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

راهبردها در سال جهش تولید به منظور 
کاهش واردات و توسعه صادرات است 

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

جهش تولید نیازمند نقشه راه اجرایی
فرهنگ و مدیریت جهادی است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

تامین امنیت غذایی 
ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی

پیش بینی تولید 128 میلیون تن محصوالت کشاورزی 
در کشور در سال زراعی جاری

استاندار فارس:

بخش کشاورزی یکی از محورهاِی اساسی 
در افزایش درآمدهاِی مّلی و از ارکاِن

اقتصاد مقاومتی است

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

سازمان های برتر دنیا به تعالی سازمانی؛ 
نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان 

ضرورتی اجتناب ناپذیر می نگرند

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

پیش بینی رشد 32 درصدی
تولیدات کشاورزی کشور

ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی 
ضمیمه این شماره



هفته جهاد کشاورزی گرامی باد
شعار هفته ؛ کشاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی

میثاق با آرمان های رفیع شهداء توسط مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

افتتاح 66 طرح کشاورزی با حضور مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مقامات ارشد شهرستان ها

 استهبان در باغات بین جاده و لیزری تسطیح طرح افتتاح
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استهبان، در هفته جهاد کشاورزی با حضور مهندس پاکاری 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرماندار و روسای دیگر ادارات طرح تسطیح لیزری 

 استهبان افتتاح گردید.  و جاده بین باغات درخیر

 

هکتار  105به مساحت   مدیر جهاد کشاورزی استهبان در حاشیه این مراسم گفت: تسطیح لیزریانجام شده
به این طرح اختصاص داده  98از اعتبارات حوزه توسعه ملی در سال   و جاده بین مزارع یک کیلومتر

 شده است.

از اعتبارات ملی و  98و  97نجام شده در سال های مهدی اعیان منش افزود: در مجموع حجم عملیات ا
هکتار تسطیح لیزری اتمام و به بهره برداری رسیده  280هکتار جاده بین مزارع و  3.5استانی شامل 

 است.

 



آنچه در این شماره می خوانیم: آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

هفته جهاد کشاورزی فرخنده باد

از تاریـخ 21 لغایـت 27 خردادمـاه، 
بـه عنـوان هفته جهاد کشـاورزی و 
بـا شـعار “کشـاورزی، جهـش تولید 
و امنیـت غذایی” در سراسـر کشـور 

گرامی داشـته شـد. 
هفتـه ای که روز آخـر آن به عنوان 
“ روز جهـاد کشـاورزی” نامگـذاری 
شـده و مصـادف بـا روز صدوریکـی از فرامیـن معمـار کبیـر 
انقـاب اسـامی، حضرت امـام خمینی )ره( مبنی بر تشـکیل 

جهاد سـازندگی در سـال 1۳۵۸ هسـت.
آری تشـکیل یـک نهـاد انقابـی کـه در آن روز بـا هـدف 
محرومیت زدایـی از مناطـق محـروم، سـاماندهی مناطـق دور 
افتاده و احیاء و نوسـازی روسـتاها در ابعـاد مختلف اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی شـکل گرفـت و ازهمان ابتـدا با جذب 
تعـداد کثیـری افـراد جـوان، متخصـص، متعهـد و دلسـوز در 

رشـته هـای مختلـف گام های اسـتواری را برداشـت. 
آن  در  تنهـا  نـه  آن  صـدای  کـه  مسـتحکمی  قدم هـای 
زمـان بلکـه در طـول ۸ سـال دفـاع مقـدس بـه گونـه ای 
برداشـته شـده اند که همـواره در تاریـخ و در گـوش آیندگان 

مانـد. خواهـد  طنین انـداز 
البتـه جـای تامـل دارد کـه عده ای ایـن روز را به اشـتباه روز 
ادغـام دو وزارت خانـه اسـبق جهـاد سـازندگی و کشـاورزی 
می خواننـد و در ایـن راسـتا بایـد متذکـر شـد در تاریـخ 2۶ 
برنامه ریـزی، الیحـه ای  مردادمـاه 1۳7۹  توسـط مدیریـت 
یـک فوریتـی مبنـی بـر تشـکیل وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـا هـدف اصـاح نظـام اداری، کاهـش تصدی هـای غیـر 
و  انسـانی  نیـروی  کارآیـی  و  بهـره وری  ارتقـاء  ضـروری، 
کاری هـا  مـوازی  حـذف  اجرایـی،  دسـتگاه های  مدیریـت 
و تجمـع امـور کشـاورزی ودام همچنیـن توسـعه و عمـران 
روسـتایی بـه مجلـس ارائه شـد و در تاریخ 1۰ دی ماه سـال 
1۳7۹ بـا تصویـب شـورای نگهبـان، ادغـام دو وزارت بزرگ 

کشـاورزی و جهـاد سـازندگی صـورت گرفـت.
بـه هـر حـال در ایـن هفتـه فرصـت مغتنمـی پیش آمـد که 
یـادآوری و گرامـی داشـت فرهنـگ جهـادی، دسـت آوردها 
و عملکـرد وزارت متبـوع و سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان 
پهنـاور فـارس و وضعیـت بخـش کشـاورزی فارس به سـمع 
و نظـر مـردم عزیز و مسـئولین ارشـد ملی و اسـتانی رسـانده 

شـود و در واقـع فرصـت بسـیار مناسـبی بود.
یکایـک  بـه  آن  تبریـک  و  هفتـه  ایـن  بزگداشـت  ضمـن 
همکاران شـاغل و بازنشسـته خانواده بزرگ جهاد کشـاورزی 
و بهره بـرداران زحمتکـش ایـن بخـش، امیـدوارم در جهـت 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی، دسـتیابی به توسـعه و تولیـد پایدار 
در عرصـه های مختلف کشـاورزی در راسـتای فراهم آوردن 
امنیـت غذایـی جامعـه همـه بـا هـم، بـا بـه کار گیـری فـن 
آوری هـای جدیـد، کار و تاش مضاغف تر گام های اسـتوار 

برداریم. را  تـری 
علیرضا واحدی پور

اخبار
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وزارت  اقتصـادی  و  برنامه ریـزی  معاونـت  سرپرسـت 
جهـاد کشـاورزی گفـت: پیـش بینـی می شـود میـزان 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی در سـال زراعـی جـاری 
برابـر بـا 12۸ میلیـون تـن شـود کـه ایـن میـزان تولید 
در مقایسـه بـا تولیـدات کشـاورزی در سـال ۹2 با حدود 
۹7 میلیـون تـن بـوده، دارای رشـد ۳2 درصـدی اسـت.

امیـد"، شـاهرخ شـجری  بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو 
در اولیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی در بازدیـد از 
شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی کشـاورزی در شـیراز 
بیـان کـرد: ضریـب مکانیزاسـیون در بخش کشـاورزی 
کشـور در سـال ۹۸ برابـر بـا 1.۸۶ اسـب بخـار بـوده 

اسـت کـه نسـبت بـه میـزان آن در ۹2 بـا 1.2۶ اسـب 
بخـار حـدود 47 درصـد رشـد را نشـان می دهـد و بدین 
ترتیب توانسـته اسـت به طـور قابل ماحظـه بهره وری 
بخـش کشـاورزی را ارتقـا دهـد و از طرف دیگـر منجر 
بـه کاهش ضایعات محصوالت کشـاورزی شـده اسـت.

نمایشـگاه  شـانزدهمین  برگـزاری  وی،  گفتـه  بـه 
بین المللـی کشـاورزی شـیراز در سـالی کـه بـه فرموده 
رهبـر معظـم انقاب سـال جهش تولید نام گرفته اسـت 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
شـجری افـزود: برگـزاری نمایشـگاه های ماشـین آالت 
کشـاورزی یکـی از راه هـای مناسـب ترویـج و توسـعه 

مکانیزاسـیون در بخـش کشـاورزی به منظـور اقتصادی 
کـردن تولیـد و ارتقاء ظرفیت تولید در بخش کشـاورزی 

است.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از شـرکت های 
حاضـر در نمایشـگاه کشـاورزی شـیراز تقاضـا دارم بـه 
موضـوع انتقال دانش و بومی سـازی تولید ماشـین آالت 
کشـاورزی در داخـل کشـور توجه جدی داشـته باشـیم.

وی تصریـح کـرد: فرا رسـیدن هفته جهاد کشـاورزی با 
شـعار "کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیت غذایـی" را به 
همـکاران زحمـت کـش وزارت جهاد کشـاورزی تبریک 

می گویـم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

پیش بینی رشد 32 درصدی تولیدات کشاورزی کشور

بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی اسـتانداری فـارس، متـن پیام دکتـر عنایت 
اهلل رحیمـی به شـرح زیر اسـت:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 صـدوِر فرمـان تاریخـِی امـام خمینـی )ره( مبنـی بر تشـکیل جهاد سـازندگی 
در خـرداد مـاه سـال 1۳۵۸، نـام گـذاری روزهاِی 21تـا 27 خرداد بـه نام هفته 
جهـاِد کشـاورزی در ایـران، قـرار گرفتـن روِز 1۵ژوئـن )2۶خرداد( به نـام روِز 
جهانـِی گل و 17ژوئـن )2۸خـرداد(، بـه نـام روِز جهانِی بیابان زدائـی در تقویم 
جهانـی، بیانگـر اهّمّیـت فراواِن کشـاورزی در زندگـِی اجتماعِی انسـاِن معاصر 

است. 

اسـام، مـردم را بـه بهره بـرداری از منابع طبیعـی و معادن و آبـادی زمین های 
بایـر فراخوانـده و پیشـوایان دیـن بـا عمـل خـود مـردم را بـه آن، هدایـت و 

تشـویق مـی نمودند. 
امـام صـادق علیه السـام مـی فرماید : »کشـاورزان گنـج های مردمنـد مقام 
آنان در روز قیامت از همگان بهتر و قرب و منزلتشـان از همه بیشـتر اسـت.«

 در فرهنِگ ایرانی نیز دهقانان نماِد دانایی و اصالِت ایرانی هستند. 
توجـه بـه بخـش کشـاورزی، رابطه مسـتقیمی بـا »جهـش تولیـد« و »امنّیت 
غذایـِی« مـردم دارد و یکـی از محورهـاِی اساسـی در افزایـش درآمدهاِی ملّی 
و از ارکاِن اقتصـاد مقاومتـی اسـت بنابرایـن ایجـاب مـی نمایـد کـه مـردم و 
مسـئوالن بـا عنایـِت ویـژه به میـزان مصـرف آب، راه رونق و جهـش تولید را 

در ایـن بخـش هموارتـر کنند. 
اینجانـب، بـا توجه به افتخـاِر همکاری با ایـن نهاد خدمتگزار، هفته جهـــــاِد 
کــــشاورزی را صمیمانه به همه فّعاالن صنعِت کشـاورزی، خاّصه کشـاورزاِن 
زحمتکـش و جهادگـراِن عرصـه کشـاورزی در اسـتاِن فـارس، تبریـک عرض 

نمـوده، از خداوند متعـال، فراوانی و برکـت را آرزومندم.
رحیمی - استانداِر فارس

پیام استاندار فارس به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در هفتـه جهاد کشـاورزی ۶۶ پـروژه با اعتبـاری بالغ 
بـر ۸۸۵ میلیـارد ریـال و اشـتغال زایـی 22۶ نفـر در 

ایـن اسـتان افتتاح می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
در  مذکـور  طرح هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  قاسـمی با 
زمینه هـای صنایـع تبدیلـی و غذایـی، آب و خـاک، 
تولیـدات گیاهـی و دامی اسـت و از طرح هـای مذکور 
214۵ نفـر بهـره منـد می شـوند، تصریح کـرد: بیش 
بـر 44  افـزون  و  تسـهیات  ریـال  میلیـارد  از 4۵۹ 
میلیـارد ریـال اعتبـارات دولتـی به پروژه هـای مذکور 

اسـت. یافته  اختصـاص 
وی بـا بیـان اینکـه روز بیسـت و هفتـم خـرداد مـاه 
پروژه هـای شـاخص بخـش کشـاورزی بـه صـورت 
و  غیرحضـوری  بـه شـکل  در کل کشـور  همزمـان 
ویدئـو کنفرانس توسـط وزیـر جهاد کشـاورزی افتتاح 
می شـود، ابـراز کـرد: در اسـتان فـارس پنـج پـروژه 
توسـط وزیر جهاد کشـاورزی گشـایش خواهـد یافت.

قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه هفتـه جهـاد کشـاورزی 

در خـرداد مـاه از بیسـت و یکـم تـا بیسـت و هفتـم 
اسـت، اظهارکـرد: شـعار محـوری ایـن هفتـه "جهـاد 
کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیـت غذایـی" اسـت.

وی بـه تجدیـد بیعـت بـا آرمان هـای حضـرت امـام 
خمینـی )ره( و شـهداء اشـاره کـرد و گفـت: آغـاز گر 
هفتـه جهاد کشـاورزی گلباران قبور شـهداء می باشـد 
و در طـول ایـن ایـام تجلیـل از خانواده معظم شـهداء 

جهاد کشـاورزی در دسـتور کار قـرار دارد.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
از برگـزاری مسـابقه هفتـه جهـاد کشـاورزی بـرای 
عمـوم مـردم سـخن گفـت و افـزود: مسـتند کوتـاه، 
کلیـپ، اینفوگرافیـک در زمینـه فعالیت هـای بخـش 
کشـاورزی توسـط ایـن سـازمان تهیـه و در فضـای 
مجـازی پخش می شـود که سـواالت مسـابقه مذکور 

از موضوعـات پخـش شـده در ایـن هفتـه اسـت.
خبـری  پوشـش  کـرد:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
مراسـم و برنامه هـای اجرایـی هفته جهاد کشـاورزی 
بـا دعـوت از رسـانه ها و بـا رعایـت تمامی موازیـن 

می گیـرد. صـورت  بهداشـتی 

و  عکـس  نمایشـگاه  برپایـی  کـرد:  قاسـمی تصریح 
بخـش  توانمندی هـای  و  دسـتاوردها  از  تصاویـری 
و...  اینفوگرافیکـی  طرح هـای  قالـب  در  کشـاورزی 
اقدامـات  دیگـر  از  عمومی سـاختمان ها  فضـای  در 
در نظـر گرفتـه شـده بـه منظـور هر چـه باشـکوه تر 

برگـزار شـدن "هفتـه جهـاد کشـاورزی" اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
افتتاح 66 پروژه در هفته جهاد کشاورزی در فارس
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:

جهاد سازندگی با هدف محرومیت زدایی 
تشکیل شد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس در پیامی فرا رسـیدن 
سـالروز جهاد سـازندگی و روز جهاد 

کشـاورزی را تبریـک گفت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" 
متـن این پیام به شـرح ذیل اسـت:

بیسـت و هفتـم خـرداد مـاه سـال 
جهـاد  تشـکیل  سـالروز   1۳۵۸
سـازندگی بـه فرمـان معمـار کبیـر 
جهـاد  روز  اسـامی و  انقـاب 
رسـیدن  فـرا  اسـت،  کشـاورزی 

ایـن روز را بـه همـه دسـت انـدرکاران ایـن عرصه، کشـاورزان تـاش گر، کارشناسـان، 
مروجیـن، محققیـن، اسـاتید بزرگـوار تبریـک عـرض می کنـم و یـاد و خاطـره شـهداء، 
امـام شـهداء و همـه ایثارگـران بـه خصـوص شـهداء و ایثارگـران خانـواده بـزرگ جهاد 

گرامی مـی دارم. را  کشـور  غذایـی  امنیـت  داران  پرچـم  کشـاورزی 
جهـاد سـازندگی بـا هـدف محرومیت زدایـی از روسـتاها و مناطـق محـروم و دور افتاده 
تشـکیل شـد و جهادگـران بـه فراخـور نیـاز در همـه عرصه هـا حضـور داشـتند و قبـل 
و حیـن جنـگ، پشـت جبهـه، پشـتیبانی، خـط مقـدم، فعالیت هـای مهندسـی رزمـی و 
محرومیـت زدایـی را برعهـده داشـتند تـا جایـی کـه توسـط امام راحـل به سنگرسـازان 

بی سـنگر لقـب گرفتنـد و حرکـت جهـادی و مدیریـت جهـادی آنـان زبانـزد شـد.
بیسـت و یکـم تا بیسـت و هفتم خـرداد ماه بـا عنوان هفتـه جهاد کشـاورزی نام گذاری 
شـده و شـعار محـوری ایـن هفتـه در سـال جـاری "کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیت 
غذایـی" اسـت، سـرعت انتقـال آخریـن یافته هـای علمی بـه مـزارع کشـاورزان تعییـن 
کننده تریـن موضـوع در سـال» جهـش تولید« اسـت و جهـش تولید به جز با توسـل به 

علـم و دانـش و اسـتفاده از نـوآوری محقق نمی شـود.
طـی کـردن مسـیر تعالـی با افزایـش بهـره وری و اتـکاء به نیـروی انسـانی فرهیخته و 
توانمنـد و بـا مدیریـت جهـادی هدف وزرات جهاد کشـاورزی اسـت و امیدواریـم در گام 
دوم انقـاب بتوانیـم پیشـرفته تـر و توانمندتـر، تمـدن سـازی کـه هدف اصلـی انقاب 

اسـت را محقـق کنیم.

وزارت جهاد کشـاورزی نقش 
جهـش  سـال  در  را  کلیـدی 

تولیـد بـر عهـده دارد.
نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در 
مراسـم غبارروبـی و گلبـاران 
وزارت  گفـت:  شـهداء  مـزار 
نقـش  کشـاورزی  جهـاد 
جهـش  سـال  در  را  کلیـدی 

دارد. عهـده  بـر  تولیـد 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، سـید محسـن قائمی افـزود: وزارت 
جهـاد کشـاورزی نقـش بسـیار مهمـی را در تامیـن امنیـت غذایی و 

قـوت مـردم عهده دار اسـت.
وی بیـان کـرد: شـعار امسـال نکوداشـت هفتـه کشـاورزی، جهـش 
تولیـد و امنیـت غذایـی اسـت که ایـن مهم نیـز بیانگر نقـش خطیر 
وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت و ایجـاب می نمایـد در سـال جهش 

تولیـد بـا تـاش بیشـتر بـه دنبال تحقق شـعار امسـال باشـیم.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در آغاز ایـن هفته بـا حضور 
بـر مـزار شـهیدان گلگـون کفـن، میثـاق دوبـاره ای با ایـن عزیزان 
می بندیـم و ایـن شـهداء بودنـد کـه راه را بـرای مـا آسـان نمودند و 

بـا تاسـی بـه آن هـا ایـن راه را ادامـه می دهیم.
وی تصریـح کـرد: وزارت جهـاد کشـاورزی مفتخـر اسـت کـه خـود 
مزین به نام شـهدای سـنگر سـاز بی سـنگر و رزمندگانی اسـت که 
در راه انقـاب، خـود را جانفـدای دیگر رزمندگان نمـوده اند و دارای 

کانون شـهدای سـنگر سـاز بی سـنگر اسـت.

همزمان با اولین روز از هفته جهاد کشاورزی

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

وزارت جهاد کشاورزی نقش کلیدی را 
در سال جهش تولید بر عهده دارد
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اسـتان فارس گفت: براسـاس ارزیابي 
تعالـي،  جایـزه  بـرای  شـده  انجـام 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس به عنـوان تنها سـازمان دولتی 
بزرگ کشـور حائز دریافـت تقدیرنامه 

4 سـتاره تعالـی سـازمانی شـد. 
روابـط عمومی سـازمان  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
محمـد مهـدی قاسـمی افزود: عـزم و 
همت همـه همکاران برای شناسـایی 
بهبـود  فرصت هـای  و  قوت هـا 
سـازمانی یـار بـوده اسـت تـا بالندگی 

سـازمانی را در ایـن اکوسیسـتم بـه ارمغـان بیـاورد. 
وی بیـان کـرد: بـر ایـن بـاور بـوده و  هسـتیم کـه کسـب سـرآمدی پایـدار، امری 
دسـت یافتنی و الزمه تحقق چشـم انداز سـازمان، در تراز ملی و  منطقه ای اسـت. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس طی 
سـنوات اخیـر رویـه اي را در پیش گرفته اسـت کـه در آینده نگری کلیـه فعالیت ها 
و نتایـج سـازمانی کمـک می نماید و ابـزاری توانمنـد در مدیریت اثربخـش تغییر و 

 پیشـبرد برنامه هـای تحول در اختیار سـازمان قراداده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تعالـی سـازمانی چارچوبـی بـرای پرداختـن بـه روش هـای نـو، 
تقویـت نقـاط قـوت و بازنگری در رونـد برنامه ها اسـت و خود ارزیابـی را در اختیار 
مدیـران سـازمان قـرار می دهـد که می تـوان از آن بـرای ایجـاد قابلیت های جدید 

سـازمانی و نیـز قابلیت هـای مغفـول 
مانـده بهره جسـت.

امـروزه  کـرد:  قاسـمی اظهار 
تعالـی؛  بـه  دنیـا  برتـر  سـازمان های 
بلکـه  انتخـاب  یـک  عنـوان  بـه  نـه 
اجتنـاب  ضرورتـی  عنـوان  بـه 
ناپذیـر می نگرنـد کـه ایـن امـر بـه 
و  فراگیـر  مدیریتـی  رویکـرد  مثابـه 
اثربخـش  و  کارآمـد  تکنیک هـای 
بـا نگـرش جامـع بـه تمامـی ارکان و 
زوایـای سـازمان می توانـد در حصول 
عنـوان  بـه  سـازمانی«  پایـداری   «
بزرگتریـن چالـش مدیریتـی، نقشـی 

کنـد.  ایفـا  موثـر  و   مهـم 
وی تاکیـد کـرد: امیـد اسـت بـا تعریـف مسـتمر پروژه هـای بهبـود دسـتیابی بـه 
اهـداف اسـتراتژیک تسـهیل و تعالـی جویـی در میـان همـه کارکنـان سـازمان 
نهادینـه شـده و از آن بـرای مواجهـه بـا چالش هـای پیـش رو در فضـای کنونـی 

شـویم.  بهره منـد 
مراسـم اهـداء جوایز هفدهمیـن دوره جایزه ملـی تعالی سـازمانی در روز 2۶ خرداد 
مـاه 1۳۹۹ در مرکـز همایش هـای سـازمان مدیریـت صنعتی برگزار شـد و در این 
آئیـن از روسـا و مدیـران عامـل سـازمان ها و شـرکت هایی کـه در ارزیابـی جایزه 
تعالـی سـال 1۳۹۸ موفـق به کسـب امتیـاز الزم برای دریافـت جایزه تعالی شـده 

بودنـد تجلیـل به عمـل آمد.

به عنوان تنها سازمان بزرگ دولتی کشور؛
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تقدیرنامه ۴ ستاره تعالی سازمانی را دریافت کرد 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: سـرعت انتقال آخریـن یافته هـای علمی به 
مـزارع کشـاورزان تعییـن کننده تریـن موضـوع در 

سـال»جهش تولید« اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی 
قاسـمی تصریح کـرد: وزارت جهـاد کشـاورزی بـا 
محـور قـراردادن بهـره وری به منظور دسـتیابی به 
اهـداف بلنـد سـال جهـش تولیـد، بر آن اسـت که 
شـعار سـال را تحقـق بخشـد و در ایـن خصـوص 
انتقـال  طریـق  از  کشـاورزی  کـردن  دانش بنیـان 
پژوهشـگران  توسـط  علمی مختلـف  یافته هـای 
را در قالـب "طـرح یـاوران تولیـد" در دسـتور کار 

اسـت. قرارداده 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه "طـرح یـاوران تولیـد" بـا 
اجـرا و کشـاورزان  همراهـی کارشناسـان بخـش 

پرتـاش و بـه منظـور بهینـه نمـودن منابـع مورد 
اجرایـی  مختلـف  محصـوالت  تولیـد  در  اسـتفاده 
توسـعه  بـا  مذکـور  طـرح  در  افـزود:  می شـود، 
"نظـام نوین ترویـج" و ارتباط موثرتر پژوهشـگران 
بـروز مراکـز تحقیقاتـی سراسـر کشـور، شـاخص 
کشـاورزی  از  گـذر  و  کشـاورزی  علمی نمـودن 

می شـود. دنبـال  سـنتی 
ارتبـاط  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
مختلـف چندسـال اخیـر پژوهشـگران نشـان داده 
تلفیـق دانـش بومی مناطـق و دانـش  اسـت کـه 
موجـود در مراکـز پژوهشـی در صورتـی کـه هـم 
افـزا شـوند توفیقـات خوبـی را برای امنیـت غذایی 
کشـور رقـم می زننـد از یـک سـو عرصه کشـت و  
کار کشـاورزان مملـو از نتایج آخرین دسـتاوردهای 
تحقیقاتـی و از طرفـی بازخـورد همـه دسـتاوردها 

در عرصه هـای اجرایـی، پویایـی دانـش و عمـل 
و تجربـه و نهایتـًا اکوسیسـتم نـوآوری روزآمـد به 

آمد. وجـود خواهـد 
در  ترویـج  نویـن  نظـام  طـرح  کـرد:  اظهـار  وی 
اسـتان پیشـرو فـارس خوشـبختانه منشـا تحوالت 
اثربخشـی در تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـوده 
بهبـود  راسـتای  در  هـم  پـروژه  ایـن  کـه  اسـت 

مسـتمر طـرح فـوق قطعـًا موثـر خواهـد بـود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
دستیابی به “جهش تولید” با اجرای “طرح یاوران تولید”
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـدون توجـه بـه علـم و 
دانـش نمی توانیـم کشـاورزی اقتصـادی داشـته باشـیم و بـدون روش علمی بهره 

اقتصادی میسـر نیسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در بازدیـد از مـزارع 
آزمایشـی تولیـد هسـته های اولیـه بـذری غـات ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی 
شهرسـتان زرقـان، افـزود: مـا به دنبـال آخریـن یافته هـای علمی و فراهـم کردن 
شـرایطی هسـتیم کـه بتوانیـم کشـت و کارهای مختلفی داشـته باشـیم و رسـالت 
خـود در تامیـن امنیـت غذایـی جامعه را حفظ کنیـم که زحمت اصلـی آن بر عهده 

کشـاورزان عزیز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تحقیقـات و روش هـای مختلفـی کـه بـرای تهیـه بـذور گواهی 
شـرایط  بـا  شـده  گواهـی  بـذور  تناسـب  کـرد:  اظهـار  می شـود،  انجـام  شـده 
اقلیمی مختلـف کـه بتوانـد در مقابـل بیماری هـا، آفـات، کمبـود آب و... مقاومـت 
کنـد نتیجـه تحقیقـات و زحمـات محققین مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی فـارس اسـت تا ضریب اسـتفاده از بـذور گواهی شـده را بـه عنوان 
مهمتریـن نهـاده تولیـد افزایـش دهیـم و زمینـه جهـش تولیـد و رونـق اقتصادی 

کشـاورزان را فراهـم کنیـم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه اهمیـت زمان کشـت در تولید 
محصـول تاکیـد کـرد و گفـت: بـه گفته های محققـان، مشـاهده کردیـد یک بذر 
1۵ سـال طول می کشـد تا به دسـت شـما برسـد و انواع و اقسـام آزمایشـات روی 
آن هـا انجـام می شـود تـا با توجـه به شـرایطی کـه داریم و بـا توجه بـه موقعیتی 
کـه بـه لحـاظ زمانـی و مکانـی داریـم بـه شـما معرفی می شـود تـا بدیـن ترتیب 
بتوانـد بـا شـرایط اقلیمی بـه نوعی تناسـب داشـته باشـد، بیماری هـای مختلف را 
جـواب دهـد و اگـر شـرایط خشـکی وجود داشـته باشـد با کم آبـی مقاوم باشـد و 

این هـا بخشـی از همـه آن اقداماتـی هـم نبـود کـه در جریان قـرار گرفتیم.
بـه گفتـه وی؛ 1۵ درصـد از عملکـرد محصول را زمان کشـت و 4۰ درصـد را نوع 

بـذر مشـخص می کنـد بنابراین تاکیـد ما اسـتفاده از بذور گواهی شـده، ضدعفونی 
شـده و توصیه شـده از سـوی محققانی که پروسـه تحقیقاتی 1۵ سـاله آن را طی 

کـرده و آن هـا را به کشـاورزان توصیـه می کنند.
قاسـمی در بازدیـد از سـایر طرح هـای آزمایشـی کـه مراحـل تحقیقاتـی را طـی 
می کننـد، بیـان کـرد: ایـن طرح هـا پـس از قطعـی شـدن نتایجشـان در قالـب 

می شـوند. معرفـی  کشـاورزان  بـه  بسـته هایی 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: کاشـت گیـاه کاملینا بـه عنـوان دانـه روغنی که 
از اسـتراتژی های اساسـی مـا بـرای خودکفایـی در تامیـن روغـن خوراکی هسـت 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، همچنیـن گیـاه کینـوا که بـه خاویـار گیاهی مشـهور 
اسـت نیـز مهـم می باشـد و انتظـار مـا ایـن اسـت کـه شـما بـه بـذر بـه عنـوان 
مهمتریـن نهـاده تولید توجه ویژه داشـته باشـید بـه خصوص اینکـه حاصل تاش 
ایـن همـه متخصص هسـت کـه روی آن زحمت می کشـند تا به دسـت ما برسـد 
و بـه نظـرم کـم لطفی اسـت کـه اینهمه زحمت کشـیده شـود و ما از بـذر گواهی 
شـده و ضدعفونـی شـده و بـذری کـه مسـیر اصـاح و انتخابش مشـخص اسـت 
بهـره نبریـم. امیـدوارم عملکرد بهتری داشـته باشـیم اقتصاد شـما را بهبود دهیم و 
بـرادران و خواهـران شـما زحمت می کشـند که ایـن اتفاق برای مملکت و اسـتان 

مـا بـه عنوان یـک اسـتان کشـاورزی بیفتد.
در ایـن بازدیـد حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن سـازمان، 
عبدالرحیـم پیشـکار مدیـر حـوزه ریاسـت، احمـد دهقان مدیـر زراعـت، حمیدرضا 
ابراهیمی مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی، علیرضـا واحـدی پـور رئیـس اداره 
روابـط عمومـی و تعـدادی از کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
و  کارشناسـان  از  زرقـان، جمعـی  امینـی مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
کشـاورزان، حسـن طلعتـی رئیـس گـروه کشـاورزی اتـاق بازرگانی اسـتان فارس، 
ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس 

و تعـدادی از محققیـن ایـن مرکـز حضـور داشـتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

در کشاورزی بدون روش 
علمی بهره اقتصادی میسر نیست
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با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی فارس معرفی شد

در حکمـی از سـوی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، سـید عبداله جزایری 
بـه عنـوان مدیـر صنایع تبدیلـی و غذایـی این 

سـازمان معرفی شـد.
رئیـس  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس روز 
شـنبه سـی و یکـم خردادمـاه در آییـن معارفـه 
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی ایـن سـازمان 
گفـت: در چشـم انداز بخش کشـاورزی اسـتان 
فـارس یکـی از رویکـرد هـا و اسـتراتژی های 
اساسـی توسـعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اسـت.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  قاسـمی  محمـد مهـدی 
توسـعه صنایع تبدیلی و تکمیلـی، ارزش افزوده 
و اشـتغال پایـدار بخش کشـاورزی را بـه دنبال 
دارد، ابـراز کـرد: از آنجایـی کـه تسـری نگرش 
زنجیـره ای در بخـش کشـاورزی مدنظر اسـت 
تولیـد  زنجیـره  اصلـی  حلقه هـای  از  یکـی  و 
و  تبدیلـی  صنایـع  رو  ایـن  از  اسـت  فـرآوری 
تکمیلـی به عنـوان یکـی از اهداف چشـم انداز 
و اولویت هـای پایـه ما در دسـتور کار قرار دارد.
بـه گفتـه وی؛ ظرفیـت سـردخانه های اسـتان 
فـارس در سـال ۹۳، 1۵۰هـزار تن بـود و امروز 

بالـغ بـر 4۰۰هزار تن اسـت.

قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکـه سـردخانه هـا بـه 
قیمـت  بهبـود  در  درصـد   1۵ حـدود  تنهایـی 
محصـوالت کشـاورزی موثـر هسـتند، افـزود: 
بـه دلیـل همزمان رسـی محصوالت در اسـتان 
فـارس در مواقعی از سـال روند عرضـه افزایش 
و تقاضـا ثابـت اسـت و در برخـی مـوارد صنایع 
تبدیلـی و تکمیلـی مربوطـه نیـز وجود نـدارد از 
ایـن رو سـردخانه بـه کشـاورزان فرصت عرضه 

محصول در زمان مناسـب مـی دهد و در نتیجه 
باعـث پایداری در اقتصاد کشـاورزی می شـود.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه صنایع 
سـال  کشـاورزی  بخـش  تکمیلـی  و  تبدیلـی 
ارتقـا  دوم  رتبـه  بـه  چهـارم  رتبـه  از  گذشـته 
یافـت، ابـراز کرد: توسـعه ایـن صنایع در سـال 
گذشـته نسـبت بـه کل صنایـع ایجـاد شـده از 
اول انقـاب تاکنـون رشـدی بالغ بـر 17 درصد 

داشـته کـه توفیقـی بـی نظیـر اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ایـن  در  محـور  برنامـه  توسـعه  بـه  اشـاره  بـا 
صنایـع  توسـعه  سـند  کـرد:  اظهـار  سـازمان، 
تدویـن  فـارس  اسـتان  در  تبدیلـی کشـاورزی 
از  حاصـل  اسـتراتژی  از  اسـتفاده  بـا  و  شـده 

تحلیـل سـوات بـه روز رسـانی مـی شـود.
در آییـن تکریـم و معارفـه مدیر صنایـع تبدیلی 
از  فـارس  اسـتان  و غذایـی جهـاد کشـاورزی 
ایـن  سـابق  مدیـر  صادقـی  مهـدی  زحمـات 
مدیریـت تقدیـر شـد، او از مدتی پیش سـکاندار 
معاونـت توسـعه مدیریـت و منابع این سـازمان 
جزایـری  عبدالـه  سـید  و  شـده  دار  عهـده  را 
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس پیـش از ایـن معاون 
بهبـود تولیـدات دامی این سـازمان بوده اسـت.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس در سفر یک روزه خود به شهرستان اقلید:

توسعه صنایع وابسته سیب زمینی در اقلید ضرورت دارد

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: با توجه به پتانسـیل باالی کشـت سـیب 
زمینـی در شهرسـتان اقلیـد، ایجاد سـردخانه ها 
و توسـعه صنایع وابسـته این محصـول ضرورت 

دارد. 
به گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد”، محمد مهدی 
قاسـمی در سـفر یـک روزه خـود به شهرسـتان 
اقلیـد و بازدیـد از مـزارع ایـن شهرسـتان ابـراز 
گـذاران  سـرمایه  از  کشـاورزی  جهـاد  کـرد: 
در زمینـه ایجـاد صنایـع، سـردخانه و گلخانـه 
طریـق  از  پیگیـری  بـا  و  کنـد  مـی  حمایـت 
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان و دریافت 
مجوزهـای مربوطـه می توان مسـیر ایجـاد این 

صنایـع را همـوار کـرد.
الگـوی  رعایـت  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
محصوالتـی  کشـت  کـرد:  تصریـح  کشـت، 
همچـون چغندرقنـد مـی تواند به توسـعه بخش 
کشـاورزی و صنعـت شهرسـتان کمـک کنـد.
تامیـن  چغندرقنـد،  تضمینـی  خریـد  قاسـمی؛ 
نهـاده و ماشـین آالت مناسـب از جملـه خدمات 
ایـن  کشـت  توسـعه  در  شـده،  ارائـه  حمایتـی 

برشـمرد. محصـول 
انتقـال  بـا  بایـد  کشـاورزان  کـرد:  بیـان  وی 
یافته هـای علمی پژوهشـگران به مزارع؛ سـعی 
ارتقـای  و  بنیـان کـردن کشـاورزی  دانـش  در 
بهـره وری منابـع تولیـد داشـته باشـند در ایـن 
راسـتا هر کشـاورز باید قسـمتی از مزارع خود را 

بـه عنـوان مزرعـه الگویـی در نظـر بگیـرد.

اقلید قطب تولید سیب زمینی استان فارس
در  اقلیـد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بازدیـد رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
ایـن  بـذری  زمینـی  سـیب  مـزارع  از  فـارس 
شهرسـتان گفـت: اقلید بـا کشـت ۳۰۰۰ هکتار 
سـیب زمینـی یکـی از قطـب هـای مهـم تولید 

ایـن محصـول در اسـتان اسـت.
سـید علـی آقا میـر طالبی افـزود: سـیب زمینی 
در  مصرفـی  بـذر  تامیـن  بـر  عـاوه  تولیـدی 
سـال هـای بعد، بـه عنـوان تـازه خـوری روانه 

بازارهـای مصـرف مـی گـردد.
وی در بازدیـد از مزرعـه چغندرقنـد بیـان کـرد: 
شهرسـتان اقلیـد با کشـت ۳۸۰۰ هکتار کشـت 

چغنـدر از شهرسـتان های مهـم در عرصه تولید 
تولیـدی  چغندرهـای  و  اسـت  محصـول  ایـن 
توسـط کشـاورزان بـه کارخانجـات قنـد اقلیـد، 

اصفهـان و کـوار عرضـه می شـود.
بـذری  گنـدم  مـزارع  از  بازدیـد  در  میرطالبـی 
اظهـار کـرد: سـطح زیـر کشـت گنـدم دیـم و 
آبـی شهرسـتان اقلیـد در سـال جـاری بیـش از 
2۹ هـزار هکتـار اسـت کـه از ایـن سـطح ۶47 
هکتـار بـه صـورت بـذری کشـت شـده و گندم 
تولیـدی خـود را به مراکـز تولید بذر شهرسـتان 

تحویـل مـی دهند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد بیـان 
کـرد: گنـدم بـذر تولیدی بـه مراکز تولیـد بذر و 
سـایر گنـدم ها توسـط بیـش از 1۰ مرکز خرید 
توسـط تعاونـی هـای تولیـد و روسـتایی، اداره 

غلـه و کارخانـه آرد خریـداری می شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در سـفر بـه شهرسـتان اقلیـد؛ از مـزارع سـیب 
زمینـی بذری، گنـدم بذری و چغنـدر قند بازدید 
کرد وبا کارشناسـان و مسـئولین پهنـه مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید دیدار داشـت.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
و  ارتبـاط  برقـراری  افـکار،  مهندسـی  گفـت: 
مسـئولیت  نفعـان  ذی  هـای  نـگاه  سـازماندهی 
سـنگینی اسـت کـه بر عهـده روابط عمومـی قرار 

داده شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، روز پنج شـنبه 
یکـم خرداد مـاه کارکنـان اداره روابـط عمومی به 
مناسـبت هفتـه روابـط عمومـی با رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس دیـدار کردند، در 
ایـن نشسـت محمـد مهـدی قاسـمی ابـراز کـرد: 
روابـط عمومـی باید توانایی مهندسـی پیام داشـته 
باشـد یعنـی چـه پیامـی بـرای چـه فـردی بـا چه 
بـر  را  تاثیـر  بیشـترین  تـا  کنـد  منتقـل  ابـزاری 

مخاطب داشـته باشـد.
بـه  یـا  پیـام  مهندسـی  منظـور  بـه  افـزود:  وی 

ابزارهـا  همـه  از  بایـد  محتـوا  مدیریـت  عبارتـی 
شـامل اینفوگرافیـک، موشـین گرافیک، فتـو نیوز 

اسـتفاده کنیـم.  ... و 
قاسـمی با بیـان اینکه یـک روابـط عمومی موفق 
بایـد مدیریـت موثـر ارتباطات داشـته باشـد، ابراز 
کـرد: امـروزه انواع رسـانه هـای کم هزینـه برای 
انتشـار اطاعـات در اختیـار روابـط عمومـی قـرار 
دارد از ایـن رو بایـد بـر اسـاس منطـق رادار بهبود 

مسـتمر را در فعالیـت هـای خـود ایجـاد کنیم.
او مـی گویـد: روابـط عمومی ها باید بـا صداقت و 
اطاع رسـانی شـفاف، دسـتاوردهای دولت و نظام 
را بـه مـردم ارائـه دهنـد و باعـث همدلـی بیشـتر 

بیـن دولت و مردم شـوند. 
روابـط  ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: علـم 
عمومـی در کشـور مـا همچنان از علوم نوپا اسـت 
بنابرایـن همکارانـی کـه در این حـوزه فعالیت می 
کننـد بایـد دانـش و آگاهی خـود را در ایـن زمینه 

دهند. افزایـش 
قاسـمی ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه سـرعت انتشـار 
اخبـار و اطاعـات در فضـای مجـازی و نقـش 
پررنـگ ایـن فضـا بـر زندگی امـروز مـردم روابط 
عمومـی هـا بایـد بـه ایـن امـر توجـه بیشـتری 

داشـته باشـند.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
در  اجتماعـی  مسـئولیت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
حـوزه فعالیـت روابـط عمومی اسـت، اظهـار کرد: 
مسـئولیت اجتماعـی یعنـی اینکـه خـدا را ناظـر و 
آگاه بـر همـه امـور بدانیم و از خدا یـاری طلبیم تا 

ایـن مسـئولیت بـه نحـو احسـن انجام شـود.

جهت دهی مسئولیت اجتماعی توسط 
روابط عمومی

در ادامـه نشسـت مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان 
روابـط  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
عمومـی نقـش بسـیار مهمـی در ایجـاد و جهـت 

دهـی مسـئولیت اجتماعـی ایفـا مـی کنـد.
عبدالرحیـم پیشـکار بـا بیـان اینکـه بـدون نـگاه 
اهـداف  پیشـبرد  عمومـی  روابـط  تخصصـی 
مسـئولیت هـای اجتماعـی ضعیف اسـت، تصریح 
کـرد: فرهنـگ سـازی و رکـن اصلـی ایـن امـر با 

روابـط عمومـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آینـده پژوهی باید بسـتر 
سـاز حرکـت سـازمان باشـد، افـزود: نقـش روابط 
عمومـی در آینـده پژوهـی و آینـده نگـری بسـیار 
کمـک  اخبـار  بـه  دهـی  جهـت  و  اسـت  موثـر 

می کنـد تـا فضـای آینـده را ترسـیم کنیـم.

به مناسبت هفته روابط عمومی
دیدار کارکنان اداره روابط عمومی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قاسمی: مهندسی افکار؛ مسئولیتی سنگین بر عهده روابط عمومی
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مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد کشاورزی فارس:

"جهش تولید" در شرایط کنونی استان و کشور نیازمند نقشه راه اجرایی
فرهنگ و مدیریت جهادی است

در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
انقـاب  دوم  گام  بیانیـه  از  پـس  گفـت: 
توسـط مقـام معظـم رهبـری؛ نـام گـذاری 
امسـال بـه نـام جهـش تولیـد یـک تصمیم 
و اراده مدبرانـه ای بـود کـه ما را به داشـتن 
ایـن چنیـن رهبری فرزانـه، مدیـر، متفکر و 

می سـازد. مفتخـر  مدبـر 
سـید محسـن قائمـی در گفتگـو بـا خبرنگار 
"پرتـو امیـد"، ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن 
تاکیـد  بـا  و  مـاه  خـرداد  هفتـم  و  بیسـت 
بـر نقـش والیتمـداری در اجـرای گام دوم 
انقـاب و تاثیـر آن در بخـش کشـاورزی؛ 
ابـراز کـرد: بایـد بدانیـم کـه جهـش تولیـد 
در شـرایط کنونـی اسـتان و کشـور نیازمنـد 
مدیریـت  و  فرهنـگ  اجرایـی  راه  نقشـه 
جهـادی اسـت فرهنگـی که خدمـت را فقط 
در راه خـدا و بـرای او بـه بنـدگان، زحمـت 
تعبیـر  بـه  آبـاد کننـدگان زمیـن  و  کشـان 

می بینـد. کریـم  قـرآن 

عظمـای  مقـام  کـه  همانطـور  افـزود:  وی 
بـه  انقـاب  دوم  گام  بیانیـه  در  والیـت 
خصـوص  در  سـازان  آینـده  و  جوانـان 
فرهنـگ جهـادی اشـاره فرمودنـد مدیریـت 
جهـادی و اعتقـاد بـه اصـل »مـا میتوانیم« 
عامـل عـزت و پیشـرفت ایـران در همـه ی 
همـه   بـه  رغـم  کـه  اسـت  عرصه هـا 
جمهـوری  طاقـت  فرسـا،  مشـکات  ایـن 
و  بلندتـر  گام هـای  اسـامی روزبه روز 

برمـی دارد. جلـو  بـه  اسـتوارتری 
مدیریـت  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  قائمی بـر 
اسـامی و  ایمـان  از  الهام گرفتـه  جهـادی 
معظـم  مقـام  و  بزرگـوار  امـام  آموزه هـای 
رهبـری به همـه  ما آموخـت کـه می توانیم 
بـا تاسـی بـه ایـن تفکرکشـور را در قله نگه 

ریم. دا
او ایـران فعلـی را کشـور و ملّتـی مسـتقل، 
آزاد، مقتـدر، باعـزت، متدیـن، پیشـرفته در 
بهـا،  گـران  تجربه هـای  از  انباشـته  علـم، 
اساسـی  تأثیـر  دارای  امیـدوار،  و  مطمئـن 
در منطقـه و دارای منطـق قـوی در مسـائل 
جهانـی معرفـی کـرد و همـه ایـن مـوارد را 

حاصـل تـاش چهـل سـاله برشـمرد.
در  دار  رکـورد  مـا  ملـت  وی،  گفتـه  بـه 
رکـورد دار  علمـی،  پیشـرفت های  شـتاب 
در رسـیدن بـه رتبه هـای بـاال در دانش هـا 
و فناوری هـای مهـم، سـرآمد در گسـترش 
خدمـات اجتماعـی، سـرآمد در انگیزه هـای 
جهـادی میـان جوانـان، سـرآمد در جمعیـت 
جـوان و کارآمـد و ویژگی هـای افتخارآمیـز 
دیگـر که همگـی محصول انقـاب و نتیجه  
جهت گیری هـای انقابـی و جهـادی اسـت.

انقـاب  تاثیـرات  بـه  گریـزی  قائمـی؛ 
انقـاب  افـزود:  و  زد  ایـران  جامعـه  بـر 
مردم سـاالری دینـی و عنصـر اراده ی ملـی 
و  همه جانبـه  پیشـرفت  جان مایـه    کـه  را 
مدیریـت کشـور  کانـون  در  اسـت  حقیقـی 

میـدان دار  را  جوانـان  آنـگاه  کـرد،  وارد 
مدیریـت  وارد عرصـه ی  و  اصلـی حـوادث 
کـرد روحیـه  و بـاور »مـا می توانیـم« را به 
همـگان منتقـل کـرد و بـه برکـت تحریـم 
دشـمنان،  اتـکاء بـه توانایـی داخلـی را بـه 
همـه آموخـت و ایـن منشـأ بـرکات بـزرگ 

. شد
بـزرگ جهـاد  بیـان کـرد: در خانـواده  وی 
از  اسـتفاده  و  اتکایـی  خـود  بـا  کشـاورزی 
علـوم و تجـارب محققـان و دانـش پژوهان 
ایـن عرصه امـروز به افزایـش ظرفیت تولید 
در تمـام زمینه هـا دسـت یافتـه ایـم که در 
اسـتان بسـیاری از توفیقـات به دسـت آمده 
در بخش هـای تخصصی همچـون تولیدات 
گیاهـی باالخـص دانه هـای روغنـی، علـوم 
فرآورده هـای  بهبـود  و  دامپزشـکی  دامـی، 
دامـی، حفـظ و صیانـت از اراضـی زراعـی، 
باغـی و منابـع ملـی، صنایـع، حفـظ منابـع 
آب و خـاک بـا اسـتفاده از روش هـای نوین 
و... مرهـون زحمـات کارشناسـان، مروجین 
و نیروهـای خـدوم ایـن بخـش نمـود قابـل 

توجهی داشـته اسـت.
در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
تولیـدات  عظیمـی از  قسـمت  کـرد:  تاکیـد 
توسـط خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی رقم 
می خـورد کـه در همـه جوانـب می تواند اثر 
عظیمـی در تولیـد اسـتان و کشـور بگذارد و 
امیـدوارم با توجه به عـزم نیروهای جهادی، 
خـدوم، معتقـد و والیتمـدار گام بلندی را در 
جهـت جهـش تولیـدات این بخـش برداریم 
مقـام  مقتدایمـان  و  امـام  بـه  لبیـک  در  و 
معظـم رهبـری از یکدیگـر سـبقت گرفته و 
خدمـت بـه آبادگـران زمیـن را در راه خدای 
متعـال و زیـر پرچـم جهاد فی سـبیل اهلل به 

بهتریـن شـکل رقـم بزنیم.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس14
شماره 61 - خرداد مـــــــاه 1399

معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
جهـش  نـام  بـه  جـاری  سـال  گفـت: 
راهبردهـا  و  شـده  نام گـذاری  تولیـد 
کاهـش  منظـور  بـه  زمینـه  ایـن  در 
واردات و توسـعه صـادرات اسـت، محور 
بخـش  تولیـد  جهـش  برنامه هـای 
کشـاورزي در این استان شـامل افزایش 
بهره وری، توسـعه محصوالت جایگزین 
و  تولیـد  زنجیره هـاي  توسـعه  واردات، 
صـادرات، فعـال کـردن واحدهـای راکد 

اسـت. بنیـان  دانـش  و طرح هـای 
جعفـر صبـوری پـور در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ضمـن تبریـک فرا 
رسـیدن هفتـه جهاد کشـاورزی ابراز کـرد: برنامه هـای "افزایش بهـره وری" 
در بخـش باغبانـی توسـعه گلخانه هـا، گیاهـان دارویـی و اراضـی شـیبدار و 
اصـاح و احیـای باغ هـای فرسـوده و غیـر اقتصـادی اسـت و در بخـش دام 
و طیـور توسـعه تولیـد عسـل و فرآوري هـاي آن و توسـعه اصـاح نـژاد دام 

سـبک و سـنگین در دسـتور کار قـرار دارد. 
ماهیـان خاویـاری  پـروژه  پرورشـی و گرمابـی،  آبزیـان  پـروژه  افـزود:  وی 
احـداث  پـروژه  و  شـیات  زمینـه  در  وری  بهـره  افزایـش  برنامه هـای  از 
شـبکه های فرعـی آبیـاری و زهکشـی و پروژه احیـا و مرمت قنـوات از جمله 

ایـن برنامه هـا در زمینـه آب و خـاک اسـت.
صبـوری پـور؛ از دیگـر محورهـای جهـش تولیـد "کاهـش واردات و قطـع 

وابسـتگی" دانسـت و گفـت: بـه منظـور تحقـق ایـن محـور توسـعه کاشـت 
دانه هـای روغنـی )کنجالـه(، پنبـه، شـکر )چغندرقنـد(، توسـعه طـرح گنـدم 
بنیـان، اسـتفاده از آب سـبز در تولیـد جـو، علوفـه و حبوبـات، تولیـد علوفـه، 
توسـعه و ترویج کشـت ترتیکاله، توسـعه کشـت سویا، اسـتفاده از کنجاله کلزا 
و پنبـه دانـه در جیـره غذایـی طیور جایگزین سـویا در دسـتور کار قـرار دارد.

محورهـای  دیگـر  از  را  صـادرات"  و  تولیـد  زنجیره هـاي  "توسـعه  وی؛ 
افزایـش بهـره وری برشـمرد و افـزود: در سـال جـاری برنامه ریـزی صادرات 
محصوالت کشـاورزی به ارزش 21۰ میلیون دالر در اسـتان پیش بینی شـده 
اسـت، توسـعه پایانـه صادراتـی و تکمیـل صنایـع تبدیلـی و غذایـی ۶۳ واحد 
ایـن صنایـع با ظرفیـت ۳۰۰ هزارتن و پروژه توسـعه و تکمیـل زنجیره ارزش 

محصـوالت کشـاورزی از جملـه برنامه هـا در ایـن زمینـه اسـت.
صبـوری پـور؛ گریـزی بـه "فعـال کـردن واحدهـای راکـد" بـه عنـوان دیگر 
محورهـای برنامـه جهـش تولید زد و افـزود: از 1۰۳۶ واحد نیمـه فعال و راکد 
در حوزه هـای مختلـف طرح هـای صنعتی بخش کشـاورزی قـرار دارد، فعال 
کـردن حداقـل 2۵ درصـد آن هـا که بـا رفع موانـع قابلیت برگشـتن به چرخه 

تولیـد را دارنـد، در دسـتور کار قرار دارد.
معـاون برنامه ریـزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
اظهـار کـرد: توسـعه طرح هـای دانـش بنیـان محـور دیگـری از برنامه هـای 
"جهـش تولیـد" اسـت کـه شـامل جهـش تولیـد و مصـرف آفـت کش هـای 

زیسـتی و طبیعـی و شـیمیایی و توسـعه اسـتفاده از تکنولوژی هـای شـناخته 
هوشـمند  سـامانه های  آبیـاری،  هوشـمند  سـامانه  پهپـاد،  جملـه  از  شـده 
مرغداری هـا و گلخانه هـا، آبگرمکـن خورشـیدی و دامداری ها بـرای افزایش 

بهـره وری و مصـرف بهینـه نهاده هـا و انـرژی خواهـد بـود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس:
راهبردها در سال جهش تولید به منظور کاهش واردات و توسعه صادرات است



15 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 61 - خرداد مـــــــاه 1399

یکـی از ماموریت های مهـم وزارت جهاد 
کشـاورزی تامیـن امنیـت غذایـی بـا دو 
محـور افزایـش کمی و کیفـی محصوالت 
اسـت و در برنامه ریـزی هشـت محصول 
راهبردی شـامل گنـدم، جـو، ذرت، برنج، 
پنبـه  و  قنـد  چغنـدر  روغنـی،  دانه هـای 

مـورد توجه بیشـتری قـرار دارد.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در گفتگو 
بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد" ضمـن تبریـک 
و  کشـاورزی  جهـاد  هفتـه  رسـیدن  فـرا 
اشـاره بـه شـعار این هفته کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیت غذایـی بر نقش 

اقتصـاد مقاومتـی در جهـش تولیـد تاکیـد کـرد و گفـت: گنـدم در راس 
محصـوالت راهبـردی در تامیـن امنیـت غذایی قـرار دارد و نظـام تولید 

در کشـور و اسـتان مـا گنـدم بنیان اسـت از ایـن رو ارتقـای عملکرد 
گنـدم کمـک بزرگـی بـه امنیـت غذایی کشـور اسـت.

حسـین پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش تولیـد گنـدم بـا 
افزایـش سـطح زیـر کشـت بـا توجـه محدودیـت منابـع آب و 

خـاک منطقـی نیسـت، تصریـح کـرد: افزایـش عملکـرد در 
واحـد سـطح، کاهـش هزینه هـا و کاهـش ضایعـات در 

دسـتور کار قـرار دارد.
بـه گفته وی؛ اگرچه اسـتان فـارس در محصول گندم 

آبـی با متوسـط عملکـرد 47۵۰ کیلوگـرم در هکتار 
رتبـه اول کشـور را دارد افزایـش عملکـرد ایـن 

محصـول هـم زمـان بـا دو اسـتان خوزسـتان 
و گلسـتان در قالـب "پـروژه ملـی افزایـش 

عملکـرد تولیـد گنـدم" اجـرا می شـود.
پژمـان اشـاره ای بـه نتایج اجـرای پروژه 

و  کـرد  داراب  شهرسـتان  در  مذکـور 
در  گنـدم  عمکلـرد  متوسـط  گفـت: 

ایـن شهرسـتان 4/۵ تـن در هکتار 
اسـت امـا در پلت فرم با اسـتفاده 

از ارقـام سـیروان و خلیلـی کـه 
شهرسـتان  مرسـوم  ارقـام 

هسـتند تولیدی بـا عملکرد 
بیـش از ده تـن در هکتار 

خـورد. رقم 
مسـئول  مقـام  ایـن 

بـا اشـاره بـه اینکه 
"پـروژه  در 
افزایـش  ملـی 
عملکـرد تولیـد 

گنـدم" کشـاورزی حفاظتـی در دسـتور کار قـرار دارد چـرا کـه شـاخص های 
و  دنبـال می شـود  به زراعـی  افـزود: مسـائل  بهـره وری محقـق می شـود، 
آرایـش کشـت مسـطح بـه آرایش کشـت کرتـی با پشـته های بلنـد و عریض 

می شـود. تبدیـل 
معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیان 
اینکـه فـارس نقـش 1۰ درصـدی در تامین امنیـت غذایی کشـور دارد و هدف 
حفـظ ایـن جایـگاه اسـت، ابراز کـرد: متوسـط تولیـد گنـدم در این اسـتان در 
سـال هایی بـا بارندگـی خـوب 1.2 میلیون تن اسـت کـه در برهـه زمانی پنج 

سـاله هـدف گـذاری 1.۵ میلیون تنی انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ تغذیـه مناسـب از جملـه راهکارهـای افزایـش عملکرد اسـت و 
در همیـن راسـتا در سـال زراعـی جـاری نزدیـک به ۹۰ هـزار هکتـار از مزارع 
گنـدم بـرای اولیـن بـار بـا تلفیقی از قـارچ کـش و ریزمغذی ها محلول پاشـی 

شـد کـه تاثیـر بسـزایی در عملکرد گندم داشـت.
پژمـان بـا بیـان اینکـه مبـارزه بـه موقع بـا آفـات و بیماری هـا، رعایت 
تاریـخ کاشـت مناسـب و تغذیـه مناسـب بـر اسـاس آزمون خـاک از 
جملـه اقدامـات موثـر در افزایـش عملکرد گندم اسـت، بیـان کرد: 
بـه منظـور افزایـش بهـره وری از منابـع، کاهش متوسـط میزان 
مصـرف بـذر گنـدم در هکتـار تـا ۵۰ کیلوگـرم در دسـتور کار 

دارد. قرار 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از اقدامـات بـارز ایـن سـازمان در جهت 
تحقـق شـعار جهـش تولید را رهاسـازی حـدود ۳۰۰ 
میلیـون متـر مکعـب آب طـی دو مرحلـه در فصل 
زراعـی جـاری بـرای آبیـاری حـدود 1۰۰ هـزار 
هکتـار مـزارع غـات بـه خصـوص گنـدم در 
شهرسـتان های مرودشـت، خرامـه و زرقان 
دانسـت و افـزود: پیـش بینـی می شـود 
سـه  غـات  مـزارع  در  تولیـد  میـزان 
شهرسـتان یـاد شـده و در زیـر سـد 
بـه  دارنـد  قـرار  فـارس  درودزن 
کـه  گذشـته  سـنوات  دوبرابـر 
اسـتان بـا خشکسـالی مواجـه 
بـود افزایـش یابـد و حداقل 
گنـدم  هزارتـن   4۰۰
سـه  ایـن  مـزارع  از 
برداشـت  شهرسـتان 
کمـک  کـه  شـود 
توجهـی  قابـل 
امنیـت  بـه 
کشـور  غذایی 

بـود. خواهـد 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
تامین امنیت غذایی ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی
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جهـاد  دامـی  سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تشـکیل زنجیره 
از  عسـل  زنبـور  پـرورش  صنعـت  در  ارزش 

اسـت. معاونـت  ایـن  اصلـی  اولویت هـای 
الـه  بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، کرامـت 
کیومرثـی با اشـاره بـه اینکه در اسـتان فارس یک 
میلیـون و 1۳۰ هـزار کنـدو وجـود دارد، تصریـح 
کـرد: هـدف ایـن اسـت با توسـعه و روز آمد شـدن 
ایسـتگاه های پـرورش ملکـه اصـاح نـژاد شـده 
و سـایر حلقه هـای زنجیـره ارزش و بـا مشـارکت 
زنبـورداران جهـش تولیـد در بخـش زنبـور عسـل 

را رقـم بزنیـم.
ایـن مقام مسـئول تاکید کرد: اتحادیـه تعاونی های 
زنبـورداران اسـتان فارس در شـکل گیـری زنجیره 

نقـش محوریت خواهند داشـت.
بـه گفتـه وی؛ فعالین بخـش زنبورداری در اسـتان 
فـارس در قالـب 14 تعاونـی سـاماندهی شـده انـد 

اتحادیـه مرکـزی  آنـان در  اتحادیـه اسـتانی  کـه 
کشـور جایـگاه مناسـبی دارد. 

