری تا 
کنـون بیـش از 350 هکتـار از عرصه هـای مرتعـی ایـن شهرسـتان به کشـت 

گیـاه داروئـی آنغـوزه اختصـاص یافته اسـت.
مجاهـد مهـدی علیشـاهی رئیـس اداره منابـع طبیعـی وآبخیزداری شهرسـتان 
اسـتهبان بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: با توجـه بـه بارندگی های مناسـب سـال 
جـاری و نیز شـرایط اقلیمی مناسـب از ابتدای سـال جاری تاکنـون بخش قابل 
توجهـی از عرصه هـای مرتعـی اسـتهبان بـا کشـت گیاهـان ارزشـمند دارویی 

احیاء و سـبز شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بـه کارگیـری روش هـا و الگوهـای مناسـب کشـت در ایـن 
شهرسـتان اظهـار امیـدواری کـرد: در راسـتای توسـعه کشـت گیاهـان داروئی 
در صـورت مسـاعد بـودن شـرایط جـوی پیـش بینـی می شـود بیـش از 500 
هکتـار از عرصه هـای مرتعـی تـا پایـان سـال جـاری بـه کشـت گیـاه آنغـوزه 

یابد.  اختصـاص 

در راستای اجرای قانون؛ 
رهایی اراضی ملی از دست متخلفین

در قیروکارزین 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز شهرسـتان قیروکارزیـن با تاکیـد بر جدیت 
مجموعـه خـود بـرای اجـرای قانـون و جلوگیـری از تخریـب و تصـرف انفـال 
عمومـی، گفـت: 30 هـزار متـر مربـع از اراضی ملـی در پالک مزرعـه پهن رفع 

تصرف شـد. 
بـه گـزارش اداره منابع طبیعی و آبخیز شهرسـتان قیروکارزیـن، یعقوب نظریان 
مادوانـی افـزود: شـخص متخلـف ضمن تصـرف غیر قانونـی این عرصـه اقدام 
بـه کشـت صیفـی جـات نمـوده کـه پـس از انجـام اقدامـات الزم وی بـرای 

گذرانـدن مراحـل رسـیدگی بـه مراجـع قضایی معرفی شـد.
 ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: ایـن عملیـات بـه اسـتناد تبصره یـک ماده 
اصالحـی 55 قانـون حفاظـت و بهـره  بـرداری از جنگل هـا و مراتع و با دسـتور 
کتبـی و حضـور مسـتقیم دادسـتان و رئیس دادگسـتری شهرسـتان و همکاری 

انتظامی انجام شـد.  نیـروی 
 رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز داری شهرسـتان قیروکارزین با هشـدار به 

سـودجویان و متصرفـان عرصه هـای منابـع طبیعـی، خاطـر نشـان کـرد: مردم 
در صـورت مشـاهده هرگونـه تخریـب و تصـرف اراضی ملی و یا قطـع درختان 
جنگلـی و بوته هـای مرتعـی و یـا آتش سـوزی در طبیعـت مراتب را به شـماره 

تلفـن 1504 یـگان امداد جنـگل و مرتع گـزارش دهند.

قلع وقمع و رفع تصرف اراضی ملی از چنگال زمین 
خواران در شهرستان جهرم

 بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس 
در راسـتای مقابلـه بـا زمیـن خـواری، حفـظ و صیانـت از انفال و اراضـی ملی، 
اجـرای حکـم قلـع و قمـع و رفـع تصـرف از 2000 متـر مربـع از اراضـی ملـی 

شهرسـتان جهـرم موسـوم بـه رنجکو اجـرا گردید.
مسـعود طاهـری قیـری سرپرسـت اداره منابع طبیعـی وآبخیزداری شهرسـتان 
جهـرم بـا اعـالم این خبر گفـت: با عنایت بـه داد نامه بـدوی صـادره از دادگاه 
کیفـری شهرسـتان جهـرم متخلـف محکـوم بـه رفـع تصـرف و قلـع و قمـع 
مسـتحدثات گردید.کـه اراضـی تحت تصـرف متخلف که شـامل دیـوار بلوکی 
و یـک اتـاق مسـقف بـدون در و پنجـره بـود توسـط یک دسـتگاه لـودر قلع و 
قمـع گردیـد و متخلـف خسـارات وارده بـه اراضـی ملـی را به حسـاب مربوطه 

نمود.  واریـز 
طاهـری قیـری یـاد آور شـد، چـون موضـوع جـرم انتقـال مـال غیـر بـوده و 
خـارج از مفـاد مـاده 59 قانون حفاظت می باشـد اعمـال ماده 59 میسـر نبوده، 
بنابرایـن براسـاس مـاده 690 قانـون مجـازات اسـالمی حکم قلـع و قمع صادر 

و اجـرا گردید.

وی در پایـان ضمـن هشـدار بـه سـودجویان و متصرفـان عرصه هـای منابـع 
طبیعـی، بـه گشـت های مسـتمر و شـبانه روزی نیروهـای یـگان حفاظـت از 
اراضـی ملـی اشـاره و خاطـر نشـان کـرد مـردم در صـورت مشـاهده هرگونـه 
تخریـب و تصـرف اراضـی ملی و یـا قطع درختـان جنگلی و بوته هـای مرتعی 
در طبیعـت مراتـب را بـه شـماره تلفـن 1504 یـگان امـداد جنـگل و مرتـع 

دهند. گـزارش 
شرکت تعاونی شهرستان آباده 

تعاونی برتر استان شد
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری فارس شـرکت 
تعاونـی منابـع طبیعـی، کشـاورزی و آبخیـزداری شهرسـتان آبـاده در همایـش 
برترین هـای بخش کشـاورزی اسـتان به عنـوان تعاونـی نمونه و برتر اسـتانی 

انتخاب شـد.
اکبـر رحیمی حقیقـی رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتان آباده 
بـا اشـاره بـه این خبرگفـت: در مراسـم تجلیـل از نمونه های بخش کشـاورزی 
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و منابـع طبیعـی اسـتان، الهـام نقـی پـور مدیـر عامـل شـرکت تعاونـی منابـع 
طبیعی،کشـاورزی و آبخیـزداری شهرسـتان آبـاده از سـوی اسـتاندار فـارس و 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مـورد تقدیر قـرار گرفت. 
وی توجـه بـه ارکان اصلـی و منشـور شـرکت در فرآیند هـای تصمیـم گیـری 
و مشـارکتها، اجـرای صحیـح شـرح وظایـف و اهداف شـرکت، انضبـاط اداری 
و مـال و تعامـل سـازنده بـا مجموعـه منابـع طبیعـی شهرسـتان و اتحادیـه 
تعاونی هـای اسـتان را از جملـه معیارهـا و کسـب عنوان برتری ایـن تعاونی در 

بیـن دیگـر تعاونی هـا عنـوان کرد.
رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان آبـاده در ادامه به مهم ترین 
فعالیت هـای شـرکت در حـوزه منابـع طبیعـی شهرسـتان اشـاره کـرد و گفت: 
همـکاری پیمانـکار ایـن شـرکت در خصـوص اجـرای پروژهـای بیولوژیـک 
جنـگل و مرتـع کـه به صـورت کپه کاری و بذرکاری درسـطح دو هـزار و 400 
هکتـار انجام شـده اسـت، همـکاری در اجرای عملیـات حفاظت و قـرق مراتع 
بـه مسـاحت 5 هـزار هکتار،عقـد قـرارداد عاملیـت خریـد و توزیـع نهاده هـای 
دامی)جـو( در شـمال اسـتان فارس از جملـه فعالیتهای قابل توجه این شـرکت 

بوده اسـت.
درحـال حاضـر ایـن شـرکت تعاونـی دارای بیـش از 400 نفـر عضـو و 500 
میلیـون ریـال سـرمایه بوده و همچنـان در حال عضو گیری و افزایش سـرمایه 

می باشـد.

مدیر کل منابع طبیعی فارس: 
اجرای طرح مدیریت کوچ بهاره در فارس 

مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اجـرای  بـا  گفـت:  فـارس  اسـتان 
طـرح مدیریت چـرا و کنترل ورود و 
خـروج دام به مراتـع ییالقی، مبادی 
ورودی و خروجـی مراتـع اسـتان بـا 
اسـتقرار کمـپ کنتـرل کـوچ بهـاره 

تحـت پایش کامـل قـرار دارد. 
به گـزارش خبرنـگار ایانا در اسـتان 
فـارس، شـهرام منتصـری بـا اشـاره بـه نشسـت "سـتاد کـوچ اسـتان" کـه بـا 
حضـور مسـئوالن و نماینـدگان دسـتگاه های اجرایـی برگـزار شـد، ابـراز کرد: 
دامـداران و عشـایر کـوچ رو اسـتان بـا رعایـت تقویـم کـوچ بهـاره، برنامـه 

زمانبنـدی حرکـت کـوچ را تنظیـم و بـه هشـدارهای الزم توجـه کننـد.
بـه گفتـه وی؛ دامـداران و بهره بـرداران بایـد از ورود زود هنـگام و خـارج از 
تقویـم زمـان بنـدی کوچ بـه مراتع ییالقـی خـودداری کنند در غیـر اینصورت 

برابـر مقـررات بـا متخلفـان برخورد خواهد شـد.
منتصـری بـا بیـان اینکه کـوچ زود هنـگام موجـب تخریب پوشـش گیاهی در 
مراتـع ییالقـی خواهـد شـد، افزود: در حـال حاضـر اکیپ های کنتـرل کوچ در 
20 نقطـه و ایسـتگاه های ثابـت و سـیار در مبـادی و گلوگاه هـای ورودی در 

15 شهرسـتان اسـتان مسـتقر هسـتند و از کوچ غیر مجاز دامداران و عشـایر در 
ایـل راه هـا جلوگیـری خواهند کرد.

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس بیـان کـرد: تعـدادی از دامداران 
متخلـف نیـز کـه اقدام به کـوچ زودهنـگام کـرده و از مراتع قشـالقی به مقصد 
مراتـع ییالقـی اسـتان در حرکـت بودند، توسـط مامـوران این اداره شناسـایی و 
ضمـن توقیـف خودروهـای حامـل دام آنان و پـس از اعمال قانون بـه مبدأ خود 

بازگردانده شـدند.
منتصـری بـا اشـاره بـه اینکـه مامـوران منابـع طبیعی به صـورت شـبانه روزی 
درکمپ هـای کنتـرل کـوچ مسـتقر در مبـادی ورودی و خروجی شهرسـتان ها 
حضـور دارنـد، ابـراز کـرد: از تـردد کامیون های حمـل دام غیر مجـاز ممانعت و 

دامـداران متخلـف نیز مـورد اعمال قانـون قرارخواهنـد گرفت.

تفرج گاه های طبیعی استان فارس 
در روز طبیعت مسدود است 

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فارس از مسـدود بـدون ورودی 
کلیـه پارک هـای جنگلـی و تفرج گاه های طبیعی اسـتان فـارس در روز طبیعت 

داد.  خبر 
بـه گـزارش خبرنـگار ایانا در اسـتان فـارس، شـهرام منتصری تصریـح کرد: در 
پـی اعـالم سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا و هم راسـتا بـا طـرح فاصله گذاری 
اجتماعـی بـا هماهنگـی و همـکاری فرمانـداران، شـهرداران، عوامـل قضایـی، 
نیـروی انتظامـی و راهداری و همکارانمان در ادارات منابع طبیعی شهرسـتانهای 
اسـتان، کلیـه مبـادی ورودی بـه پارک هـای جنگلی و تفـرج گاه هـای طبیعی 
در سرتاسـر اسـتان فـارس مسـدود و از ورود افـراد بـه این مکان هـا جلوگیری 

خواهد شـد.
وی از مـردم فهیـم و طبیعـت دوسـت اسـتان فـارس خواسـت تـا بـرای قطـع 
زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا امسـال روز طبیعـت را در منـزل سـپری کننـد.

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس ابـراز امیدواری کـرد که به 
زودی ایـن مشـکل نیـز برطرف شـود تا بتوانیـم از طبیعت زیبا و بهـار دل انگیز 

همچون گذشـته بهره مند شـویم. 
منتصـری ابـراز کـرد: پارک هـای جنگلـی و تفرج گاه هـای طبیعـی تـا زمـان 
اعـالم سـتاد اسـتانی مقابلـه با کرونـا همچنان مسـدود خواهد بـود و در صورت 
مشـاهده ورود غیـر قانونـی افـراد بـه این عرصه هـا با آن هـا برابر قانـون رفتار 

خواهد شـد.
منتصـری همچنیـن بـا اشـاره بـه اسـتقرار اکیپ هـای کنتـرل کـوچ بهـاره در 
مبـادی شهرسـتان های جنوبـی اسـتان فـارس، از عشـایر کـوچ رو خواسـت تا 

ضمـن رعایـت تقویـم کـوچ، از انجـام کـوچ زودهنـگام خـودداری کننـد.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 5 مرکز توان افزایی و 
مهارت آموزی کشاورزی غیردولتی

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: سـازمان 
نظـام مهندسـی اسـتان در جهت توانمندسـازی 
نیروی انسـانی و بسترسـازی جهت انتقال پایدار 
دانـش فنی و اسـتفاده از تجـارب تولیدکنندگان 
تفاهـم نامـه همکاری بـا 5 مرکز تـوان افزایی و 
مهـارت آمـوزی را در سـطح اسـتان منعقد کرد.

نظـام  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  منابـع طبیعـی  و  مهندسـی کشـاورزی 
فـارس، محمـد باقـر میری هـدف از افتتاح این مراکـز را تقویت نیروی انسـانی 
بـا آموزش هـای کاربـردی و پشـتیبانی فنـی دانسـت و اظهـار کـرد: سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان بـا انعقـاد تفاهـم نامه همـکاری بـا 5 مرکز 
تـوان افزایـی و مهـارت آمـوزی در واحدهـای تولیـدی گلخانـه، کشـاورزی و 
دامپـروری در شهرسـتان های خرامـه، بیضـاء و شـیراز توانسـته بـه ایـن مهـم 

یابد.  دسـت 
وی شناسـایی مراکـز در شهرسـتان ها و انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری را از 

برنامه هـای در دسـت اجـرا عنـوان کـرد.
میـری همـکاری و تعامـل مسـتمر بـا ایـن مراکـز را نقطـه عطفـی در تغییـر 
دانـش  توسـط  مزرعـه  بـه  تکنولـوژی  و  دانـش  انتقـال  بـه  نسـبت  نگـرش 

دانسـت.  آموختـگان 

افزایش 63 درصدی درخواست صدور مجوز 
واحدهای تولیدی در طی ده روز اخیر

بـه دنبـال همـه گیر شـدن بیماری کورونا در کشـور و خطر فراگیر شـدن آن در 
اسـتان فـارس، مدیـر صـدور مجوز سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس در این رابطـه گفت: در طـی ده روز اخیر شـاهد افزایش 
63 درصـدی در خواسـت صـدور مجـوز واحدهـای تولیـدی در اسـتان فـارس 
بوده ایـم کـه اغلـب متقاضیـان بـه صـورت حضـوری و بـدون در نظـر گرفتن 
حداقل هـای رعایـت نکات بهداشـتی و تردد هـای غیر ضرور در خواسـت های 

خـود را پیگیری نمـوده اند.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فارس، مصطفی اوجی تصریح کرد: سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی بـا دارا بـودن زیـر سـاخت های الکترونیکی با هدف تسـهیل و 
تسـریع در ارائـه خدمـات بـه متقاضیان،کلیه مراحـل درخواسـت و تمدید صدور 
مجوزهـا از مرحلـه ثبـت نـام اولیه تا صـدور گواهـی را بصـورت الکترونیکی در 

سـامانه پنجـره و بـدون حضور فیزیکـی متقاضی انجـام می دهد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: علیرغـم هشـدارهای الزم از طریـق 
رسـانه های عمومـی و اطالع رسـانی در جهت عـدم حضور در امـکان عمومی، 
شـاهد حضـور فیزیکـی متقاضیـان و ثبـت تعـداد 177 درخواسـت در سـامانه 
الکترونیکـی در مقایسـه بـا ده روز قبـل)114 پرونـده ( 63 درصـد افزایش را به 

همراه داشـته اسـت.
بخـش  پروانه هـای صنعتـی  درخواسـت صـدور  متقاضیـان  بـه  خطـاب  وی 

کشـاورزی بیـان کـرد: این روند بـه گونه ای اسـت که متقاضیان بـدون حضور 
فیزیکـی و بـا مراجعـه بـه سـامانه الکترونیکـی قادر بـه مشـاهده مراحل صدور 
مجـوز و پیگیری  های الزم هسـتند.وی از مسـئولین مراکز خدمات کشـاورزی 
غیردولتی در شهرسـتانهای درخواسـت کرد تا با هماهنگی شـرایط ایجاد شـده 
در کل کشـور وضعیـت را بـه گونه ای مدیریـت کنند تا اطالع رسـانی به نحوه 

مطلـوب بـه متقاضیان در جهـت الکترونیکـی فرایندها صـورت پذیرد.

