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نوروز ۱۴۰۰ مبارک
ای کاش هر روزمان نوروز باشد تا نو شویم؛ خودمان، 

 اندیشه هایمان و عشقمان به همه زیبایی ها.
 سال نو مبارک

ــاز ســال  ــده آغ ــع پدی ــه واق ب
جدیــد، عمیقــًا بــه طلــوع 

دارد. اشــاره 
و  حــال  هــوای  ســویی  از 
را کســی جــز  مــا  هــوای 
خودمــان نمی فهمــد و کســی 
جــز خودمــان نمــی توانــد 
بــر گســتره قلــب هایمــان 
ــوزی را  ــه ت ــا کین ــش ی آرام

سرمشــق کنــد.
بایــد قبــول کنیــم کــه از یــک جایــی بــه بعــد در اوج ازدحــام 
ــه  ــه وجــب ب ــان هســتیم ک ــط خودم ــن فق ــی،  ای ــا تنهای ی
 وجــب تابلــوی زندگیمــان را کــم رنــگ یــا پررنــگ می کنیــم

 بنابرایــن بیاییــد بــاور کنیــم گذشــتن از پــل بــا ارزش زمــان 
بــرای هرکســی تکــرار نشــدنی و رو بــه اتمــام اســت.

ــار  ــس به ــو از جن ــی ن ــا نگاه ــال 1400 ب ــدوارم در س امی
خوشــنام تــر از گذشــته، در صفحــات روزنامــه سرنوشــتمان،  

ــیم. ــر باش ــرای یکدیگ ــده ب ــا مان ــه ج ــرات ب ــر خاط تیت
ــان   ــب هایم ــه قل ــدا را ب ــدا و خ ــه خ ــان را ب ــد خودم بیایی
بســپاریم، بــرای هــر طلــوع خورشــید جشــن شــکر و 

بگیریــم. ســپاس گزاری 
ــرای هــم نگــران شــویم، تــالش  ــا ب بیاییــد باهــم باشــیم ت
ــرای  ــرای هــم خاطــره ســاز شــویم.، آن چــه را ب ــم و ب کنی
خــود بــد مــی دانیــم بــرای دیگــران هــم بــد بدانیــم و آنچه را 
 بــرای خــود خــوب مــی دانیــم بــرای دیگــران هــم بخواهیــم؛

بــه ویــژه ایــن کــه در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی 
هســتیم و بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا از 
یــک ســو و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــرایط  حســاس 
ــی کشــور و جنــگ اقتصــادی دشــمنان همیشــگی مان  کنون
کــه در قالــب تحریــم هــای ظالمانــه بــر علیــه ملــت بــزرگ 
ــکاری،  ــورم، بی ــه و ت ــز اســالمیمان شــکل گرفت ــران عزی ای
گرانــی، مشــکالت معیشــتی و دغدغــه هــای اصلــی جامعــه 
ــه  ــی  ب ــت واقع ــت حمای ــا محوری ــت ب ــار آورده اس ــه ب را ب
ســمت شــکوفایی در تولیــد ملــی بــه خصــوص تولیــد موثــر 
ــات اوالی  ــه از ضروری ــور ک ــی کش ــت غذای ــاد امنی در ایج
حیــات مــردم اســت دســت همدیگــر را گرفتــه و گام هــای 

ــم. ــری برداری موثرت
سال جدید شیرین تر از بهار به کامتان باد

علیرضا واحدی پور
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در دومیـن روز کاری رسـمی در سـال جدیـد رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و چند نفر از مدیران ارشـد 
ایـن بخـش بـه دیـدار عنایـت الـه رحیمـی اسـتاندار 

رفتند. فـارس 
ایـن دیـدار  امیـد"، در  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
نـوروزی، پـس از ایراد سـخنان کوتاهی توسـط سـید 
محسـن قائمی مسـئول حوزه نمایندگی ولـی فقیه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و اظهـار امیدواری 
ایـن کـه سـال 1400 سـال خوشـی ها،  وی بـرای 
شـادکامی هـا و موفقیت هـای بیشـتری برای کشـور 
باشـد، حسـین پژمـان رئیـس ایـن سـازمان ضمـن 
تبریـک حلـول سـال جدیـد و آرزوی سـالی خـوب 
در مجموعـه سیاسـت گـذاری اسـتان پهنـاور فـارس 
گـزارش کوتاهـی از کارهای شـاخص انجام شـده در 
طـول سـال گذشـته و چالش هـای موجـود در بخش 
کشـاورزی اشـاره کرد و گفـت: علی رغم داشـتن 14 
چالـش متوسـط و بـزرگ در شـش ماهـه دوم سـال 
بـا مدیریـت و درایـت جنابعالـی، معـاون هماهنگـی 
امـور اقتصـادی و معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 

اسـتانداری آن هـا بـه بحـران تبدیـل نشـد.

وی افـزود بـه حمـداهلل در افزایش تولیـد محصوالت 
کشـاورزی به ویـژه گندم، جـو، پیاز، حبوبـات، کنجد، 
خاکشـیر و تولیـد مرغ، شـیر و ماهیان خاویاری رشـد 

بسـیار خوبی را شـاهد بودیم.
پژمـان اظهـار کـرد: در توسـعه آبیـاری هـای تحـت 
فشـار کمـا فـی السـابق بـا سـطح 835 هکتـار رشـد 

خیلـی خوبـی را داشـتیم.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس تصریح کرد: 
هجـوم ملخ، کاهش بارندگی و خشکسـالی، خسـارت 
سـرمازدگی، کمبـود نهـاده های دامـی و طیور، قیمت 
مـرغ، آفـت سـرخرطومی از جملـه چالـش هـای این 

بخـش بود.
وی گفـت: امیـدوارم در سـال جدید چالـش های قبل 
وجود نداشـته باشـد و بتوانیـم خدمتگـذار خوبی برای 

مردم باشـیم.

بانـک  شـعب  مدیـر  منـش  رزاق  حسـن  محمـد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در سـخنان کوتاهـی بـه 
عملکـرد ایـن بانـک در سـال گذشـته اشـاره کـرد و 
گفـت: 41 هزار میلیارد تسـهیالت پرداخـت کرده ایم 
و بعـد از تهـران رتبـه دوم را کسـب کـرده ایـم و نیز 
در پرداخـت بنـد "خ" رتبـه اول کشـور را بـه دسـت 

آورده ایـم. 
عبدالحسـن صمدنـژاد مدیـرکل منابـع طبیعی اسـتان 
فارس ضمن آرزوی توسـعه همه جانبه کشـور در سـال 
جدیـد و تشـکر از عنایـت هـا وحمایت هـای مجموعه 
اسـتانداری بـه ایـن اداره کل گفـت: امیدوارم در سـال 
1400نقـش محـول شـده و ماموریـت ذاتیمـان را اجرا 

کنیـم و خالقیـت های جدیدی را داشـته باشـیم.
علـی شـیرازی نـژاد رییس موسسـه واکسـن و سـرم 
زمینـه  در  قبـا  سـال  در  کـرد:  اظهـار  رازی  سـازی 
کارهـای  ویروسـی  و  باکتریایـی  واکسـنهای  تولیـد 
بسـیار خوبـی انجام شـده اسـت و بـا افزایش بیسـت 
درصـدی واکسـن هـای باکتریایـی مـازاد تولیـد هـم 

ایم. داشـته 
وی نداشـتن اعتبـارات اسـتانی را اساسـی ترین چالش 
این موسسـه دانسـت و گفت اگر کمبود مکان نداشـتیم 

حداقـل 50 نفـر اشـتغال زایی ایجـاد می کردیم.

در ادامـه ایـن نشسـت عنایـت اهلل رحیمـی اسـتاندار 
فارس گفت: سـال گذشـته سـال سـختی بـود ولی با 
تـالش های صورت گرفتـه ان شـاءاهلل رضایت مردم 
و حـق تعالـی را داشـته باشـد و امیدوارم سـال جاری، 
سـال سـالمتی، موفقیـت و سـعاد تمنـدی باشـد و با 
یـک همدلـی و تالش مضاعـف بتوانیـم خدمات بهتر 

و بیشـتری را بـه مردم ارائـه بدهیم.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  افـزود:  وی 
مجموعـه ای اسـت ارزشـی از گذشـته دور؛ کـه االن 

اسـت.  مانـده  هـم 
رحیمـی تاکیـد کـرد الزم اسـت کارهای انجام شـده 

به اطـالع مردم رسـانده شـود.
اسـتاندار فـارس بـه شـعار سـال اشـاره گـرد و گفت: 
قسـمتی از موضوعـات معـادن و صنایـع بـه مجموعه 
راهکارهـای  بـا  امیـدوارم  کـه  می گـردد  بـر  شـما 
مناسـب جنبـه هـای مانع زدایـی و پشـتیبانی صورت 

. پذیرد
از  کامـل  حمایـت  مـا  تـالش  کـرد:  تصریـح  وی 
مجموعه جهاد کشـاورزی اسـت و قطعًا آن را تشـدید 

می کنیـم.  هـم 
رحیمـی در خاتمـه خواسـت سـالمش بـه همـکاران 

ایـن مجموعـه بـزرگ رسـانده شـود.

استاندار فارس:
باید با همدلی و تالش مضاعف در سال پیش رو خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه دهیم
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معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری فــارس 
گفــت: قیمــت مصــوب مــرغ آمــاده طبــخ در اســتان 
بــه ازای هــر کیلوگــرم، 24 هــزار و 900 تومــان اســت 
و ســازمان های جهادکشــاورزی، صمــت و اداره کل 
ــورد  ــان برخ ــا متخلف ــتان ب ــی اس ــرات حکومت تعزی

ــد. ــع می کنن قاط
ــون  ــر افش ــد"، ظف ــو امی ــگار "پرت ــزارش خبرن ــه گ ب
افــزود: ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بایــد 
ــت کم  ــه دس ــا ماهان ــد ت ــت کن ــه ای مدیری ــه گون ب
هشــت میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی صــورت گیــرد.

وی کــه در جلســه قــرارگاه ســاماندهی مرغ در اســتان 
فــارس ســخن می گفــت، افــزود: مــرغ زنــده بایــد بــا 
قیمــت 17 هــزار و یکصــد تومــان بــه کشــتارگاه هــا 

عرضــه شــود.
ــرارگاه  ــدازی ق ــال راه ان ــه دنب ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
ــاون  ــد، مع ــزار ش ــور برگ ــرغ در کش ــاماندهی م س
ــتارگاه  ــرد: کش ــد ک ــن تاکی ــارس همچنی ــتاندار ف اس
هــا تــا اطــالع ثانــوی اجــازه نخواهنــد داشــت نســبت 

ــد. ــدام نماین ــرغ اق ــاد م ــدی و انجم ــه بن ــه قطع ب
ســازمان های  نماینــدگان  کــرد:  تاکیــد  افشــون 
دامپزشــکی  اداره کل  و  جهادکشــاورزی و صمــت 
بــه صــورت ثابــت در کشــتارگاه هــا مســتقر خواهنــد 
ــده  ــرغ زن ــان ورود م ــا از زم ــت ه ــه فعالی شــد و هم
تــا خــروج مــرغ گــرم و ارســال بــه مراکــز توزیــع را 

می کننــد. صورتجلســه 
جهــاد  ســازمان  رئیــس  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــارس  ــتان ف ــت: اس ــارس گف ــتان ف ــاورزی اس کش

ــال 1399  ــوده و در س ــرغ ب ــد م ــی تولی ــب اصل قط
جوجــه ریــزی بــه گونــه ای انجــام شــده اســت کــه 
نیــاز خــود کــه در شــرایط عــادی بــا متوســط تولیــد 
ــی 500  ــوروز 450 ال ــام ن ــن و در ای ــه 350 ت روزان
تــن بــوده اســت را تامیــن کــرده اســت و بــه عنــوان 
ــتان های مجــاور  ــرغ اس ــداری از م ــن مق ــتان معی اس

ــت. ــته اس ــده داش ــه عه ــز ب را نی
ــد مــرغ  ــزود: قیمــت مصــوب خری ــان اف حســین پژم
ــدگان 24900 تومــان اســت و  از ســوی مصــرف کنن
ــن برخــورد  ــا متخلفی ــوع و ب ــدی مــرغ ممن ــه بن قطع

قانونــی خواهــد شــد.
ــال  ــه در س ــکالتی ک ــده مش ــرد: عم ــح ک وی تصری
گذشــته در زنجیــره تولیــد مــرغ وجــود داشــت شــامل: 

ــت  ــودن قیم ــتر ب ــاه، بیش ــر م ــاده در مه ــود نه کمب
ــت  ــه مقاوم ــود ک ــوب ب ــت مص ــده از قیم ــام ش تم
تمــام حلقــه هــای زنجیــره تولیــد تــا مصــرف را بــه 
همــراه داشــت و ناهماهنگــی بیــن دســتگاه هــا بــود.

ــا  ــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: امســال ب ــن مق ای
ــرارگاه ســاماندهی مــرغ در ســطح کشــور  تشــکیل ق
ــه  ــم ب ــاورزی، ه ــاد کش ــارات جه ــش اختی و افزای
خاطــر اصــالح قیمــت و هــم هماهنگــی بیشــتر 
دســتگاه های دیگــر خوشــبحتانه در تمــام شهرســتان 
بیشــتری  ثبــات  از  بــازار  فــارس  اســتان  هــای 

ــت. ــده اس ــوردار ش برخ
وی اظهــار کــرد: بــا وجود همــه مشــکالت و گرفتاری 
هایــی کــه بــود، ســال گذشــته را بــه ســالمت ســپری 
ــن  ــکاران؛ بزرگتری ــکیبایی هم ــر و ش ــم و صب کردی
ــود  ــی نب ــی و همدل ــن همراه ــر ای ــود و اگ ــت ب نعم
کار ســازمان بســیار ســخت مــی شــد و از ایــن جهــت 

قــدردان همــه همــکاران هســتم.
پژمــان تاکیــد کــرد: در شــش ماهــه دوم ســال قبــل 
ــی  ــا م ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــتیم ک ــش داش 14 چال
توانســت بــه بحــران بزرگــی تبدیــل شــود؛ خصوصــا 

ــود. ــی ب ــن کــه دســتمان خال ای

قیمت مصوب خرید مرغ از سوی مصرف کنندگان ۲4900 تومان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:
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ــارس  ــتان ف ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــس س رئی
ــی 1400- ــال زراع ــدم در س ــت گن ــاز برداش از آغ

ــطح  ــت: س ــر داد و گف ــتان خب ــن اس 1399 در ای
ــن اســتان 389  ــم در ای ــی و دی ــدم آب برداشــت گن
هــزار هکتــار بــا تولیــد یــک میلیــون و 306 هــزار 

ــی مــی شــود.  ــدم پیــش بین ــن گن ت
بــه گــزارش خبرنــگار "پرتــو امیــد"، حســین پژمــان 
تصریــح کــرد: از مقادیــر مذکــور 269 هــزار هکتــار 
بــا تولیــد یــک میلیــون و 210 هــزار تــن بــه کشــت 
ــا تولیــد 96 هــزار تــن  ــار ب آبــی و 120 هــزار هکت
بــه کشــت دیــم گنــدم در اســتان فــارس اختصــاص 

دارد.
ــروز  ــل ب ــه دلی ــام مســئول اظهــار کــرد: ب ــن مق ای
ــال  ــای س ــارش ه ــدید ب ــالی و کاهــش ش خشکس
گذشــته حداقــل 15 درصــد کاهــش تولیــد نســبت 
بــه ســال گذشــته خواهیــم داشــت و میــزان گنــدم 
ــدود 850  ــی ح ــد تضمین ــب خری ــی در قال تحویل

ــرآورد مــی شــود. ــن ب هــزار ت

ــا 3500 دســتگاه  ــارس ب ــراز کــرد: اســتان ف وی اب
کمبایــن بزرگتریــن نــاوگان برداشــت غــالت کشــور 
را دارا اســت و عــالوه بــر برداشــت محصــول گنــدم 
ــر  ــالت سراس ــت غ ــات برداش ــتان عملی ــن اس ای
ــه  ــرد ب ــی گی ــا صــورت م ــط آنه ــز توس ــور نی کش
ــد از  ــل 25 درص ــت حداق ــه کار برداش ــوی ک نح
ــن  ــی کشــور توســط ای ــی و غرب ــوار جنوب ــزارع ن م

ــرد. ــاوگان انجــام مــی پذی ن
برداشــت گنــدم  اضافــه کــرد: زمــان  پژمــان 
در اســتان فــارس بــه طــور معمــول از اواســط 
ــه  ــاه ب ــرداد م ــر م ــا اواخ ــاز و ت ــاه آغ ــن م فروردی
طــول مــی انجامــد امــا در ســال جــاری بــه دلیــل 
ــوا، کار برداشــت  ــا و خشــکی ه ــارش ه کاهــش ب
اشــکنان  از چهــارم فروردیــن مــاه در بخــش 

ــت. ــده اس ــروع ش ــرد ش ــتان الم شهرس
ــت  ــت و داش ــای کاش ــش ه ــن چال ــم تری وی مه
ــودن  ــران ب ــاری را گ ــی ج ــال زراع ــدم در س گن
نهــاده هــا و عــدم اســتفاده مطلــوب کشــاورزان از 
کودهــای پایــه فســفاته و پتاســه دانســت و افــزود: 
کاهــش و پراکنــش نامناســب بارندگــی هــا، عــدم 
یکنواختــی محصــول تولیــدی در نــوار جنوبــی 
اســتان و افزایــش حملــه آفــت ســن گنــدم از دیگــر 

ــوده اســت. ــش هــا ب چال
ــات  ــاری اقدام ــی ج ــال زراع ــه وی؛ در س ــه گفت ب
ــر  ــون مت ــازی 336 میلی ــه رهاس ــددی از جمل متع
مکعــب آب از ســد درود زن جهــت آبیــاری مــزارع 

شهرســتان هــای زرقــان، خرامــه و مرودشــت، 
تامیــن و توزیــع 50 هــزار تــن بــذر گنــدم اصــالح 
شــده، تامیــن و توزیــع 210 هــزار تــن کــود 
شــیمیایی بــه ویــژه کــود اوره و برقــراری کشــاورز 
کارت و پرداخــت حــدود 60 میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای خریــد نهــاده هــا بــه منظــور تســهیل تولیــد 

ــت. ــه اس صــورت گرفت
پژمــان بــه تامیــن و پرداخــت 210 میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــرای خریــد 3500 دســتگاه تراکتــور، 
کمبایــن و دنبالــه بندهــا و تامیــن تســهیالت 
نقدینگــی  تامیــن  بــرای  گــردش  در  ســرمایه 
ــت  ــموم آف ــواع س ــردن ان ــم ک ــاورزان و فراه کش
ــا  ــاری ه ــات، بیم ــت آف ــت مدیری ــه جه ــش ب ک
ــش  ــه نق ــرد ک ــاره ک ــز اش ــرز نی ــای ه ــف ه و عل
ــد  ــی تولی ــه مل ــداف برنام ــق اه ــی در تحق مهم

گنــدم در اســتان خواهــد داشــت.
ــارس  ــتان ف ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــس س رئی
اعــالم کــرد: قیمــت خریــد گنــدم در ســال جــاری 
ــار  ــغ چه ــه مبل ــذاری ب ــت گ ــورای قیم ــط ش توس
ــول  ــرم محص ــر کیلوگ ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ه
تعییــن شــده اســت و عملیــات خریــد در 136 مرکــز 

ــد اســتان انجــام مــی شــود. خری
وی بیــان کــرد: کمیتــه برداشــت اســتان فــارس در 
تمــام مراحــل برداشــت بــا حضــور کارشناســان فنی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــر عملیــات برداشــت در 

مــدت حــدود 6 مــاه نظــارت خواهنــد داشــت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد؛
آغاز برداشت گندم از مزارع استان فارسآغاز برداشت گندم از مزارع استان فارس
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ــارس  ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
گفــت: 190 میلیــون متــر مکعــب آب از ســد درودزن 
ــور  ــوزه آبخ ــو ح ــدم و ج ــزارع گن ــاری م ــرای آبی ب

ــن ســد رهاســازی مــی شــود.  ای
بــه گــزارش خبرنــگار "پرتــو امیــد"، حســین پژمــان 
ــح کــرد: در جلســه کار گــروه آب، کشــاورزی  تصری
ــزار  ــاه برگ ــن م ــم فروردی ــنبه، پنج ــه روز پنجش ک
ــش از 46  ــاری بی ــرای آبی ــزان آب ب ــن می ــد ای ش
هــزار هکتــار از اراضــی شهرســتان هــای مرودشــت، 
زرقــان و خرامــه تخصیــص یافــت کــه در دو مرحلــه 

نوبــت بنــدی و مصــرف مــی شــود.
بــه گفتــه وی، در مرحلــه اول 110 و در مرحلــه دوم 
ــن  ــاورزان ای ــار کش ــب در اختی ــون مترمکع 80 میلی

ســه شهرســتان؛ براســاس فرمــول مصــوب ســال 92 
قــرار مــی گیــرد.

پژمــان بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان دبــی آب 
رهاســازی شــده بــرای شــبکه آبیــاری مرودشــت 40 
متــر مکعــب و بــرای رودخانــه ُکــر 30 متــر مکعــب 
اســت، افــزود: رهاســازی آب از پنجــم فروردیــن مــاه 
ــدگان  ــکل از نماین ــی متش ــد و کار گروه ــاز ش آغ
کشــاورزی،  جهــاد  کشــاورزی،  صنفــی  نظــام 
ســازمان آب و فرمانــداری ســه شهرســتان بــر توزیــع 

ــد. ــی کنن ــارت م آب نظ
ــارس  ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ایــن جلســه،  برگــزاری  از  قبــل  کــرد:  اظهــار 
ــان  ــی متشــکل از محقق کارگروهــی علمــی و اجرای
فــارس، مدیریــت  مرکــز تحقیقــات کشــاورزی 
ــای ذی  ــتان ه ــاورزی شهرس ــاد کش ــت و جه زراع
مدخــل در ایــام تعطیــالت، اقــدام بــه بررســی 
وضعیــت ســبز و پایــش رطوبــت مــزارع کردنــد کــه 
در هــر ســه شهرســتان نیــاز بــه رهاســازی آب تاییــد 

ــد. ش
ریاســت  بــه  کشــاورزی  آب  کارگــروه  جلســه 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــی مع ــی کوچ ــود رضای محم
ــین  ــری حس ــه دبی ــارس، ب ــتانداری ف ــی اس عمران

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــان رئی پژم
فــارس و بــا حضــور جــالل رشــیدی نماینــده 
و  ارســنجان  مرودشــت،  شهرســتان های  مــردم 
ــداللهی  ــورای اســالمی، اس ــس ش ــارگاد در مجل پاس
فرمانــدار زرقــان، معــاون فرمانــدار خرامــه، شــیبانی 
ــدگان  ــی کشــاورزی اســتان، نماین ــر نظــام صنف دبی
ســه  هــر  کشــاورزی  صنــوف  و  تشــکل ها 
ــی و  ــاون و صالح ــدی مع ــی مزی ــتان، کریم شهرس
دلیــر کارشناســان ســازمان آب، عزیــز رحیمــی، رضــا 
ــران جهــاد کشــاورزی  امینــی و کاووس همتــی مدی

ــتند. ــور داش ــتان حض ــه شهرس ــن س ای

در جلسه کار گروه آب کشاورزی استان فارس مصوب شد؛

رهاسازی 190 میلیون مترمکعب آب از سد درودزن

این میزان آب 
برای آبیاری بیش از 

۴۶ هزار هکتار از اراضی 
شهرستان های مرودشت، 

زرقان و خرامه تخصیص یافت
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: بعـد از نفـت بزرگتریـن صنعـت مربـوط بـه 

اسـت. مرغـداری 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
افـزود: قیمـت مصـوب مـرغ آمـاده طبـخ در اسـتان 
بـه ازاء هـر کیلوگـرم، 24 هـزار و 900 تومان اسـت 
و سـازمان های جهاد کشـاورزی، صمـت و اداره کل 
تعزیـرات حکومتی اسـتان با متخلفـان برخورد قاطع 

می کننـد.
سـاماندهی  قـرارگاه  جلسـه  چهارمیـن  در  کـه  وی 
مـرغ در اسـتان فـارس سـخن می گفـت، بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه در هفتـه مانـده بـه شـروع سـال جدید 
روزانـه 350 تـا 450 تن مرغ در اسـتان فارس توزیع 
شـده اسـت تصریـح کـرد: نماینـدگان سـازمان های 
جهـاد کشـاورزی و صمـت و اداره کل دامپزشـکی 

بـه صـورت ثابت در کشـتارگاه ها مسـتقر شـده اند و 
همـه فعالیت هـا از زمـان ورود مـرغ زنـده تـا خروج 
مـرغ گرم و ارسـال بـه مراکـز توزیع را صورتجلسـه 

می کننـد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه ما بـه دنبال 
حـذف واسـطه ها نیسـتیم تاکید کـرد: قیمت مصوب 
 17100 کشـتارگاه ها  سـوی  از  زنـده  مـرغ  خریـد 
قیمـت  و  تومـان   23300 کشـتارگاه  درب  تومـان، 
مـرغ گـرم مصـرف کننـده 24900 تومـان اسـت و 
تخطـی از ایـن قیمـت هـا جرم محسـوب می شـود 

و در صـورت مشـاهده ایـن مهـم بـا افـراد خاطی بر 
اسـاس قانـون برخـورد خواهـد شـد و در اولیـن قدم 
نسـبت بـه حـذف مرغـدار از سـامانه سـماصط اقدام 

شـد. خواهد 
پژمـان اظهـار کـرد: اتحادیـه کشـتارگاه هـای مـرغ 
از  زنـده  مـرغ  تحویـل  بـه  نسـبت  فـارس  اسـتان 
مرغـداران بـه قیمـت مصـوب 17 هـزار و یکصـد 
تومـان اقدام و بر اسـاس لیسـت ارسـالی از سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس نسـبت بـه توزیع آن 

در سـطح اسـتان فـارس مبـادرت ورزد. 

در هفته مانده به شروع سال جدید روزانه 350 تا 450 تن مرغ
در استان فارس توزیع شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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معــاون برنامــه ریزی و امــور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان فــارس از مســتقل شــدن توزیــع 
ســوخت نفــت گاز در بخــش کشــاورزی شهرســتان 
ــت گاز  ــوخت نف ــت: س ــر داد و گف ــد خب ــای جدی ه
در شهرســتان هــای مذکــور توســط کاربــران همــان 

ــود.  ــع می ش ــد و توزی ــتان تایی شهرس
ــت برنامه ریــزی  ــط عمومــی معاون ــه گــزارش رواب ب
و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
فــارس، جعفــر صبــوری پــور بــا بیــان اینکــه 
براســاس مصوبــه وزارت کشــور از طریــق وزارت 
جهادکشــاورزی و شــرکت پخــش فرآورده هــای 
نفتــی کشــور کارتابــل ســوخت شهرســتان های 
جدیــد ایجــاد شــد، تصریــح کــرد: ســپس بــا 
پیگیــری از ســازمان ثبــت احــوال کدپســتی و نهایتــًا 
توســط شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی کشــور 
کدکاربــری بــرای کاربــران شهرســتان هــای مذکــور 

ــد. ــدازی ش راه ان
ــد  ــی و تایی ــکان بررس ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــرداران بخ ــره ب ــت به ــورد درخواس ــوخت م س
کشــاورزی در شهرســتان هــای جدیــد توســط 
ــراز  ــت، اب ــده اس ــده برقرارش ــف ش ــران تعری کارب
ــا  ــان ســوخت در بخــش کشــاورزی ب کــرد: متقاضی
ــدف  ــامانه س ــا در س ــتان ه ــران شهرس ــد کارب تایی
ــای  ــگاه ه ــی را از جای ــوخت مصرف ــد س ــی توانن م
ــت  ــود دریاف ــتان خ ــی شهرس ــای نفت ــرآورده ه ف

ــد. کنن
ــامل  ــان ش ــن متقاضی ــور، ای ــوری پ ــه صب ــه گفت ب
ــداری،  ــدگان مرغ ــن داران، دارن ــورداران، کمبای تراکت
کشــاورزی،  چاه هــای  گلخانه هــا،  دامــداری، 
صنایــع تبدیلــی و تاسیســات مصرف کننــده ســوخت 

ــتند. هس
صبــوری پــور افــزود: افــراد مذکــور در قالــب مصرف 
کننــدگان جــزء و عمــده بــه ترتیــب کمتــر و بیشــتر 

از 6000 لیتــر هســتند.
ــازمان  ــادی س ــور اقتص ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس ب ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش جه
اینکــه اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای تســهیل 
امــورات اربــاب رجــوع صــورت گرفــت، ابــراز کــرد: 
شهرســتان هــای جدیــد اســتان فــارس شــامل 
زرقــان، بیضــاء، اوز، ســرچهان، خفــر، بختــگان 

ــع  ــدن توزی ــتقل ش ــه مس ــتند ک ــار هس ــوه چن و ک
ســوخت نفــت گاز در دو شهرســتان زرقــان و بیضــاء 
در اســفندماه ســال گذشــته و مابقــی در ابتــدای 

ــد. ــروع ش ــاری ش ــال ج س

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

توزیع سوخت در بخش کشاورزی شهرستان های جدید مستقل شد
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در حکمـی از سـوی معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
مهـدی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
صادقـی به عنـوان مدیر زراعـت این سـازمان معرفی 

 . شد
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، معاون 
بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در جلسـه تکریـم و  معارفـه بـا اشـاره 
بـه اینکـه مدیـر سـابق و مدیر جدیـد زراعت اسـتان 
فـارس از افـراد پرپتانسـیل و توانمنـد هسـتند، گفت: 
تغییـرات در سیسـتم سـازمانی امـری اجتنـاب ناپذیر 
اسـت و امیدواریـم کـه در نهایـت ایـن تغییـرات بـه 

صـالح ذی نفعـان باشـد.
و  صادقانـه  پیگیـری  کـرد:  اظهـار  شـریفی  فرهـاد 
تـالش مجدانـه امـورات ذی نفعـان از ویژگـی هـای 

بـارز مدیـر سـابق زراعـت اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـار مسـئولیت سـنگین اسـت و 
و  هسـتند  آن  اجـرای  بـه  مجبـور  و  مکلـف  افـراد 
اینگونـه نیسـت که همـه بتوانند کناره بگیرنـد، اظهار 
کـرد: اگرچـه مدیـر سـابق زراعـت آمادگـی تحویـل 
مسـئولیت را بـه فـرد بعـدی داشـت امـا بـا انگیـزه و 
وقـت گـذاری تـا آخریـن لحظـات امـورات محوله را 

پیگیـری کـرد کـه شایسـته تقدیـر اسـت.

رضایتمندی مردم، خروج صادقانه 
از مسئولیت است

مسـئول حوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن جلسـه بـا اشـاره 
بـه آیـه شـریفه "َوُقـْل َرِبّ أَْدِخلْنِـی ُمْدَخـَل ِصـْدٍق 
لَُدنْـَک  َواْجَعـْل لِـی ِمـْن  َوأَْخِرْجنِـی ُمْخـَرَج ِصـْدٍق 
ُسـلَْطانًا نَِصیـًرا" گفـت: ایـن آیـه شـریفه بهترین دعا 
برای مسـئوالن اسـت و خروج صادقانه از مسـئولیت 
جلـب رضایـت مـردم می باشـد که خود فرد مسـئول 
بیـش از هـر فـرد دیگـری در ایـن زمینـه مـی تواند 

کند. قضـاوت 
جـزو  را  تحـوالت  و  تغییـر  قائمـی،  محسـن  سـید 

الینفک شـرایط زندگی و کاری انسـان ها دانسـت و 
اظهـار کـرد: اگر انسـان به وقـت پذیرش مسـئولیت 
ناراحـت و زمـان تحویـل خوشـحال باشـد مـی توان 
در  حمـداهلل  بـه  اسـت  کـرده  عمـل  خـوب  گفـت، 
مجموعـه جهاد کشـاورزی همین مطلـب صدق دارد.

ایـن روحانـی اظهـار کـرد: هر مسـئولی باید تـوان و 
وسـع خـود را در جلـب رضایت خدا بکارگیـرد چرا که 

اگـر رضایـت مـردم باشـد، رضایت خدا هم هسـت.

اقدامات نوآورانه مدیر سابق زراعت در کشور 
تسری یافته است

در ادامـه جلسـه، مشـاور ارشـد رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: کشـت روی 
پشـته گندم ، معرفی و توسـعه کاشـت گیاه کاملینا و 
کینـوا از جملـه اقدامـات نوآورانه مدیر سـابق زراعت 

اسـت که در کشـور تسـری یافته اسـت.
محمـد محمـدی با اشـاره بـه اهمیت حـوزه تولیدات 
گیاهـی و اینکـه زراعـت پایه ایـن حوزه اسـت، بیان 
کـرد: مهـدی صادقـی به عنـوان یک پیشکسـوت از 
مراکـز خدمـات کار خـود را آغـاز کـرده و در همـه 
امورات محوله قبلی، سـابقه درخشـان داشـته اسـت.

ایـن مسـئول، زراعـت را پایـه اقدامـات فنـی جهـاد 
کشـاورزی دانسـت و افـزود: اگـر حـوزه زراعـت مـا 
قوی تـر باشـد قطعـًا کلیـه خوراک هـای دام مـا در 

همیـن حـوزه تولیـد مـی شـود.

کارشناسان باید با ایده پردازی به قشر 
کشاورزی کمک کنند

در ایـن جلسـه مدیـر سـابق زراعـت سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان اینکه کارشناسـان 
کمـک  کشـاورزی  قشـر  بـه  ایده پـردازی  بـا  بایـد 
کننـد، تصریـح کـرد: نهادینه کـردن و جاری سـازی 
یـک ایـده در سیسـتم کشـاورزی چندین سـال طول 

می کشـد.
بـر  اقلیـم  تاثیـرات  بـه  اشـاره  بـا  دهقـان  احمـد 

تولیـدات بخـش زراعـت، بیان کـرد: نتیجـه عملکرد 
کارشناسـان و مدیـران ایـن حوزه در یک سـال قابل 
مشـاهده و بررسـی نیسـت و به مثابه تولید و معرفی 
یـک رقـم بـذر می مانـد کـه بـه هفـت الی ده سـال 

زمـان نیاز اسـت.
وی بـه اجـرای امـورات در قالـب هدایـت، حمایـت 
و نظـارت گریـزی زد و افـزود: دسـتاوردهای حـوزه 
زراعـت حاصـل تـالش صادقانـه بـر پایـه دوسـتی 

همـکاران ایـن حـوزه بـود.

فارس رتبه دوم تولیدات زراعی کشور دارد
در ادامـه جلسـه مدیـر جدیـد زراعـت سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس بـا بیـان اینکـه مجموعـه بهبـود 
تولیـدات گیاهـی، در واقـع نگیـن انگشـتری وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـت، گفـت: تولیـدی کـه همـه 
جامعـه بـه آن نـگاه می کننـد بیشـتر در ایـن حوزه و 
البتـه تولیـدات معاونـت بهبـود تولیدات دامـی اتفاق 

می افتـد.
مهـدی صادقـی بـا اشـاره بـه رتبـه دوم زراعـت و 
تنـوع محصوالت زراعی در اسـتان فـارس ابراز کرد: 
نقـش ایـن حـوزه در تامین امنیـت غذایی کشـور پر 
رنـگ بـوده و وظیفـه خطیری برعهده ایـن مجموعه 

است.
وی تصریـح کـرد: تاکنـون مدیریـت زراعت اسـتان 
فـارس علی رغم شـرایط خـاص اقتصادی بـا درایت 
تـالش مدیـر و کارکنان ایـن مجموعـه موفق عمل 
کـرده و امیـدوارم بـا یـاری و همفکـری دوسـتان 

بتوانـم دنباله رو زحماتشـان باشـم.
زراعـت  دکتـرای  مـدرک  دارای  صادقـی  مهـدی 
اسـت و پیـش از ایـن معـاون منابع توسـعه مدیریت 
و منابـع، قریـب ده سـال مدیـر صنایـع تبدیلـی و 
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بود 
و در کارنامـه کاری خـود مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان های اسـتهبان و قیروکارزیـن را نیـز بـه 

مـدت ده سـال دارد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی فارس معرفی شد
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جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: نیـاز روز افزون جامعه 
بـه غذا و رشـد جمعیـت و کاهش منابـع غذایی، یکی 
از مهمتریـن مسـائلی اسـت کـه توجـه دولتمـردان، 
اندیشـمندان و محققـان را بـه خـود معطـوف داشـته 
و بیـان گـر لزوم گسـترش صنایـع تبدیلـی و تکمیلی 

 . ست ا
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
سـید عبدالـه جزایـری افـزود: در ایـن زمینـه صنایـع 
تبدیلـی بـا بـه کارگیـری محصـوالت کشـاورزی بـه 
عنـوان مـواد اولیه می توانـد عاملی مهم برای توسـعه 
روسـتاها و اسـتفاده بهتـر از ایـن محصـوالت تلقـی 

 . د شو
محصـوالت  از  بسـیاری  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
متفاوتـی  و مصـرف  تولیـد  زمـان  دارای  کشـاورزی 
هسـتند، بیان کـرد: تولید یا برداشـت آنهـا معمواًل در 
یـک زمـان مشـخص و کوتـاه، ولی مصـرف در زمان 
طوالنـی تـری صـورت می گیـرد کـه صنایـع تبدیلی 
می توانـد بـا حفـظ و نگهـداری محصـوالت، در آنهـا 
بـه گونـه ای تغییـر و تبدیـل ایجـاد نمایـد کـه امکان 

مصرفشـان در طـی سـال میسـر باشـد. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: اصـواًل در تعریف 
صنایـع تبدیلـی می تـوان بـه مجموعـه فعالیت هـای 
صنعتـی کـه بـا فـرآوری محصـوالت کشـاورزی از 
طریـق تغییـرات فیزیکی و شـیمیایی، ذخیره سـازی، 
بسـته بندی و توزیـع، بـه تبدیـل و نگهـداری آن هـا 

کمـک می کنـد، اشـاره کـرد.
وی تصریـح کـرد: صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخش 
محصـوالت  ضایعـات  از  جلوگیـری  در  کشـاورزی 
کشـاورزی، ایجـاد ارزش افزوده در بخش کشـاورزی، 
افزایـش سـطح درآمـد جامعـه کشـاورزی، بـاال بردن 
بهـره وری بخش کشـاورزی و افزایش سـهم اشـتغال 

صنعتـی در مناطـق روسـتایی و نیـز به عنـوان جزئی 
از فرآینـد توسـعه روسـتایی ایفـاء نقـش مـی کنـد و 
ایـن صنایـع در فرآینـد توسـعه کشـور نقـش کلیدی 
داشـته و توجه بیشـتر به آن، تسـریع در رشد و توسعه 
کشـاورزی و اقتصادی کشـور را در پی خواهد داشـت.

جزایـری اظهار کرد: اهمیت توسـعه بخش کشـاورزی 
در اسـتان فـارس بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای 
اصلـی بـه ویژه درحـوزه ایجـاد صنایـع تبدیلـی بوده 
و اگـر میـزان تولیـد و قیمـت در بخـش کشـاورزی 
افزایـش پیـدا کند این بخـش به سـودآورترین بخش 

اقتصـادی در کشـورمان تبدیـل خواهد شـد. 
واحـد   838 اکنـون  هـم   اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فـرآوری بـا 5 میلیـون تـن جـذب مـاده خام بـا بیش 
از 11700 نفـر فرصـت شـغلی، در اسـتان مشـغول 
فعالیـت هسـتند، تاکیـد کـرد: در سـال 99 در حـوزه 
صنایـع غذایـی جهـت 65 واحـد صنعتی پروانـه بهره 
بـرداری صـادر شـده اسـت و فعالیـت هـای صـورت 
گرفتـه در ایـن زمینـه از تنـوع خوبـی برخـوردار بوده 
و شـامل سـردخانه و بسـته بنـدی میـوه و سـبزی و 
صیفـی، صنایـع لبنـی، رب گوجـه، گیاهـان دارویـی، 
انـواع عرقیـات گیاهي، انواع نوشـابه بر پایـه عرقیات 
گیاهـي و اسـانس طبیعـي )مـورد مصـرف در صنایـع 

اسـت. بوده  غذایـي( 
جزایـری یـادآور شـد: از دیگـر فعالیـت هـای صورت 
گرفتـه در زمینـه صنایـع غذایی می توان بسـته بندی 

خرمـا، پسـته پاک کنـي و بسـته بندي، خـوراک دام، 
انـواع شـوریجات و کنسـروها، بسـته بندي انـواع آرد 
غـالت، انـواع بسـته بنـدی هـای حبوبـات و غالت، 
چاشـنی، ادویـه، چـای، پنبه پاک کني، عمـل آوري و 
بسـته بنـدي انواع گوشـت قرمز، مرغ، ماهـی و میگو، 
فـرآوری تخمـه هـای آفتابگـردان، ژاپنـی و هندوانه، 
برنـج کوبی، بسـته بنـدی تخم مـرغ، انـواع کودهای 
گیاهـی، بسـته بنـدي انـواع آرد غـالت گنـدم و جـو، 
ذخیـره سـازی و نگهـداری غـالت در سـیلو، تولیـد 
ارده، بسـته بنـدی عسـل و انـواع شـربت و مربـا را 

نـام برد.
وی افـزود: در سـال گذشـته مجموعـًا در زمینه ایجاد 
بسـته بنـدی میـوه و سـردخانه 18 واحـد بـا ظرفیـت 
27700 تـن بـه بهـره بـرداری رسـیده و در زمینـه 
واحد هـای بسـته بنـدی نیـز 23 واحـد با جـذب ماده 
خـام 35291 و ظرفیـت 35 هزار تن بـه بهره برداری 

است.  رسـیده 
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: در زمینـه فـرآوری 
و بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی 3 واحـد بـا ظرفیـت 
2213 تـن و سـایر واحدهـا بـه تعـداد 21 واحـد بـا 
ظرفیـت 203644 تـن به بهره برداری رسـیده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: بـا راه اندازی این واحدهـای تولیدی 
بیـش از 640 نفـر به صورت مسـتقیم مشـغول به کار 
و میـزان سـرمایه گـذاری در این واحد ها بـه بیش از 

280 میلیارد تومان رسـیده اسـت. 