کیومرثـی ابـراز کرد: بـا توجه به عضویـت اتحادیه 
مـادر  صنـدوق  در  فـارس  اسـتان  زنبـورداران 
تخصصـی حمایـت از بخش کشـاورزی اسـتفاده از 
اعتبـارات و تسـهیات ایـن صنـدوق گـره گشـای 

مشـکات ایـن صنعـت خواهـد بـود.
جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: بـا توجـه به 
تنـوع آب و هوایی و پوشـش گیاهی مناسـب زمینه 
فـارس  اسـتان  در  زنبـور عسـل  فعالیـت صنعـت 
فراهـم اسـت کـه این امـر در افزایـش تولید بخش 
زراعـت و باغبانـی ایـن اسـتان تاثیر بسـزایی دارد. 
او می گویـد: در صنعـت پـرورش زنبـور عسـل بـه 
غیـر از تولید عسـل، محصـوالت مختلفـی از قبیل 
عسـلک، بـره مـوم، ژل رویـال، زهر زنبـور و گرده 
گل نیـز حاصـل می شـود کـه از نظـر اقتصـادی 

حائـز اهمیت اسـت.
کیومرثـی اظهـار کـرد: اسـتان فـارس بـا تولید ده 
هـزار و ۵۰۰ تـن عسـل رتبه سـوم تولید کشـوری 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بیـش از 7۵۰۰ 

نفـر در ایـن بخـش مشـغول به کار هسـتند.

همسو با شعار سال؛ راه اندازی زنجیره ارزش در صنعت زنبورعسل فارس

جهـاد  سـازمان  عسـل  زنبـور  و  طیـور  امـور  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: نوغانـداری یکی از 
مشـاغل خانگی و مکمل بخش کشـاورزی اسـت که 
در اسـتان فـارس هـر سـاله در اواسـط فروردیـن ماه 

فعـال می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علـی رسـتگار با 
اشـاره بـه وابسـتگی ایـن حرفـه بـه بـرگ درختـان 

تـوت، تصریـح کرد: از ابتدای سـال جـاری و همزمان 
بـا سـبز شـدن درختـان توت در سـطح اسـتان فارس 
تـا کنـون 7۸ جعبه تخـم نوغان در بیـن عاقه مندان 

بـه نوغانداری توزیع شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در صـورت بهبـود مسـائل بهداشـتی 
کرونا، افزایش پرورش کرم ابریشـم در سـطح اسـتان 

دور از ذهـن نخواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: از سـال گذشـته بـا 
توجـه بـه مناسـب شـدن قیمت پیلـه تر کرم ابریشـم 
و همچنیـن برگـزاری کارگا ه هـای آموزشـی، صنعت 
نوغانـداری بـا اسـتقبال قابـل توجـه ی مواجـه شـده 
بـه نحـوی کـه در سـال 1۳۹۸ نزدیک بـه 11۹ جعبه 
تخـم نوغـان در بین عاقه مندان توزیع شـده اسـت.
او از برگزاری کارگاه های آموزشـی در شهرستان های 
شـیراز، فسـا، بوانات، توزیع جزوات آموزشـی، نمایش 

و  فنـی  مشـاوره های  ارائـه  و  آموزشـی  فیلم هـای 
بـه عنـوان  راهنمایـی الزم در طـول دوره پـرورش 
مهم تریـن ابزار هـای ترویجـی بـه کار گرفتـه شـده 

بـرای توسـعه صنعـت نوغانـداری نـام برد.
جهـاد  سـازمان  عسـل  زنبـور  و  طیـور  امـور  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: طـول دوره پرورش 
کـرم ابریشـم ۳۵ روز اسـت کـه از مرحلـه خـروج از 
تخـم شـروع و بـا پیلـه بسـتن بـه اتمـام می رسـد، 
درآمـد حاصـل از فـروش پیلـه در ایـن زمـان کوتـاه، 
تأثیـر بسـزایی در وضـع اقتصـادی پـرورش دهندگان 

دارد. آن 
وی تاکیـد کـرد: بـه منظـور پـرورش هر جعبـه تخم 
نوغـان بـه ۶۰۰ تـا 7۰۰ کیلـو گـرم برگ تـوت و2۰ 

متـر مربـع فضـا نیاز اسـت.

نوغانداری از مشاغل خانگی در استان فارس
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گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  اداره  رئیـس 
شـانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـی کشـاورزی شـیراز )ماشـین آالت، نهاده هـا و 

تجهیـزات آبیـاری( برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علیرضا واحـدی پور افـزود: این نمایشـگاه روز 
سـه شـنبه بیسـتم خردادماه بـا حضور 7۹ شـرکت در محـل دائمی نمایشـگاه های 

بیـن المللـی فارس واقـع در شـیراز آغاز بـه کار کرد.
بـه گفتـه وی؛ نمایشـگاه مذکـور در چهار سـالن سرپوشـیده سـرو، بهـار، نرگس و 

ماصـدرا به مسـاحت حـدود پنـج هـزار مترمربع برگزار شـد.
واحـدی پـور بـا بیـان اینکـه ۳2 غرفـه در زمینـه آبیـاری، 21 غرفـه در زمینـه 

ماشـین آالت و 2۶ غرفـه در زمینـه نهاده هـا در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد، 
تصریح کرد: کارشناسـان با تجربه و خبره سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در زمان برپایی نمایشـگاه در غرفه این سـازمان در سـالن بهار حضور داشـته و به 

بازدیدکننـدگان مشـاوره علمـی، فنـی، تخصصـی و اداری را ارائـه نمودند.
وی ابـراز کـرد: در ایـن نمایشـگاه نماینـدگان محصـوالت خارجـی از کشـورهای 
اسـپانیا، ترکیـه، آمریـکا، چین، لهسـتان، هنـد و عمان حضـور دارند و نیز شـرکت 
کنندگانـی از اسـتان های تهـران، فـارس، اصفهـان، قزوین، یزد، خراسـان رضوی، 
مرکـزی، بوشـهر، قـم، اردبیـل، گلسـتان، سـمنان و کردسـتان در ایـن نمایشـگاه 

جدیدتریـن محصـوالت خـود را بـه معـرض نمایش گذاشـتند.
واحـدی پـور تصریـح کـرد: بـه دلیـل شـیوع کوویـد-1۹، ایـن رویـداد بـا رعایت 
کامـل الزامات سـامت محیـط و فاصله گـذاری اجتماعی طراحـی و اجرا و حضور 

بازدیدکننـدگان مشـروط به اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش بود.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خاتمـه 
ضمـن تشـکر از مجـری برگـزار کننـده ایـن نمایشـگاه کـه طـی سـنوات اخیر با 
برگـزاری نمایشـگاه ها  در توسـعه اقتصـادی زیـر بخش هـای کشـاورزی نقـش 
شایسـته ای را ایفـا می نمایـد، خاطـر نشـان کـرد: امیـدوارم بهـره بـرداران بخـش 
کشـاورزی، محققین، اسـاتید، کارشناسـان و دانشـجویان از این فرصت اسـتفاده و 

نهایـت بهـره بـرداری را از ایـن نمایشـگاه داشـته اند.
شـانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـی کشـاورزی شـیراز )ماشـین آالت، نهاده هـا و 
تجهیـزات آبیـاری( از روز سـه شـنبه بیسـتم تـا جمعه بیسـت و سـوم خردادماه از 

سـاعت 17 الـی 22 پذیـرای بازدیدکننـدگان بود.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد 
کشاورزی:

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی کشاورزی شیراز

شیراز 20 تا 23 خردادماه 98



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس18
شماره 61 - خرداد مـــــــاه 1399

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: غرفه این سـازمان در شانزدهمین 
)ماشـین آالت،  کشـاورزی  بین المللـی  نمایشـگاه 
نهاده هـا و آبیـاری( کـه در محل نمایشـگاه های بین 
المللـی شـیراز به مـدت چهـار روز برگزار شـده بود به 
عنـوان غرفـه برتر انتخاب شـد و مورد تجلیـل برگزار 

کننـدگان نمایشـگاه قـرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 
تصریـح کـرد: کارشناسـان با تجربـه و خبره سـازمان 
برپایـی  زمـان  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
ایـن نمایشـگاه در غرفـه ایـن سـازمان در سـالن بهار 
حضـور داشـتند میزبـان مسـئولین، اسـاتید، محققیـن 
و  دانشـجویان  کشـاورزی،  بخـش  پژوهشـگران  و 
از  از کشـاورزان بـود و بـه تعـداد 47۳ نفـر  جمعـی 
فنـی، تخصصـی و  بازدیدکننـدگان مشـاوره علمـی، 

اداری را ارائـه دادنـد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: نمایشـگاه مذکـور بـه 
عنوان نخسـتین مرکز نمایشـگاهی کشـور در شـرایط 
زندگـی کرونایـی بـا مجـری گری شـرکت نگاه سـبز 

شـد. برگزار 
بـه گفتـه وی؛ ایـن نمایشـگاه بـا اخذ پروتـکل خاص 
نمایشـگاهی و رعایـت موازین بهداشـتی، مراقبتی، در 
محیـط کامـا ضـد عفونی شـده، بـا عرضـه امکانات 
بهداشـت فـردی، جمعـی، حفـظ فاصلـه اجتماعـی و 
در  بهداشـتی  دسـتورالعمل های  کامـل  رعایـت  نیـز 

غرفه بنـدی و رفـت  و آمدهـا برگـزار شـد.
فعالیـت  زمینـه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  واحدی پـور 
مشـارکت کنندگان در ایـن نمایشـگاه، تولیـد و عرضه 
و  نهاده هـا  کشـاورزی،  حـوزه  ماشـین آالت  انـواع 
تجهیـزات آبیـاری بود، اظهـار کرد: شـرکت کنندگانی 
از اسـتان های تهـران، فـارس، اصفهـان، قزوین، یزد، 
اردبیـل،  قـم،  بوشـهر،  مرکـزی،  رضـوی،  خراسـان 
نمایشـگاه  ایـن  در  کردسـتان  و  سـمنان  گلسـتان، 
جدیدتریـن محصـوالت خـود را بـه معـرض نمایـش 
گذاشـتند و عاوه بر آن نمایندگانی از کشـور اسـپانیا، 

ترکیـه، چیـن، لهسـتان، هنـد و عمـان نیـز حضـور 
داشـتند.

شـجری  شـاهرخ  حضـور  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی  معاونـت  سرپرسـت 
و  نمایشـگاه  از  بازدیـد  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
دلگرمی خاصـی  داران  غرفـه  از  تعـدادی  بـا  گفتگـو 
را در آن هـا بـه وجـود آورده بـود و موجـب خرسـندی 
آن هـا گردیـد کـه مسـائل و مشـکات حـوزه کاری 
خـود را بـا یکـی از مقامـات ارشـد و نزدیـک بـه وزیر 

جهـاد کشـاورزی مطـرح کـرده بودنـد.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:
اولین حضور نمایشگاهی در شرایط زندگی کرونایی و کسب مقام برتری
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معاون جهاد کشاورزی فارس:

باالترین جذب تسهیالت بند 
الف تبصره 18 توسط جهاد 

کشاورزی فارس

معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد 
بـا  سـازمان  ایـن  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
جـذب 2۰۵ میلیـارد تومـان اعتبار در قالـب 12۰ طرح 
باالتریـن جـذب منابع را در بین دسـتگاه های اسـتانی 

به خـود اختصـاص داد.
امیـد"، جعفـر صبـوری  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
پـور بـا اشـاره بـه نشسـتی کـه در سـازمان مدیریت و 
برنامه ریـزی اسـتان و با حضور روسـای دسـتگاه های 
مشـمول تسـهیات بنـد الـف تبصـره 1۸ برگزار شـد، 
تصریـح کـرد: همچنین جهاد کشـاورزی فـارس آماده 
عقـد قـرارداد 21۰ میلیـارد تومان دیگـر در قالب 1۰2 
طـرح و منتظـر جـذب یارانه اسـت کـه از ایـن نظر نیز 

در صـدر سـایر دسـتگاه ها قـرار دارد.
نیـز  اسـتانی  سـازمان های  بیـن  در  وی؛  گفتـه  بـه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در جـذب اعتبـارات 

مذکـور در جایـگاه چهـارم قـرار گرفـت.
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد 
نشسـت  ایـن  در  افـزود:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بـر پیگیـری اخـذ یارانـه بـرای عقـد قـرارداد و جـذب 

تاکیـد شـد. بانـک  طرح هـای مصـوب در 

معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به اسـتفاده از نرم 
افـزار کنتـرل پروژه در این سـازمان از سـال گذشـته، 
گفـت: نـرم افـزار مذکـور در سـال جـاری ارتقـاء و 

توسـعه می یابـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، جعفـر صبـوری 
پـور بـا بیـان اینکـه راه انـدازی نـرم افزار مذکـور در 
راسـتای جاری سـازی تعالی سـازمانی و به به منظور 
ورود اطاعـات، پایـش و گـزارش گیـری از پروژه ها 
راه انـدازی شـده اسـت، ابـراز کـرد: جهاد کشـاورزی 

فـارس در راه انـدازی "نـرم افـزار برنامه ریـزی کنتـرل پـروژه" پیشـرو اسـت.
وی با اشـاره به اینکه در سـال گذشـته در سـامانه یکپارچه اطاعات مدیریت 

پـروژه، اطاعـات 2۵ پروژه والد وارد و پیشـرفت آنان پایش شـد، تصریح کرد: 
ایـن پروژه هـا شـامل 1۳ پـروژه والد عملکردی بـا ۳2۹ زیر پـروژه و 12 پروژه 

والـد تعالی سـازمانی با 41 زیر پروژه اسـت.
صبـوری پـور بـا تاکیـد بـر ضـرورت توسـعه نرم افـزار در سـطوح شهرسـتانی 
افـزود: پنـج شهرسـتان و پنـج مرکـز جهـاد کشـاورزی نیز بـه سـامانه مذکور 
همـه  بـه  سـامانه  ایـن  آن،  نتایـج  پایـش  از  پـس  کـه  می شـوند  مجهـز 

می شـود. داده  توسـعه  اسـتان  شهرسـتان های 
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
اظهـار کـرد: اسـتفاده از ظرفیـت زیـر نـرم افـزار صورتجلسـات، زیر نـرم افزار 
مسـتندات الکترونیکـی، زیـر نـرم افزار بودجـه و اعتبـارات، زیر نرم افـزار متره 
و بـرآورد و صـورت وضعیـت و تعدیـل در این سـامانه مـورد تاکید قـرار گرفته 

است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

ارتقاء نرم افزار برنامه ریزی کنترل پروژه جهاد کشاورزی فارس

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دام  امـور  مدیـر 
اسـتان فـارس گفـت: از ابتـدای سـال جـاری 
نهاده هـای  بـازارگاه  سـامانه های  طریـق  از 
کشـاورزی و سـامانه سـبوس گنـدم، توزیـع 
در  گنـدم  سـبوس  و  کشـاورزی  نهاده هـای 

سـطح اسـتان صـورت پذیرفـت.
بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات 
سـاجدی  اهلل  حبیـب  سـید  فـارس،  اسـتان 
اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تـا پایان 
اردیبهشـت مـاه 2۸ هـزار تـن کنجالـه سـویا، 
1۹ هـزار تـن جـو، 1۹هـزار تن سـبوس گندم 
و 1۹ هـزار تـن ذرت بـا قیمت یارانـه ای بین 
دامـداران، مرغـداران، کارخانه هـای خـوراک 

دام و زنجیره هـای تولیـد توزیـع گردیـد.
وی بیـان کـرد: توزیـع نهاده هـای مذکـور به 
وسـیله تشـکل ها و تعاونی هـای ذیربـط و از 
طریـق سـامانه بـازارگاه کشـاورزی بـا نظارت 
معاونـت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه منظـور حمایت 
از بهره بـرداران اسـتان و کاهـش قیمـت تمام 

شـده محصـوالت دامی انجـام شـد.

توزیع نهاده های کشاورزی و سبوس گندم
در سال جاری
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تعالی سازمانی؛ کمک به جاری سازی برنامه های استراتژیک سازمان و شفافیت آن

جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تعالی سـازمانی، 
موجـب شـفافیت و قابـل سـنجش شـدن برنامـه 
اسـتراتژیک سـازمان شـده و به جاری سـازی آن 

می کنـد. کمـک 
بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات 
افـزود:  کیومرثـی  الـه  کرامـت  فـارس،  اسـتان 
تعالـی سـازمانی حرکـت در مسـیر دسـتیابی بـه 
ارتقـای سـطح یـک سـازمان در همـه  رشـد و 
ابعـاد، کسـب رضایـت کلیـه ذینفعـان )کارکنـان. 
مشـتریان. تامیـن کننـدگان و...(، ایجـاد تعـادل 
میـان خواسـته ها و انتظـارات ذینفعـان و تضمین 

می باشـد. مـدت  بلنـد  در  سـازمان  موفقیـت 
بـه  سـازمانی  تعالـی  مـدل  کـرد:  بیـان  وی 
عنـوان چارچوبـی بـرای مدیریـت سـازمان ها در 
جهـت کسـب نتیجـه و موفقیـت، بـا اسـتفاده از 
شـیوه های نویـن مدیریتـی محسـوب می شـود 
لـذا بـا توجه به سـرعت زیـاد تغییـرات در فضای 
کنونـی کسـب و کار در ایـران و غیـر قابـل پیش 
بینـی بـودن در عرصـه رقابـت، نیاز بـه چابکی و 
سـرعت عمـل در محیـط کار بیشـتر از گذشـته 

می شـود. احسـاس 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: سـاماندهی 
مدل هـای تعالـی، فرصتی برای دسـتیابی به یک 
مـدل مدیریتـی بـه منظـور پیگیـری برنامه هـای 
وزارت جهـاد کشـاورزی در سـال جهـش تولیـد 
در اسـتان فـارس می باشـد بنابرایـن در فرآینـد 
بـا  مواجـه  در  سـازمان  اسـتراتژیک،  مدیریـت 

چالش هـا، واکنـش سـریع خواهـد داشـت.
وی بیـان کـرد: تعالـی سـازمانی با توانمندسـازی 
سـاختاری و روانشـناختی و ایجـاد شـرایط الزم 
بـرای ارتقـای انگیـزه افـراد در انجـام وظایـف، 

از طریـق پـرورش احسـاس شایسـتگی، موثـر 
بـودن و معنـی داری، توجـه بیشـتر به زیردسـتان 
از طریـق ایجـاد فرصت هـای بیشـتر برای رشـد 
فـردی آنـان و ایجـاد ارتبـاط میـان ارزش هـای 
اقـدام  کارکنـان  ارزش هـای  و  سـازمان  کاری 

می نمایـد.
کیومرثـی اظهـار کـرد: تعالـی سـازمانی را نبایـد 
فعالیـت مسـتقلی از امـور محوله سـازمان در نظر 
گرفـت، ارتقـای سـطح سـازمان در تمامی ابعـاد و 
انتقـال مـوارد قابـل اجرا بـه بدنـه کاری مجموعه 

می باشـد. آن  اولویت هـای  از 
وی تاکیـد کـرد: اسـتفاده از کارت امتیـاز متـوازن 
بایسـتی تبدیـل بـه بخشـی از مدیریـت روزمـره 
سـازمان شـود و برای اینکه موثر واقع شـود الزم 
اسـت به نمایش گذاشـته شـود و اقدامات منتج از 
آن هـا را کـه برای بهبـود عملکرد ضروری اسـت 
مدیریـت کرد و در حقیقـت از BSC می توان برای 
اجـرای اثربخشـی ابتـکارات اسـتراتژیک کمـک 
گرفـت ایـن فرآینـد بایـد بـا چرخـه برنامه ریـزی 

اسـتراتژیک متصـل گردد.

تولید نسل هفتم پرورش ملکه زنبور عسل

معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در بازدید 
از ایسـتگاه پـرورش ملکـه زنبـور عسـل اسـتان فارس گفـت: این ایسـتگاه از 
جملـه ایسـتگاه های اصـاح نـژاد کشـور می باشـد که در سـال جـاری موفق 

بـه تولیـد نسـل هفتم ملکـه اصاح نـژاد زنبور عسـل گردیده اسـت.
جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کرامت الـه کیومرثی افـزود: در حـال حاضر اجرای 
پـروژه اصـاح نـژاد زنبـور عسـل در جمعیت های بسـته یکـی از اولویت های 
ایـن معاونـت می باشـد کـه بـا هماهنگـی مشـاور ایـن طـرح، ملکـه تولیدی 
ایـن ایسـتگاه در بیـن مراکـز تولیـد و پرورش ملکه اسـتان به صـورت محدود 

توزیـع می گـردد.
وی بیـان کـرد: از مهمتریـن خصوصیـات بـارز کـه در برنامـه اصـاح نژادی 
ایسـتگاه زنبـور عسـل صـورت می گیـرد مقاومـت زنبـور عسـل به کنـه وارو 
اسـت کـه مهمتریـن آفـت کلنی هـای زنبور عسـل بوده که سـالیانه خسـارت 

فـراوان بـه زنبـور داران وارد می کنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـا توجه بـه افزایش ۳۰ درصـدی کلنی 
و میـزان تولیـد عسـل در سـال ۹۸، صنعـت زنبورعسـل بـه جـز تولید عسـل، 
از نظـر گـرده افشـانی بـرای بخش هـای زراعـت و باغبانی ارزش بسـیار قابل 

توجهـی داشـته کـه جـا دارد در گسـترش و رونـق بیشـتر این صنعـت فعالیت 
بیشـتری صـورت پذیـرد و اهمیـت تنـوع آب و هوایـی و پوشـش گیاهـی 
اسـتان باعـث شـده در سـال جهـش تولید شـاهد رشـد کمی و کیفـی صنعت 

زنبورعسـل در اسـتان فارس باشـیم.
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مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: اجـرای طـرح 
پمپـاژ و انتقـال آب چشـمه قاتویـه و قنـوات بخـش 
فـورگ داراب در توسـعه اقتصـادی و بهبـود معیشـت 

اهالـی ایـن منطقـه تاثیـر بسـزایی دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، امیـر اسـامی در 
بازدیـد از پـروژه تکمیل ایسـتگاه پمپاژ آب چشـمه های 
داراب  شهرسـتان  فـورگ  بخـش  قنـوات  و  قاتویـه 
تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح بـا طول 
خـط انتقال سـه و نیـم کیلومتـری، بـرای اراضی تحت 
شـرب آبی بـه میـزان 1۵۰ لیتر بر ثانیه فراهم می شـود 
کـه 4۰۰ خانـوار روسـتایی از آن ذی نفـع خواهند شـد.

بـه گفتـه وی؛ بـا اجـرای این طـرح و واگـذاری اراضی 
ملـی بـه منظور احداث نخلسـتان در وسـعتی بـه میزان 
2۰۰ هکتـار می تـوان اشـتغال پایـدار ایجـاد و از کـوچ 
روسـتائیان بـه شـهر و شـکل گیـری شـغل های کاذب 

کرد. جلوگیـری 
اسـامی با اشـاره بـه آغـاز اجرای ایـن طرح از سـنوات 
گذشـته ابـراز کرد: بخشـی از اعتبـار این طـرح به مبلغ 
4۰ میلیـارد ریـال از طریـق منابـع اسـتانی تامین شـده 
کـه تـا سـال 1۳۹7 نیـز در دسـتور کار بـوده و بـا توجه 
بـه محدودیـت خـاص این منابـع و توزیع آن بر اسـاس 
شـاخص های شهرسـتانی تـا کنـون نیـز ادامـه داشـته 

ست. ا
وی تصریـح کـرد: به منظور سـرعت بخشـی در تکمیل 
طـرح و بهـره بـرداری از آن بـا هماهنگی هـای صورت 
اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  بـا  گرفتـه 

فـارس، 1۵ میلیـارد ریـال دیگـر نیـز در سـال ۹7 بـه 
ایـن طـرح اختصـاص یافت که پـس از انعقاد قـرارداد با 
پیمانـکار اجرایـی، تکمیـل آن با شـتاب بیشـتری ادامه 

اسـت. یافته 
نگهـداری  منظـور  بـه  الزم  برنامه ریزی هـای  بـر  او 
از تأسیسـات ایـن طـرح تاکیـد کـرد و افـزود: بـرای 
بهره بـرداری مناسـب از ایـن طـرح در قالـب شـرکت 
الزم  اعتبـار  تخصیـص  و  اراضـی  واگـذاری  تعاونـی، 
انتقـال بـرق بـه ایسـتگاه  بـه منظـور احـداث شـبکه 
پمپـاژ، کمیتـه برنامه ریـزی شهرسـتان بایـد در تسـریع 

کنـد. اقـدام  الزم  پیگیری هـای 
صـورت  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
واگـذاری اراضـی مذکـور بـه شـرکت تعاونـی و تأمیـن 
اعتبـار شـبکه انتقال برق در اسـرع وقت، امـکان اجرای 
آبیـاری تحت فشـار و غـرس درختان نیز وجـود دارد که 
ایـن امـر امکان بهره بـرداری و افتتاح طـرح در ایام اهلل 

دهـه فجر سـال جـاری را فراهـم خواهد سـاخت.
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه ایـن سـفر از 
قنـوات شـاخص بخش فورگ شهرسـتان داراب از جمله 
قنـات قلعـه نـو، فیدویـه، نریـان و مادیـان نیـز بازدیـد 
کـرد و گفـت: در فاصله سـال های 1۳۹۵ تـا 1۳۹۸ بالغ 
بـر 1۸ میلیـارد ریـال در راسـتای احیـا و مرمـت قنوات 
بـه شهرسـتان داراب اختصـاص یافتـه کـه بیـش از 17 
درصـد آن در قنـوات فیدویـه و قلعـه نـو هزینـه شـده 

ست. ا
رئیـس دفتـر نماینـده منتخـب مـردم شهرسـتان داراب 
در مجلس شـورای اسـامی، بخشـدار و رئیس شـورای 
اسـامی بخش فـورگ ضمـن اسـتقبال از مدیـر آب و 
خاک و امور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس او را در ایـن بازدیـد همراهـی کردند.

توسعه اقتصادی بخش فورگ داراب با پمپاژ آب چشمه قالتویه
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  مدیـر 
اسـتان فارس گفـت: براسـاس مصوبه هیـات وزیران 
مبنـی بـر حمایت هـای دولـت بـرای کاهـش اثـرات 
اقتصـادی شـیوع بیمـاری کرونـا در بخش هـای غیر 
دولتـی و بـه ویـژه خصوصـی کـه از جمله اسـتمهال 
حـق بیمـه سـهم کارفرما بـرای دوره ۳ ماهـه منتهی 
هزینه هـای  اسـتمهال  و   ۹۹ سـال  اردیبهشـت  بـه 
بـرق و گاز مصرفـی بـرای دوره سـه ماهـه منتهـی 
بـه اردیبهشـت ۹۹ می باشـند، اباغ شـد. بـه گزارش 

سـازمان  گـذاری  سـرمایه  عمومی مدیریـت  روابـط 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود کجـوری 
رسـته های  کلیـه  لیسـت  خصـوص  درایـن  افـزود: 
اجرایـی  دسـتگاه های  بـا  همـراه  دیـده  آسـیب 
تشـخیص دهنـده اعـام و مصادیـق رسـته ها در 1۳ 
مـورد در بخش هـای مختلف اقتصادی ابـاغ گردید.

وی تصریـح کـرد: متعاقبـا پـی گیری هـای گسـترده 
ای در راسـتای مشـمول شـدن تولید کنندگان بخش 
کشـاورزی از حمایت هـای دولت صـورت پذیرفت که 
در نهایـت براسـاس تصمیم کارگروه بررسـی و مقابله 
بـا پیامد های اقتصادی ناشـی از شـیوع ویروس کرونا 
رسـته چهاردهم در زمره رسـته های به شـدت آسـیب 

دیـده از کرونـا بـه رسـته های قبلی افزوده شـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: رسـته چهاردهم 
مـرغ  و  گوشـتی  مـرغ  پـرورش  واحدهـای  شـامل 
مادرگوشـتی، مراکـز تولیـد محصـوالت گلخانـه ای 
سـبزی و صیفـی صادراتـی و مراکـز تولیـد و عرضـه 
بـوده کـه  زینتـی  زینتـی و ماهیـان  گل و گیاهـان 

وزارت جهـاد   " اجرایـی تشـخیص دهنـده  دسـتگاه 
می باشـد.  " کشـاورزی 

وی بیان کرد: دراین راسـتا ضمن شناسـایی واحدهای 
کشـاورزی  جهـاد  سـوی  از  تصمیـم  ایـن  مشـمول 
شهرسـتان ها،  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  اسـتان 
مدیـران واحدهـای خسـارت دیـده ازشـیوع بیمـاری 
کرونـا جهت بهـره مندی از مسـاعدت ها وتسـهیات 
نامـه  براسـاس مصوبـات و شـیوه  یافتـه  تخصیـص 
پرداخت تسـهیات نسـبت به ثبت نام در سـامانه کارا 
بـه آدرس kara.mcls.gov.ir اقـدام نمـوده و مـوارد 
و مشـکات مرتبـط بـه ثبـت نـام را از طریـق ادارات 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی پـی گیـری نماینـد.

مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بخش کشاورزی مشمول مصوبات حمایت دولت از 
مشاغل خسارت دیده ازکرونا قرار گرفت

کشت مخلوط علوفه در استان فارس

کارشـناس مسـئول نباتـات علوفـه ای مدیریـت امـور 
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در راسـتای سیاسـت وزارت جهـاد کشـاورزی مبنـی بـر 
تأمیـن علوفـه مورد نیـاز دامداران از آب سـبز )آب باران( 
و توسـعه کشـت لگوم هـای دیـم پائیـزه در اسـتان بـه 
صـورت خالـص و مخلـوط، کشـت مخلـوط علوفـه دیم 

شـامل جـو به همـراه ماشـک علوفه ای بـرای اولین بار در شهرسـتان شـیراز 
در سـطح 2 هکتـار در 2 منطقـه داریـون و سـیخ درانگـون شهرسـتان شـیراز 

اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، سید هادی هاشـمی افزود: همچنیـن عملیـات کیـل گیـری در 
مزرعـه کشـت مخلـوط آقـای نامـداری از کشـاورزان منطقـه سـیخ دارنگون 
شهرسـتان شـیراز انجـام شـد و در حـدود ۳۳ تـن در هکتار عملکـرد علوفه تر 
ایـن مزرعـه در شـرایط دیـم بـه دسـت آمـد کـه بسـیار مطلـوب و اقتصادی 

اسـت. بوده 
وی تصریـح کـرد: میـزان بذر اسـتفاده شـده ۶۰ کیلوگـرم جو رقم سـرارود به 
همـراه 12۰ کیلوگـرم ماشـک گل خوشـه ای رقـم سـاتیوا بوده اسـت، ضمن 

ایـن کـه علوفـه بـه دسـت آمـده از نظـر میـزان پروتئیـن مـورد نیـاز دام ها 
بسـیار غنی اسـت.
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آغاز ثبت اطالعات باغی در سامانه
جامع پهنه بندی 
سـازمان  اطاعـات  آوری  فـن  و  آمـار  اداره  رئیـس 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: ثبـت اطاعات 
باغـی 1۳۹۹ در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی و مدیریـت 
داده های کشـاورزی از تاریخ ۹۹/۰۳/۰1 شـروع گردید.

آوری  فـن  و  آمـار  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
اطاعـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
مجتبـی حیـدری افـزود: با توجه به مسـدود شـدن ثبت 

اطاعـات باغـی سـال 1۳۹۸ در سـامانه، امـکان ثبـت اطاعـات باغـی سـال ۹۹ 
ایجادگردیـده اسـت. 

وی از مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس، روسـای مراکـز 
خدمـات و مسـئولین پهنه هـا تقاضا کـرد در ثبـت اطاعات زراعـی ۹۹-۹۸ که از 

مهـر مـاه سـال گذشـته آغاز شـده و ثبـت اطاعـات باغـی ۹۹ کـه اول خردادماه 
آغـاز شـده دقـت کافی را بـه عمل آورنـد و تاکید نمـود: اطاعات مـورد نظر را به 

موقـع در سـامانه مذکـور وارد نمایند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: خریـد گنـدم و دانه هـای روغنـی از طریق 
لینـک همیـن سـامانه صـورت می گیـرد و لـذا دقـت در ثبـت اطاعـات باعـث 

تسـریع در کار کشـاورزان خواهـد بـود.

رشد 3۴ درصدی خرید تضمینی کلزا در استان فارس

کارشـناس مسـئول دانه های روغنی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: توسـعه دانه هـای 
بـه خودکفایـی روغـن در  نیـل  روغنـی در جهـت 
کشـور بنـا بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری بـا 
در  تولیـد  جهـش  اولویت هـای  از  کلـزا  محوریـت 
سـال زراعـی ۹۹- ۹۸ وزارت جهـاد کشـاورزی و به 

تبـع آن سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، منصـور رشـیدی افـزود: در سـال زراعـی جـاری در سـطح 
1۶7۰۰ هکتـار کشـت کلـزا در اسـتان انجام گرفته که در مقایسـه با سـال 

زراعـی سـال قبـل از رشـد 2۰ درصـدی برخوردار بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: برداشـت کلـزا از تاریـخ 17 فروردین ماه سـال جاری از 
مناطـق جنوبـی اسـتان از شهرسـتان های المـرد و مهـر شـروع گردیده تا 

نیمـه دوم مـرداد مـاه در مناطق شـمالی اسـتان بـه پایان خواهد رسـید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تاکنـون 12 هـزار و 21۹ هکتـار 
برداشـت در اسـتان صـورت گرفته که در ایـن رابطه از تعداد 11۶ دسـتگاه 
کمبایـن مجهـز به هد مخصوص برداشـت کلزا اسـتفاده گردیـده تا ریزش 

محصول بـه حداقل برسـد.
وی تاکیـد کـرد: از سـطح برداشـت شـده میـزان 72۳ هـزار و ۶1۶ تـن 
محصـول تولیـد گردیـده کـه از ایـن مقـدار 1۹ هـزار و ۵۰ تـن محصـول 
کشـاورزان اسـتان توسـط 2۶ مرکـز خریـد اداره غلـه و سـازمان تعـاون 
روسـتایی اسـتان بـه صـورت تضمینـی خریـداری گردیـده اسـت کـه در 

مقایسـه بـا سـال گذشـته از رشـد ۳4 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت.
رشـیدی اظهـار کـرد: خریـد کلـزا توسـط دولـت بـه صـورت تضمینـی به 
قیمـت هـر کیلوگـرم 4۶۶۰2 ریال از کشـاورزان اسـتان خریـداری و بهای 

محصـول کمتـر از 1۰ روز بـه حسـاب کشـاورزان واریـز خواهد شـد.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
اولویت هـای  از  کشـاورزی  اراضـی  تداخـات  رفـع 
ایـن سـازمان اسـت و شهرسـتان ها موظفنـد هفتگی 
کارگـروه رفـع تداخـات را تشـکیل و مسـائل را بـر 

اسـاس گانـت چـارت مشـخص کنند. 

اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، قاسمی افزود: 
گانـت چـارت رونـد کار بایسـتی مشـخص باشـد تـا 
اشـکاالت در مسـیر پیشـرفت کار مشـخص و پـاک 

بـه پـاک در گانـت چارت مشـخص شـود. 

در ایـن کمیسـیون مقـرر شـد بـا عنایـت بـه گانـت 
چارت هـای تهیـه شـده در خصـوص پروژه هـای در 
دسـت اقدام، در اسـرع وقت نسـبت به رفع مشـکات 
و تعییـن مـرز ثبتـی پاک هـا بـه منظـور کـم کردن 

دغدغـه مـردم اقـدام الزم انجام شـود. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: این کمیسـیون 
بـه منظـور رفع همپوشـانی قوانیـن و مقـررات موازی 
و اصـاح سـوابق، نقشـه ها و کلیـه دفاتـر و اسـناد از 
جملـه اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل 

برگـزار می گـردد.
کمیسـیون رفـع تداخـات اراضـی اسـتان فـارس بـا 
حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی، مدیـر کل 
ثبـت اسـناد و امـاک، مدیـر کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری، مدیر کل امـور اقتصـادی و دارایی، مدیر 
امـور اراضـی فـارس و سـایر اعضـای کمیسـیون در 

سـالن جلسـات سـازمان برگـزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس

برگزاری جلسه شورای هیات واگذاری اراضی

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ایجـاد 
اشـتغال و افزایـش تولیـد در سـال جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی از 

مهمتریـن اهـداف جلسـات شـورای هیـات اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصـری افـزود: اراضـی زراعـی و باغـی بـه عنـوان 
بسـتر تامیـن امنیـت غذایـی جامعـه و بخشـی از محیـط زیسـت کشـور از 

سـرمایه های ملـی جامعـه محسـوب می شـود.
وی تصریـح کـرد: جلسـه شـورای هیـات 7 نفـره واگـذاری اراضـی اسـتان 
فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه 4۰ پرونـده واگـذاری طرح هـای مختلـف 
تشـکیل و تصمیمـات الزم در خصـوص تعییـن اجاره، فـروش و انتقال قطعی 

اراضـی اتخاذ شـد.
شـورای هیـات واگـذاری اراضـی بـا حضـور حاکـم شـرع هیـات واگـذاری و 
احیـاء اراضـی فـارس، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیـر کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان، نماینـده اسـتانداری و مدیر امـور اراضی 
فـارس در دفتـر مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس برگزار 

. شد

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های کشاورزی 

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: کمیسـیون 
مـاده 2 واگـذاری اراضـی ملـی و دولتـی بـه منظور بررسـی و اتخـاذ تصمیم در 
خصـوص طرح هـای تقاضای اشـخاص حقیقـی و حقوقی برای ایجاد و توسـعه 
واحدهـای دامـداری، پـرورش طیـور، آبزیـان و تاسیسـات وابسـته بـه آن هـا و 

صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی وابسـته به بخش کشـاورزی تشـکیل می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، باصـری افـزود: واگـذاری اراضـی اعـم از فردی و یا تشـکل 
حقوقـی بـه منظـور اجـرای فعالیت هـای مربـوط بـه طرح هـای کشـاورزی 

مسـتلزم ارائـه درخواسـت بـه مدیریـت امـور اراضی اسـت.
وی بیـان کـرد: بـه همیـن منظـور در نیمـه اول خردادمـاه ۳۵ پرونـده در 
خصـوص طرح هـای مختلـف کشـاورزی بررسـی و تصمیـم گیـری و در این 
جلسـه به آن ها رسـیدگی شـد و مـورد تایید اعضای کمیسـیون قـرار گرفت. 
ایـن کمیسـیون با حضـور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، مدیر کل 
امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان، نماینـده تام االختیـار اسـتانداری، مدیر امور 
اراضی اسـتان و سـایر اعضای کمیسـیون در سـازمان جهاد کشـاورزی استان 

فارس برگزار شـد.
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مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه خـرده مالکی و 
نبـود آمـار و اطاعات پایـه از مهمترین مشـکات 
بخـش کشـاورزی اسـت، طـرح کاداسـتر اراضـی 

می توانـد بـه حـل ایـن مشـکل کمـک کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود 
باصـری افـزود: حفظ کاربـری اراضـی و جلوگیری 
از تغییـر کاربـری آن ها می توانـد در جهت حمایت 
از تولیـد داخلی و جهش تولید در بخش کشـاورزی 

نقش داشـته باشـد.
وی بیـان کـرد: تا کنون در سـطح 4۰۰ هزار هکتار 
از اراضـی اسـتان قـرارداد اجـرای طـرح کاداسـتر 
منعقـد گردیـده کـه 2۰۰ هـزار هکتار آن بـه پایان 
رسـیده و جهـت صدور سـند بـه اداره ثبت اسـناد و 

اماک ارسـال شـده اسـت.
طـرح  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کاداسـتر اراضـی کشـاورزی اسـتان فارس از سـال 
از  اسـتفاده  بـا  ایـران  بـار در  اولیـن  بـرای   1۳۸۵
فنآوری هـای نویـن شـروع شـد و اکنـون در 2۹ 

اجراسـت. حـال  در  اسـتان  شهرسـتان 
کشـاورزی  اراضـی  مالکیـت  کـرد:  تصریـح  وی 
حقوقـی،  چالش هـای  و  موضوعـات  جملـه  از 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، سیاسـی و... اسـت 
آن  امـر، مشـکات  از متخصصیـن  بسـیاری  کـه 
را بـه پـس از اصاحـات ارضـی در ایـران مرتبـط 

می داننـد. 
مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بیـان کـرد: بیـش از ۹۰ درصـد از اراضـی 

کشـور به عنـوان اراضی کشـاورزی و منابع طبیعی 
در اختیـار وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت کـه در 

مدیریـت اراضـی کشـاورزی نقش بسـزایی دارد.
وی تاکیـد کـرد: بدیهـی اسـت کـه اولیـن مرحلـه 
در تعییـن حقـوق مالکیـت و سـنددار کـردن تهیـه 
از  اسـتفاده  بـا  اراضـی  از  حدنـگاری  نقشـه های 
و  ای  ماهـواره  تصاویـر  هوایـی،  عکسـبرداری 
نقشـه برداری های زمینـی و سـپس تطابـق آن هـا 
با اسـناد حقوقی معتبر از قبیل سـند مشـاع، نسـق، 

حـق بهـره بـرداری و... می باشـد.
نیـز  اسـاس  همیـن  بـر  کـرد:  اظهـار  باصـری 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در تحولی 
بانـک جامـع اطاعـات کشـاورزی  بـزرگ طـرح 
بانـک  ایـن  در  کـه  اسـت  نمـوده  پایه گـذاری  را 
اطاعـات  و  داده هـا  از  ای  گسـترده  مجموعـه 
مرتبـط با اکوسیسـتم کشـاورزی با اهـداف راهبری 
ایـن بخـش در جهـت توسـعه پایـدار و مدیریـت 
مدیریـت  بـر  مبتنـی  بخـش  ایـن  بحران هـای 

سـت. ا علمی 

اجرای کاداستر 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان فارس

برگزاری کمیسیون حفظ کاربری اراضی کشاورزی

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تغییـر 
کاربـری و تبدیـل اراضـی زراعـی، باغـی و اراضی بایر دارای سـابقه کشـت و 

کار واقـع در حریـم شـهرها و خـارج از آن ممنـوع اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصـری افـزود: صـدور مجوز یا پروانه سـاخت و سـاز 
در اراضی کشـاورزی خارج از محدوده شـهرها توسـط شـهرداران، بخشـداران، 
دهیـاران و شـوراهای اسامی شـهر و روسـتا و واگـذاری خدمـات زیربنایـی 
ماننـد آب، بـرق، گاز و تلفـن بـدون اخـذ مجـوز از سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان ممنوع اسـت.
جـاری  سـال  خردادمـاه  اول  نیمـه  در  منظـور  همیـن  بـه  کـرد:  بیـان  وی 

از مجمـوع 22 پرونـده کـه بـه دبیرخانـه هیـات واصـل شـده بـود، بـه کلیـه 
شـد. گیـری  تصمیـم  و  پرونده هارسـیدگی 

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از مجموع طرح های رسـیدگی شـده، با 
اجـرای 1۸ مـورد از طرح هـا موافقـت بـه عمل آمد، یـک مـورد از طرح ها نیز 
مـورد مخالفـت اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت و مقرر شـد کـه در خصوص 
۳ مـورد از طرح هـا نیـز اسـتعام از شهرسـتان و بازدید مجدد صـورت پذیرد.

کمیسـیون حفـظ کاربـری اراضی کشـاورزی بـا حضـور رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، مدیر امـور اراضی اسـتان، مدیرکل راه و شهرسـازی، مدیر 
کل حفاظـت محیـط زیسـت و یک نفـر نماینده اسـتانداری در محل سـازمان 

جهـاد کشـاورزی فارس برگزار شـد.
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در  غـذا  سـامت  و  زیسـت  محیـط  دفتـر  رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به 
آغـاز برداشـت گنـدم و جو در اسـتان فـارس گفت: بر 
اسـاس مـواد قانون، جریمـه نقدی و حبـس در انتظار 
افرادی اسـت کـه اقدام بـه آتش زدن بقایـای گیاهی 

و کاه و کلـش مـزارع می کننـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
غیاثـی تصریـح کـرد: بـر اسـاس مـاده ۶۸۸ قانـون 
نحـوه  قانـون   22 و   2 مـاده  اسـامی،  مجـازات 
جلوگیـری از آلودگـی هـوا، مـاده 2۰ قانـون هـوای 
پـاک، مـاده 4۵ قانـون حفاظـت و بهـره بـرداری از 
بـا  پسـماند  مدیریـت  قانـون  و  مراتـع  و  جنگل هـا 

شـد. خواهـد  برخـورد  متخلفیـن 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در سـنوات گذشـته 
شهرسـتان های  در  قضایـی  پرونـده   2۵۰ از  بیـش 
مختلـف اسـتان فارس با همـکاری اداره هـای محیط 
زیسـت و مراجـع انتظامـی و قضایـی تشـکیل شـده 

اسـت کـه متخلفیـن به جـزای نقـدی تـا ۸۰ میلیون 
ریـال نیـز محکـوم شـده اند.

غیاثـی بـا اشـاره بـه اینکـه در چند سـال اخیـر آتش 
زدن بقایـای گیاهـی در مـزارع اسـتان روند کاهشـی 
داشـته اسـت، ابـراز کـرد: متاسـفانه در ایـن فصـل 
از مـزارع توسـط  شـاهد بـه آتـش کشـیدن برخـی 
کشـاورزان هسـتیم که موجب ورود خسـارت سنگین 

بـه خـاک و هـوا می شـود.
او بـا یـاد آوری شـعار امسـال روز جهانـی زمین پاک 
کـه " اقدام بـرای اقلیم " اسـت، تاکید کرد: دسـتیابی 
بـه زمیـن پاک جـز با حفاظـت از آب و خـاک محقق 

نخواهد شـد.
بـرای  می تـوان  گیاهـی  بقایـای  از  وی؛  گفتـه  بـه 
کمپوسـت،  گیاخـاک،  تولیـد  دام،  تغذیـه  مصـارف 
و  پروتئیـن  تولیـد  انـرژی،  تولیـد  ورمی کمپوسـت، 

بـرد. بهـره  اقتصـادی  مالچ هـای 

جریمه و حبس برای آتش زدن بقایای گیاهی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: نظـارت بـر اراضی واگـذاری جهـت اجرای 
طرح هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی از جملـه 

وظایـف اصلـی مدیریـت امـور اراضی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـد 
مـاده  کمیسـیون  جلسـه  قاسـمی افزود:  مهـدی 
۳۳ بـه منظـور نظـارت بـر اراضی واگـذاری جهت 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی، دامپـروری و سـایر 
طرح هـای غیـر کشـاورزی و تشـخیص تعلـل یـا 
تخلـف و عـذر موجـه مجریـان طرح هـا و تعییـن 

درصـد عملیـات انجـام شـده برگزار شـد.
وی بیـان کـرد: از مجمـوع 7 پرونـده واصلـه بـه 
دبیرخانـه هیـات در نیمـه اول خـرداد مـاه سـال 
جـاری کـه بیـش از 1۵1 هکتـار از اراضی اسـتان 
را شـامل می شـود، ۳ مـورد از طرح ها مـورد تایید 
قـرار گرفـت، یـک مورد فسـخ قسـمتی ازقـرارداد، 
یـک فقـره فسـخ قـرارداد و 2 مـورد بازدیـد مجدد 

مـورد تاییـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفت.

در جلسـه هیـات نظارت مـاده ۳۳ حفاظت اسـتان 
فـارس رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری، مدیر امور 

صـادر  اجرایـی  دسـتگاه  رئیـس  اسـتان،  اراضـی 
کننـده موافقـت اصولـی و یـک نفـر نماینـده در 

رشـته مربـوط به طـرح حضـور داشـتند.

اهم اقدامات دبیرخانه هیات نظارت ماده 33 حفاظت استان فارس
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لزوم ترویج اخالق زیست محیطی در کشاورزی

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

در  غـذا  سـامت  و  زیسـت  محیـط  گـروه  رئیـس 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
تقـارن هفته جهـاد کشـاورزی و هفته محیط زیسـت 
در روزهـای 21 تـا 2۳ خـرداد مـاه فرصـت مناسـبی 
اسـت بـرای ارج نهـادن بـه اخـاق زیسـت محیطی 

در کشـاورزی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیـط زیسـت و 
سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه این 
کـه کشـاورزی یکـی از قدیمی تریـن و مشـهودترین 
دسـتکاری های انسـان در طبیعت محسـوب می شود 
بیـان کـرد: انسـان فارغ از هر نوع شـغلی کـه دارد در 
روابـط چهارگانـه اش بـا خود، خـدا، جامعـه و طبیعت 
بایـد اصـول اخاقـی را رعایـت کنـد، بنابرایـن جهت 
بخـش  در  انسـانی شـاغل  نیـروی  اخاقـی  گیـری 
کشـاورزی می توانـد یـک عامـل تاثیرگـذار در رفتـار 

انسـان بـا محیط زیسـت باشـد. 
وی اظهـار کـرد: علـم کشـاورزی در مـورد چگونگی 
روابـط عواملـی ماننـد آب، خـاک و گیـاه اطاعاتـی 
بـه مـا می دهـد امـا ایـن دانـش بـه خـودی خـود 
نمی توانـد بـه مـا بیامـوزد که چـرا باید مراقـب زمین 

باشـیم و از محیـط زیسـت محافظـت کنیـم. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در واقـع این 
وظیفـه اخاق اسـت که مشـخص می کند مـا چگونه 

بایـد زندگـی کنیـم و چرا بایـد مراقب منابـع تولید در 
کشـاورزی باشـیم تـا زمانـی کـه افـراد فاقـد اخـاق 
زیسـت محیطـی باشـند نمی تـوان از آن هـا انتظـار 
داشـت کـه در جهـت کشـاورزی پایـدار گام بردارند.

وی تصریـح کـرد: ترویج اخـاق زیسـت محیطی در 
کشـاورزی سـعی دارد تـا آگاهـی عمومی بـه ویژه در 
ذینغعـان بخـش کشـاورزی نسـبت بـه مسـائل ایـن 
بخـش بـه نحـوی تغییـر یابـد کـه رفتارهای سـازگار 

بـا پایـداری در کشـاورزی تضمین شـود. 
غیاثـی افـزود: آسـیب رسـاندن بـه طبیعـت و بـه هم 
زدن تعـادل طبیعـی و اکوسیسـتم و بـی توجهـی بـه 
طبیعـت و مسـموم کـردن زمیـن امـوری ناشایسـت 
هسـتند، کشـاورزان در قبـال دانـه دانـه بـذر و قطـره 
قطـره آبـی کـه مصـرف می کننـد، در مقابـل خـدای 
پاسـخگو  آینـده مسـئول و  خـود و جامعـه و نسـل 

 . هستند
وی اظهـار کـرد: بـه عنـوان مثـال اگـر کشـاورز از 
چشـمه، چـاه و یـا هـر منبع دیگـری، آب کشـاورزی 
خـود را تامیـن می کنـد بایـد بدانـد ایـن آب سـرمایه 
ملـی اسـت و بـه هرقیمتـی آن را هدر ندهـد، بقایای 
گیاهـی موجـود در مزرعـه یا بـاغ خود را با سـوزاندن 
بـه خاکسـتر تبدیـل نکـرده و موجبـات تخریب خاک 

و آلودگـی هـوا را فراهم نسـازد.
غیاثـی عنـوان نمود: هرچنـد تاکنون اقدامـات موثری 

در راسـتای کاهش سـوزاندن بقایـای گیاهی، کاهش 
مصـرف سـموم و کاربـرد مدیریت تلفیقـی محصول، 
و  اسـتاندارد  کشـاورزی  خـام  محصـوالت  تولیـد 
گواهـی شـده، کاربـرد سیسـتم های آبیـاری تحـت 
فشـار، اجـرای کشـاورزی حفاظتـی و غیـره در بخش 
کشـاورزی صـورت گرفته ولی متاسـفانه گاها شـاهد 
بـی اخاقی هایـی در ایـن حـوزه هسـتیم که نشـان 
محیطـی  زیسـت  اخـاق  ترویـج  بایـد  می دهـد 
کشـاورزی کـه در واقـع تعیین کننـده رفتار انسـان با 
طبیعت در بخش کشـاورزی اسـت، محور قـرار گیرد.
وی تاکیـد کـرد: التـزام بـه مسـئولیت های اجتماعی 
و پیـاده سـازی هـم زمـان اسـتانداردهای 11۰۰۰ و 
2۶۰۰۰ را جهـت توسـعه پایـدار در برنامـه کاری قرار 
داده تـا در سـایه همدلی و همراهی آسـمانی همیشـه 
آبـی و زمینـی همیشـه سـبز و پـاک، جـای جـای 

مملکـت عزیزمـان نظـاره گر باشـیم.

رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از چاپ 
اسـتاندارد ملـی ایران بـا عنوان پیـش بینی میزان 
از طریـق  آفـت کش هـا  مانـده  باقـی  دریافـت 
رژیـم غذایـی - راهنمـا بـا شـماره ملـی 22۶۶۵ 
توسـط گـروه محیط زیسـت و سـامت غـذا خبر 

داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  غـذا  سـامت  و 

اسـتان فـارس، محمـد مهـدی غیاثی ضمن اشـاره به این کـه اسـتانداردهای ملی 
اسـتانداردهایی هسـتند کـه در هـر کشـور توسـط سـازمان متولی استانداردسـازی 
تدویـن می شـوند و بایـد تامیـن کننـده حداقـل کیفیـت قابـل قبـول بـرای یـک 
فـرآورده یـا خدمـت باشـند، بیـان کرد: بـا توجه بـه این کـه تدوین اسـتانداردهای 
زیسـت محیطـی مـورد نیـاز در بخـش کشـاورزی در دسـتور کار ایـن گـروه قـرار 
دارد، اسـتاندارد ملـی ایـران بـا عنـوان پیـش بینـی میـزان دریافـت باقـی مانـده 

آفـت کش هـا از طریـق رژیـم غذایـی – راهنمـا 
بـا دبیـری آناهیتا یـزدان پاک و همـکاری اعضاء 
کمیسـیون فنـی که شـامل رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی و گـروه محیط زیسـت و سـامت غذا 
و محققیـن مرکـز تحقیقـات، علـوم پزشـکی و 

اسـتاندارد بـه چاپ رسـید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: هـدف از 
تدوین این اسـتاندارد، ارائـه راه کارهایی در زمینه 
روش پیـش بینـی میـزان دریافـت باقیمانده آفت 
کش هـای مـورد اسـتفاده در محصـوالت کشـاورزی با مصـرف غذایی می باشـد.

وی تصریـح کـرد: اجـرای اسـتاندارهای ملـی بـه نفع تمام مـردم و اقتصاد کشـور 
اسـت و باعـث افزایـش صـادرات و فـروش داخلـی و تامیـن ایمنـی و بهداشـت 
مصـرف کننـدگان و صرفـه جویی در وقـت و هزینه ها و در نتیجـه موجب افزایش 

درآمـد ملـی و رفـاه عمومـی و کاهـش قیمت هـا می گردد.

چاپ استاندارد پیش بینی میزان دریافت باقیمانده آفت کش ها از طریق رژیم غذایی
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رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: طبـق "مـاده 2۰ قانـون هوای 
از  پـس  زراعـی  گیاهـان  بقایـای  پـاک" سـوزاندن 
بـه  متخلـف  و  اسـت  ممنـوع  محصـول  برداشـت 

پرداخـت جـزای نقـدی محکـوم می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علیرضـا واحدی 
پـور ابـراز کـرد: نـزول رحمـت الهـی و بارش هـای 
توجـه  قابـل  رویـش  مناسـب سـال جـاری سـبب 
گیاهـان مرتعـی و خـودرو در غالب دشـت ها، کوه ها 
و حاشـیه مزارع کشـاورزی اسـتان فارس شـده است 
کـه ایـن امر خطرات احتمالی ناشـی از آتش سـوزی 
را در مراتـع، جنگل هـا و مـزارع کشـاورزی افزایـش 

داده اسـت.

وی از کشـاورزان خواسـت تـا ادوات مکانیـزه خود از 
قبیـل تراکتـور، گاوآهـن و سـم پاش یشـان را برای 
کنتـرل حریـق احتمالـی بـه صـورت آماده بـاش در 

دسـترس داشـته باشند.
واحـدی پـور بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا و 
اینکـه اکثریـت جامعه بـه منظور ضدعفونی دسـتان 
خـود از الـکل اسـتفاده می کننـد، تصریـح کـرد: در 
صـورت آغشـته بـودن لبـاس و یـا بـدن بـه الـکل، 
از نزدیـک شـدن بـه آتـش جـدا خـودداری فرمایید.
وی؛ گریـزی بـه عوامـل ایجـاد خطـر آتش سـوزی 
زد و هشـدار داد: مـردم فهیـم، بـه هیـچ عنـوان تـه 
سـیگار و ظـروف شیشـه ای یـا پاسـتیکی ماننـد 
شیشـه یا بطری نوشـابه، بشـقاب شکسـته و... را در 
طبیعـت رهـا نکننـد چرا کـه در هنگام تابـش آفتاب 
بـه ان هـا و بـه ویـژه شیشـه ها، پرتوهـای آفتاب بر 
روی یـک نقطه خـاص متمرکز شـده و موجب آتش 
گرفتـن آن قسـمت و در نهایـت سـرایت بـه سـایر 

نقـاط خواهد شـد.
واحـدی پـور با اشـاره بـه اینکه به غیـر از زمان های 
نیاز و شـرایط اضطـراری، به هیچ عنـوان در طبیعت 
آتـش روشـن نکنیـد، افـزود: محـل برپایـی آتـش 
حداقـل تـا شـعاع ده متـر عـاری از هـر نـوع علـف 

خشـک و ضایعـات چـوب درختان باشـد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه در روشـن کردن 
کنیـد،  دقـت  بـاد  وزش  جهـت  بـه  حتمـا  آتـش 
اظهارکـرد: در روزهایـی کـه وزش بـاد شـدت دارد 
آتـش روشـن نکنیـد و در صورتـی کـه بـه شـعله 
زیـادی نیـاز نداریـد از ریختـن چـوب زیـاد و سـایر 
مـواد اشـتعال زا بـر روی آتش جـدا خـودداری کنید.

وی ابـراز کـرد: بـه هیچ عنـوان از بنزین و سـایر مواد 
خطرنـاک بـرای روشـن کـردن آتـش اسـتفاده نکنید 
چـرا کـه علف هـای خشـک بـه سـرعت آتـش را به 

سـایر نقـاط منتقـل می کنند.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: بـرای پخـت و پـز در طبیعـت، 
یـا  و  مکان هـا  ایـن  در  منصـوب  منقل هـای  از 

اسـتفاده کنیـد. منتقل هـای سـیار 
برپایـی  اینکـه در محـل  بـه  اشـاره  بـا  واحدی پـور 
آتـش، حتمـا وسـایل خامـوش کننـده را بـه همـراه 
داشـته باشـید، تاکیـد کـرد: هنـگام خـروج از محلـی 
کـه آتـش روشـن کـرده ایـد از خامـوش بـودن آتش 
بـه طور کامل اطمینان داشـته باشـید سـپس ضایعات 
مربـوط بـه آتـش را در مکان هـای مخصـوص جمـع 

آوری زباله هـا و ضایعـات قـرار دهیـد.