راه اندازی سامانه استعالم اصالت پروانه 
اشتغال مهندسي

رییـس سـازمان مرکـزی با ارسـال نامـه ای به معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
وزارت جهاد کشـاورزی از راه اندازی سـامانه اسـتعالم پروانه اشـتغال مهندسـي 

و اعتبـار عضویـت اعضای سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، در این سـامانه کـه از طریـق نشـاني agrieng.org( بخش میز 
خدمـات الکترونیکـی( قابـل دسترسـی اسـت، بـا وارد کـردن کد ملي، شـماره 
نظـام مهندسـي و یا از طریق اسـکن QR کـد درج شـده در روی پروانه، اعتبار 

و اصالـت پروانـه اشـتغال اعضـاي سـازمان قابل راسـتي آزمایي مي باشـد.
در بخشـی از ایـن نامـه بـا اشـاره بـه جایـگاه قانونـی پروانـه اشـتغال اعضای 
انجـام فعالیت هـاي  سـازمان، آمـده اسـت: تمامـي اعضـاي سـازمان بـراي 
مهندسـي ملـزم بـه داشـتن پروانـه اشـتغال بـوده و موظـف بـه اعـالم و درج 

شـماره پروانـه اشـتغال در کلیـه اسـناد مربوطـه مـي باشـند.
در ایـن نامـه، مراتـب آمادگـي سـازمان نظـام مهندسـی بـراي رسـیدگي بـه 
تخلفـات انتظامـي اعضـاي سـازمان در انجـام فعالیت هـاي مهندسـي اعـالم 
شـده و ابـالغ موضـوع اخـذ و اعتبارسـنجي پروانـه اشـتغال بـه دسـتگاه هاي 

تابعـه وزارت جهادکشـاورزی مـورد درخواسـت بـوده اسـت.
گفتنـی اسـت، اختیـارات الزم بـه عنـوان ضمانت اجـراي موضوع یاد شـده، به 
موجـب مـواد )24( الـي )31( قانون تاسـیس و بر اسـاس سـاز و کار هیئت هاي 
انتظامـي و رسـیدگي بـه تخلفـات بـه سـازمان نظـام مهندسـی محـول شـده 
اسـت کـه محرومیت مهندسـان کشـاورزي و منابـع طبیعي از اشـتغال به حرفه 
مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي از سـه مـاه تـا دایم در سراسـر کشـور از 

جمله ایـن اختیارات اسـت.

ارتباط تصویری رئیس سازمان مرکزی با معاون 
آموزشی سازمان نظام مهندسی استان ها

در ایـن ارتبـاط تصویـری رییـس سـازمان مرکزی بـا تأکید بر ضرورت اشـاعه 
دانـش و اطالعـات کشـاورزی در عرصه هـای تولیـد گفـت: مراکـز مهـارت 
آمـوزی و تـوان افزایـی و انتقـال دانـش و تکنولوژی هـای نویـن کشـاورزی 



81 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 59 - اسفندماه 98 و فروردین مــــــاه 1399

غیردولتـی، پژوهش هـای کاربـردی و اصـالح نـژاد خصوصـی بـا اتـکای بـه 
ظرفیت هـای مردمی بـه عنـوان شـاه کلید جهـش تولید بـرای تسـریع جریان 

دانـش در محیط هـای تولیـد ایجـاد می شـوند.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، شـاهرخ رمضانـی با اشـاره بـه جایـگاه قانونـی پروانه اشـتغال 
گفـت: تمامـي اعضـاي سـازمان بـراي انجـام فعالیت هـاي مهندسـي ملزم به 
داشـتن پروانـه اشـتغال بـوده و موظف به اعـالم و درج شـماره پروانه اشـتغال 

در کلیـه اسـناد مربوط مي باشـند.
معـاون آموزشـی سـازمان مرکـزی در ایـن ارتبـاط تصویـری گفـت: راهبـرد 
اصلـی معاونـت آموزشـی اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی و 

اسـت. آموزش هـای مجـازی  راه انـدازی 
 وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی اولیـن مرکـز ملـی هوشمندسـازی کشـاورزی از 
طریـق بنیـاد نخبـگان گفت: دانـش ابزار قدرت اسـت و با توجه بـه محدودیت 
منابـع فعلـی ایـن تنهـا دانش اسـت کـه می توانـد منجر بـه بهره وری شـود و 
ظرفیـت بخـش خصوصـی به عنـوان یک گنـج پنهانی اسـت کـه می تواند در 

خدمـت سـازمان جهت جهـش تولید قـرار گیرد.

پویایی سازمان مجازی نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان فارس

مهندسـی  نظـام  سـازمان  مالـی  و  اداری  معـاون 
پـی کنتـرل شـیوع  اسـتان گفـت: در  کشـاورزی 
ویـروس کرونا سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی بـا ایجاد بسـتر مناسـب در فضای 
غیـر  صـورت  بـه  را  خدمـات  توانسـته  مجـازی 

حضـوری بـه ذی نفعـان ارایـه دهـد.
به گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، فاطمه 
ظفرآبـادی اظهـار کـرد: در شـرایط کنونـی بایـد بـا بهـره گیـری از ابزارهای و 

توانمندی هـای موجـود بتـوان تهدیـد را بـه فرصت تبدیـل کرد.
وی بـا اشـاره به ارایـه خدمات و انجـام فعالیت ها در قالـب دور کاری و فضای 
مجـازی تصریـح کرد:ایـن سـازمان بـه شـیوه جدیـد و بـا کاهـش هزینه هـا، 
پاسـخگویی بـه متقاضیـان و تکریـم اربـاب رجـوع را در اولویـت کاری خـود 

قرار داده اسـت.
برخـط  و  قبلـی جلسـات تصویـری  برنامه ریزی هـای  بـا  افـزود:  ظفرآبـادی 
حوزه هـای داخلـی سـازمان بـه صـورت یـک روز در میـان و با مراکـز خدمات 
کشـاورزی غیردولتی شهرسـتان ها، کارشناسـان و مشـاوران واحدهای تولیدی 
هفتـه ای یـک بـار و بـا سـایر دسـتگاه ها بـر حسـب نیاز برگـزار خواهد شـد.

ارتباط تصویری و بر خط 
رئیس سازمان با مراکز خدمات غیردولتی 

در شهرستان ها
رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس در 
ارتبـاط تصویـری زنـده بـا مسـئولین مراکـز خدمـات سـازمان نظام مهندسـی 
شهرسـتان ها بـا تتبیـن شـعار جهـش تولید گفـت: این شـعار فرصتی مناسـب 
در جهـت تحقـق بخشـیدن به اهـداف عالیه سـازمان و اقدامات در دسـت اجرا 
اسـت کـه در ایـن راسـتا مراکز خدمات کشـاورزی در شهرسـتان ها بـه عنوان 

بـازوان اجرایـی نقـش بسـزایی در رسـیدن بـه این مهـم را ایفـا می کنند.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، محمدباقـر میـری اظهار کرد: تقویـت و حمایت مراکـز خدماتی 

در سـطح اسـتان، بازآمـوزی کارشناسـان، 
توسـعه مراکـز مهـارت امـوزی، تسـهیل 
عدالـت  سـازمان،  جـاری  فرآیندهـای  در 
محـوری در همـه زمینه هـا بـه خصـوص 
ارجـاع کار، کمـک بـه زنجیـره تولیـد بـه 
و  محصـوالت  کیفیـت  افزایـش  منظـور 
بهـره گیـری از فناوری هـای نوین بخش 
کشـاورزی را از جمله اهداف پیش رو و در 

دسـت اقـدام سـال جدید دانسـت.
زیـر  بـودن  فراهـم  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
)سـامانه های  الکترونیکـی  سـاخت های 
کار،جامـع  ارجـاع  واحـد،  پنجـره  سـانکا، 
آموزشـی و...( خواسـتار انجـام فعالیت هـا 
بـه صـورت دور کاری و اطـالع رسـانی به 
صـورت مطلـوب به اعضـاء، کشـاورزان و 

شـد. شهرسـتان  سـطح  در  بهره بـرداران 

بزرگترین مجموعه قارچ دارویی گانودرما 
در جنوب استان فارس

مدیـر عامـل مجتمـع قـارچ دارویـی جنـوب کشـور گفـت: ایـن مجموعـه بـا 
مسـاحت 1600 متـر مربـع در شهرسـتان فسـا در فـاز اول توانسـته بـه عنـوان 
بزرگتریـن مجموعـه قـارچ دارویـی کار خـود را شـروع کند کـه با توجـه به نیاز 
بـازار فـاز دوم آن در فضـای با مسـاحت 4000 متـر مربع و ظرفیـت 250 تن با 

برنـد تبتـی پسـاچین در حـال راه اندازی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، حسـن اسـماعیلی مزیـدی کارشناسـان ارشـد گیاهـان دارویـی 
و دارای سـابقه بالـغ بـر 5 سـال تدریـس و فعالیـت در زمینـه قـارچ خوراکـی 
دارویـی و گیاهـی افـزود: در جهان این قـارچ یکی از کامل ترین مـواد غذایی و 
دارای گونه هـای متعـددی اسـت. مزیدی تصریـح کرد: طبـق تجربیات پرورش 
دهنـدگان در ایـران عملکـرد واریتـه گانودرمـا بـه طـور متوسـط 25 کیلوگـرم، 
گانودرمـای خشـک به ازای هر تن کمپوسـت می باشـد در حالیکه بـرای واریته 

قرمـز ایـن مقـدار به حـدود 10 کیلوگرم اسـت.
رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان بـا هیـات 
همـراه در سـفر یک روزه به شهرسـتان فسـا از هـر دو فاز ایـن مجموعه بازدید 
کـرد و مقـرر شـد در جهت ارتقاء مهـارت دانـش آموختگان این مرکـز در قالب 
مرکز مهارت آموزی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 

در سـال آینـده کار خود را شـروع کند.
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نظارت و بازرسی از فروشگاه های نهاده های 
کشاورزی گامی به سوی تولید محصول گواهی شده 
کارشـناس برنامه ریـزی و کارآفرینـی 
کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
 987 اسـتان  ایـن  در  گفـت:  فـارس 
واحـد فروشـگاه نهاده های کشـاورزی 
مجـوز پروانه فروشـندگی سـموم را از 
کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
شهرسـتان  کـه  نموده انـد  دریافـت 
شـیراز با دارا بـودن 258 پروانه، قریب 
بـه 25 درصد از فروشـگاه های عرضه 
سـموم و نهاده هـای کشـاورزی را در اسـتان بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی محمـد فرزانـه 
اظهـار کـرد: شـرایط اخـذ پروانـه تأسـیس و مسـئولیت فنـی فروشـگاه های 
سـموم طـی نامه ای بـه مدیران جهاد کشـاورزی اسـتان و دسـتگاه های ذیربط 
ارسـال و متقاضیـان واجـد شـرایط با شـرکت در دوره های بازآموزی و آموزشـی 
مسـئولین فنـی واحدهای گیاه پزشـکی و کسـب نمره الزم در آزمـون می توانند 

نسـبت بـه اخـذ پروانـه و فعالیـت در زمینـه مربوطه اقـدام نمایند.
وی بازدیـد و نظـارت مسـتمر بـر ایـن فروشـگاه ها را اسـاس تولیـد محصـول 
سـالم دانسـت و گفـت: در این راسـتا سـازمان با تشـکیل کمیته فنـی تخصصی 
سـموم و نهاده های کشـاورزی با حضور فعاالن و کارشناسـان از سـازمان جهاد 
کشـاورزی، سـازمان حفظ نباتات اسـتان و اتحادیه سـموم نسـبت به ساماندهی 

و نظـارت بـر ایـن فروشـگاه ها اقدام نموده اسـت.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

موثـر بـه منظـور جلوگیـری از ورود واکسـن هـا مشـابه خارجی  اسـت چرا که 
تـوان موسسـه رازی شـیراز در ایـن زمینـه متناسـب با نیاز کشـور خواهـد بود.

او گریـزی به سـاخت مـازاد بـر تعهـد سـاالنه واکسـن هـای آنتروتوکسـمی و 
آگاالکسـی دام در سـال جاری توسـط موسسـه رازی شـیراز نیز زد و گفت: این 
موسسـه در زمینـه تولیـد واکسـن آنتروتوکسـمی افزایش 40 درصد داشـته و با 
برنامه ریـزی علمـی در سـال آینـده افق افزایـش حداقل 50 درصـدی در تولید 

واکسـن های مذکـور در نظر گرفته شـده اسـت.
شـیرازی نـژاد افـزود: بـا توجـه بـه نیاز مبـرم پشـتوانه علمی سـاخت واکسـن 
بخـش تحقیقـات و R&D ایـن مرکز تمـام توان خـود را به منظـور ارتقاء کیفی 
و کمـی واکسـن هـا بـکار برد بـه گونه ای که بـا ارائه و شـروع بـه کار حداقل 
15 طـرح تحقیقاتـی و توسـعه ای بـه همـراه پایـان نامه هـای دانشـجویی در 
مقاطـع کارشـناس ارشـد و دکترای تخصصی گام های بسـیار موثـری در تولید 

واکسـن برداشته شـده است.
او مـی گویـد:  همـه مراحـل سـاخت و تولید واکسـن توسـط معاونـت تضمین 
کیفیـت و کنتـرل کیفـی در سـال جـاری بـه شـدت و بـا تـوان علمـی بـاالی 
کارشناسـان مجـرب ایـن بخـش مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت به طـوری که در 

آسـتانه دریافـت مجـوز دیگر بیـن المللی تحـت عنوان GMP محصـوالت قرار 
ایم. گرفتـه 

شـیرازی نـژاد ابـراز کرد: با برنامـه ریزی و ارائه مدیریت اسـتراتژیک  در سـال 
99 شـاهد رشـد تولیـد واکسـن از نظـر کیفـی و کمـی بـه همـراه تحقیقات در 

زمینـه نـوآوری در حـل مسـائل بیولوژیـک خواهیم بود.