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 

838 واحد فرآوری با 5 میلیون تن جذب ماده خام در استان فارس مشغول فعالیت هستند
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برگزاری جلسه شورای هیات 7 نفره 
واگذاری اراضی استان فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: ایجاد اشـتغال، 
افزایـش تولیـد و مانـع زدایـی ها در سـال تولید، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی ها در 
بخـش کشـاورزی از مهـم ترین اهداف جلسـات شـورای هیـات واگـذاری اراضی 

است. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصری افـزود: برنامه ریزی برای اسـتفاده بهینـه از زمین، نظارت 
بـر چگونگـی بهره بـرداری از اراضـی به خصوص اراضـی واگـذاری از محل منابع 
ملـی و دولتـی بـا رویکـرد حفـظ حقـوق متقابل مـردم و دولـت از جملـه ماموریت 

های اساسـی محسـوب می شـود. 
وی تصریـح کـرد: جلسـه شـورای هیـات 7 نفـره واگـذاری اراضـی اسـتان فارس 
بـه منظـور رسـیدگی بـه 26 پرونـده واگـذاری طـرح هـای مختلـف در نیمـه دوم 
فروردیـن مـاه سـال جـاری تشـکیل شـد و پـس از بحـث، بررسـی و مطابقـت 
درخواسـت ها بـا موازیـن شـرعی و قانونـی تصمیمـات الزم در خصـوص تعییـن 

اجـاره، فـروش و انتقـال قطعـی اراضـی اتخاذ شـد.

شـایان ذکر اسـت که جلسـه شـورای هیات 7 نفره واگذاری اراضی اسـتان فارس 
بـا حضـور حاکـم شـرع هیـات واگـذاری و احیـاء اراضـی اسـتان فـارس، رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان فـارس، نماینـده اسـتانداری و مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در دفتـر مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس برگزار شـد.

در  غـذا  سـالمت  و  زیسـت  محیـط  گـروه  رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تـا 
پایـان سـال 1399، تعداد 59 پروانه کاربرد نشـان حد 
مجاز آالینده ها در محصوالت کشـاورزی )اسـتاندارد 

تشـویقی( بـه کشـاورزان اعطـا گردیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه محیـط زیسـت و 
سـالمت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی افـزود: بحـران هـای 
بخـش  بـه  نهـاده هـای شـیمیایی  ورود  از  حاصـل 
کشـاورزی سـبب شـد که در دهـه هـای اخیرحرکت 
از  و حفاظـت  تولیـدات سـالمت محـور  بـه سـمت 
محیـط زیسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد بـه طـوری 
کـه اصلـی تریـن راهبـرد بـرای توسـعه کشـاورزی 
در کشـور، افزایـش سـطح سـالمت جامعه بـا اولویت 

قـرار گرفتـن تولیـد محصـول گواهـی شـده باشـد.

وی عنـوان کـرد: متقاضیـان اخـذ نشـان ملـی حـد 
بایـد  کشـاورزی  محصـوالت  در  آالینده هـا  مجـاز 
در سـامانه https://semak.maj.ir نسـبت بـه ثبـت 
نـام و بارگـذاری مـدارک مـورد نیـاز اقـدام نمـوده و 
تحـت نظـر مدیـران کنترل کیفی و شـرکت بازرسـی 
محصـوالت خـود را تولیـد نمایند و در نهایـت قبل از 
برداشـت محصـول، نمونـه محصوالت به آزمایشـگاه 
همـکار اسـتاندارد و سـازمان تحویـل می گـردد و در 
صـورت منطبـق بـودن آزمایشـات باقیمانـده سـموم، 
نیتـرات و فلـزات سـنگین، کـد شناسـایی محصـول 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی و در پایـان پروانـه 
اسـتاندارد تشـویقی توسـط سـازمان ملـی اسـتاندارد 

صـادر می شـود.
سـال  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
1399، 59 گواهـی اسـتاندارد تشـویقی کاربرد نشـان 
حـد مجـاز آالینـده هـا بـرای 14995 تـن محصـول 
کشـاورزی در سـطحی بالـغ بـر 342 هکتـار صـادر 
شـده اسـت کـه کشـاورزان شهرسـتان هـای کـوار و 
نـی ریـز به ترتیب بـا دریافـت 14 و 10 پروانه در این 

پیشـرو هسـتند.  امر 
گذشـته  سـال  بـا  مقایسـه  در  کـرد:  اظهـار  وی 
تعـداد گواهـی هـای ملـی حـد مجـاز آالینـده هـا در 
افزایـش  برابـر  دو  از  بیـش  کشـاورزی  محصـوالت 

اسـت. یافتـه 

دریافت 59 پروانه استاندارد تشویقی توسط کشاورزان فارس
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دریافت ۶2 نشان استانی
حد مجاز آالینده ها در محصوالت 

کشاورزی در استان فارس

رئیـس دفتر محیط زیسـت و سـالمت غـذا در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: محصـوالت گواهـی شـده 
پاسـخی بـه دغدغـه مصـرف کننـدگان در زمینـه سـالمت 

محصـوالت غذایـی مـی باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیط زیسـت و سـالمت 
غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، محمـد مهـدی 
بـه محصوالتـی  گواهـی شـده  افـزود: محصـوالت  غیاثـی 
اطـالق مـی شـود کـه یـا نشـان اسـتانی ICM و یـا پروانـه 

اسـتاندارد تشـویقی داشـته باشـند.
شـامل  کـه   ICM گواهـی  دریافـت  اسـتانی  رونـد  بـه  وی 
درخواسـت متقاضـی، انعقـاد قـرارداد بـا کلینیـک هـای گیـاه 
پزشـکی و یـا مدیـران کنتـرل کیفی، اجـرای فراینـد مدیریت 
تلفیقـی محصـول تحـت نظارت کلینیـک های گیاه پزشـکی 
و در نهایـت ارسـال نمونـه هـا بـه آزمایشـگاه هـای معتمد و 
سـنجش آالینـده هـا )باقیمانـده آفتکش هـا، فلزات سـنگین 
و نیتـرات( مـی باشـد، اشـاره و بیان کـرد: در صـورت منطبق 
بـودن نتایـج و تکمیـل فـرم هـای مـورد نیاز، نشـان اسـتانی 
ICM توسـط انجمـن صنفـی کلینیـک هـای گیـاه پزشـکی 

بـرای متقاضیـان صـادر مـی گردد.

غیاثـی اظهـار کـرد: تمامـی اقدامـات صـورت گرفتـه در این 
 ICM راسـتا در سـال 99 منجر به دریافت 62 نشـان اسـتانی
بـا تولیـد بیـش از 12 هزار تـن محصول گواهی شـده، گردید. 
وی خاطـر نشـان کـرد: با عنایت به سـختی هـا و هزینه های 
تولیـد محصـوالت گواهـی شـده، وظیفـه مصـرف کننـدگان 

اسـتقبال بیشـتر از ایـن محصوالت می باشـد.

جهـاد  سـازمان  ایثارگـران  امـور  اداره  رئیـس 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: پیـرو تأکیدات 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در 31 شـهریور 
ماه سـال گذشـته در ارتباط تصویری با مراسـم 
تکریـم و تجلیـل از پیشکسـوتان دفـاع مقدس 
و مقاومـت، بـا اشـاره بـه موضـوع یادواره هـای 
دفـاع مقـدس آن را مسـئله ی مهمـی خواندنـد 
کـه از ایجـاد فاصله ی نسـلی در مقولـه ی جهاد 

و مقاومـت جلوگیـری می کنـد. 
بـه گزارش روابـط عمومی اداره امـور ایثارگران 
حسـین  فـارس،  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  افـزود:  رسـتگاری 
اسـتان فارس هم به عنـوان یکی از ارکان جنگ 
تحمیلـی و در قالـب فعالیت هـای پشـتیبانی و 
مهندسـی دوشـادوش دیگر نیروهـای رزمی در 

آن دوران وارد میـدان نبـرد و جهـاد گردیـد. 
وی تصریـح کـرد: ایثارگـران جهـاد کشـاورزی 
فـارس حماسـه ها و رشـادت های بزرگـی را با 
دالوری بـزرگ مـردان ایـن عرصـه بـه نمایش 
گذاشـتند کـه الزم اسـت از ذهـن هـا و یادهـا 
فرامـوش نشـده و بـه هـر طریـق ممکـن ایـن 

موضـوع را بـه نسـل هـای بعـد شناسـاند لـذا 
ایـن اداره اقـدام بـه ایجـاد نمایشـگاه و مـوزه 
دفـاع مقـدس روزنـه ای کوچـک در انتقـال این 

مفاهیـم و ارزش هـا اسـت.
رسـتگاری بیـان کـرد: مصـادف بـا میـالد بـا 
سـعادت منجـی عالـم بشـریت حضـرت مهدی 
)عج( مراسـم تجلیل از دسـت انـدکاران برپایی 
نمایشـگاه دسـتاوردهای جهـاد فـارس در دفاع 
مقـدس کـه بـا مشـارکت اداره کل حفـظ آثار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس در محـل موزه 
دفـاع مقـدس اسـتان راه انـدازی شـده بـود در 
دفتـر مسـئول حـوزه  نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار 

 . شد
و  حجت االسـالم  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن 
نمایندگـی  حـوزه  مسـئول  قائمـی  المسـلمین 
ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، قاسـمی رئیـس اداره آمـوزش عقیدتـي 
و اداره امـور فرهنگـي، رسـتگاری رئیـس اداره 
اداره  نیروهـای  از  جمعـی  و  ایثارگـران  امـور 

خدمـات ایـن سـازمان صـورت پذیرفـت.

تجلیل از دست اندرکاران راه اندازی 
نمایشگاه دفاع مقدس
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مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فارس از پیشـرو بودن این سـازمان در اسـتقرار سامانه 
همتـا یـا سـامانه یکپارچـه منابـع انسـانی خبـر داد و 
گفـت: ایـن سـامانه جامع و تحت وب، پیـش از این به 

صـورت پایلوت در وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان تهران راه اندازی شـده است. 
اداری  امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید عباس 
رضـوی نـژاد بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـامانه مذکـور 
امـکان بهـره بـرداری متمرکـز از یـک نسـخه واحـد 
نرم افزار در سـطح کل وزارت جهاد کشـاورزی فراهم 
شـده اسـت، ابراز کـرد: پیاده سـازی کلیـه فرآیندهای 
حـوزه منابع انسـانی بـه صـورت الکترونیکـی از قبیل 
صـدور احـکام، مرخصـی و ماموریـت، تعییـن اضافـه 
کار، توزیـع مزایـا و غیـره از ویژگـی های این سـامانه 

ست. ا

وی بـا اشـاره بـه اینکـه انجـام مکانیزه همـه عملیات 
و محاسـبات حـوزه پرسـنلی و صـدور احـکام از دیگر 
ایجـاد  امـکان  افـزود:  اسـت،  سـامانه  ایـن  مزایـای 
کارتابـل پرسـنلی بـا امـکان مشـاهده سـوابق کلیـه 
فرآیندهـا و گزارشـات توسـط خـود همـکار در ایـن 

سـامانه وجـود دارد.
و  حفـظ  بنـدی،  طبقـه  کـرد:  بیـان  نـژاد  رضـوی 
نگهـداری کلیـه مسـتندات پرونـده پرسـنلی، امـکان 
بـه منظـور نظـارت  تعریـف داشـبوردهای مدیریتـی 
مسـتمر مدیـران و امـکان برقـراری ارتبـاط مکانیـزه 
بـا سـایر سیسـتم هـای اطالعاتـی سـازمان از دیگـر 

مزایـای ایـن سـامانه اسـت.

سازمان جهاد کشاورزی فارس پیشرو در استقرار سامانه همتا

مدیـر امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از صـدور 487 کد مسـتخدم رسـمی قطعی 
و پیمانـی در چنـد مـاه اخیـر بـرای همـکاران این 

سـازمان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری 
سـید  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فرآینـد  جریـان  در  گفـت:  نـژاد  رضـوی  عبـاس 
تبدیـل وضعیـت همـکاران، مجوز تبدیـل وضعیت 
تعـداد 879  نفـر از رسـمی آزمایشـی بـه رسـمی 

قطعـی توسـط وزارت خانـه صـادر شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن فرآینـد از طریـق سـامانه 
بکارگیـری و اسـتخدام از مجموعـه سـامانه هـای 
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، برنامـه ریزی 
و پیگیـری شـد، ابـراز کـرد: پس از ثبـت مدارک و 
مسـتندات مـورد نیاز و تاییـد در مراحل مختلف کد 
رسـمی قطعـی بـرای این همـکاران صادر شـد که 
بـا ابالغ ضریـب افزایش حقوق سـال اخیـر احکام 

مرتبـط نیـز انجام می شـود.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: برای سـایر افـرادی که 
هنـوز کـد صـادر نشـده تـا پایـان خـرداد مـاه کـد 

صـادر خواهد شـد.
رضـوی نژاد در خصـوص تبدیل وضعیـت کارکنان 
مشـمول قانـون ایثارگـران با اشـاره بـه اینکه پس 
از ابـالغ قانـون استفسـاریه بنـد ) واو( مـاده 44، با 
جدیـت دنبـال شـد، اظهـار کـرد: تاکنـون 36  کد 
کـه  قانـون  مشـمول  همـکاران  قطعـی   رسـمی 

اسـتخدام پیمانـی بـوده انـد ، صادر شـده اسـت.
وی افـزود: پـس از تامیـن اعتبـار الزم از سـوی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان، تیدیـل 
وضعیـت سـایر همـکاران مشـمول این قانـون نیز 

در اسـرع وقـت انجـام خواهـد پذیرفـت.
او بیـان کـرد: بدون شـک ایـن موفقیت چشـمگیر 
حاصـل تدبیـر و حمایـت معـاون توسـعه مدیریـت 
و منابـع، معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی، 
هسـته  شـائبه  بـی  همـکاری  و  بودجـه  مدیـر 
گزینـش خصوصـا در بررسـی پرونـده هـای تبدیل 
وضعیـت ایثارگـران  و همچنیـن تالش هـا ، تعهد 
و مسـئولیت پذیـری همـکاران مجموعـه مدیریت 

امـور اداری مـی باشـد.
مدیـر امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
مجموعـه  بـه  را  موفقیـت  ایـن  گفـت:  فـارس 
کارکنـان سـازمان تبریـک عـرض مـی نمایـم و 
امیـدوارم بتوانیـم در سـال پیش رو ضمـن به اتمام 
رسـاندن تبدیل وضعیـت همکاران مشـمول قانون 
ایثارگـران قـدم هـای موثری نیز در ثبـات وضعیت 

شـغلی کارکنـان قـراردادی برداریم.

صدور کد مستخدم رسمی قطعی برای کارکنان 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

سرپرست مدیریت امور 
اداری سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس 
معرفی شد 

در حکمـی از سـوی محسـن محمـدی معـاون 
جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه 
کشـاورزی اسـتان فارس، سمیه سـلیمی کوچی 
بـه سـمت سرپرسـت مدیریـت امـور اداری این 

سـازمان منصـوب شـد. 
سـمیه  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
سـلیمی کوچـی پیـش از ایـن معـاون مدیریت 
امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـود و در کارنامـه درخشـان کاری خـود  
عنـوان "جـوان برتـر اسـتان فـارس در گرایش 
کشـاورزی"  را دارد کـه ایـن انتخـاب از سـوی 
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان ملی 

جوانـان در سـال 88 صـورت گرفـت.
وی؛ بانویـی توانمنـد و از نیروهـای اسـتخدام 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  نخبـگان 
جـاری  در  موثـری  نقـش  کـه  اسـت  فـارس 
سـازی مـدل تعالـی EFQM  در ایـن سـازمان 

داشـته اسـت.
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اسـتاندار فـارس بـا صـدور حکمـی علیرضـا واحـدی پـور رئیـس روابـط عمومـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس را بـه عنـوان خزانـه دار شـورای روابـط 

عمومـی ایـن اسـتان منصـوب کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ایـن حکـم آمـده اسـت: نظـر بـه برگزاری 
انتخابـات شـورای هماهنگـی روابط عمومی اسـتان فارس در تاریخ یازدهم اسـفند 
مـاه سـال گذشـته و بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 5 آییـن نامـه نحـوه فعالیت و 
وظایـف اختیـارات روابـط عمومـی دسـتگاه های اجرایـی مصـوب هیـأت محتـرم 
وزیـران؛ بـه منظـور ایجـاد انسـجام، اتخـاذ شـیوه هـای مناسـب و هماهنگـی در 
امـور اطـالع رسـانی و ایجـاد وحـدت رویـه بـه موجـب این حکـم برای مـدت دو 
سـال بـه عنـوان خزانه دار شـورای هماهنگـی روابـط عمومی های اسـتان فارس 

منصـوب مـی گردید. 
همچنیـن عنایـت اهلل رحیمـی رئیـس شـورای هماهنگـی روابـط عمومـی اسـتان 
فـارس در حکمـی مشـابه، عبـاس باباخانـی را بـه عنوان دبیـر این شـورا منصوب 
کـرد و در اولیـن نشسـت شـورای مذکـور، احـکام صـادره از سـوی اسـتاندار بـه 

اعضـای این شـورا داده شـد.
تعییـن مسـئوالن کمیتـه های شـورای هماهنگـی روابـط عمومی اسـتان از دیگر 
موضوعـات مطـرح شـده در ایـن نشسـت بـود که بـر این اسـاس ابراهیـم اژدری 
بـه عنـوان مسـئول کمیتـه پژوهش نـوآوری و افـکار سـنجی، حمیدرضا شـعبانی 

بـه عنـوان مسـئول کمیتـه فرهنگی و تبلیغـات، مهـدی یزدانی به عنوان مسـئول 
کمیتـه اطالع رسـانی و فضـای مجـازی، مجتبـی دینـی به عنـوان مسـئول کمیته 
ارزیابـی عملکـرد و تعییـن شـاخص، محمدرضـا فتـوت به عنـوان مسـئول کمیته 
آمـوزش، حمیـد کریمـی بـه عنـوان مسـئول کمیتـه امـور بیـن الملـل، حمیـد 
جورکـش  بـه عنـوان مسـئول کمیتـه اجرایـی و امـور اعضـاء انتخاب شـدند و نیز 

اعظـم السـادات موسـوی بـه عنـوان بـازرس در این شـورا حکـم گرفت.

با حکم استاندار فارس:
رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس عضو شورای روابط عمومی شد
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اولیـن دوره آموزشـی" اصـول و آداب تشـریفات " در سـال جدیـد در وزارت جهـاد 
کشـاورزی بـا تدریـس علـی فروزفر ویژه مدیـران و کارشناسـان روابـط عمومی و 
امـور بیـن الملـل ایـن وزارتخانه در سراسـر کشـور بـه صـورت وبینار برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، به همت مرکـز روابط عمومی و امـور بین الملل 
وزارت جهـاد کشـاورزی و بـا همـکاری مرکـز آمـوزش عالی امـام خمینـی )ره( با 

حضـور قریـب 130 نفر برگزار شـد.
در روز اول ایـن کارگاه آموزشـی پـس از پرداختـن بـه ضـرورت وجـود مباحـث 
تشـریفات داخلـی و خارجـی  در بطـن و شـرح وظایـف روابـط عمومـی همـه 
دسـتگاه ها و اهمیـت آن بـا روابـط انسـانی، مباحـث  اصول اساسـی تشـریفات در 
ارتباطـات، تشـریفات و کسـب اعتبـار، شـکل هـای مختلـف آن، فرآینـد و مراحل 
پنج گانه تشـریفات شـامل اسـتقبال، حمل و نقل، اسـکان، پذیرایی و بدرقه شـرح 

داده شـد کـه مـورد اقبـال زیـاد شـرکت کننـدگان در دوره قـرار گرفت.
ایـن کارگاه آموزشـی، بـر اسـاس مجـوز رسـمی صادره از سـوی مرکز نوسـازی و 
تحـول اداری وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار و بـه مدت دوازده سـاعت آموزشـی 
محسـوب شـده، در روزهای دوشـنبه و سـه شـنبه مورخ بیسـت و سـوم و بیست و 
پنجـم فروردیـن مـاه  ادامـه خواهد داشـت و بـه دلیـل محدودیت های آموزشـی، 
گواهینامـه صرفـًا برای مدیـران روابط عمومـی حاضر در کارگاه صادر خواهد شـد.

شـرکت کننـدگان روز اول در ایـن دوره آموزشـی و عالقه مندانی کـه امروز موفق 
بـه حضـور در کالس نشـده اند مـی توانند راس سـاعت 9 صبح روزهای یاد شـده 
بـرای بهره بـرداری از ادامـه مباحـث کاربـردی این کارگاه آموزشـی بـا وارد کردن 

آدرس: http://vc.areeo.ac.ir/ch/majpr حضـور به هم رسـانند.
از  مدیـران و کارشناسـان روابـط عمومـی جهـاد  در ایـن دوره تعـداد 27 نفـر 

کردنـد. فـارس شـرکت  اسـتان  کشـاورزی 

اولین دوره آموزشی تخصصی ملی “ اصول و آداب تشریفات” برگزار شد
ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور و به صورت وبینار

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
از سـه  بیـش  از داوری  اسـتان فـارس گفـت: پـس 
هـزار اثـر در سـطح ملی، زهرا اسـفندیاری در مسـابقه 
رنگ آمیـزی »حـاج قاسـم قهرمـان بچـه هـا« جـزو 

برتریـن ها شـناخته شـد. 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 
بـا اشـاره بـه اینکـه ده نفـر از شـرکت کننـدگان در 
کل کشـور بـه عنـوان برندگان مسـابقه مذکـور اعالم 
شـدند، تصریـح کـرد: زهرا اسـفندیاری فرزند 9 سـاله 
صدیقه کشـاورز، از کارکنان مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان فراشـبند جـزو برترین ها شـناخته شـد.
وی افزود: به مناسـبت اولین سـالگرد شـهید سلیمانی 
و بـا همـکاری بنیـاد شـهید سـلیمانی، مسـابقه رنـگ 
آمیـزی ویـژه کـودکان و نوجوانـان 5 تـا 13 سـال در 

وزارت جهـاد کشـاورزی برگزار شـد.
ایـن  کننـدگان  شـرکت  کـرد:  اظهـار  پـور  واحـدی 
جهـاد  سـازمان های  کارمنـدان  فرزنـدان  مسـابقه 
کشـاورزی اسـتان ها، شـرکت هـا و واحدهـای تابعـه 

بودنـد. کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
او بـا بیـان اینکـه آثـار هنرمنـدان بـه سـتاد وزارت 
جهـاد کشـاورزی ارسـال شـد، ابـراز کـرد: ایـن آثـار 
در مرحلـه اول توسـط یکـی از کارشناسـان تصویـر 
سـازی دانشـگاه تهـران و در مرحلـه دوم توسـط یکی 
از اسـاتید دانشـگاه و کارشناس ارشـد ارتباط تصویری 
داوری شـد و ده نفـر به  عنوان برگزیـده و برنده جایزه 

نقـدی انتخاب شـدند.
هـای  اسـتان  از  برگزیـدگان  سـایر  کـرد:  بیـان  وی 
زنجـان، تهـران)دو نفـر(، خراسـان رضـوی)دو نفـر(، 

بودنـد. همـدان، بوشـهر، کردسـتان و کرمـان 
اسـتان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  پـور  واحـدی   
کرمانشـاه بـا ارسـال 321 نقاشـی رنگ آمیـزی شـده، 
نفـر  یـک  اسـت،  داشـته  را  ارسـالی  آثـار  بیشـترین 
منتخـب از ایـن اسـتان نیـز بـه لیسـت ده نفـر اضافه 

 شـده اسـت.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس اظهـار کـرد: مقرر شـد از سـوی رئیس 

ایـن سـازمان و مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه از 
ایـن کـودک هنرمند تجلیل شـود.

یک استان فارسی در مسابقه “حاج قاسم قهرمان بچه ها” برتر شد

زهرا اسفندیاری
9 ساله
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کارشـناس ارزیـاب مدیریت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
مسـئولین  عملکـرد  ارزیابـی  گفـت:  فـارس  اسـتان 
مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان یکی 
از اولویـت هـای سـازمان بـر اسـاس تصمیم شـورای 
راهبـردی سـازمان و نیـز دسـتور رئیـس سـازمان می 
باشـد کـه این امـر از ابتـدای بهمن مـاه  1399 آغاز و 

در انتهـای اسـفند مـاه بـه اتمام رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
افـزود:  شـکرانه  کامـران  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
ایـن ارزیابـی هـا بـه منظـور پایـش و بررسـی میدانی 
از اقدامـات و عملکـرد مسـئولین مراکز بـا بیش از یک 
سـال سـابقه سرپرسـتی و یا رئیس مرکز انجام گردید. 
وی تصریـح کـرد: درایـن ارزیابی از 29 شهرسـتان که 
دارای مراکـز واجـد شـرایط جهـت ارزیابـی عملکـرد 
مسـئول مرکـز بـوده انـد و 79 مرکـز جهاد کشـاورزی 
بازدیـد و عملکـرد مسـئولین مورد ارزیابی قـرار گرفت.

شـکرانه بیان کـرد: این عملیـات با حضـور در مراکز و 
بررسـی میدانی مدارک و مسـتندات موجود انجام شـد 
و نتایـج پـس از تجزیه و تحلیل در شـورای معاونین با 
حضـور رئیـس سـازمان مطـرح خواهد شـد تا بـا جمع 
بنـدی نهایـی برنامـه ریـزی الزم بـرای ارتقـاء سـطح 
مراکـز جهاد کشـاورزی اسـتان هـا مد نظـر قرارگیرد.

پایش روند رهاسازی آب سد درودزن
کارشـناس ارزیـاب امـور فنـی و زیربنایـی مدیریـت 
بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: بررسی 
رونـد عملیات رها سـازی آب از سـد درودزن در حوزه 
شهرسـتان هـای خرامه، شـیراز و زرقان توسـط مدیر 
و کارشناسـان مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و 

پاسـخگویی به شـکایات انجـام گردید.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه   
ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید محمـود رضا 

طباطبائـی افـزود: امـر پایـش رهـا سـازی آب بـرای 
افـراد زیردسـت سـد که دارای حـق آبه بهـره برداری 
و  گردیـده  آغـاز  مـاه  اسـفند  از  باشـند  مـی  آب  از 

ادامـه دارد. همچنـان 
وی بیـان کـرد: هـدف از انجـام این نظـارت و پایش، 
پیگیـری جهـت احقـاق حقـوق کشـاورز بـر اسـاس 
حـق آبـه بهره بـرداری از آب زیردسـت سـد درودزن 
می باشـد کـه به منظـور حمایـت از کشـاورزان تولید 
کننـده گنـدم و جـو )محصـول اسـتراتژیک( توسـط 
کارشناسـان ایـن مدیریـت بـه صـورت سـاالنه انجام 

گـردد. می 

کارشـناس ارزیـاب امور دام مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پایـش نهـاد هـای 
وارداتـی دام و طیـور بـه صـورت مسـتمر در حـال 
انجـام اسـت و تاکنـون از واحدهـای دام و طیـور 36 

شهرسـتان بازدیـد بـه عمـل آمده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، افشـین طیبی افـزود: هدف 
از ایـن ارزیابـی نظارت و راسـتی آزمایـی از بارگیری، 
هـای  نهـاده  کیفیـت  و  مصـرف  تخلیـه،  تحویـل، 
تحویلـی و همچنیـن کنتـرل قیمـت عرضـه نهـاده 
هـای خوراکـی دام و طیـور در دامـداری، مرغـداری 
و کارخانجـات خـوراک دام و طیـور در سـطح اسـتان 

باشـد. می 
وی تصریـح کـرد: تاکنـون  بالـغ بـر 1350 محمولـه 
خـوراک دام و طیـور در 36 شهرسـتان مـورد پایـش، 

راسـتی آزمایـی وصـول و مصرف در واحدهـای دامی 
قـرار گرفته اسـت.

طیبـی بیان کـرد: این عملیات براسـاس دسـتور وزیر 
جهـاد کشـاورزی و تأکیـد رئیـس سـازمان مبنـی بـر 

پایـش ایـن نهـاده هـای یارانـه دار و وارداتـی مـورد 
مصـرف در واحدهـای تولیـدی اسـتان، کنترل وصول 
و مصـرف، تعییـن نقـاط قـوت و ضعـف بـه ویـژه در 

مبحـث قیمـت تمـام شـده  دنبـال می شـود.

اتمام ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس

پایش توزیع نهاده های وارداتی دام و طیور
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آغاز به کار یک شرکت کشت و صنعت در آباده

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: دفتر شـرکت کشـت و صنعت 
عظیمـی در ایـن شهرسـتان بـا هـدف ایجـاد زنجیـره تولید افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی تصریـح کـرد: ایـن شـرکت بـرای تشـکیل زنجیـره تولیـد مـرغ هـای 
گوشـتی و تخـم گـذار، دام )بز سـانن(، تولیـد نهاده هـای دامی و کنسـانتره در 

ایـن شهرسـتان آغـاز بـه کار کرده اسـت.
در مراسـم افتتـاح ایـن شـرکت، زارع نماینـده مـردم شهرسـتان های آبـاده، 
خرم بیـد و بوانـات در مجلـس شـورای اسـالمی، فرماندار و جمعی از مسـئولین 

محلـی حضور داشـتند.

تسهیل توسعه صنعت در آباده 
با همراهی جهاد کشاورزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: بـا واگـذاری یک قطعـه زمین 
کلنـگ هشـتمین کارخانـه کاشـی و سـرامیک این شهرسـتان همزمـان با نیمه 

شـعبان بـه زمین زده شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی تصریـح کـرد: به منظور شـروع به سـاخت کارخانه مذکور، پـس از انجام 
مراحـل قانونـی یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 20 هزار متـر مربع بـه مجری 

طرح واگذار شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بر اینکـه حمایـت از ایجـاد بسـتر توسـعه صنایع 
مختلـف و ایجـاد اشـتغال جدیـد و پایـدار امـری بدیهـی اسـت، اظهـار کـرد: 

وحیده تصدیقی

شهرستان آباده 
متقاضیـان واگـذاری اراضـی یا تغییـر کاربری ها مـی توانند با ارائه درخواسـت 
بـه اداره امـور اراضـی جهاد کشـاورزی طرح های کشـاورزی یا غیر کشـاورزی 

خـود را دنبـال کنند.
بـه گفتـه وی؛ هشـتمین کارخانه کاشـی وسـرامیک آباده پس از یک دوره سـه 
سـاله و در سـه فـاز و با سـرمایه گـذاری 600 میلیـارد تومانی به بهـره برداری 
خواهـد رسـید کـه بـا تولیـد سـاالنه 18 میلیـون متـر مربـع محصـول زمینـه 

اشـتغال 550 نفـر را فراهـم خواهد سـاخت.
 

شناسایی 25 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در آباده

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: از ابتـدای تعطیالت نـوروزی تا 
هفتـم فروردیـن، 25 مـورد تغییـر کاربری غیر مجاز در سـطح هشـت هکتار در 

ایـن شهرسـتان شناسـایی و از ادامـه عملیات آنها جلوگیری شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی ابـراز کـرد: تغییـر کاربری های مذکـور بـا هماهنگی نیـروی انتظامی و 
یـگان امداد صورتجلسـه شـد و به اسـتناد تبصـره 2 ماده 10 بـا هماهنگی مقام 

قضایـی قلـع و قمع می شـود.
بـه گفتـه وی، اکیـپ های کشـیک امور اراضی در شهرسـتان آباده از بیسـت و 

هشـتم اسـفندماه تا پانزدهم فروردین، مسـتقر و فعال هسـتند.
امینـی بـا اشـاره به وظیفه جهـاد کشـاورزی در تضمین و تامیـن امنیت غذایی، 
افـزود: بـا قاطعیـت بـا تمام افـرادی که به صـورت غیر مجـاز اقدام به سـاخت 
و سـاز غیـر قانونـی در زمیـن هـای کشـاورزی مـی کننـد، برخـورد قانونـی 

می شـود.
 

گلخانه سبزی و صیفی در آباده
به بهره برداری رسید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفـت: همزمان با نیمه شـعبان و میالد 
امـام زمـان فـاز اول از طرح احـداث گلخانه سـبزی و صیفی شـرکت پالیز گیاه 

بـه مسـاحت 2500 متر مربع در این شهرسـتان افتتاح شـد. 
آبـاده،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهـدی امینـی تصریـح کـرد: ایـن واحـد گلخانـه ای در منطقـه اسـدآباد و بـا 
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مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

سمانه استوار

شهرستان اقلید 

سـرمایه گذاری 13 میلیـارد ریالـی سـاخته شـده اسـت و هـم اکنون به کشـت 
فلفـل دلمـه ای اختصـاص دارد. 

بـه گفتـه وی؛ سـاخت و راه انـدازی واحـد های گلخانـه ای در شـرایط اقلیمی 
سـرد و خشـک شهرسـتان آباده ضمن اشـتغال زایـی در افزایش بهـره وری از 
منابـع آبـی و افزایـش تولیـد محصـوالت غذایـی و ایجـاد امنیت غذایـی مثمر 

است. 
در مراسـم افتتـاح ایـن واحـد گلخانـه ای نماینـده مـردم شهرسـتان آبـاده در 
مجلس شـورای اسـالمی، فرماندار این شهرسـتان و جمعی از مسـئولین محلی 

حضـور داشـته اند.

کاشت تونلی گوجه فرنگی در حومه ارسنجان 

رئیــس مرکــز جهــاد کشــاورزی حومــه شهرســتان ارســنجان گفــت: کاشــت 
ــی  ــی زراع ــار از اراض ــی در ده هکت ــه روش تونل ــایی ب ــی نش ــه فرنگ گوج

ــن شهرســتان انجــام شــد.  ــه ای ــه حوم منطق
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان، 
مصطفــی رحیمــی بــا بیــان اینکــه کار کاشــت در اواخــر اســفند مــاه انجــام 
ــید،  ــام سانس ــذور ارق ــزارع از ب ــن م ــاء ای ــرد: نش ــح ک ــت، تصری ــه اس گرفت

متیــن، ثمیــن، 8320، بریویــو و برناتــا تهیــه شــده اســت. 
بــه گفتــه وی؛ مــزارع مذکــور بــه روش تیــپ آبیــاری مــی شــود کــه پیــش 
بینــی مــی شــود بیــش از 500 تــن محصــول از ایــن مــزارع برداشــت شــود. 
ــوادث،  ــی از ح ــارت ناش ــش خس ــرد: کاه ــار ک ــئول اظه ــام مس ــن مق  ای
ــودن  ــرف آب و زود رس ب ــی در مص ــه جوی ــه، صرف ــه مزرع ــت بهین مدیری
ــت.  ــتیکی اس ــای پالس ــا پوشــش ه ــی ب ــای کشــت صیف ــول از مزای محص

توقف تغییرکاربری های غیر مجاز با هوشیاری یگان 
حفاظت ارسنجان 

ــپ  ــا هوشــیاری اکی ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان گفــت: ب مدی
ــر مجــاز اراضــی  ــای غی ــری ه ــر کارب ــتان تغیی ــن شهرس ــی ای ــای نظارت ه

ــدند.  ــف ش ــایی و متوق ــوروزی شناس ــالت ن ــاورزی در تعطی کش
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان، 

ســید ناصــر حســینی تصریــح کــرد: در طــول هفتــه اول تعطیــالت نــوروزی 
در ایــن شهرســتان ده تغییــر کاربــری غیــر مجــاز شــامل احــداث دامــداری، 
ــات  ــف عملی ــایی توق ــس از شناس کارگاه، حصــار کشــی و ســاخت اســتخر پ

شــدند.
ــای  ــتا ه ــات در محــدوده روس ــن تخلف ــرد: ای ــار ک ــام مســئول اظه ــن مق ای
رحمــت آبــاد، رفیــع آبــاد، جمــال آبــاد، کتــک، نعمــت آبــاد، رفیــع آبــاد و آهــو 
چــر صــورت گرفتــه اســت کــه اخطــار هــای الزم صــادر و مراتــب صــورت 

جلســه شــده اســت.
ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــف ذات ــتای وظای ــات در راس ــن اقدام ــه وی؛ ای ــه گفت ب
ــور  ــی کش ــت غذای ــن امنی ــاورزی و تامی ــی کش ــت از اراض ــر صیان ــی ب مبن
ــه ســاخت و ســاز و تغییــر  ــون هــر گون ــر اســاس قان صــورت مــی گیــرد و ب
کاربــری در اراضــی کشــاورزی بــدون اخــذ مجــوز هــای الزم غیــر قانونــی و 

ــف محســوب مــی شــود. تخل
ــر  ــا تغیی ــب ی ــه تخری ــاهده هرگون ــا مش ــردم ب ــوم م ــرد: عم ــد ک وی تاکی

ــد. ــزارش کنن ــامانه 131 گ ــق س ــب را از طری ــی، مرات ــری در اراض کارب

افزایش ماده آلی خاک با کود سبز درآسپاس 

ــی  ــاده آل ــش م ــت: طــرح افزای ــاد کشــاورزی آســپاس گف ــز جه ــس مرک رئی
خــاک بــا بازگشــت "کــود ســبز" گیــاه منــداب بــه خــاک در ســطح 20 هکتــار 

از اراضــی تحــت پوشــش ایــن مرکــز انجــام شــد. 
ــد،  ــتان اقلی ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهریار اســماعیلی فــر تصریــح کــرد: بــا ایــن عملیــات فقــر خــاک جبــران، 
نفــوذ پذیــری و ظرفیــت نگهــداری آب در خــاک افزایــش و خــواص فیزیکــی 
خــاک بهبــود یافتــه در نتیجــه حاصلخیــزی خــاک و پایــداری تولیــد در کشــت 

هــای بعــدی امــکان پذیــر خواهــد بــود.
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ــان انجــام مــی  ــا اواخــر آب ــداب از اواســط مهــر ت ــه وی؛ کاشــت من ــه گفت ب
ــوان کــود ســبز  ــه عن ــا تشــکیل گل هــا ب ــان ب ــاه همزم ــن م شــود و فروردی
بــه زمیــن برگردانــده می شــود کــه ایــن کار باعــث بازگشــت ازت بــه خــاک 
ــال  ــه دنب ــدی را ب ــای بع ــت ه ــه در کش ــود ازت ــرف ک ــش مص ــده و کاه ش

خواهــد داشــت.

جذب ۱2۳ میلیارد ریال اعتباربرای توسعه
کشاورزی در اقلید

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلیــد گفــت: بــا هــدف جایگزینــی ماشــین 
ــزار  ــش از 145 ه ــعه بی ــرای توس ــوده و ب ــتگاه های فرس ــا دس ــو ب آالت ن
هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی در ایــن شهرســتان 123 میلیــارد ریــال اعتبــار 

در ســال 99 جــذب و هزینــه شــده اســت. 
ــد،  ــاد کشــاورزی شهرســتان اقلی ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســید علــی آقــا میرطالبــی افــزود: ایــن اعتبــارات صــرف خریــد 60 دســتگاه 
ــه بندهــا توســط کشــاورزان شــده اســت. ــور و 98 مــورد ادوات و دنبال تراکت

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از نوســازی و تجهیــز دســتگاه های کشــاورزی 
افزایــش ضریــب مکانیزاســیون بــرای بهــره وری بیشــتر در کشــاورزی اســت، 
تصریــح کــرد: تــا پایــان ســال 99، ضریــب مکانیزاســیون شهرســتان از 1.62 

بــه 1.8 در هکتــار رســیده اســت. 
میرطالبــی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بیــش از ســه هــزار دســتگاه تراکتــور 
ســبک و ســنگین در شهرســتان اقلیــد مشــغول بــه فعالیــت هســتند، اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه وســعت ایــن شهرســتان و باالبــودن ســطح اراضــی، تعــداد 
متقاضیــان نســبت بــه اعتبــارات تخصیصــی بســیار زیــاد اســت کــه نیازمنــد 

حمایــت هرچــه بیشــتر در ایــن زمینــه هســتیم. 

جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز
نوروزی در اقلید 

ــورد  ــف 20 م ــایی و توق ــد از شناس ــتان اقلی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــن  ــوروز در ای ــام ن ــاورزی در ای ــی کش ــاز اراض ــر مج ــری غی ــر کارب تغیی

ــر داد. ــتان خب شهرس
ــد،  ــاد کشــاورزی شهرســتان اقلی ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر مجــاز در  ــازهای غی ــن ســاخت و س ــت: ای ــی گف ــا میرطالب ــی آق ســید عل
ــر  اراضــی زراعــی و باغــی حومــه شهرســتان در مناطــق صغاداالســود، بنجی
ــوده  ــر آدر بســته ب ــه و طغ ــالن، چشــمه رســول ال ــاال، چنارســنقر، جی و بیدب

اســت.
ــاغ هــا  ــه ســاخت و ســاز غیرمجــاز در اراضــی و ب ــان اینکــه هرگون ــا بی او ب

ممنــوع اســت، تصریــح کــرد: درصــورت مشــاهده ایــن مــوارد ضمــن تشــکیل 
پرونــده فــرد متخلــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی مــی شــود.

وی ابــراز کــرد: در راســتای توقــف عملیــات تغییــر کاربــری اراضــی، ضمــن 
جمــع آوری مصالــح، صــدور اخطاریــه بــه متخلفــان و دیوارنویســی بــه منظــور 
جلوگیــری از ایــن عمــل، نســبت بــه آمــوزش بهــره بــرداران در زمینــه رونــد 
تغییــر کاربــری اراضــی و دریافــت مجوزهــای قانونــی در ایــن زمینــه اقــدام 

شــد.
میــر طالبــی افــزود: متقاضیــان تغییــر کاربــری قبــل از اقــدام بــه هــر کاری 
ــرح  ــس از مط ــا پ ــد ت ــه دهن ــاورزی ارائ ــاد کش ــه جه ــود را ب ــت خ درخواس

ــه شــود. ــی گرفت ــم نهای ــن تصمی شــدن در کمیســیون برحســب قوانی

سمیه کشتکار

شهرستان بیضاء 

مرمت دو قنات بیضا در حال انجام است 
مســئول جهــاد کشــاورزی شهرســتان بیضــا گفــت: مرمــت دو رشــته قنــات 
بــرم ســبز بوزنجــان و چالکــی پشــت بــاغ در ایــن شهرســتان در حــال انجــام 

و پیگیــری اســت. 
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طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

ــور  ــا، منص ــتان بیض ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن آب  ــزایی در تامی ــر بس ــوات تاثی ــازی قن ــه بهس ــان اینک ــا بی ــان ب امیری
زمیــن هــای کشــاورزی دارد، تصریــح کــرد: ایــن دو طــرح بــا بیــش از 1200 
میلیــون ریــال اعتبــار از محــل کمــک هــای فنــی و اعتبــاری مصــوب ســال 

1399 در حــال اجــرا اســت. 
ــول  ــر ط ــا در 800 مت ــوات جمع ــن قن ــرد: ای ــار ک ــئول اظه ــام مس ــن مق ای
ــرفت  ــد پیش ــش از 70 درص ــر بی ــال حاض ــه در ح ــد ک ــد ش ــت خواهن مرم
فیزیکــی دارنــد؛ بــا اتمــام ایــن عملیــات بالــغ بــر 300 هکتــار از بــاغ هــا و 

ــد.  ــد ش ــد خواهن ــات بهرهمن ــی از آب قن ــی زراع اراض

ممانعت از تغییر کاربری های خودسرانه در جهرم 

ــای  ــروه ه ــالش گ ــا ت ــت: ب ــرم گف ــتان جه ــاورزی شهرس ــاد کش مدیرجه
ــری  ــر کارب ــوروزی 15 مــورد تغیی نظارتــی جهــاد کشــاورزی در تعطیــالت ن
غیــر مجــاز در اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان شناســایی و متوقــف شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان جهــرم، 
ــد  ــاه ســال جدی ــن م ــی فروردی ــه ابتدای ــرد: در نیم ــح ک ــی جــوکار تصری عل
ــی  ــع از اراض ــر مرب ــزار مت ــب 24 ه ــور از تخری ــوارد مذک ــایی م ــا شناس ب
کشــاورزی ایــن شهرســتان جلوگیــری و پایــداری تولیــد حفــظ شــده اســت. 
ــاورزی از  ــی کش ــک اراض ــرداری و تفکی ــی، خاکب ــه وی؛ دیوارکش ــه گفت ب
جملــه تخلفــات شناســایی شــده اســت کــه ضمــن صــدور اخطاریــه و توقــف 
عملیــات تغییــر کاربــری غیــر مجــاز، پرونــده تخلــف بــرای گذرانــدن مراحــل 

قانونــی بــه واحــد حقوقــی جهــاد کشــاورزی ارجــاع شــده اســت. 
ــه  ــل از هرگون ــان بخــش کشــاورزی قب ــزود: ذی نفع ــام مســئول اف ــن مق ای
ــا کارشناســان امــور اراضــی مشــاوره و مراحــل انجــام کار  ســاخت و ســاز ب
ــب  ــه تخری ــا مشــاهده هرگون ــز ب ــردم نی ــوم م ــد؛ عم ــش ببرن ــی پی را قانون
بــا تغییــر کاربــری اراضــی مراتــب را از طریــق ســامانه 131 گــزارش کننــد.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

توزیع بیش از ۱2 تن مرغ در خرامه
مســئول طــرح و برنامــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خرامــه گفــت: 
6 تــن مــرغ گــرم و 6.5 تــن مــرغ منجمــد بــرای تنظیــم بــازار ایــام نــوروز 

در ایــن شهرســتان توزیــع شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خرامــه،  ب
علیرضــا معتضدیــان تصریــح کــرد: مــرغ گــرم بــه قیمــت هــر کیلــو 23هــزار 
ــان  ــه قیمــت مصــوب 15 هــزار و 500 توم ــرغ منجمــد ب ــان و م و 500 توم
توســط واحدهــای صنفــی منتخــب در اختیــار مصــرف کننــده قــرار گرفــت.

وی؛ توزیــع گوشــت گوســاله منجمــد بــه قیمــت مصــوب دولتــی را از دیگــر 
برنامــه هــای راهبــردی دســتگاه هــای عضــو کارگــروه تنظیــم بــازار در تامیــن 

کاالهــای اساســی مــردم عنــوان کــرد.
ــده و  ــن کنن ــه تعیی ــاده را دو مولف ــودن نه ــران ب ــود و گ ــان؛ کمب معتضدی
تأثیرگــذار بــر قیمــت گوشــت در بــازار عنــوان و ابــراز کــرد: تامیــن بــه موقــع 
ــواد  ــازار م ــات ب ــد، ثب ــر تولی ــارت ب ــزه و نظ ــاد انگی ــی، ایج ــای دام نهاده ه

ــرد. ــد ک ــن خواه ــی را تضمی پروتئین
ــه  ــتان خرام ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــه مدیری ــرح و برنام ــئول ط مس
تصریــح کــرد: بــا تــالش و همــکاری فرمانــداری، مدیریــت جهــاد کشــاورزی، 
اداره دامپزشــکی، اصنــاف، صمــت، شــبکه بهداشــت و اماکــن شــاهد آرامــش 

ــازار مــرغ بودیــم. ب

توقف تغییر کاربری بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع اراضی 
کشاورزی خرامه

ــر  ــف تغیی ــایی و توق ــه از شناس ــتان خرام ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــی و  ــای زراع ــن ه ــع از زمی ــر مرب ــزار و 550 مت ــاز ده ه ــر مج ــری غی کارب

ــر داد. ــوروز خب ــالت ن ــتان در تعطی ــن شهرس ــی ای باغ
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خرامــه،  ب
ــن  ــان و متصرفی ــت فرصــت طلب ــش فعالی ــه افزای ــا اشــاره ب ــی ب کاوس همت
ــی  ــور اراض ــت ام ــت حفاظ ــت: گش ــل، گف ــام تعطی ــاورزی در ای ــی کش اراض
ویــژه نــوروز ایــن مدیریــت از چهــار مــورد تغییــر کاربــری شــامل دیوارکشــی، 
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احــداث اســتخر و دو مــورد ســاخت و ســاز اتاقــک ممانعــت بــه عمــل آورد.
ایــن مقــام مســئول افــزود: ایــن ســاخت و ســازهای غیــر قانونــی در مــزارع 
و بــاغ هــای ســجل آبــاد، شــهرک ایثــار و معزآبــاد جابــری از توابــع بخــش 

مرکــزی شهرســتان خرامــه درحــال اجــرا بــود. 
ــور  ــا ام ــه ب ــی خرام ــی دســتگاه قضای ــم افزای ــه وی؛ پشــتیبانی و ه ــه گفت ب
ــد را  ــع تولی ــع موان ــف و رف ــش تخل ــتر کاه ــاورزی، بس ــاد کش ــی جه اراض

ــد. ــی نمای ــر م ــکان پذی ــال را ام ــعار س ــق ش ــاخته، تحق ــم س فراه
همتــی، تخریــب و تغییــر کاربــری هــای غیــر مجــاز زمیــن هــای کشــاورزی 
ــده دانســت  ــه در آین ــی جامع ــت غذای ــن امنی ــرای تامی ــدی ب ــدی ج را تهدی
ــود  ــی موج ــالح بروکراس ــرداران و اص ــره ب ــوزش به ــا آم ــرد: ب ــار ک و اظه
ــر  ــاورزی میس ــش کش ــداف بخ ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــند مالکی ــدور س در ص

می شــود.
ــی  ــامانه تلفن ــرد: س ــح ک ــه تصری ــتان خرام ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
131 حفاظــت اراضــی کشــاورزی آمــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی در 
خصــوص هرگونــه تخریــب، تصــرف و تغییرکاربــری اراضــی زراعــی و باغــی 

اســت.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
شهرستان خرم بید تشکیل شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــرم بیــد گفــت: مجمــع عمومــی هیــات 
ــا  موســس صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان ب
ــت  ــداد 899 ســهامدار تشــکیل و فعالی ــال و تع ــارد ری ــه ده میلی ســرمایه اولی

خــود را آغــاز کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــرم بیــد، 
ــع  ــن مجم ــزاری ای ــدف برگ ــن ه ــم تری ــرد: مه ــح ک ــروانی تصری آرش خس
ــه در  ــود ک ــدوق ب ــازرس صن ــره و ب ــات مدی ــاء هی ــاب اعض ــی انتخ عموم
ــنامه و  ــب اساس ــه و تصوی ــی موســس ارائ ــات اجرای ــزارش هی ــیه آن گ حاش

مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

ــرار  ــز مــورد بررســی ق آئیــن نامــه هــای معامــالت و اعطــای تســهیالت نی
گرفــت.

ــادری و  ــه وی، ســیدحصیب بهشــتی، حســین روســتایی، خســرو به ــه گفت ب
ــه  ــی ب ــر مدن ــره و اصغ ــت مدی ــاء هیئ ــوان اعض ــه عن ــاریخانی ب ــران س مه
ــتان  ــاورزی شهرس ــعه بخــش کش ــت از توس ــدوق حمای ــازرس صن ــوان ب عن

ــدند. ــد انتخــاب ش ــرم بی خ
خســروانی اظهارکــرد: ایــن صنــدوق هــا بــا پرداخــت تســهیالت بــا کارمــزد 
ــرع  ــذاری و در اس ــرمایه گ ــوع س ــا ن ــت، متناســب ب ــدون ضمان 4 درصــد، ب
وقــت مــی توانــد راهگشــای قشــر ضعیــف کشــاورز باشــد، ســرمایه گــذاری 
در بخــش هــای مــورد نیــاز بهــره بــرداران و خریــد نهــاده هــا در زمــان هــای 
ــرداران از دیگــر محاســن راه  ــره ب ــه منظــور دسترســی آســان به مناســب ب

انــدازی ایــن صنــدوق هــا اســت. 
مجمــع مذکــور بــا حضــور کامــران معــاون فرمانــدار خــرم بیــد، شــاه مــرادی 
کارشــناس صنــدوق توســعه مــادر تخصصــی وزارت جهــاد کشــاورزی، امیــدی 
ــه  ــای ادارات تابع ــارس، روس ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــده س نماین
شهرســتان خــرم بیــد، اعضــای نظــام صنفــی کارهــای کشــاورزی و نماینــده 

ســهامداران برگــزار شــد.

چغاله بادام های خفر در بازار 

ــادام  ــه ب ــت چغال ــت: برداش ــر گف ــتان خف ــاورزی شهرس ــاد کش ــئول جه مس
)بــادام نوبرانــه( از یــک هــزار هکتــار از باغ هــای ایــن شهرســتان آغــاز شــده 
ــد. ــته باش ــه داش ــز ادام ــاه نی ــن م ــا اواســط فروردی ــود ت ــی می ش و پیش بین

ــالن  ــر، ارس ــتان خف ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صالحــی تصریــح کــرد: پیــش بینــی مــی شــود بیــش از دو هــزار تــن چغالــه 
ــای سراســر  ــازار ه ــه ب ــتان برداشــت و روان ــن شهرس ــای ای ــاغ ه ــادم از ب ب

کشــور خصوصــا تهــران و اصفهــان شــود. 
بــه گفتــه وی؛ ارقــام مختلــف بــادام شــامل، بــادام ســنگی، بــادام نــازک یــا 

پوســت کاغــذی و بــادام دو مغــزی در شهرســتان خفــر تولیــد مــی شــود. 

گرده  افشانی نخلستان  های خفر تا پایان فروردین 
ــرده افشــانی در1353  ــت: گ ــر گف ــاد کشــاورزی شهرســتان خف مســئول جه

محمدهادی موالیی

شهرستان خفر 
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ــر  ــا اواخ ــده و ت ــاز ش ــتان آغ ــن شهرس ــر ای ــای مثم ــتان  ه ــار از نخلس هکت
ــه دارد. ــز ادام ــاری نی ــاه ج ــن م فروردی

ــر، ارســالن  ــتان خف ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــر کشــت محصــوالت باغ ــرد: 10 درصــد ســطح زی ــح ک صالحــی تصری
ــزار  ــک ه ــال حاضــر ی ــد و در ح ــا تشــکیل می ده ــر را خرم ــتان خف شهرس
و 890 هکتــار نخلســتان بــارور و غیــر بــارور در ایــن شهرســتان وجــود دارد. 
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: کار گــرده افشــانی بیشــتر بــه صورت ســنتی 

و توســط افــراد مجــرب و در اصطــالح محلــی "ماهــران" انجــام می شــود.
بــه گفتــه وی؛ عمــده تریــن نــوع خرمــای شهرســتان خفــر از رقــم شــاهانی 
اســت و ســاالنه افــزون  بر13هــزار و 900 تــن انــواع خرمــا در ایــن شهرســتان 
ــورهای  ــایر کش ــه س ــی ب ــرف داخل ــر مص ــالوه  ب ــه ع ــود ک ــد می ش تولی

ــود. ــادر می ش ــه ص ــیای میان ــایه و آس همس

شروع برداشت محصوالت صیفی در خنج

ــت  ــاز برداش ــج از آغ ــتان خن ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــت مدیری سرپرس
ــر 3500  ــغ ب ــطحی بال ــاه از س ــن م ــل فروردی ــی از اوای ــوالت صیف محص

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــزارع ای ــار از م هکت
ــج،  ــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خن ــط عمومــی مدیری ــه گــزارش رواب ب
ــار ســبز،  ــی پورگفــت: عمــده ایــن محصــوالت صیفــی شــامل خی ــی عل عل

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

گوجــه فرنگــی، هندوانــه، شــمام، طالبــی، پیــاز، کــدو، فلفــل دلمــه و بادمجــان 
ــا 40 تــن محصــول  ــار 30 ت اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود در هــر هکت

تولیــد شــود. 
بــه گفتــه وی؛ تمامــی مــزارع خــارج از فصــل صیفــی در شهرســتان خنــج بــا 
اســتفاده از پوشــش هــای پالســتیکی کشــت و بــه صــورت آبیــاری نویــن تیپ 
ــاری مــی شــوند کــه نقــش مهمــی در مصــرف آب و افزایــش محصــول  آبی

دارد. 

تلقیح نخیالت داراب ادامه دارد 

ــالت  ــانی نخی ــرده افش ــاز گ ــتان داراب از آغ ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: ایــن عملیــات تــا اواخــر فروردیــن مــاه در 

ــارور ادامــه دارد.  ــار از نخیــالت ب ســطح بیــش از 1870 هکت
ــتان داراب،  ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــالت  ــت نخی ــر کش ــطوح زی ــوع س ــرد: مجم ــح ک ــی تصری ــا صالح احمدرض
مثمــر و غیــر مثمــر ایــن شهرســتان 2042 هکتــار اســت کــه ســاالنه حــدود 
ــای  ــه بازاره ــا برداشــت و روان ــتان ه ــن نخلس ــا از ای ــن خرم ــزار ت ــت ه هف

ــی شــود. ــی و کشــورهای همســایه م داخل
بــه گفتــه وی؛ مهــم تریــن ارقــام خرمــای شهرســتان داراب شــامل شــاهانی، 
خاصویــی، پیــارم، گنتــار و زاهــدی اســت کــه بــا توجــه بــه حساســیت مرحلــه 
گــرده افشــانی در ایــن نخیــالت، کار عمدتــا توســط افــراد ماهــر انجــام مــی 

شــود. 

با »سن مادری« در مزارع داراب مبارزه شد

ــا "ســن  ــارزه ب مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان داراب گفــت: عملیــات مب
ــن  ــو ای ــدم و ج ــزارع گن ــار از م ــزار و 900 هکت ــطح 13 ه ــادری" در س م

کاظم نظری

شهرستان داراب 
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زینب طالیی

شهرستان سرچهان 
ــد. ــام ش ــتان انج شهرس

ــتان داراب،  ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــن در ای ــه س ــوده ب ــزارع آل ــی م ــزود: کار ردیاب ــی اف ــا صالح احمدرض
شهرســتان توســط 8 گــروه از شــبکه مراقبــت و پیــش آگاهــی آفــات مــزارع 

ــدم و جــو انجــام شــده اســت.  گن
ــدف  ــا ه ــاورزان ب ــکاری کش ــا هم ــت ب ــای مراقب ــبکه ه ــه وی؛ ش ــه گفت ب
کاهــش جمعیــت پــوره ســن بیشــترین تــوان خــود را امســال بــه مبــارزه بــا 

ــد. ــادری اختصــاص دادن ســن م
او ضمــن اشــاره بــه اهمیــت محصــول راهبــردی گنــدم بــرای کشــور ابــراز 
ــدم،  ــی محصــول گن ــی و کیف ــش کم ــر در افزای ــل مؤث ــی از عوام ــرد: یک ک
مبــارزه همــه جانبــه و گســترده بــا آفــات غــالت، خصوصــا ســن گنــدم اســت 
ــا ســن مــادری در شهرســتان ترویــج  کــه در ایــن زمینــه فرهنــگ مبــارزه ب

یافتــه اســت.

اجرای  کاداستر اراضی رستم برای مقابله با زمین خواری 

ــن  ــا زمی ــه ب ــرای مقابل ــت: ب ــتم گف ــتان رس ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
خــواری و جلوگیــری از تخلفــات قولنامــه ای، محــدوده و موقعیــت 116 پــالک 
ــن و  ــگاری تعیی ــه روش حدن ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــی از اراض ــی و فرع اصل

مشــخص خواهــد شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم،  ب
علــی گــودرزی در نشســت هــم اندیشــی بــرای اجــرای کاداســتر اراضــی کــه 
در دفتــر دادســتانی ایــن شهرســتان برگــزار شــده بــود، تصریــح کــرد: کاداســتر 
جمــع آوری آمــار و اطالعــات اراضــی کشــاورزی و تعییــن حــدود موقعیــت و 

مســاحت زمیــن بــرای صــدور ســند تــک بــرگ اســت.
ــن در  ــورت آنالی ــه ص ــی ب ــات ملک ــن روش اطالع ــا ای ــه وی؛ ب ــه گفت ب
دســترس قــرار گرفتــه و وضعیــت ملکــی اراضــی بــه راحتــی قابــل شناســایی 

اســت.
او افــزود: بــا ایــن اقــدام برنامــه ریــزی بــرای تعییــن الگــوی کشــت، مدیریــت 
ــه نهــاده هــای کشــاورزی ممکــن مــی  ــع عادالن ــه آب و خــاک و توزی بهین
ــه هــای مختلــف  ــد در زمین ــرای ایجــاد فرصــت هــای شــغلی مفی شــود و ب

کمــک شــایانی خواهــد شــد. 
 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

توقف تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی 
سرچهان 

رئیــس اداره امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان از توقــف 
ســه مــورد تغییــر کاربــری غیــر مجــاز در اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان 
ــام  ــت در ای ــن مدیری ــری ای ــد گشــت حفــظ کارب ــر داد و گفــت: در بازدی خب
تعطیــالت نــوروز 1400 ســه مــورد تخلــف از نــوع ســاخت انبــار نهــاده هــای 

کشــاورزی، احــداث اتــاق کارگــری و تخلیــه مصالــح شناســایی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان، مهــدی 
احمــدی تصریــح کــرد: در راســتای حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی 
ضمــن صــدور اخطاریــه و توقــف عملیــات اجرایــی، بــه منظــور ســیر مراحــل 

قانونــی صــورت جلســه مربوطــه تهیــه و تنظیــم شــد.
ــه  ــر گون ــه ه ــدام ب ــل از اق ــد قب ــاورزان بای ــرد: کش ــد ک ــه تاکی وی در ادام
تغییــر کاربــری بــا مراجعــه بــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی مجــوز هــای الزم 
را دریافــت و ســپس اقــدام بــه ســاخت و ســاز نماینــد در غیــر ایــن صــورت 

ــا متخلفیــن برابــر قانــون برخــورد مــی شــود. ب

آغاز کنترل سن مادری گندم در مزارع سرچهان 

ــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان از شــروع  ــات جه ــظ نبات کارشــناس حف
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــدم ای ــزارع گن ــادری در م ــن م ــش س پای
ــارزه  ــادری مب ــن م ــت س ــا آف ــالت ب ــزارع غ ــار از م ــون در 100 هکت تاکن
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

ــت. ــده اس ــام ش ــیمیایی انج ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان، دادالــه 
بیگــی افــزود: بــه کشــاورزان توصیــه مــی شــود کــه در مــزارع گنــدم و جــو 
کــه ســن مــادری بــه نــرم رســیده اســت مبــارزه شــیمیایی را بــه ســرعت و بــا 
دقــت آغــاز کننــد؛ ســم پیشــنهادی بــه منظــور مبــارزه بــه آفــت ســن غــالت 

دلتامتریــن بــه میــزان 300 ســی ســی در هکتــار اســت.
ــه  ــت ک ــو اس ــدم و ج ــات گن ــن آف ــالت از مهمتری ــن غ ــه وی؛ س ــه گفت ب
ــش  ــب کاه ــی موج ــف رویش ــل مختل ــالت در مراح ــزارع غ ــه از م ــا تغذی ب

ــود. ــی ش ــا م ــی آنه ــت نانوای ــردن خاصی ــن ب ــرد و از بی عملک

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی؛ 
اجرای بیش از ۱۳ هزار ساعت آموزش و ترویج 

کشاورزی در شیراز

ــی  ــت تمام ــر رعای ــد ب ــا تاکی ــیراز ب ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
دســتورالعمل هــای بهداشــتی در اجــرای فعالیــت هــای آموزشــی و ترویجــی 
ایــن مدیریــت گفــت: در ســال گذشــته بالــغ بــر 13 هــزار و 500 "نفرســاعت" 
ــه اجــرا  ــن شهرســتان ب ــف کشــاورزی در ای آمــوزش هــای حضــوری مختل

در آمــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز، 
ــن  ــائل نوی ــج مس ــوزش و تروی ــه آم ــان اینک ــا بی ــی ب ــح اهلل سیروس ذبی
کشــاورزی از رســالت هــای اصلــی جهــاد کشــاورزی اســت کــه در تمامــی 
شــرایط بــه آن پایبندیــم، تصریــح کــرد: در شــرایط ســخت کرونایــی آمــوزش 
هــای ویــژه بهــره بــرداران، آمــوزش هــای مهارتــی، بازدیــد هــای آموزشــی 
ــرا  ــه اج ــه را ب ــران پهن ــای مخصــوص مدی ــوزش ه ــی و آم ــزارع الگوی از م

گذاشــته ایــم. 
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه بیشــترین آمــوزش هــا بــا بیــش از 7800 
"نفرســاعت" مختــص بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان بــوده 
ــا شــامل کارگاه هــای کشــت  ــوزش ه ــن آم ــده ای ــرد: عم ــار ک اســت، اظه
ــتگاه  ــا دس ــدم ب ــور، کشــت گن ــف کار در اراضــی ش ــتگاه ک ــا دس ــالت ب غ
پشــته کار عریــض در اراضــی غیــر شــور، چگونگــی مبــارزه بــا علــف هــای 

ــت  ــت و داش ــی، کاش ــای روغن ــه ه ــت دان ــج کش ــدم، تروی ــزارع گن ــرز م ه
ــمینتال و  ــرورش گاو س ــعه پ ــج توس ــگاه دام، تروی ــت جای ــات، بهداش حبوب

ــوده اســت.  ــری اراضــی کشــاورزی ب ــر کارب ــری از تغیی جلوگی
بــه گفتــه وی؛ آمــوزش هــای بهــره بــرداران اجــرا شــده در شهرســتان شــیراز 
ــان بخــش کشــاورزی مناســب اســت  ــرای تمامــی ذی نفع ــاه مــدت و ب کوت
ــرای  ــزار و ب ــف برگ ــوع مختل ــا در 26 موض ــن کالس ه ــه ای ــوی ک ــه نح ب
ــه  ــاد کشــاورزی گواهینام ــج ســازمان جه ــت تروی ــان از طــرف مدیری مخاطب

صــادر شــده اســت. 
سیروســی بــا تاکیــد بــر اینکــه تربیــت نیــروی انســانی ماهــر در حرفــه هــای 
ــش و  ــن بخ ــق ای ــرای رون ــم ب ــائل مه ــاورزی از مس ــش کش ــف بخ مختل
افزایــش تولیــد محصــوالت غذایــی اســت، ابــراز کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت 
موضــوع مذکــور در ســال گذشــته بیــش از 3900 "نفرســاعت" آمــوزش 
مهارتــی از جملــه پــرورش قــارچ خوراکــی، تربیــت زنبــوردار صنعتــی درجــه 
دو و مدیریــت گلخانــه هــای ســبزی و صیفــی در شهرســتان شــیراز بــه اجــرا 
ــه دوره  ــاره ب ــن اش ــیراز ضم ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــد. مدی درآم
هــای مهارتــی دیگــر همچــون شناســایی و بهــره بــرداری از گیاهــان دارویــی 
و مدیریــت گلخانــه هــای گل هــای شــاخه بریــده، بیــان کــرد: برگــزاری ایــن 
دوره هــای مهارتــی بــه دنبــال شناســایی نیــاز شهرســتان بــه نیــروی انســانی 
کارآمــد در هــر بخــش، اجــرا شــده اســت و بــرای شــرکت کننــدگان پــس از 
قبولــی در آزمــون هــا، از طــرف مرکــز آمــوزش کشــاورزی فــارس گواهینامــه 

صــادر شــده اســت. 
زنان روستایی در شیراز آموزش های ویژه دیدند

ــتایی در  ــان روس ــر از زن ــه 1230 نف ــاد آوری اینک ــا ی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــت: در  ــد، گف ــت دارن ــیراز عضوی ــتان ش ــرد شهرس ــارات خ ــدوق اعتب 32 صن
ســال 1399 بــه منظــور افزایــش دسترســی ایــن زنــان روســتایی کــم درآمــد 
بــه تســهیالت، توانمنــد ســازی آنــان بــرای انجــام فعالیــت هــای مشــارکتی 
مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال و افزایــش ســطح درآمــد آنهــا 

ــژه برگــزار شــد.  بیــش از 1300 "نفرســاعت" آمــوزش وی
ــز  ــزارع نی ــی در م ــای فن ــه ه ــج توصی ــی نتای ــاهده عین ــه ضــرورت مش او ب
گریــزی زد و افــزود: از ایــن رو مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز 
بــا تعامــل خــوب مدیــران پهنــه هــای مختلــف بــا کشــاورزان و بهــره بــرداران 
ــی و  ــه الگوی ــاغ و مزرع ــاد 22 ب ــه ایج ــق ب ــته موف ــال گذش ــرو، در س پیش
نمایشــی شــده اســت کــه بیــش از 500 "نفرســاعت" بازدیــد هــای آموزشــی از 

ایــن مــزارع برنامــه ریــزی و انجــام شــد.
ــر از  ــرداران و تقدی ــرای بهــره ب ــه منظــور الگــو ســازی ب وی اضافــه کــرد: ب
ــک  ــا ی ــاورزی، ب ــف کش ــای مختل ــش ه ــر بخ ــر در زی ــدگان برت ــد کنن تولی
اقــدام منســجم و برنامــه ریــزی شــده در ســال گذشــته موفــق بــه شناســایی 
و معرفــی 19 نفــر بــه عنــوان کاندیــد شهرســتان شــیراز بــه ســازمان جهــاد 

کشــاورزی اســتان فــارس، بــه عنــوان نمونــه شــده ایــم. 
ــف  ــای مختل ــا روش  ه ــش ب ــال دان ــاورزی و انتق ــوزش کش ــج ، آم ــا تروی ب
ترویجــی همچــون کالس  هــای آموزشــی، آمــوزش انفــرادی، بازدیــد از مــزارع 
و بــا کمــک رســانه  هــای ســمعی و بصــری مختلــف می تــوان توصیــه  هــای 
ــن  ــاال رفت ــش در ب ــش آگاهــی و دان ــا افزای ــاند؛ ب ــه کشــاورزان رس الزم را ب

میــزان بهــره وری بخــش کشــاورزی نقــش بــه ســزایی داشــت.

انتظار افزایش 2۰ درصدی تولید در مزارع گندم 
بنیان شیراز 

ــد 20  ــش تولی ــار افزای ــیراز از انتظ ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
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درصــدی در مــزارع طــرح گنــدم بنیــان ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: در 
اولیــن ســال اجــرای ایــن طــرح در شهرســتان شــیراز یــک هــزار هکتــار از 

ــرای آن اختصــاص دارد.  ــه اج ــدم ب ــزارع گن م

ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز،  ب
ذبیــح اهلل سیروســی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش تولیــد تــا 30 درصــد نیــز در 
طــرح گنــدم بنیــان مــد نظــر اســت، تصریــح کــرد: امیدواریــم مــزارع گنــدم 
ــار را  بنیــان ایــن شهرســتان میانگیــن عملکــرد 6500 کیلوگــرم در هــر هکت

پشــت ســر بگذارنــد. 
ــی شهرســتان شــیراز در  ــدم آب ــزارع گن ــن عملکــرد م ــه وی؛ میانگی ــه گفت ب
ــه در  ــت ک ــوده اس ــار ب ــر هکت ــرم در ه ــته 5500 کیلوگ ــی گذش ــال زراع س
مــزارع طــرح گنــدم بنیــان بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده بهبــود بیــش 

ــی مــی شــود.  ــار پیــش بین از یــک هــزار کیلوگرمــی در هــر هکت
ایــن مقــام مســئول ابــراز کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح بــا آب کمتــر، تولیــد 
ــش  ــاورز، کاه ــاور در کش ــاد ب ــن ایج ــود و ضم ــی ش ــل م ــتری حاص بیش
هزینه هــای تولیــد، افزایــش درآمــد کشــاورز و بهبــود معیشــت نیــز حاصــل 

می شــود.
ــرد  ــش عملک ــان افزای ــدم بنی ــی گن ــام زراع ــه در نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــا انجــام یــک سلســله اقدامــات فنــی میســر مــی شــود، افــزود:  محصــول ب
اقدامــات بــه زراعــی از جملــه تغییــر الگــوی کاشــت ماننــد کشــت روی پشــته 
ــی، کشــت در  ــه صــورت امان ــا تامیــن یــک دســتگاه کشــت ب ــد ب هــای بلن
کــف جــوی، تخصیــص کــود هــای ویــژه مــزارع نمایشــی و انجــام آزمــون 
هــای خــاک مــزارع از جملــه کار هــای ویــژه انجــام شــده در مــزارع گنــدم 

ــان شهرســتان شــیراز اســت.  بنی
سیروســی بــا تاکیــد بــر نظــارت مســتمر کارشناســان مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان شــیراز بــر مــزارع گنــدم و مدیریــت آنهــا خصوصــا در 
طــرح گنــدم بنیــان اضافــه کــرد: بــه منظــور ترویــج و آشــنایی کشــاورزان بــا 
نظــام زراعــی گنــدم بنیــان چهــار مزرعــه بــه عنــوان ســایت الگویــی در ســه 
دهســتان ایــن شهرســتان راه انــدازی و اقدامــات بــه زراعــی و بــه نــژادی در 

آنهــا بــه خوبــی انجــام شــده اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز اظهــار کــرد: امیدواریــم بــا موفقیت 
ایــن طــرح در کشــت جــاری و مشــاهده عینــی افزایــش عملکــرد هــای مــورد 
ــان در  ــدم بنی ــده ســطوح طــرح گن ــس از برداشــت، در ســنوات آین انتظــار پ

شهرســتان شــیراز افزایــش چشــمگیر داشــته باشــد.
در ســال زراعــی جــاری بیــش از ده هــزار و 670 هکتــار از اراضــی شهرســتان 

ــی مــی شــود  ــی اختصــاص دارد کــه پیــش بین ــدم آب ــه کشــت گن شــیراز ب
ــا احتســاب  عملیــات برداشــت از ایــن مــزارع از اواخــر خــرداد مــاه آغــاز و ب
میــزان خســارت خشکســالی احتمالــی، بیــش از 42 هــزار تــن محصــول گنــدم 

تولیــد شــود.

خطرات شوری رودخانه قره آقاج 
در محدوده شهرستان شیراز

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز گفــت: ارزیابــی و تهیــه گــزارش 
ــرای بیــش از یــک هــزار  ــه قــره آغــاج ب فنــی از خطــر شــور شــدن رودخان
ــه  ــرار گرفت ــن شهرســتان در دســتور کار ق ــار از اراضــی بخــش ارژن ای هکت

اســت  .
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز،  ب
ــاک در  ــد شــوری آب و خ ــت تهدی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــح اهلل سیروســی ب ذبی
ــد  ــال بازدی ــه دنب ــرد: ب ــح ک ــاورزی تصری ــوالت کش ــاد محص ــد و اقتص تولی
میدانــی جعفــر صبــوری پــور معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان 
ــه قــره آغــاج در محــدوده  جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس از مســیر رودخان
روســتا هــای ســبوک تــا مســقان دهســتان کهمــره، دســتوراتی بــرای انجــام 
ارزیابــی هــای الزم صــادر و تصمیمــات مقتضــی بــرای تهیــه و ارائــه گــزارش 

هــای فنــی اتخــاذ شــد.
ــاورزان و  ــرای کش ــده ب ــش آم ــکالت پی ــه مش ــه ب ــا توج ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــا  ــد ه ــن بازدی ــاج ای ــره آغ ــه ق ــدن آب رودخان ــور ش ــی از ش ــداران ناش باغ

ــت. ــده اس ــام ش ــزی و انج ــه ری برنام
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در ایــن بازدیــد میــزان برداشــت آب از رود 
خانــه بررســی و از گنبــد هــای نمکــی کــه براثــر شستشــو و فرســایش موجــب 
شــوری آب رودخانــه مــی شــوند، بازدیــد شــده اســت، افــزود: فرســایش گنبــد 
هــای نمکــی بــه دلیــل برداشــت هــای بــی رویــه آب از رودخانــه و ســرازیر 

شــدن دوبــاره آن بــه ســمت رودخانــه روی داد اســت.
ــار روســتا  ــاغ هــای ان ــد مــزارع و ب ــر تهدی ــد کــرد: عــالوه ب سیروســی تاکی
هــای دهســتان کهمــره، خطــر تجمــع نمــک در مخــزن ســد جدیــد در دســت 

ســاخت شهرســتان کــوار نیــز پیــش بینــی مــی شــود.
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــر از مدی ــه غی ــوروزی ب ــد ن ــن بازدی در ای
ــن  ــی ای ــر بنای ــی و زی ــور فن ــس اداره ام ــکری زاده رئی ــن ش ــیراز، امی ش

ــد. ــی کردن ــی م ــور را همراه ــوری پ ــت، صب مدیری

 فعالیت بیش از ۱2۰۰ زن روستایی در صندوق های 
خرد شیراز

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز گفــت: 1230 نفــر از زنــان 
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ــد  ــت دارن ــن شهرســتان عضوی ــارات خــرد ای ــدوق اعتب روســتایی در 32 صن
ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب و مش

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز، 
ــن  ــوع ای ــدوق از مجم ــار صن ــه اینکــه چه ــا اشــاره ب ــح اهلل سیروســی ب ذبی
ــح  ــد، تصری ــرده ان ــه کار ک ــاز ب ــال 1399 تاســیس و آغ ــا در س ــدوق ه صن
کــرد: ســرمایه صنــدوق هــای اعتبــاری خــرد زنــان روســتایی ایــن شهرســتان 
ــور  ــه در ام ــت ک ــال اس ــون ری ــارد و 350 میلی ــت میلی ــر هف ــال حاض در ح

مختلــف ســرمایه گــذاری مــی شــود.
ــن  ــت اعضــای ای ــده فعالی ــون عم ــا کن ــرد: ت ــار ک ــام مســئول اظه ــن مق ای
ــی،  ــی باف ــورداری، قال ــداری، زنب ــای دام ــش ه ــر بخ ــا در زی ــدوق ه صن
ــدی  ــته بن ــردن و بس ــک ک ــی، خش ــان محل ــیجات و ن ــات، ترش ــد لبنی تولی
ــرورش مــرغ بومــی، عروســک ســازی، بافندگــی، ریســندگی،  ســبزیجات، پ

ــت. ــوده اس ــزی ب ــیرینی پ ــک و ش ــی و کی ــان داروی گیاه
بــه گفتــه وی؛ در یــک اقــدام ابتــکاری و نــو یکــی از صنــدوق هــای اعتبــاری 
خــرد زنــان روســتایی شهرســتان شــیراز در بخــش ارژن بــه تازگــی در حــوزه 
بــوم گــردی و جــذب توریســم مشــغول بــه فعالیــت شــده کــه در نــوع خــود 

قابــل توجــه اســت.
ــاری  ــای اعتب ــدوق  ه ــول صن ــل قب ــت قاب ــر فعالی ــد ب ــا تاکی ــی ب سیروس
ــا مســاعدت  خــرد زنــان روســتایی در شهرســتان شــیراز افــزود: امیدواریــم ب
صنــدوق کار آفرینــی امیــد در اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت میــان مــدت 
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــتایی، در اج ــان روس ــاری زن ــای اعتب ــدوق ه ــه صن ب
ــم.  ــل کنی ــل عم ــر از قب ــق ت ــاورزی موف ــی در بخــش کش اقتصــاد مقاومت

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز بــا بیــان اینکــه ســهم زنــان ایــران 
در اشــتغال بخــش کشــاورزی 11 درصــد هســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن رقــم در دنیــا بــه 40 درصــد رســیده، ابــراز کــرد: ایــن موضــوع نشــان 
ــرای اشــتغال  می دهــد بخــش کشــاورزی پتانســیل  هــای نهفتــه  بســیاری ب

زنــان خصوصــا زنــان روســتایی دارد.
ــد  ــهیالت، توانمن ــه تس ــد ب ــم درآم ــتایی ک ــان روس ــی زن ــش دسترس  افزای
ــا  ــط ب ــت هــای مشــارکتی مرتب ــرای انجــام فعالی ــان روســتایی ب ســازی زن
بخــش کشــاورزی، ایجــاد اشــتغال و افزایــش ســطح درآمــد زنــان از جملــه 
اهــداف تشــکیل صنــدوق هــای اعتبــاری خــرد زنــان روســتایی و عشــایری 

اســت.