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:
آتش زدن بقایای گیاهی جرم است
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 
اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای عملیاتـی کـردن و 
تحقـق اسـتراتژی، اهـداف و ماموریت هـای تعریـف 
شـده سـازمانی، بـه کارگیری نیـروی انسـانی کارآمد، 
هـم  کشـاورزی،  عرصـه  در  جهادگـر  و  انقابـی 
می توانـد چرخـه اقتصـاد کشـور را بـر محـور اقتصاد 
مقاومتـی بچرخانـد و هم فرهنـگ و مدیریت جهادی 
را در همـه بخش هـا و بـه خصـوص بخـش تولیدات 

کشـاورزی نهادینـه کنـد.
فردیـن زمانـی در گفتگو خبرنـگار "پرتـو امید" ضمن 
تبریـک فرا رسـیدن هفته جهاد کشـاورزی و تاکید بر 
نقـش فرهنـگ و مدیریـت جهـادی در توسـعه بخش 
کشـاورزی، ابـراز کـرد: طبـق فرمـوده مقـام معظـم 
رهبـری در "بیانیـه گام دوم انقـاب" بـرای همه چیز 
می تـوان طـول عمـر مفیـد و تاریـخ مصـرف فـرض 
کـرد امـا شـعارهای جهانی ایـن انقاب دینـی از این 

قاعده مسـتثنی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـعارهای جهانـی انقـاب 
دینـی ما هرگـز بی مصـرف و بی فایده نخواهند شـد 

چـرا کـه فطرت بشـر در همـه عصرها با آن سرشـته 
مدیریـت  و  فرهنـگ  حقیقـت  افـزود:  اسـت،  شـده 

جهـادی همـان روحیـه انقابـی اسـت.
زمانـی ابـراز کـرد: تـاش بـر این اسـت کـه فرصت 
ارزشـمند خدمـت بـه انقـاب زیـر پرچـم والیـت بـا 
همراهـی و همدلـی خانـواده جهـاد کشـاورزی بـرای 
عاقـه منـدان فراهم شـود که محصول ایـن گزینش 
انقابـی، پایـش نیروی انسـانی متعهد بـه ارزش های 
نظـام مقـدس، ارتقای بهره وری و دسـتیابی به امنیت 
غذایـی و جهـش تولیـد پایـدار بـا رویکـرد اقتصـاد 

اسـت. مقاومتی 
بـه گفتـه وی؛ مدیریت جهادی یادگاری گران سـنگ 
از دوران دفـاع مقـدس و حماسـه آفرینـی شـهدای 
عظیم الشـان است و همین اصل سـرلوحه عملکردی 
گزینشـگران در عرصـه جهـاد و تـاش می باشـد که 
بـا الگـو گرفتـن از فرماندهان زمان جنگ و سـربازان 
امـام خمینـی )ره( کار گزینـش را جهـادی و انقابـی 

پیـش ببرند.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 

مناطـق  در  خدمـت  روحیـه  داشـتن  فـارس  اسـتان 
محـروم و روحیـه جهـادی را از شـرایط خـاص برای 
انتخـاب مدیـران و جـذب افـراد در مجموعـه جهـاد 
کشـاورزی و ادارات تابعـه دانسـت و افـزود: عملیاتـی 
کـردن مدیریـت و فرهنگ جهـادی در گزینش باعث 
پایـه گـذاری رویکـردی بر مبنـای گزینش مهندسـی 
شـده اسـت که از نتایج آن شـفاف سـازی اقدامات و 
عملکـرد گزینـش با اطـاع رسـانی اخبار بـه صورت 
مسـتمر و منظـم بـه حوزه هـای مربوطه بوده اسـت.

مدیر هسته گزینش جهاد کشاورزی فارس:

تحقق مدیریت با نیروی انسانی کارآمد

مدیر کل امور عشایر استان فارس با مدیر هسته گزینش دیدار کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزي 
اسـتان فـارس، مدیـر هسـته گزینـش این سـازمان ضمـن خیر مقـدم و عرض 
تسـلیت بـه مناسـبت ایـام شـهادت امام علـي )ع( گفـت: پرونده هاي گزینشـي 

داوطلبیـن امورعشـایر بـه طور کامل بررسـي و پاسـخگویي شـده اسـت.
فردیـن زمانـي فعالیت هایـي از گزینـش کـه بـه عنـوان پلي بـراي ارتقـاء نظام 
سـامت اداري محسـوب مـي شـود را عنـوان نمـود و موفقیت در این مسـیر را 

مرهـون همراهـي مدیران دانسـت.
وی از انتصـاب نیروهـاي رسـمي قطعـي امـور عشـایر کـه پـس از اسـتعام از 
گزینـش منتصـب مـي شـوند به عنـوان یکـي از اقدامات شـاخص یاد کـرد چرا 
کـه در عیـن مخیـر بـودن مدیر کل جهـت اسـتعام از گزینش، ایـن مهم براي 

انتصاب هـاي امـور عشـایر در اولویت قـرار دارد.
مدیـر کل امـور عشـایر ضمن ابـراز خرسـندي از تعامل مطلوب میـان گزینش و 
امـور عشـایر، گزینـش را خیرخواه سیسـتم نامید و از اقدامـات گزینش به عنوان 

شـتاب دهنـده جهت ارتقاء بهـره وري و کارایـي نام برد. 

دیدار مدیر کل امور عشایر استان فارس با مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

پرونده هاي گزینشي داوطلبین امور عشایر به طور کامل بررسي
و پاسخگویي شده است
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مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
گـروه  دو  بـه  سـازمانی  تعالـی  الگـوی  گفـت:  فـارس 
نیـروی  انـد کـه  نتایـج تقسـیم شـده  توانمندسـازها و 
انسـانی پررنگ تریـن نقـش را در توانمندسـازی مـدل 

دارد. تعالـی سـازمانی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، فردیـن زمانـی در 
نشسـت بـا مدیـر امـور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، تصریـح کرد: باید بـا تبادل نظـر بهترین 
تصمیمـات در حـوزه تعامـل امـوراداری و گزینش مبتنی 

بـر جـاری سـازی اسـتراتژی های تعالی سـازمانی اتخاذ 
. د شو

وی بـا اشـاره به ضـرورت تعیین تکلیـف کارکنانی که از 
طریـق قانون اسـتخدام ناظریـن جذب جهاد کشـاورزی 
شـدند، افـزود: تاکنـون پرونـده ۹۸ درصـد از ایـن افـراد 
بـه منظـور تبدیـل وضعیـت از اسـتخدام آزمایشـی بـه 
رسـمی تعیین تکلیف و به امور اداری اباغ شـده اسـت.
زمانـی بـا بیـان اینکـه فرآیندهـای کاری داوطلبیـن و 
رونـد گزینشـی پرونده هـا، بـا دقـت و سـرعت عمـل 

بـاال انجام شـده اسـت و بـا توجه بـه اعتبار یکسـاله آراء 
ایـن همـکاران، از امـور اداریـی خواسـت پیگیـری الزم 
بـه منظـور صـدور حکـم رسـمی قطعی در اسـرع وقـت 

شـود. انجام 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با جـذب حدود 
۹۰۰ نفـر از طریـق قانـون اسـتخدام ناظرین، بیشـترین 
اسـتخدام را درکشـور داشـته که در حال حاضـر اکثریت 
ایـن افـراد در شـرایط اسـتخدام رسمی آزمایشـی قـرار 

دارند.

نشسـت مشـترک مدیر هسـته گزینـش با معاون توسـعه 
کشـاورزي  جهـاد  سـازمان  انسـاني  منابـع  و  مدیریـت 
فـارس بیسـت و نهـم اردیبهشـت مـاه در محـل هسـته 

شـد. برگزار  گزینـش 
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت هسـته گزینـش 
سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فـارس، مدیـر هسـته 
گزینـش ایـن سـازمان ضمـن عـرض خیـر مقـدم بـه 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـاني سـازمان جهاد 
آرزوي  و  هسـته  شـوراي  اعضـاء  و  فـارس  کشـاورزي 
تبییـن أهـّم قوانیـن و  بـه  قبولـي طاعـات و عبـادات، 

پرداخـت. گزینـش  ضوابـط 
أرکان  پیرامـون  توضیحاتـي  ادامـه  در  زمانـی  فردیـن 
گزینـش، اهداف هسـته گزینش در جهت تعالي سـازماني 
بـا اولویـت پایـش نیـروي انسـاني کارآمـد و متعهـد که 
منجـر بـه بهـره وري و افزایش سـطح کارآمـدي و ارتقاء 

سـامت نظـام اداري مي شـود، ارائـه داد.
و  ماک هـا  پیرامـون  توضیحاتـي  ارائـه  ضمـن  وی 
فعالیت هـاي  کـرد:  تصریـح  ارزیابـي  شـاخص هاي 
بررسـي  سـازمان،  انسـاني  منابـع  حـوزه  در  گزینـش 
پرونده هـا بـه دور از تنـگ نظـري و بـا دقـت باال اسـت 
و حسـب همیـن دقت و بررسـي درخواسـت همـکاري از 
معاونـت سـازمان جهـت تأمین نیروي انسـاني متناسـب 

بـا حجـم کار گزینـش داشـت.
زمانـی در ادامه گزارش عملکرد هسـته گزینش در سـال 
۹۹-۹۸ را ارائـه و اظهـار کـرد: از 11۸ جلسـه شـوراي 
هسـته گزینـش جهـت ارزیابـي و صـدور رأي بیـش از 
14۰۰ پرونـده تشـکیل گردیـده و تـا امـروز بالـغ بـر ۹۸ 
درصـد پرونده ها پاسـخ گویي شـده اسـت و از این مقدار 
حـدود ۸۹۰ پرونـده مربوط بـه ناظرین جدید االسـتخدام 
بـوده اسـت کـه مـي تـوان گفـت بـراي ۹۸ درصـد این 
پرونده هـا رأي صـادر گردیـده اسـت و امیـد اسـت کـه 

امـور اداري بـا پیگیري هاي مکـرر از وزارت خانـه بتواند 
احـکام رسـمي قطعـي ناظریـن را هـر چـه سـریع تـر 

نماید. دریافـت 
در ادامـه ایـن جلسـه معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع 
انسـاني سـازمان جهـاد کشـاورزي فـارس ضمن تشـکر 
از زحمـات ایـن مدیریـت بیـان کـرد: طبق بررسـي هاي 

بـه عمل آمـده، داوطلبیـن از مجموعـه ي گزینش اعام 
رضایـت نمـوده اند.

مهـدی صادقـي در ادامـه قـول مسـاعدت بـه تقویـت 
تعامـات و اسـتمرار جلسـات و نشسـت هاي مشـترک و 
همچنیـن رفـع مشـکل نیـروي انسـاني هسـته گزینـش 

. شد

نشست مشترك مدیر هسته گزینش با معاون توسعه مدیریت و منابع انساني 
سازمان جهاد کشاورزي فارس

نقش پر رنگ نیروی انسانی در جاری سازی مدل تعالی
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ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه  مدیـر بازرسـی، 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
جلسـه مشـترکی کـه بـا حضـور اعضـاء تیم ارتبـاط با 
مشـتری وتیـم تولیـد و خدمـات وتعـدادی از مدیـران 
فرم هـای  تهیـه  برلـزوم  گردیـد،  برگـزار  سـتادی 
نظـر  بـا  مشـتریان  رضایـت  میـزان  از  نظرسـنجی 
کارشناسـان مدیریت هـای تخصصـی هر حـوزه تاکید 

. د نمو
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج الـه عباسـی گفـت: 
گذشـته  سـال  در  مشـتریان  نظرسـنجی  فرم هـای 
توسـط اعضـاء تیم ارتبـاط با مشـتری تهیـه، تنظیم و 
در بیـن مدیریت هـای جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها 
و مراکـز جهـاد کشـاورزی جهـت نظرسـنجی از بهـره 

گردید. توزیـع  بـرداران 
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت بحـث جـاری 
سـازمان  در  تعالـی  دسـتاوردهای  و  اهـداف  سـازی 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، بایسـتی فرم هـای 
نظرسـنجی بـر اسـاس فعالیت هـا و یـا محصـوالت 
اسـتراتژیک حوزه هـای تخصصی توسـط کارشناسـان 

فنـی مدیریت هـا تهیـه گـردد.
در ادامـه ایـن جلسـه مشـاور رئیـس سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس در تعالی سـازمانی با اشـاره 
بـه رویکردهـای جدید تعالی سـازمانی در سـال جاری 
بـه توضیحـات تکمیلـی در خصـوص نحـوه طراحـی 

سـئوال و فـرم نظرسـنجی پرداخـت.
غامعلـی مقصـود بیگـی گفـت: مـدل طراحـی فـرم 
نظرسـنجی برگرفتـه از مـدل کانو و براسـاس نیازهای 
اسـت و همچنیـن  انگیزشـی  و  ابتدایـی، عملکـردی 
جـدول آماری پرسـش نامه ها براسـاس روش مورگان 
و روائـی پرسـش نامه هـا با اسـتفاده از روش آلفا کروم 

انجـام می شـود.
وی افـزود: در معیـار ۶-الف برداشـت های مشـتریان، 

سـازمان  از  آن هـا  تلقـی  طـرز  و  درک  دیـدگاه، 
سـازمانی  هـر  از  مشـتریان  برداشـت های  اسـت، 
نشـان دهنـده شـان، جایـگاه و عملکـرد آن سـازمان 
مختلـف  منابـع  طریـق  از  برداشـت ها  ایـن  اسـت، 
همچـون نظرسـنجی از مشـتریان،گروه های متمرکـز، 
مصاحبه هـای سـاخت یافتـه و..... بـه دسـت می آید و 
نظرسـنجی یکـی از روش هـای مطلـوب در این زمینه 

. ست ا
در این جلسـه مدیران سـتادی به بیـان نقطه نظرات و 
پیشـنهادات خـود در زمینـه طراحی پرسشـنامه یا فرم 

نظرسـنجی از مشـتریان بحث وتبـادل نظر نمودند.

برداشت های مشتریان از هر سازمانی نشان دهنده شان، جایگاه و عملکرد آن سازمان است

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در دومیـن جلسـه داخلـی بـا حضـور همـکاران ایـن 
مدیریـت گفـت: حـوزه مدیریـت بازرسـی، پرکار تریـن و یکـی از قسـمت های 
مهـم سـازمان در انجـام و نظـارت بـر امـور می باشـد و فعالیـت در ان به سـعه 

صـدر و پشـتکار نیـاز دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اله عباسـی افزود: 
بعضـی از فعالیت هـای بازرسـی صرفـًا جهـت پیشـگیری از بـروز خطاهـای 
احتمالـی اسـت و گاهـًا همکاران بیشـتر از حد وظایـف خود فعالیـت می نمایند 

کـه جای تقدیـر و تشـکر دارد.
وی در ادامـه ضمـن معرفـی و خـوش آمدگویـی بـه همـکاران جدیـد آقایـان 
اتحادنـژاد، طیبـی و خانـم رجبـی و تقدیـر بـه جهـت همـکاری بـا مدیریت در 
ارزیابـی طرح هـا و پروژه هـا افـزود: بررسـی موافقـت نامـه و اطاعـات مالـی 
و تخصیص هـای شهرسـتانی و ارزیابـی و بازدیـد از پروژه هـا بـه موقـع و بـا 
همراهـی گـروه انجـام شـود و هـر چـه پروژه هـای بیشـتری بررسـی گـردد 

ارزیابـی واقعـی تـر می گـردد.
ایـن مقـام مسـئول بـه همراهـی حداکثـری همـکاران در ارزیابـی طرح هـا و 

پروژه هـای شهرسـتانی و نوشـتن گـزارش ارزیابـی حداکثـر 4۸ سـاعت پس از 
بازدیـد در فرمـت سـال جاری گزارش هـا، در نظـر گرفتن اولویت هـای ویژه و 
شـاخص های کلیدی تدوین شـده توسـط ریاسـت سـازمان در ارزیابی عملکرد 
در خصـوص  پاسـخ شهرسـتان ها  مطالعـه  آزمایـی،  راسـتی  و  شهرسـتان ها 
بازخـورد  ارائـه  و  شهرسـتان ها  پروژه هـای  عملکـرد  ارزیابـی  گزارش هـای 
مناسـب یـا پیگیـری تا رفع مشـکات و اجرای پیشـنهادات توسـط همـکاران، 

نمود. تاکیـد 

برگزاری دومین جلسه داخلی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
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آغاز عملیات ارزیابی عملکرد 
مدیریت های جهاد کشاورزی 

شهرستان ها

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ارزیابـی عملکـرد طرح هـا و پروژه هـای 
سـال ۹۸ بـا ارزیابـی عملکرد مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 

آغـاز گردید.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اله عباسـی 
افـزود: کارشناسـان این مدیریـت پس از بررسـی موافقت نامه هـای مالی، 
بـا هماهنگـی انجام شـده ارزیابـی عملکرد شهرسـتان های اسـتان را آغاز 
و با بررسـی مسـتندات، گزارشـات و بازدیدهـای میدانی عملکـرد مجموعه 

ادارات و واحدهـای تابعـه مدیریـت را ارزیابـی می کنند.
تعالـی  براسـاس مـدل  ارزیابـی عملکـرد  بیـان کـرد: شـاخص های  وی 
سـازمانی، طـی جلسـات متعـدد و انجـام بررسـی های الزم تدویـن و پس 
نهایـی گردیـد  از مدیریت هـای سـتادی و شهرسـتانی  نظـر سـنجی  از 
کـه مـاک ارزیابـی طرح هـا و پروژه هـای مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

قـرار می گیـرد. شهرسـتان ها در سـال جـاری 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ارزیابـی فعالیت هـای مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها در چارچـوب شـاخص های تدویـن شـده 
و براسـاس موافقـت نامه هـاي مالـی سـال ۹۸، تعهـدات و شـرح وظایـف 
اباغـی از سـوی سـازمان بـه مدیریت هـا، در حوزه هـای مختلـف آب و 
خـاک، زراعت، باغبانـی، حفظ نباتات، ترویج و آموزش، اموردام و شـیات، 

امـور اراضـی، صنایـع و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری انجـام می شـود. 

ارائه مستندات عملکرد سازمانی 
برای شرکت در جشنواره

شهید رجایی
بازرسـی،  مدیریـت  کارشـناس 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی 
جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
عملکـرد  هرسـال  روال  طبـق 
در  سـازمان  ایـن  سـاله  یـک 
فعالیت هـای  مسـتندات  قالـب 
انجـام شـده در سـامانه مدیریت 
عملکـردی سـازمان جهـت شـرکت در جشـنواره شـهید رجایـی بارگزاری 

می گـردد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین هوشـیار 
افـزود: مسـتندات در چارچـوب شـاخص های اختصاصـی در ۹حـوزه: آب 
و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتـات، ترویـج و آموزش، امـور اراضی، 

صنایـع تبدیلـی و غذایـی، امـوردام، شـیات بـا 1۰۰۰ امتیاز اسـت.
وی تصریـح کـرد: شـاخص های عمومی شـامل ۶ حـوزه: اصـاح سـاختار 
سـازمانی، توسـعه دولـت الکترونیـک، مدیریت سـرمایه انسـانی، شـفافیت 
اداری، بهبـود فضـای کسـب و کار،  ارتقـاء سـامت  و مدیریـت مالـی، 
مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی، اسـتقرار نظـام مدیریت عملکـرد با1۰۰۰ 
امتیـاز در سـامانه بارگـزاری می گـردد کـه دسـتگاه های اجرایی اسـتانی و 
سـازمان های تابعـه هـر وزرات خانـه براسـاس ایـن شـاخص ها ارزیابـی 

می گردنـد.
هوشـیار تصریـح کـرد: در سـال جـاری پیگیـری، جمـع آوری و بارگزاری 
شـاخص های اختصاصـی هماننـد سـال های گذشـته بـر عهـده مدیریـت 
بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات قـرار گرفته اسـت 
کـه از ابتـدای فعالیـت سـامانه بـا پیگیری هـای مکـرر مسـتندات الزم از 
معاونت هـا، مدیریت هـا و ادارات تابعـه سـازمان جمـع آوری و در سـامانه 

بارگـزاری می گـردد.
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امکان اصالح جواز تاسیس صنایع تبدیلی 
و غذایی در سامانه پنجره

کارشـناس زراعـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه 
منظـور بهبـود فضای کسـب و کار و تسـهیل در روند 
سـرمایه گذاری بـه پیشـنهاد و پیگیری ایـن مدیریت 
امـکان اصاح جواز تاسـیس بر اسـاس نـوع فعالیت و 

میـزان ظرفیـت در سـامانه پنجره لحـاظ گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت صنایـع تبدیلی و 
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، زینب نوبهـار افـزود: این امر 
می توانـد در سـال جهـش تولید گام موثری در تسـریع و هموار نمودن شـرایط 
سـرمایه گـذاری را بـا توجه به بازار مصرف و درخواسـت متقاضـی فراهم آورد.
وی بیـان کـرد: بـا توجـه به اهمیـت موضوع و کاهـش روند صـدور مجوزهای 
صنایـع تبدیلـی پیگیری هـای الزم جهـت اصـاح پروانـه بهره بـرداری بـر 
اسـاس نـوع فعالیـت و افزایـش ظرفیت نیز در دسـت بررسـی و امید اسـت که 

ایـن مهـم نیـز در دسـتور کار وزارتخانـه متبوع قـرار گیرد.

صدور مجوز توسعه در صنایع کشاورزی
در سال 98

کارشـناس مدیریـت صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه منظـور 
افزایـش ظرفیـت و یـا اضافه نمـودن محصول جدید 
در واحدهـای تولیـدی موجـود، در سـال ۹۸ تعـداد 
2۰ واحـد صنایـع تبدیلـی و غذایی در اسـتان فارس 

موفـق بـه توسـعه واحدهای خود شـدند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، آرمـان گنجعلـی افزود: 
توسـعه ی ایـن واحدها افزایـش ظرفیتی به میـزان ۶1 هزار تـن و همچنین 

جـذب مـاده خـام بـه مقـدار ۸2 هزار تـن را به دنبال داشـته اسـت.
بـه گفتـه وی ایـن امـر زمینـه ایجاد اشـتغال بـرای 144 نفر ر فراهـم آورده 

است.
گنجعلـی بیـان کـرد: واحدهـای توسـعه یافتـه در شهرسـتان های شـیراز، 
مرودشـت، اقلیـد، جهرم، کـوار، الرسـتان، پاسـارگاد و خرامه واقع شـده اند.

مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: صندوق خـرد زنان 
روسـتایی از تشـکل های تاثیرگـذار در اقتصاد خانوار 
و جوامع روسـتایی اسـت و زنان روسـتایی عضو این 
صندوق هـا بـا همـت واالی خـود نقش موثـری در 
ایجـاد همبسـتگی اجتماعـی، توسـعه جوامـع محلی 
و جلوگیـری از مهاجـرت به شـهرها را ایفـا کردند.

رسـیدن  فـرا  تبریـک  ابراهیمی ضمـن  حمیدرضـا 
نقـش  بـر  تاکیـد  و  کشـاورزی  جهـاد  هفتـه 
کشـاورزی  تشـکل های  در  انسـانی  سـرمایه های 
در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد"، تصریـح کـرد: 
 4۶4 فـارس،  اسـتان  شهرسـتان   ۳۰ در  تاکنـون 
صنـدوق اعتبـارات خرد زنان روسـتایی و عشـایری 

تاسـیس شـده اسـت کـه حـدود 1۶ هزار نفـر عضو 
نیـز  بـه یـک صـد میلیـارد ریـال  نزدیـک  دارد و 
سـرمایه آن هـا می باشـد، بـه طـوری کـه اسـتان 
فـارس از نظـر ایجـاد و توانمندسـازی صندوق های 
خـرد زنان روسـتایی و عشـایری رتبه اول کشـور را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ از اقدامات ترویجی شـاخص در حوزه 
زنان روسـتایی اسـتان فارس فرهنگ سـازی تغذیه 
سـالم خانـوار از طریـق تولید محصول گواهی شـده 
و اسـتاندارد کشـاورزی اسـت کـه از ایـن منظـر نیز 
عملکـرد اسـتان فارس در صدر اسـتان های کشـور 
قـرار دارد کـه در ایـن راسـتا باغچه هـای سـامت 
محصـول  تولیـد  ترویجـی  الگویـی  سـایت های  و 

بیـن  تعامـل  از طریـق  اسـتاندارد  گواهـی شـده و 
معاونـت امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری، 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، و بـا همـکاری 
دانشـگاه علوم پزشـکی و اداره کل اسـتاندارد فارس 
در منـازل و واحدهـای تولیدی زنان روسـتایی ایجاد 
و آموزش هـای الزم در حیـن تولیـد بـه زنـان داده 

است.  شـده 
مدیریـت  فعالیت هـای  تشـریح  در  ابراهیمـی؛ 
حـوزه  در  فـارس  کشـاورزی  ترویـج  هماهنگـی 
زنـان روسـتایی اظهـار کـرد: ایـن فعالیت ها شـامل 
زنـان  اشـتغال  توسـعه  و  سـازماندهی  آمـوزش، 
زای  اشـتغال  پروژه هـای  عشـایری،  و  روسـتایی 
پروژه هـای  وابسـته،  صنایـع  و  کشـاورزی  بخـش 
تشـکل های  از  حمایـت  و  توسـعه  توانمندسـازی، 

اسـت. عشـایری  و  روسـتایی  زنـان  اقتصـادی 

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی فارس:

زنان روستایی، سرمایه انسانی تاثیرگذار در بخش کشاورزی
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پیام تسلیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس و مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 

محمد مهدی قاسـمی و سـید محسـن قائمی در 
پیامی سـالروز عـروج ملکوتـی امام راحـل و قیام 

پانزدهـم خرداد دا تسـلیت گفتند.
نمایندگـی  حـوزه  مسـئول  و  سـازمان  رییـس 
ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در ایـن پیام با تسـلیت 14 خرداد سـالروز 
درگذشـت معمـار کبیـر انقاب حضـرت آیت اهلل 
بـه ملـت شـریف   ) ره   ( العظمی امـام خمینـی 
بـزرگ  ی  خانـواده  کارکنـان  باالخـص  ایـران 
جهـاد کشـاورزی در سـال جهـش تولیـد اظهـار 

شتند:  ا د
حضـرت امـام خمینـی ) ره ( کـه عمـر بـا برکت 
خـود را در راه اعتای اسـام و مسـلمین صرف 
بایـد  بـود کـه  اعتقـاد  برایـن  کـرد، و همـواره 
طاغوتیـان  و  مسـتکبران  برابـر  در  قـدرت  بـا 

ایسـتادگی کـرد. 
نـام انقـاب شـکوهمند اسـامی ایران همـواره 
امـام  قاطـع، حضـرت  و  رهبـر حکیـم  نـام  بـا 
خمینـی)ره( عجیـن شـده اسـت. بـزرگ مـردی 
کـه تنها به پشـتوانه ایمـان و اعتقـاد و آزادگی و 
بـه مـدد محبت همیشـه مانـدگارش در دل های 
ایرانیـان، کاخ حکومـت سـتم شـاهی را ویـران 
کـرد و فصل نوینـی فراروی تاریخ ایران گشـود.