بازدید معاون تحقیق و تولید فرآورده های 
بیولوژیک موسسه رازی کشور از موسسه رازی 

شعبه شیراز
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، آمقـی معـاون تحقیق و تولیـد فرآورده هـای بیولوژیک موسسـه 
رازی کشـور گفـت: بخش هـای تولیـدی انجـام تعهـد واکسـن آگاالکسـی و 
اتمـام تعهـد و عبـور از تعهـد در مـورد واکسـن آنتروتوکسـمی به میـزان 23 
میلیون دز باعث افتخار موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـیراز 

در سـال رونق تولیداسـت.
در ادامـه ایـن دیـدار مسـائل و مشـکالت موجـود توسـط پرسـنل بخش هـای 
تولیـد مطـرح و قرار شـد ضمـن برطرف کردن این مشـکالت، چندین دسـتگاه 

مـورد نیـاز ایـن بخش هـا خریـداری گـردد و در اختیار شـعبه قـرار گیرد.

دریافت معتبرترین مجوز صادرات واکسن طیور 
توسط موسسه رازی شیراز

رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن 
و سرم سـازی رازی شـعبه جنوب 
کشـور – شـیراز گفت: این شـعبه 
کشـور  در  بـار  نخسـتین  بـرای 
گواهینامـه   دریافـت  بـه  موفـق 
GMP یـا باالتریـن "مجـوز بیـن 

هـای  واکسـن  صـادرات  المللـی 
طیـور" شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، 
علـی شـیرازی نـژاد  تصریـح کـرد: موسسـه رازی شـیراز یکـی از بزرگتریـن 
مراکـز سـاخت واکسـن هـای دامی، طیـور و آبزیان در جنوب کشـور اسـت که 
بـه تازگـی با کسـب مجوز صـادرات واکسـن های طیور بـه خصـوص آنفلوانزا، 
نیوکاسـل و دوگانـه نیوکاسـل ـ آنفلوانـزا گامـی تازه در عرصه واکسـن سـازی 

است. برداشـته 
بـه گفتـه وی، ایـن موسسـه بـا داشتن پرسـنل علمـی و مجـرب و همچنیـن 
اسـت. نظیـر  کـم  در کشـور  واکسـن  تریـن دسـتگاه هـای سـاخت   مـدرن 

جنـوب  شـعبه  رازی  سرم سـازی  و  واکسـن  تحقیقـات  موسسـه  رئیـس 
کشور – شـیراز بـه توفیـق ایـن موسسـه در تولید واکسـن هـای آبزیـان برای 
ماهی هـای آب شـور و سـردآبی نیز اشـاره کرد و افـزود: این مهم گامی بسـیار 
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گفت و گوی پرتوامید با
علی اسدی

کشاورز پیشرو شهرستان مهر

کشاورز و رئیس منابع انسانی
پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

)کارشناس ارشد منابع انسانی(

1( در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟
در حوزه های:

• مرکبات 2000 اصله لیموترش
• نخیالت جدید 1000 نفر پیارم برهی کبکاب

• نخیالت قدیم 500 نفر شاهانی گشخواه
• گلخانه کشت سبزی و صیفی 39000 متر

• کنار هندی 650 اصله
• بزودی 7 هکتار کاکتوس )میوه ای درختی زمینی(

• تولید ورمی کمپوست
 

2(عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست ؟ شرح دهید.
• عشق: ستون کندن فرهاد نه کاریست شگفت 

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است
• مطالعه و تحقیق 

• بازدیدهای میدانی داخلی و خارجی
• استفاده از نظریات نخبگان

3(چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟
• امسـال سـال چهـارم فعالیـت مان هسـت کـه البتـه فعالیت مان بـه صورت 

فـاز بـه فـاز )2( و کماکان ادامـه دارد.

4( بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر چـه راه کاری بـرای هر چه 
بهتـر انجام شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مدنظر شماسـت؟

• از آنجـا کـه آب مایـه حیـات اسـت و بـا آب شـیرین و کافـی می تـوان 
کشـاورزی پویایی داشـت و اینکه آب چاه های کشـاورزی منطقـه هم از لحاظ 

کمـی و کیفـی مطلـوب کشـاورزی خصوصـا گلخانه نیسـت بهترین روشـی که 
مـا در مجموعـه انجـام داده ایم و بسـیار هم موفـق بوده ایم احداث اسـتخرهای 
پلیمـری بسـیار بـزرگ و ذخیـره آب بـاران کـه از لحـاظ کیفیتـی بسـیار عالـی 

هسـت و در طـول سـال بـه صـورت قطـره ای اسـتفاده نمود.

5( چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟
• چالش اصلی عدم کارشناسان خبره و با تجربه

• فقدان گلخانه های مناسب جهت تامین محصول کافی 
• عدم همکاری بانک ها 

• عدم دسترسی آسان به بازار 
6( آیـا صنایـع تبدیلی در حوزه فعالیت شـما الزم اسـت و در منطقه 

دارد؟ وجود 
• متاسـفانه بـا توجـه به کمتر توسـعه یافتگی شهرسـتان صنایع تبدیلی اساسـی 
وجـود نـدارد هر چند اخیرا شـرکت خرمـای بنتو افتتـاح گردیـده و امیدواریم در 

بخش خرمـا کمک اساسـی نماید.
 

7( بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟
• بـازار نقـش اساسـی و حیاتـی در هـر فعالیـت تولیـدی ایفـا نمـوده و به علت 
تغییـرات پـی در پـی در ساسـت گزاری صـادرات، تغییـرات بسـیار زیاد نـرخ ارز 
و ممنوعیـت صـادرات در بسـیاری از مواقـع و ... همـه و همـه اسـترس همـه 

بنگاه هـای تولیـدی خصوصـًا کشـاورز را دو چنـدان می نمایـد. 

8(بـه عنـوان یـک کشـاورز پیشـرو تجربیـات خـود را در زمینـه 
فعالیـت خـود شـرح دهیـد و چه توصیـه ای بـرای افـرادی دارید که 

در زمینـه شـغلی شـما فعالیـت می نماینـد؟
 حقیقتًا تجاربم را در چند جمله خالصه می نمایم: 

• هدف گذاری دقیق و تالش مستمر جهت رسیدن به هدف.
• دلسرد نشدن از نیش و کنایه افراد مغرض و غیر مغرض.

• توانایـی تغییـر در برنامه هـای تعییـن شـده بـر اسـاس مدیریـت تغییـر و 
گرفتـه.  صـورت  بازخوردهـای 

• اسـتفاده از تجـارب آدم هـای موفـق از طریـق )بهینـه کاوی( و سـعی در 
مناطـق مختلـف کشـور.  در  انجـام شـده  اقدامـات  بومی سـازی 

• تیـم سـازی از مهم تریـن عوامـل موفقیـت داشـتن یـک تیـم موفـق و کامل 
هسـت کـه مجموعـه امیـد در ایـن حـوزه نیز خیلـی خـوب انجـام داد و نفرات 
بسـیار خـوب بـا پتانسـیل های بـاال در کنـار هـم قـرار داد و انرژی هـا را بـه 

سـینرژی مبدل سـاخت.
• تعامل با ادارات مختلف و متناسب به فعالیت مجموعه در سطح شهرستان. 
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بــا توجــه بــه نــگاه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه از ابتـدای مسـئولیت خویـش رویکردشان را دانش بنیان و علمـی 
کــردن بخش کشــاورزی در اســتان بیــان نمـوده اند و در ایـن راسـتا مجله ماهنامه پرتو امید سـعی کـرده کـه در صفحـه و سـتون گفـت و 
گـوی کشـاورزی با صاحـب نظران، اسـاتید و مسـئوالن این بخش گسترده به بحث و تبـادل نظـر در خصـوص راه کارهـای کشـاورزی علمـی 
بپــردازد، در ایــن شــماره از پرتــو امیــد پــای صحبت دکتر مرضیه ایزدی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فن آوران 
صـدرای شـیراز )تنهـا مرکـز معیـن آموزش های علمی کاربردی کشـاورزی در اسـتان فارس( نشســتیم که ماحصـل آن از نظرتان می گذرد.

گفت و گوی پرتوامید با
دکتر مرضیه ایزدی
معاون آموزشی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

1( چـه راهـکاری بـرای ارتبـاط بیشـتر سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس و دانشـگاه خودتـان پیشـنهاد مـی دهیـد ؟

ایجـاد و راه انـدازی دفتـر ارتبـاط سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا دانشـگاه علمـی 
کاربـردی امـری ضـروری اسـت چـرا کـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه الـزام بـه 
گذرانـدن واحدهـای عملـی دارنـد، از طرفی هم افزایی سـازمان جهاد کشـاورزی با 
دانشـگاه می توانـد نقـش مهـم و موثر در پـر کردن شـکاف موجود بیـن تحقیقات 
و بخـش اجـرا داشـته باشـد و بـه ارتقاء سـطح علمی و فنـاوری کشـاورزی کمک 

می کنـد. 
فراهـم کـردن زمینـه عرضـه دسـتاوردها و تولیـدات سـازمانی و دانشـگاهی بـا 
برگـزاری نمایشـگاه های مشـترک، اسـتفاده از ظرفیـت کارشناسـان و متخصصین 
بخـش اجـرا به منظـور آموزش هـای کاربـردی دانشـجویان، فراهـم آوردن زمینه 
جـذب و اشـتغال دانشـجویان و فـارغ التحصیالن در بخش های غیـر دولتی مرتبط 
بـا سـازمان و انجـام پژوهش هـا و طرح هـای مشـترک در خصـوص شناسـایی و 
برطـرف کـردن معضـالت و مشـکالت و کمبودهـای بخـش کشـاورزی چـه در 

سـطح اسـتان و چـه در سـطح ملـی امـری ضروری اسـت.

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

نشسـت هایـی بـه منظـور اجـرای اقدامات مشـترک برگزار شـد کـه امیـدوارم در 
آینـده نزدیـک برنامـه ریزی هـا اجرایی شـود.

3( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید ؟
 در راسـتای ضـرورت توسـعه کشـت هـای گلخانه ای با هـدف اقتصـاد مقاومتی و 
مقابلـه بـا بحـران بی آبـی در اسـتان فـارس و افزایـش بهـره وری و ارزش افزوده، 
نشسـتی بـا مدیـران سـازمان جهـاد کشـاورزی در سـال گذشـته برگـزار شـد که 
هـدف از تشـکیل ایـن نشسـت اسـتفاده از امکانـات گلخانـه ای "مرکـز آمـوزش 
آمـوزش عملـی  بـه منظـور  آوران کشـاورزی صـدرا"  فـن  علمـی - کاربـردی 
کشـاورزان و همچنیـن اسـتفاده از اسـاتید و دانشـجویان بـا تجربـه ایـن مرکز در 

راسـتای آمـوزش نـکات احـداث گلخانـه و گلخانـه داری بـود.
همچنین در سـال 98 نشسـتی با سـازمان نظام مهندسی کشـاورزی استان فارس، 
در راسـتای "ضـرورت آمـوزش بهـره بـرداران کشـاورزی و تربیت نیروی انسـانی 
ماهـر و متخصـص" برگـزار شـد تـا بـه دلیـل بهره منـدی ایـن مرکز دانشـگاهی 

از اسـاتید بـا تجربـه و اعضـاء هیـات علمـی و پتانسـیل بسـیار خوبـی کـه جهـت 
آمـوزش بهـره بـرداران مهیا هسـت در این راسـتا گام برداریـم زیرا بر ایـن باوریم 
کـه سـرمایه  گذاری در نیروهـای انسـانی نـه تنها عاملی بـرای توسـعه اقتصادی و 
اجتماعـی کشـور اسـت بلکـه عاملی بـرای اسـتقالل و خودکفایی کشـور در زمینه 

فنـون و تخصـص هـای مورد نظر اسـت.

4 ( آیـا پایـان نامـه هـای دانشـجویی را بـه سـمت برنامـه های بخـش اجرا 
داده اید؟ سـوق 

 از آنجایـی کـه دانشـگاه علمـی کاربـردی فاقـد مقاطـع تحصیلـی تکمیلی اسـت 
از ایـن رو پایـان نامـه نیـز انجـام نمی شـود امـا واحـدی بـه اسـم پـروژه بـرای 
دانشـجویان تعریـف شـده اسـت کـه تـا حـدودی دانشـجویان برخـی معضـالت 
کشـاورزی را بررسـی می کننـد. بـرای مثـال برخـی پروژه هـای کـه در بخـش 
گیاهپزشـکی ارائـه شـده اسـت شـامل تعییـن فلـور علـف هـای هـرز در شـیراز و 
حومـه، بررسـی فـون هـای کنـه هـای زیـان آور در کشـاورزی در اسـتان فـارس 

و.... بـوده اسـت.

5( از منظـر شـما نحـوه فائـق آمـدن بـر چالـش آب در بخـش کشـاورزی 
چیسـت ؟

وضعیـت نابسـامان منابـع آب زیرزمینـی و اضافـه برداشـت از ایـن منابـع، فقـدان 
سـامانه منسـجم جمـع آوری و پردازش اطالعـات و آمار منابع و مصـارف آب، عدم 
توسـعه ارتباطـات بیـن المللی جهت ارتقـاء و انتقال دانش و فنـاوری و تغییرات آب 
و هـوا و خشکسـالی هـا و کاهـش سـرانه منابع تجدیـد پذیر از جملـه چالش های 

آب کشـاورزی است.
بنابرایـن ظرفیت سـازی سـاختاری و نیروی انسـانی بـرای اصالح الگـوی مصرف، 
صیانـت از ذخایـر آب کشـور و جبـران تـراز منفـی آب زیرزمینـی، بازنگـری و 
اولویت بنـدی طرح هـا و پروژه هـای تامین آب، توسـعه سـامانه های جمـع آوری و 
تصفیـه فاضـالب از جملـه راه کارهـای موثر به منظـور فائق آمدن بـر چالش های 

مذکور اسـت.
همچنیـن تغییـر الگوی کشـت، توسـعه کشـت های گلخانـه ای به ویژه سـبزی و 
صیفـی، انتقـال کشـت برخـی از محصوالت از بهـار به پاییز زمسـتان، اسـتفاده از 
سـامانه هـای نوین آبیـاری، ممانعـت از حفر چاه هـای غیرمجاز، تجمـع زمین های 

کشـاورزی در ایـن راسـتا ضـروری به نظر می رسـد.
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6( شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 
چنـد معیـار اصلی بـرای ارزیابی علمی و فنی بودن کشـاورزی وجـود دارد از جمله 
تولیـد محصـوالت فناورانـه، مدیریـت ذخایـر ژنتیکـی و تنـوع زیسـتی، آموزش و 
ترویـج، سـرمایه انسـانی و همچنیـن ارزیابـی تعـداد بهـره بـرداران اسـتان، میزان 
تولیـد محصـوالت، سـطح زیـر کشـت زراعـی و باغـی و ... و تعداد تکنسـین ها را 

می تـوان نـام برد.