متقاضیان مشمول در شیراز یارانه نهال می گیرند
ــاغ  ــداث ب ــان اح ــت: متقاضی ــیراز گف ــتان ش ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
ــدام  ــن نهــال و ان ــه تامی ــرای کمــک ب ــن شهرســتان ب واجــد شــرایط در ای

ــد. ــه دریافــت کنن ــد یاران ــاز خــود مــی توانن ــورد نی ــت م ــا اصال ــری ب تکثی
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز، 
ذبیــح اهلل سیروســی بــا اشــاره بــه اینکــه در فصــل کاشــت نهــال و احــداث 
بــاغ هــای جدیــد قــرار داریــم، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تخصیــص 900 
ــای  ــال ه ــت نه ــتان از کاش ــن شهرس ــه ای ــژه ب ــار وی ــال اعتب ــون ری میلی

ــم. ــت مــی کنی شناســنامه دار حمای
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: بــر اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده انــواع 
نهــال هــای شناســنامه دار گــردو، انــار، بــادام، گل محمــدی، زیتــون، انجیــر، 
ــن  ــای ای ــاغ ه ــت در ب ــرای کاش ــارا ب ــو بخ ــور و آل ــته، انگ ــک، پس زرش

ــه هســتند. ــت یاران ــتان مشــمول دریاف شهرس
بــه گفتــه سیروســی؛ بــا توجــه بــه اهمیــت تامیــن و کاشــت نهــال ســالم و 
ــه آفــت و بیمــاری و همچنیــن ضــرورت بهــره گیــری از  عــاری از هــر گون

نهــال هــای بــا ظرفیــت بالقــوه تولیــدی بــاال در احــداث بــاغ هــای تجــاری، 
بهــره بــرداران مــی تواننــد از 45 نهالســتان مجــوز دار در ســطح اســتان فــارس 

نهــال هــای مــورد نیــاز خــود را خریــداری کننــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز تاکیــد کــرد: باغدارانــی کــه نســبت 
بــه کاشــت نهــال هــای شناســه دار مذکــور اقــدام کــرده انــد مــی تواننــد بــا 
مراجعــه بــه مراکــز جهــاد کشــاورزی ایــن شهرســتان در بخــش و دهســتان 
خــود پــس از ارائــه درخواســت، مــدارک و مســتندات مــورد نیــاز نســبت جــذب 

کمــک هــای مذکــور اقــدام کننــد.
ــا اشــاره بــه بازدیــد هــای کارشناســی از بــاغ هــای متقاضــی دریافــت  وی ب
یارانــه نهــال و ارزیابــی وضعیــت موجــود توســط کارشناســان باغبانــی 
ــیراز و  ــتان ش ــعت شهرس ــه وس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــراز ک ــه اب ــئولین پهن و مس
ــه  ــه ارائ ــبت ب ــت نس ــرع وق ــان در اس ــاری متقاضی ــع اعتب ــت مناب محدودی

ــد. ــدام کنن ــود اق ــت خ درخواس

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

گرده افشانی در نخیالت فراشبند ادامه دارد

ــانی 3500  ــرده افش ــت: گ ــبند گف ــتان فراش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــاه اســتمرار دارد. ــن م ــان فروردی ــا پای ــن شهرســتان ت ــالت ای ــار از نخی هکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند، 
ــوان یکــی از  ــه عن ــرده افشــانی ب ــات گ ــرد: عملی ــح ک ــی تصری ــرز نوع فرام
مهــم تریــن و حســاس تریــن اقدامــات در دســت اقــدام نخــل داران از اوایــل 

اســفند مــاه در ایــن شهرســتان آغــاز شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: کار گــرده افشــانی توســط افــراد ماهــر بــه 
ــد  ــه نیازمن ــرد ک ــی گی ــورت م ــر ص ــتفاده از باالب ــا اس ــا ب ــنتی ی ــورت س ص

ــی اســت. ــارت باالی ــه و مه تجرب
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ــدی  ــامل زاه ــبند ش ــتان فراش ــای شهرس ــام خرم ــده ارق ــه وی؛ عم ــه گفت ب
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــندی مطلوب ــازار پس ــه از ب اســت ک

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند بیــان کــرد: عــالوه بــر ســطوح 
ــر  ــار نخلســتان هــای غی ــه 200 هکت ــک ب ــالت نزدی ــاغ هــای مثمــر نخی ب

ــز در شهرســتان فراشــبند وجــود دارد. مثمــر نی

آغاز برداشت شمام از مزارع دهرم فراشبند 

 سرپرســت مرکــز جهــاد کشــاورزی دهــرم گفــت: برداشــت محصــول شــمام 
ــا اواخــر اردیبهشــت  از مــزارع ایــن بخــش از نیمــه فروردیــن مــاه آغــاز و ت

مــاه نیــز ادامــه دارد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند، 
رضــا فتحــی تصریــح کــرد: پیــش بینــی مــی شــود بیــش از 33 هــزار تــن 
ــه  ــت و روان ــش برداش ــن بخ ــزارع ای ــار از م ــطح 1350 هکت ــول از س محص

بــازار مصــرف شــود. 
ــه  ــه گفتــه وی؛ از ارقــام کشــت شــده شــمام در ایــن بخــش مــی تــوان ب ب

ــرد. ــکا و پرشــین اشــاره ک ــو، راکان، کارن، پولونی داک

خسارت بیش از هزار میلیارد ریالی به کشاورزی 
فراشبند

 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند گفــت : در اثــر وزش طوفــان و 
گــرد و خــاک در روز هــای بیســت و یکــم و بیســت و دوم اســفند مــاه بیــش 
ــن شهرســتان خســارت وارد شــده  ــه کشــاورزی ای ــال ب ــارد ری از 1116 میلی

اســت.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان فراشــبند، 
ــداد جــوی بیــش از ســه  ــن روی ــال ای ــه دنب ــح کــرد: ب ــرز نوعــی تصری فرام
هــزار هکتــار از مــزارع گنــدم، 150 هکتــار از مــزارع جــو، ســه هــزار هکتــار از 
نخیــالت و 300 هکتــار از بــاغ هــای مرکبــات ایــن شهرســتان دچــار آســیب 

شــده انــد. 

تداوم توقف تغییر کاربری های غیرمجاز در فسا

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا از توقــف هفــت مــورد تغییــر کاربری 
غیــر مجــاز در ایــام تعطیــالت نــوروزی در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــا،  ــتان فس ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــور اراض ــف ام ــام وظای ــتمرار انج ــتای اس ــت: در راس ــاری گف ــر انص ناص
مبنــی بــر صیانــت از اراضــی کشــاورزی در تمامــی ایــام، ســاخت و ســاز هــای 

غیــر مجــاز مذکــور در ایــن مــدت شناســایی و متوقــف شــدند.
او اظهــار کــرد: تغییــر کاربــری هــای غیــر مجــاز در روســتاهای آب آســمانی، 
ــوده و اخطاریــه هــای الزم در ایــن خصــوص  ــاد و تنــگ کــرم ب ســلیمان آب

صــادر شــده اســت.
ــاز  ــاخت و س ــن س ــرد: ای ــراز ک ــا اب ــتان فس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
هــای غیــر مجــاز شــامل احــداث اتاقــک، دامــداری و پــی کنــی بــه مســاحت 

1500متــر مربــع بــود.
ــری اراضــی زراعــی و  ــون حفــظ کارب ــر اینکــه قان ــد ب انصــاری ضمــن تاکی
ــد، از  ــی نمای ــف م ــه توصی ــوز را مجرمان ــدون مج ــاز ب ــاخت و س ــی، س باغ
عمــوم مــردم خواســت بــا مشــاهده هرگونــه تخریــب یــا تغییــر کاربــری در 

ــد. ــزارش کنن ــامانه 131 گ ــق س ــب را از طری اراضــی، مرات
ــه  ــام هرگون ــرای انج ــرداران ب ــره ب ــردم و به ــوم م ــرد: عم ــح ک وی تصری
ســاخت و ســاز در اراضــی کشــاورزی و باغــی نســبت بــه دریافــت مجــوز الزم 

از جهــاد کشــاورزی اقــدام نماینــد.

خسارت های طوفان به کشاورزی فسا برآورد شد
ــارد  ــش از 168 میلی ــرآورد بی ــا از ب ــتان فس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
تومــان خســارت طوفــان بــه زیــر بخــش هــای کشــاورزی ایــن شهرســتان 

ــر داد. خب

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 
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ــتان فســا،  ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاه  ــفند م ــت و دوم اس ــان در روز بیس ــوع طوف ــت: وق ــاری گف ــر انص ناص
ــش  ــاک بخ ــع، دام و آب و خ ــی، صنای ــی، باغ ــای زراع ــش ه ــر بخ ــه زی ب

ــت. ــرده اس ــیب وارد ک ــتان آس ــن شهرس ــاورزی ای کش
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس ارزیابــی هــای انجــام شــده از میــزان خســارت 
ــک  ــا، ی ــاغ ه ــه ب ــوط ب ــان مرب ــون توم ــارد و 114 میلی ــور، 150میلی مذک
ــارد و 746  ــه و 10 میلی ــه گلخان ــوط ب ــان مرب ــون توم ــارد و 755 میلی میلی

ــه بخــش زراعــی هســت. ــوط ب ــان مرب ــون توم میلی
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: 3752 هکتــار از بــاغ هــا، 1300 هکتــار از 
مــزارع و 8.5 هکتــار گلخانــه هــای ایــن شهرســتان دچــار زیــان شــده انــد.

او ابــراز کــرد: عــالوه بــر خســارت هــای فــوق 90 میلیــون تومــان بــه منابــع 
ــارد و  ــار میلی ــی و چه ــع تبدیل ــه صنای ــان ب ــون توم ــاک، 850 میلی آب و خ
ــده  ــارت وارد ش ــز خس ــور نی ــر بخــش دام و طی ــه زی ــان ب ــون توم 700میلی

اســت. 
ــتان  ــد در شهرس ــس از تأیی ــده پ ــرآورد ش ــای ب ــارت ه ــه وی؛ خس ــه گفت ب
بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس اعــالم و ارســال شــده اســت. 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا بــر ضــرورت خریــد پوشــش هــای 
ــه  ــدوق بیم ــزود: صن ــرد و اف ــد ک ــاورزی تاکی ــوالت کش ــه ای محص بیم
ــت  ــری تح ــوادث قه ــوع ح ــان وق ــور در زم ــاورزی کش ــوالت کش محص

ــد. ــی ده ــام م ــای الزم را انج ــت ه ــود حمای ــش خ پوش

مبارزه با پوره سن گندم در فسا آغاز شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا از آغــاز مبــارزه بــا پــوره ســن گنــدم 
در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: از نیمــه فروردیــن مــاه نـُـرم پــوره هــای 
ســن در مــزارع گنــدم بــه مــرز هشــدار رســیده و کار سمپاشــی مــزارع شــروع 

شــده اســت.
ــتان فســا،  ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــه شــرایط خــاص آب و هوایــی در ســال  ــا توجــه ب ــزود: ب ناصــر انصــاری اف
جــاری و بــاال بــودن تراکــم پــوره ســن گنــدم در مــزارع و محدودیــت زمــان 
ــه سمپاشــی  ــارزه، ضــروری اســت کشــاورزان هــر چــه ســریعتر نســبت ب مب

ــا ســموم حشــره کــش اقــدام کننــد. مــزارع خــود ب
ــدم  ــزارع گن ــار از م ــزار هکت ــار ه ــش از چه ــن بی ــش از ای ــه وی؛ پی ــه گفت ب
شهرســتان فســا علیــه ســن مــادری در مرحلــه اول بــا ســم هــای دلتامتریــن 

)دســیس( سمپاشــی شــده اســت.
او اظهــار کــرد: خریــد گنــدم در ســال جــاری کیفــی بــوده وگنــدم ســن زده بــا 
کاهــش شــدید قیمــت خریــد همــراه خواهــد بــود از ایــن رو کشــاورزان ضمــن 

هماهنگــی بــا کارشناســان هرچــه ســریع تــر اقــدام بــه سمپاشــی نماینــد.
او تصریــح کــرد: آفــت ســن مــادر در کمیــت مــزارع اثــر مــی گــذارد امــا ســن 
پــوره عــالوه بــر کمیــت در کیفیــت گنــدم و در نهایــت آرد نیــز موثــر اســت 

کــه بــه اصطــالح آرد را تلــخ خواهــد کــرد.
ــش از  ــکاری بی ــا هم ــدم ب ــن گن ــت س ــبکه مراقب ــرد: ش ــان ک ــاری بی انص
ــان  ــک و کارشناس ــان کلینی ــه، کارشناس ــئول پهن ــناس مس ــر از کارش 35 نف
ــه منظــور انجــام  ــا پــوره ســن گنــدم ب ــارزه ب ــا پایــان مب تولیــدات گیاهــی ت

ــتند. ــا هس ــتان فس ــرداران شهرس ــره ب ــت به ــی در خدم ــای فن ــه ه توصی
ایــن مقــام مســئول افــزود: جهــت اطــالع رســانی بــه بهــره بــرداران اقداماتــی 
چــون نصــب بنــر در میادیــن اصلــی بخــش هــا، انتشــار اطالعیــه و اخطاریــه 

درفضــای مجــازی و اطــالع رســانی چهــره بــه چهــره انجــام شــده اســت.
ــم  ــتفاده از س ــا اس ــدم ب ــن گن ــا س ــیمیایی ب ــارزه ش ــاری؛ مب ــه انص ــه گفت ب
ــود. ــی ش ــار انجــام م ــر هکت ــزان 300 ســی ســی در ه ــه می ــن" ب "دلتامتری

ســطح کاشــت غــالت در فســا بیــش از 15 هــزار هکتــار اســت کــه مبــارزه بــا 
آفــت ســن در مــزارع آلــوده بــه آفــت بســیار ضــروری اســت.

آغاز گرده افشانی نخیالت در فسا
ــاورزی  ــاد کش ــر جه مدی
ــاز  ــا از آغ ــتان فس شهرس
 170 در  افشــانی  گــرده 
ــن  ــالت ای ــار از نخی هکت

شهرســتان خبــر داد.
روابــط  گــزارش  بــه 
ــاد  ــت جه ــی مدیری عموم
شهرســتان  کشــاورزی 
انصــاری  ناصــر  فســا، 
ــر  ــاورز ب ــر کش ــت: ه گف
ــای  ــداد نخل ه ــاس تع اس
ــا کیفیــت  ــد ب ــرای تولی ــات گــرده  افشــانی را در زمــان مناســب ب خــود عملی
ــی  ــت ماه آت ــل اردیبهش ــا اوای ــوال ت ــه معم ــد ک ــام می ده ــول انج ــر محص ت

دارد. ادامــه 
ــي  ــات زراع ــاس ترین عملی ــن و حس ــاني مهم تری ــرده  افش ــه وی؛ گ ــه گفت ب
ــن کار  ــت در انجــام ای ــت اصــول و دق ــن رو رعای در نخلســتان هاســت از ای
ــد و  ــش تولی ــي در افزای ــیار مهم ــش بس ــر نق ــن ام ــرا ای ــت زی ــروري اس ض

ــا دارد. ــول خرم ــت محص کیفی
ــت  ــعه کش ــت، توس ــوی کش ــر الگ ــه تغیی ــرد: در برنام ــار ک ــاری اظه انص
ــه بــی  ــر و متحمــل ب نخیــالت بــه عنــوان یکــی از کشــت هــای کــم آب ب
آبــی در دســتور کار قــرار دارد کــه رقــم زاهــدی، شــاهانی، پیــارم و کبــکاب 

ــد. ــا دارن ــتان فس ــعه را در شهرس ــترین توس بیش
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افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی پرورش
ماهی در فسا

تولیــدات  بهبــود  اداره  رئیــس 
دامــی مدیریــت جهاد کشــاورزی 
شهرســتان فســا گفــت: در ســال 
1399 میــزان رهــا ســازی بچــه 
اســتخر  در  گرمابــی  ماهیــان 
هــای دو منظــوره کشــاورزی 
بــه  نســبت  ایــن شهرســتان 
ســال قبــل خــود نزدیــک بــه 10 

ــش دارد. ــد افزای درص
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
کشــاورزی  جهــاد  مدیریــت 
ــواد  ــد ج ــا، محم ــتان فس شهرس

ــه  ــه بچ ــزار قطع ــش از 61 ه ــته بی ــال گذش ــرد: در س ــح ک ــزاده تصری جمال
ماهــی گرمابــی از انــواع آمــور و کپــور در اســتخر هــای مذکــور رهــا ســازی و 

ــت . ــه اس ــام گرفت ــرورش انج ــات پ عملی
ــا بیــان اینکــه رهــا ســازی بچــه ماهیــان در فصــل بهــار  ایــن کارشــناس ب
ــزود: پیــش  ــزد، اف ــده آن صــورت مــی پذی ــد آنهــا حــدودا در بهــار آین و صی
بینــی مــی شــود بیــش از 45 تــن گوشــت ســفید از ایــن حجــم رهــا ســازی 

بچــه ماهــی تولیــد شــود.
ــان  ــواری ماهی ــک خ ــی جلب ــد از ویژگ ــاورزان می توانن ــه وی؛ کش ــه گفت ب
ــری از  ــت جلوگی ــه جه ــاورزی ب ــره آب کش ــای ذخی ــتخر ه ــی در اس گرماب
رشــد جلبــک هــا اســتفاده کننــد و عــالوه بــر بهبــود کیفیــت تولیــدات زراعــی 

و باغــی خــود در تولیــد گوشــت ســفید نیــز ســهیم شــوند.
او افــزود: در مــدت زمانــی ســال گذشــته واحدهــای تکثیــر و پــرورش ماهیــان 
زینتــی شهرســتان فســا نیــز بیــش از یــک میلیــون و 740 هــزار قطعــه انــواع 

ماهیــان زینتــی تولیــد کــرده انــد.
ــی، دم  ــکار، پالت ــکاس، اس ــرا، دیس ــل، تت ــی، آنج ــواع گوپ ــه ان ــزاده ب جمال
ــان  ــای ماهی ــه ه ــوان  گون ــه  عن ــی ب ــوچ و گورام ــوار، ل شمشــیری، لجــن خ
ــراز کــرد:  ــر شهرســتان فســا اشــاره و اب ــد شــده در مراکــز تکثی ــی تولی زینت
ــه اســتان  هــای همجــوار  ــر توزیــع درون اســتانی ب ایــن گونــه هــا عــالوه ب

ــد. ــز صــادر گردی نی

آغاز کشت صیفی جات در اراضی
شهرستان فیروزآباد

ــوالت  ــت محص ــاز کش ــاد از آغ ــتان فیروزآب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی ای ــی زراع ــار از اراض ــی در 2500 هکت صیف

ــید  ــاد، س ــاورزی فیروزآب ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــه، گوج ــت هندوان ــه کاش ــزارع ب ــن م ــده ای ــت: عم ــوی گف ــم موس کاظ
فرنگــی، خیــار ســبز، خربــزه، ســیب زمینــی و پیــاز اختصــاص خواهــد یافــت 
کــه پیــش بینــی مــی شــود حــدود 140 هــزار تــن محصــول از ایــن مــزارع 

برداشــت شــود.
ــد  ــی جــات در ایجــاد اشــتغال و درآم ــت کشــت صیف ــه اهمی ــا اشــاره ب او ب

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

کشــاورزان بیــان کــرد: عمــده مشــکل کشــت صیفــی نیــاز آبــی بــاالی ایــن 
ــد  ــه کشــاورزان بای ــر مصــرف اســت ک ــازاد ب ــد م محصــوالت و بعضــا تولی

تدابیــر الزم را مــد نظــر داشــته باشــند.
ــی در  ــد محصــوالت صیف ــاالی تولی ــزان ب ــه می ــه ب ــا توج ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ایــن شهرســتان، ایــن محصــول هــا عــالوه بــر تامیــن نیــاز محلــی بــه دیگــر 
شهرســتان هــا نیــز ارســال مــی شــود؛ در صــورت اتخــاذ شــرایط الزم بــرای 
صــادرات محصــوالت بــا کیفیــت، ارزش افــزوده ایــن مــواد غذایــی افزایــش 

چشــمگیری خواهــد داشــت.

پیش بینی برداشت بیش از 2 هزار تن 
باقال در کازرون 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گفــت: بــا توجــه بــه آغاز برداشــت 
باقــال از مــزارع ایــن شهرســتان پیــش بینــی مــی شــود بیــش از 2500 تــن 

باقــال برداشــت و روانــه بــازار هــا شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
ــا اواخــر  ــان اینکــه برداشــت ایــن محصــول زراعــی ت ــا بی حمیــد رشــیدی ب
فروردیــن مــاه ادامــه دارد، تصریــح کــرد: 150 هکتــار از زمیــن هــای زراعــی 
ایــن شهرســتان بــه کاشــت ایــن محصــول بهــاری اختصــاص داشــته اســت.

بــه گفتــه وی؛ محصــول باقــالی شهرســتان کازرون عــالوه بــر تامیــن نیــاز 
ــی  ــد زای ــز ارســال و از درآم ــه برخــی از اســتان هــای همجــوار نی ــی ب محل

خوبــی برخــوردار اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه باقــال از خانــواده بقــوالت اســت و باعــث 
افزایــش میــزان ازت بــه جــای مانــده در خــاک مــی شــود، افــزود: کاهــش 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 
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ــن محاســن  ــه در کشــت هــای بعــدی از مهــم تری مصــرف کــود هــای ازت
تنــاوب زراعــی ایــن محصــول در کشــاورزی اســت.

ــد وکلســیم  ــه حســاب می آی ــر و پروتئیــن ب ــی فیب ــع عال باقــال یکــی از مناب
و پتاســیم موجــود در باقــال از بــروز پوکــی اســتخوان جلوگیــری کــرده و بــه 

ــد. ــاال کمــک می کن ــرل فشــارخون ب کنت

پیشتازی بخش کشاورزی کازرون در 
عرصه اقتصاد مقاومتی

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گفــت: ایــن شهرســتان در ارزیابی 
درصــد تحقــق اهــداف کمــی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی در زیــر بخــش 
ــارس را  ــه نخســت اســتان ف هــای کشــاورزی در ســال زراعــی 99-98 رتب

کســب کــرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت ســازمان و مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ــح ک ــیدی تصری ــد رش ــتان کازرون، حمی شهرس
ارزیابــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس، بخــش کشــاورزی کازرون 
بــا تحقــق 84 درصــدی اهــداف طــرح هــای کشــاورزی در بیــش از 86 طــرح 
مــورد بررســی در بیــن 36 شهرســتان مقــام اول را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: ایــن مدیریــت بــه منظــور عملیاتــی شــدن 
طــرح هــا و برنامــه اجرایــی ارائــه شــده و تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 
ــن اهــداف کمــی و کیفــی و  ــه تعیی ــد و اشــتغال، نســبت ب ــا رویکــرد تولی ب
ــی  ــه عملیات ــا برنام ــک آنه ــرای یکای ــزی و ب ــاز برنامه ری ــورد نی ــات م الزام

ــدام الزم را معمــول داشــته اســت. تنظیــم و اق
ــداف  ــق اه ــتر تحق ــن بس ــده تری ــاورزی عم ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان کازرون بــه شــمار مــی رود، ابــراز کــرد: ایــن 
شهرســتان بــا داشــتن بیــش از 63 هــزار هکتــار زمیــن قابــل کشــت مرغــوب 
و مســتعد دیــم و آبــی و تولیــد ســاالنه 850 هــزار ُتــن محصــوالت کشــاورزی 
اعــم از زراعــی، باغــی، دامــی و فعالیــت قریــب بــه 20 هــزار نفــر بهــره بــردار 
فعــال بخــش کشــاورزی از قطب هــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی فــارس 

اســت.
ــت و  ــن موفقی ــرد: ای ــان ک ــتان کازرون بی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده، در پرتــو الطــاف الهــی بــه لحــاظ وجــود 
پتانســیل های فــراوان در شهرســتان کازرون و تــالش و اســتقبال کشــاورزان 

از دانــش روز و فنــی کارشناســان اســت.

شناسایی دیوار کشی غیرمجاز در اراضی
کشاورزی کازرون

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گفــت: یــک مــورد تغییــر کاربــری 
ــوروزی توســط گشــت  ــالت ن ــام تعطی ــر مجــاز اراضــی کشــاورزی در ای غی
ــایی  ــتان شناس ــن شهرس ــاورزی ای ــی کش ــری اراض ــت از کارب ــای حفاظ ه

شــده اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــام  ــا پایــش اراضــی کشــاوری در ای ــح کــرد: ب ــد رشــیدی تصری کازون،حمی
ــش  ــی بخ ــی زراع ــاز در اراض ــر مج ــی غی ــوار کش ــر دی ــوروز، 2000 مت ن
ــری،  ــظ کارب ــون حف ــتای قان ــایی و در راس ــتان شناس ــن شهرس ــزی ای مرک
عملیــات ســاخت و ســاز متوقــف و ضمــن صــدور اخطاریــه، پرونــده تخلــف 
بــه منظــور گذرانــدن مراحــل قانونــی بــه واحــد حقوقــی تحویــل داده شــد.

ــور اراضــی در  ــپ هــای کشــیک ام ــرد: اکی ــح ک ــام مســئول تصری ــن مق ای

ــن  ــم فروردی ــا پانزده ــفندماه ت ــتم اس ــت و هش ــتان کازرون از بیس شهرس
ــد.  ــوده ان ــال ب ــتقر و فع مس

ــا  ــاز ب ــاخت و س ــه س ــل از هرگون ــرداران قب ــاورزان و بهره ب وی افزود:کش
ــت  ــا از هدررف ــد ت ــاوره کنن ــت مش ــن مدیری ــی ای ــور اراض ــان ام کارشناس

ــود. ــری ش ــرمایه جلوگی س
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون از همشــهریان خواســت در صــورت 
مشــاهده هــر گونــه تعــارض بــه زمیــن هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــا 
ــه ایــن  ــا در اســرع وقــت کشــیک هــای روزان ســامانه 131 تمــاس گرفتــه ت

مدیریــت بــرای جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز حضــور یابنــد.

آغاز گرده افشانی نخیالت در شهرستان کازرون 

ــانی 5800  ــرده افش ــت: گ ــتان کازرون گف ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
هکتــار از نخیــالت ایــن شهرســتان آغــاز و تــا اواخــر فروردیــن مــاه جــاری 

ــه دارد.  ادام
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
ــوالت  ــت محص ــطح زیرکش ــد س ــه 36 درص ــان اینک ــا بی ــیدی ب ــد رش حمی
باغــی کازرون را خرمــا تشــکیل می دهــد، اظهارکــرد: درحــال حاضــر 6 هــزار 
هکتــار نخلســتان در ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه 5800 هکتــار آن بــارور 

اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه عملیــات گــرده افشــانی نخیــالت از مهــم 
تریــن و حســاس ترین عملیــات زراعــی اســت کــه نقــش بســزایی در کیفیــت 
ــه  ــات بیشــتر ب ــن عملی ــرد: ای ــح ک ــد آن دارد، تصری ــزان تولی محصــول و می

صــورت ســنتی وتوســط افــراد مجــرب انجــام مــی شــود.
ــدگان  ــد کنن ــی از تولی ــتان کازرون یک ــه شهرس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیدی ب رش
ــر 42 هــزار  بــزرگ خرمــا در اســتان فــارس اســت، افــزود: ســاالنه افــزون  ب
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تــن انــواع خرمــا در ایــن شهرســتان تولیــد کــه عــالوه  بــر مصــرف داخلــی بــه 
ــود. ــادر می ش ــه ص ــیای میان ــایه و آس ــور های همس ــایر کش س

رشــیدی ابــراز کــرد: 85 درصــد از نخیــالت مربــوط بــه بخــش هــای خشــت 
ــاالده و  ــره و ب ــای ج ــش ه ــه بخ ــوط ب ــد آن مرب ــه و 15 درص و کنارتخت

مرکــزی اســت.
ــکاب و  ــه اینکــه کب ــا اشــاره ب ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون ب مدی
ــا  ــرد: ب ــان ک ــن شهرســتان اســت، بی ــا در ای ــام خرم ــن ارق زاهــدی مهم تری
ــام  ــال توســعه کشــت ارق ــه دنب ــا ب ــاغ هــای خرم ــه اصــالح ب اجــرای برنام

ــازار پســند و اقتصــادی هســتیم. ــای تجــاری، ب خرم

اجرای طرح تنظیم بازار میوه در کوار

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــوار گفــت: بــا هــدف تنظیــم بــازار شــب 
ــاه  ــن م ــم فروردی ــخ پنج ــا تاری ــال ت ــیب و پرتق ــن س ــش از 14 ت ــد بی عی

ــع شــد. ــوار توزی 1400در ســطح شهرســتان ک
ــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــوار،  ــه گــزارش رواب  ب
عبدالرســول جــوکار افــزود: طــرح مذکــور بــا همــکاری ایــن مدیریــت و اتــاق 
ــه  ــا برنام ــارت و ب ــدن و تج ــت، مع ــتایی، اداره صنع ــی روس ــاف، تعاون اصن

ــوه انجــام شــد.  ریــزی و حضــور مســتمر در مراکــز عرضــه می
ــوه  ــه عرضــه می ــن محــل نســبت ب ــع در چندی ــن توزی ــه وی؛ عاملی ــه گفت ب
ــازار در شهرســتان اقــدام کــرده کــه ایــن امــر موجــب شــد توزیــع  تنظیــم ب

ــا پایــان ایــام نــوروز بــه شــکل مناســبی انجــام گیــرد.  میــوه ت

توزیع مرغ و گوشت منجمد در کوار

 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــوار از توزیــع مــرغ و گوشــت منجمــد 

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

در بــازار کــوار خبــر داد و گفــت: بــا هماهنگــی ایــن مدیریــت و اداره صنعــت، 
معــدن و تجــارت از دوشــنبه بیســت و پنجــم اســفند مــاه توزیــع ایــن اقــالم 

در شهرســتان کــوار شــروع شــد. 
ــوار،  ــاد کشــاورزی شهرســتان ک ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد،  ــرغ منجم ــن م ــت ت ــون هش ــا کن ــرد: ت ــح ک ــوکار تصری ــول ج عبدالرس
2500 کیلوگــرم گوشــت گوســاله منجمــد و 500 کیلوگــرم مــرغ گــرم بــرای 

ــع شــده اســت.  ــازار در مراکــز منتخــب توزی ــم ب تنظی
ــوار مشــکل خاصــی  ــه در ک ــرای مصــرف روزان ــرغ ب ــن م ــزود: در تامی او اف
وجــود نــدارد و بــه هــر میزانــی کــه الزم باشــد مــرغ گــرم و منجمــد در بــازار 

ــود. ــع می ش توزی

پالک کوبی بیش از 6۰۰ نفر شتر در گراش

ــش از 600  ــی بی ــالک کوب ــراش از پ ــتان گ ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
نفــر شــتر در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت : 80 درصــد شــترهای گــراش 

هویــت دار شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش، 
حســن مــرادی ابــراز کــرد: ایــن طــرح بــا هــدف ثبــت و احــراز مالکیــت شــتر، 
ــات جــاده ای،  ــت و پراکنــش دام،کاهــش تصادف ــق از جمعی ــار دقی ــه آم تهی
ــا کشــتارگاه، کنتــرل  هــای قرنطینــه ای و بهداشــتی  ردیابــی دام از مزرعــه ت

ــود. ــرا می ش اج
ــتر در  ــک ش ــتر  و مال ــخصات ش ــوش، مش ــالک گ ــب پ ــا نص ــزود: ب وی اف

ــود. ــت می ش ــز ثب ــور نی ــژاد کش ــالح ن ــامانه اص س
مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه نزدیــک بــه 750 نفــر شــتر در شهرســتان گــراش 
وجــود دارد، اظهــار کــرد: تکمیــل ایــن طــرح بــه مشــارکت مطلوب شــترداران 
ــاز دارد و ضامــن بهداشــت و ســالمت دام و  ــاری هــا و مســئوالن نی ــا دهی ب

تامیــن کننــده امنیــت جــاده اســت.

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

توزیع بیش از 24 هزار تن کود اوره 
در شهرستان مرودشت

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت گفــت: 24 هــزار و 500 

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 
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ــن  ــه برکــت در ای ــزار مزرع ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــود شــیمیایی اوره ب ــن ک ت
ــد. ــع ش ــتان توزی شهرس

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
عزیــز رحیمــی بــا بیــان اینکــه بیــش از 90 درصــد ســهمیه تخصیصــی بــه 
شهرســتان توســط بهــره بــرداران خریــداری شــده اســت، تصریــح کــرد: ایــن 
میــزان اوره از ابتــدای فصــل کشــت شــتوی توســط بیــش از 30 کارگــزاری 
تعاونــی هــای تولیــد و روســتایی و بخــش خصوصــی تامیــن و توزیــع شــده 

اســت.
ــامانه  ــق س ــا از طری ــیمایی صرف ــود ش ــع ک ــه توزی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی او ب
مزرعــه برکــت انجــام می شــود، افــزود: متقاضیــان بــا مراجعــه بــه ســامانه و 
ثبــت درخواســت خریــد فــرم اطالعــات خــود را بررســی و بــا ثبــت اطالعــات 

نســبت بــه مراحــل بعــدی دریافــت کــود اقــدام کننــد.
بــه گفتــه رحیمــی؛ شناســایی و ثبــت اطالعــات ســطح زیــر کشــت 
محصــوالت زراعــی یــا باغــی افــراد متقاضــی در هــر ســال زراعــی در ســامانه 
ــه بنــدی و مدیریــت داده هــای کشــاورزی پیــش شــرط بررســی  جامــع پهن

ــت. ــراد اس ــه اف ــا ب ــص نهاده ه تخصی
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: بهره بــرداران در هنــگام خریــد، نــوع کــود، 
نــام کارگــزاری و میــزان کــود اختصــاص یافتــه را بررســی کننــد و در آخــر بــا 

پرداخــت از طریــق درگاه اینترنتــی فراینــد خریــد را تکمیــل کننــد.
رحیمــی یــادآور شــد: بهتریــن و ســریع ترین راه خریــد کــود اوره اســتفاده از 
گوشــی تلفــن همــراه یــا کامپیوتــر شــخصی اســت و قــرار گرفتــن در صــف 
ــه  ــا توصی ــزاری ه ــا کارگ ــک و ی ــت، پســت بان ــی ن ــا لیســت انتظــار کاف ی

نمی شــود.
ــاد  ــازمان جه ــامانه توســط س ــن س ــای ای ــه فرآینده ــه هم ــان اینک ــا بی او ب
ــور  ــراز کــرد: ســامانه مذک ــد اســت، اب ــورد تایی ــارس م کشــاورزی اســتان ف
ــا هــدف تســهیل و تســریع در تخصیــص و توزیــع شــفاف، عادالنــه و بــه  ب
ــانی  ــات رس ــرای خدم ــود اوره و ب ــه ک ــاورزی از جمل ــای کش ــع نهاده ه موق

ــت. ــده اس ــدازی ش ــرداران راه ان ــه بهره ب ب
مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، مشــکالت خریــد کــود و 
ــه  ــد ب ــود را ناشــی از عــدم خری ــع ک ــرداران از توزی ــی برخــی بهره ب نارضایت
ــرد و  ــوان ک ــال عن ــی س ــای پایان ــد در ماه ه ــک خری ــود و ترافی ــع ک موق
افــزود: بــا حجــم تقاضــای بــاال، توزیــع کــود جــواب گــوی متقاضیــان نیســت 

ــی دارد. ــه را در پ ــکالت ثانوی و مش

توقف4۳ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی 
مرودشت

ــف 43  ــایی و توق ــت از شناس ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
مــورد تغییــر کاربــری غیــر مجــاز در اراضــی کشــاورزی توســط گشــت ویــژه 
حفاطــت امــور اراضــی در ایــام نــوروز خبــر داد و گفــت: ایــن امــر نســبت بــه 

ســال گذشــته در ایــام نــوروز افزایــش 30 درصــدی داشــته اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
عزیــز رحیمــی اظهــار کــرد: ایــن تغییــر کاربــری هــا شــامل دیــوار کشــی، پــی 
کنــی و فنــس کشــی در اراضــی کشــاورزی بــود کــه در نتیجــه گشــت زنــی 

کارشناســان اداره امــور اراضــی شناســایی شــده انــد.
ــه گفتــه رحیمــی؛ تغییــر کاربــری هــا شناســایی شــده در مناطــق ســیدان،  ب
حومــه، درودزن، نقــش رســتم و کامفیــروز بودنــد کــه بــا اخطــار کتبــی دســتور 

توقــف آنــان صــادر شــد.

ــر اســاس قانــون تغییــر کاربــری  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول ب
ــرف در  ــل تص ــه دخ ــر گون ــا ه ــزود: ب ــت، اف ــوع اس ــاورزی ممن ــی کش اراض
اراضــی کشــاورزی کــه مانــع تولیــد و یــا منجــر بــه کاهــش تولیــد محصوالت 

ــه شــدت برخــورد خواهــد شــد. کشــاورزی شــود، ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاخت و ســاز در اراضــی کشــاورزی منــوط بــه اخــذ 
مجــوز از جهــاد کشــاورزی اســت، از عمــوم مــردم و کشــاورزان در خواســت 
ــری و  ــتعالم کارب ــه اس ــبت ب ــک نس ــا مل ــن و ی ــد زمی ــل از خری ــرد، قب ک
مجوزهــای قانونــی آن در مراجــع ذی صــالح اقــدام کننــد و هرگونــه ســاخت 

ــه شــماره 131 اطــالع دهنــد. و ســاز غیرمجــاز را ب

کشف سموم نباتی قاچاق در کامفیروز

ــم  ــر س ــف 120 لیت ــت از کش ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
بوتاکــر تقلبــی و بــدون درج تاریــخ مصــرف و قیمــت در یــک فروشــگاه شــهر 

ــر داد. ــروز خب کامفی
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــا حضــور  ــه ب ــموم در بازرســی صــورت گرفت ــن س ــت: ای ــی گف ــز رحیم عزی
نماینــده دادســتان، نماینــده مدیریــت حفــظ نباتــات اســتان و نماینــده شــرکت 
آریــا شــیمی و روســای مراکــز جهــاد کشــاورزی کامفیــروز شــمالی و جنوبــی 

کشــف و ضبــط شــد.
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بــه گفتــه رحیمــی؛ بــا هماهنگــی و تعامــل خــوب بیــن دســتگاه هــای اجرائــی 
ــت  ــات و مدیری ــت حفــظ نبات ــری هــای مســتمر مدیری ــا پیگی ــی و ب و قضائ
جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، همــه ســموم ضبــط شــده صــورت 

جلســه و بــه مدیریــت حفــظ نباتــات اســتان منتقــل شــد.
وی افــزود: پرونــده متخلفیــن بــه منظــور برخــورد قانونــی بــه دادگاه ارســال 
ــای  ــاده ه ــموم و نه ــروش س ــه ف ــدام ب ــه اق ــموم ک ــندگان س ــد؛ فروش ش
ــان  ــا آن ــق مقــررات ب ــد، مطاب ــخ مصــرف گذشــته کنن تقلبــی، قاچــاق و تاری

برخــورد خواهــد شــد.
ــا ورود و  ــورد ب ــرو برخ ــردم در گ ــالمت م ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رحیم
ــی  ــرد: بازرس ــار ک ــت، اظه ــتاندارد اس ــر اس ــاق و غی ــموم قاچ ــتفاده از س اس
ــه دارد و  ــتان ادام ــی در شهرس ــموم نبات ــه س ــگاه های عرض ــش فروش و پای
چنانچــه فروشــگاهی دســتورالعمل و ضوابــط را رعایــت نکنــد ضمــن صــدور 

ــدام خواهــد شــد. ــه پلمــپ فروشــگاه اق ــی نســبت ب اخطــار کتب
وی تاکیــد کــرد: کشــاورزان در صــورت مشــاهده هرگونــه ســموم مشــکوک 
مــوارد را بــه مدیریــت حفــظ نباتــات اســتان و یــا مدیریــت جهــاد کشــاورزی 

ــد. ــانی کن ــتان  اطالع رس شهرس

صندوق حمایت ازتوسعه فعالیت های 
کشاورزی زنان روستایی مرودشت "گروه کار" 

نمونه فارس شد

ــان  ــاورزی زن ــای کش ــت ه ــعه فعالی ــت از توس ــدوق حمای ــل صن ــر عام مدی
روســتایی شهرســتان مرودشــت گفــت: ایــن صنــدوق در جشــنواره امتنــان بــه 
ــر و از  ــه برت ــز رتب ــارس حائ ــه بخــش کشــاورزی ف ــوان "گــروه کار" نمون عن

ایــن مجموعــه تقدیــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
مرضیــه مکرمــی اظهــار کــرد: صنــدوق مذکــور در ســال هــای 97و 98 نیــز 

بــه عنــوان "گــروه کار"نمونــه در اســتان فــارس برگزیــده شــده اســت.
 مکرمــی افــزود: شهرســتان مرودشــت بــا 46 صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان 
ــان  ــاورزی زن ــای کش ــت ه ــعه فعالی ــت از توس ــدوق حمای ــتایی و صن روس
روســتایی شهرســتان بیشــترین تعــداد عضــو از صنــدوق هــای اعتبــارات خــرد 

در ســطح اســتان را دارا اســت.
ــوان در ایــن صنــدوق  ــه اینکــه بیــش از یــک هــزار نفــر از بان ــا اشــاره ب اوب
ــق  ــا از طری ــدوق ه ــن صن ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــی کنن ــد م ــا کســب درآم ه
ظرفیــت ســازی در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی عــالوه بــر فراهــم 
کــردن زمینــه هــای مشــارکت بیشــتر زنــان روســتایی و عشــایری در توســعه 

فعالیت هــاي کشــاورزی، موجــب تقویــت ســرمایه اجتماعــی، افزایــش 
ــاوری آنهــا نیــز شــده اســت. ــه نفــس و خودب اعتمــاد ب

بــه گفتــه وی؛ صنــدوق هــای تحــت پوشــش صنــدوق حمایــت از توســعه در 
ــارچ  ــرورش ق ــرآوری محصــوالت کشــاورزی، پ ــه ف ایــن شهرســتان در زمین
ــل،  ــور عس ــرغ و زنب ــفند، گاو، م ــرورش گوس ــران، پ ــت زعف ــی، کش خوراک
ــه خانگــی، تولیــد گیاهــان دارویــی،  تولیــد نشــا در بیــش از 20 واحــد گلخان

دمنــوش و میــوه خشــک فعالیــت مــی کننــد.
ــی  ــه کار وکار فرمای ــایی جامع ــدف شناس ــا ه ــال ب ــان هرس ــنواره امتن جش
اثربخــش و فعــال درحــوزه هــای مختلــف برگــزار مــی شــود و ازنمونــه هــای 
ــرکل کار، تعــاون و  ــارس و مدی ــا حضوراســتاندار ف ــی ب جامعــه کارو کارفرمای

رفــاه اجتماعــی تجلیــل مــی شــود.