ملکوتـی  ارتحـال  سـالگرد  یکمیـن  و  سـی  در 
معلـم و طبیـب دلهـا در حالـی بـه سـوگ آن 
سـفر کـرده می نشـینیم کـه بـه واسـطه لطـف 
بیکـران الهـی، رهبـری فرزانـه و درس آموختـه 
مکتـب امـام خمینـی رضـوان اهلل تعالـی علیـه 
سـکان هدایـت و رهبـری ملـت آزاده ایـران و 
مسـلمانان جهـان اسـام را بـر عهـده گرفتـه و 
در پرتـو عنایـات حضـرت ولـی عصـر ارواحنا له 
الفـدا بـه منزلگاه سـعادت هدایـت می نماید و در 
سـال جهـش تولید شـاهد بیـش از پیـش به ثمر 
نشسـتن آرمان هـای واالی بنیانگـذار جمهوری 
اسـامی با عبـور از مرز های جغرافیـای به عمق 
آزادی خواهـان جهـان هسـتیم.  دلهـای سـایر 
بـدون شـک تجلیل و تکریـم امام راحـل عظیم 
الشـأن و تعظیـم شـخصیت واالی ایشـان مایـه 
انسـجام ملـت و ادای دیـن بـه همه ی کسـانی 
اسـت کـه طـی سـالیان طوالنـی در راه تحقـق 
نمـوده  اسامی جانفشـانی  انقـاب  آرمان هـای 

انـد. امـروز همـگان بایـد بدانیـم راز و رمـز بقـا 
و تکامـل خـط و راه امـام در وحـدت و انسـجام 

ملـی نهفته اسـت.
امـام  خمینـي )ره(، یـک  حقیقـت  همیشـه  زنـده  
اسـت ، نـام  او پرچم  این  انقـاب ، و راه  او راه  این  
انقـاب ، و اهـداف  او اهـداف  این  انقاب  اسـت .
امـت  امـام)ره( ، کـه  از سرچشـمه ي  فیـاض  آن  
کرامـت   و  و عـزت   فرزانـه  سـیراب  شـده   پیـر 
اسـامي  و انسـاني  خـود را در آن  وجود وارسـته 
ملت هـاي   کـه   آننـد  اکنـون  شـاهد  جسـته اند، 
دیگـر، حتـي  ملت هـاي  غیرمسـلمان ، نسـخه ي  
تعالیـم  انقابـي  آن  قائـد عظیم  را مایـه ي  نجات  
خـود دانسـته  و آزادي  و عـزت  خویـش  را در آن  

یافته انـد.
یـوم اهلل 1۵ خـرداد نیـز سـرآغاز تحقـق اراده ی 
مـردم ایـن سـرزمین در راه مبـارزه بـا اسـتکبار، 
اراده ی  ثمرنشسـتن  بـه  و  اسـتبداد  و  طاغـوت 
ملـت بـزرگ ایـران اسـت. فاجعـه قیـام خونیـن 
1۵ خـرداد 1۳42 نیـز نقطـه عطفـی در تاریـخ 
مبـارزات ملتـی علیـه اسـتبداد و اسـتعمار اسـت 
کـه بـا نـام و اندیشـه و راه امـام خمینـی رحمـه 
اهلل علیـه پیوندی جاودانـه دارد. روزی که جمعی 
از مـردان و زنـان انقابی و ایثارگـر جان خویش 
در طبـق اخـاص نهـاده و بـه تأسـی از موالی 
خـود حضـرت ابا عبـداهلل الحسـین )ع( و بـا نثار 
خـون خود سـند آزادگی و اسـتقال مردمان این 

مـرز و بـوم را امضـاء کردند.
 1۵ خرداد یادآور روزی اسـت که ملت مسـلمان 
ایـران در دفـاع از ارزش هـای اسـامی و والیی 
سـینه سـپر کردنـد و در مقابـل آمـاج گلوله های 

رژیـم سـفاک پهلـوی سـرافرازانه ایسـتادند تـا 
و  اسـامی باقی  نـاب  ارزش هـای  و  اسـام 
مانـدگار باشـد. در ایـن روز سـه عنصـر وجـود 
داشـت. یکـی عنصـر مـردم بـود، یکـی عنصـر 
انگیـزه ی  و سـومی عنصر  بـود  امـام  و  رهبـر 
مذهبـی و روح شـهادت طلبی و فـداکاری برای 
خـدا بـود. نطفه ی انقـاب ما با این سـه عنصر 

شد. بسـته 
همـان  جنـس  از  نیـز  1۵خـرداد  قیـام 
حماسـه هایی اسـت کـه نقطـه آغازی بـرای به 
بـار نشسـتن خواسـت و اراده مـردم ایران شـد و 
از سـوی بنیانگـذار کبیـر انقاب اسـامی ایران 
کلیـد خـورد. خـون فرزنـدان ایـران در 1۵خرداد 
سـرآغازی برای سـرودن شعر اسـتقال، آزادی، 
جمهـوری اسـامی و بـه ثمـر نشسـتن انقـاب 

شـد. اسـامی ایران 
امـام  جانگـداز  رحلـت  سـالگرد  بدینوسـیله 
انقـاب  کبیـر  بنیانگـذار  خمینـی)ره( 
اسـامی ایران و شـهادت یاران ایشـان در فاجعه 
قیـام خونیـن 1۵ خرداد 1۳42 را بـه عموم مردم 
شـریف ایـران، به خصـوص همـکاران متدّین و 
انقابـی خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، تسـلیت و تعزیـت عـرض می نماییـم. 
عـّزت و سـرافرازی ایـران اسـامی عزیز را در 
تمامی عرصه هـای جهانـی و بیـن المللـی، را از 
خداند متعال مسـألت دارم و ان شـاء اهلل امسـال 
بـا شـعار جهش تولیـد با عـزم و اراده ای راسـخ 
و توانـی مضاعـف روح شـهدا و امـام راحـل را 
شـاد کنیـم و مدیـون خـون شـهدا و امام شـهدا 

. یم نشو
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با انتشـار پیامـی، فرا رسـیدن روز 
جهانـی قـدس را گرامی داشـت و گفـت: روز قـدس روز حمایت از ملت فلسـطین، 

پایبنـدی بـه حقـوق بشـر و توجه به اصول انسـانی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، در متن این پیام آمده اسـت: هرچند امسـال روز 
قـدس بـه دلیـل بیمـاری کرونا؛ امـکان حضور فیزیکی در مراسـم از ما گرفته شـد 
لیکـن مردم مسـلمان جهـان این روز را تا آزادی قدس شـریف از یـاد نخواهند برد

بـه فرمـوده رهبـر کبیـر انقـاب اسـامی؛ "روز قـدس، روز حیـات اسـام اسـت" 
و همـه مسـلمان جهـان در ایـن روز بـا همدلـی و یکپارچگـی نـدای آزادگی سـر 
می دهنـد، حتـی اگـر بزرگانی مثل سـردار دل ها، شـهید قاسـم سـلیمانی فرمانده 
سـپاه قـدس نباشـند و البتـه گرچـه بـرای اولیـن مرتبه جایشـان خالی اسـت ولی 
همـواره نـام، یـادش و جانفشـانی های او و همرزمانـش بیادمـان جـاودان خواهـد 

ند. ما
ایـن روز بـزرگ کـه متعلق بـه همـه آزادگان و آزادی خواهان جهان اسـت، روزی 
اسـت کـه مظلومیـن و عدالـت طلبـان فریـاد ایسـتادگی حـق در برابـر باطـل را 

می کننـد. طنین انـداز 
روز قـدس را امـام خمینـی رحمـه اهلل بر تارک تاریـخ به یادگار گذاشـت تا مردمان 
مسـلمان جهـان از سـتمی که بیدادگـران بر ملـت مظلـوم فلسـطین روا می دارند؛ 

غافـل نمانند.
ایـن فریـاد بیـدار بـاش امـام عاشـقان، شـاقی بـود بـر ذهن هـای خفتـه ملـت 
اسـام، تـا از خـواب عمیـق غفلـت بیـدار شـوند و در برابـر سـتمگران تاریـخ، بـا 
قامتـی برافراشـته قیـام کننـد. اکنون که سـال ها از سـخنان پیامبرگونـه آن بزرگ 
مـرد الهی گذشـته اسـت، می بینیم کـه روز قدس، شـهرتی جهانی یافتـه و مرزها 
را درنوردیـده و در عمـق دل و جـان ملت هـای آزاداندیـش جهـان و بـه ویـژه 

کشـورهای اسـامی، نفـوذ کرده اسـت.
اینجانـب بـه نمایندگـی از خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، ضمن 
گرامیداشـت فـرا رسـیدن ایـن روز بـزرگ و تجدیـد میثـاق بـا آرمان هـای رهبـر 
کبیـر انقـاب از خداونـد متعـال پیروزی، عـزت و سـربلندی روز افزون مسـلمانان 

را خواسـتارم. جهان 

پیام رئیس جهاد کشاورزی فارس به مناسبت روز قدس؛

روز قدس روز پایبندی به حقوق بشر است
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

آغاز برداشت جو در منطقه سورمق 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از شـروع عملیـات برداشـت جـو در 
سـطح ۸۹۰ هکتار از مزارع کشـاورزی منطقه سـورمق این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی گفـت: عملیـات برداشـت جـو از اواسـط خردادماه آغاز شـده و تـا پایان 

تیرمـاه ادامه دارد.
به گفته وی؛ پیش بینی می شود بیش از 4 هزار تن جو برداشت شود.

امینـی میانگیـن عملکـرد محصـول جـو آبـی را 4 تن در هکتـار بـرآورد کرد و 
یـاد آورشـد: رقـم بهـرخ، ریحانـه و والفجر از ارقام کشـت شـده و مرسـوم این 

اسـت.  منطقه 
وی کاشـت و برداشـت بـه موقـع و نیـز تغذیـه مناسـب را از جملـه مهم تریـن 

دالیـل افزایـش تولیـد ایـن محصول برشـمرد.

آغاز برداشت زردآلو
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: برداشـت محصـول زردآلـو از 

باغ هـای ایـن شهرسـتان آغـاز شـده و تـا اواسـط تیـر مـاه ادامـه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کرد: برداشـت محصـول زردآلـو از۹۰۰ هکتار از باغ هـای منطقه 

چهـل زرعـی و سـورمق در ایـن شهرسـتان در حال انجام اسـت. 
 امینـی بـا تاکیـد بـر کیفیـت و مرغوبیت این محصـول پیش بینی کرد: امسـال 

12تـا 1۵ تـن زرد آلو در هر هکتار برداشـت شـود. 
بـه گفتـه وی؛ انـواع ارقـام تخم گـردی، فلکـه ای، خیـاری، زرقانـی و خانی در 
ایـن شهرسـتان کشـت شـده اسـت کـه با توجـه بـه کیفیـت و پیش رسـی به 

اسـتان های یـزد، اصفهـان و تهـران ارسـال می شـود.

آغاز فصل پرطراوت برداشت گل محمدی
آبـاده گفـت: برداشـت گل محمـدی در  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
گلسـتان های ایـن شهرسـتان شـروع شـده و تـا پایـان خردادمـاه ادامـه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: بیـش از 2۰ هکتـار از گلسـتان ها آبـاده مثمـر اسـت کـه 
پیش بینـی می شـود ۸۰ تـن محصـول از آن هـا برداشـت و روانـه کارگاه های 

مختلـف گاب گیری شـود. 
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور بهـره وری بیشـتر از منابـع آب و خاک و بـا توجه به 
کاهـش نـزوالت جـوی در سـال های گذشـته در این شهرسـتان طرح توسـعه 
گلسـتان گل محمـدی انجـام کـه تـا کنـون 4۵ هکتـار گلسـتان گل محمدی 

احداث شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـه طـور متوسـط از هرکیلـو گـرم گل تـر 
یـک کیلوگـرم گاب بدسـت می آیـد. او ابـراز کـرد: این گیـاه یکـی از گیاهان 
کـم آب بـر و بـا صرفـه اقتصـادی باالسـت و بـا توجـه بـه آب و هـوا و اقلیـم 
شهرسـتان گل محمـدی تولیـدی در ایـن شهرسـتان از کیفیـت و عطـر بسـیار 

باالیـی برخوردار اسـت.
برداشـت گل از صبـح زود و قبـل از طلـوع آفتـاب و در هوای خنک شـروع و تا 

قبـل از گرم شـدن هـوا ادامه دارد.

محلول پاشی مزارع گندم

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از محلـول پاشـی 
بیـش از7۵۰ هکتـار از اراضـی زیرکشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی خرمی گفـت: ارائـه توصیه هـای فنـی الزم در خصـوص 
نحـوه و میـزان اختـاط سـموم و ریزمغذی ها جهـت افزایش عملکـرد و تولید 

محصـول بـا کیفیـت توسـط کارشناسـان ایـن مدیریت انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ اسـتفاده هـم زمـان از سـموم قـارچ کـش و ریز مغذی هـا برای 
جهـش در تولیـد از اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
سـال زراعـی جـاری بـوده اسـت کـه در دسـتور کار کارشناسـان ایـن مدیریت 

دارد. قرار 

اختصاص 56 هکتار به کشت گل محمدی
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت:تـا کنون ۵۶ هکتـار از اراضی 
اسـتهبان بـه کشـت گل محمـدی اختصـاص یافتـه کـه 2۸ هکتار آن بـارور و 

در حال برداشـت اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش اظهـار کرد: پیش بینی می شـود در سـال جـاری بیش از 

1۰ تـن گل خشـک محمـدی از مزارع اسـتهبان برداشـت شـود. 
بـه گفتـه وی؛ خصوصیاتـی نظیـر مقـاوم بـودن بـه کم آبـی، آفـات و امراض، 
قابلیـت کشـت در زمین هـای شـیب دار و سـنگاخی، قیمـت مناسـب، هزینـه 
اولیـه کـم موجب شـده کشـاورزان بـه کاشـت گل محمدی روی خوش نشـان 

 . دهند
او افـزود: سـهولت در عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت گل هـای محمدی از 

دیگـر دالیـل افزایش سـطح گلسـتان های گل محمدی اسـت. 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

برداشت جو از مزارع خیر آغاز شد
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی خیـر گفـت: برداشـت جـو در منطقه خیـر آغاز 

شـده و تـا آخـر خرداد مـاه ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مسـلم پـور رضایـی تصریـح کرد: سـطح قابل برداشـت جـو در ایـن مرکز ۶2۰ 
هکتـار اسـت کـه پیش بینی می شـود بـا توجه بـه بارش های امسـال و اجرای 

توصیه هـای فنـی توسـط کشـاورزان میـزان تولید حـدود 2۵۰۰ تن باشـد.
پوررضایـی بیـان کـرد: کار برداشـت توسـط 1۰ دسـتگاه کمبایـن بومی موجود 

در منطقـه انجام می شـود.

جمع آوری سموم غیر قابل مصرف
مسـئول حفـظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: در 
بازدیـد از فروشـگاه های عرضـه سـموم در خیر و رونیز، سـموم قاچـاق و تاریخ 

گذشـته از این فروشـگاه ها جمع آوری شـد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، هادی 
کارگـر اظهـار کـرد: کارشـناس مدیریـت جهـاد کشـاورزی و اداره صنعـت و 
معـدن تجـارت ایـن شهرسـتان در ایـن بازدید هـا 112 بسـته از سـمومی که 
منقضـی و غیـر قابـل اسـتفاده بودنـد را بـه میزان ۵۸ لیتـر جمـع آوری کردند.

وی ابـراز کـرد: سـمومی که در چرخـه توزیـع بـرای مصرف کشـاورزان پخش 
می شـود بایـد دارای برچسـب فارسـی، تاریـخ تولیـد و انقضـا و نـام شـرکت 

باشد. سـازنده 
 بـه گفتـه او؛ در صـورت منقضی شـدن زمان مصرف سـم ماده موثر کم شـده 
و کارایـی الزم را نخواهـد داشـت همچنیـن در صـورت یخ زدگی، سـم به ماده 
شـیمیایی دیگـری تبدیـل می شـود که بـرای محصـوالت کشـاورزی و محیط 

زیسـت خطرناک است.

ایجاد سایت الگویی تولید محصول
گواهی شده 

رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از ایجـاد دو 
سـایت الگویـی تولیـد محصول گواهی شـده زراعی و باغی با سـطح 11 هکتار 

در منطقـه حسـن آباد این شهرسـتان خبـر داد.
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا محمـدی گفت: سـایت الگویی در زیـر بخش زراعـت، در محصول 
پیـاز بـا سـطح ۶ هکتـار در روسـتای شـهر آشـوب مزرعـه نوازالـه شـهبازی و 
سـایت دیگـر در زیر بخـش باغبانی محصول سـیب درختی در سـطح ۵ هکتار 
در روسـتای نصـر ابـاد متعلـق به شـرکت سـهامی زراعی مهر ایثارگران اسـت.

بـه گفتـه وی؛ ایـن دو سـایت بـا هـدف ترغیـب و تشـویق کشـاورزان بـرای 
فعالیـت در زمینـه محصـوالت گواهـی شـده ایجـاد کـه از شـیوه مدرسـه در 

IPM.FFS در آن اسـتفاده می شـود. مزرعـه و راهبـرد 
او اظهـار کـرد: ایـن طـرح بـا رویکـرد آمـوزش و ترویـج تولیـد و مصـرف 
اجـرای  محوریـت  بـا  شـده  گواهـی  و  اسـتاندارد  کشـاورزی  محصـوالت 
دسـتورالعمل حـد مجـاز آالینده هـا در محصـوالت کشـاورزی و جلوگیـری از 

آثـار سـوء مصـرف سـموم شـیمیایی انجـام شـد.

وی افـزود: در ایـن طرح یک مزرعه به عنوان سـایت اصلـی و حدود 2۰ مزرعه 
و بـاغ بـه عنـوان واحدهـای زیـر مجموعـه از برنامه هـا و نظـارت کارشناسـان 
پهنـه در دسـتیابی بـه تولیـد محصـول گواهـی شـده اسـتفاده می کننـد تـا بـا 
اجـرای اصولـی برنامه هـای مرتبـط بـه تولیـد محصـول گواهـی شـده از نظـر 

مصـرف سـموم به حـد مجـاز آالینده هـا دسـت یابند.

احیاء دو رشته قنات در منطقه دژکرد 
مسـئول اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید از 

پایـان احیـاء و مرمت دو رشـته قنات بوگنـدان و کهریز خبر داد.
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمندنیـا گفـت: این طرح بـا اعتباری بالـغ بر77۰ میلیـون ریال از 
محـل اعتبـارات فنـی اجرایـی اجرا کـه 1۵ درصـد از هزینـه اجرایی پـروژه نیز 

بـه وسـیله خـود یـاری کشـاورزان تامین شـده اسـت. 
او افـزود: ایـن قنات هـا بـه طـول تقریبـی ۳2۰ متـر دارای ۹ حلقه چاه هسـتند 
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هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

کـه در حـال حاضـر هر قنـات دو لیتر بـر ثانیه آبدهـی افزایش یافتـه و بیش از 
4۰ هکتـار از مـزارع و باغ هـای منطقه را مشـروب می سـازد.

بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه خـرده مالک بـودن مـزارع و باغ های دژکـرد بیش 
از 24۰ نفـر بهـره بـردار از منافـع این قنـوات منتفع می شـوند. 

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: عملیـات مرمت ایـن دو رشـته قنات شـامل کول 
گـذاری، سـنگ چینـی، احداث سـرپوش چاهـک و الیروبـی قنات بوده اسـت.

اقلید در ثبت قنوات 
صدر نشین استان فارس است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: شهرسـتان اقلید بـا ثبت 1۶۵ 
قنـات در سـامانه کشـوری ثبت قنـوات، رتبـه اول اسـتانی را دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی اظهـار کرد: اقلید بـا دارابودن بیـش از 17۰ قنـات، یکی از 

شهرسـتان های مهـم اسـتان فـارس در ایـن زمینه اسـت.
وی بـر لـزوم ثبـت قنات هـا در ایـن سـامانه تاکیـد کـرد و افـزود: جمـع اوری 
اطاعـات و امـار قنات های شهرسـتان اقلیـد به همت همـکاران اداره امور فنی 
و زیربنایـی ایـن مدیریت و کارشناسـان مراکز جهاد کشـاورزی به انجام رسـید.

نظیـر  اطاعاتـی  قنـوات کشـور  ثبـت  در سـامانه  کـرد:  تصریـح  میرطالبـی 
ثبـت  و...  مظهـر  شـاخه ها،  جغرافیایـی  موقعیـت  قنـات،  فنـی  مشـخصات 
می شـود کـه در آینـده از ایـن داده ها به منظـور تخصیص اعتبـار احیا و مرمت 

و بـه عنـوان شناسـنامه قنـات اسـتفاده خواهـد شـد.
وی اظهـار کـرد: در قنـات بخـش عمده کانـال آب در زیـر زمین قـرار گرفته و 
در نتیجـه هـدر رفـت آب بـر اثـر تبخیر و نفـوذ در خـاک کاهش پیـدا می کند، 
نیـروی سیسـتم از طریـق گرانـش زمیـن تأمیـن می شـود و نیـازی بـه پمـپ 

نیسـت و از آب هـای زیرزمینـی بـه صـورت تجدیـد پذیر اسـتفاده می شـود.

کشاورزی قراردادی راهکاری موثر در جهش تولید
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفت: کشـاورزی قـراردادی گامی موثر 

در پایـداری تولیـد و دسـتیابی به جهش تولید اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 

آقـا میرطالبی در حاشـیه جلسـه کشـت بهـاره ابراز کرد: با ایجاد بسـتر مناسـب 
کشـاورزی قـراردادی در شهرسـتان در محصـوالت مختلـف و تولیـد محصول 
مطابـق بـا ثبت سـفارش ریسـک تولید کاهش یافتـه و نگرانی هـا در خصوص 

نوسـانات بـازار وجود نخواهد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه کشـت چغندرقنـد بـه عنـوان یـک محصـول مهـم در 
شهرسـتان اقلیـد چندین سـال اسـت به شـیوه قـرار دادی در حال انجام اسـت، 
افـزود: بـا ایجاد بسـترهای مناسـب و ورود شـرکت های دیگر در بحث کشـت 
قـراردادی بـرای محصـول حبوبـات، جهـش بزرگـی در تولید ایـن محصول در 

شهرسـتان بـه عنـوان قطـب تولیدکننـده حبوبات اسـتان خواهیم داشـت.
وی تصریـح کـرد: در کشـاورزی قرار دادی، کشـاورزان موظفند بر اسـاس قرار 
داد هـای از پیـش تنظیـم شـده اقـدام به تولیـد کرده و شـرکت طرف قـرارداد 
مکلـف اسـت تولیـدات را بـا قیمـت مناسـب خریـداری کننـد تـا تولیدکننده و 

مصـرف کننـده متضرر نشـوند.
وی تاکیـد کـرد: اکثـر کشـاورزان بـر اسـاس ریسـک اقدام بـه تولیـد می کنند 
کـه با اجرای کشـاورزی قـراردادی این مشـکل مرتفع، تولید افزایـش و الگوی 

صحیـح و مناسـب کشـت در منطقه اجرا می شـود.

برداشت گل محمدی از گلستان های شهرستان
مســئول باغبانــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بوانـات گفـت: 
برداشــت گل محمــدی از گلســتان های ایـن شهرســتان از نیمه اردیبهشت 

مـاه آغـاز و تـا اواسـط خـرداد مـاه ادامـه دارد. 

بـه گــزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشــاورزی شهرســتان بوانـات، 
جهانبخش هاشـمی اظهار کـرد: پیـش بینـی می شـود تـا پایان فصل برداشـت 
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قریـب بـه 2۵۰ تـن گل محمـدی تـازه از بـاغ گل هـای شهرسـتان بوانـات 
شود.  برداشـت 

ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: سـطح گلسـتان های گل محمـدی 11۰ هکتار 
اسـت کـه بـا توجـه بـه جدید بـودن آن ها از هـر هکتار بیـش از دو هـزار کیلو 

گـرم گل تـازه حاصـل می آید. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه به مقـرون بـه صرفه بودن کاشـت ایـن گیـاه دارویی 
کشـت گل محمدی مورد اسـتقبال کشـاورزان واقع شـده اسـت بـه نحوی که 

در سـالیان اخیـر هر سـال سـطح آن با افزایـش 2۰ درصدی روبروسـت. 
هاشمی ابراز کــرد: اغلــب محصــول تولیـدی بـه صـورت غنچــه به کارگاه 

عرقیـات شهرسـتان بـرای گرفتن گاب و اسـانس ارسـال می شـود.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

آغاز برداشت گل محمدی 

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از آغـاز برداشـت گل محمـدی در 
شهرسـتان جهـرم خبـر داد و گفـت: عملیات برداشـت از اواخر اردیبهشـت ماه 

آغـاز و تـا پایـان خـرداد ماه ادامـه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علی 
جـوکار اظهـار کـرد: پیـش بینـی می شـود از ۳2 هکتـار از گلسـتان های بارور 

ایـن شهرسـتان بیـش از 1۵2 تن گل تر برداشـت شـود. 
بـه گفته وی؛ سـطح زیر کشـت ایـن محصول در شهرسـتان جهـرم ۵۰ هکتار 

است. 
در  گاب گیـری  افـزود:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  معـاون 
شهرسـتان جهرم به صورت سـنتی انجام و از محصول برداشـت شـده نزدیک 
بـه 1۵2هـزار لیتـر گاب تهیـه شـده و مـازاد آن بـه شهرسـتان های اطـراف 

صـادر می شـود. 

قنوات جهرم مرمت می شود 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم 
گفـت: مرمـت و بازسـازی پنج رشـته قنات 
در ایـن شهرسـتان آمـاده اجـرای عملیـات 

 . ست ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علـی جوکار 

اظهـار کـرد: اعتبـار ایـن طرح هـا از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه بخـش 
کشـاورزی بـه مبلـغ پنـج میلیـارد و ۵2۸ میلیـون ریـال تامین شـده اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ با بازسـازی این قنوات مشـکات کـم آبی 4۵۰ هکتـار از اراضی 
شهرسـتان جهـرم کـه در تملـک 2۸۰ خانوار اسـت مرتفـع و تولیـد در آن جان 

دوباره خواهـد گرفت. 
معـاون سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تصریـح کرد: قنوات مـورد نظر 
شـا مـل پشـته قالینـی، شـیب دزد قالیی، گـچ برو، خافتر و شـیخ احمدی اسـت 

کـه عملیـات الیروبـی، خاکبـرداری و دس گـذاری در آن ها انجام می شـود.

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

آغاز برداشت جو
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از آغاز برداشـت جـو از ۵1۰۰ هکتار 
از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن عملیات تا اواسـط 

خـرداد ماه ادامـه دارد. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاووس 
همتـی اظهـار کـرد: در سـال زراعی جـاری به دلیل بارش های مناسـب سـطح 

کشـت جو نسـبت به سـال گذشـته افزایش سـه برابری داشـته است.
ایـن مقـام مسـئول به مقـاوم بودن جـو در برابر شـرایط دشـوار محیطی اشـاره 
کـرد و افـزود: غالـب بـذر جـو مصرفـی شهرسـتان رقم ریحـان ۰۳ اسـت و دو 

رقـم خاتـم و سـرارود 1 سـطوحی جزئـی را به خـود اختصـاص داده اند.
همتـی ابـراز کـرد: بـا توجـه به وضعیـت خوب مـزارع پیش بینـی تولیـد بالغ بر 

ده هـزار تن جـو را داریم.
رعایت تاریخ کشـت، تهیه بسـتر مناسـب و عاری از کلوخ، تنظیم ماشـین آالت 
کاشـت، رعایـت عمق و تراکم کشـت، ضدعفونـی بذور و رعایت تنـاوب زراعی 

افزایـش ۳۰ تـا ۵۰ درصدی عملکـرد محصول را در بر خواهد داشـت.

برداشت زیره سبز آغاز شد

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: برداشـت 
زیـره سـبز از سـطح ۵2 هکتـار از مـزارع خرامه آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بالـغ بر 1۸ تـن زیره به صورت دسـتی 

از ایـن مـزارع دیـم برداشـت و به بـازار مصرف عرضه شـود.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: روسـتای کوه گـری از توابـع بخش مرکـزی این 
شهرسـتان بـا داشـتن 42 درصـد سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول، بیشـترین 

سـطح کاشـت زیـره را در ایـن شهرسـتان بـه خـود اختصاص داده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ روسـتاهای کفدهـک، احمدآبـاد و اسـام آبـاد نیز بـه ترتیب در 
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

رتبه هـای بعـدی بیشـترین سـطح زیر کشـت زیـره را دارا هسـتند. 
او ابـراز کـرد: نیـاز آبی کم، دوره رشـد نسـبتا کوتـاه و توجیه اقتصـادی، جایگاه 

ایـن گیـاه را در الگوی کشـت تثبیـت خواهد کرد .
زارع؛ بـه خـواص دارویـی و صنعتـی زیـره اشـاره کرد و افـزود: با ایجـاد صنایع 
بسـته بندی، فـرآوری و فراهـم سـازی بسـتر صـادرات عـاوه بـر بـاال بـردن 
درآمدهـای ارزی کشـور می توان اقتصاد خانوارهای روسـتایی را بهبود بخشـید.

زیـره بهمـن مـاه در خرامـه کشـت می شـود و پـس از یـک دوره 12۰ روزه به 
مرحله برداشـت می رسـد کـه میانگین تولیـد آن ۳۵۰کیلوگرم در هکتار اسـت.

بزرگترین مزرعه خاکشیر خرامه برداشت شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از برداشـت مزرعـه ۳۰ هکتـاری 
خاکشـیر واقـع در روسـتای بنکـوی شـیبانی از بخـش مرکـزی این شهرسـتان 

خبـر داد. 
خرامـه،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کاووس همتـی گفـت: ایـن مزرعـه نزدیـک بـه 1۳ درصد از سـطح زیر کشـت 

2۳2 هکتـاری خاکشـیر شهرسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ پیش بینـی می شـود از این مزرعه پـس از بوجـاری محصول بالغ 

بـر ۳۳ هزار کیلوگرم خاکشـیر به دسـت آید.
همتـی بـه عـدم نیاز گیاه خاکشـیر به سـم و کود اشـاره کـرد و افزود: خاکشـیر 
بـه عنـوان محصولـی با نیـاز آبی پاییـن، کـم هزینـه و درآمـدزا می تواند نقش 

ویـژه ای در پایداری کشـاورزی منطقـه ایفا کند.
ایـن مقـام مسـئول توجیـه اقتصادی کشـت گیاهـان را یـک ضـرورت اجتناب 
ناپذیـر دانسـت و ابـراز کرد: توسـعه کشـت گیاهان کـم آب بر و اجـرای راهبرد 
تغییـر الگـوی کشـت، نقشـه راه تعالی اسـت که در دسـتور کارمان قـرار دارد. 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تصریح کرد: افزایش سـطح کشـت 
چهـار برابـری خاکشـیر در سـال زراعـی جـاری نسـبت بـه سـال قبـل گویای 
پیگیـری و تاش هـای سـتودنی کارشناسـان پهنه هـای ایـن مدیریـت اسـت.

عرضه ماهی قزل آال به بازار
مسـئول امـور دام مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفـت: در حال 
حاضـر بیـش از ۶ هـزار کیلوگـرم ماهـی قـزل آالی رنگیـن کمـان در ایـن 

شهرسـتان تولیـد شـده اسـت کـه بـه بـازار مصـرف عرضـه می شـود.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، رسـول 
کاوه تصریـح کـرد: میانگیـن وزنـی ماهیان سـرد آبی پرورشـی در اسـتخرهای 

دو منظـوره ذخیـره آب کشـاورزی این شهرسـتان 4۰۰ گرم اسـت.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه وزن ۹ گرمی اولیه بچـه ماهی های 

قـزل آالی رهـا شـده، دوره پـرورش آنـان بیـش از ۶ ماه ادامـه یافت.
بـه گفتـه وی؛ 2۰ هـزار قطعـه بچـه ماهـی قـزل آال بـا نظـارت مسـتقیم 
کارشناسـان شـیات شهرسـتان خرامـه و مدیریـت شـیات اسـتان فـارس در 

اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی ایـن شهرسـتان رهـا سـازی شـده اسـت. 
کاوه؛ بـر ضـرورت توسـعه پـرورش انـواع ماهیـان گرمابـی و سـرد آبـی در 
اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی بـا توجـه بـه شـرایط موجـود تاکیـد کرد و 
افـزود: کشـاورزان عاقـه مند بـه منظور مشـارکت و گرفتن مشـاوره های فنی 

الزم بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعـه کنند. 
وی بیـان کـرد: آبـزی پـروری عـاوه بـر بهبود دسترسـی بـه منابـع غذایی با 
کیفیـت و پروتئیـن بـاال موجـب افزایـش ارزش افـزوده در کشـاورزی و سـود 

اقتصـادی بهـره بـردار می شـود. 
مسـئول امـور دام مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تشـریح کرد: 
بـرای توسـعه آبـزی پـروری و ترویج مصرف آبزیـان در بین جامعه روسـتایی و 
عمـوم مـردم اجرای کارگاه های آموزشـی توسـط کارشناسـان پهنه و شـیات 

در دسـتور کار است. 
بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده تـا کنـون بیـش از ۳۵ هـزار بچـه ماهـی 
قـزل آال و 22 هـزار قطعه کپور و آمـور از گروه ماهیان گرمابی در اسـتخر های 

ذخیـره آب کشـاورزی شهرسـتان خرامـه رها سـازی شـده اند.