7 ( چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید ؟
گرسـنگی در جهـان در حـال افزایـش اسـت افزایـش قیمـت غـذا و بحـران مالی 
باعـث شـده سـه چهـارم مـردم جهـان برای بقـاء به کشـاورزی وابسـته شـوند. از 
طرفـی افزایـش بیماری هـای مرتبـط بـا رژیـم غذایـی کـه در اثـر عدم تعـادل در 
رژیـم غذایـی روزانه اسـت کـه جمعیت بسـیاری به سـمت اسـتفاده از محصوالت 

کشـاورزی روی آورده انـد. 
از عوامـل مهـم بـرای ایجاد امنیـت پایـدار غذایی؛ اشـتغال زایی، دسترسـی مردم 
بـه غذاهـای متناسـب بـا فرهنـگ، آمـوزش فرهنـگ تغذیـه و بـاال بردن سـطح 
بهداشـت جامعـه، تامیـن غـذای بـا کیفیـت، سـالم و کافی بـرای جمعیت کشـور، 
تولیـد از منابـع داخلـی، خودکفایـی در محصـوالت اساسـی و صـادرات می باشـد.

8 ( ارزیابـی شـما بـه طور کلی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت 
تدبیر و امید چیسـت ؟ 

 بـا توجـه بـه اینکـه کشـاورزی صنعـت اسـت و بخشـی از نیازهای غذایـی مردم 
یـک کشـور را تأمیـن می کنـد و همچنیـن شـاغلین ایـن بخـش از ایـن طریـق 
امـرار معـاش مـی کننـد لـذا در همـه دولت ها بایـد به پیشـرفت این بخـش و رفع 
موانـع و مشـکالت آن اقدامـات الزم را بـه عمـل آورنـد اما در سـال های گذشـته 

ترویـج و بـه کارگیـری اصـول صحیح مهندسـی در کشـاورزی، اسـتفاده از ارقام و 
بـذور اصـالح شـده پربـازده و مقـاوم، توسـعه سـامانه های آبیـاری نوین، توسـعه 
مکانیزاسـیون، تامیـن نهـاده هـای بـا کیفیت، احیـاء و پایـداری منابـع طبیعی و... 
اتفـاق افتـاده اسـت که مرهون تالش دسـت انـدر کاران بخش کشـاورزی، دانش 
آموختـگان ، محققیـن و نـوآوران ایـن بخـش اسـت و بـه عقیـده اینجانـب نقش 
دانشـگاه هـا و موسسـات آمـوزش عالی در این زمینه بسـیار پررنگ اسـت و انتظار 

مـی رود توجـه بیشـتری بـه این مقوله شـود.
 

9( چه توصیه هایی را به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان دارید؟
مهمتریـن توصیـه به بهره بـرداران بخش کشـاورزی به روز کـردن اطالعات خود 
بـا توجـه بـه علـوم نویـن کشـاورزی و اسـتفاده از تکنولوژی های جدید، شـناخت 
دقیـق آفـات و امراض و اسـتفاده بهینه از نهاده های کشـاورزی و کسـب اطالعات 

دقیق از سـوء مصرف سـموم کشـاورزی است.

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

امیـدوارم در کشـور شـاهد پیشـرفت های بیشـتری در زمینـه کشـاورزی باشـیم، 
اشـتغال دانشـجویان و فـارغ التحصیـالن بخـش کشـاورزی امـری بسـیار مهم و 
ضـروری اسـت و از آنجایـی کـه کشـور مـا ایـران دارای شـرایط اقلیمـی بسـیار 
خوبـی بـوده و تنـوع آب و هوایی در تمام مناطق کشـور، زمینه کشـت محصوالت 
کشـاورزی متنـوع را میسـر کـرده اسـت، از ایـن رو جـای پیشـرفت بسـیار بوده و 
انتظـار مـی رود در دانشـگاه هـا شـاهد ورود دانشـجویان بیشـتری در ایـن رشـته 
باشـیم و برخـی مشـکالت باعـث تعطیلی برخی رشـته هـای کشـاورزی در مراکز 

آموزشـی ما نشـود.
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بـا توجـه بـه نـگاه ویـژه رئیس سـازمان بـه تعالی سـازمانی و نقش مهـم کارمنـدان پرتـاش و نمونه در پیشـبرد اهداف 
متعالـی و از آنجایـی کـه بـه دلیـل شـیوع ویروس کرونا و شـرایط حاکم بر جامعـه موفق به ارج نهادن به تـاش کارمندان 
نمونـه بـه صـورت حضـوری نشـدیم، بر آن شـدیم تا از این نسـخه پرتو امیـد، با این عزیزان گفت و گو داشـته باشـیم، 
در ایـن شـماره از پرتـو امیـد، پـای صحبـت هـای لیـا کیانـی و رضـا فزونـی از کارشناسـان منتخـب نشسـتیم و دالیـل 

موفقیـت و همچنیـن نظراتشـان را جویـا شـدیم که ماحصـل آن از نظرتـان می گذرد:

گفت و گوی پرتوامید با لیال کیانی
کارشناس مدیریت امور اداری

گفت و گو با کارکنان نمونه

لطفـا خـود را بـه طـور کامـل معرفـی و میـزان سـنوات خدمـت و سـطح 
بفرماییـد.  را  تـان  تحصیـالت 

لیـال کیانی هسـتم دارای مدرک کارشناسـی و از سـال 83 مشـغول بـه خدمت در 
سـازمان جهاد کشـاورزی شدم.

لطفا بفرمایید در چه مدیریت ها و سطوحی خدمت نموده اید؟
از ابتـدای اسـتخدام در اداره دبیرخانـه فعالیت می کردم و در حال حاضر کارشـناس 
مدیریـت امـور اداری هسـتم و بـه عنوان مسـئول سـامانه حضور و غیـاب فعالیت 

مـی کنم.

بـا توجـه بـه موفقیـت شـما بـه عنـوان کارمنـد نمونـه در راسـتای اهتمـام 
بـه ارزش هـا همچـون ایثارگـری، مشـارکت در بحـران هـا و فعالیـت های 
اجتماعـی و پاسداشـت ارزش هـای اسـالمی چـه اقدامـات موثـری مـد نظر 

اید؟  داشـته 
مسـئولیت پذیـری، رعایـت وجـدان کاری، نظـم و انضبـاط، عدالـت در انجـام 
وظایـف، صیانـت از قانـون در حمایـت از کارمنـدان از جمله ارزش هایی اسـت که 

مـد نظر مـن قـرار دارد.
در ثبـت حضـور و غیـاب همـکاران، پیگیـری امور مرخصـی اسـتعالجی، ماموریت 

آموزشـی نهایـت تـالش را مـی کنم کـه حقی از همـکاران ضایع نشـود.

تا به حال در سنوات گذشته هم نمونه شده بودید؟
خیر

افزایـش بهـره وری از معیارهـای ویـژه ارزیابـی کارمنـد نمونه اسـت به این 
منظـور عملکـرد های حائـز اهمیت و ارزشـمند خـود را بفرمایید؟ 

افزایـش دانـش و مهـارت، تسـلط به قوانین اداری و کسـب دانـش در زمینه کاری 
نیاز اسـت. مورد 

بـه عنـوان نیـروی انسـانی نمونه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
چـه خالقیـت هـا و نـو آوری های داشـته اید ؟

ارائـه خدمـات الکترونیکـی کـه باعـث کاهش تـردد همکاران شـده و ایـن صرفه 

جویـی در زمـان بـرای همـکاران بـه دنبـال دارد و خطـرات ناشـی از رفـت و آمد 
کاهـش مـی دهـد و افزایش بهـره وری از نیروی انسـانی به عنوان سـرمایه اصلی 

دارد. سازمان 
منظـور ارتقـای سـامانه حضور و غیاب و تسـهیل اجـرای امور مرتبط بـا همکاران، 
ایـن سـامانه مرتـب پایـش مـی شـود و نقـاط ضعـف بـه طـراح سـامانه ارائه می 
شـود تـا خدمـات الکترونیکـی ارتقـا پیـدا کنـد و خدمـات بـه سـامانه کارگزینـی 

افـزوده می شـود.

بـرای تقویـت روحیـه کار گروهـی و مشـارکت جمعـی در محیـط کار خود 
چـه برنامـه هایـی اجرایی کـرده اید؟ 

انجـام وظایـف محولـه بـر اسـاس روحیـه مشـارکت و همدلـی، تقویـت فرهنـگ 
پاسـخگو بـودن، تقویـت روحیه قدردانـی از دیگران و احترام به شـخصیت یکدیگر 

از جملـه اقداماتـی اسـت که در ایـن زمینه انجـام دادم.
ویژگـی هـای عمومـی و مدیریتـی کـه بـرای موفقیـت شـغلی و فردی مـی تواند 

بـرای دیگـر همـکاران راهگشـا باشـد و موثر واقـع شـود بفرمایید؟ 
عـدم اسـتفاده از جایـگاه شـغلی و اختیـارات سـازمانی در جهـت منافع شـخصی و 
یـا گروهـی خـاص خواسـته هـای قانونی اربـاب رجوع بـا صحت، دقت و سـرعت 

انجام شـود.

چه توصیه ای برای سایر همکاران سازمان دارید؟
همیشـه و در همـه حـال رضایـت خداوند متعـال را مدنظر قـرار دهنـد و او را ناظر 

بـر اعمـال و کـردار خـود بدانند و حـق الناس در همـه امور رعایـت کنند.

توصیـه و پیشـنهاد خـود را بـرای تعالـی هـر چه بیشـتر سـازمان حداکثر در 
سـه جملـه بفرمایید.

هـدف همـکاران سـازمانی مـا در امـور اداری، انجام صحیـح وظایف سـازمانی در 
جهـت رضایـت کارکنـان، دفـاع از حقـوق آنـان و ارائـه بهترین خدمـات در جهت 

توسـعه سـازمان به آنان اسـت.
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لطفـا خـود را بـه طـور کامـل معرفـی و میـزان سـنوات خدمـت و سـطح 
بفرماییـد.  را  تـان  تحصیـالت 

رضـا فزونـی، دانشـجوی مقطـع دکتـرای تخصصـی فیزیولـوژی تولیـد مثـل دام 
دانشـگاه شـیراز و دارای 15 سـال سـابقه خدمـت هسـتم.

لطفا بفرمایید در چه مدیریت ها و سطوحی خدمت نموده اید؟
خدمت خود را با "پسـت کارشـناس امور دام" در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان 
پاسـارگاد آغاز کردم، سـپس همین پسـت را در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت داشـتم و بعـد از انتقـال بـه مرکـز اسـتان بـه مـدت 6 مـاه در مدیریـت 
شـیالت و امـور آبزیـان مشـغول به کار بودم و از سـال 90 تاکنـون در معاونت بهبود 

تولیـدات دامـی و همچنیـن مدیریت امور دام مشـغول به فعالیت هسـتم.
بـا توجـه بـه موفقیـت شـما بـه عنـوان کارمنـد نمونـه در راسـتای اهتمـام 
بـه ارزش هـا همچـون ایثارگـری، مشـارکت در بحـران هـا و فعالیـت های 
اجتماعـی و پاسداشـت ارزش هـای اسـالمی چـه اقدامـات موثـری مـد نظر 

اید؟  داشـته 
از آنجـا کـه بـه یـاری خداونـد متعـال در نهـادی مشـغول بـه کار شـده ام کـه نام 
جهـاد را داشـته، سـعی و تالشـم بر آن بوده کـه در امورات مختلـف از این موضوع 

تبعیـت نمـوده و جهادی عمـل نمایم.
همچنیـن بـه منظـور بـرون رفـت از بحـران هـای مقطعی موجـود در بخـش نیز 
همـراه بـا مدیران مجموعه همفکری و مشـارکت الزم را داشـته باشـم، برای مثال 
در بحـث جلوگیـری از قاچـاق دام بـه کشـورهای حـوزه خلیج فـارس و پیرو ابالغ 
طـرح هویـت گـذاری دام، برنامه ریـزی مفید و موثـری در مجموعه و با مشـارکت 

همـکاران مختلف انجام شـد.
تا به حال در سنوات گذشته هم نمونه شده بودید؟ 

خیر
افزایـش بهـره وری از معیارهـای ویـژه ارزیابـی کارمنـد نمونه اسـت به این 

منظـور عملکـرد های حائـز اهمیت و ارزشـمند خـود را بفرمایید؟ 
اجـرای برنامه هـای مختلـف اصـالح نـژادی در بخـش دام سـبک نظیـر توسـعه 
و ترویـج دام هـای پربـازده بـرای متقاضیـان واجـد شـرایط در قالـب برگـزاری 
کالسـهای آموزشـی، اجـرای طرح هـای آمیخته گـری دام هـای بومی بـا دام های 
پربـازده، اجـرای طـرح مدیریـت تولیـد مثـل کـه همگـی ایـن طرح ها بـه منظور 

افزایـش بهـره وری در ایـن بخـش اجـرا شـده اسـت.
بـه عنـوان نیـروی انسـانی نمونه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

چـه خالقیـت هـا و نـو آوری های داشـته اید ؟
اجـرای طـرح سـامانه پرورش مرغ گوشـتی در سـنوات 89 تا 92 کـه در این طرح 
جوجه ریزی هـای انجـام شـده بـه صـورت آنالیـن ثبـت شـده و مراحـل مختلف 

پرورشـی تـا زمان کشـتار پایش شـد.
طـرح دوم نیـز ارائـه بسـته پیشـنهادی "اجرای طـرح کارت شـیر" بود کـه مراحل 

ابتدایـی اجـرای آن را نیز بر عهده داشـتم و سـپس پیگیری آن بـه همکاران دیگر 
واگـذار شـد و هـم اکنـون نیـز بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای سـازمان در حـال 

اجراست.
بـرای تقویـت روحیـه کار گروهـی و مشـارکت جمعـی در محیـط کار خود 

چـه برنامـه هایـی اجرایی کـرده اید؟ 
البتـه تقویـت روحیـه کار گروهـی از اهـم وظایـف مدیـران مجموعـه اسـت، ولی 
بنـده بـه عنـوان یـک کارشـناس در راسـتای اجـرای ایـن موضوع سـعی کـرده ام 
کـه مـوارد و وظایـف محولـه را با همفکری دوسـتان اجـرا نموده و از نظـرات آنان 
بهره منـد شـوم و در ایـن راسـتا امـور را چـه از نظـر کار فکری و چـه کار فیزیکی 
تقسـیم بندی نموده و به تناسـب شـرایط افراد، بخشـی از آن را به سـایر همکاران 
واگـذار نمایـم. البتـه حفـظ فضایی صمیمـی و در برخـی مواقع خنده و شـوخی نیز 