کشت گوجه فرنگی نشایی در مرودشت آغاز شد

ــه  ــال نشــاء گوج ــت: انتق ــتان مرودشــت گف ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
ــت و 60  ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــن شهرس ــزارع در ای ــه م ــه  ب ــی از گلخان فرنگ
ــه  ــاء را ب ــع نش ــه و توزی ــار کار تهی ــا مســاحت 15 هکت ــه ای ب ــد گلخان واح

ــد. ــده دارن عه
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــزارع گوجــه فرنگــی  ــش از 90 درصــد م ــان اینکــه بی ــا بی ــز رحیمــی ب عزی
ــزود: در  ــه صــورت نشــایی کشــت مــی شــود، اف در شهرســتان مرودشــت ب
کشــت گوجــه فرنگــی بــه صــورت نشــایی، نشــاء هــا در ســینی کشــت و در 

گلخانــه تهیــه مــی شــود.
ــد 8320،  ــام هیبری ــی از ارق ــه فرنگ ــت گوج ــرای کش ــه ب ــان اینک ــا بی او ب
ــتفاده از  ــرد: اس ــار ک ــود، اظه ــی ش ــتفاده م ــوت و... اس ــید، یاق ــن، سانس متی
بذرهــای هیبریــد و ضدعفونــی شــده تاثیــر بســزایی در افزایــش عملکــرد در 

ــطح دارد. ــد س واح
ــی در مصــرف آب و افزایــش  ــه جوی ــه منظــور صرف ــه ی رحیمــی؛ ب ــه گفت ب
ــه روش  بهــره وری تولیــد، صــد درصــد مــزارع گوجــه فرنگــی شهرســتان ب

ــود. ــاری می ش ــپ آبی تی
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت بــا بیــان اینکــه بــه منظــور بــاال 
ــا کشــت  ــام دنی ــاورزی در تم ــره وری مصــرف آب در بخــش کش ــردن به ب
محصــوالت زراعــی بــه روش نشــایی مرســوم اســت، اظهــار کــرد: یکنواختــی 
ــموم  ــذر و س ــه ب ــاورزی از جمل ــای کش ــاده ه ــرف نه ــش مص ــه، کاه مزرع
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نباتــی، کاهــش هزینــه هــای کارگــری بــه ویــژه در عملیــات وجیــن از ســایر 
مزایــای کشــت نشــایی اســت.

ــا  ــوارد ب ــی م ــه در برخ ــول در منطق ــن محص ــت ای ــرد: کش ــح ک وی تصری
ــش  ــزایی در کاه ــه س ــش ب ــه نق ــود ک ــی ش ــام م ــتیک انج ــش پالس پوش
مصــرف آب و کنتــرل علــف هــای هــرز دارد کــه عــالوه بــر کاهــش هزینــه 
و بــاال رفتــن ســطح درآمــد کشــاورزان، مــی توانــد در تولیــد محصــول ســالم 

موثــر باشــد.

توزیع قارچ کش تیلت یارانه دار در شهرستان مرودشت

ــر  ــع 4500 لیت ــاز توزی ــت از آغ ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــی  ــن کشــاورزان طــرح مل ــع در بی ــت توزی ــا اولوی ــه دار ب ــارچ کــش یاران ق

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــان در ای ــدم بنی گن
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
مرودشــت، عزیــز رحیمــی اظهــار کــرد: ایــن ســم در راســتای اجــرای طــرح 
ــاری  ــری از بیم ــور جلوگی ــه منظ ــا ب ــش ه ــارچ ک ــی ق ــی کارای ــی ارزیاب مل

ــود. ــی ش ــام م ــدم انج ــرد گن ــش عملک ــی و افزای ــای قارچ ه
بــه گفتــه وی، توزیــع ســم تیلــت مطابــق بــا لیســت ارســالی از مراکــز جهــاد 
ــا قیمــت 68 هــزار و 500 تومــان در فروشــگاه هــای ســموم  کشــاورزی و ب

نباتــی عرضــه مــی شــود.
رحیمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تاثیــر مصــرف ســم تیلــت در افزایــش عملکــرد 
ــی  ــروژه مل ــته پ ــال گذش ــرد: در س ــح ک ــت، تصری ــیده اس ــات رس ــه اثب ب
ارزیابــی کارایــی قــارچ کــش هــا در کنتــرل بیمــاری هــای برگــی و افزایــش 
عملکــرد گنــدم آبــی در هفــت تیمــار و ســه تکــرار بــا اســتفاده از ســه قــارچ 
کــش بــا همــکاری مدیریــت حفــظ نباتــات و محققــان مرکــز تحقیقــات در 
ــن در  ــرد 1.5ت ــش عملک ــه افزای ــج حاصل ــه نتای ــد ک ــی ش ــت اجرای مرودش

ــار را در برداشــته اســت. هکت
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــر اینکــه نتایــج حاصلــه بــر مبنــای دو فاکتــور 
زمــان کاربــرد در مراحــل رشــدی گنــدم و تعــداد نوبــت هــای ســم پاشــی بود، 
ــه  ــت در مرحل ــارچ کــش تیل ــان مصــرف ق ــن زم خاطــر نشــان کــرد: بهتری

گــره دوم ســاقه و ظهــور بــرگ پرچــم اســت.
ــی در  ــم پاش ــت س ــرد در دو نوب ــش عملک ــترین افزای ــزود: بیش ــی اف رحیم
ــا  ــم ب ــرگ پرچ ــور ب ــه ظه ــاقه و مرحل ــره دوم س ــور گ مراحــل رشــدی ظه
ــن  ــار( و میانگی ــرم در هکت ــد )1629 کیلوگ ــرد 2.25 در ص ــر عملک حداکث

ــود. ــار( ب ــرم در هکت ــد)1171 کیلوگ ــرد 18 درص عملک
ــاورز،  ــی کش ــوان مال ــه ت ــل از جمل ــر دلی ــه ه ــه ب ــرد: چنانچ ــان ک وی بی
ــل  ــی و...، تمای ــرایط آب و هوای ــی و ش ــل بارندگ ــه دلی ــان ب ــت زم محدودی
بــه یــک نوبــت سمپاشــی داشــته باشــد، بهتریــن زمــان توصیــه سمپاشــی بــا 

ــرگ پرچــم اســت. ــه رشــدی ظهــور ب قارچکــش در مرحل

ــر اینکــه اســتفاده  ــا تاکیــد ب مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت ب
تناوبــی از ســموم قارچکــش بــه دلیــل بــروز مقاومــت توصیــه مــی شــود، ابــراز 
ــه نتایــج کارایــی ســموم اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش،  ــا توجــه ب کــرد: ب
قارچکــش تیلــت )بــه دلیــل قیمــت مناســب تــر و کارآیــی موثــر(، قــارچ کــش 

آمیستاراکســترا و آرتئــا بــه ترتیــب بهتریــن کارایــی را داشــتند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب اســتفاده از قــارچ کش هــا 
منــوط بــه اقدامــات پیشــگیرانه اســت، تصریــح کــرد: در صورتــی کــه بیمــاری 
ــارچ کــش اســتفاده شــود، بخشــی از عملکــرد را از  ــد و ســپس ق اتفــاق بیفت

ــم. ــت می دهی دس
رحیمــی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته نیــز 11هــزار و 700 هکتار سمپاشــی 
بــا تیلــت صــورت گرفتــه اســت، اظهــار امیــدواری کــرد: بــا مصــرف بــه موقــع 
ســموم قــارچ کــش، تولیــد گنــدم در شهرســتان مرودشــت بــه جایــگاه واقعــی 
خــود در ســال های قبــل برســد و عــالوه بــر دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب، 

نتایــج رضایــت بخــش آن نصیــب بهــره بــرداران شــود.

ناوگان مکانیزه مرودشت آماده مشارکت در 
برداشت محصوالت زراعی

ــواع  ــتگاه ان ــت: 1800 دس ــتان مرودشــت گف ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
ــت  ــارکت در برداش ــرای مش ــتان ب ــن شهرس ــنگین ای ــبک و س ــن س کمبای
محصــوالت گنــدم، جــو و کلــزا در سراســر کشــور خصوصــا مناطــق جنوبــی 

ــل اســت ــی کام ــارس در آمادگ اســتان ف
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
عزیــز رحیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت محصــوالت شــتوی در مناطــق 
ــت  ــاوگان برداش ــرد: ن ــار ک ــت، اظه ــده اس ــاز ش ــارس آغ ــتان ف ــی اس جنوب
شهرســتان مرودشــت هماننــد ســنوات گذشــته آمــاده اعــزام بــه اســتان هــای 
ــه  ــه منظــور برداشــت ب ــای گرمســیری ب ــتان ه ــن شهرس ــی و همچنی جنوب

موقــع محصــوالت مختلــف اســت.
 بــه گفتــه وی؛ ایــن کمبایــن هــا قبــل از اعــزام بــه مناطــق جنوبــی توســط 
ــارس  ــتان ف ــن داران اس ــی کمبای ــه تعاون ــده اتحادی ــوزش دی ــان آم کارشناس
ــی  ــه فن ــه کارت معاین ــس از معاین ــوند و پ ــی ش ــی م ــه فن ــد و معاین بازدی

ــرد. ــد ک ــت خواهن دریاف
ــت  ــت تح ــرکت نف ــی ش ــا نواح ــی الزم ب ــه هماهنگ ــان اینک ــا بی ــی ب رحیم
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــن ه ــوخت کمبای ــن س ــور تامی ــه منظ ــش ب پوش
ــر  ــه 200 لیت ــالت، روزان ــت غ ــتاد برداش ــه س ــا صورتجلس ــق ب ــزود: مطاب اف
بــرای کمبایــن هــای متوســط، 250 لیتــر بــرای کمبایــن هــای نیمــه ســنگین 
ــه  ــرای کمبایــن هــای ســنگین ســوخت در نظــر گرفت ــر ب )1165( و 300 لیت

شــده اســت.
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ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: ایــن آفــت در شهرســتان هــای قیروکارزیــن، 
ــال  ــن رو انتق ــت از ای ــده اس ــزارش ش ــرد گ ــراش و الم ــج، گ ــبند، خن فراش

پاجــوش از نقــاط آلــوده بــه نقــاط ســالم ممنــوع اســت. 

او بیــان کــرد: ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن 51 درصــد کمبایــن هــای اســتان 
فــارس بزرگتریــن نــاوگان برداشــت غــالت کشــور را دارد و نقــش بســزایی در 

کار جمــع آوری غــالت کشــور خصوصــا در مناطــق جنوبــی بــر عهــده دارد.

برداشت محصوالت شتوی در مهر آغاز شد

ــوالت  ــت محص ــت: کار برداش ــر گف ــتان مه ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــر هشــت  ــغ ب ــدم در ســطحی بال ــزا و گن ــن شهرســتان شــامل کل شــتوی ای

ــاز شــده اســت.  ــاه آغ ــن م ــار از دوازدهــم فروردی هــزار هکت
بـــه گـــزارش روابــط عمومـــی مدیریــت جهــاد کشـــاورزی شهرســـتان مهر، 
غالمحســین مظاهــری تصریــح کــرد: ســطح قابــل برداشــت گنــدم آبــی ایــن 
شهرســتان 6 هــزار هکتــار اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود 24 هــزار تــن 

گنــدم از ایــن مــزارع تولیــد و روانــه مراکــز خریــد شــود. 
بــه گفتــه وی؛ همزمــان عملیــات برداشــت کلــزا نیــز در حــال انجــام اســت 
ــار هســت و پیــش بینــی مــی شــود چهــار هــزار  کــه ســطح آن 2200 هکت
تــن دانــه روغنــی کلــزا از ایــن مــزارع حاصــل و تحویــل مراکــز خریــد شــود. 
ایــن مقــام مســئول افــزود: عامــل خریــد کلــزا، شــرکت روغــن کشــی نویــد 
خلیــج فــارس اســت کــه بــا قیمــت 11 هــزار 660 تومــان ) 6 درصــد باالتــر از 

قیمــت خریــد تضمینــی( دامــه کلــزای کشــاورزان را خریــد مــی کنــد. 

پایش آفت قرنطینه ای نخیالت در مهر 
ــه ای  ــت قرنطین ــش آف ــت: پای ــر گف ــاد کشــاورزی شهرســتان مه ــر جه مدی
سوســک ســرخرطومی حنایــی خرمــا در نخلســتان هــای ایــن شهرســتان آغــاز 

و در حــال انجــام اســت. 
بـــه گـــزارش روابــط عمومـــی مدیریــت جهــاد کشـــاورزی شهرســـتان مهر، 
ــه هــای  ــی ایــن آفــت تل ــرای ردیاب غالمحســین مظاهــری تصریــح کــرد: ب
فرمونــی در چهــار مرکــز ایــن شهرســتان کار گذاشــته شــده و هیــچ مــوردی 

تاکنــون مشــاهده نشــده اســت.

زهرا نوری

شهرستان مهر 

 تشدید نظارت بر اراضی کشاورزي 
نی ریز در ایام نوروز

مســئول اداره امــور اراضــي مدیریــت جهــاد کشــاورزي شهرســتان ني ریــز از 
تشــدید نظــارت بــر زمیــن هــای کشــاورزي نــی ریــز در ایــام نــوروز خبــرداد 
و گفــت: بــا هــدف جلوگیــری از تغییــر کاربــری غیــر  مجــاز در ایــام تعطیــالت 
نــوروزي، گشــت حفــظ کاربــري ایــن مدیریــت بطــور ویــژه در عرصــه حضــور 

داشته اســت.
ــز،  ــتان نی ری ــاورزی شهرس ــت جهادکش ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مجتبــی شــعاع افــزود: در ایــن مــدت بــه میــزان 15 نفــر روز همــکاران مــا در 

ــته اند.  ــور داش ــت حض گش
ــوده  ــت ب ــودرو گش ــش خ ــزان پیمای ــر می ــان کرد: 1250 کیلومت وی خاطرنش
 کــه 16 مــورد ســاخت بنــا، ســه مــورد تخلیــه مصالــح ، دو مــورد تذکــر بــه 
ــه  ــح و چهــار مــورد فنــس کشــي شناســایي و اخطاری ــون حامــل مصال کامی

ــت. ــادر شده اس ــات ص ــف عملی توق
شــعاع تاکیدکــرد: هرگونــه ســاخت و ســاز و تغییرکاربــری در زمینهــای 
کشــاورزی، بــدون کســب مجــوز از ســازمان جهادکشــاورزی فــارس، ممنــوع 

ــد شــد. ــورد خواه ــررات برخ ــق مق ــان وف ــا متخلف اســت و ب

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 
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سیمای کشاورزی شهرستان مرودشت
در یک نگاه

عزیز روستا فارسی 
معاون اداری مالی 

عزیز رحیمی 
سرپرست

مجید فارسی 
معاون فنی 

نگاهی کوتاه به شهرستان مرودشت: 
شهرســتان مرودشــت بــه مرکزیــت شــهر مرودشــت، تقریبــًا در مرکــز اســتان 
فــارس واقــع گردیــده اســت. ایــن شهرســتان، از شــمال بــه شهرســتان اقلیــد، 
از جنــوب بــه شهرســتان هــای شــیراز و خرامــه، از شــرق بــه شهرســتان های 
ــته  ــدود گش ــپیدان مح ــتان س ــه شهرس ــرب ب ــنجان و از غ ــارگاد و ارس پاس

اســت. 
ــد  ــع می باش ــر مرب ــر 3656 کیلومت ــغ ب ــاحتی بال ــتان دارای مس ــن شهرس ای
کــه در مجمــوع، 3 درصــد کل مســاحت اســتان فــارس را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. بــه عــالوه، ایــن شهرســتان در محــدوده جغرافیائــی حداقــل 52 
درجــه و 1 دقیقــه و حداکثــر 53 درجــه و 14 دقیقــه طــول شــرقی و حداقــل 
ــمالی  ــرض ش ــه ع ــه و 37 دقیق ــر 30 درج ــه و حداکث ــه و 41 دقیق 29 درج
قــرار گرفتــه اســت. ارتفــاع شهرســتان از ســطح دریــا نیــز بــه طــور متوســط، 

1604 متــر مــی باشــد. 
ــغ بــر 307492 نفــر  طبــق سرشــماری ســال 1390، جمعیــت شهرســتان بال
مــی باشــد. مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر مرودشــت مــی باشــد کــه طبــق 
آخریــن آمــار سرشــماری بیــش از 160 هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه از لحــاظ 
جمعیتــی بزرگتریــن شــهر اســتان پــس از شــیراز قــرار دارد. جمعیــت شــاغل 
شهرســتان نیــز، براســاس همیــن سرشــماری، 81348 نفــر بــوده کــه از ایــن 
تعــداد، نزدیــک بــه 37 درصــد، یعنــی 29929 نفــر آن در بخــش کشــاورزی 
ــا مرکــز اســتان 40  ــه مرکــز شهرســتان ت ــکار مــی باشــند. فاصل مشــغول ب
کیلومتــر و آب و هــوای شهرســتان نیــز معتــدل مــی باشــد. متوســط بارندگــی 
نیــز در ایــن شهرســتان طــی ده ســال گذشــته، 365 میلــی متــر بــوده اســت. 
براســاس آخریــن تقســیمات کشــوری )1391( ایــن شهرســتان دارای 5 
ــهری  ــه ش ــزی(، 5 نقط ــر و مرک ــروز، ک ــیدان، کامفی ــش )درودزن، س بخ
ــرج،  ــتان )اب ــن( و 15 دهس ــروز، خانیم ــیدان، کامفی ــرد، س ــت، رامج )مرودش
رامجــرد1، رامجــرد2، درودزن، خفــرک علیــا، رحمــت، خــرم مــکان، کامفیــروز 
ــاد،  ــاد، محمدآب ــاره، مجدآب ــال، کن ــه، رودب ــمالی، گرم ــروز ش ــی، کامفی جنوب
ــادی  ــه آب ــتان دارای 571 پارچ ــن شهرس ــد. همچنی ــی باش ــتم( م ــش رس نق
اســت کــه 288 پارچــه آبــادی مســکونی و 283 آبــادی خالــی از ســکنه مــی 
ــی و  ــی زراع ــار اراض ــزار هکت ــدود 135 ه ــتان، دارای ح ــن شهرس ــد. ای باش
باغــی مــی باشــد کــه از ایــن مقــدار حــدود 7800 هکتــار آن باغــی و مابقــی 

نیــز زراعــی مــی باشــند. 

منابــع آبــی ایــن شهرســتان را رودخانــه هــای دائمــی و فصلــی، ســد درودزن 
و چــاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق تشــکیل مــی دهنــد. مهمتریــن رودخانــه 
هــای ایــن شهرســتان شــامل رودخانــه هــای کــر و رودخانه ســیوند می باشــند. 
بعــالوه، ایــن شهرســتان نقــش مهمــی در تولیــد و عمــل آوری محصــوالت 
زراعــی همچــون گنــدم، برنــج، جــو، ذرت، یونجــه، کلــزا، گلرنــگ، چغندرقنــد، 
پیــاز و صیفــی جــات و محصــوالت باغــی همچــون انــار، ســیب درختــی، میــوه 
ــه طــوری کــه ســال هــا در  هــای هســته دار، زیتــون و پســته مــی باشــد؛ ب
بیــن شهرســتان هــای کشــور، مقــام اول تولیــد گنــدم را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. بــه عــالوه، شهرســتان بــه دلیــل شــرایط آب و هوائــی مناســب و 
وجــود مراتــع سرســبز و کوهســتانی، از دیربــاز، محــل اطــراق عشــایر کوچــرو 
و یکــی از قطب هــای پــرورش انــواع دام هــای ســبک و ســنگین و همچنیــن 

پــرورش مــرغ و رنبــور عســل بــوده اســت. 
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــرد مدیری ــت و عملک ــار فعالی ــل آم در ذی
مرودشــت بــه تفکیــک حــوزه هــای مختلــف زراعــت، باغبانــی، حفــظ نباتــات، 
مکانیزاســیون، آب و خــاک، امــور دام، ترویــج و آمــوزش و صنایــع تبدیلــی در 

ــه مــی شــود. قالــب جــداول ارائ

3656 کیلومتر مربعمساحت شهرستان
155825 نفرجمعیت شهری
151667 نفرجمعیت روستایی

143800 هکتارسطح اراضی شهرستان
198 روستاتعداد روستاها

135000 هکتاراراضی قابل کشت
21000 نفرتعداد بهره برداران

2 میلیون تنمیزان تولیدات محصوالت کشاورزی شهرستان

فعالیت های شاخص در حوزه اداره بهبود تولیدات گیاهی
● طرح تغذیه متعادل گیاهی در گندم

● توسعه دانه های روغنی )کلزا – آفتابگردان- گلرنگ(
● توسعه گیاهان کم آب بر )زعفران، گلرنگ، پسته، خاکشیر، کینوا، کاملینا و ...(

● توسعه کشت با کارنده ها به خصوص کشت روی پشته های بلند )رایزبد( 
در گندم

● اجرای طرح توسعه گندم بنیان در سطح 9000 هکتار از اراضی شهرستان
● مبارزه بیولوژیک: رها سازی تعداد 2987000 عدد زنبور براکون در سطح 
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727 هکتار گوجه فرنگی و 130000عدد در سطح 30 هکتار چغندرقند برای 
مبارزه با آفات

فعالیت های شاخص اداره بهبود تولیدات دامی : 

ظرفیت  تولیدنوع محصولتعداد دامنوع دام
اشتغال)تن در سال(

150000۲660شیر  78000 راسگاو وگوساله

4300۲300گوشت قرمز460000گوسفند و بز

13۲50۲۲۲گوشت مرغ1651000 قطعهمرغ گوشتی

570068تخم مرغ378۲00 قطعهمرغ تخم گذار صنعتی

558۲8گوشت بوقلمون8600 قطعهپرورش بوقلمون 

1635گوشت شترمرغ400 قطعهپرورش شتر مرغ

188450عسل30111 کلنیپرورش زنبور عسل

884.۲30گوشت ماهی7 واحدشیالت و آبزیان

11.۲گوشت خاویار1 واحدماهی خاویاری

70040 راسکره اسب1455 راسپرورش اسب

305گوشت شتر190 نفرپرورش شتر

70000070 قطعهپرنده بالغ700000 قطعهپرورش مرغ بومی

کارخانجات و کارگاه های جنبی مربوط به امور دام:
نوعظرفیتتعدادصنایع وابسته

کشتارگاه صنعتی دام سبک 
و سنگین

100 راس دام سنگین1 واحد
1000 دام سبک روزانه

کشتار دام

76000 قطعه روزانه۲ واحد کشتارگاه مرغ صنعتی
)8000 قطعه در ساعت(

کشتار مرغ

مراکز جمع آوری شیر و 
عرضه مستقیم به کارخانه 

جمع آوری شیر 380 تن در روز18 واحد
دامداری ها

تولید خوراک دام 890 تن روزانه10 واحدکارخانجات خوراک دام
و طیور

تولید جوجه یکروزه308000 قطعه در دوره1 واحدکارخانجات جوجه کشی

30 تن روزانه6 واحدکارگاه و کارخانه جات لبنی

باغبانی:

باغ
6400سطح زیر کشت )هکتار(

96000میزان تولید )تن(

گیاهان داروئی
391۲سطح زیر کشت )هکتار(

4173میزان تولید )تن(

سطح زیر کشت گلخانه ها 

)هکتار(

سبزی و صیفی
15سطح زیر کشت )هکتار(

1500میزان تولید )تن(

گل
7سطح زیر کشت )هکتار(

5600000میزان تولید )شاخه(

نشاء

5سطح زیر کشت )هکتار(

میزان تولید
)تعداد-میلیون(

70

واحدهای تولید قارچ 

خوراکی صنعتی)واحد(

7صنعتی

7سنتی

1800میزان تولید )تن(

مکانیزاسیون شهرستان مرودشت

تعداد کمباین 

)دستگاه(

تعداد تراکتور 

)دستگاه (

تعداد دستگاه 

جذب شده 
مبلغ جذب شده مبلغ تخصیبصی

179851۲3169180353388930

صنایع تبدیلی تکمیلی:
وضعیــت واحدهــای صنایــع تبدیلــی فعــال تحــت پوشــش جهــاد کشــاورزی 

مرودشــت تــا پایــان ســال 98

نوع واحد
وضعیت موجود 

)تعداد واحد فعال(

40کنسرو سازی-سرکه

1روغن کشی وکنجاله

5سردخانه و انبار

۲8برنجکوبی فعال

1کشتارگاه 

7خوراک دام

7بسته بندی بذر قارچ ومیوه و تخم مرغ-گیاهان داروئی-حبوبات و خشکبار

1لبنیات

3بسته بندی ذرت علوفه

1کمپوست قار چ

۲کمپوست آلی – کود بیولوژیک

96جمع واحد 

1405نفراشتغال

47/803681ظرفیت اسمی واحدها -تن

44/1۲57800ظرفیت جذب ماده خام واحدها-تن
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آموزش و ترویج:

فعالیت های آموزشی ترویجی:
نفر روز عنوان فعالیت

71۲7 کارگاه آموزشی

۲660 بازدیدهای آموزشی ترویجی

10016 آموزش های انفرادی

8467 آموزشهای مهارتی

4580 آموزش زنان روستایی

3۲850 جمع کل

امور اراضی:
الف - واگذاری های ماده 2 و 21

ب - واگذاری های مشاع
واگــذاری اراضــی ملــی باتوجــه بــه خشکســالی هــای پــی در پــی بــا رونــد 
ــذاری اراضــی  ــه واگ ــر هیچ گون ــنوات اخی ــده اســت در س ــه ش ــی مواج نزول

ــه اشــخاص انجــام نشــده اســت.  جهــت طــرح کشــاورزی و باغــداری ب
رفع تداخالت :

1 – تعداد پرونده های مطرح شده در کارگروه شهرستان : 63 مورد
2 –تعداد جلسات کارگروه شهرستان : 37 جلسه

3 – تعداد پرونده های ارسال شده به مدیریت امور اراضی استان : 3 مورد
4 – بازدید و معاینه محل کارگروه شهرستان : 8 مورد

فعالیت های انجام شده در اصالح الگوی کشت:
1- کاهش سطح زیرکشت گندم آبی از 68000 هکتاربه 59805 هکتار در 

سال جاری
 2- جایگزینی بذور زودرس و میان رس گندم به جای بذور دیررس )ارقام، 
برات، ترابی، مهرگان، طالئی و ... به جای ارقام پیشتاز، شیراز و مرودشت(

3- توسعه کشت گندم و جو دیم در سطح 12187 هکتار
4- توسعه کشت گلرنگ دیم در اراضی زیر شبکه سد درودزن و مناطق کم آب 

در سطح 3500 هکتار
5- برنامه ریزی برای توسعه کشت آفتابگردان به جای ذرت علوفه ای، برنج و 

سایر صیفی جات
6- توسعه کشت نشایی گوجه فرنگی در سطح 2800 هکتار که معادل حدود 

90 درصد سطح کشت شهرستان است
7- توسعه و ترویج آبیاری تیپ )قطره ای( در زراعت های صیفی مانند چغندر 

قند، گوجه فرنگی، ذرت علوفه ای و سایر در سطح 11000 هکتار
8- توسعه گلخانه ها )تولید محصول سبزی و صیفی بجای فضای باز در 

فضای بسته( در سطح 3/27 هکتار
9- توسعه کشت زعفران در سطح 24 هکتار

10- توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح 2521 هکتار
11- توسعه کشت پسته در سطح 550 هکتار در اراضی کم آب

فعالیت های انجام شده در حوزه تولید محصول سالم:
ــه ایــن  یکــی از آفــات مهــم گوجــه فرنگــی کــه ســاالنه خســارت زیــادی ب
محصــول وارد مــی کنــد آفــت هلیوتیــس مــی باشــد کــه در ســال جــاری بــا 
توجــه بــه ســهمیه خریــد عوامــل بیولوژیــک ایــن شهرســتان کــه 1000000 
زنبــور براکــون بــود، تعــداد 2987000 زنبــور براکــون در ســطح 727 هکتــار 
ــا ایــن آفــت رهــا  از مــزارع گوجــه فرنگــی ایــن شهرســتان جهــت مبــارزه ب
ســازی شــد کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته افزایــش چشــم گیــری داشــته و 
در مقایســه بــا اســتان بیشــترین ســطح مبــارزه بــا زنبــور براکــون درشهرســتان 

مرودشــت انجــام شــده اســت.

ــی جهــت کنتــرل آفــات زنجــره و تریپــس و  همچنیــن کارت هــای زرد و آب
ــوز گوجــه  ــا آفــت شــبپره مین ــارزه ب ــوری جهــت مب ــی و ن ــه هــای فرمون تل
فرنگــی در ســطح 250 هکتــار و همچنیــن اســتفاده از ســموم بیولوژیــک علیــه 
آفــت هلیوتیــس در ســط 23 هکتــار بــه صــورت تلفیقــی مــورد اســتفاده قــرار 

گرفــت و نتایــج مطلوبــی در بــر داشــت.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

اقدام موثر سازمان تعاون روستایی
استان فارس در توزیع میوه

ــت:  ــیراز گف ــتان ش ــتایی شهرس ــاون روس ــرکت های تع ــه ش ــل اتحادی مدیرعام
ــاون روســتایی در راســتای  ــر شــبکه تع ــدام موث ــوروز اق ــام ن ــوه در ای ــع می توزی

ــه مصــرف اســت.  ــد ب ــره تولی ــی محصــوالت در زنجی قیمــت واقع
ــم  ــارس، مری ــاون روســتایی اســتان ف ــط عمومــی ســازمان تع ــه گــزارش رواب ب
دهقــان افــزود: طــرح توزیــع میــوه تنطیــم بــازار در نــوروز را یکــی از رســالت های 
ســازمان تعــاون روســتایی در رســاندن محصــوالت کشــاورزی بــه دســت مصــرف 

کننــده واقعــی و حــذف واســطه هــا اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: تعاونــی هــای زیــر مجموعــه ســازمان تعــاون روســتایی 
اســتان فــارس بــا نظــارت ســازمان و بازرســان ســتاد تنظیــم بــازار بــدون هیــچ 
ــرل  ــث کنت ــن موضــوع باع ــد و همی ــوه کردن ــع می ــه توزی ــدام ب ــی اق محدودیت
قیمــت در بــازار شــد و یــک حرکــت مردمــی در راســتای منویــات مقــام معظــم 
رهبــری در پشــتیبانی از تولیــد بــا هدایــت، حمایــت و نظــارت ســازمان مرکــزی 

در نــوروز 1400 رقــم خــورد.
ــت  ــتایی جه ــای روس ــی ه ــزرگ تعاون ــبکه ب ــت ش ــرد: ظرفی ــان ک ــان بی دهق
ــوالت  ــتقیم محص ــه مس ــق عرض ــازار از طری ــای ب ــت ه ــی قیم ــادل بخش تع
ــن  ــود را در ای ــش خ ــبکه نق ــن ش ــه اســت و ای ــل توج ــاورزی قاب ــدی کش تولی

ــد.  ــی کن ــاد م ــی ایف ــه خوب ــی ب ــای مردم حرکت ه
ــاون  ــزی تع ــازمان مرک ــل س ــر عام ــبی مدی ــات طهماس ــان از زحم وی در پای
ــه  ــارس ک ــتان ف ــتایی اس ــاون روس ــازمان تع ــر س ــی مدی ــتایی و رحیم روس
ــود در  ــای موج ــت ه ــبانه روزی از ظرفی ــورت ش ــه ص ــادی و ب ــه جه ــا روحی ب
شــبکه جهــت تنظیــم بــازار در شــب عیــد در راســتای رفــاه حــال مــردم تــالش 

ــود. ــکر نم ــد تش می کنن

لزوم توسعه کشت گلخانه ای در شرکت های
تعاونی تولید روستایی 

مدیــرکل دفتــر نظــام هــای بهــره بــرداری وزارت جهــاد کشــاورزی در بازدیــد از 
شــرکت هــای تعاونــی تولیــد روســتایی شهرســتان کــوار گفــت: افزایــش راندمــان 
و توســعه بهــره وری منابــع پایــه آب و خــاک یکــی از اهــداف دفتــر نظــام هــای 

بهــره بــرداری اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت تعــاون روســتایی اســتان فــارس، حمیــد 
زارع قنــات نویــی افــزود: بهــره وری شــاخص هــای متعــددی دارد کــه یکــی از 
آن هــا شــاخص فیزیکــی یــا همــان مقــدار مــاده خشــک تولیــد شــده بــه ازای 

هــر مترمکعــب آب اســت. 
وی تصریــح کــرد: از ســویی میــزان درآمــدی کــه از طریــق مــاده خشــِک تولیــد 
شــده بــه ازای میــزان آب مصرفــی کســب مــی گــردد شــاخص اقتصــادی نامیــده 
ــش هــر دو  ــذا افزای ــی باشــد، ل ــن شــاخص بهــره وری م ــه دومی ــی شــود ک م

شــاخص فیزیکــی و اقتصــادی منجــر بــه توســعه بهــره وری خواهــد شــد.
ــازار  ــن ب ــل ارزان« و »تعیی ــل و نق ــادی«، »حم ــد اقتص ــل »تولی ــه اص وی س
هــدف« را در تکمیــل زنجیــره تولیــد و صــادرات محصــوالت گلخانــه ای دارای 
اهمیــت برشــمرد و اظهــار کــرد: تولیــد بایــد اقتصــادی باشــد و بــا افزایــش بهــره 

وری از عوامــل تولیــد )آب و خــاک( محصــول تولیــد شــده ارزان باشــد. 
زارع ادامــه داد: بایــد بــا تدویــن برنامــه ای از پیــش تعییــن شــده هزینــه هــای 
ــت در  ــا کیفی ــا محصــول ارزان و ب ــرد ت ــرل ک ــت را کنت ــل و ترانزی ــل و نق حم
زمــان مناســب عرضــه نمــود و از ســویی ضــروری اســت بــازار هــدف، نیــاز آن 
و زمــان مناســِب عرضــه نیــز از پیــش تعییــن و مشــخص گــردد تــا بــه نتیجــه 

غایــی کــه افزایــش و توســعه بهــره وری اســت دســت یافــت.
وی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده و برنامــه هــای پیــش رو گفــت: در پــروژه 
ــی  ــن و خوب ــیار روش ــای بس ــا و فرآینده ــاخص ه ــال 99 ش ــی س ــای عملیات ه
تعریــف کــرده ایــم و بــا توجــه بــه رویکــرد ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در 
خصــوص افزایــش بهــره وری، در ســال 1400 در تمامــی اســتان هــا الگوهایــی 
را مشــخص نمودیــم و نیــز توســعه گلخانــه هــا را در دســتور کار قــرار داده ایــم 
ــه مدیریــت بهینــه بهــره وری در سیســتم تولیــد و اعتــالی حداکثــری آن  ــا ب ت

دســت یابیــم.
ــد و  ــی تولی ــای تعاون ــرکت ه ــوزه ش ــا در ح ــه ه ــعه گلخان ــه زارع توس ــه گفت ب
ــوده اســت  ــار ب ــا 99 در حــدود 478 هکت ســهامی زارعــی در ســال هــای 95 ت
کــه از ایــن مقــدار 323 هکتــار توســعه مربــوط بــه ســال 99 مــی باشــد کــه 108 

درصــد افزایــش نســبت بــه برنامــه همــان ســال دارد. 
ــزاِن  ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: در بیــن اســتان هــا، باالتریــن می
ــار مــی باشــد و اســتان هــای  ــا 169 هکت ــه اســتان تهــران ب ــوط ب توســعه مرب
خراســان جنوبــی بــا 51 هکتــار، ایــالم و فــارس هــر یــک 25 هکتــار و آذربایجان 

شــرقی بــا 20 هکتــار توســعه در رتبــه هــای بعــدی قــرار مــی گیرنــد.
تشکیل کارگروه ویژه حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

ــع  ــکالت و موان ــوص مش ــرداری در خص ــره ب ــای به ــام ه ــر نظ ــرکل دفت مدی
ســد راه کشــاورزان و بهــره بــرداران گفــت: همســو بــا فرمایشــات مقــام معظــم 
ــد،  ــت از تولی ــدف حمای ــا ه ــژه ب ــی وی ــد کارگروه ــال 1400 بای ــری در س رهب
ــه  ــرداراِن کشــت هــای گلخان ــع پیــش روی بهــره ب ــع موان پشــتیبانی هــا و رف
ای کــه ســرمایه هــای خــود را بــه میــدان آورده انــد در اســتان تشــکیل گــردد.

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت همــه جانبــه از بهــره بــرداران و ســرمایه گــذاران 
ــالی  ــی کشــور، خشکس ــرایط ســخت آب و هوای ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
ــوژی هــای روز  ــم از تکنول ــی توانی ــا م ــی م ــی و حــوادث طبیع ــی در پ هــای پ
در زمینــه کنتــرل سیســتم هــای آب و خــاک بهــره ببریــم امــا اســتفاده از ایــن 
ــد  ــت بای ــوص دول ــن خص ــه در ای ــت ک ــرمایه اس ــد س ــا نیازمن ــوژی ه تکنول

ــه عمــل آورد.  ــت هــای الزم را ب حمای
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: از ســوی دیگــر بــرای ترویــج شــهرک 
هــای کشــاورزی و روســتایی و سیســتم هــای گلخانــه ای بایــد حمایــت و همدلی 
همــه جانبــه صــورت گیــرد و اگــر مجــوزی صــادر شــد همــه ذی مدخــالن پــای 
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کار باشــند تــا موجــب یــأس و دلزدگــی ســرمایه گــذاران و تولیدکننــدگان نگــردد.
ــاورزان  ــرداران و کش ــره ب ــکالت به ــد مش ــه 80 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش زارع ب
بایــد در خــود اســتان حــل و فصــل گــردد عنــوان کــرد: رئیــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی از اختیــار تــام برخــوردار اســت لــذا بــا همــکاری بیــن مدیــران اســتان 

بایــد موانــع موجــود در خــود اســتان رفــع گــردد.
وی همچنیــن خواســتار مشــخص نمــودن بســته هــای حمایتــی شــد و افــزود: بــا 
توجــه بــه مجوزهــای صــادره بایــد ویژگــی بســته هــای حمایتی مشــخص شــوند 
و تعبیرهــا از دســتورالعمل هــا و مصوبــات بــه گونــه ای باشــد کــه مشــکالت بــه 

حداقــل برســند و فرآیندهــا بــرای بهــره بــرداران تســهیل گــردد.
مدیــرکل دفتــر نظــام هــای بهــره بــرداری ضمــن اعــالم حمایــت از کشــاورزان 
و بهــره بــرداران کشــت گلخانــه ای تاکیــد کــرد: مــا مســائل و مشــکالت مطــرح 
ــا مجــری  ــی ب شــده را جمــع آوری مــی کنیــم و طــی گزارشــی در جلســات آت
طــرح گلخانــه هــا و ســایر مســئوالن مربوطــه مطــرح مــی نماییــم و اگــر مســاله 
ــازمان  ــا در س ــرد ت ــم ک ــری خواهی ــالش و پیگی ــا ت ــود قطع ــتانی ب ــرا اس ای ف

مرکــزی حــل و فصــل گــردد.
وی در پایــان از دســت انــدرکاران پیــاده ســازی سیســتم هــای کشــت گلخانــه 
ای در اســتان فــارس تقدیــر و تشــکر نمــود و اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده ای 
نزدیــک شــرکت هــای تعاونــی تولیــد روســتایی فــارس رتبــه نخســت تولیــدات 

گلخانــه ای در راســتای افزایــش بهــره وری منابــع را کســب نماینــد.
ــرکت  ــی و ش ــتایی لپوی ــد روس ــی تولی ــرکت تعاون ــه ش ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
تعاونــی تولیــد مظفــری کــوار در اســتان فــارس، براســاس سیاســت هــای اقتصــاد 
مقاومتــی و برنامــه هــای دفتــر نظــام بهــره بــرداری، هــر یــک گلخانــه ای بــه 
ــارج از فصــل ســبزی و  ــد خ ــه منظــور کاشــت و تولی ــار ب وســعت 5 و 10 هکت

ــد. ــدازی کــرده ان صیفــی در محیــط کنتــرل شــده راه ان
ــت  ــی وضعی ــه در راســتای ارزیاب ــرداری ک ــر نظــام هــای بهــره ب ــرکل دفت مدی
ــفر  ــارس س ــتان ف ــه اس ــن ب ــان آب و زمی ــرداری توام ــره ب ــام به ــای نظ الگوه
کــرده بــود روز ســه شــنبه دهــم فروردیــن مــاه بــه همــراه معــاون خــود و جمعــی 
از مســئولین ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس، مدیــران عامــل شــرکت 
هــای تعاونــی تولیــد »لپویــی«، »مظفــری کــوار« و کشــاورزان و بهــره بــرداران 
ــور،  ــای مذک ــرکت ه ــط ش ــده توس ــاد ش ــازه ایج ــای ت ــه ه ــه، از گلخان منطق

بازدیــد بــه عمــل آورد.