آغاز مبارزه با ملخ شکم بادمجانی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد گفت: آفـت ملخ شـکم بادمجانی 

در مراتـع طبیعـی ایـن شهرسـتان طغیـان و مبارزه با آن آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی اظهـار کـرد: از اواسـط اردیبهشـت مـاه تا کنون بیـش از 11۰ 
هکتـار از مـزارع روسـتای بیـان، قنـات باغـی، قنات سـرخ، غال مورچه و سـه 

سـلخ علیـه آفـت ملخ شـکم بادمجانی سمپاشـی شـده اسـت.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه بارش های خـوب در سـال زراعی 
جـاری پایـش ایـن آفـت بومـی از اوایـل اردیبهشـت بـا همـکاری اداره منابـع 
طبیعـی و کشـاورزان در بیـش از۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی و مراتع در دسـتور 

کار قـرار گرفت.
وی افزود: ملخ شـکم بادمجانی Bradyporus latipes از آفات بومی شهرسـتان 
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خرمبید و یکی از آفات مهم محصوالت کشـاورزی، مرتعی و جنگلی اسـت. 
او ابـراز کـرد: ایـن ملـخ دارای یک نسـل در سـال اسـت، زمسـتان گذرانی به 
صـورت تخـم بـوده و فعالیت آفت از نیمه اسـفند شـروع و تا اواخر خرداد سـال 
بعـد بـه طول می انجامد و حشـره پلـی فاژ بوده کـه دامنه میزبانـی حداقل 4۰ 

گیـاه مرتعـی از خانواده های مختلف گیاهـی را دارد.

 پالک گذاری ماشین های کشاورزی الزامی است
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد با اشـاره به الـزام پـاک گذاری 
ماشـین های کشـاورزی گفـت: کمیته تعییـن تعرفه پاک گذاری ماشـین های 

کشـاورزی نیز در این شهرسـتان تشـکیل شـده است. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی تصریـح کـرد: بـرای شـماره  گـذاری ماشـین های کشـاورزی 
هیـچ گونـه محدودیتـی وجود نـدارد و ادوات کشـاورزی باالی 2۵ سـال سـن 

نیـز می تواننـد پـاک گذاری شـوند. 
بـه  ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: تخصیـص و تحویـل کامـل سـوخت 
ماشـین های کشـاورزی مشـروط بـه داشـتن پـاک انتظامـی و تنهـا از طریق 

کارت سـوخت امـکان پذیـر اسـت.
وی افـزود: بـا پـاک گـذاری ادوات کشـاورزی و کنتـرل مصـرف سـوخت و 
جلوگیـری از قاچـاق آن می توانیـم برنامه ریـزی دقیـق تـر داشـته باشـیم و 

نیازهـای بخـش کشـاورزی را بـه موقـع تامیـن کنیـم. 
خسـروانی ابراز کرد: شـماره گذاری ماشـین آالت کشـاورزی یکی از ضروریات 

خدمات رسـانی مطلوب در عرصه مکانیزاسـیون است.

رئیس تعاونی روستایی خرم بید معرفی شد 
یحیـی مـرادی بـه عنـوان رئیـس جدید تعاونی روسـتایی شهرسـتان خـرم بید 

معرفی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آئیـن تکریـم و معارفـه رؤسـای سـابق و جدیـد تعاونـی روسـتایی شهرسـتان 
خرم بیـد بـا حضـور صـادق کریمی فرمانـدار و آرش خسـروانی مدیـر جهـاد 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان، سـید احمـد احمـدی زاده معـاون اداری و مالـی و 
عنایـت اهلل عوض پـور رئیس حراسـت اداره کل تعاونی روسـتایی اسـتان فارس 

شـد.  برگزار 
در ایـن آئیـن نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: امیـدوارم 
شـاهد شـکوفایی اقتصـاد در منطقه کـه مایـه دلگرمی کشـاورزان و رونق تولید 

باشیم.  اسـت، 
وی افـزود: اعتقـاد بر این اسـت کـه تعاونی ها باید تاثیر به سـزای در پیشـرفت 

کشـاورزی داشته باشند. 
در ادامـه ایـن آئیـن از زحمـات "احسـان حیـدری" رئیـس سـابق اداره تعاونـی 
شهرسـتان خـرم بیـد تقدیـر و "یحیـی مـرادی" بـه عنـوان رئیـس جدیـد ایـن 

اداره معرفـی شـد.

طرح ایجاد باغچه های سالمت اجرایی شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: طـرح ترویـج و ایجـاد 
باغچه هـای سـامت با همـکاری شـبکه بهداشـت و درمان در این شهرسـتان 

در حـال اجرا اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، آرش 
خسـروانی تصریـح کـرد: تا کنون با همـکاری 12۰ نفر از اعضـای صندوق های 

خرد زنان روسـتایی ۶ باغچه سـامت خانگی ایجاد شـده اسـت.
ایجـاد  بـرای فراگیـری روش هـای  بانـوان روسـتایی  ایـن  بیـان کـرد:   وی 
باغچه هـای سـامت و تولیـد محصـول سـالم در کارگاه هـای آموزشـی عملی 

شـرکت و شـرایط کار را فـرا گرفتـه انـد. 
بـه گفتـه او؛ در این باغچه ها محصوالت سـبزی و صیفی ارگانیک در سـطحی 
بیـش از دو هـزار متر مربـع تولید و به مصرف خانوار های روسـتایی می رسـد. 

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: هـدف از این طـرح دسـتیابی به امنیـت غذایی 
و تغذیـه بهتـر، ترویـج کشـاورزی پایدار، گسـترش فرهنگ تغذیه سـالم در بین 

زنـان روسـتایی و افزایـش تولیـد در باغچه های خانگی اسـت.
خسـروانی افـزود: ترویـج کشـاورزی پایـدار مسـتلزم آن اسـت کـه برنامه هـای 

بهبـود تغذیـه بـا هـدف اصـاح الگـوی غذایـی خانوارها اجرا شـود.

کشت منداب در اراضی زراعی

مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان خـرم بید گفـت: با هـدف تامین کود سـبز و 
تغذیـه اراضـي کشـاورزي در یـک صد هکتـار از مـزارع این شهرسـتان منداب 

است.  شـده  کشت 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، آرش 
خسـروانی تصریـح کـرد: براي تشـویق کشـاورزان در کاشـت منداب، بـذر این 
گیـاه مفیـد بـه میـزان یـک تن تامیـن و به صـورت رایـگان در بین کشـاورزان 

است.  توزیع شـده 
بـه گفتـه وی؛ بـرای هـر هکتار از کشـت منداب بـه ده کیلو گرم بذر نیاز اسـت 
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خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

کـه بـذور رایـگان تامین شـده در اختیار بیش از ۵۰ کشـاورز قرار گرفته اسـت.
او اظهـار کـرد: گیـاه منداب در شهرسـتان خرم بید اواسـط آبـان و اوایل آذرماه 
کشـت و در اواخـر فروردیـن و اوایل اردیبهشـت مـاه همزمان با آغـاز گلدهی و 
یـا قبـل از مرحله رشـد فیزیولوژیکـی بذر یعنـی زمانی که غاف ها هنوز سـبز 

رنگ هسـتند به زمیـن برگردانده مي شـود. 
خسـروانی بـا بیـان اینکه گیاه منـداب با آب و زمین شـور سـازگاري دارد، بیان 
کـرد: ازت موجـود در ایـن گیاه در اصاح و غني سـازي خاک و کاهش شـوري 

زمیـن زراعي تاثیرگذار اسـت. 
گیـاه منـداب بـا هـدف حاصلخیزي خـاک و پایداري تولیـد به عنوان کود سـبز 

در اراضي کشـاورزي کشـت مي شـود.

برداشت جو آغاز شد 
مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از آغاز برداشـت 

جـو و پیـش بینـی تولیـد ۶ هـزار تن محصـول جو خبـر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، محمد 
مهـدی خورسـند نیـا گفـت: در سـال زراعـی جـاری بالـغ بـر 22۰۰ هکتـار از 

اراضـی زراعـی شهرسـتان داراب بـه کشـت جو اختصاص داشـته اسـت.
 وی افـزود: بارش هـای بهـاری موثـر صورت گرفته باعث شـد مـزارع جو دیم 

شهرسـتان در سـطح هزار هکتار قابل برداشـت باشد.
 او در خصـوص خریـد جـو اظهـار کـرد: در حـال حاضـر خریـد جـو به صورت 

توافقـی از قـرار هـر کیلوگـرم 1۹۰۰ تومان اسـت.
 ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: مرکـز خریـد تعاونی روسـتایی واقـع در منطقه 
کفـه نمکـی داراب آمـاده خریـد تضمینـی محصول جو کشـاورزان از قـرار هر 

کیلـو گـرم 1۶۳۰ تومان خواهـد بود. 

پیش بینی تولید دو هزار تن کلزا در داراب
مسـئول زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفت: برداشـت دانه 
روغنـی کلـزا از هـزار هکتـار مـزارع شهرسـتان داراب از بخش فورگ آغاز شـد و 

پیـش بینـی می شـود 2 هزار تـن دانه کلـزا تحویـل مراکز خرید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، مهدی 
خورسـند نیا با اشـاره به آغاز برداشـت کلزا از بیسـتم اردیبهشـت ماه اظهار کرد: 
بارش هـای خـوب بهـاره و مراقبت هـای فنی صـورت گرفته در مراحـل مختلف 

تولیـد در طـول سـال زراعی جـاری باعث شـده با تولیـد خوبی روبرو باشـیم.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه به حساسـیت مـزارع و بـرای بـه حداقل رسـاندن ریزش 
دانـه، کار برداشـت مـزارع کلزا با نظارت اکیپ کارشناسـی و توسـط کمباین های 

مجهـز به هـد مخصوص برداشـت صـورت می گیرد.
 ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: کلـزای تولیـدی توسـط 2 مرکـز خرید در سـطح 
شهرسـتان خریـداری و بـر اسـاس هماهنگی به عمـل آمده وجـه آن در کمترین 
زمـان ممکـن پـس از تحویـل پرداخـت می شـود. خورسـند نیـا قیمـت خریـد 

تضمینـی محصـول کلـزای تولیـدی را 4۶۶۰ تومـان اعـام کرد.

ترمیم جاده بین مزارع روستای بادامه 
رئیـس اداره امـور فنی و مهندسـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب 
گفـت: جـاده بین مـزارع روسـتای بادامـه در بخش رسـتاق بـا تخصیص ۶7۳ 

میلیـون ریال اعتبـار ترمیم می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، مجتبی 
حامـدی اظهـار کـرد: اعتبار این طرح از محل قانون تنظیم "خسـارت سـیاب" 
تامیـن شـده کـه در پـی آغـاز عملیـات اجرایـی تـا کنـون ۸۰ درصد پیشـرفت 

دارد.  فیزیکی 
بـه گفتـه وی؛ طـول این جـاده 14۵۰ متـر با عرض 4.۵ متر اسـت کـه امکان 
دسترسـی مناسـب بـه 1۵۰ هکتـار از اراضی زراعـی و باغی را فراهـم می کند. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه بـا ترمیـم ایـن جـاده ۵۰ خانـوار از منافع 
آن بهره منـد می شـوند، ابـراز کـرد: سـهولت در تـردد و حمـل و نقـل نهاده ها 
افزایـش  و  کشـاورزان  ذهـاب  و  ایـاب  هزینه هـای  کاهـش  محصـوالت،  و 

بهـره وری بخـش کشـاورزی از مزایـای ایـن طـرح اسـت. 

دستاورد های کاربردی گندم بنیان داراب ارائه شد 
در روز مزرعـه بـا هـدف ارائـه دسـتاورد های کاربـردی طرح نظام هـای زراعی 
گنـدم بنیـان داراب، کشـاورزی حفاظتـی بـه عنـوان مهم تریـن دسـتاورد ایـن 

طـرح معرفی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، عضو 
طـرح  مهـم  هـدف  گفـت:  داراب  کشـاورزی  تحقیقـات  علمی مرکـز  هیـات 
نظام هـای زراعـی گنـدم بنیـان انجـام کشـاورزی حفاظتـی به صورت کشـت 

مسـتقیم بـر روی پشـته های بلنـد و دائمی بـا تلفیـق آبیـاری نـواری اسـت.
منوچهـر دسـتفال؛ اصـاح و بومی سـازی دسـتگاه کارنـده رایـزد بـد، تلفیـق 
روش هـای شـیمیایی، مکانیکـی و زراعـی در کنترل علف های هرز در سـامانه 
کشـت مسـتقیم، کاربرد سـموم مناسـب در کنترل بیماری های برگی و سـنبله 

گنـدم را از دیگـر اهـداف ایـن طرح بیـان کرد.
 ایـن صاحـب نظـر در کشـت غات اظهـار کرد: از دیگـر اهدافی که بـه دنبال 
آن هسـتیم کاهـش میـزان بذر مصرفـی، معرفی و اسـتفاده از ارقـام جدید و پر 
عملکـرد گنـدم و مدیریـت بقایـای گیاهـی با هـدف افزایـش ماده آلـی خاک، 

کاهـش مصـرف آب و جلوگیـری از سـوزاندن بقایای گیاهی اسـت.

 بررسی و کنترل عوامل خسارت زا در
طرح گندم بنیان

معـاون فنـی اجرایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ابـراز کـرد: 
در ایـن طـرح ضمـن بررسـی و انـدازه گیـری اجـزا عملکـرد، کنتـرل عوامـل 

خسـارت زای گنـدم از جملـه آفـات و بیماری هـا را مـد نظـر داریـم.
سـید احمـد صـدری در ارتبـاط بـا کشـت مسـتقیم محصـوالت گفـت: پس از 
حفـظ ۳۰ درصـد بقایـای حاصـل از برداشـت گنـدم، کشـت مسـتقیم پنبـه بـا 
فاصلـه 7۵ سـانتی متـری ردیف هـا و فاصلـه بـذور هفـت تـا هشـت سـانتی 

متـری صـورت می گیـرد.
قابـل ذکر اسـت مراسـم روز مزرعه پـروژه نظام های زراعی گنـدم بنیان داراب 
بـا هماهنگـی معاونـت تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و شـرکت کارشناسـان، محققیـن و بهـره بـرداران در محـل سـایت آموزشـی 

ترویجـی شـرکت تعاونی پنبـه کاران داراب برگزار شـد. 
 

سوزاندن کاه و کلش مزارع گندم ممنوعیت
قانونی دارد

آتـش زدن بقایـای محصوالت کشـاورزی باعث ورود صدمات جبـران ناپذیری 
بـه اراضی کشـاورزی و محیط زیسـت می شـود و ممنوعیـت قانونی دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، مدیر 
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عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: آتش زدن بقایای محصوالت کشـاورزی 
باعـث نابـودی موجـودات ریـز و بسـیار مفیـد موجـود در خاک می گـردد که با 

چشـم دیده نمی شـوند.
احمـد رضـا صالحـی اضافـه کـرد: از کشـاورزان می خواهیـم ضمـن حفظ ۳۰ 
درصـد بقایـای گیاهـی و کاه و کلـش گنـدم در مزرعـه بـه افزایـش مـاده آلی 

خـاک کمـک کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که سـوزاندن بقایای محصول سـبب سـفت و کلوخه ای 
شـدن خـاک می شـود تصریـح کـرد: گنـدم کاران بـا حفـظ بقایـای گیاهـی، 
امـکان افزایـش ظرفیت نگهـداری رطوبـت و عناصر غذایی در خـاک، کاهش 
تنش هـای گرمایـی، افزایـش جمعیـت میکروب هـای مفیـد خـاک و کاهـش 

فرسـایش آبـی و خاکـی فراهـم می آورند.
 معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز کـرد: سـوزاندن بقایای 
گیاهـی در مـزارع کشـاورزان بر اسـاس قانـون هوای پـاک مصوب مـرداد ماه 

سـال 1۳۹۶ ممنـوع بـوده و تخطـی از آن پیگـرد قضایـی را به دنبـال دارد. 
ایـن مدیـر راهکار عملـی در مدیریت بقایـای گیاهی را به کارگیری کشـاورزی 
حفاظتـی دانسـت و افـزود: کشـاورزی حفاظتـی بـا کـم کـردن تعـداد عملیات 
خـاک ورزی و کشـت مسـتقیم محصـوالت زراعـی و حفـظ بقایـای گیاهی در 
سـطح خـاک، تـوام بـا رعایـت تنـاوب زراعـی موجـب کاهـش هزینـه تولید و 

سـود آوری بخش کشـاورزی می شـود. 

آغاز  برداشت جو از 4700 هکتار از مزارع

مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: 
محصـول جـو در سـطحی بالـغ بـر 47۰۰ هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان در 

حال برداشـت اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، هاتف 
مومنـی اظهـار کـرد: از ایـن سـطح 4۵۰۰ هکتار دیـم و 2۰۰ هکتار آبی اسـت 

کـه تاکنـون در بیـش از ۶۰۰ هکتـار کار برداشـت به پایان رسـیده اسـت.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بـه لطـف بارش هـای خـوب، ایـن محصـول تا 
کنـون ۳۳۰۰ کیلوگـرم در هکتـار عملکـرد داشـته اسـت که بیشـترین مصرف 
آن بـرای اسـتفاده مسـتقیم دام یا اسـتفاده در خـوراک آماده دام و طیور اسـت. 

اتمام مرمت جاده بین مزارع 
چاه سبز زرین دشت

اداره امـور فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  مسـئول 
زرین دشـت گفـت: طـرح مرمـت جـاده بیـن مـزارع چـاه سـبز بـا اعتبـار 1۶7 

میلیـون ریـال بـه اتمـام رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
حسـن یزدانـی اظهـار کـرد: ایـن طـرح بـه مسـافت ۳۰۰ متـر طـول توسـط 
پیمانـکار منتخـب اجـرا کـه اعتبـار آن از محـل مـاده 1۰ حـوادث تامین شـده 

ست.  ا
بـه گفتـه وی؛ بـا بهـره بـرداری از ایـن مسـیر ۳۵ نفـر از بهـره بـرداران از آن 
اسـتفاده خواهنـد کـرد کـه در نتیجه موجب تسـهیل در رفت و آمد و تسـریع در 

عملیـات زراعـی در منطقه می شـود. 
یزدانـی افـزود: اجـرای طرح های زیر بنایی بخش کشـاورزی در این شهرسـتان 

بـا نظارت دقیق کارشناسـان انجـام و مراحل مختلف آن رصد می شـود. 

 مبارزه با ملخ صحرایی
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از انجام عملیات سمپاشـی علیه 
آفـت ملـخ صحرایـی خبـر داد و گفـت: تاکنـون در ۳۰۰ هکتـار از اراضـی ایـن 

شهرسـتان عملیـات مبارزه انجام شـده اسـت.

سیروس انصاری

شهرستان رستم 
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریـح کـرد: ایـن اقـدام همزمـان بـا ریـزش دسـتجات ملخ 

صحرایـی از هفتـم خـرداد مـاه آغاز شـده اسـت و پایـش آفت ادامـه دارد.
بـه گفتـه وی؛ بـا پایش هـای انجام شـده توسـط کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
در مناطـق مختلـف اولیـن دسـتجات ملـخ صحرایی در سـال جـاری در منطقه 

گـود محکـی واقـع در مـرز شهرسـتان های الر و جهرم مشـاهده شـد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به انجـام هماهنگی الزم بـا مدیریت حفـظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن خصـوص، اظهـار کـرد: بـا 
اطـاع فرمانـدار شهرسـتان عملیـات سمپاشـی شـبانه با مشـارکت کشـاورزان 

و تراکتـورداران انجـام می شـود.
دیانـت بـا تاکیـد بـر رصد دقیـق مناطـق مختلف بـه منظـور ردیابی آفـت ملخ 
صحرایـی بیـان کـرد: تاکنـون 7۵ هـزار هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان در 
جسـتجوی ملـخ صحرایـی پایش شـده اسـت کـه در صـورت نیـاز به مبـارزه، 

سمپاشـی بـه سـرعت انجـام خواهد شـد.
بـه گفتـه او؛ بـه دلیل عدم دسترسـی بـه آب در منطقـه آلوده به ملـخ صحرایی 
عملیـات تامیـن آب سـمپاش ها توسـط یک دسـتگاه تانکـر آبرسـان اداره امور 

عشـایر در دسـت انجام است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت افـزود: کشـاورزان و دامداران 
در صـورت مشـاهده دسـتجات ملـخ صحرایی با شـماره 1۵۰4تمـاس گرفته تا 

اقدامـات الزم صـورت گیرد.
 

اجرای رزمایش مواسات و همدلی در مدیریت 
جهاد کشاورزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت گفـت: رزمایـش مواسـات و 
همدلـی بـا مشـارکت پرسـنل مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه 

مرحلـه اجـرا در آمـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی زریـن دشـت، روح الـه 
دیانـت اظهـار کـرد: هم زمان با والدت با سـعادت امام حسـن مجتبـی )ع( و در 
پیـروی از منویـات مقـام معظـم رهبری ۳۰ بسـته غذایی آمـاده و در بین برخی 

از نیازمنـدان توزیع شـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: کمک هـای کارکنـان ایـن مدیریـت بـه ارزش 7۵ 

میلیـون ریـال بـود کـه در قالـب بسـته های مذکـور فراهـم آمـد. 
بـه گفتـه وی؛ اجـرای ایـن رزمایـش بـا حضـور درونـد پـور امـام جمعه شـهر 
کارکنـان  و  خمینـی)ره(  امـام  امـداد  کمیتـه  رئیـس  منصـوری  حاجی آبـاد، 

مجموعـه جهـاد کشـاورزی انجـام شـده اسـت. 

زهرا بهاءالدینی

شهرستان سپیدان 

آغاز کشت گوجه فرنگی 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از آغاز کشـت گوجه فرنگی خبر داد 
و گفـت: سـطح اباغـی برای کشـت گوجـه فرنگـی در این شهرسـتان 1۰۳1 

هکتار اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: کشـاورزان بـه منظـور جلوگیـری از زیان های 
ناشـی از مشـکات تولیـد باال سـطوح زیر کشـت خـود را مدیریـت و مطابق با 

الگـو کشـت کنند.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: به منظـور حمایـت از کشـاورزان 14۶۵ قوطی 
پنـج هـزار تایـی بـذر گوجـه فرنگـی بـه صـورت یارانـه دار در بین مشـمولین 

توزیـع شـده اسـت کـه امـکان کشـت ۳۶۶ هکتـار را فراهـم می کند. 
بـه گفتـه وی؛ بـذور یارانه دار توزیع شـده عمدتـًا از ارقام متین، سـماء، یاقوت، 

طـا، برنتا، باسـیمو و افرا بوده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه کاشـت گوجـه فرنگـی در شهرسـتان سـپیدان بـه شـکل 
نشـایی انجـام می شـود، ابـراز کرد: اسـتفاده از نشـاء به جای کاشـت مسـتقیم 
بـذر باعـث کاهـش نوبت هـای آبیـاری، کاهـش هزینه هـای کارگـری و تولید 

محصـول زود رس و بـا کیفیـت می شـود.

پیش بینی رها سازی 200 هزار بچه ماهی
مسـئول شـیات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: پیش 
بینـی می شـود بـا رهاسـازی بیـش از 2۰۰ هـزار قطعـه بچـه ماهـی یک صد 

تـن ماهـی در ایـن شهرسـتان تولید شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
حسـین نیـک کـردار اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون ۵۰ هـزار 
قطعـه بچـه ماهـی در اسـتخرهای دو منظـوره شهرسـتان سـپیدان رهاسـازی 

است. شـده 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

کپـور  گرمابـی  ماهیـان  و  کمـان  رنگیـن  قـزل آال  ماهـی  وی؛  گفتـه  بـه 
می شـود. داده  پـرورش  شهرسـتان  ایـن  منظـور  دو  دراسـتخرهای 

او بـا اشـاره بـه ظرفیـت بـاالی منابـع آبـی موجـود در ایـن شهرسـتان افزود: 
بیـش از ۳۰۰ اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی وجـود دارد کـه زمینـه پـرورش و 

تولیـد ماهیـان سـردآبی و گـرم آبـی را فراهـم کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: شهرسـتان سـپیدان بـا تولیـد سـاالنه بیـش از۳۵۰۰ تـن 
گوشـت سـفید و بالـغ بـر 1۸ میلیون تخم چشـم زده مقام اول شـیات اسـتان 

را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

شناسایی و توقف تغییر کاربری غیر مجاز 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از تخریـب و توقـف ۶۶ مـورد 
تغییرکاربری هـای غیـر مجـاز بـا حکـم قضایـی در دشـت ملوسـجان بیضـاء 

خبـر داد.

بـه گزارش روابط عمومی شهرسـتان سـپیدان، مهـدی نصیری گفـت: با حضور 
اعضـای شـورای تامیـن شهرسـتان و مقـام قضایـی فـاز اول اجـرای دسـتور 

قضایـی در دشـت ملوسـجان اجرا شـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـر اسـاس قانـون، هرگونـه تغییـر کاربـری 
تفکیک اراضی کشـاورزی، ساخت وسـاز، خاکبرداری، فنس کشـی و دیوارکشـی 
در مـزارع و باغ هـا بـدون اخـذ مجـوز سـازمان جهاد کشـاورزی ممنوع اسـت و 
عـاوه بـر قلـع و قمـع بناهـا احداثی، بـا متخلفـان طبق قانـون برخـورد خواهد 

. شد
وی در ادامـه بیـان کـرد: در تخریـب اردیبهشـت سـال جـاری بـا حضـور در 
دشـت ملوسـجان بیضـاء 24 مورد پـی کنی،۳۸ مـورد دیوار کشـی و چهار مورد 
سـاختمان سـازی تخریـب و توقیـف شـد و بـا اجـرای ایـن حکـم قضایـی 1۵ 

هکتـار از اراضـی آزاد و بـه چرخـه تولیـد بازگشـت. 
نصیـری خاطر نشـان کرد: اداره امـور اراضی این شهرسـتان در قالب اکیپ های 
سـامانه »1۳1« و گشـت زنی مسـتمر در عرصه های کشـاورزی شهرسـتان، این 
تغییـر کاربری هـا را شناسـایی کـرده و ضمـن صـدور اخطاریـه، حکـم قضایی 

صـادر شـده اسـت و اولین فاز در دشـت ملوسـجان بیضاء اجـرا گردید.
مهـدی نصیـری خاطـر نشـان کرد: عمـوم مـردم در مناطق مختلف شهرسـتان 
می تواننـد در صـورت مشـاهده هرگونـه تغییـر کاربـری اراضی زراعـی و باغی، 

مراتـب را بـه اداره امـور اراضـی شهرسـتان و سـامانه مذکور گـزارش کنند.

آغاز برداشت مکانیزه خاکشیر
مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: 
بـرای اولیـن بـار برداشـت مکانیـزه خاکشـیر بـا یـک دسـتگاه کمبایـن در این 

شهرسـتان انجام شـده اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
فـرزاد فامـوری اظهـار کـرد: عملیـات برداشـت مکانیـزه توسـط یـک دسـتگاه 

کمبایـن نیوهلنـد در روسـتای دهنـو در سـطح 4۰ هکتـار اجرایـی شـد. 
وی تصریـح کـرد: کشـت ایـن محصـول با توجـه بـه مزیت هایی ماننـد پایین 
بـودن دفعـات خاکورزی در زمان کاشـت، برداشـت سـریع و نیاز آبی بسـیار کم 

مقـرون بـه صرفه و اقتصادی اسـت.

مرمت قنات جنگل شدید در سروستان 

مسـئول آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: 
مرمـت و بازسـازی قنـات جنگل شـدید با صـرف 7۸۸ میلیـون ریـال اعتبار به 

رسـید. پایان 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
مصطفـی جـوکار تصریـح کـرد: ایـن عملیـات در راسـتای اجرای طـرح احیاء و 
مرمـت قنـوات انجـام کـه هزینـه آن از محـل اعتبارات فنـی و اعتبـاری قانون 

بودجـه سـال ۹۸ تامیـن و جذب شـد. 
بـه گفتـه وی؛ بـا احیـاء این قنـات دبـی آب خروجی از پنـج به ده لیتر بـر ثانیه 
افزایـش یافتـه و در حـال حاضر 2۵ هکتار از اراضی کشـاورزی از آب این قنات 

می شـوند. مند  بهره 
او اظهـار کـرد: عملیـات مرمت شـامل گود بـرداری، دوس گـذاری، بغل کنی و 

الی روبـی بـوده که به اتمام رسـیده اسـت.

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

آغاز برداشت جو از 11 هزار و 405 هکتار مزارع
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: از ابتـدای خرداد ماه برداشـت 
جـو در سـطح 11 هـزار و 4۰۵هکتار از مزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی اظهار کرد: در سـال زراعـی جاری ۳۶12 هکتار جـو آبی و 77۹۳ 
هکتـار جـو دیم کشـت شـده اسـت که این آمار بدون احتسـاب سـطوح کشـت 

شهرسـتان زرقان است.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: در پـی نـزوالت جـوی مناسـب، تـاش 
کارشناسـان در پایـش بـه موقـع مـزارع و ارائـه توصیه هـای فنی بـرای اعمال 
فاکتور هـای مدیریتـی به کشـاورزان موجب شـده اسـت میزان تولیـد محصول 

بیـش از 24 هـزار تـن پیـش بینی شـود.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه تغییـر قیمـت جـو در بـازار آزاد، 

پیگیـری و مکاتبـات الزم جهـت راه انـدازی مراکـز خریـد تضمینـی در سـطح 
شهرسـتان صـورت گرفتـه اسـت تـا در صـورت کاهـش قیمـت بهره بـرداران 
بتواننـد محصـول خـود را بـا قیمـت 1۶۳۰ تومان به ایـن مراکز تحویـل دهند.