بـه عنوان چاشـنی کار مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
ویژگـی هـای عمومـی و مدیریتـی کـه بـرای موفقیـت شـغلی و فـردی مـی 
توانـد بـرای دیگـر همـکاران راهگشـا باشـد و موثـر واقـع شـود بفرمایید؟ 
قطعـا داشـتن برنامـه و برنامـه ریـزی مناسـب در تمامی امـور می توانـد مفید واقع 
شـود. شـناخت دقیـق از پتانسـیل ها و امکانـات در دسـترس، اسـتفاده مناسـب از 
امکانـات موجـود، داشـتن برنامـه زمانـی مناسـب و در نهایـت داشـتن پشـتکار و 
جدیـت در امـور مختلـف فـردی و شـغلی، در کنـار مطالعـه، آمـوزش و یادگیـری 

می توانـد ویژگـی هـای مثبـت فـردی و شـغلی کارکنـان را ارتقـا دهد.
چه توصیه ای برای سایر همکاران سازمان دارید؟

توانمنـدی خـود را در زمینـه شـغلی افزایـش دهنـد تـا عـالوه بـر کمـک بـه 
جامعـه بهره بـرداران هـدف در زمـان خدمـت، در زمـان بازنشسـتگی تجـارب و 

اندوخته هـای عملـی آنـان بـرای جامعـه کشـاورزی مفیـد واقـع شـود.
توصیـه و پیشـنهاد خـود را بـرای تعالـی هـر چه بیشـتر سـازمان حداکثر در 

سـه جملـه بفرمایید.
بـه عقیـده بنـده برای متعالی شـدن سـازمان شـرایط مختلفـی الزم اسـت اما چند 
شـرط اولیـه الزم اسـت که وجود داشـته باشـد کـه اگر نباشـند حتی با وجـود بقیه 
شـرایط، رسـیدن بـه تعالـی دیـدن سـرابی در بیابـان بیـش نیسـت، و آن شـرایط 

اولیـه عبارتند از:
1( وجـود نیروهـای متعهـد و متخصصـی که صرفًا بـا آزمون های اسـتاندارد جذب 

شـده باشند.
2( بـه کارگیـری افـراد متعهـد، متخصـص، توانمنـد، با پشـتکار و تجربـه کافی در 
پسـت هـای مدیریتـی کـه این امـر در حـال حاضر بـا راه انـدازی کانـون پردیس 

مدیـران در حـال اجرا اسـت.
3( تعییـن الویـت هـا هـر بخـش و ارائه برنامـه برای بخـش های مختلـف که در 
حال حاضر در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس انجام می شـود از اقدامات 

موثر در تعالی سـازمانی اسـت.

گفت و گوی پرتوامید با رضا فزونی
کارشناس مدیریت امور دام 

گفت و گو با کارکنان نمونه
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مـدت خدمـت شـما در چـه سـنواتی در اداره کشـاورزی سـابق و یـا سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بوده اسـت؟

29 سـال را در اداره کشـاورزی و سـال آخـر را در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس خدمـت نمـودم و از سـال 62 مسـئولیت راه اندازی و تشـکیل تعاونـی کمباین 
داران را بـه عهـده گرفتـم و در سـال 1380 بازنشسـته که شـدم تا امـروز کماکان کار 

قبلی خـود را دارم.
در طـول خدمـت از چه سـمتی آغاز بـه کارکردید و در خاتمه با چه مسـئولیتی 

خدمتتان به اتمام رسـید؟
کار خـود را بـا سـمت تکنسـین زراعت شـرکت های سـهامی زراعی شـرکت شـمس 
آبـاد تخـت آرایـا مهر سـابق آغـاز و خدمت خود را با سـمت کارشـناس شـرکت های 

سـهامی زراعـی به پایان رسـاندم.
در سـنوات خدمتـی خـود چـه موفقیت هایـی در تولیدات کشـاورزی اسـتان و 

چـه موفقیـت هـای در زمینـه اداری کسـب کردید؟
اینجانـب مدتی در سـپاه ترویج و سـپس در شـرکت زراعی، مسـئول کاشـت، داشـت 
و برداشـت بـوده ام و اول انقـالب در بازسـازی مناطـق روسـتایی در خدمـت آقـای 
مرحـوم ربانـی فعالیـت نمـوده ام و سـپس مدتـی مسـئول برداشـت غـالت اسـتان و 
سـپس رئیس فنی تکنولوژی اسـتان و سـپس در سـتاد توزیع ماشـین های کشـاورزی 

اسـتان بوده ام.
رمز موفقیت جنابعالی در زمینه های مذکور چه بود؟

عالقه و عشق به بخش کشاورزی مهمترین عامل موفقیت اینجانب بوده است.
نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود کشاورزی استان چیست؟

مـن توقعـات خـود را بـه صـورت مکتوب در سـال 80 به آقـای مهندس رضـوی ارائه 
دادم و اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه بحـث بلـوک بنـدی انجـام شـود و تمـام اراضـی 
کشـاورزی در اختیار کارکنان جهاد کشـاورزی قرار بگیرد و هر کارشناسـی مسـئولیت 
آن قسـمتی کـه به آن محول شـده بـر عهده بگیرد و پارسـل بندی به صـورت واقعی 
انجـام شـود بنابرایـن بایسـتی تمـام مراحـل کاشـت از شـیار، لولـر، کشـت، داشـت، 
آبیـاری و برداشـت توسـط کارشناسـان نظارت شـود لـذا اگر کشـاورز متوجه شـد که 
شـما دلسـوز او هسـتید و کارشناسـی را درسـت انجـام مـی دهیـد شـما را قبـول می 
کنـد و اگـر متوجـه شـد کـه فقـط همـه چیز مثـل زیـر کار در رفتن اسـت شـما را به 
عنـوان کارشـناس قبـول نمـی کنـد اگـر ما بخواهـم به طـور واقعـی ترویـج را انجام 
دهیم بایسـتی کارشـناس در روسـتا بماند و این کارشـناس شـب در روسـتا باشـد نه 
اینکـه کارشـناس 9 صبـح بیاید و سـاعت 2 بعدازظهر بـه منزل برگـردد ترویج زمانی 
اثـر گـذار اسـت کـه خـود کارشـناس کننده کار باشـد کـه البته ایـن مهـم نقیصه ای 
اسـت کـه در دانشـکده هـای مـا وجـود دارد و هر کارشـناس بعـد از فـارغ التحصیلی 

دنبـال میـز مـی گـردد بنابرایـن بایسـتی بـه بخـش کشـاورزی اهمیـت داد و بـرای 
کارهـای سـخت سـازمان تامیـن اجتماعـی مـدت بازنشسـتگی را از 30 سـال بـه 20 

سـال کاهـش دهد. 
پیشنهاد شما برای ارتقای سطح کشاورزی استان چیست؟

حضـور کارشناسـان، تکنسـین هـا و کارکنـان در عرصـه کشـاورزی و آشـنایی با دید 
کشـاورزی و حتـی تذکـر دادن سـاده بـه بهره بـردار به عنـوان مثال اینکه علف سـبز 
در مزرعـه دارد آیـا سمپاشـی انجـام داده اسـت یـا خیـر همیـن تذکر کوچـک اعتماد 
کشـاورز را بـه کارشـناس جلـب مـی کنـد و بدون حضـور کارشناسـان، کشـاورزی ما 
بـه صـورت سـنتی خواهد بود و ما بایسـتی حضور داشـته باشـیم و نگرش کشـاورز را 

تغییـر دهیم که کشـاورز شـما را قبول داشـته باشـد.
بهترین و بدترین خاطره شما از دوران خدمتتان چیست؟

خاطـره بـد اینجانـب مربـوط به 25 سـال پیش اسـت کـه یکـی از راننـدگان کمباین 
بچـه خـود را در بهبهـان از دسـت داد و سـال بعـد صاحـب فرزنـد پسـر دیگری شـد 
کـه نـام فرزنـد فـوت شـده را بر آن گذاشـت کـه متاسـفانه آن بچـه نیز 3 سـال قبل 
در بهبهـان کشـته شـد و خاطـره بـد دیگر من نیـز مربوط بـه راننده کمباینـی بود که 

چفیـه آن در دور گـردن او پیچیـده شـده بـود و متسـفانه در مخـزن خفه شـده بود. 
اما خاطره خوب اینجانب مربوط به نظم آوردن برداشت غالت کشور است.

طوالنـی بودن دوران برداشـت و بی نظمـی حضور کمبایندار در مزرعه متاسـفانه علی 
رغـم تـالش شـبانه روزی اسـتان های دیگر حاضر نیسـتند کـه اتحادیـه کمباینداران 
را بـا مشـارکت چنـد اسـتان تشـکیل دهنـد در حالی که ما به طور مشـترک با اسـتان 
هـای فارس، کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، کهگیلویه و بویـر احمد چهار 

محـال بختیـاری، بوشـهر، اصفهان و یزد اتحادیـه کمباینداران را تشـکیل داده ایم.
چه توصیه ای به کارکنان جهاد کشاورزی دارید؟

حضور و عالقه مندی به کار در بخش کشاورزی
 چه توصیه ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارید؟

درصـورت حضـور کارشناسـان کشـاورزی در مزرعـه، بهره بـردار بایسـتی به صحبت 
کارشناسـان بـه طـور دقیق گـوش دهد.

و کارکنـان جهـاد  بـرای کشـاورزان  قانونـی  در سـنوات خدمـت شـما چـه 
کشـاورزی تصویـب یـا لغو شـده که بـه نظر شـما در روند توسـعه کشـاورزی 

تاثیـر مثبـت یـا منفی داشـته اسـت؟
بیمـه تامیـن اجتماعـی روسـتائیان و عشـایر کار بسـیار خوبـی بـوده اسـت کـه در 
روسـتاها انجـام شـده اسـت و همچنین خرید تضمینـی محصوالت اسـتراتیژیک یکی 
دیگـر از اقدامـات بسـیار خـوب بوده اسـت زیـرا که بخـش خصوصی تـوان انجام این 

مهـم را ندارد.

گفت و گوی پرتوامید با سید محمد جعفری 
از پیشکسوتان جهاد کشاورزی استان فارس

گفت و گوی پرتو امید
با پیشکسوتان جهاد کشاورزی فارس

از ایـن پـس بـا بـاز شـدن صفحـه ای جدیـد بـر آن شـده ایم تـا بـه 
منظـور تجلیـل از پیشکسـوتان بخـش کشـاورزی گفـت و گوییـی را با 

آنهـا انجـام دهیـم تـا از تجربیـات ارزشمندشـان بهـره گیریـم.
در اولیـن گام بـه سـراغ سـید محمـد جعفـری رفتیـم کـه ماحصـل 

گفـت و گویمـان بـه قـرار زیـر اسـت:
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

ایجــاد احســــاس
اثر بخشی در کارکنان؛

ایجاد احساس اثر بخشی در کارکنان: 
بسـیار مهـم اسـت کـه کارکنان احسـاس خـود اثر بخشـی داشـته بنابراین سـعی 

می کننـد قابلیـت هـای خـود را ابـراز نمایند.

ایجاد و اعتماد سازمانی: 
افـراد توانمنـد بـه آن اعتمـاد دارنـد کـه مطمئـن هسـتند کـه رفتـاری یکسـان و 
متضانـه خواهنـد دیـد و اینکـه سـازمان رعایـت انصـاف و ارتباطـات موثـر دارد، 

می شـود. مطمئـن 

ایجاد سرآمدی زمانی توانمندی سازمانی : 
افـراد توانمنـد احسـاس می کننـد کـه در رشـد پیشـرفت و تعالـی سـازمانی نقش 
داشـته و زمانـی کـه سـازمان در رقابـت هـای داخلـی و خارجـی بـه موفقیـت 
می رسـد احسـاس کـرده و از اینکـه سـازمان نقـش فـرد را در موفقیـت سـازمان 

می شـود. مطمئـن  می دانـد 

توجه به ضرورات و نیازهای کارکنان : 
افـراد توانمنـد از اینکـه سـازمان بـه نیازهـا و در خواسـت هـا توجـه داشـته و در 
مقاطـع زمانـی مختلـف از ابعـاد مـادی و معنونی سـازمان خـود را ملـزوم می داند 

کـه ایـن نیازهـا را شناسـائی و برطـرف نمایـد، مطمئـن می شـوند.

•••
در آخـر بـه ایـن نکته اشـاره می شـود کـه نقش سـبک هـای رهبـری در توانمند 
سـازی کارکنان بسـیار مهم اسـت برای مثال سـازمان هائی به سـمت سبک های 

رهبری مشـورتی، مشـارکتی و تشـویقی حرکـت می کنند.
از ایـن سـبک هـا نیاز بر کارکنـان توانمنـد در واحدهای مختلف دارند، لذا بایسـتی 
بـرای رسـیدن به لحاظ کردن سـبک هـای رهبـری نیازهای آموزشـی، تخصصی 

و مهارتـی را برنامه ریـزی کـرده و اجـرای اثر بخشـی آن ها بود.
مدیـران بـرای افزایش توانمندسـازی کارکنان و ایجاد محیطی توانمند در سـازمان 
مسـتلزم ایفـای نقـش در حـوزه هـای چهارگانـه آمـوزش، یادگیـری، انگیـزش و 

مشـارکت کارکنان می باشـند.
مدیـران بایسـتی خالقیـت هـای عاطفـی و کاهش اضطـراب در محیـط کار را در 
نظـر داشـته و محیطـی مناسـب بـرای توسـعه کارکنـان ایجـاد کننـد و از طرفـی 
سـهم کارکنـان در تـالش و جدییـت و اسـتفاده کامـل از همه اسـتعدادهای بالقوه 
بـرای توانمنـد سـازی نحـوه خـود و بهـره گیری نتایـج ایـن توانمندی در توسـعه 

سـازمان بسـیار مهم می باشـد. 
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حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

گل محمدی
بـا توجـه بـه وضعیت بحـران آب در اسـتان، یکی از شـاخص ترین صفاتـی که در 
گل محمـدی می تـوان ذکـر کـرد، بقاء و سـازگاری این گیاه به خشـکی اسـت به 
طـوری کـه در حـال حاضـر حـدود 30 درصـد از گلسـتان های کشـور بـه صورت 

دیم کشـت شـده اند. 
مقـاوم بـودن بـه شـرایط نامسـاعد محیطـی و خاکـی و امـکان کشـت در اراضی 
شـیب دار و توجیـه اقتصـادی آن باعـث شـده بسـیاری از کشـاورزان تمایـل بـه 

توسـعه این گیـاه داشـته باشـند. 
لـذا بـا توجـه بـه انجـام زیرسـاخت های اولیـه از جملـه شناسـایی و توسـعه ارقام 
و ژنوتیپ هـای برتـر در اسـتان و کشـور و بـا توجـه بـه وجـود بیشـترین سـطح 
گل محمـدی در کشـور و اسـتان و عجیـن بـودن فرآورده های ایـن محصـول 
بـا فرهنـگ کشـورمان ضـرورت دارد بـه مـوازات تحقیقـات انجـام شـده توسـعه 

گلسـتان ها ادامـه یابـد و در ایـن راسـتا:
• ایجاد صنایع و کارخانه های فرآوری گل محمدی

• راه اندازی صنعت اسانس گیری با توجه به ارزش باالی اقتصادی اسانس
• ارتقا نقش دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در صنعت اسانس و گالب گیری

• بازاریابی مناسب و توسعه زنجیره ای محصول
• ایجاد برند مناسب با توجه به تولید استان

از مهم تریـن راهکارهـا بـه منظوراسـتفاده از ظرفیت هـا و پتانسـیل های اسـتان و 
کشـور در جهـت بهبـود وضعیت موجود می باشـد.