ساماندهی بازار نوروز با عرضه 
بدون واسطه ۱2۰۰ تن میوه

مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس گفــت: شــبکه تعــاون روســتایی 
اســتان فــارس در نــوروز 1400 مقــدار 1200 تــن میــوه طــرح تنظیــم بــازار را در 

ســطح اســتان فــارس تامیــن و توزیــع کــرده اســت.
بــه گــزارش رو ابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس، هدایــت 
ــه رحیمــی افــزود: در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری، شــبکه تعــاون  ال
ــادل  ــود و تع ــی خ ــف حمایت ــق وظای ــت تحق ــارس در جه ــتان ف ــتایی اس روس
بخشــی قیمــت میــوه، در ایــام پایانــی ســال توانســت 1200 تــن میــوه در ســطح 

اســتان فــارس توزیــع نمایــد. 
ــا توزیــع مســتقیم  وی تصریــح کــرد: شــبکه تعــاون روســتایی اســتان فــارس ب
700 تــن پرتقــال و 500 تــن ســیب درختــی کــه از پرمصــرف تریــن میــوه هــای 
نــوروز بــود در 40 مرکــز خریــد در ســطح شــهر شــیراز و در 35 شهرســتان هــر 
کــدام بــا 1 تــا 4 مرکــز خریــد و روســتا بازارهــا توانســت از افزایــش قیمــت میــوه 
جلوگیــری نمایــد و بــا توزیــع میــوه طــرح تنظیــم بــازار نقــش موثــری در تعــادل 

بــازار ایجــاد کنــد.
ــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: هرســاله در ســطح کشــور ســاماندهی  ــن مق ای
میــوه شــب عیــد و تنظیــم بــازار اجــرا مــی گــردد و امســال ســازمان صنعــت و 
معــدن متولــی توزیــع میــوه بــود و تعــاون روســتایی بــه عنــوان مباشــر در ایــن 

امــر مشــارکت نمــود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس اعالم کرد:
آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی فارس در خرید 

گندم و کلزا

مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس در بازدیــد از شهرســتان الرســتان 
از اعــالم آمادگــی کامــل مراکــز خریــد شــبکه تعــاون روســتایی اســتان فــارس 

بــرای خریــد گنــدم و کلــزا خبــرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس، هدایــت 
الــه رحیمــی در بازدیــد از مراکــز خریــد شهرســتان المــرد و مهــر خاطــر نشــان 
ــی  ــزای توافق ــدم و کل ــی گن ــول تضمین ــد محص ــی خری ــات آمادگ ــرد: جلس ک
برگــزار شــده و هماهنگــی هــای الزم شهرســتانی و اســتانی در خصــوص خریــد 

ایــن محصــوالت بــه عمــل آمــده اســت. 
ــد شــبکه تعــاون روســتایی  ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: 110 مرکــز خری
ــند و  ــی باش ــاورزان م ــد از کش ــاده خری ــل آم ــارت کام ــا نظ ــارس ب ــتان ف اس
ــردد  ــی گ ــاز م ــی آغ ــای جنوب ــتان ه ــت از شهرس ــه برداش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کشــاورزان جنــوب مــی تواننــد بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــه مراکــز 

ــد. ــل نماین ــود را تحوی ــزا خ ــازاد مصــرف و کل ــدم م ــه و گن ــد مراجع خری

نظارت دامپزشکی بر تولید، توزیع و عرضه 
فرآورده های خام دامی 

بهداشــتی  نظارت هــای  تشــدید  از  فــارس  اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ــی  ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه ــداری و عرض ــد، نگه ــز تولی ــکی در مراک دامپزش
ــای  ــر واحد ه ــیار ب ــت و س ــپ ثاب ــت: 45 اکی ــر داد و گف ــوروز خب ــام ن ــژه ای وی

ــد.  ــارت دارن ــی نظ ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه ــع و عرض ــد، توزی تولی

اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع
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ــا  ــارس، حمیدرض ــتان ف ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدید  ــرح تش ــه ط ــان اینک ــا بی ــارس ب ــتان ف ــکی اس ــرکل دامپزش ــی مدی ناظم
ــا  ــاز و ت ــفندماه آغ ــم اس ــت و پنج ــکی از بیس ــتی دامپزش ــای بهداش نظارت ه
ــان از  ــدف اطمین ــا ه ــرد: ب ــح ک ــه دارد، تصری ــاه ادام ــن م ــم فروردی چهارده
ــه شــهروندان، نظارت هــای  ــی عرضــه شــده ب ــام دام ســالمت فرآورده هــای خ

ــود. ــی ش ــدید م ــتان تش ــر اس ــکی در سراس ــتی دامپزش بهداش
وی، هــدف از اجــرای ایــن طــرح را ارتقــاء ســطح بهداشــتی، تضمیــن ســالمت و 

امنیــت غذایــی و فرآورده هــای خــام دامــی اعــالم کــرد.
ــه اینکــه شــهروندان بایــد فرآورده هــای خــام دامــی مــورد  ــا اشــاره ب ناظمــی ب
نیــاز خــود را از مراکــز معتبــر و مــورد تاییــد دامپزشــکی تهیــه کننــد، ابــراز کــرد: 
در هنــگام خریــد گوشــت قرمــز بــه مهــر و لیبــل درج شــده بــر روی الشــه یــا 
بســته بنــدی کــه حــاوی اطالعــات تاریــخ تولیــد، انقضــاء، نــوع محصــول، کــد 

ــرداری دامپزشــکی می باشــد، توجــه کننــد. بهداشــتی بهــره ب
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان فــارس از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده 
ــب را  ــی، مرات ــام دام ــای خ ــوزه فرآورده ه ــتی در ح ــف بهداش ــه تخل ــر گون ه
ــالع  ــه اط ــی 30002792 ب ــامانه پیامک ــا س ــر 1512 ی ــن پیامگی ــق تلف از طری

ــانند. ــکی برس ــان دامپزش کارشناس

عشایر پرفایده برای دولت و در چرخش اقتصاد 
کشور هستند

ــی مدرســه 9 کالســه  ــن کلنــگ زن ــران در آیی ــور عشــایر ای ریــس ســازمان ام
ــت و در  ــرای دول ــده ب ــر فای ــا پ ــع ام ــم توق ــه عشــایر ک ــان اینک ــا بی عشــایر ب

ــتند. ــور هس ــادی کش ــش اقتص چرخ
ــاهپور  ــارس، ش ــتان ف ــایر اس ــور عش ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــان زد  ــف زب ــدم اظهــار کــرد: نقــش عشــایر در بخــش هــای مختل ــی مق عالی
اســت کــه از ایــن رو مــی تــوان بــه ده هــزار شــهید کــه تقدیــم انقــالب کــرده 

ــه اســتان فــارس مــی باشــد . ــد اشــاره نمــود کــه 2000 شــهید مربــوط ب ان
ــه  ــی داشــت هفت ــن گرام ــه ضم ــه 9 کالس ــی مدرس ــگ زن ــم کلن وی در مراس
شــهدا کــه از 22 اســفند مــاه شــروع مــی شــود، خاطــر نشــان کــرد: در عرصــه 
هــای ملــی نخبــگان زیــادی از جامعــه عشــایری بــوده اســت کــه مــی تــوان بــه 
ســردار ســپهد حــاج قاســم ســلیمانی اشــاره کــرد کــه در یــک خانــواده عشــایری 

تربیــت شــده بــود .

اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

ریــس ســازمان امــور عشــایر ایــران ضمــن تشــکر از خانــواده شــهید امیــن پــور 
خیــر مدرســه ســاز تصریــح کــرد: امــروز بایــد دســت در دســت هــم دهیــم و بــه 

ارتقــاء بخــش آمــوزش و پــرورش عشــایری کمــک کنیــم .
ــه  ــر ب ــژه ت ــر و وی ــق ت ــگاه عمی ــدر ن ــرد: هــر چق ــان ک ــام مســئول بی ــن مق ای

ــید. ــد رس ــه خواه ــه جامع ــد بیشــتری ب ــیم فوای ــته باش ــایر داش عش

ریس سازمان امور عشایر ایران در سفر به شهرستان داراب:
عشایر میراث داران فرهنگ کهن 

ایرانی اسالمی هستند

ریــس ســازمان امــور عشــایر ایــران در ســفر بــه شهرســتان داراب گفــت: عشــایر 
در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور نقــش بســزایی دارنــد و بــه عنــوان مــرزداران و 
پدافنــد غیــر عامــل در مــرز هــا بــه شــمار مــی رونــد از ایــن رو مــی تــوان گفــت: 

عشــایر میــراث داران فرهنــگ کهــن ایرانــی اســالمی هســتند.
ــاهپور  ــارس، ش ــتان ف ــایر اس ــور عش ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عالیــی مقــدم بــا بیــان اینکــه عشــایر بــه عنــوان گــروه هــدف اجتماعــی ســوم 
در برنامــه ریــزی کشــور لحــاظ مــی شــوند، افــزود: جامعــه عشــایری اثــر گــذاری 
بســیار خوبــی در امنیــت تامیــن غذایــی و توســعه پایــدار خصوصــًا در خــود کفایی 

گوشــت قرمــز دارنــد.
ــتند و  ــده هس ــران پراکن ــرزمین ای ــایر در 59 درصــد از س ــرد: عش ــار ک وی اظه
ــه  ــاز ب ــره نی ــراه هــای و غی ــرق، ایل ــه تامیــن آب، ب تامیــن زیرســاخت ها از جمل

ــت دارد.  ــی، کمــک مجلــس و دول همــت همگان
ریــس ســازمان امــور عشــایر ایــران تصریــح کــرد: یکــی از دغدغه هــا در کانــون 
ــان  ــتغال جوان ــا، اش ــاخت ه ــات و زیرس ــود امکان ــر نب ــالوه ب ــکان ع ــای اس ه
ــایانی  ــک ش ــوان کم ــی ت ــا م ــاخت ه ــن زیرس ــا تأمی ــه ب ــت ک ــایری اس عش
اشــتغال و کاهــش نــرخ بیــکاری کــرد در ایــن قشرشــده و بــا تامیــن زیــر ســاخت 

ــود. ــری می ش ــهرها جلوگی ــیه ش ــه حاش ــرت ب ــا از مهاج ه
ــار  ــی در کن ــت زدای ــه محرومی ــک ب ــت کم ــرد: جه ــان ک ــدم اذع ــی مق عالی
ــن  ــت ای ــود وضعی ــرای بهب ــتگاه ها ب ــایر دس ــایری و س ــیج عش ــای بس نیروه
ــی تــالش خــود را در جهــت ایجــاد  ــه و اجــرای طرح هــای محرومیت زدای جامع
ردیــف بودجــه ای خــاص جامعــه عشــایر در قانــون بودجــه کشــور خواهیــم نمــود 

ــد. ــم ش ــد خواهی ــره من ــه به ــن زمین ــس در ای ــای مجل ــام ظرفیت ه و از تم
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ــون برنامــه توســعه  ــان اینکــه در قان ــا بی ــران ب ریــس ســازمان امــور عشــایر ای
ششــم 17 بــار از عشــایر نــام بــرده شــده اســت خاطــر نشــان کــرد: بــا پیگیــری 
و ایجــاد فراکســیون عشــایر و بــا تعامــل بیــن دولــت و مجلــس، جامعــه عشــایری 
از ارزش افــزوده برخــوردار شــده اســت کــه می تــوان آن را بــه عنــوان شــاهکار 

قانــون گــذاری در جامعــه عشــایری نــام بــرد.
ــه  ــوان ب ــی ت ــه عشــایری م ــن شــاخص جامع ــزود: از مهمتری ــدم اف ــی مق عالی
تامیــن آب ســالم و پایــدار بــرای جامعــه عشــایری اشــاره کــرد کــه تاکنــون 63 
درصــد عشــایر از آب ســالم و پایــدار برخــوردار شــده انــد کــه بــا کمــک مجلــس 
ــا 99 درصــد افزایــش  ــه زودی ایــن شــاخص را ت ــت امیدواریــم بتوانیــم ب و دول

دهیــم.

تشکیل پلیس افتخاری عشایر 
برای اولین بار در استان فارس

ــروز  ــه منظــور پیشــگیری از ب ــت: ب ــارس گف ــور عشــایر اســتان ف ــر کل ام مدی
ــعه  ــز توس ــودجویان و نی ــرای س ــع ب ــردن مرات ــن ک ــا ام ــی و ن ــوادث احتمال ح
ــوچ  ــه ک ــر ب ــه منج ــال ک ــف س ــا در فصــول مختل ــل راه ه ــت ای ــب امنی ضری
ــس  ــارس پلی ــتان ف ــار در اس ــرای نخســتین ب ــود، ب ــی ش ــتان م ــایر شهرس عش

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــکیل و آغ ــت تش ــتان مرودش ــایر در شهرس ــاری عش افتخ
ــارس، روح اهلل  ــتان ف ــایر اس ــور عش ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بهرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســیاه چــادر عشــایری مــی توانــد نقــش یــک 
پایــگاه بــرای حفــظ و امنیــت در نقــاط دور دســت را ایفــا نمایــد افــزود: در ایــن 
راســتا از پتانســیل و ظرفیــت خــود عشــایر مــی تــوان در جهــت هماهنگــی بــا 

نیروهــای امنیتــی و انتظامــی بهــره بــرد.
وی تصریــح کــرد: کارکــرد جامعــه عشــایری را مــی بایســتی در حفــظ امنیــت 
پایــدار، تأمیــن زنجیــره غذایــی، قطــع وابســتگی بــه نفــت و انتقــال فرهنــگ و 
تمــدن ایــران جســت و جــو کــرد، بنابرایــن مــی تــوان گفــت اقتصــاد مقاومتــی 

را در ظرفیــت هــای موجــود زندگــی عشــایری مشــاهده کــرد. 
مدیــر کل امــور عشــایر اســتان فــارس تصریــح کــرد: در ایــن راســتا بــرای اولیــن 
بــار در جهــت عینیــت بخشــیدن بــه ایــن ظرفیــت بــه همــت اداره امــور عشــایر 
ــا هماهنگــی  ــب در کمیســیون ســرقت شهرســتان و ب ــس از تصوی مرودشــت پ
متعــدد صــورت گرفتــه بــا فرماندهــی محتــرم نیــروی انتظامــی و پلیــس آگاهــی، 
اولیــن دوره آموزشــی بــا حضــور عشــایری کــه قبــال بــه تأییــد پلیــس محتــرم 
ــت تشــکیل  ــزرگ در جه ــدم ب ــن ق ــد و ای ــد، تشــکیل گردی ــیده ان ــی رس آگاه

اولیــن پلیــس عشــایری در ســطح شهرســتان و اســتان برداشــته شــد.
وی بیــان کــرد: هــدف از تشــکیل پلیــس عشــایری، پیشــگیری از بــروز حــوادث 
احتمالــی و نــا امــن کــردن مراتــع بــرای ســودجویان و افــرادی اســت کــه در ســر 

خیــال تعــرض بــه مــال و احشــام عشــایر دارنــد و نیــز ســرعت عمــل بخشــیدن 
بــه فرآیندهــای انتظامــی در ایــن حــوزه مــی باشــد.

مدیر کل امور عشایر استان فارس:
کوچ بهاره عشایر استان فارس آغاز شد 

مدیــر کل امــور عشــایر اســتان فــارس گفــت: کــوچ بهــاری عشــایر ایــن اســتان 
بــه صــورت زمینــی از 15 فروردیــن مــاه آغــاز شــده اســت و تــا اواخر اردیبهشــت 

مــاه نیــز ادامــه خواهــد داشــت. 
ــارس، روح اهلل  ــتان ف ــایر اس ــور عش ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه دلیــل گــرم  ــی مــدت در قشــالق ب ــدگاری طوالن بهرامــی تصریــح کــرد: مان
شــدن هــوا، بــارش کــم، خشــک شــدن علوفــه مراتــع و وجــود حشــرات مزاحــم، 
امــکان پذیــر نیســت بنابرایــن کــوچ عشــایر بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

و اســتقرار اکیــپ هــای ســیار بهداشــتی آغــاز شــده اســت.
بــه گفتــه وی؛ در طــول مســیر کــوچ بهداشــت خدمــات کــوچ فراهــم شــده کــه 
ــه مناطــق ییالقــی  ــه کــوچ خــود ادامــه داده و ب عشــایر بتواننــد بــه ســالمت ب

برســند.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه کــوچ ماشــینی عشــایر نیــز بــر اســاس 
ــزداری اســتان از  ــی و آبخی ــع طبیع ــم اعــالم شــده از طــرف اداره کل مناب تقوی
نیمــه اردیبهشــت مــاه شــروع خواهــد شــد، اظهــار کــرد: عشــایر بــا هماهنگــی 
ــروی انتظامــی  ــع طبیعــی و نی ــه دامپزشــکی، مناب ــط از جمل ارگان هــای ذی رب

اقــدام بــه کــوچ کننــد.
ــواری  ــی کار بســیار دش ــرایط کرونای ــوچ در ش ــت ک ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــارس  ــایر ف ــور عش ــوچ اداره کل ام ــت ک ــای مدیری ــپ ه ــزود: اکی ــت، اف اس
ــتند. ــی هس ــت زن ــال گش ــز در ح ــور متمرک ــه ط ــتقر و ب ــتان مس ــطح اس درس

ــایر،  ــور عش ــده اداره کل ام ــف ش ــف تعری ــی از وظای ــرد: یک ــان ک ــی بی بهرام
پشــتیبانی کوچنــدگان عشــایر در حیــن کــوچ اســت بــه همیــن منظــور تمهیــدات 
الزم بــرای تامیــن آب شــرب ســالم و بهداشــتی و همچنیــن تامیــن خــوراک دام 

و ســایر ملزومــات مــورد نیــاز در حیــن کــوچ انجــام مــی شــود. 
 مدیــر کل امــور عشــایر فــارس بــا یــاد آوری اینکــه اســتان فــارس بــا دارا بــودن 
بیــش از 12 درصــد جمعیــت عشــایر ســیار کشــور قطــب عشــایری ایــران اســت، 
ابــراز کــرد: امیدواریــم 28 هــزار خانــوار عشــایر کوچنــده ایــن اســتان کــوچ بهــاره 
خوبــی را داشــته باشــند و در ســال تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زادیــی هــا بــه 
عنــوان نمــاد عینــی تولیــد در تحقــق شــعار ســال همچــون گذشــته نقــش خوبــی 

را ایفــا کننــد.
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۱۴۰۰ عمومـی  روابـط  اسـتانداردهای  شـدن  جهانـی  انتخـاب   علـت 
از سوی شما چه بوده است؟

ویژگـی هـای تمـام کاالهـا و خدمـات اسـتاندارد شـده  بـر هیـچ کـس پوشـیده 
نیسـت، امـروزه، روابـط عمومـی راهبردی در مسـیر جهانی قـرار دارد و اسـتاندارد 
هـای جهانـی بـر روابط عمومی کلیشـه ای و بومـی غلبه می کند و تعاملی شـدن، 
بـر خـط بـودن، کنشـگری و همه گیـری ارتباطـات، تسـهیل گری روابـط مردم و 

سـازمان را سـرعت می بخشـد.
 دیـری نخواهـد شـد کـه معیارهـای جهانـی روابـط عمومـی در سـازمان هـا بـه 
یـک “پاندمـی روابـط عمومـی یکپارچـه” جهانـی تبدیل می شـود بنابرایـن روابط 

عمومـی 1400 بـه معیـار هـا و اسـتانداردهای جهانـی نزدیـک تـر می شـود.
سـکوت سـازمانی همـان پدیده ای اسـت که مدیـران خالق از بروز آن در سـازمان 
می ترسـند؛ بـرای همیـن تـالش می کننـد تا بـا ایجاد فضایـی مثبـت در مجموعه 
و بهـا دادن بـه نظـر و ایـده ی کارکنـان، سـازمان خـود را از  چنیـن فضایـی دور 
کننـد. سـکوت سـازمانی وقتـی اتفـاق می افتـد کـه کارکنـان احسـاس می کننـد، 
نظـر و ایـده ی آنهـا در رشـد سـازمان تاثیـری نـدارد و مدیـران بـدون توجـه بـه 
نظـر کارکنـان امـور سـازمان را اداره می کننـد. در چنیـن شـرایطی روابـط عمومی 

متخصـص چـه کار می توانـد انجـام بدهـد تا مدیـر را متوجـه اشـتباه در برخورد با 
کارکنـان کنـد و فضای سـازمان بانشـاط و بـا انگیزه برای پیشـرفت بمانـد. حمید 
شـکری خانقـاه، دکتـرای ارتباطـات و مدرس روابـط عمومی در گفت وگو با شـفقنا 
رسـانه بـه راهکارهـا و اسـتراتژی های کاربـردی اشـاره می کنـد ولی معتقد اسـت 
روابـط عمومـی هـم بـدون همراهـی و حمایـت مدیـر نمی توانـد کاری از پیـش 
ببـرد. آنچـه در ادامـه می خوانیـد بـه نقـش روابـط عمومـی در ایجاد فضـای بهتر 
و بانشـاط تر در سـازمان و  جلـب حمایـت مدیـر و کارکنـان در ایجـاد ایـن فضـا 

می پـردازد.

بـا توجـه بـه این کـه کارایـی هـر سـازمانی به نیـروی انسـانی آن بسـتگی 
دارد چـرا می بینیـم در بسـیاری از سـازمان هـا سـکوت سـازمانی بـه وجود 

می آیـد؟
هـر سـکوت، امیـد و شـوقی در هـر سـازمانی معموال دالیـل اجتماعی، سیاسـی و 
جامعـه شـناختی خـاص خـود را دارد. در چنـد سـال گذشـته سـکوت سـازمانی یا 
عبـارت علمی تـر آن " عـدم بهـره وری" یا "عدم انگیـزش" برخی از سـازمان ها را 
بـه خـود معطـوف و گرفتـار کرده اسـت. ایـن انگیزش خـود دارای یک سـری زیر 

در گفتگو با حمید شکری خانقاه
مدیر دپارتمان روابط عمومی و مدیریت ارتباطات برنامه مهارت سنجی اروپایی اسکو در ایران مطرح شد

حمیـد شـکری خانقـاه دانـش آموختـه دکتـری تخصصـی جامعه شناسـی ارتباطات فرهنگی با سـال هـا تجربه در کسـوت معاونـت مرکز روابط 
عمومـی، مدیـر مطالعـات افـکار عمومـی و ریـزی ارتباطـی، مدیر توسـعه ارتباطات و هماهنگی امور اسـتان ها و شـرکت ها و موسسـات تابعه 
روابـط عمومـی وزارت جهـاد کشـاورزی، مـدرس دانشـگاه، نویسـنده و مترجـم کتـاب هـا و مقـاالت گوناگون در ایـن ربع قـرن فعالیت حرفه 
ای خـود را بـر برنامـه ریـزی راهبـردی ارتباطـی، مشـاوره ارتباطـی بـه روابـط عمومـی سـازمان ها و آمـوزش نیروی انسـانی شـاغل در روابط 

عمومـی هـا متمرکـز کـرده و بـه عنـوان یک چهـره موثـر و توانمند در جامعـه روابط عمومی شـناخته می شـود.
کتـاب برنامـه ریـزی راهبـردی ارتباطـی در روابـط عمومـی ایشـان اولیـن گام موثـر در برنامـه محـوری و اسـتراتژی مداری در روابـط عمومی 
کشـور از جایـگاه خاصـی در میـان روابـط عمومـی هـا برخوردار شـد. هـم اکنون نیز در اندیشـه اسـتاندارد سـازی و جهانی شـدن معیارهای 
شایسـتگی حرفـه ای روابـط عمومی هـا بـا الگـو گیـری از مدل هـای کیفیـت جهانی اسـت. وی مدیـر دپارتمان روابـط عمومـی و مدیریت برند 

برنامـه مهـارت سـنجی حرفـه ای اروپایـی ESCO در ایران از دانشـگاه MGUniversity فرانسـه نیز هسـت.
او در گفتگـو بـا شـفقنا رسـانه ؛  سـکوت سـازمانی؛ را عامـل ناکارآمـدی روابط عمومی ها دانسـته  و به راهکارها و اسـتراتژی هـای کاربردی 

آن پرداخته اسـت. 
"پرتـو امیـد" بـه جهـت  اهمیـت موضوعـات مطرح شـده و مباحث کاربردی و قابل اسـتفاده برای مدیران و کارکنان سـازمان ها بر آن شـد تا 
ضمـن انعـکاس همـان مطلـب درج شـده، با ایشـان تماس حاصل نموده و ضمن کسـب اجازه؛ در مورد شـعار امسالشـان تحت عنـوان "جهانی 

شـدن اسـتانداردهای روابـط عمومـی 1400" علـت  ایـن انتخـاب را هم جویا شـود که در ذیل ماحصـل این  گفتگو از نظرتـان می گذرد.

سکوت سازمانی؛
عامل ناکارآمدی روابط عمومی هاست!

حمید شکری خانقاه



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس46
شماره 70 - اسفندماه 1399

مجموعه هـای قابـل بحث اسـت.
هـر گاه کارمنـد یـا مدیری پـس از مدتـی کار کردن در 
سـازمان نتوانـد پاسـخگوی نیازهـای مـادی و معنـوی 
انگیـزه  ناخـودآگاه  ارضـا کنـد،  را  آنهـا  و  باشـد  خـود 
فـرد پاییـن می آیـد. وقتـی ایـن اتفـاق می افتـد افـراد 
بـه سـطحی از "یـأس اجتماعـی" می رسـند، کـه همین 
یـأس در محیط هـای کاری و سـازمانی بهـره وری و 
انگیـزه را بـه حداقـل ممکـن می رسـاند. نقطـه مقابـل 
"سـرمایه  نـام  بـه  دیگـری  واژه  یـک  ناامیـدی  ایـن 
اجتماعـی" اسـت که ایـن واژه بـه مشـارکت، همکاری 
و اعتمـاد کارکنـان بـرای افزایـش بهـره وری و ایجـاد 
سـرمایه  ایـن  هـرگاه  حـال  می کنـد.  اشـاره  انگیـزه 
اجتماعـی بـا توجـه به شـرایط موجود سـرخورده شـود، 
رفتـه رفتـه بـه یک چاله و دسـت انـدازی بـه نام"یأس 
اجتماعـی" می رسـد. در ایـن مرحله فرد دیگر احسـاس 
امیـد نـدارد و خودش را در مقابل حـوادث و رویداد های 
سـازمانی ناامیـد و ناتـوان می بینیـد. در چنین شـرایطی 

کـه فـرد بـه این درجه از یاس می رسـد، سـازمان دچار پدیده ای به اسـم "سـکوت 
سـازمانی " می شـود.

می توان این سکوت را مثل مارپیچ سکوت در نظر گرفت و تعریف کرد؟
بلـه، از چنـد نظـر  بـه ایـن مـدل ارتباطـی بسـیار شـبیه اسـت چـرا کـه افـراد و 
کارکنـان سـازمان بـه خاطـر تـرس از انزوا و گوشـه گیری یـا طرد شـدن از کاری 
کـه حداقل هـا را برایـش فراهـم می کنـد، سـکوت پیشـه می کنـد و از هـر گونـه 
نظـر و ایـده ای بـرای پیشـبرد اهـداف خود و سـازمان امتنـاع می کنـد و اعتراضی 

هـم نـدارد و ایـن یـک سـکوت مخـرب و ویـران کننده اسـت.

آیا می توان عامل درونی را دلیل این سکوت دانست؟
می تـوان گفـت هم درون سـازمان و هم بیرون سـازمان به شـدت در ایـن زنجیره 
تاثیرگـذار و هـر دو دخیـل هسـتند. در واقـع کارمنـدی کـه از بیرون سـازمان، نیاز 
هـا و خواسـته هایـش شـارژ نمی شـود و از سـویی دیگـر در درون سـازمان خـود 
بـه پسـت و مقامـی نمی رسـد، دچـار یـک سـرخوردگی مـی شـود کـه از هـر دو 
طـرف می شـکند و بـه نوعـی، وقتـی مشـکالت درون سـازمان در درون افـراد 
نهادینـه می شـود و بـه مشـکالت شـخصی فرد سـرایت می کنـد. و فرد احسـاس 
ناکامـی می کنـد. پـس مسـائل درون و بـرون سـازمان الزم و ملـزوم هم هسـتند 
کـه می تـوان در مقابـل ایـن همـه یـورش تهاجمـی مشـکالت عبـارت "اکثریـت 
خامـوش" را هـم بـه کار بـرد کـه افـراد بـه سـکوتی وادار می شـوند ولـی منتظـر 
شـرایطی هسـتند که به صورت فعال این سـکوت را بشـکنند و اوضاع را در مسـیر 

تعالـی و رسـیدن بـه خواسته هایشـان پیـش ببرند.

روابـط عمومـی هـا در کاهـش یـا بـه نوعـی از بیـن بـردن این سـکوت چه 
نقشـی می تواننـد داشـته باشـند؟

 ابتـدا بایـد اسـتانداردها و ویژگی هایـی برای روابـط عمومی تعریف کـرد، اول این 
کـه روابـط عمومی بایـد  نقش اساسـی در بحران  سـتیزی، آینده نگـری ، فرهنگ 
سـازی، اعتبارسـازی و ایده پـردازی داشـته باشـد و ایـن مـوارد می توانـد روابـط 
عمومـی را بـه عنـوان آنچـه بایـد باشـد معرفـی کنـد. اگـر روابـط عمومـی دارای 
چنیـن ویژگی هایی باشـد، قطعا سـکوت جایـی برای سـایه انداختن در سـازمان ها 
نـدارد. متاسـفانه طبـق همـان مارپیـچ سـکوت و بـه نوعـی بـه خاطـر منفعـت یا 

ضـرر ، روابـط عمومـی هـا هـم  در جامعـه مـا  از ایـن 
مارپیـچ مسـتثنی نیسـتند  و در فضایـی قـرار گرفته انـد 
کـه قـادر به هیـچ گونـه حرکـت و اقدامات اسـتراتژی 
بنیـادی نیسـتند و فقط مشـغول کلیشـه گرایی هسـتند.

ایـن کلیشـه گرایی بـه چـه معنـی اسـت؟ و روابـط 
مشـکالتی  چـه  دارای  حاضـر  حـال  در  عمومی هـا 

هسـتند؟
کلیشـه گرایی یعنـی روابط عمومـی خـود را وظیفه مدار 
و مشـغول کارهـای روبنایـی حاشـیه ای می کنـد، مثـل 
همیـن چـاپ خبـر و انتشـار آن یـا یک سـری کارهای 
روتیـن تبلیغاتـی، و در حـال حاضـر روابـط عمومـی از 
اسـتاندارد خـود بسـیار فاصلـه گرفتـه اسـت. یکـی از 
بزرگتریـن مشـکالت این حرفه نداشـتن"ایده" اسـت یا 
ایـن کـه در خیلـی از مـوارد اعتبارسـاز نیسـتند و هیـچ 
مسـوولیتی را بـرای  خـود در قبـال سـازمان تعریـف 
نمی کننـد. اآلن سـازمان هایی کـه در بحـث برندینـگ 
کار می کننـد، بخـش بازاریابـی و برندسـازی را بـه طور مسـتقل دارند ولـی روابط 
عمومـی را کامـل رهـا کرده انـد کـه ایـن خـود یک آسـیب و مسـاله حاد اسـت و 
می بینیـم کـه روابـط عمومـی در ایـن سـازمان ها هیـچ جایگاهی نـدارد و می توان 
بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه روابـط عمومی هـای مـا در حـال دسـت و پـا زدن 
در یـک موقعیـت پارادوکـس هسـتند چـرا کـه از طرفی با اسـتانداردهای اساسـی 
و آنچـه بایـد باشـند، فاصلـه زیـادی دارنـد و از طرفـی هـم وقتـی حـال خـود را 
مشـاهده می کننـد، می بیننـد نـه تنهـا فعـال نیسـتند بلکـه در حـال فراگیر شـدن 

پدیـده سـکوت شـده اند.

چـه بایـد کـرد تا روابـط عمومی اسـیر موج سـکوت نشـود و بـه نوعی خود 
کند؟ آزاد  را 

اول از همـه روابـط عمومـی بایـد رویکـرد خـود را عوض کنـد، روابـط عمومی ها 
بایـد چند کار را برعهده داشـته باشـند؛ اول اسـتراتژی مـداری، دوم برنامه محوری، 

سـوم داشـتن تفکر مهندسی. 
روابـط عمومـی بایـد نـگاه مهندس وار به جامعه داشـته باشـد و از آن پیله کلیشـه 
گرایـی و و ظیفـه منـدی بیـرون آیـد و وظیفه بوروکراسـی تعریف شـده و مندرس 
را رهـا کنـد و دنبـال چشـم انـداز باشـد. متاسـفانه روابـط عمومی هـای مـا هیـچ 

ندارند.  چشـم اندازی 
روابـط عمومی هـا وقتـی می تواننـد از ایـن بحـران رها شـوند کـه کلیشـه گرایی و 
وظیفـه داری و ابزارگرایـی را رهـا کنـد و وارد مرحله ای با عنوان اسـتراتژی گرایی، 
برنامـه محـوری، فراینـد سـازی و استانداردسـازی  شـوند. مـا می بینیـم خیلـی از 

فعالیت هـای روابـط عمومی اصال اسـتاندارد نیسـت. 
مثـل  اسـت  انجـام  حـال  در  بسـیاری  حاضـر حرکت هـای  حـال  در  چنـد  هـر 
و  عمومـی  روابـط  کتاب هـای  و  نشـریات  سـمینارها،  برگـزاری  سـمپوزیوم ها، 
فارغ التحصیـالن ایـن رشـته کـه همـه و همه در حرفـه ای کار کـردن و تغییر نگاه 

روابـط عمومـی بسـیار دخیـل و تاثیرگـذار اسـت.

بـه نظـر شـما مدیـر یـک سـازمان بـرای بـاال بـردن اسـتانداردهای روابـط 
عمومـی چـه نقشـی می توانـد داشـته باشـد؟

یکـی از شـاخصه هایی کـه مدیـر بایـد داشـته باشـد، نگـرش ارتباطـی اسـت و 
بایـد بتوانـد از طریـق مطالعـه آن را در خـود تقویـت کنـد. اگـر مدیـری چنیـن 

* روابط عمومی راهبردی 
در مسیر جهانی قرار دارد و 

استانداردهای جهانی بر روابط 
عمومی کلیشه ای و بومی

غلبه می کند
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ویژگی هایـی داشـته باشـد، قطعـًا در حیطـه روابط عمومـی و نگاه به ایـن حرفه و 
پیشـبرد اهـداف آن خالقیـت خواهد داشـت و می توانـد به نوعی مدیریـت ارتباطی 
کالن داشـته باشـد لـذا بایـد نگـرش ارتباطی راهبـردی در خود مدیر وجود داشـته 

باشـد و ایـن اصـل مهمی اسـت. 
یکـی دیگـر از کارهایـی که مدیـران باید انجام دهنـد، آموزش نیروهـا و کارمندان 
اسـت. گاهـی صرفـا کارمنـدی را بـه کار می گیرند و بعـد او را رهـا می کنند و این 
خـود جزئـی از سـکوت می شـود. مدیران باید سـعی کننـد تمامی نیروهـای خود را 
اعـم از روابـط عمومی هـا بـه کالس هـا و سـمینارهای مختلف بفرسـتند تـا نتیجه 

و پیامـد اینها را در سـازمان خـود ببینند. 
مـا متاسـفانه مدیرانـی داریـم کـه بالفاصلـه بعـد از حکـم گرفتـن خـود را بی نیاز 
از مسـاله مهمـی بـه نـام مطالعـه ارتباطـی می بیننـد و ایـن بحـث یکـی از پیـش 

نیازهـای راهبـردی بـرای هـر مدیری اسـت.

حـال اگـر روابـط عمومی تا حدی توانسـت خـود را به اسـتانداردهای تعریف 
شـده نزدیـک کنـد؛ از چه طریـق کارمندان را بـه ابراز ایده تشـویق، فضایی 

شـاد و صمیمـی ایجاد یا مطالبـات کارکنـان را منتقل کند؟
قبـل از هـر چیـزی بایـد بگویـم کـه روابـط عمومـی بـه تنهایـی نمی توانـد هیچ 
کاری کنـد و تنهـا زمانی موفق اسـت که  مدیر سـازمان یارش و معاونت سـازمان 

حمایتگر اش باشـد.
اگـر  روابـط عمومـی خـود در کنـار ایـن حمایت هـا بتوانـد در افـکار عمومی یک 
چهـر ه کاریزماتیـک داشـته باشـد، قاطعیـت جذب کنندگـی او هـم باال مـی رود و 
یکـی از رازهـای موفقیـت ایـن حرفـه  همیـن نکته اسـت یعنـی ارائـه ی چهره ی 
کاریزمـا از خـود. در ایـن صـورت همـه سـازمان ایـن افـراد را بـه عنـوان حـالل 
مشـکالت خـود می شناسـند و به ایـن حرفه اعتمـاد می کنند و در نتیجـه تعامالت 
سـازمان بـا روابـط عمومی زیاد می  شـود. ولی تاسـف بار اسـت که در حـال حاضر 
روابـط عمومی هـای مـا  از اظهـار نظـر دربـاره ی یـک پوسـتر عاجـز هسـتند؛ چه 
رسـد بـه این که حالل مشـکالت ارتباطی باشـند. نکته دوم در خصـوص تکنیکی 
کـه روابـط عمومی هـا باید در پیش بگیرند، داشـتن تـدوام مطالعـات ارتباطاتی این 
حرفـه اسـت کـه بایـد بتواند با اسـتمرار در خوانـدن مطالب تخصصی، نـگاه علمی 

بـه حرفه خود داشـته باشـد.

پـس در واقـع نبایـد روابط عمومـی را یک مشـاور معمولی  یا واسـط در نظر 
گرفت؟ وظیفه اش بسـیار سـنگین تر اسـت.

بلـه، قطعـًا همیـن طور اسـت. روابـط عمومی هـا وقتی 
می تواننـد مشـوق باشـند کـه جسـارت و قـدرت ابراز و 
انتقـال نظـر کارکنـان بـه مدیریـت را داشـته باشـند و 
بتواننـد مدیـر را در تصمیـم سـازی ارتباطـی یـاری و 
همـراه کننـد. روابـط عمومی ها بایـد بتواننـد به صورت 
علمـی نیازهـای فکـری و عاطفی کارکنان را اسـتخراج 
کننـد، نظـر سـنجی و تحلیل کننـد و به صـورت کامال 
آکادمیـک مسـایل را بررسـی کننـد. بعـد از آن، همـراه 
بـا راهکارهـای ارتباطـی نظـر کارکنـان را بـه مدیـران 
انتقـال دهنـد و تـالش کننـد به عنـوان مدعـی العموم 
کارکنـان، مدیـر را بـه تصمیم مناسـب برسـانند. ضمن 
ایـن کـه روابـط عمومـی بایـد بتوانـد از نظرهـا  و ایده 
هـای کارکنـان دفـاع کنـد و بـه نوعـی وکیـل مدافـع 
سـازمان در همـه ی زمینه هـا باشـد و بایـد بتوانـد ایـن 
کارهـا را در قالـب افـکار عمومـی انجـام دهـد. روابـط 

عمومـی بایـد کارهـای علمـی و پژوهشـی انجـام دهـد، پیشـنهاد کارکنـان را بـا 
اسـتدالل و بـا منطـق خاصی طراحـی و از مدیر جوابیه مسـتدل بخواهد و در حوزه 
عمـل هـم تـالش کننـده و اجرا کننـده ایده ها باشـد و جو سـازمانی را بـرای نظر 
و ایـده دادن مهیـا کنـد ولـو بـا مخالفـت رییـس سـازمان. نه ایـن که خـود روابط 
عمومـی بـه خاطـر موقعیـت و ترس از دسـت دادن پسـت خـود نتوانـد هیچ کاری 

کنـد و بـه سـکوت سـازمان هـم دامـن بزند.