زعفران
توسـعه مـزارع زعفـران ضمـن ثبـات در بـازار صادراتی ایـن محصـول ارزشـمند، 
باعـث اشـتغال زایی، ارزآوری مبتنـی بـر صـادرات غیرنفتـی می گـردد. ضمن این 
کـه بـه دلیـل نیـاز آبـی کمتر در مقایسـه بـا بیشـتر گیاهان زراعـی و باغـی زمینه 
تغییـر الگـوی کشـت را فراهم می کند. موقعیـت جغرافیایی اسـتان، وجود تقاضا در 
بازارهـای خارجـی، امـکان تولیـد محصوالت جانبـی، امکان اسـتفاده از زمین های 
رسـی و لومـی و تولیـد ارگانیـک، فرآوری بهداشـتی و ایجاد بسـتر سـرمایه گذاری 
در زمینـه تولیـد مشـتقات زعفران و ارزآوری باالی آن نشـان می دهـد که زعفران 
بـه عنـوان یک محصول اسـتراتژیک سـهم قابـل توجهـی در صادرات غیـر نفتی 
بـه خـود اختصاص داده اسـت لذا توسـعه این محصـول به مـوازات تحقیقات انجام 

شـده ضرورت دارد. در این راسـتا:
• ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد آزمایشگاه های کنترل کیفی 
• تولید پیاز )corm( اصالح شده متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه 

• وجود نهاده ها و ماشین آالت نوین کشاورزی جهت افزایش بهره وری مزارع
• شناسایی ذائقه مشتریان در بازارهای هدف

• استفاده از روش های مکانیزه و مدرن کاشت، داشت و برداشت
• تقویـت و حمایـت از تعاونی هـاي خریـد محصول در مناطق کشـت در راسـتاي 

خرید مسـتقیم محصول از کشـاورز
• پرداخت تسـهیالت بـه سـرمایه گذاران، ایجاد صنایع تبدیلـی و تکمیلی، حمایت 

مالـی دولت و تشـویق به ایجاد صنایـع داراي مزیت
از مهم تریـن راهکارهـا بـه منظور اسـتفاده از ظرفیت ها و پتانسـیل های اسـتان و 

کشـور در جهت بهبـود وضعیت موجود می باشـد.

استراتژی تهاجمی
گل محمدی، زعفران و سایر گیاهان دارویی
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غالمرضا جباری
کارشناس مسئول نخیالت و مرکبات مدیریت 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 از ارقـام معـروف خرمـا کـه درباغـات نخیـالت برخـی کشـورها و بـه خصـوص 
MedjooL کـه  داردخرمـای مجـول  اسـتان وجـود  شهرسـتان های خرمـا خیـز 

بهتریـن رقـم تجـاری خرمـای جهـان اسـت.
و  ای  قهـوه  بـه  متمایـل  رنـگ  سـیاه  و  بسیاردرشـت  مجـول  خرمـای  میـوه 
بسیارخوشـمزه اسـت کـه به سـلطان خرماها یـا king of dates معروف اسـت که 

ایـن رقـم دیـررس و دارای شـیره زیـاد اسـت. 
هـر دانـه خرمـای مرغـوب به طور متوسـط 25 گرم وزن دارد و نسـبت گوشـت به 
هسـته آن متناسـب اسـت و قیمت یک کیلوگـرم خرمای مجـول در بازارهای اروپا 

باالتریـن مبلـغ را در بیـن انواع خرما ها دارا اسـت.
خرمـای مجـول دارای بافتی نیمه خشـک و دیررس اسـت و معمـواًل محصول آن 

در زمانـی که کاماًل رسـیده باشـد برداشـت می گردد.
خرمـای خیلـی مرغـوب مجول به صـورت حبه دارای شـکل ظاهری سـالم، بدون 
عالئـم ضربـه و لکـه که ضد عفونی شـده باشـد و عـاری از آفات انباری اسـت در 
بازارهـای جهانـی یـک میـوه لوکـس و گران اسـت و از نظـر درجه بنـدی خرمای 
مجـول در درجـه A قـرار می گیـرد. نگهـداری خرمـا مجـول بایـد در دمـای صفر 

درجـه در فروشـگاه ها انجـام گیرد.
در طـرح توسـعه باغـات خرمـا با ارقـام تجاری و بـه خصوص رقم مجـول ترجیحًا 
سـعی شـده اسـت مکان هـای بـاغ مـادری دارای آب و خـاک بـا کیفیت باشـند و 
عوامـل آب و هوایـی و توپوگرافـی مناطـق جهت کاشـت مناسـب باشـد و رعایت 
کلیـه مسـائل باغـداری مد نظر قـرار گیرد تا راندمان کار مطلوب و مناسـب باشـد.

هم چنین هم سـو با عملیات کاشـت و داشـت مناسـب برداشـت بهداشـتی میوه و 
بسـته بنـدی اسـتاندارد مـورد توجه قـرار گیرد و مهم تـر اینکه در جهت شناسـایی 
و حفـظ بازارهـای هـدف بـه خصـوص در زمینـه صـادرات برنامه ریـزی داشـته 

باشیم.
احـداث باغـات خرمـا بـا نهـال کشـت بافـت داخلـی در سـطح 30 هکتـار در 11 
شهرسـتان خرماخیـز بـا اختصـاص یارانه برای خریـد نهال که در شـش ماهه اول 
سـال 1398 اجرایـی شـده اسـت، همچنیـن کمـک بـه خریـد 7600 نهال کشـت 
بافـت خرمـای مجـول وارداتـی و توزیـع بیـن بهره بـرداران پیشـرو در سـطح 50 
هکتـار در مناطـق مسـتعد بـا همـکاری باغداران پیشـرو برنامه ریزی شـده اسـت 

کـه در شـش ماهـه دوم سـال جـاری اسـفندماه عملیاتـی می گردد.

طرح توسعه ارقام تجاری خرما
از برنامه هـای مدیریـت باغبانی 
سـازمان جهادکشـاورزی فـارس 
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس

کاداســتر پایــه اطالعــات زمینــی اســت کــه در آن 
اطالعــات توصیفــی و هندســی زمیــن را بــه 

و  داریــم  اختیــار  در  جــا  یــک  طــور 
کشــور  کالن  برنامه ریزی هــای 

بــه وســیله کاداســتر ســریع تــر و 
ــود. ــام می ش ــر انج ــق ت دقی

طــرح کاداســتر اراضــی 
اســتان  کشــاورزی 

فــارس از ســال 1385 
بــرای اولیــن بــار در 
ــتفاده  ــا اس ــران ب ای
از فــن آوری هــای 
شــروع  نویــن 
ــون  ــد. و اکن گردی
در  طــرح  ایــن 
شهرســتان   29
فــارس  اســتان 

اجــرا  حــال  در 
از  کــه  می باشــد 

پیشــرفتی معــادل 80 
ــوردار اســت.  درصــد برخ

ــل  ــرای اص ــتای اج در راس
123 قانــون اساســی جمهــوری 

جامــع  قانــون  اســالمی ایران، 
ــی  ــه علن ــتر( در جلس ــگار )کاداس حدن

ــالمی مورخ 12/11/93  ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــاورزی ب ــی کش ــتر اراض ــه کاداس ــب و تهی تصوی

وزارت جهــاد کشــاورزی واگــذار گردیــد. در همیــن راســتا طبــق 
ــتر  ــه کاداس ــور تهی ــور مام ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــرم، س ــر محت ــه وزی ابالغی

گردیــد. کشــور  کل  کشــاورزی  اراضــی 
ــی  ــتر اراض ــرح کاداس ــی ط ــی و اجرای ــام فن ــردی نظ ــند راهب ــاس س ــر اس ب
ــه  ــوط ب ــب شــده اطالعــات مرب ــا گاداســتر فهرســت مرت ــگار ی کشــاورزی، حدن
ــوع  ــاد، ن ــاحت، ابع ــد مس ــن مانن ــخصه های زمی ــه مش ــت ک ــن اس ــات زمی قطع
ــزرگ  ــه های ب ــه نقش ــی، ب ــا حقوق ــی و ی ــی، ثبت ــخصات رقوم ــری، مش کارب

ــت. ــده اس ــه ش ــی اضاف ــاس آن اراض مقی
ــتر  ــا کاداس ــط ب ــای مرتب ــه فعالیت ه ــگاری مجموع ــا حدن ــتر ی ــات کاداس عملی

ــا اســتفاده از عکس هــا  اســت کــه شــامل تهیــه نقشــه ب
و تصاویــر زمینــی، دریایــی، هوایــی، ماهــواره ای، 
و  تصاویــر  و  رقومی عکس هــا  تبدیــل 
یــا عملیــات زمینــی نقشــه بــرداری، 
ــه های  ــل نقش ــش و تکمی ویرای
ــا  ــه ب ــق نقش ــی و تطبی زمین
وضعیــت واقعــی و موجــود 
امــالک و اضافــه کردن 
اطالعــات  کلیــه 
و  حقوقــی  ثبتــی، 
توصیفــی و کنتــرل 
بــه  و  نهایــی 
آن  روزرســانی 

باشــد. می 
نقشــه  تهیــه 
از  کاداســتر 
اراضــی کشــاورزی 
پایــگاه  ایجــاد  و 
یکپارچــه  و  جامــع 
داده اطالعــات مکانــی 
ــور  ــه منظ ــی ب و توصیف
تثبیــت مالکیــت اراضــی 
برنامه ریــزی  کشــاورزی، 
جهــت مدیریــت یکپارچــه اراضــی، 
ــاورزی و  ــی کش ــه اراض ــت بهین مدیری
همچنیــن اراضــی منبــع ملــی، ســاماندهی و 
تعییــن تکلیــف اراضــی تصرفــی ســنواتی و اختالفــی، 
صــدور ســند مالکیــت اراضــی کشــاورزی، شناســنامه دار کــردن 
ــری  ــر کارب ــری از تغیی اراضــی کشــاورزی، فراهــم شــدن بســتر پایــش و جلوگی
ــرداری  ــره ب ــت، به ــوی کش ــن الگ ــت تعیی ــازی جه ــاورزی، بسترس ــی کش اراض
بهینــه و افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی، برنامه ریــزی بــه منظــور 
یکپارچــه ســازی اراضــی و افزایــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی، بسترســازی 
جهــت تحقــق اهــداف دولــت الکترونیــک در بخــش کشــاورزی، امــکان صــدور 
ــرداران از اراضــی کشــاورزی، بســتر ســازی جهــت  ــرای بهره ب کارت هوشــمند ب
ارتقــای حفاظــت از محیط زیســت و بسترســازی جهــت طــرح آمایــش ســرزمین 

از اهــداف طــرح کاداســتر اراضــی کشــاورزی می باشــد.

ســـتر  ا د کــا
اراضــــــی 
کشــــاورزی؛

 بستر اقتصاد مقاومتی،
حفظ زمین و توسـعه کشــــاورزی
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1- تعداد راس اسب های پرورشی موجود در استان:
هـم اکنـون نژادهـای مختلـف اسـب در باشـگاه هـا و مراکـز پـرورش اسـب اسـتان 
فـارس وجـود دارد بـه طوری کـه تنها در مرودشـت، زرقـان و کوار3500 راس اسـب 
اصیـل در شـرایط مطلـوب نگهـداری می شـود. همچنیـن در کل اسـتان فـارس بـه 
طـور تقریبـی بیـش از 7000 راس اسـب موجود بـوده وصنعت پرورش اسـب در حال 

توسـعه و پیشـرفت است.

2- میزان توانمندی بالقوه و بالفعل پرورش اسب در استان فارس:
اسـب ایـران از گذشـته تاکنـون از همـه لحـاظ از نژادهـای برتـر دنیـا بـوده اسـت.

سـرزمین فـارس یکـی از اسـتان هـای بـا سـابقه طوالنـی در زمینـه پـرورش اسـب 
اسـت. قدیمی تریـن سـنگ نگاره های اسـب ایـران در تنگ چـوگان کازرون و تخت 
جمشـید بـه خوبـی گـواه قدمـت و اصالـت و اهمیت پـرورش اسـب در اسـتان فارس 
می باشـد. نژادهـای اسـب اصیل بومی فـارس یا همان دره شـوری همـواره از بهترین 
هـا بـوده و تقاضـا بـرای ایـن نوع اسـب هـای بومی محلی رو به رشـد بوده اسـت. در 
سـال هـای اخیـر افزایـش قابل توجـه مراکـز تولید، پـرورش و تکثیر اسـب، باشـگاه 
هـای سـوارکاری و برگـزاری مسـابقات در رده هـای مختلـف بـا اسـتقبال قابل توجه 

مـردم روبرو شـده اسـت.
در کنـار رشـد پـرورش نژاد اسـب اصیل فارس )دره شـوری( و افزایـش متقاضیان آن، 
پـرورش سـایر نژادهای اسـب شـامل کـرد، ترکمـن، عـرب و ... نیز در این اسـتان در 
طی 8 سـال گذشـته افزایش چشـمگیری داشـته و توانسـته عالقه مندان و طرفدارانی 

را نیـز جذب خـود نماید.
از سـال 1390 بـا تـالش هـای صـورت گرفتـه در راسـتای برگـزاری جشـنواره ها، 
مسـابقات زیبایـی اسـب و نشسـت های تخصصی متعدد در اسـتان، نژادهـای مختلف 
اسـب بـه مخاطبـان معرفـی و بسـترهای الزم جهـت گسـترش فرهنـگ اسـب و 
اسـب داری در بیـن عالقمنـدان انجـام شـده کـه منجـر به افزایـش تقاضای اسـب و 
بالطبـع رشـد و توسـعه زنجیـره تامیـن و کسـب و کارهـای مرتبط با آن شـده و رونق 
جامعه اسـب شـامل مراکز تخصصی تولید و پرورش اسـب، باشـگاه های سـوارکاری، 
برگـزاری کالس هـای آموزشـی مرتبـط، متخصصـان حرفـه هـای مختلـف از مراکز 
دامپزشـکی دام بـزرگ تـا نعل بنـدی و...، مربیان، مالکان اسـب، ورزشـکاران و عالقه 

منـدان در ایـن حـوزه و صنعـت را رقم زده اسـت.

ویژگـی هـای ظاهـری و اسـتعدادهای کارکـردی نـژاد اسـب اصیـل بومی فـارس 
)دره شـوری( بـه عنـوان ذخایـر ژنتیکی اسـب اصیـل ایرانـی در حوزه های ورزشـی، 
مسـابقات زیبایـی، اسـتفاده در گردشـگری و سـوارکاری در طبیعـت قابلیـت ایـن را 
دارد کـه ثبـت جهانـی شـود و از ایـن طریـق منجـر به رشـد مراکـز تولیـد و پرورش 

نژادهایـی از ایـن قبیـل جهـت صـادرات گردد.
الزم بـه ذکـر اسـت از آنجایـی کـه اسـتان فـارس از قطـب هـای کشـاورزی کشـور 
بـه حسـاب می آیـد تامیـن مـواد اولیـه و خـوراک مخصـوص اسـب یـا همـان علیق 
شـامل یونجـه، جـو، سـبوس، کاه سـفید و دیگـر مکمـل هـای غذایـی بسـیار راحت، 
قابـل دسـترس و در مقایسـه بـا سـایر مناطـق اقتصادی تر بـوده و مشـکلی در تامین 
مـواد اولیـه بـه عنوان خـوراک دام وجـود نداشـته و ندارد کـه در این حـوزه نیز منجر 
بـه رونـق کسـب و کارهـای فـروش خوراک اسـب شـده اسـت. همچنین بـا توجه به 
چهـار فصـل بـودن اسـتان فـارس و تفـاوت آب و هوایـی متفـاوت در نقـاط مختلـف 
ایـن اسـتان در یـک زمان از سـال، امـکان انتقال اسـب هـا در فصل گرم بـه مناطق 

سردسـیر و ییالقـی و برخـورداری از چـراگاه طبیعـی و بالعکس وجـود دارد.

3- نوع نژاد اسب های پرورشی موجود:
فارس )دره شوری( • کرد • ترکمن • عرب خوزستان

* از میـان نژادهـای فـوق الذکـر، نـژاد ترکمـن، عـرب خوزسـتان و کاسـپین دارای 
کارنامـه و نقشـه ژنتیکـی مخصـوص خـود می باشـد و نـژاد اسـب بومی فـارس )دره 

شـوری( در مرحلـه ثبت کشـوری اسـت.

4- نوع نژاد اسب های پرورشی برای سال های آتی:
فـارس )دره شـوری( - کـرد - ترکمـن - عـرب خوزسـتان - اسـب های ورزشـی - 

کاسـپین/ اسـبچه خزر

5-پراکندگـی جغرافیایـی پرورشـی اسـب در اسـتان فـارس بـا ذکر نوع 
آن: نژاد 

بـا توجـه بـه چهـار فصل بودن اسـتان فـارس و تفـاوت آب و هوایـی، مراکـز تولید و 
پـرورش اسـب در اکثـر شهرسـتان هـای این اسـتان فعال می باشـند.

در همـه شهرسـتان ها از تمامی نژادهـای فـارس )دره شـوری(، کـرد، ترکمن و عرب 
خوزسـتان در حـال تولیـد و پرورش می باشـد.

زرقـان، مرودشـت، کـوار و آبـاده، مهر، المـرد، الرسـتان، سـپیدان، ارسـنجان، نیریز، 
کازرون، سروسـتان، اسـتهبان و ... از جملـه ایـن شهرسـتان هـای فعـال در زمینـه 
پـرورش می باشـند. همچنین 25 شهرسـتان از اسـتان فارس دارای هیات سـوارکاری 

جهـت عالقـه منـدان و فعالیـن ورزش سـوارکاری می باشـند.

6- تعداد خانوارهای پرورش دهنده اسب در استان فارس:
بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان فارس خطـه عشـایر پـرور بـوده و قومیت های عشـایری 
مختلفـی از قبیـل لـر، عـرب باصـری، عرب خمسـه و قشـقایی در این اسـتان زندگی 
می کننـد و اسـب بومی محلـی فارس )دره شـوری( از جایـگاه مهمی در میـان زندگی 

سید حبیب اله ساجدی
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

صنعت پرورش اسب
در استان فارس
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عشـایر برخـوردار می باشـد وتقریبًا بیشـتر ایـن خانوارهای عشـایری از تعدادی اسـب 
برخـوردار می باشـند کـه امـر تولیـد و پـرورش آن هـا را نیـز خـود آن هـا بـر عهـده 
دارنـد. همچنیـن در میـان مخاطبـان و عالقه مندان عمومی اسـب فـارس نیز تعدادی 
از آن هـا اقـدام بـه خریـد و تولید،کـره گیـری، پـرورش و تربیـت ایـن اسـب هـا بـه 

صورت محـدود نمـوده اند.
از طرفـی تعـدادی از فعالیـن حوزه گردشـگری اقدام بـه پرورش تعدادی اسـب جهت 

ارائـه خدمـات گشـت با اسـب به توریسـت های داخلـی و خارجـی نموده اند.

7-تعداد فضاهای پرورشی اسب در استان فارس:
مراکز رسمی و غیر رسمی فعال: 123 واحد

8- آمار صادراتی انجام شده طی سال های 95 تا 97 :
بـر اسـاس اسـتناد بـه گزارشـات آمـاری گمـرک فـارس، سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت فـارس، سـازمان جهاد کشـاورزی اعـالم رسـمی و مکتوبی در ایـن خصوص 
ارائـه نشـده اسـت و در صـورت انجام صادرات اسـب اصیـل فارس به خارج از کشـور 

بـه صـورت غیررسـمی و بسـیار محـدود از مرزهـای غیرقانونی بوده اسـت. 

9-تعـداد تولیـد کننـدگان تجهیـزات و وسـایل مرتبط با پرورش اسـب با 
ذکر نـوع محصول:

• مکمل های غذایی اسب: 2 • یراق آالت: 4

10-تجهیـزات و ادوات ضـروری و موردنیـاز بـرای پـرورش اسـب در 
اسـتان فـارس:

• زیـن• یـراق آالت • لـوازم سـوارکاری شـامل گتـر، شـالق، جـل، عـرق گیـر و... • 
لـوازم نعـل بنـدی/ نعـل و میخ نعل • آبشـخور • افسـار • دهنه و آب خـوری • ادوات 
حفـظ و نگهـداری پـادوک، مانژ و مرتع • اسـب کش )تریلرهای مخصـوص جابجایی 

و حمـل اسـب( • صفحـات پارتیشـنی جداکننده باکس
• گاری هـای مخصـوص حمـل کود اسـب • تولید پوشـال )خاک اره درشـت( • تولید 

پارکـور ) موانـع آماده سـازی اسـب( • مینی تراکتـور و مینی لودر

11-قابلیت رشد پرورش اسب با نژادهای برتر جهانی:
در صـورت بهـره گیـری از متخصصـان ژنتیـک، انجـام اصـالح نژادهـای علمـی و 
مطابـق اسـتاندارد و تربیـت صحیـح اسـب هـای تولیـد شـده توسـط مراکـز معتبـر، 

می تـوان نژادهـای قابـل ارائـه در سـطح جهانـی را عرضـه نمـود.
از طرفـی بـا ثبـت ملـی و بیـن المللـی انجمـن نـژادی اسـب های اصیـل ایرانـی و 
ارتبـاط گیـری بـا انجمن های نـژادی و سـازمان های مرتبـط بین المللی در راسـتای 
اصـالح نـژاد و تولیـدات خالص تـری کـه جـزء میـراث ژنتیکی محسـوب می شـوند، 
می تـوان اقـدام بـه حضـور و معرفـی این اسـب های اصیـل ایرانی حداقل هم سـطح 
و تـراز بـا نژادهـای برتـر جهانی نمـود. الزم به ذکر اسـت بـا توجه به خونگـرم بودن 
اسـب هـای نژادهـای اصیـل ایرانـی و انـدازه فیزیکی کوچک تر نسـبت بـه نژادهای 
خونسـرد خارجـی می تـوان در قـدم اول بـه معرفـی و شناسـاندن نژادهـای ایرانـی 
جهـت بسترسـازی ورود تولیـدات ایرانـی بـه بازارهـای خارجی بـا توجـه قابلیت های 

ورزشـی و تفریحـی آن در سـایر کاربردهـا در قدم هـای بعـدی نمود.
الزم بـه ذکـر اسـت توجه داشـته باشـیم رشـد تولیـد و پرورش اسـب اصیـل ایرانی با 
اصـالح ژن از طریـق نژادهـای برتر جهانـی که در نتیجـه نژادهای هیبرید محسـوب 
می شـوند، در قـرن بیسـت و یکـم دیگـر جایـی بـرای توجیـه تولیـد آن نـدارد. امـا 
در صـورت توجـه بـه حفـظ مهم تریـن اصـل یعنـی اصـل حفـظ و نگهـداری ذخایـر 
ژنتیکـی نژادهـای اسـب هـای ایرانـی این موضـوع از مباحـث قابل مطالعه و بررسـی 

در آینـده می باشـد.

12-موانع و مشکالت پرورش اسب:
از آنجایـی کـه پـرورش اسـب امـری تخصصـی می باشـد، پرورش سـنتی اسـب باید 
رفتـه رفتـه به سـمت پـرورش صنعتـی و علمی پیـش برود تـا پس از گذشـت چندین 
سـال بتـوان نـژادی قابـل اتـکا در زمینه پرورش بـه صنعت جهانی اسـب ارائـه نمود.

از مهم ترین مشکالت پرورش دهندگان اسب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• نبـود متولـی و تیـم متخصـص و زبـده در صـدور شناسـنامه و کاشـت میکروچیـپ 

)مشـکل ثبـت و نصـب میکروچیپ(
• ضعف های نظارتی دستگاه های متولی تخصصی در حوزه میکروچیپ گذاری 

• نبـود آزمایشـگاه مجهـز علمی جهـت انجـام آزمایـش و تسـت های ژنتیکـی در 
خصـوص تعییـن خلـوص نـژادی اسـب

• زمان بر بودن و طوالنی بودن فرآیند انجام آزمایشات و اخذ تاییدیه های الزم
• نبود استانداردهای نژادی اسب )فارس و دره شوری(

• عـدم وجـود اسـتاد بوک )کتاب انسـاب نـژادی یا تبارنامـه - شـجرنامه( و همچنین 
عـدم تعریـف دقیـق و مشـخص از فنوتیـپ نژادهـای اسـب ایرانـی هماننـد نـژاد 

بومی محلـی اسـب فـارس )دره شـوری(
• تولید غیر هدفمند پرورش دهندگان با توجه به نبود زیرساخت های مناسب

• عـدم حمایت هـای دولتـی و تسـهیالت بانکی کم بهـره و بامدت زمـان طوالنی در 
حـوزه تخصیـص منابع مالـی به طرح هـای پرورش دام های سـنگین 

• واردات بـی رویـه اسـب های بی کیفیـت و درجـه دو و سـه جهـان در سـال های 
گذشـته بـه داخل کشـور

• مشـخص و محـرز نبـودن سـیلمی های تاییـد شـده جهـت اصـالح نـژاد و تولیدات 
بـا کیفیت

• دشـواری و تعـدد مراحـل دریافـت مجوزهـای سـه گانـه )موافقـت اصولـی، مجـوز 
تاسـیس و مجـوز بهره بـرداری( 

اسـتراتژی های  چشـم انداز،  ماموریـت،  شـامل  باالدسـتی  اسـناد  تدویـن  عـدم   •
راهبـردی، اهـداف کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت صنعـت اسـب در کشـور 
• عـدم بهـره گیـری از سـرمایه گـذاران خارجـی در امـر سـرمایه گـذاری در تولیـد و 

پـرورش اسـب اصیـل فارس
• عدم تعامل و همکاری موثر بخش خصوصی و دولتی

• نبـود اتحادیـه، انجمـن یـا تشـکل خـاص در خصـوص هـر یـک از نژادهای اسـب 
ایرانی اصیـل 

• نبـود اسـتراتژی هـای اجرایی مدون در راسـتای مارکتینگ، برندینگ و توسـعه بازار 
ایران اصیل  اسـب های 

13- موانع و مشکالت پیش روی صادرات اسب های پرورشی :
• عـدم ثبـت جهانـی نژادهـای مختلـف اسـب هـای ایرانـی که مانـع از صـادرات آن 

می شـود.
• نداشتن قرنطینه در کشور مهم ترین مشکل در صادرات اسب

• عدم نمونه برداری به روز 
• عدم توانایی در تعلیم و تربیت صحیح اسب در مقاطع مختلف

• عـدم توانایـی معرفـی پتانسـیل هـای نژادهای اسـب هـای ایرانـی از قبیـل فارس 
)دره شـوری(، کـرد، ترکمـن، عـرب خوزسـتان، کاسپین/اسـبچه خزر

• نبـود کانـال هـای معرفـی اسـب هـای تولیـدی در سـطح ملـی و بیـن المللـی بـه 
دالیـل مختلـف از جملـه عـدم شـرکت در مسـابقات جهانـی

14-سایر موارد قابل ارائه در گزارش:
در کنـار پرورش اسـب هـای اصیل ایرانی در آینده نزدیک در اسـتان فارس و کشـور، 
می تـوان امیـدوار به معرفی اسـب سـواران زبده ای بـه جامعه ورزش کشـور و میادین 
خـارج از کشـوربود تـا از ایـن طریـق نیز معـرف و مبلغ تولیدات اسـب هـای اصیل به 

جامعه جهانی باشـد.
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درخـت خرمـا در 13شهرسـتان جنوبـی اسـتان فـارس کشـت می گـردد. در سـال 
جـاری بـا توجه بـه اینکه گرده افشـانی در بیشـتر مناطـق خرماخیز اسـتان فارس 
بـه تأخیـر افتـاده اسـت، پیـش بینـی می شـود درصـد تشـکیل میـوه و محصـول 
خرمـا افزایـش یابـد. گرده افشـانی خرمـا در اسـتان فـارس در نیمه اول اسـفند تا 
نیمـه اول اردیبهشـت مـاه، بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی هر منطقـه صورت 
می گیـرد. بـا توجـه به اهمیـت موضـوع، روابط عمومی ایسـتگاه و واحـد تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی جهـرم، برآن شـد تـا اصول گرده افشـانی )تلقیـح مصنوعی( 
در نخیـالت را از زبـان دکتـر زرگـری، رییس ایـن مجموعه تحقیقاتی و آموزشـی 

تشـریح بیـان نماید. 
براسـاس نتایـج تحقیقـات به دسـت آمده در ایسـتگاه جهـرم، زمان گرده افشـانی 
در ارقـام مختلـف، متفـاوت اسـت. مناسـب ترین زمـان گـرده افشـانی در ارقـام 
مختلـف خرمـا یـک تا سـه روز بعد از بازشـدن اسـپات می باشـد. در بعضـی ارقام 
ماننـد برحـی، قبـل از بازشـدن اسـپات و در بعضـی دیگـی ماننـد رقـم زاهـدی 
)قصـب( تـا یـک هفتـه بعد از باز شـدن اسـپات نیز، می تـوان گرده افشـانی نمود. 
درخـت نخـل از جملـه درختـان دوپایـه می باشـد. گل هـای نـر و مـاده بـرروی 
درختـان جداگانـه قـرار دارد و بـرای تولیـد اقتصـادی محصـول نیـاز اسـت کـه 
گـرده افشـانی ایـن درخـت توسـط انسـان انجام گیـرد. عملیـات گرده افشـانی به 
صـورت سـنتی و دسـتی توسـط افرادی که بـه آن ها ماهـر )موهر( گفته می شـود 
صـورت می گیـرد. ایـن افـراد )بسـتگی بـه تمیـزي، ارتفـاع و تعـداد خوشـه هاي 
درخـت( هـر روز بـه طـور میانگیـن 40 تـا 50 اصله درخـت نخل را گرده افشـانی 
می کننـد. مناسـب ترین دمـا و سـاعت گـرده افشـانی در درخـت خرما دمـای بین 
22 تـا 27 درجـه سـانتی گـراد می باشـد. سـاعات بین 10 صبـح تا 3 بعـد از ظهر 