روابـط عمومـی چـه طـور بایـد فعالیت کند تـا هم وظایـف خود را بـه خوبی 
انجـام دهـد و هم موقعیـت او به خطـر نیفتد؟

روابـط عمومـی بایـد بتوانـد بـا حفـظ پروتکل هایـش حـرف، ایـده و کار خـود را 
بـه صـورت اسـتاندارد انجـام دهـد و اگـر متوجـه شـد بـه نوعـی سـازمان حـرف 
و ایـده اش را بـه جایـی نمـی رسـاند، بایـد سـریع سـازمان را تـرک کنـد و تن به 
وظیفه منـدی و مانـدن در جایـی ندهـد که جایگاه اصلـی اش را زیر سـوال می برد.

ثبـات روابـط عمومـی چـه قـدر می تواند بـر موفقیت ایـن حرفـه تاثیرگذار 
باشد؟

ثبـات نداشـتن جایـگاه روابط عمومـی به خاطر تثبیت نشـدن خود مدیریت اسـت. 
در کشـور مـا این ثبات نداشـتن بـه کرات دیده می شـود و مرتب در حـال تعویض 
هسـتند و ایـن خـود باعـث متزلزل تر شـدن جایگاه روابـط عمومی می شـود. چرا 
کـه تابعیـت روابـط عمومـی از سـازمان ها هم امـر مهمی اسـت و این بـه معنای 

کتمان واقعیت ها و الپوشـانی نیسـت. 
روابـط عمومـی بـرا ی حفـظ جایـگاه خـود بایـد آگاه به زمان و شـرایط باشـد و از 

راه هـای مختلـف بـرای برقـرای ارتباط بـا مدیر تـالش کند. 
روابـط عمومـی بایـد فضایی ارتباطـی ایجاد کند کـه رییس جدید سـازمان، روابط 
عمومـی را  بـه عنـوان یـک نیروی بالفعـل آن سـازمان در نظر بگیـرد و این دیگر 
خالقیـت خـود روابـط عمومـی اسـت که جایـگاه  و حرفـه خـود را با وجـود تغییر 

در مدیریـت سـازمان حفظ کند.
از طرفـی مدیـر هـم  مطمئن شـود که این شـخص بـرای بقا و حوزه قـدرت مدیر 
سـازمان حرکـت مـی کنـد. لـذا در ایـن ثبات، احسـاس امنیـت مدیر هـم دخیل و 

تاثیرگذار اسـت.
پـس در برخـی مواقـع، نا آگاهـی  روابط عمومـی در زمینه  ارتباط با مدیر مشـکل 

ایجـاد می کند ...
و  باشـد  بـه حساسـیت ها  آشـنا  بایـد  روابـط عمومـی 
هـر حـرف و عمـل از سـازمان را رسـانه ای نکنـد یا در 
شـرایطی بحرانـی کـه روابـط عمومـی می توانـد کاماًل 
آن مشـکل و بحـران را مهـار کنـد، از مدیـر ارشـد آن 
مجموعـه اسـتفاده و او  را سـخنگوی سـازمان معرفـی 
کنـد کـه ایـن خود یـک آفـت و  آسـیب بـزرگ برا ی 
روابـط عمومـی های ماسـت. خیلی از روابـط عمومی ها 
بـه دلیـل ناشـی گری هـای خود، سـازمان و مدیـران را 
قربانـی می کننـد و چـون کار مطالعاتی ندارنـد عرصه را 
بـه دیگـری واگـذار می کننـد. در اینجـا روابـط عمومی 
عامـل بحـران و بـرای سـازمان خطرسـاز می شـود که 
بـه دلیـل مدیریـت نکـردن اوضـاع، و از همـه مهم تـر 
افـکار عمومـی بـه سـازمان آسـیب می رسـاند. روابـط 
جوابگـوی  خـود  بتوانـد  بایـد  حـال  هـر  در  عمومـی 
مدیـر  کـه  خـاص  شـرایط  در  مگـر  باشـد  رسـانه ها 
ارشـد پاسـخگو می شـود. برای همیـن متاسـفانه روابط 

* تعاملی شدن، بر خط 
بودن، کنشگری و همه گیری 
ارتباطات، تسهیل گری روابط 

مردم و سازمان را سرعت 
می بخشد
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عمومی هـای مـا آسـان ترین کار را برمی گزیننـد و همـه چیـز را به وزیر یـا  معاون 
مربوطـه محـول می کننـد. اگر وزیر یا مدیر سـازمان آشـنا به مسـائل باشـد، روابط 
عمومـی را متهـم می کنـد که مدیـران را درگیـر کنفراس های مطبوعاتـی نکند. ما 

از تاکنیک هـا غافلیـم و همـه اش بـه دنبـال تکنیک هـا هسـتیم.

در این زمینه بیشتر توضیح می دهید...
ببینیـد تکنیک هـای رسـانه ای مثل کارهـای تبلیغاتی کـه روابط عمومی ها بسـیار 
مشـغول ایـن کار هسـتند و فقـط بـه اینها واقـف هسـتیم در حالی کـه تاکتیک ها 
موضـوع بسـیار مهمـی بـرای روابـط عمومی هاسـت. تاکتیـک بـه ایـن معنـی که 
چندیـن تکنیـک کنـار هـم در یـک موقعیـت خـاص بـه کار گرفته شـود و همین 
تکنیک هـا کـه در موقیعـت و مکانـی دیگـر کاربـرد نـدارد، در اینجـا کاربـرد پیـدا 

می کنـد. 
یعنـی می تـوان گفـت یـک  حرکـت هوشـمندانه روابـط عمومـی بـرای حل یک 

دغدغـه ارتباطـی اسـت یـا می تـوان آن را " اسـتراتژی روابـط عمومـی" نامید. 
حتـی بنـا بـه همیـن تکنیک هـا گاهی خـود روابـط عمومی بایـد سـکوت کند که 
بـه آن سـکوت فعـال می گوییـم. و ایـن کار را انجـام می دهـد تـا واکنش هـا را 
بسـنجد و همگـی این هـا زیـر ذره بیـن نـگاه روابـط عمومی اسـت کـه از هرکدام 
از تاکتیـک هـا در کجـا اسـتفاده کنـد و یـا در جایـی دیگر اسـتراتژی جـو دادن و 

شـلوغ کـردن را بـر می گزیند. 
پـس روابـط عمومـی باید واقف به این شـرایط باشـد و از سـازمان و جامعه آگاهی 

کامـل را داشـته باشـد که بتوانـد تاکتیک ها را به طور احسـن بـه کار گیرد.

بـه نظـر شـما یـک روابـط عمومـی چـه طـور می توانـد ایـن اسـتراتژی و 
تاکتیک هـا را یـاد بگیـرد، برخـی از دانـش آموختـگان روابـط عمومـی هـم 

اطالعـی از ایـن موضوع هـا ندارنـد؟
دانشـگاه بیشـتر هدایـت کننـده اسـت و اسـتاد در طـول چنـد جلسـه نمی توانـد 
همـه دانـش آکادمیـک خـود را به دانشـجو منتقـل کند. این هوشـمندی دانشـجو 
اسـت کـه از راهکارهـای اسـتاد و دانشـگاه  بـه صورت مفیـد بهره ببـرد و به فکر 
پرورانـدن آن باشـد. متاسـفانه فضـای دانشـگاه محـدود اسـت و نمی توانـد تمـام 
ارکان روابـط عمومـی را فـرا گرفـت. لـذا آن فـرد بـا مطالعـات جانبـی خـود بایـد 
ایـن تخصـص و حرفـه را بپرورانـد؛ می توانـد در قالب نوشـتن کتـاب و مقاله های 
پژوهشـی باشـد یـا  رفتـن به سـمینارها وکارگاه هـا و همراه بودن بـا افراد صاحب 

نظـر در این رشـته.

در پایان به نظر شما راهکار روابط عمومی ها در این زمینه چه باید باشد.
روابـط عمومـی باید انگیزه و نیروی جهشـی داشـته باشـد و یک سـری از کارهای 
خـود را حتمـًا در معـرض دیـد مدیـران قـرار دهـد که خـود را بـه اثبات برسـاند و 

مدیـر خالء ایـن حرفه را همیشـه احسـاس کند. 
بـه عقیـده مـن روابـط عمومی بایـد پنج قـدم بـردارد که مدیر هـم به دنبـال این 

پیامدهـا یـک قـدم بـردارد و همگام بـا روابط عمومی بشـود. 
پـس روابـط عمومـی بایـد به عنـوان یک زیـر بنا خود به فکر سـاختن تشـکیالت 
و نمایـش دادن خـود در همـه عرصـه هـا بـه مدیـر و کارکنـان از یـک طـرف و 
جامعـه مخاطبـان اش از طرفـی دیگـر باشـد. روابـط عمومـی بایـد مثـل موجـی 
خروشـان همیشـه در حال خروشـیدن خود باشـند و نباید از حرکت خود خسـته و 
ناامیـد شـوند. اگـر حرکت خروشـان از روابط عمومی گرفته شـود، قطعـا به مرداب 
تبدیـل می شـود که هیچ نقشـی نـدارد. پـس در زمان حـال روابط عمومـی باید از 
الک دفاعـی خـود بیـرون بیایـد و حالـت تهاجمی به خـود بگیرد و بـه کار تیمی و 

بـه تغییـر افـکار عمومی به شـدت اعتقاد داشـته باشـد.

سخن آخر :
الزامات ارتباطی در عصر پساکرونا

نویسـنده کتـاب »برنامه ریـزی راهبـردی ارتباطـی در روابـط عمومی« بـه الزامات 
اطـالع رسـانی در دوران پسـاکرونا اشـاره کـرد و گفـت: روابـط عمومی هوشـمند 
بایـد در نقـش »استراتژیسـت ارتباطی سـازمان« ظاهر شـده و نسـبت بـه طراحی  
فرایندهـای انجـام راهبـرد ارتباطـی در شـبکه های اجتماعـی و رسـانه هـا، رویداد 
آفرینـی و جریان سـازی، طراحـی برنامـه مدیریـت ریسـک و بحـران، طراحـی 

کمپین هـای اجتماعـی و ارتباطـی اهتمـام ورزد.
شـکری خانقـاه یـادآور شـد: روابـط عمومـی سـازمان هـا نقـش هـای راهبردی، 
مدیریتـی، مشـاوره ای و اطالعاتـی برعهـده دارنـد، لـذا بایـد در جهـت ایفـای 
همزمـان ایـن نقـش ها و تـالش برای گـذر از بحران هـا و امیدآفرینـی در جامعه 

نمایند. تـالش 
وی افـزود: اگـر بـه ایـن موضـوع قائـل باشـیم کـه فراینـد زندگـی در 3 بخـش 
ارتباطـات، اطالعـات و مبـادالت می گنجـد، مـی توان روابـط عمومی را بـه مانند 
پرنـده ای تصـور کـرد کـه اطالعـات و ارتباطـات 2  بـال آن هسـتند. بـه معنـای 
دیگـر  2 بخـش از 3 بخـش فراینـد زندگـی مدیون برخـورداری از روابـط عمومی 

اسـت. کارآمد 

اجتماعی سازی خبر، الزمه روابط عمومی هوشمند است
ایـن مـدرس دانشـگاه یکـی از کارکردهـای مهم روابـط عمومی هوشـمند و حرفه 
ای را »مدیریـت روابـط اجتماعـی« برشـمرد و گفـت: یکـی از الزامـات این حوزه، 
اجتماعـی سـازی خبـر و توجـه بـه مولفـه هـای اعتماد سـازی، شـفافیت، توسـعه 

حـوزه عمومـی، دیالـوگ، توسـعه ارتباطـات درون و برون سـازمانی می باشـد.

علل ناکارآمدی روابط عمومی ها
شـکری خانقـاه بـه دالیـل و علل ناکارآمـدی روابط عمومـی ها از جمله؛ نداشـتن 
برنامـه و نقشـه راه، کلیشـه گرایـی و محافظـه کاری، نبـود معیارهـای اسـتاندارد 
حرفـه ای، عـدم وجـود تفکـر ارتباطـی بین مدیـران سـازمان ها، مدیـر محوری و 
انتظـارات غیرحرفـه ای آنـان از روابـط عمومی هـا، عدم خالقیت و نـوآوری، عدم 

انسـجام ارتباطـی و … اشـاره کرد.
وی خاطرنشـان سـاخت: نبـود بودجه و سـاختار تشـکیالتی مسـتقل و مشـخص، 
نبـود نظـام صنفـی و منشـور ملی روابـط عمومـی، نبـود معیارهای کیفـی مهارت 
سـنجی و شایسـتگی حرفـه ای باعـث ناکارآمـدی و تضعیـف نظـام ارتباطـات از 

جملـه روابـط عمومی ها شـده اسـت.

* روابط عمومی ۱۴۰۰ 
به معیارها و 

استانداردهای 
جهانی نزدیک تر 

می شود

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 70 - اسفندماه 1399

مقدمه: 
تورهــای ســایبان )shading net( از فیبرهــای مصنوعــی بــرای حفاظــت 
محصــوالت بــا ارزش کشــاورزی تولیــد شــده انــد و در ســالهای اخیر کاربــرد آنان 
در کشــاورزی بدلیــل تورهــای قــوی و بــادوام افزایــش یافتــه اســت بطوریکــه در 
شــرایط نــور طبیعــی خورشــید حداقــل 10 ســال دوام دارنــد. تورهــای ســایبان در 
سراســر جهــان بــرای انــواع محصــوالت از میــوه جــات و ســبزیجات تــا گیاهــان 
ــرگ و  ــاد و تگ ــید، ب ــدید خورش ــور ش ــل ن ــت در مقاب ــرای محافظ ــه ای ب خزان

حملــه پرنــدگان اســتفاده مــی شــوند.

کاربرد تورهای سایبان:
ــور  ــامل ن ــی ش ــوب اقلیم ــرات نامطل ــم تاثی ــل و تنظی ــث تعدی ــا باع ــن توره ای
ــه تاثیــر نــور خورشــید  ــا توجــه ب ــاد و تگــرگ مــی شــوند. ب شــدید خورشــید، ب
ــید  ــور خوش ــدت ن ــش ش ــرای کاه ــایبان ب ــای س ــوختگی، توره ــاب س ــر آفت ب
ــن امــر باعــث کاهــش  ــد کــه ای ــرار مــی گیرن در اواســط روز مــورد اســتفاده ق
شــدت گرمــا بــر روی درختــان میــوه بــه ویــژه محافظــت در مقابــل نــور مرعــی 
ــرب  ــو مخ ــع پرت ــزان تشعش ــش می ــث کاه ــه باع ــده و در نتیج ــرخ ش و فروس

فرابنفــش می گــردد. 
ــد  ــی دهن ــش م ــید را کاه ــور خورش ــد ن ــن 12-25 درص ــه بی ــا ک ــواع توره ان
تولیــد و در دســترس مــی باشــد. در روزهــای گــرم ممکــن اســت دمــای هــوا در 
قســمت تورکشــی شــده 3-1 درجــه ســانتی گــراد کمتــر از محیــط اطــراف باشــد. 
بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه بیشــترین مزایــای حفاظــت محصــول از نــور 
خورشــید بــه وســیله تورهــای محافــظ، مربــوط بــه کاهــش بــار گرمــا بــر روی 
درختــان میــوه و کاهــش شــدت نــور مســتقیم اســت، نــه ایجــاد دمــای کمتــر 

نســبت بــه محیــط طــراف!
بــاد: در برخــی شــرایط ســرعت بــاد تــا 50 درصــد قابــل کاهــش اســت و ایــن 
کاهــش وابســته بــه نــوع تــور، اینکــه تــور بصــورت مســطح یــا شــیروانی اســت 
و اینکــه آیــا تورکشــی جانبــی بعنــوان بادشــکن یــا بــرای گریــز پرنــدگان مــورد 
اســتفاد قــرار گرفتــه اســت یــا خیــر خواهــد بــود. شــواهد علمــی نشــان مــی دهد 
کــه ســرعت بــاد مــی توانــد نقــش مهمــی در میــزان آفتــاب ســوختگی داشــته 
باشــد و تعامــل پیچیــده ای بیــن دمــای ســطح میوه،وضعیــت اســتفاده آب درخت، 
رطوبــت و بــاد وجــود دارد. بطــور مثــال بــاد در یــک بــاغ کامــال آبیــاری شــده، 
باعــث کاهــش دمــای میــوه هایــی کــه در معــرض نــور قــرار گرفتــه انــد مــی 
ــر از  ــه باالت ــش تقاضــای آب درخــت ب ــاد خشــک، باعــث افزای ــر ب ــردد و اگ گ
ســطح تامیــن آب بوســیله ریشــه هــا شــود. در ایــن حالــت درخــت دچــار تنــش 

آبــی و درنتیجــه میــوه هــا مســتعد آفتــاب ســوختگی خواهنــد شــد.

مدیریت تورهای سایبان: 
تورهــای ســایبان باعــث افزایــش رشــد رویشــی در درختــان میــوه مــی شــوند 
ــکیل  ــش تش ــث کاه ــاره باع ــدید شاخس ــد ش ــوب، رش ــت مطل ــدون مدیری و ب
ــان  ــوب درخت ــا مدیریــت مطل ــه ب ــوه مــی گــردد. البت ــوه و تکامــل رنــگ می می
ســیب کــه روی پایــه پاکوتــاه و نیمــه پــا کوتــاه تربیــت شــده انــد رشــد رویشــی 
مشــکلی بوجــود نمــی آورد. ایــن امــر بدیهــی اســت کــه عملکــرد درختــان میــوه 
ــاج درخــت توزیــع و  ــور خورشــید کــه بوســیله برگهــا در سراســر ت ــا میــزان ن ب
تقســیم مــی گــردد متناســب اســت. همچنیــن ممکــن اســت تورهــای ســایبان 
باعــث کاهــش فتوســنتز در ختــان میــوه در اوایــا بهــار شــوند البتــه طــی بخــش 
ــرای  ــید ب ــور خورش ــزان ن ــول روز می ــم ط ــش اعظ ــد و بخ ــل رش ــم فص اعظ
فتوســنتز کافــی اســت و 20 درصــد کاهــش شــدت نــور خورشــید تاثــری منفــی 

بــر عملکــرد نخواهــد داشــت. 
ــئله  ــر، مس ــاد کمت ــوری و شــدت ب ــرایط ن ــل ش ــایبان بدلی ــای س ــر توره در زی
ــاغ در طــول فصــل  ــوردار اســت. ب ــژه ای برخ ــت وی ــت از اهمی ــت رطوب مدیری

 )shading net( تورهای سایبان

و کاربرد آنها در کشاورزی

)قسمت اول(

رضیه امینی
کارشناس مروج کشاورزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
ارسنجان
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رشــد، نیــاز آبیــاری کمتــر و کارایــی مصــرف آب بیشــتری خواهــد داشــت و اگــر 
میــزان آبیــاری بــه طــور مطلــوب کاهــش نیابــد رطوبــت بیشــتر و جریــان هــوای 
کمتــر در زیــر تورهــای ســایبان باعــث غرقــاب ســطح بــاغ و بــروز بیماریهــای 

قارچــی خواهــد شــد. 
در باغــات ســیب کــه بــه تنــک شــیمیایی نیــاز دارنــد بایــد توجــه کــرد کــه در 
ســطح نــور کمتــر زیــر تــور ســایبان، فراینــد تنــک میــوه تســریع شــده و میــوه 
ــر ایــن اســاس  ــذا تولیــد کننــدگان بایــد ب هــای بیشــتری ریــزش مــی کننــد ل

مدیریــت حجــم محصــول خــود را تغییــر دهنــد.

انواع تورهای سایبان: 
تنــوع گســترده ای از نظــر نــوع و طــرح ســازه هــای محافــظ وجــود دارد. اساســی 
تریــن نــوع تورهــا بطــور مســتقیم روی تــاج درخــت و یــا روی یــک چارچــوب 
ســاده بــرای ایجــاد یــک تونــل ســاده در طــول هــر ردیــف از درختــان قــرار مــی 
ــان  ــا زم ــاه ت ــرای مــدت کوت ــا ب ــی تنه ــی تورهــای تونل ــه طــور طبیع ــرد. ب گی
رســیدن میــوه بعنــوان محافــظ در مقابــل پرنــدگان اســتفاده مــی شــوند. از آنجــا 
کــه ایــن تورهــا فقــط چنــد هفتــه در ســال در معــرض هــوا هســتند بنابرایــن 
ارزانتــر و ســبک تــر بــوده امــا هزینــه نصــب ســالیانه، جمــع آوری و نگهــداری 
ــده  ــه ســازه نگهدارن ــاد مــی باشد.اســتفاده از تورهــای متصــل ب آنهــا بســیار زی
دایمــی در حــال افزایــش اســت و ایــن ســازه هــا طــوری طراحــی شــده انــد کــه 
بتواننــد تورهــای موقــت و یــا تورهایــی کــه بطــور دایمــی نصــب مــی شــوند را 

حمایــت کننــد.

سازه های نگهدارنده تورهای سایبان:
ــای  ــل ه ــایبان، از کاب ــای س ــده توره ــای نگهدارن ــازه ه ــوع س ــن ن ــج تری  رای
قابــل انعطــاف و لولــه هــای مخروطــی شــکل ســاخته مــی شــوند. در هــر حــال 
ــه تحمــل بادهــای شــدید و محافظــت از  ــادر ب ــد ق ــده بای ســازه هــای نگهدارن
کابــل هــای متصــل بــه فونداســیون باشــند. طراحــی و ســاخت تورهــای ســایبان 
یــک بحــث تخصصــی اســت و بایــد بوســیله متخصصــان حرفــه ای و یــا تحــت 
نظــارت دقیــق انجــام گیــرد. برخــی پــرورش دهنــدگان هنــگام احــداث یــک بــاغ 
جدیــد اقــدام بــه نصــب داربســت هــای تربیــت درخــت مــی کننــد کــه بعنــوان 
بخشــی از ســازه نگهدرنــده تــور قابــل اســتفاده مــی باشــد و در مراحــل بعــدی 
از یــک پیمانــکار بــرای نصــب ســازه نگهدارنــده جانبــی، کابــل هــای داخلــی و 

اتصــال تــور روی داربســت اســتفاده مــی کننــد.
طراحــی تورهــای ســایبان: تورهــای ســایبان از رشــته هــای منفــرد بهــم گــره 
خــورده پلــی اتیلــن بــا چگالــی بــاال)HDPE( کــه کامــالً در هــم قفــل شــده انــد 
ــن  ــی شــوند. ای ــرم مــش داشــته باشــند ســاخته م ــه ف ــری ک ــوع حصی ــا ن و ی
مــش هــا در انــدازه و اشــکال مختلــف طراحــی مــی شــوند. غالبــا مــش هــای 
کوچکتــر، مســتحکم تــر، ســنگین تــر و گرانتــر بــوده و باعــث محافظــت بیشــتر 
ــاد مــی شــوند.اندازه منافــذ مــش هــا بیــن  ــور شــدید خورشــید و ب ــل ن در مقاب
10-37 میلــی متــر متغیــر اســت. برخــی از ایــن تورهــا دارای یــک منفــذ مــش 
بــه عــالوه رشــته هــای یــک الیــه مــی باشــند کــه حــول منافــذ، امتــداد یافتــه 
و حالــت کشــباف در هــم گــره خــورده تشــکیل مــی دهنــد کــه باعــث کاهــش 
انــدازه منافــذ در مــش، بــدون افزایــش وزن و هزینــه و بــدون کاهــش ضریــب 

انتقــال نــور خورشــید مــی گــردد. 
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انواع روش های طبخ آبزیان

زهره کشاورز
کارشناس بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه 
بازار آبزیان مدیریت شیالت و امور آبزیان

ارزش های غذایی آبزیان
آبزیــان بــه لحــاظ دارا بــودن پروتئیــن و چربــي بــا کیفیــت بــاال و فراوانــي انــواع 
ــل  ــذاي کام ــک غ ــوان ی ــه عن ــود در آن ب ــاي موج ــي و ویتامین ه ــواد معدن م

ــی دارد. ــت فراوان ــی اهمی ــه غذای ــرار دادن آن در برنام ــده و ق محســوب ش
ــا ارزش بیولوژیکــی  ــان منبــع غنــي اســیدهاي آمینــه ضــروري و پروتئیــن ب آبزی
ــباع  ــرب غیراش ــیدهاي چ ــودن اس ــل دارا ب ــه دلی ــد و ب ــي آین ــمار م ــه ش ــاال ب ب
امــگا-3 بــا جلوگیــري از لختــه شــدن خــون در داخــل عــروق در بهبــود ســالمت 
ــند.  ــی باش ــد م ــیار مفی ــزی بس ــکته مغ ــش س ــي و کاه ــتم عروق ــب و سیس قل
اســیدهای چــرب غیــر اشــباع کــه در آبزیــان بــه میــزان زیــادی وجــود دارد و از 
ســرعت هضــم بســیار باالیــی برخــوردار مــی باشــند، نقــش ضــد التهابــی نیزدارنــد 
و در پیشــگیری از اختالالتــی ماننــد ورم مفاصــل، آرتــروز و التهــاب روده، کاهــش 
ــر و  ــي، آلزایم ــاي میگرن ــردرد ه ــی و افســردگی، کاهــش س ــای روان ــاری ه بیم
اختــالالت بیــش فعالــی در کــودکان، حفــظ ســالمت مغــز و سیســتم عصبــي بــدن 
و افزایــش ضریــب هوشــي کــودکان تاثیــر بــه ســزایی دارنــد. گوشــت آبزیــان منبع 
بســیار خوبــی از مــواد معدنــی مختلــف ماننــد یــد، ســلنیم، آهــن، کلســیم، منیزیــم، 
ــن  ــای A و D و همچنی ــن ه ــر ویتامی ــت و از نظ ــیم و... اس ــرد، روی، پتاس گوگ
ــن  ــی اســت. همچنی ــن B12 غن ــژه ویتامی ــه وی ــول در آب ب ــن هــای محل ویتامی
منبــع بســیار عالــي از فســفر هســتند کــه مــاده مغــذي فســفر همــراه بــا کلســیم 

در تشــکیل اســتخوان و بهبــود رشــد ضــروري اســت.

آب کردن یخ ماهی
بــرای ذوب کــردن یــخ گوشــت ماهــی یــخ زده مقــداری شــیر را در ظرفــی ریختــه 
و ماهــی را در آن قــرار دهیــد. بــه ایــن ترتیــب بــه تدریــج یــخ ماهــی آب شــده 
و شــیر نــه تنهــا بــوی ماهــی را از بیــن مــی بــرد بلکــه بــه آن مــزه خوشــایندی 

نیــز مــی دهــد.

از بین بردن بوی ماهی
ــه در مخلوطــی از آب و  ــا بیســت دقیق ــدت ده ت ــه م ــس از شســتن ب ماهــی را پ
ــوی  ــن ب ــن رفت ــر از بی ــالوه ب ــن کار ع ــا ای ــرار داده، ب ــرکه ق ــک و س ــی نم کم

ــد ــی کن ــر م ــان پخــت منســجم ت ــت ماهــی را در زم ماهــی، باف

مزه دار کردن ماهی
بــرای مــزه دار کــردن ماهــی نیــز روش هــای متفاوتــی وجــود دارد و کامــال ســلیقه 
ای اســت ماننــد آغشــته کــردن ماهــی بــه زعفــران دم کشــیده، پیــاز، نمــک ، آب 
ــه  ــودری شــامل زعفــران زرچوب ــا مخلوطــی پ ــا آغشــته کــردن آن ب ــج و ...ی نارن

پــودر ســیر نمــک و فلفــل ســیاه بــه تنهایــی یــا بــه همــراه آرد ســفید و ...

روش های پخت ماهی

۱- بخارپز کردن
 روش بخارپــز بــه ایــن دلیــل کــه ماهــی بــا آب در تمــاس نیســت و مــواد مغــذی 
ــذی  ــواد مغ ــردن م ــز ک ــه آبپ ــود، نســبت ب ــظ می ش ــل حف ــور کام ــه ط ــی ب ماه
کمتــری از دســت مــی دهــد . ماهــی را درون بخارپــز و یــا بشــقابی کــه بــر روی 
یــک قابلمــه آب در حــال جــوش گذاشــته ایــد، قــرار دهیــد. در حالــت دوم بایــد 
روی ماهــی را بپوشــانید. بهتــر اســت بــرای تقلیــل بــوی زهــم گوشــت ماهــی در 
ایــن روش از ســیر، فلفــل ســیاه، هویــج و قــارچ آبپــز و برخــی ســبزی های معطــر 
کــه خوشــایند طبــع تــان اســت ماننــد نعنــا، گشــنیز یــا جعفــری کمــک بگیریــد و 

بــرای بهبــود طعــم، آن را بــا آبلیمــو یــا آب نارنــج تــازه میــل کنیــد.

2- آب پز کردن
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــوص ب ــه خص ــی ب ــت ماه ــای پخ ــن روش ه ــی از بهتری یک
ــز کــردن مــی باشــد. ماهــی آبپــز شــده هضــم  ــد، آب پ قصــد کاهــش وزن دارن
بســیار راحتــی دارد ولــی بــا پخــت آن بــه صــورت آبپــز ، بســیاری از مــواد مغــذی 
ماهــی بــه داخــل آب رفتــه و ماهــی کمــی از خــواص خــود را از دســت مــی دهــد 
.در ایــن میــان هرچــه میــزان پخــت طوالنــی تــر باشــد مــواد مغــذی بیشــتری از 

دســت مــی دهــد .

3- طبخ در فر )تنوری(
شــکاف هــای کوچکــی را در تمــام قســمت هــای بــدن ماهــی ایجــاد کنیــد، آن 
ــل  ــا فوی ــرا ب ــا ســر آن آن ــرار داده و ســر ت ــی شــده ق ــک ظــرف روغن را درون ی
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ــن  ــو، و روغ ــر، آبلیم ــان معط ــد از گیاه ــی توانی ــر م ــم بهت ــرای طع ــانید. ب بپوش
زیتــون نیــز اســتفاده کنیــد. آن را در درجــه حــرارات 180 درجــه ســانتیگراد قــرار 
داده و مکــررا آنــرا چــرب نماییــد. بهتریــن و خوشــمزه تریــن روش پخــت ماهــی 
اســت . ماهــی بــا قــرار گرفتــن در داخــل فویــل کامــال پختــه شــده و آب میــان 

بافتــی خــود را هــم از دســت نمــی دهــد.

۴- بریان شده )کبابی(
شــکاف هایــی را در تمــام قســمت هــای بــدن ماهــی ایجــاد نماییــد تــا گرمــا بــه 
همــه جــای آن نفــوذ کنــد. ســپس آنــرا در کبــاب پــزی کــه قبــاًل داغ کرده ایــد، 

بگذاریــد و بطــور مرتــب آنــرا چــرب کنیــد. 

5- خورشتی
ــد و  ــذ کنی ــت لذی ــک خورش ــه ی ــل ب ــا را تبدی ــادگی ماهی ه ــه س ــد ب می توانی
ــه آب  ــن ک ــل از ای ــن روش قب ــد. در ای ــبزیجات بپزی ــا آب و س ــای آن را ب تکه ه
خــورش کامــال بــه قل قــل کــردن بیفتــد بایــد حــرارت اجــاق را کــم کنیــد. اگــر 
بتوانیــد گوشــت را راحــت از تیــغ آن جــدا کنیــد ماهــی پختــه اســت. ایــن روش 
بــرای پختــن ماهی هــای گوشــتی بســیار مناســب اســت. قلیــه ماهــی یــک نمونــه 
از پخــت ماهــی بــه صــورت خورشــی اســت. ایــن ماهــی را می توانیــد بــه صــورت 

ســرد یــا گــرم، بــدون برنــج یــا بــا برنــج میــل کنیــد.

۶- سوخاری کردن
ماهــی را خشــک کــرده و آنــرا در آرد ســوخاری بغلتانیــد. مقــداری روغــن یــا یــک 

قالــب کــره در داخــل ماهیتابــه بیندازیــد و بــا شــعله آرام ماهــی را ســرخ نماییــد.
تقریبــا ماهــی ســوخاری را همــه افــراد دوســت دارنــد، امــا چــون پــودر ســوخاری 
ــوزد  ــی می س ــان کوتاه ــدت زم ــخ در م ــرارت طب ــا ح ــاس ب ــی در تم ســطح ماه
ــه پیــش از  ــد دقیق ــر اســت چن ــد، بهت ــادی روغــن جــذب می کن ــزان زی ــه می و ب
ــدن  ــده ش ــث کن ــه باع ــار حاصل ــا بخ ــد ت ــه را بگذاری ــی تاب ــان پخــت در ماه پای
ــی و  ــش ارزش غذای ــرای افزای ــت ب ــر اس ــود. بهت ــی ش ــوخاری از ماه ــودر س پ
ــو،  ــه آبلیم ــل ب ــاعت قب ــم س ــوخاری را از نی ــی س ــدن، گوشــت ماه خوش طعم ش

ــودر ســیر آغشــته کنیــد. نمــک، فلفــل ســیاه و پ

7- ماهی شکم پر
ــات  ــا ترکیب ــر ب ــکم پ ــورت ش ــه ص ــی را ب ــمالی ها ، ماه ــا و ش ــتر جنوبی ه بیش
بســیار متنــوع تهیــه و بــا برنــج ســفید یــا ســبزی پلــو میــل می کننــد. جنوبی هــا 

بیشــتر ماهــی حلــوا و سنگســر و شــمالی ها ماهــی ســفید را شــکم پــر می کننــد. 
معمــوال در ماهــی شــکم پــر بــه همــراه دانــه ســاییده انــار، زرشــک، گــردو و رب 

ــود.  ــتفاده می ش ــم اس ــر ه ــبزی های معط ــار از س ان
ــه کاری و تمبــر هنــدی و شــمالی ها از گشــنیز، ســیر،  جنوبی هــا از شــنبلیله، ادوی
ــوان  ــی را می ت ــن ماه ــد. ای ــک می گیرن ــم کم ــران ه ــه و زعف ــری، زردچوب جعف
ــد  ــد بای ــه کــرد. اگــر قصــد ســرخ کــردن ماهــی را داری ــه تهی ــا ماهیتاب ــر ی در ف
ــی  ــرا ط ــد، زی ــده باش ــت داده ش ــکمش تف ــل ش ــات داخ ــز و محتوی ــی نیم پ ماه
ــز آن  ــود و مغ ــل نش ــی منتق ــز ماه ــه مرک ــرارت ب ــال دارد ح ــدن احتم ــرخ ش س

ــد. نپختــه بمان

8- سرخ کردن ماهی
علــی رغــم اینکــه طــی ســرخ شــدن طعــم ماهــی بســیار لذیــذ مــی شــود، امــا 
بدتریــن روش پخــت ماهــی ، ســرخ کــردن آن اســت چــرا کــه اســیدهای چــرب 
امــگا3 و ویتامیــن هــا محلــول در چربــی مــی باشــند وبســیار بــه حــرارت حســاس 
ــد و  ــن می رون ــا از بی ــی آنه ــن تمام ــن در مجــاورت روغ ــرار گرفت ــا ق هســتند، ب
ــز مــی باشــد  ــدارد بســیار مضــرر نی ــی ن ــر اینکــه خاصیت ماهــی دیگــر عــالوه ب
متاســفانه بســیاری از خانواده هــای ایرانــی بــا ســرخ کــردن ماهــی ارزش تغذیــه ای 

ــد . ــن می آورن آن را پایی
ــا خــوردن  ماهــی هــا دارای طبــع ســرد هســتند و ممکــن اســت بعضــی افــراد ب
ــرد  ــی س ــه طبع ــرادی ک ــه اف ــر ب ــن خاط ــه همی ــوند، ب ــار مشــکل ش ــی دچ ماه
ــر اســت  ــد و بهت ــه مــی شــوند کــه ماهــی را در وعــده شــام نخورن ــد توصی دارن
همیشــه همــراه بــا ماهــی مخلفاتــی کــه طبــع گــرم دارنــد ماننــد گــردو ، خرمــا، 

ــود..  ــتفاده ش ــازه و … اس ــوی ت ــج ، آب لیم ــیر، ارده، آب نارن کنجــد، س

اگر تیغ ماهی در گلویتان گیر کرد، چکار کنید؟
ــد  ــن مشــکل چن ــع ای ــرای رف ــرد ســریع ب ــر ک ــان گی ــغ ماهــی در گلویت ــر تی اگ
حبــه زیتــون را داخــل یــک ظــرف ریختــه و بــا یــک لیــوان آب آن را چنــد دقیقــه 
بجوشــانید ســپس آب آن را صــاف کــرده و کــم کــم بخوریــد، بعــد از انجــام ایــن 
ــه  ــوری ب ــل نشــد ف ــن مشــکل ح ــر ای ــرد و اگ ــد ک ــی خواهی کار احســاس راحت

پزشــک مراجعــه کنیــد.
ــه ایــن مســئله ببریــد، چنــد حبــه  ــا یــک آزمایــش کوچــک پــی ب مــی توانیــد ب
زیتــون را در آب بجوشــانید ســپس در آب آن چنــد تیــغ ماهــی قــرار دهیــد. بعــد 
از دقایقــی تیغهــا ماننــد ماکارونــی نــرم خواهــد شــد و بــا ایــن کار مــی توانیــد از 

نزدیــک خودتــان شــاهد ایــن امــر باشــید.
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طرح احداث باغ سازگاری ارقام و 
ژنوتیپ های امید بخش بادام

ــام تجــاری و  ــه منظــور بررســی ســازگاری ارق ــاغ ســازگاری ب طــرح احــداث ب
ــادام طــی تفاهــم نامــه ای بیــن مدیریــت امــور  ــد بخــش ب ژنوتیــپ هــای امی
باغبانــی و معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی اســتان فــارس بــا موسســه تحقیقــات 
علــوم باغبانــی کشــور و اداره کل میــوه هــای سردســیری و خشــک وزارت جهــاد 
ــز اجــرا  ــی ری ــع درشهرســتان ن ــای بهــرام زارعــی واق کشــاورزی در مزرعــه آق

گردیــد. 

ــر روی  ــکده ب ــات پژوهش ــر از باغ ــپ برت ــم و ژنوتی ــرح 60 رق ــن ط ــی ای ط
پایه هــای رویشــی GF677 پیونــد و طــی یــک دوره پنــج ســاله توســط ایمانــی 
محقــق بــادام پژوهشــکده میــوه هــای سردســیری و خشــک مطالعــات ســازگاری 

بــر روی آن هــا انجــام مــی گیــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه اســتان فــارس بــا ســطح زیــر کشــت 21584 هکتــار و 
ــادام کشــور را بــه خــود اختصــاص  ــادام رتبــه اول تولیــد ب تولیــد 21958 تــن ب

داده اســت.