مناسـب ترین سـاعات بـرای گـرده افشـانی می باشـد. چنانچـه 6 سـاعت قبـل و 
بعـد از گـرده افشـانی بارندگـی شـود، بایسـتی گـرده افشـانی تکرار شـود. رطوبت 
مناسـب و عـدم وزش بادهـای گـرم و بارندگـی در زمـان گـرده افشـانی ضروری 
اسـت. هـر درخـت مـاده با گرده سـازگار خـود بایسـتی گرده افشـانی شـود. گرده 
سـازگار، زمان مناسـب گرده افشـانی، شـرایط آب و هوایی مناسـب تأثیر مسـتقیم 

بـر عملکـرد و خـواص کیفـی محصول خرمـا دارد.  
زرگـری ضمـن بیـان توضیحـات فـوق، در ادامـه، توصیـه هایی نیـز به باغـداران 
داشـت: ضـرورت دارد باغـداران، بـه موقـع از سـموم مناسـب جهـت مبـارزه علیه 
آفـت کـرِم گـرده خوار و بیمـاری پوسـیدگی گل آذین خرما اسـتفاده نماینـد. اخیراً 
در برخـی پیام هـای مجـازی بیـان شـده کـه تنـک در زمان گـرده افشـانی انجام 
گیـرد؛ توصیـه ما این اسـت کـه عملیات تنـک میوه در زمـان گرده افشـانی انجام 
نشـود و ایـن عملیـات، حـدود یـک مـاه پس از گـرده افشـانی و تشـکیل میوه که 
درصـد تشـکیل میوه و خوشـه های آفت زده و سـالم مشـخص شـد، انجـام گیرد. 
همزمـان بـا گـرده افشـانی نخیالت در اسـتان فـارس، عرق گیـری از غالف های 
اسـپات نـر و مـاده نیز آغاز شـده اسـت. در عرق گیری کـه همراه بـا بویی مطبوع 
و فـرح بخـش در ایـن فصـل همـراه اسـت، نوشـیدنی عـرق طارونـه کـه دارای 
طبیعـت گـرم و معتـدل اسـت نیز، آماده می شـود کـه خـواص درمانـی فراوانی از 
جملـه تسـکین اعصـاب، قـوت دهی قلـب، تقویـت قوای خـاص جسـمی، تقویت 

فعالیـت معـده و بهبـود جریان خـون دارد.

دکتر حمید زرگری
رئیس ایستگاه تحقیقات و آموزش 

کشاورزی جهرم

عطر بهار و طارونه
در داستان زیبای گرده افشانی نخیالت
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تهیه شده توسط : طاهره اوجی
کارشناس مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه



سئواالت یازدهمین مسابقه

 شـــماره: 58 - بهمن مـــــــــاه 98

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی کشور:

تولید کنندگان فارس پذیرش خوبی 
نسبت به راه کارهای علمی و
فن آوری های نوین دارند 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

کشاورزی دانش بنیان 
رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

مجری طرح گلخانه هاي کشور:

سطح گلخانه هاي استان فارس
از 57 هکتار در سال 1387

به 700 هکتار در سال جاری رسیده است

تولید 13300 کیلوگرم پسته در هکتار توسط 
باغدار نمونه ملی در استان فارس

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشاورزان نمونه،
الگوی عملی به کارگیری 

کشاورزی دانش بنیان هستند

معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور:

زنجیره هاي تولید
باعث ایجاد ارزش افزوده

می شوند

استاندار فارس:

کشاورزان فارس به عنوان
طالیه داران امنیت غذایی کشور 

مطرح بوده و هستند

اسامی برندگان مسابقه شماره 1۰
در دهمین مسابقه "پرتو امید" حدود 2۳6 نفر به سئواالت 
جواب داده بودند و از بین آنان 197 نفر به همه سئواالت 
پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به قید قرعه از بین 
این افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود طی 

مراسمی به آن ها اهدا خواهد شد:

علی فتحی - مهدی داوودی - فاطمه روشن

• - چند پروژه در بخش کشاورزی به مناسبت دهه 
فجر در استان فارس به بهره برداری رسید؟

• - سطح گلخانه های کشور و استان فارس چند 
هکتار است؟

• - دالیل انتخاب مدل تعالی سازمانی در سازمان 
جهاد کشاورز استان فارس چیست؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

 شـــماره : 57 - دی مـــــــــــاه 98

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی:

ضرورت طرح تعادل بخشی 
با توجه به کمبود منابع آبی در کشور 

نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسالمی:

توسعه گلخانه ها در مدیریت بهینه آب،
اشتغال زایی و صادرات محصوالت 

کشاورزی نقش به سزایی دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استان فارس رتبه دوم
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت

کشاورزی را داراست

56 طرح صنایع تبدیلی دارای مجوز بی نام
آماده سرمایه گذاری است

 استاندار فارس:

باید بین زکات و مالیات
تفکیک قائل شد

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

افزایش 68 درصدی در میزان 
پرداخت زکات در 9 ماهه 

سال 98 رخ داده است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:

دستیابی کشور به ضریب امنیت 
عنوان:85 درصدی تا افق 1400

مبانی ساخت بندهای 
سنگی مالتی

نویسنده:
حسن مقیم 

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان فارس

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
انـواع مصالـح • رشایـط نگهـداری در محیـط کارگاهـی 

• شـن و ماسـه • شـن و ماسـه طبیعـی و شـن و ماسـه 

شکسـته • ماسـه بادی • سـنگ ها • انواع سـنگ • سنگ 

الشـه • دوام سـنگ • ویژگی هـای سـنگ • مالت هـا

سـیامن • عیـار سـیامن • بـن • لولـه گـذاری • مزایـای 

لوله هـای پلـی اتیلـن • مسـتند سـازی و...

معرفی تالیفات همکاران

سنگرساز بی سنگر
شهید امیدعلی حسن پور

فرزند: محمدعلی
متولد: 1340 شهرستان داراب 

شهادت: 1362 - آبادان

بهتر از جان برای انفاق ندارم
واحـد پل سازي توانسـت  سـه  چهـار روز بعـداز عملیـات  والفجـر 8 پـل  خـود را روي  
ارونـد بینـدازد کـه  دو دسـتگاه  بلدوزر یکـي  مامور بـود. آن  طرف  آب  کـه  نهر حمید 

باشـد پـل  را بکسـل  کنـد و آن را نگـه  دارد و یـک دسـتگاه  هم  در سـاحل  فاو.
رانندگـي  بلـدوزر در سـاحل  فـاو بـه  عهـده  شـهید امیـد علي حسـن پور بـود. یـادم  
هسـت  شـهید حسـن پور در آن  سـرماي طاقت  فرسـاي  کنـار ارونـد از سرشـب  تـا 
صبـح  روي  بلـدوزر نشسـته  بـود و پـل  را نگه  داشـت.  فـردا صبح  وقتی  به  سـراغش 
رفتـم ، دیـدم  کـه  ایـن  بنده  مخلـص  خدا از شـدت  سـرما بدنـش  مي لـرزد ولي  یک  

لحظه پـل  را رهـا نکـرده بـود. )راوی: جهادگـر عبدعلـی دهقـان( 
حـال  کـه  از عالـم  مادیات  دل  بریـده  ام  و به  نور ابدیـت  الهي  پیوسـته ام ، اگر خداوند 
ایـن  بنـده  روسـیاه  را به  درگاهش  راه  دهـد، مي  خواهم  چکیـده  اي  از وصیتنامه ام  را 
بیـان  نمایـم . حـال  که  بـه صداي  هـل  من  ناصر حسـیني  لبیـک  گفتم ، مـي  خواهم  
جانانـه  بـه ندای امام  حسـین  علیه  السـالم  پاسـخ  دهـم . مـن  از اوایل  ایـن  انتظار را 
مي  کشـیدم  کـه  در راه  حـق  و در راه  خـون  خـدا، حسـین  )ع ( بـه  شـهادت  برسـم ... 
خدایـا، چیـزی بهتـر از جانـم نداشـتم که در راه تـو انفـاق نمایم و از تـو می خواهم 
کـه مـرا ببخشـی که تو بخشـنده ای. مـا می رویم به دیار عاشـقان، شـما هـم ایثار 

کنیـد و مثـل دیگـران مـا را تنها نگذاریـد، حتی اگـر در این راه از بیـن بروید.

» جمالتی وصیتنامه شهید امید علی حسن پور«
امیدعلـی در کوچکـي  پـدرش  را از دسـت  داد و در یـک  خانواده  کـم بضاعت  بزرگ  
شـد از همـان زمـان طفولیـت کارگـري  مي کـرد. بـا هـم  بـه  جبهـه  آمدیـم . خیلي  
انسـان  پـاک ، زیـرک  و پـرکاری بـود. خیلـي  کـم  احسـاس  خسـتگي  مي کـرد. این  
شـهید بزرگـوار بعـد از 376 روز حضور مسـتمر در جبهه، به عنوان راننـده بلدوزر در 
1364/12/26 در منطقـه عملیاتـی والفجـر 8 هنـگام احداث جاده شـهید حجتی در 
فـاو ترکـش  بـه  پهلویـش  اصابـت کرد و بعـد از انتقـال بـه بیمارسـتان صحرایی به 

شـهادت رسـید. )راوی: جهادگـر جانباز سـید محمود موسـوی( 
سنگرسـاز بـی سـنگر امیدعلـی حسـن پـور فرزنـد محمدعلـی، در پانزدهـم اسـفند 
1342، در روسـتای عبدویـی شهرسـتان کازرون چشـم بـه جهـان گشـود. تـا پایان 
دوره ابتدایـی درس خوانـد. بـه عنوان راننـده بلدوزر در جبهه حضور یافت. بیسـت و 
ششـم اسـفند 1364 در فـاو عـراق بـر اثر اصابت ترکش به شـکم شـهید شـد. مزار 

وی در گلـزار شـهدای زادگاهش واقع اسـت.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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راحله عدلو 
کارشناس مدیریت 

بودجه 
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کارشناس
شیالت 

امید زارع 
کارکنان 
گزینش 

شهربانو جویبار 
کارشناس

روابط عمومی 

علی اصغر کشاورز 
کارکنان مدیریت

امور رفاه و پشتیبانی 

مجید یعقوبی
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شهرستان آباده 
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محمدمحسن ظریفکار 
کارشناس حوزه 

نمایندگی ولی فقیه 

آزاده غزلی جهرمی 
کارشناس مدیریت 

آب و خاک

مصطفی رضایی 
کارشناس حوزه 

ریاست 

حمیدرضا امتحانی 
کارشناس مدیریت 

بازرسی 

ستار کرمی کارشناس 
دفتر محیط زیست و 

سالمت غذا 
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هادی اکبری کارشناس 
هیئت بدوی رسیدگی 

به تخلفات اداری

غالمحسین مظاهری 
مدیر شهرستان

مهر 

نجماناز طبیب زاده 
کارشناس اداره امور 
فناوری های مکانیزه 

جاوید عباسی 
کارکنان 

حفظ نباتات 

خدیجه زارع 
کارمند اداره 

دبیرخانه 

محمدعلی نداف زاده 
کارشناس

اداره حقوقی 

مهدی صادقی مدیر 
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ایثارگران 
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کارشناس مدیریت 
امور سرمایه گذاری 

لیال کیانی
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امور اداری 
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آمار 
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حراست 
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عفت فتاحی منش 
کارکنان معاونت 

تولیدات دامی

داود لطفی 
شهرستان آباده 

معاون فنی اجرایی 

سعید خرمی 
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ایمان مصلی نژاد 
شهرستان جهرم 
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شهرستان داراب رئیس 
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راضیه مرادی 
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امورمالی
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شهرستان اقلید

کارشناس 

فریدون مردانی 
کارشناس حوزه 
معاونت توسعه

سعید هوشیار 
شهرستان پاسارگاد 

کارشناس 

سیدناصر حسینی خرمی 
شهرستان خرم بید 

کارشناس 

بیژن زارع
کارشناس مدیریت 

امور زراعت

حیدر نورایی 
شهرستان اقلید 

کارشناس 

باقر زارعی 
شهرستان ارسنجان 
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منصوره تجربه 
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جواد مظفری 
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سلیمان قاسمی 
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طیور
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شهرستان خرامه 

کارشناس 

ابراهیم باقری پور 
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فاطمه اکبری 
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فناوری نوین 

عظیم شهوندی شهرستان 
پاسارگاد رئیس اداره 
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آذر ساریخانی 
شهرستان خرمبید 
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محمدجواد قدمی 
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مهدی محمدپور 
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محمدرضا شناور 
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رفاه و پشتیبانی 

سید مصطفی شرافت 
شهرستان استهبان 

رئیس مرکز خدمات حومه 

رضا فزونی
کارشناس مدیریت 

امور دام

محمدحسین خسروی 
شهرستان آباده 

رئیس مرکز خدمات سورمق 

مراد بهجانی
شهرستان جهرم 

کارشناس 
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کارشناس 

قاسم زارع 
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کارشناس 

وحید بستانی 
شهرستان فسا 

رئیس مرکز خدمات حومه 

مریم پور حسینی 
شهرستان کازرون 

کارشناس 

هاتف مومنی بیگدلی 
شهرستان رستم 

کارشناس مسئول 

شاهرخ شفیعی سروستانی 
شهرستان شیراز 
کارشناس مسئول 

بیژن قائدی 
شهرستان سرچهان 

کارشناس مرکز خدمات ویژه 

حجت اله قاسمی 
شهرستان فیروزآباد 

کارشناس 

سیامک جهانی 
شهرستان کوار 

کارشناس 

مهناز جوان 
شهرستان داراب 

کارشناس 

نوازاله خانی 
شهرستان شیراز 

کارمند 

اردوان آزادی 
شهرستان سپیدان رئیس 
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سعید شیروانی 
شهرستان فسا 

معاون فنی 

مهرداد بازیار 
شهرستان کازرون معاون 

فنی اجرائی 

مرتضی فانی 
شهرستان داراب 

کارشناس 

ستار خاکپور
شهرستان شیراز 

کارمند 

رضا کنعانی 
شهرستان سپیدان 

کارمند 

سمیه سلطانی شور باخورلو 
شهرستان فراشبند 

کارشناس 

محمد حیدری 
شهرستان قیرو کارزین 

رئیس مرکز خدمات افرز 



معرفی کارکنان نمونه
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در سال 1398
کارکنان نمونه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در سال 1398

معصومه بادانی 
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حمیده شیربانی
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راضیه بشیر 
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کارمند 
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شهرستان مرودشت 
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شهرستان الرستان 
کارشناس مسئول 

یوسف صفری 
شهرستان مهر 

رئیس اداره ترویج 

بیژن دهقان 
شهرستان مرودشت 

کارشناس 





از دوم اسفندماه تاکنون؛ در 1۴ شهرستان
مهر، المرد، گراش، قیروکارزین، خنج، کازرون، فراشبند، ممسنی، 

فیروزآباد، الرستان، داراب، زرین دشت، رستم و جهرم
با هجوم میلیونی دسته های ملخ صحرایی عملیات پایش

و مبارزه شبانه روزی انجام شده است
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