 اهداف طرح :
بــا توجــه بــه آن کــه در ایــن طــرح کلیــه ارقــام و ژنوتیــپ هــای امیــد بخــش 
بــادام کشــور در یــک محــل کشــت و طــی یــک دوره 5 ســاله کلیــه مطالعــات 
ســازگاری بــر روی آن هــا انجــام مــی شــود لــذا بهتریــن رقــم جهــت شــرایط 
آب و هوایــی اســتان شناســایی و بــه باغــداران معرفــی مــی گــردد و نتایــج آن 

مــی توانــد در مــوارد ذیــل مــورد اســتفاده باغــداران قــرار گیــرد:
1- جهت طرح های توسعه باغات آبی بادام 

ــم در  ــه خشــکی جهــت طــرح توســعه باغــات دی ــام مقــاوم ب 2- شناســایی ارق
اراضــی شــیبدار

3- شناســایی ارقــام پــر محصــول و بــا کیفیــت جهــت اصــالح و تغییــر رقــم و 
سرشــاخه کاری باغــات غیــر اقتصــادی 

علی رضا ضیغمی
رئیس کمیته احیاء و اصالح باغات مدیریت 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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اهمیت محیط زیست و راهکارهای 

حفاظت از آن
  زهره سپهرزادگان

کارشناس حوزه نمایندگی ولی فقیه
اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

محیط زیست چیست؟
محیــط زیســت، از دو کلمــه ترکیــب یافتــه اســت، یکــی »محیــط« کــه واژه ای 
عربــی اســت، و دیگــری »زیســت« کــه واژه ای فارســی اســت. »محیــط« بــه 
معنــای مــکان و اوضــاع و احــوال آمــده اســت و آنچــه کــه شــخص یــا چیــزی 
ــط  ــر محی ــر تعبی ــه دیگ ــد. ب ــول می باش ــر و تح ــأ تغیی ــرده و منش ــه ک را احاط
فراگیرنــده و جــای زندگــی آدمــی اســت. واژه »زیســت« بــه معنــای زندگــی و 
حیــات و زیســتن آمــده اســت. شــورای اقتصــادی اروپــا محیــط زیســت را ایــن 
ــه تعریــف کــرده اســت: محیــط زیســت شــامل آب، هــوا، خــاک و عوامــل  گون

درونــی و برونــی مربــوط بــه حیــات هــر موجــود زنــده مــی گــردد.
ــرداری  ــوان فن آوری هــا در بهره ب ــوژی و افزایــش ت ــم و تکنول ــا پیشــرفت عل ب
از منابــع طبیعــی تعــادل  زیســت محیطــی، در دو قــرن حاضــر بــه زیــان طبیعــت 
برهــم خــورده اســت کــه پدیــده ای نگــران کننــده و گاه جبــران ناپذیــر می نمایــد. 
از ایــن رو جامعــه بیــن الملــل بــرون رفــت از ایــن معضــل را محافظــت از محیــط 
ــی  ــن م ــانی دی ــدد رس ــه معاضــدت و م ــل ب ــن راه مای زیســت دانســته و در ای

. شد با

اسالم و محیط زیست
ــه  ــت ک ــی اس ــر، مدع ــمول و جامع نگ ــان ش ــی جه ــوان دین ــه عن ــالم ب اس
پاســخگوی نیازهــای متغییــر انســان در هــر عصــری اســت و بــرای کلیــه روابــط 

و شــئون او، دارای قوانیــن و مقــررات اســت. یکــی از ایــن موضوعــات محیــط 
زیســت اســت. محیــط زیســت بــا مفهــوم رایــج و متــداول آن در عصــر حاضــر 
بحثــی کامــال نــو و تــازه اســت کــه نــه در اســالم و نــه در هیــچ مکتــب دیگــری 
ســابقه نداشــته اســت، امــا می تــوان قواعــد و مقــررات مــورد نیــاز آن را از متــون 
دینــی اســتخراج کــرد بــه طــوری کــه می تــوان یــک مکتــب زیســت محیطــی 
جامــع را ارائــه کــرد. بــا نگاهــی بــه آیــات و روایــات و ســیره ی اهــل بیــت )ع( 
روشــن می گــردد کــه هیــچ مکتبــی ماننــد اســالم بــه طبیعــت و محیــط زیســت 
اهمیــت نــداده اســت. بــدون شــک محیــط زیســت ســالم یکــی از نعمــات الهــی 
و بخشــی از نظــام خلقــت می باشــد کــه ریشــه در جهــان  بینــی توحیــدی دارد. 

یعنــی جهــان و هــر آنچــه کــه در اوســت تصویــری از خداونــد واحــد اســت. 
ــد و  ــی می کن ــر معرف ــش بش ــه آرام ــتی را پای ــام هس ــش نظ ــم آرای ــرآن کری ق
ــه  ــر آســیبی ب ــودن آن دانســته و اگ ــد ب ــش را در نظام من ــان آفرین ــی جه زیبای
ــم  ــد، ه ــاز می مان ــش ب ــدف اصیل ــه ه ــل ب ــم او از نی ــد، ه ــاختار آن برس س
ــت،  ــظ صنع ــه حف ــه بهان ــی ب ــوند. گروه ــروم می ش ــض او مح ــران از فی دیگ
ــه  ــا شــکوه آفرینــش را ب ــه بدعــت تبدیــل و نظــام ب ســّنت زیبــای خلقــت را ب

ــد. ــون می نماین ــی دگرگ ــش و آلودگ ــرج آالی ــرج و م ه
ــی مناکبهــا«،  ــوا مــن فضــل اهلل « و »فامشــوا ف ــان »وابتغ ــا بی ــم ب ــرآن کری ق
انســان را بــه بهره گیــری از منابــع طبیعــی کــه الزمــه آن تــالش بــرای 

ــد. ــرا می خوان ــت ف ــاورزی و … اس ــادن، کش ــتخراج مع اس
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ــد اهلل  ــر فابع ــم افتق ــًا ث ــاًء و تراب ــد: »مــن وجــد م ــی می فرمای ــی)ع( در روایت عل
« ملتــی کــه آب و زمیــن کشــاورزی بــه انــدازه کافــی دارد ولــی آبهــا را مهــار 
ــا  ــر کــم کاری ی ــد و در اث ــرداری نکن ــد و از آنهــا بهره ب و زمیــن را اصــالح نکن

بــدکاری محتــاج گــردد از رحمــت حــق دور بــاد.

راه کارهای حفاظت از محیط زیست
قوانیــن الهــی وظایــف انســان ها را نســبت بــه نظــم طبیعــت و محیــط زیســت، 
ــه موجــب احــکام شــرعی، موظــف  ــان کــرده اســت. انســان ب ــه صراحــت بی ب
ــرآورد،  ــان را ب ــای بینوای ــد و نیازه ــک کن ــر کم ــان های دیگ ــه انس ــت ب اس
ــه در  ــانی ک ــالم انس ــدگاه اس ــد. از دی ــز کن ــاک پرهی ــردن آب و خ ــوده ک از آل
ــد،  ــدام کن ــی و عمــران آن اق ــه آبادان ــد ب ــد، همــواره بای طبیعــت زیســت می کن
احــکام و آداب تعییــن شــده اســالم بــرای رابطــه انســان بــا طبیعــت بــه عنــوان 

ــرد: ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــف م ــای مختل ــی در حوزه ه راه کارهای

الف: راه کارهای اخالقی
بحــران محیــط زیســت در جهــان معاصــر فــی الواقــع، بحــران اخالقــی اســت 
ــئولیت  ــرش مس ــدم پذی ــری وع ــئولیت پذی ــد، مس ــدم تعه ــد و ع ــه تعه ــه ب ک
ــد  ــران نیازمن ــن بح ــروج از ای ــرای خ ــروز ب ــر ام ــن رو بش ــردد. از ای بازمی گ
ــط زیســت  ــت در محی ــده نحــوه دخال ــم کنن ــوان تنظی ــه عن ــی ب ــی اخالق اصول
اســت. اصولــی کــه هــم از لحــاظ طبیعــی مناســب و از لحــاظ انســانی 
واجتماعــی، مســئولیت آفریــن باشــد. از ایــن رو، بــرای ارائــه راه کارهــای عملــی 
بــرای نجــات از بحــران کنونــی محیــط زیســت الزم اســت بــه اصــول اخالقــی 
ــی و  ــه ریشــه در فطــرت آدم ــی توجــه داشــته باشــیم ک ــون دین ــدرج در مت من

ــت دارد.  ــاورای طبیع م

ب: راه کارهای اقتصادی
ســلطه انســان بــر طبیعــت از نظــر اســالم همــراه بــا تعهــد و مســئولیت اســت. 
در بعــد اقتصــادی زندگــی فــردی یــا در قلمــرو اقتصــادی اجتماعــی بــه عنــوان 

ــه: ــه اعمــال می شــود. از جمل ــرد و جامع دو دســتورالعمل در محــدوده ف
1- محدودیت در مالکیت
2- ایجاد عمران و آبادانی

ج: راه کارهای فقه ی بهداشتی
احــکام فقهــی اســالم از جملــه احــکام آبهــا، زمیــن، مزارعــه و مســاقات و احــکام 
ــورد توجــه اســت  ــا حــدی م ــت بهداشــت ت ــط زیســت و اهمی حفاظــت از محی
کــه حتــی بــرای دفــن اجســاد مــردگان، احــکام ویــژه خــود را دارد کــه گویــای 

ــر حفــظ محیــط زیســت از آلودگی هاســت.  تاکیــد اســالم ب

د: راه کارهای حقوقی
ــا  ــا طبیعــت و هــم ب ــف، هــم ب ــت و عملکــرد آدمــی در زمینه هــای مختل فعالی
ســایر افــراد جامعــه ارتبــاط مســتقیم و موثــر دارد و او ناگزیــر از رعایــت حقــوق 
کســانی اســت کــه بــه نحــوی بــا آنهــا در ارتبــاط اســت. در غیــر ایــن صــورت، 
بــه حکــم شــرع و قانــون از ضــرر رســانی بــه حقــوق فــردی و جمعــی جلوگیــری 
می شــود. در حقــوق اســالمی، قواعــدی کلــی وجــود دارد کــه افــراد را از رســاندن 
ضــرر بــه دیگــران منــع می کنــد و حاکــم اســالمی از هــر گونــه عملکــردی کــه 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم موجــب ضــرر بــه ســایرین شــود، جلوگیــری می کنــد. 

سخن آخر
محیــط زیســت و توجــه بــه بهداشــت و ســالمت آن و حرکــت در جهــت 
ــری  ــا اوج گی ــت. ب ــر اس ــی بش ــوق اساس ــالم از حق ــط س ــه محی ــتیابی ب دس
ــی  ــت محیط ــادل زیس ــی، تع ــی و تکنولوژیک ــای علم ــر و توانائی ه ــش بش دان
بــه زیــان طبیعــت برهــم می خــورد، بــه گونــه ای کــه لطمــات وارده گاه جبــران 
ناپذیــر می نمایــد؛ اکثــر متفکــران و فیلســوفان انســان شــناس غربــی و شــرقی 
معاصــر، ایــن حقیقــت را پذیرفته انــد کــه وضــع بســیار وخیــم کــره زمیــن اگــر 
ــدی  ــک ج ــا تفکی ــی ترین آنه ــی از اساس ــًا یک ــد، قطع ــت باش ــد عل ــول چن معل
ــوم و معنویــات، ارزش هــا و فرهنــگ واالی آنهاســت بحــران محیــط  میــان عل
زیســت کــه در حــال حاضــر گریبان گیــر اکثــر کشورهاســت، از بحــران روحــی و 
اخالقــی سرچشــمه گرفتــه اســت. دعــوت مــردم بــه حفــظ محیــط زیســت بــدون 
اســتمداد از یــک پشــتوانه دینــی، بی اثــر و یــا کــم اثــر خواهــد بــود و لــذا بایــد 

عوامــل تخریــب زیســت محیطــی را در پرتــو ایمــان و تقــوی برطــرف نمــود.
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افشین فرهادی
رئیس اداره امورحقوقي

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نکات حقوقي قراردادها 
تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک 

چهارم مدت پیمان

ایــن مــورد در جــزء5 بنــد الــف مــاده 46 شــرایط عمومــي پیمــان اســت بــا ایــن 
وصــف کــه پیمانــکار نمــي توانــد در هــر یــک از کارهــاي پیــش بینــي شــده در 
برنامــه تفصیلــي بیــش از نصــف مــدت تعییــن شــده تاخیــر نماید.همچنیــن بــراي 
تمــام کارهــاي پیمــان نیــز تعهــد دارد کــه از بیــش از یــک چهــارم مــدت پیمــان 
تاخیــر نداشــته باشــد مگــر اینکــه اثبــات شــود تاخیــر ناشــي از قصــور پیمانــکار 

نمــي باشــد کــه در ایــن حالــت موضــوع فســخ منتفــي اســت.

عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري
ــت قهــري کــه موجــب توقــف کار مــي گــردد. بیــش از شــش  چنانچــه وضعی
مــاه ادامــه داشــته باشــد.کارفرما مــي توانــد براســاس مــاده 48 شــرایط عمومــي 
پیمــان بــه قــرارداد خاتمــه دهد.امــا چنانچــه قبــل از زمــان فــوق حالــت قهــري 
ــد. ــت قهــري بدان ــا ادامــه کار را مثــل زمــان قبــل از حال ــد و کارفرم ــان یاب پای

ــورت  ــن ص ــد درای ــاز نمای ــگ آغ ــي درن ــا را ب ــت کاره ــف اس ــکار مکل پیمان
ــکار  ــه از ســوي پیمان ــه وضــع اولی ــا ب ــاده کاره ــراي اع ــدت مناســبي ب تمدیدم
پیشــنهاد مــي گردد.کــه پــس از تاییــد مشــاور و تصویــب کارفرمــا بــه پیمانــکار 
ابــالغ مــي شــود.اما اگــر پیمانــکار پینهــاد تمدیــد ندهــد و یــا کار را بــي درنــگ 
ــان  ــي پیم ــرایط عموم ــاده 46 ش ــف م ــد ال ــزء7 بن ــتناد ج ــه اس ــروع ننماید.ب ش

ــد. ــرارداد را فســخ نمای ــد ق ــا مــي توان کارفرم

عدم اصالح کارهاي معیوب
ــر اجــراي عملیــات موضــوع پیمــان ضامــن  اصــواًل نظــارت مهنــدس مشــاور ب
ــور  ــه منظ ــاور ب ــدس مش ــن روي مهن ــت از ای ــت کار اس ــالمت و مطلوبی س
اطمینــان از صحــت اجــراي کار ، اقــدام بــه آزمایــش مصالــح یــا کارهــاي انجــام 
یافتــه مــي کنــد هــرگاه نتایــج ایــن آزمایــش هــا بــا آنچــه کــه در مــدارک فنــي 
تعییــن شــده اســت تطبیــق نکنــد پیمانــکار متعهــد اســت کــه مصالــح و کارهــا 
را طبــق دســتور مهنــدس مشــاور اصــالح کنــد هزینــه انجــام ایــن اصالحــات 
بــر عهــده پیمانــکار اســت مگــر آنکــه نقــص موجــود مربــوط بــه مــدارک فنــي 

باشــد .
ــي،  ــت مشــخصات فن ــواردي از عــدم رعای ــدس مشــاور م ــي کــه مهن در صورت
نقشــه هــا و دیگــر مــدارک فنــي پیمــان را در اجــراي کارهــا مشــاهده کنــد بــا 
ارســال اخطاریــه اي، اصــالح کارهــاي معیــوب را در مــدت مناســبي کــه بــا توجه 
بــه حجــم و نــوع کار تعییــن مــي نمایــد از پیمانــکار مــي خواهــد اگــر پــس از 
ــد  ــدام نکن ــا اق ــه اصــالح کاره ــکار نســبت ب ــن شــده پیمان ــت تعیی ــان مهل پای
کارفرمــا مــي توانــد خــودش کارهــاي معیــوب را اصــالح کنــد و هزینــه هــاي 

مربــوط را بــه اضافــه 15 درصــد از مطالبــات پیمانــکار کســر کنــد .
ــت را  ــن وضعی ــد ای ــي توان ــار م ــد ب ــا چن ــه کارفرم ــن اســت ک ــال ســوال ای ح

اتحمــل کنــد ؟ آیــا پیمانــکار مــي توانــد همیشــه بــه امیــد انجــام آنهــا توســط 
ــوب  ــاي معی ــات او از اصــالح کاره ــا کســر 15 درصــد از مطالب ــو ب ــا ول کارفرم

ــاع ورزد ؟ امتن
پاســخ منفــي اســت چــه بــا توجــه بــه ذیــل بنــد ) د ( مــاده 32 شــرایط عمومــي 
پیمــان )) در صورتــي کــه عــدم توجــه بــه اخطــار مهنــدس مشــاور بــراي اصــالح 
ــق  ــد مطاب ــي توان ــا م ــرار شــود کارفرم ــکار تک ــوب از ســوي پیمان ــر کار معی ه

مــاده 46 پیمــان را فســخ نمایــد .
مالحظــه مــي شــود از مــواردي کــه بــراي کارفرمــا ایجــاد خیــار فســخ پیمــان 
مــي نمایــد عــدم انجــام دســتور مهنــدس مشــاور بــراي اصــالح کارهــاي انجــام 
شــده معیــوب از ناحیــه پیمانــکار مــي باشــد ایــن تخلــف از شــرط را بایــد از نــوع 

شــرط فعــل دانســت .

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران
ــار فســخ  ــال خی ــر اعم ــي ب ــران دلیل ــر در پرداخــت دســتمزد کارگ صــرف تاخی
ــرایط  ــاده 46 ش ــف ( م ــد ) ال ــزء 12 بن ــت ج ــه صراح ــرا ب ــت زی ــان نیس پیم
عمومــي پیمــان بایــد بنــد ) و ( مــاده 17 شــرایط عمومــي پیمــان را نیــز لحــاظ 
ــران  ــتمزد کارگ ــت دس ــر در پرداخ ــراي تاخی ــي ب ــات خاص ــا ترتیب ــرد در آنج ک
ــس  ــردد پ ــي گ ــان م ــه فســخ پیم ــه منتهــي ب ــه النهای ــکار وجــود دارد ک پیمان
ــت  ــد رعای ــر کن ــکار در پرداخــت دســتمزد کارگــران تاخی ــي کــه پیمان در صورت

ــت :  ــي اس ــر الزام ــریفات زی ــات و تش ترتیب
ــران را  ــب کارگ ــه طل ــد ک ــي کن ــار م ــکار اخط ــه پیمان ــاور ب ــدس مش 1- مهن

ــد . ــت نمای پرداخ
2- در صــورت اســتنکاف، کارفرمــا مــي توانــد دســتمزد کارگــران را بــراي مــاه 
ــده اســت  ــت ش ــکار پرداخ ــه پیمان ــت آن ب ــه صــورت وضعی ــي ک ــاه های ــا م ی
طبــق کارنامــه هــاي کارگــري کــه در دســت کارگــران اســت و داراي امضــاي 
رئیــس کارگاه اســت بــا توجــه بــه پرداخــت هــاي علــي الحســاب کــه بــه آنهــا 
شــده اســت بــا حضــور نماینــده مهنــدس مشــاور و پیمانــکار از محــل مطالبــات 
پیمانــکار پرداخــت کنــد و مبلــغ پرداختــي را بــه اضافــه 15 درصــد بــه حســاب 
بدهــي پیمانــکار منظــور نمایــد و اگــر مطالبــات پیمانــکار کافــي نباشــد از محــل 

تضمیــن هــاي پیمانــکار تامیــن کنــد .
ــاور از  ــدس مش ــار مهن ــود اخط ــا وج ــکار ب ــده پیمان ــه نماین ــي ک 3 -در صورت
حضــور بــراي پرداخــت هــا خــودداري کنــد کارفرمــا پرداخــت مزبــور را انجــام 
ــغ  ــل و مبل ــن عم ــر ای ــي ب ــق اعتراض ــکار ح ــه پیمان ــدون اینک ــد ب ــي ده م

ــد . ــته باش ــان داش ــتحقاقي آن ــزان اس ــران و می ــداد کارگ ــي و تع پرداخت
4 -در صــورت تکــرار تاخیــر در پرداخــت دســتمزد کارگــران بــه مــدت بیــش از 
یــک مــاه بــراي ماهــي کــه صــورت وضعیــت آن پرداخــت شــده اســت کارفرمــا 



57 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 70 - اسفندماه 1399

مــي توانــد پیمــان را فســخ نمایــد .
ایــن شــرط از جملــه شــروطي اســت کــه بــه نفــع شــخص ثالــث ) کارگــران ( 
در پیمــان درج شــده و ذینفــع اصلــي ایــن شــرط کارگراننــد چــرا کــه زحمــات 
طاقــت فرســاي کارگــران ولــو اینکــه رابطــه قــراردادي آنهــا هیچگونــه ارتباطــي 
ــه موجــب مــاده مرقــوم مــورد حمایــت دولــت و دســتگاه  ــدارد ب ــه کارفرمــا ن ب
اجرایــي ) کارفرمــا ( قــرار مــي گیــرد لــذا ســت کــه در اجــراي هــر گونــه طــرح 

عمرانــي بایــد از حقــوق و دســتمزد آنهــا حمایــت و پاســداري کــرد .

پرداخت رشوه
جــزء 13 بنــد ) الــف ( مــاده 46 شــرایط عمومــي پیمــان یکــي دیگــر از مــوارد 
ــت شــود کــه  ــد :)) هــر گاه ثاب ــان مــي کن ــه بی تحقــق فســخ پیمــان را اینگون
پیمانــکار بــراي تحصیــل پیمــان یــا اجــراي آن بــه عوامــل کارفرمــا حــق العمــل 
ــا واســطه هــاي آنهــا را در منافــع  ــا آنهــا ی ــا هدایایــي داده اســت ی ــاداش ی ، پ

خــود ســهیم کــرده اســت .
درخصوص این مورد از موارد فسخ بیان چند نکته زیر الزم است : 

1- دادن حــق العمــل، پــاداش، هدیــه بــه عوامــل کارفرمــا و یــا ســهیم کــردن 
آنهــا در منافــع خــود از ســوي پیمانــکار همــه از مصادیــق اعمــال و افعــال خــالف 

قانــون و در حکــم رشــوه مــي باشــند .
2 -دادن هــر گونــه مــال از ســوي پیمانــکار بــه عوامــل کارفرمــا از نظــر حقوقــي 
نــه تنهــا ایجــاد حــق فســخ بــراي کارفرمــا مــي کنــد بلکــه پیمانــکار و عوامــل 
کارفرمــا نیــز از حیــث جزائــي ، داراي مســوولیت کیفــري مــي باشــند لــذا اســت 
کــه مطابــق مــاده 592 قانــون مجــازات اســالمي ) مصــوب 1375 ( )) هــر کــس 
عالمــًا و عامــدا بــراي اقــدام بــه امــري یــا امتنــاع از انجــام امــري کــه از وظایــف 
ــاء ،  ــن ارتش ــازات مرتکبی ــدید مج ــون تش ــاده ) 3 ( قان ــور در م ــخاص مذک اش
اختــالس و کالهبــرداري مصــوب 15/9/1367 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
مــي باشــد وجــه یــا مالــي یــا ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مالــي را مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم بدهــد در حکــم راشــي اســت و بــه عنــوان مجــازات عــالوه بــر 
ضبــط مــال ناشــي از ارتشــاء بــه حســب از شــش مــاه تــا ســه ســال و یــا تــا ) 

74 ( ضربــه شــالق محکــوم مــي شــود .
مجــازات مزبــور بــراي راشــي ) رشــوه دهنــده ( اســت ولــي مــاده 3 قانون تشــدید 
ــوب 15/9/1376  ــرداري مص ــالس و کالهب ــاء ، اخت ــن ارتش ــازات مرتکبی مج
ــز  ــده ( نی ــوه گیرن ــي ) رش ــورد مرتش ــام در م ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
مقــرر مــي دارد : هــر یــک از مســتخدمین و ماموریــن دولتــي اعــم از قضایــي و 
اداري یــا شــوراها یــا شــهرداري هــا یــا نهادهــاي انقالبــي و بــه طــور کلــي قواي 
ســه گانــه و همچنیــن نیروهــاي مســلح یــا شــرکت هــاي دولتــي یــا ســازمان ها 
ي دولتــي وابســته بــه دولــت و یــا ماموریــن بــه خدمــات عمومــي خــواه رســمي 
ــه  ــوط ب ــري کــه مرب ــدادن ام ــا انجــام ن ــراي انجــام دادن ی ــر رســمي ب ــا غی ی
ســازمان هــاي مزبــور وجــه یــا مــال یــا ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مالــي 
ــم از  ــت اع ــي اس ــم مرتش ــد در حک ــول نمای ــتقیم قب ــر مس ــا غی ــتقیما ی را مس
اینکــه امــر مذکــور مربــوط بــه وظایــف آنهــا بــوده یــا آنکــه مربــوط بــه مامــوري 
دیگــري در آن ســازمان باشــد خــواه آن کار را انجــام داده یــا نــداده و انجــام آنبــر 
طبــق حقانیــت و وظیفــه بــوده یــا نبــوده باشــد و یــا آن کــه در انجــام یــا عــدم 

انجــام آن موثــر بــوده یــا نبــوده باشــد بــه ترتیــب زیــر مجــازات مــي شــود : 
در صورتــي کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از بیســت هــزار ریــال باشــد 
بــه انفصــال از شــش مــاه تــا ســه ســال و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه مدیــر کل 
ــي  ــم از مشــاغل دولت ــه انفصــال دائ ــر باشــد ب ــا باالت ــر کل ی ــا همطــراز مدی ی
محکــوم خواهــد شــد و بیــش از ایــن مبلــغ تــا دویســت هــزار ریــال از یکســال 
ــا وجــه ماخــوذ و  ــا ســه ســال حبــس و جــزاي نقــدي معــادل قیمــت مــال ی ت
ــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد و چنانچــه  ــاه ت ــت از شــش م انفصــال موق

مرتکــب در مرتبــه مدیــر کل یــا همطــراز مدیــر کل یــا باالتــر باشــد بــه انفصــال 
دائــم از مشــاغل ددولتــي محکــوم خواهــد شــد و بیــش از ایــن مبلــغ تــا دویســت 
هــزار ریــال از یــک ســال تــا ســه ســال حبــس و جــزاي نقــدي معــادل قیمــت 
ــا ســه ســال محکــوم  ــا وجــه ماخــوذ و انفصــال موقــت از شــش مــاه ت مــال ی
خواهــد شــد و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه مدیــر کل یــا همطــراز مدیــر کل یــا 
ــي  ــم از مشــاغل دولت ــه انفصــال دائ ــت ب ــاي انصــال موق ــه ج ــد ب ــر باش باالت

محکــوم خواهــد شــد .
در صورتــي کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از دویســت هــزار ریــال تــا 
یــک میلیــون ریــال باشــد مجــازات مرتکــب دو تــا پنــج ســال حبــس بــه عــالوه 
جــزاي نقــدي معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم از خدمــات 
ــه  ــود و چنانچــه مرتکــب در مرتب ــد ب ــه شــالق خواه ــا ) 74 ( ضرب ــي و ت دولت
پائیــن تــر از مدیــر کل یــا همطــراز آن باشــد بــه جــاي انفصــال دام بــه انفصــال 

موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد .
در صورتــي کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از یــک میلیــون ریــال باشــد 
مجــازات مرتکــب 5 تــا 10 ســال حبــس بــه عــالوه جــزاي نقــدي معــادل قیمــت 
مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم از خدمــات دولتــي و تــا 74 ضربــه شــالق 
خواهــد بــو دو چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پائیــن تــر از مدیــر کل یــا همطــراز آن 
باشــد بــه جــاي انفصــال دائــم بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال 

محکــوم خواهــد شــد .
تبصــره 1 - مبالــغ مذکــور از حیــث تعییــن مجــازات و یــا صالحیــت محاکــم اعم 
از ایــن اســت کــه جــرم دفعتــا واحــده و یــا بــه دفعــات واقــع شــده و جمــع مبلــغ 

ماخــوذه بالــغ بــر نصــاب مزبــور باشــد .
ــر  ــوان تعزی ــه عن ــال ناشــي از ارتشــاء ب ــوق م ــوارد ف ــي م تبصــره 2 - در تمام
رشــوه دهنــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد و چنانچــه راشــي بــه وســیله 

رشــوه امتیــازي تحصیــل کــرده باشــد ایــن امتیــار لغــو خواهــد شــد .
3 -در قانــون جــرم رشــوه تعریــف نشــده اســت و علــت اینکــه دادن هــر گونــه 
ــي در  ــن دولت ــتخدمین و ماموری ــه مس ــال ب ــده م ــت کنن ــوي پرداخ ــال از س م
حکــم رشــوه تلقــي گردیــده ) نــه نفــس رشــوه ( ایــن اســت کــه براســاس نظریــه 
فقهــا جــرم رشــوه در امــور قضایــي مصــداق پیــدا مــي کنــد نــه در امــور اداري 
ــه قاضــي آن  ــال از ســوي یکــي از اصحــاب دعــوي ب ــن روي پرداخــت م از ای
هــم بــراي از بیــن بــردن حقــي مصــداق بــارز رشــوه اســت و گرنــه حتــي اگــر 
کســي بــراي حفــظ حقــوق حقــه خــود ناچــار از دادن وجــه یــا مالــي باشــد نــه 
تنهــا تعقیــب کیفــري نــدارد بلکــه وجــه یــا مالــي کــه داده بــه او مســترد مــي 
گــدد امــا در چنیــن صورتــي مرتشــي ) دریافــت کننــده مــال یــا وجــه ( عمــل 

حرامــي انجــام داده اســت. 
4 -تحقــق خیــار فســخ بــراي کارفرمــا درخصــوص مــورد بــاال هــم مربــوط مــي 
شــود بــه قبــل از انعقــاد پیمــان یعنــي زمــان مناقصــه کــه پیمانــکار بــا زودبنــد 

برنــده مناقصــه شــناخته شــده و هــم مربــوط مــي شــود بــه اجــراي پیمــان 

واگذاري پیمان به شخص ثالث
ــکار  ــان )) پیمان ــي پیم ــرایط عموم ــاده 24 ش ــف ( م ــد ) ال ــاس بن ــواًل براس اص
ــد  ــق بن ــر مطاب ــارت دیگ ــه عب ــدارد ب ــران را ن ــه دیگ ــان ب ــذاري پیم ــق واگ ح
ــه دیگــران ) اعــم از  ــي از واگــذاري پیمــان ب ــه طــور کل ــکار ب ــاد شــده پیمان ی
ــکاران کل و جــزء ( منــع شــده اســت مــع الوصــف ایــن قاعــده اســتثنا و  پیمان
بــا توجــه بــه ترتیبــات پیمــان تحــت شــرایطي مجــاز شــمرده شــده اســت بــه 
عبــارت دیگــر براســاس مقــررات پیمــان پیمانــکار تحــت شــرایطي خــاص مــي 
توانــد قســمت هایــي از عملیــات موضــوع پیمــان را بــه دیگــران واگــذار کنــد .که 

ــع مســئولیت او نمــي باشــد. راف
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جهادگر شهید 
علی اصغر غواصیه

 

فرزند: جلیل

تولد: متولد هشتم مرداد 1336 

شهر آبادان 

اعزام به جبهه: 3 /8/ 1359

شهادت: 7/ 10/ 1359 

در حال مبارزه با نیروهای ضد انقالب حزب دموکرات

شـهید غواصیـه تا پایان دوره متوسـطه در رشـته علوم تجربـی درس خواند 
و دیپلـم گرفـت. او جـزء اولین پاسـدارانی اسـت که سـپاه پاسـداران آبادان 
را تشـکیل دادنـد . بـا شـروع درگیریهای کردسـتان، بـه آن منطقه عزیمت 
مـی کنـد تـا عـالوه بـر دفـاع از انقـالب اسـالمی و انجـام فعالیـت هـای 
فرهنگـی در عمـران و آبادانـی ایـن منطقـه محروم مشـارکت کند. شـهید 
بـا پذیـرش مسـئولیت جهاد سـازندگی دهگالن و عضویـت در هیأت هفت 
نفـره واگـذاری زمیـن اسـتان کردسـتان، بـا مرکـز بـزرگ اسـالمی غرب 
کشـور نیـز همـکاری مـی کنند.شـهید غواصیـه از طـرف نماینده امـام در 
غـرب کشـور مأمـور بررسـی وضعیـت روحانیـت غـرب کشـور می شـوند. 
حـاج آقا سـید موسـی موسـوی نماینـده حضرت امـام در غرب کشـور طی 
بـه مسـئولین  احـکام شـماره 195/02/3 و195/02/4 مـورخ 1359/8/3 
ارگان هـای انقالبـی آذربایجـان و بـرادران حمیـد صداقت پیشـه و نعمتی 
از مسـئوالن سـپاه ارومیـه ،آقایـان عیسـی نخعی،حسـین عـرب و اصغـر 
غواصیـه را بعنـوان گـروه تحقیقـات مرکـز بـزرگ اسـالمی غـرب کشـور 
بمنظوربررسـی وضعیـت روحانیـت اهـل تسـنن غـرب کشـور معرفـی و از 
مسـئولین ذیربـط تفاضـای نهایـت همـکاری بـا این گـروه را مـی نمایند.

ایـن شـهید بزرگـوار در تاریخ سـیزدهم آبان مـاه 1359 باتفـاق 4 نفر دیگر 
از جهادگـران در جـاده سـنندج –بیجارتوسـط نیروهـای ضـد انقالب حزب 
دموکـرات بـه گـروگان گرفتـه مـی شـوند و بعـد از تحمـل شـکنجه های 
فـراوان،24 روز بعـد. در تاریـخ 7 دی مـاه1359 به فیض شـهادت نائل می 
آینـد.از دسـتخطی کـه بـه عنـوان وصیتنامه از ایشـان به جا مانـده، خطاب 

بـه پدر و مـادر خـود چنین می نویسـند.
قبـرم تماما از خاک پوشـانده شـود وحق ندارد هیچکسـی کـه قبرم را حتی 

یـک سـانت از زمیـن بـاال بگیـرد و حـق بـکار بردن سـنگ روی قبـرم را 
نیـز ندارید.مراسـم برایـم نگیریـد وپول ان را به حسـاب شـماره100 بانک 
ملـی جهـت خانـه سـازی برای مسـتضعفین بـه دسـتور حضـرت آیت اهلل 

خمینـی واریـز نمائید.
بـا هـر وضعـی بـودم اگر بـا لبـاس خونی بـه خاکم بسـپارید تا در پیشـگاه 
خداونـد و در برابـر امـام حسـین)ع( گفتـه باشـم: حسـین جـان، هـل مـن 

ناصـرا ینصرنـی تـو را لبیـک گفته باشـم.
حـاج مـال خلیل آدابـی امام جمعه ی سـابق دهگالن و از دوسـتان نزدیک 
و صمیمـی شـهید غواصیـه در مـورد ایـن شـهید واال مقـام مـی گویـد: او 
یـک انسـان خـارق العـاده ای بود. می سـوخت و به مـا روشـنائی می داد.

او از همـان ابتـدای ورود بـه کردسـتان بـرای مسـائل محرومین و تشـکل 
روحانیـت تـالش وافری می کرد. ایشـان انسـان بسـیار شـجاع و نترسـی 
بودنـد. بـا اینکـه ضـد انقـالب در همـه جـا حضـور داشـت امـا او بـدون 
تـرس از آنهـا بـه انجام ماموریـت هایش مـی پرداخت و از آنهـا واهمه ای 
نداشـت. او موسـس جهـاد سـازندگی و مرکز بزرگ اسـالمی غرب کشـور 
بـود و بـا تمـام وجـود از فقـرا دفـاع مـی کـرد و بـا فئـودال هـا و خوانین 
مبـارزه مـی کـرد. اکثـر اوقـات که بـه نجواهای او گـوش مـی دادم، برای 
امـام دعـا مـی کـرد.او اهـل شـعار نبود،فـردی عملگرا بـود و آنچـه را می 
گفـت، بالفاصلـه بـه آنها عمل می کرد و بشـدت از طرح مسـائل اختالفی 
دوری مـی کـرد و اعتقـاد داشـت، اختـالف ریشـه مـا را بـر مـی کنـد. ما 
مدرسـه علـوم دینـی دهـگالن را بـه نام شـهید غواصیـه نامگـذاری کرده 
ایـم و مـردم دهـگالن یـاد و خاطـره ایـن اسـوه تقـوا و پایـداری را هرگز 
فرامـوش نخواهنـد کرد و نـام او جاودانه خواهـد ماند.)کتـاب ره یافتگان-

دفتـر یازدهـم- حدیـث جهاد و ایثـار- محمد فائـق فرجـی - وزارت جهاد 
کشـاورزی –ص442(  یـادش گرامـی و راهـش پر رهـرو باد
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سئواالت بیستمین مسابقه

- اقدامــات جهــاد کشــاورزی فــارس بــرای تنظیــم بــازار مــرغ و عرضــه 
آن بــا نــرخ مصــوب را شــرح دهیــد؟

- سطح گلخانه های استان فارس به چند هکتار رسیده است؟
- چه میزان خاویار در استان فارس تولید شده است؟

ــه  ــارس ب ــتان ف ــال کاری و گل کاری در اس ــگل کاری، نه ــعه جن - توس
چــه میــزان بــوده اســت؟

اسامی برندگان مسابقه شماره ۱9

در نوزدهمین مسابقه "پرتو امید" 215 نفر به سئواالت جواب و از بین
آنان 198 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود به

آنها اهدا خواهد شد:

رضا محبی، حسن رضایی، سید غالمعلی زارعی 
و لیال جوکار

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

الگوی خیس شدگی خاک 
در سیستم آبیاری قطره ای 

زیر سطحی
نویسنده:

امیر اسالمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

مقدمه ، مطالب اصلی ، اجزا سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی
واحـد آبیـاری ، لولـه آبـده ، الگوی خیس شـدگی خاک ، آرایـش لوله های 

قرائـت رطوبـت در اطـراف لوله آبده ، عمق مناسـبنصب لولـه های آبده
نتیجه گیری ، منابع

شمــاره 67 - آذرمـــــــاه 1399

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

کشاورزی محور توسعه کشور کشاورزی محور توسعه کشور 
استاست

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

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

کشاورزی استکشاورزی است

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

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

سودآوری برای تولید کنندگان استسودآوری برای تولید کنندگان است

دردر استان فارس شیوه نامه جدید ابالغی استان فارس شیوه نامه جدید ابالغی
با دو تدبیر افزایش طول دوره پرورش از با دو تدبیر افزایش طول دوره پرورش از 4040 به  به 4545 روز روز

و و 1010 درصد افزایش جوجه ریزی در هر  درصد افزایش جوجه ریزی در هر واحد اجرا شده استواحد اجرا شده است

رحیمی استاندار فارس:رحیمی استاندار فارس:

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

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

برایبرای حل چالش های  حل چالش های بخش کشاورزیبخش کشاورزی
به کمک های علمی مهندسین کشاورزی به کمک های علمی مهندسین کشاورزی نیازمندیمنیازمندیم

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

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

شمــاره 69 - بهمن مـــــــاه 1399

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

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

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

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

جلوتر باشدجلوتر باشد

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

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

0/870/87 رشد داشته است رشد داشته است

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

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

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

برترین های بخش کشاورزیبرترین های بخش کشاورزی

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

یک فاجعه بزرگ استیک فاجعه بزرگ است
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رویداد ملی
روابط عمومی ۱4۰۰ در وزارت جهاد کشاورزی

به مناسبت بزرگداشت هفته روابط عمومی
با سالم،

بـا احتـرام و بـا کسـب اجـازه از جنـاب آقـای دکتـر سـرافرازی و معاونیـن محتـرم مرکـز روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل بـه 
اسـتحضار مـی رسـاند بـا توجـه بـه در آسـتانه قـرار گرفتـن اردی بهشـت ماه و بزرگداشـت روز و هفتـه روابط عمومي، امسـال 
در نظـر داریـم همچـون سـال گذشـته ولـی بـا سـبک و سـیاق جدیدتـر؛ در قالـب تهیـه یـک ویـژه نامـه وزیـن؛ ضمیمـه هفتاد و 
دومیـن خبرنامـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس )مجلـه پرتـو امیـد(، تحـت عنـوان روابـط عمومـی 1400 در وزارت 
جهـاد کشـاورزی، ایـن بـار جایـگاه روابـط عمومـی را بین مقامات ارشـد وزارت متبوع، از شـخص جنـاب آقای دکتر خـاوازی وزیر 
محترم و معاونین ارجمندشـان گرفته تا مدیران کل وزارت، روسـای سـازمان های وابسـته و روسـای گرامی سـازمان های جهاد 
کشـاورزی، ایـن گونـه مشـخص و در خورشایسـته به شـماریم کـه نظـرات و دیدگاه هایشـان را در رابطه با نقـش روابط عمومی 

و ارتباطـات در سـال 1400 جویـا شـویم و در مجموعـه ای مانـدگار گـردآوری و مسـتند کنیـم. 
البتـه بـر ایـن باوریـم ایـن مهـم جـز بـا کمک و حمایـت های شـخص جناب آقـای دکتـر سـرافرازی عزیـز، معاونین بزرگوارشـان، 
مدیـران گرامـی مرکـز روابـط عمومـی و امـور روابط بین الملـل وزارت متبوع، مدیـران کل روابط عمومی دسـتگاه های وابسـته، 

مدیـران ارجمنـد و روسـای عزیـز روابـط عمومی سـازمان هـای جهاد کشـاورزی محقق نخواهد شـد.
لـذا خواهشـمندم زحمـت کشـیده، نظرهـا و دیـدگاه هـای ارزشـمندخودتان و ایـن بزرگـواران را بـه صـورت کلیپ ضبـط کرده، 
ترجیحـاً بـه همـراه متـن تایـپ شـده آن و یک قطعـه عکس پرسـنلی، حداکثر تا تاریخ بیسـتم اردی بهشـت ماه به صـورت فایل 
روی واتـس اپ اینجانـب و یـا به پسـت الکترونیـک )avahedipour2000@yahoo.com( )بـدون هیچ فاصله ای( ارسـال فرمایید تا 

بـه صـورت چند رسـانه ای نسـبت بـه درج آن ها اقـدام نماییم.
قبالً از یاری تک تک شما سروران عزیز کمال امتنان را دارم.

بـدون شـک ایـن رویـداد مهـم قطعـاً بـا حضور تک تک شـما مدیـران ارجمند از شـخص جنـاب آقای دکتـر پژمان رئیـس محترم 
سـازمان گرفتـه تـا معاونیـن محتـرم، مدیـران کل گرامـی دسـتگاه های وابسـته، مدیـران ارجمنـد سـتادی و مدیـران عزیـز 

شهرسـتان هـا تکمیـل و وزیـن تـر خواهد شـد.
بنابراین چشم انتظار اخذ فرمایشات شما بزرگان هستیم.

با احترام
علیرضا واحدی پور

http://avahedipour2000@yahoo.com
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