وی با اشـاره به روند افزایشـی کشـت جو طی سـال های اخیر اظهار امیدواری 
کـرد: در سـال آتـی با انجـام پروژه هـای تحقیقـی و ترویجـی، افزایش ضریب 
نفوذ بذر گواهی شـده و ارقام مناسـب با شـرایط منطقه شـاهد جهش در تولید 

این محصول باشـیم.

کاشت مجدد چغندرقند بهاره 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شـیراز گفت: کاشـت چغندرقنـد بهاره 
بعـد از هفـت سـال وقفـه مجـددا در 
منطقـه قره بـاغ حومه این شهرسـتان 

شـد.  انجام 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
ذبیـح اله سیروسـی با اشـاره بـه تعهد 
کاشـت یک صـد هکتاری چغنـدر قند 
بهـاره در این شهرسـتان تصریح کرد: 
ترویجـی  فعالیت هـای  و  تـاش  بـا 
مروجیـن پهنـه تـا کنـون 22 هکتار از 
اراضـی حومـه بـه زیـر کشـت چغندر 

قنـد بهـاره رفته اسـت. 
بـه گفته وی؛ رقم کاشـته شـده از نوع 

موریـل فرانسـوی اسـت کـه پیـش بینـی می شـود سـطح کاشـت در بخـش 
حومه شـیراز بـه 4۰ هکتار برسـد. 

ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: ارزان بودن محصـول و عدم تعهـد کارخانجات 
قنـد در پرداخـت بـه موقع بهـای محصول و نهاده ها در سـنوات گذشـته باعث 

شـده بود کشـاورزان رغبتی به کاشـت چغندر قند نداشـته باشـند.
سیروسـی بـا بیـان اینکـه دو کارخانـه قنـد کـوار و مرودشـت بـا کشـاورزان 
قـرار داد کشـت منعقـد کـرده اند، افـزود: بـا تضمین خریـد محصـول و توجیه 
کشـاورزان نسـبت بـه مزایای کشـت چغندر قند، توسـعه کشـت ایـن محصول 

راهبـردی محقـق می شـود.

مهار زبانه های آتش در کوه سبز پوشان شیراز 
در اواخـر خـرداد مـاه آتـش در ارتفاعـات سبزپوشـان شـیراز زبانـه کشـید و 
قسـمتی از اراضـی منابـع طبیعـی این منطقه را سـوزاند کـه در نهایت با تاش 
نیروهـای مردمـی و تمامی دسـتگاه های فعـال در مدیریـت بحران شهرسـتان 

شـیراز ایـن حریق مهار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: با کمـک و به کار گیری بیـش از ۳۰۰ 
نفـر نیـروی امـدادی آتـش سـوزی در ارتفاعات سـبز پوشـان منطقه ظفـر آباد 
بـه طـور کامـل مهـار شـد و عملیات لکـه گیری و رصـد قسـمت های مختلف 

پذیرفت.  نیز صـورت 
ذبیـح اهلل سیروسـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه وزش بـاد عملیات مهـار آتش 
بـا سـختی همـراه بـوده از همیـن رو نیرو هـای امدادی تـا حصـول اطمینان از 

توقـف کامـل آتـش در منطقه حضور داشـتند. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: با دریافـت اولین گـزارش مردمـی در خصوص 
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علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

ایـن حادثـه در روز پنج شـنبه بیسـت و دوم خرداد مـاه نیرو های امـدادی وارد 
عمـل شـده و بـا بیـش از ۳۰ سـاعت تاش مسـتمر موفق بـه کنتـرل و مهار 

شـدند.  آتش  این 
ارتـش جمهـوری  مردمی منطقـه،  و  نیروهـای خـود جـوش  گفتـه وی؛  بـه 
اسـامی، نیروهای بسـیج و سـپاه پاسـداران، منابـع طبیعی، تیـم عملیات ویژه 
آتش نشـانی شـهرداری شـیراز، هـال احمر، اورژانـس، شـوراها، و دهیاری ها 

در ایـن عملیـات مشـارکت فعـال داشـته اند. 
سیروسـی ابـراز کـرد: بـرآورد میـزان خسـارت و ارزیابـی سـطح آسـیب دیـده 
ایـن منطقـه نیـاز به بررسـی های دقیق کارشناسـان منابـع طبیعـی دارد که در 
روزهـای آینـده انجام و از طریق مسـئولین ذی ربط اطاع رسـانی خواهد شـد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بیـان کرد: حفـظ و صیانـت از منابع 
طبیعـی یـک وظیفـه شـرعی و ملـی اسـت کـه در راه پاسداشـت آن بایـد بـا 

فرهنـگ سـازی عمومی یـک بسـیج همگانـی ایجـاد کـرد. 

فراشبند خط مقدم مبارزه با ملخ صحرایی 
در فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: ایـن شهرسـتان از خطوط 
مقـدم مبـارزه بـا ملـخ صحرایی در اسـتان فارس اسـت کـه در ۳7۰۰ هکتار از 

اراضـی مرتعـی عملیـات مبارزه انجام شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور تصریـح کـرد: عملیات مبـارزه با توده هـای ملخ صحرایـی در فاز های 
مختلـف زندگـی ایـن آفت انجام شـده اسـت که منجـر به قطع چرخـه زندگی 

ملـخ و دفع خطر شـد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: بـا تاش شـبانه روزی جهاد کشـاورزی، ادارات 
شهرسـتان و مشـارکت کشـاورزان مبارزه با ملـخ صحرایی بـا موفقیت و بدون 

خسـارت صورت گرفت. 
بـه گفتـه وی؛ هزینه هـای مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی توسـط دولـت تامیـن 
و مشـارکت بهـره بـرداران و کشـاورزان در کاهـش هزینه هـا وکنتـرل ملـخ 

صحرایـی نقـش قابـل توجهـی داشـته اسـت. 
او ابـراز کرد: از اسـفند ماه سـال گذشـته دیـده بانی این آفت مهاجم در دسـتور 

کار جهاد کشـاورزی شهرسـتان قرار داشـته و تا کنون ادامه دارد. 

آغاز برداشت کلزا از مزارع
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: برداشـت کلزا از بیسـت و چهارم 
اردیبهشـت مـاه در ایـن شهرسـتان آغـاز شـد و تـا اواسـط خـرداد مـاه ادامـه 

داشت.
فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
ناصرانصـاری افـزود: سـطح کلـزای قابـل برداشـت در ایـن شهرسـتان 1۸۰۰ 
هکتـار اسـت کـه پیـش بینـی می شـود از ایـن سـطح 4۰۰۰ تـن محصـول 

برداشـت شـود.
وی تصریـح کـرد: کلـزا از جملـه محصوالتی اسـت کـه به صـورت تضمینی از 

طـرف دولـت و بـا قیمـت چهار هـزار و ۶۶۰ تومـان خریداری می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا با اشـاره به اینکـه پنج کمبایـن مجهز 
بـه هـد مخصـوص برداشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان فعالیـت می کننـد، ابـراز 
کـرد: دو سـیلو در ایـن شهرسـتان آمـاده تحویل گرفتـن محصول کلزا هسـتند.

آغاز برداشت 9200 هکتار اراضی گندم
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: برداشـت گندم در این شهرسـتان 

از اول خردادمـاه آغاز شـده اسـت و تـا اوایل تیرمـاه ادامه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری تصریـح کـرد: سـطح قابـل برداشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان ۹2۰۰ 
هکتـار اسـت کـه پیـش بینـی می شـود۵۰ هـزار تـن محصـول از ایـن مـزارع 

تولیـد و تحویـل مراکـز خرید شـود.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس48
شماره 61 - خرداد مـــــــاه 1399

انصـاری افـزود: بـه منظـور تسـریع در عملیـات برداشـت تعـداد 114 کمبایـن 
بومـی و غیـر بومـی در کار برداشـت گندم در این شهرسـتان مورد اسـتفاده قرار 

می گیرنـد.
 بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور خریـد گنـدم از کشـاورزان سـه مرکز خریـد در نظر 

گرفتـه شـده اسـت کـه از سـاعت هفت تـا 2۰ فعـال خواهنـد بود.
وی اظهـار کـرد: قیمـت مصوب پایه هـر کیلوگرم گندم 2۵۰۰ تومان اسـت که 

از کشـاورزان خریداری می شود.

توسعه نخیالت شهرستان
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از افزایش ۵۰ هکتاری کشـت نخیات 

در این شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری گفـت: در راسـتای تغییـر الگـوی کشـت و  توسـعه کشـت نخیات در 

ایـن شهرسـتان، سـطح زیـر کشـت آن بـه 17۰ هکتار رسـیده اسـت.
به گفته وی؛ بیشـترین سـطح زیرکشـت خرما در بخش شـیبکوه و رقم زاهدی 

است.
وی اضافـه کـرد در راسـتای افزایـش سـطح زیر کشـت نخیـات، کارگاه های 

آموزشـی ترویجـی نیـز بـا حضور محقق برجسـته اسـتان برگزار شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: بـا توجه به مسـاعد بودن شـرایط آب و هوایی 
ایـن شهرسـتان بـه منظـور توسـعه نخیـات ترویـج کاشـت ارقـام پرمحصول 

ارزشـمند در دسـتور کار قرار دارد.
ناصـر انصـاری گفـت باتوجـه به اینکه بیشـترین کشـت پاجوش خرمـا از اواخر 
فروردیـن مـاه در شهرسـتان آغـاز و تـا نیمـه اول خردادمـاه ادامه دارد، سـطح 

قابـل توجهی توسـعه کشـت در سـال جـاری خواهیم داشـت.

آغاز طرح کنترل جوندگان موذی
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: طرح مبـارزه با جونـدگان موذی 

بـا هـدف کنترل بیماری سـالک در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری اظهـار کـرد: بـه منظـور کنتـرل جونـدگان در شـعاع پانصـد متـری 

روسـتاها النـه موش هـای صحرایـی سـم گـذاری و النـه کوبـی می شـود.
او ابـراز کـرد: در مبـارزه بـا موش هـای صحرایـی از سـم فسـفردوزنگ کـه 
توسـط ایـن مدیریت تامین شـده اسـت با نظارت کارشناسـان جهاد کشـاورزی 

اسـتفاده می شـود.

بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح بـا توجـه بـه مشـکات بهداشـتی ایجـاد شـده در 
روسـتاها از ابتـدای اردیبهشـت مـاه در بخـش شـیبکوه و نوبنـدگان در حـال 

اسـت. اجرا 

این مقام مسـئول تصریح کرد: بر اسـاس مصوبه شـورای سـامت شهرسـتان، 
معاونـت  واگیـر  بیماری هـای  بـا  مبـارزه  واحـد  کشـاورزی،  جهـاد  مدیریـت 
بهداشـت، شـهرداری ها و دهیاری هـا در ایـن طرح همانند سـال های گذشـته 

دارند. مشـارکت 
وی افـزود: در پیشـگیری از سـالک، مبـارزه بـا جونـدگان از جملـه موش های 
صحرایـی، تخریب و تسـطیح اماکـن مخروبه و قدیمی، اتـاف و معدوم کردن 

سـگ های ولگـرد حائز اهمیت اسـت.

اجرای طرح انتخاب مشارکتی برنج
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت: طـرح P.V.S یـا انتخـاب 
مشـارکتی 1۶ رقـم برنـج در روش خشـکه کاری در سـطح ۵۰۰ متـر مربـع از 

اراضـی بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
ایـرج دهقانـی تصریـح کـرد: در این طـرح 14 رقم از بـذور ارسـالی از مدیریت 
زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا 2 رقم از بذور بومی مقایسـه 

و ارزیابـی خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: با توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و مصرف 
باالی آب در کشـت برنج به روش سـنتی لزوم اسـتفاده از سیسـتم های آبیاری 
تحـت فشـار در کشـت برنـج بـه منظـور افزایـش بهـره وری آب بسـیار حائـز 

اهمیت شـده اسـت.
وی افـزود: از اهـداف اجـرای این طرح عاوه بـر ارزیابی تاثیـر کاهش مصرف 
آب و افزایـش بهـره وری آن، مقایسـه ارقـام و انتخـاب بهتریـن رقـم جهـت 

کشـت بـه صـورت خشـکه کاری بـا آبیاری تیپ هسـت.

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

دهقانـی تاکیـد کـرد: در این طرح میزان زودرسـی، مقاومت به آفـات و امراض 
و میـزان عملکـرد نیـز مقایسـه خواهـد شـد تـا مناسـب ترین رقـم بـا توجه به 

شـرایط اقلیمی شهرسـتان شناسـایی و به کشـاورزان معرفی شـود.

پیش بینی تولید 5500 تن کلزا

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد با اشـاره به اینکه متوسـط عملکرد 
کلـزا در مـزارع این شهرسـتان 2۸۰۰ کیلوگرم در هکتار اسـت، گفـت: با توجه 
بـه ارزیابی هـا پیـش بینـی می شـود امسـال بیـش از ۵۵۰۰ تـن کلـزا در این 

شهرسـتان تولید شود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
ایـرج دهقانـی تصریـح کـرد: برداشـت کلزا از بیسـت و هفتـم اردیبهشـت ماه 

آغـاز و تـا اواسـط خـرداد مـاه ادامـه خواهد داشـت.
وی افـزود: سـطح قابـل برداشـت کاشـت کلزا در ایـن شهرسـتان1۹۵۰ هکتار 

است.
بـه گفتـه دهقانـی؛ تـا کنـون بیـش از 2۰ دسـتگاه کمبایـن مجهـز بـه هـد و 
غربالگـر مخصـوص برداشـت کلـزا در مـزارع ایـن شهرسـتان فعـال هسـتند .

او افـزود: بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده دو مرکـز خرید در این شهرسـتان 
کلـزا را از کشـاورزان خریـداری می کنند.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیـروز آباد اظهار کـرد: دانه کلـزا به صورت 
تضمینـی توسـط دولـت و بـا قیمـت چهـار هـزار و ۶۶۰ تومـان خریـداری 

می شـود.

آتش سوزی در مزارع افزر 
مهار شد

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی افـزر گفـت: چهـار هکتـار از مـزارع جـو دیـم 
روسـتای تنـگ کله بخـش افزر از توابـع شهرسـتان قیروکارزیـن طعمه حریق 

شد . 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
امیـن پورحمـزه جعفـر بیگلـو با اشـاره بـه وقـوع آتش سـوزی بامـداد نوزدهم 
اردیبهشـت ماه در مـزارع روسـتای تنـگ کله، تصریـح کرد: پس از دو سـاعت 
تـاش اهالـی روسـتا حریـق در ایـن مزرعه کنتـرل شـد و از پیشـروی آن در 

دیگـر مـزارع منطقـه جلوگیـری به عمـل آمد. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه حجـم آتـش سـوزی و از بیـن رفتـن کامـل ایـن 

مزرعـه، میـزان خسـارت 1۰۰ درصـد ارزیابـی و ارزش ریالی آن قریـب به 2۵۰ 
میلیـون ریـال برآورد شـده اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: در صـورت عدم همکاری سـریع مـردم در مهار 
آتـش سـوزی، قریـب بـه ۵۰۰ هکتـار از مزارع مجـاور طعمه حریق می شـد. 

پورحمـزه جعفـر بیگلـو ابـراز کـرد: مزارع حاشـیه جاده های روسـتایی هر سـاله 
بـا خطـر آتش سـوزی تهدید می شـوند کـه در این خصـوص اطاع رسـانی ها 

و هشـدار های گسـترده داده می شـود. 
وی بیـان کـرد: حـذف علف هـای هرز حاشـیه مـزارع مجـاور جـاده مهم ترین 
اقـدام مـد نظـر در جلوگیری از حریق مزارع اسـت کـه تا قبل از پایان برداشـت 

باید در دسـتور کار باشـد. 
او از کشـاورزان خواسـت: از رفـت و آمد های غیـر ضرور وسـایل نقلیه موتوری 
در مـزارع جلوگیـری کننـد، تا پایان برداشـت در مـزارع حضـور و ادوات مکانیزه 

و تراکتور هـا آمـاده به کار باشـند.
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی افـزر افـزود: آتـش زدن بقایـای گیاهـی پس از 
برداشـت محصـول در مـزارع بر اسـاس قانـون ممنوع اسـت و در صـورت بروز 
ایـن تخلـف افـراد متخلـف به مراجـع انتطامـی و قضایـی معرفی خواهند شـد. 

از رئیس اداره امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی 
قیروکارزین تقدیر شد 

توسـعه  دفتـر  کل  مدیـر  سـوی  حکمـی از  در 
جهـاد  وزارت  زهکشـی  و  آبیـاری  شـبکه های 
کشـاورزی از حبیـب کوهکـن رئیـس اداره امـور 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بنایـی  زیـر  و  فنـی 

شـد.  تقدیـر  قیروکارزیـن  شهرسـتان 
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، در این حکم 
کـه با امضای جال ابوالحسـنی اسـت، آمـده: از 
جدیـت و تاش هـای مسـتمر شـما در راسـتای 

پیشـبرد و تحقـق اهـداف مصـوب دفتر توسـعه شـبکه های آبیاری و زهکشـی 
در سـال 1۳۹۸ بـه ویـژه مشـارکت در امور فنی مهندسـی مدیریـت آب و خاک 

اسـتان فـارس تشـکر و قدردانـی می شـود. 
در قسـمتی دیگـر از ایـن تقدیر نامه ذکر شـده اسـت: امید اسـت ایـن تاش ها 
و خدمـات مقبـول درگاه حـق تعالـی قـرار گرفتـه و بیش از پیش موجبات رشـد 

و شـکوفایی زیر سـاخت های بخش کشـاورزی را فراهـم نماید؛ 
جذب اعتبار طرح های عمرانی عامل موفقیت 

کوهکـن در بیـان دالیـل موفقیـت خـود و اداره امور فنـی و زیر بنایـی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهار کرد: در چهار سـال گذشـته به 
طـور مسـتمر بـا رهنمود هـای مدیـران و کمـک همـکاران موفق بـه جذب ۶۰ 

میلیـارد ریـال اعتبـار برای سـاخت کانال هـای آبیاری شـده ایم. 
ایـن کارشـناس تصریـح کرد: با صـرف مبالغ جذب شـده هشـت کیلومتر کانال 
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احـداث و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت و مشـغول بـه سـاخت سـه کیلومتر 
کانـال دیگـر نیـز هسـتیم کـه در چنـد مـاه آینده بـه ذی نفعـان و کشـاورزان 

قیروکارزینـی تقدیـم می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ در نتیجـه این اقدامـات قریب بـه ۵۰۰ بهره بـردار در نزدیک به 
1۵۰۰ هکتـار از اراضـی زراعـی زیر دسـت سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین از 
شـبکه های آبیـاری بهره منـد شـده اند که بـه همین دلیـل بهـره وری در آب، 
راندمـان انتقـال آب و بـه تبع تولید محصوالت کشـاورزی افزایش یافته اسـت. 
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن بیـان کـرد: پیگیـری رفع موانـع و مشـکات اجتماعـی در اجرای 
طرح هـای شـبکه های آبیـاری، نظـارت عالیـه بـر ُحسـن اجـرای پروژه هـا، 
برقـراری ارتبـاط و تعامـل سـازنده بـا ذی نفعـان و پیمانـکاران در موفقیت این 

اداره اثـرات مثبت داشـت. 
کوهکـن برقـراری ارتبـاط موثر با ادارات و سـازمان های همسـو و همکار مانند 
اداره آبیـاری و سـازمان آب را در پیشـبرد برنامه هـای سـازمان متبـوع خـود 
حائـز اهمیـت دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد: ایـن رونـد موفقیت و توسـعه با 
عملیاتـی شـد طـرح انتقـال آب سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن بـا لوله های 

GRP ادامـه یابد. 

وی تشـریح کـرد: طـرح انتقـال آب بـه بیـش از 1۰ هـزار هکتـار از اراضـی 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـه وسـیله لوله هـای GRP در وزارت جهاد کشـاورزی 
مصـوب و هـم اکنـون در سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور در حـال 
بررسـی اسـت تـا پـس از تائید بـه منظور تضمیـن فاینانـس داخلی به شـورای 

اقتصاد ارسـال شـود. 
کانال هـای متنـوع پایـاب سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن تا کنـون در چهار 
فـاز در روسـتا های نجـف آبـاد، قاسـم آبـاد، فخر آبـاد، علی آبـاد بهمـن، بیان، 

عزیزآبـاد و منصـور آبـاد بـه اتمـام رسـیده یا در در حال سـاخت اسـت. 

آغاز برداشت محصوالت جالیزی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن ضمـن اعـام آغـاز برداشـت 
محصـوالت جالیـزی گفـت: عملیـات برداشـت از اوایـل خـرداد ماه شـروع و تا 

اواسـط تیـر مـاه ادامـه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود بیـش از 12۰ هـزار تـن 
محصـوالت جالیـزی در ایـن شهرسـتان تولیـد کـه به مقاصـد میادین سراسـر 
کشـور و کشـور های همسـایه خصوصا روسـیه، عراق و بعضا افغانسـتان ارسال 

می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: انـواع محصـوالت جالیـزی شـامل خربـزه، 
هندوانـه، طالبـی، گرمـک و انـواع رقم هـای هیبریـد شـمام از جملـه ملـون و 

جانـا در سـطحی بالـغ بـر ۳ هزار هکتار در این شهرسـتان کشـت شـده اسـت. 
او ابـراز کـرد: بیشـترین سـطوح زیر کشـت محصـوالت جالیزی در شهرسـتان 
قیروکارزیـن بـه ترتیـب متعلـق بـه خربـزه، انـواع شـمام، هندوانـه، طالبـی و 

اسـت.  گرمک 
بـه گفتـه او؛ میانگیـن تولیـد ایـن محصـوالت در مـزارع قیروکارزیـن نزدیـک 
بـه ۳۵ تـن در هکتـار اسـت کـه بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی منطقـه و دانش و 

تـاش کشـاورزان، محصـول از کیفیـت مطلوبـی برخوردار اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال زراعـی جـاری هزینـه تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی خصوصـا محصـوالت صیفـی و جالیزی افزایـش قابل توجه داشـته 
اسـت، بیـان کـرد: رعایت الگوی کشـت و سـطوح اباغـی، هماهنگـی زراعین 
بـا مسـئولین پهنه های کشـاورزی و تنوع بخشـی در محصوالت کاشـته شـده 

در تنظیـم بـازار فـروش محصـوالت حائـز اهمیت اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن تاکید کـرد: اسـتفاده از آبیاری 
تحـت فشـار بـه صـورت تیپ و بـه کارگیـری روش های کشـت تونلـی و کف 
پاسـتیک در کاشـت محصوالت جالیزی مازاد بر کشـت نشـایی موجب شـده 
علیرغـم آب بـر بـودن ایـن محصـوالت، مصـرف آب در مـزارع تـا 4۰ درصـد 

کاهـش یابد. 

بـه گفتـه وی؛ بـه طـور میانگین بـرای هر هکتـار از محصولـی ماننـد هندوانه 
در کشـت های معمولـی بیـش از 12 هـزار متـر مکعـب آب صـرف می شـود. 

همتـی افـزود: بـا توجـه بـه مصرف حجـم زیـادی از رول هـای پاسـتیکی در 
مـزارع جالیـز کشـاورزان ملزم بـه رعایت محیط زیسـت و جمـع آوری ضایعات 

از محـل فعالیـت و اراضی کشـاورزی هسـتند. 
او بـا اشـاره بـه اهمیـت ایجـاد اشـتغال در مناطـق روسـتایی کـه وابسـته بـه 
کشـاورزی هسـتند گفـت: از آغاز کشـت تا پایان برداشـت محصـوالت جالیزی 
بیـش از ۳ هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه شـکل فصلـی 

مشـغول بـه کار خواهنـد بود. 
در سـال زراعـی گذشـته 12۳ هـزار تن انـواع محصـوالت جالیزی از سـطحی 

بالـغ بـر ۳۶۰۰ هکتـار در قیروکارزین تولید شـده اسـت. 

آغاز خرید حمایتی گوجه فرنگی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز خریـد حمایتـی گوجه 
فرنگـی خبـر داد و گفـت: بـه منظور اجرای ایـن طرح کشـاورزان گوجه فرنگی 
کار از امـروز بیسـت و هفتـم خرداد ماه بـه کارخانه مورد نظر معرفی می شـوند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: در این طـرح قیمت هر کیلـو گوجـه فرنگی ربی 
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ده هـزار ریـال تعییـن کـه مبلـغ ۶۵۰۰ ریـال بـا سـر رسـید دو ماهـه از طرف 
کارخانـه طـرف قـرار داد تعهد پرداخت شـده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ مابـه التفـاوت قیمـت تعییـن شـده بـه مبلـغ ۳۵۰۰ ریـال نیز از 
طـرف اداره کل تعاونی روسـتایی اسـتان فـارس پس از انجـام مراحل اداری به 

منظـور حمایـت به حسـاب کشـاورزان واریز خواهد شـد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در حال حاضـر سـهمیه روزانـه تخصیصی به 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـرای معرفی بـه کارخانه ۵۰ تن اسـت کـه مقصد آن 

شهرسـتان مرودشـت خواهد بود. 
او ابـراز کـرد: صرفـا افـراد کشـاورز گوجـه فرنگـی کار ایـن شهرسـتان امکان 
معرفـی بـه کارخانـه را خواهنـد داشـت و از معرفی افـراد واسـطه جلوگیری به 

می آید.  عمـل 
همتـی بـا بیان اینکـه معرفی نامه های صادر شـده فقـط یک روز اعتبـار دارد، 
افـزود: کشـاورزان عاقـه منـد به اسـتفاده از این طـرح صرفا پـس از بارگیری 
محصـول و آمـاده حمـل بـودن آن بـه مراکـز یـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان قیروکارزیـن بـرای اخـذ معرفـی نامه مراجعـه کنند. 
وی تاکیـد کـرد: محصـول گوجـه فرنگـی در کارخانـه بـه صـورت فلـه ای 
دریافـت می شـود از ایـن رو کشـاورزان می تواننـد سـبد های حمـل محصول 

را عـودت و دوبـاره اسـتفاده کننـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه نقـش تعاونـی 
گفـت:  آن  بـازار محصـوالت  تنظیـم  و  از کشـاورزی  در حمایـت  روسـتایی 
امیدواریـم بـا اعمـال ایـن سیاسـت حمایتـی از زیـان گوجـه فرنگـی کاران 

جلوگیـری شـود. 
همتـی عنـوان کـرد: متاسـفانه علیرغـم اطـاع رسـانی های مکـرر و انجـام 
برخـی سیاسـت های تشـویقی امـا بـاز شـاهد کاشـت مـازاد بر الگوی کشـت 
محصـوالت صیفـی خصوصـا گوجـه فرنگـی در مناطـق مختلـف شهرسـتان 

 . هستیم
وی؛ روسـتا های هنـگام، ابوعسـکر، زیـن آبـاد، هـورز، تنـگ کیـش از توابـع 
دهسـتان هنـگام واقـع در بخش مرکـزی را محل عمده کشـت گوجـه فرنگی 

دانسـت.  قیروکارزین  در 
سـطح کاشـت گوجه فرنگـی در قیروکارزین قریـب به یک هزار هکتـار برآورد 

می شـود کـه تولیـدی بالـغ بر ۵۰ هـزار تن برای آن پیش بینی شـده اسـت. 

بیمه گری محصوالت تابستانه آغاز شد 
مدیـر عامـل شـرکت خدمـات بیمـه محصـوالت کشـاورزی پیشـگامان گفت: 
بیمـه گـری کنجـد، لوبیـا و دیگـر محصـوالت تابسـتانه از ابتـدای خـرداد ماه 

آغـاز و تـا پانزدهـم تیر مـاه ادامـه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

شـهرام امیـری اظهـار کـرد: انجـام فراینـد بیمـه گری ایـن محصـوالت کاما 
بـر اسـاس خـود اظهـاری کشـاورز اسـت و قبـل از کشـت امـکان صـدور بیمه 

نامـه را دارد.
وی تصریـح کـرد: بارندگی هـای سـیل آسـا، تگـرگ، سـیل، طوفـان، سـرما و 
گرمـا در زمـان گلدهـی از مهم تریـن عوامـل خطـر تحـت پوشـش بیمـه برای 
ایـن محصـوالت زراعـی اسـت کـه کشـاورزان عمدتـا هـر سـاله از آن آسـیب 

می بیننـد. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه حـق بیمـه سـهم بیمـه گـذار در گزینه هـای مختلف بر 
اسـاس میـزان حداکثـر تعهـد خسـارت متفـاوت اسـت، ابـراز کـرد: در صـورت 
وقـوع عامل خسـارت تحت پوشـش هـر هکتار کنجد با بیشـترین میزان سـطح 

تعهـد تـا ۵۰ میلیـون ریـال جبران خسـارت هزینـه تولید می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی کشـور یـک صنـدوق به 
منظـور حمایـت از بخـش کشـاورزی اسـت کـه دولت محتـرم بـرای حمایت از 
کشـاورزان یارانه هـای خـود را در قالـب حـق بیمـه سـهم دولت و تامیـن منابع 

مالـی غرامت هـا بـه آن اعطـا می کنـد. 
امیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه در قیروکارزیـن هـر سـاله بیـش از 2 هـزار هکتـار 
از زمین هـای زراعـی بـه کشـت محصوالتـی ماننـد کنجـد و لوبیـا اختصـاص 
دارد، اظهـار امیـدواری کـرد: بـا اقدامـات ترویجـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان و تـاش کارشناسـان صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی درصد 

قابـل توجهـی از اراضـی تحـت پوشـش بیمـه قـرار گیرد.
مدیـر عامل شـرکت خدمـات بیمه محصوالت کشـاورزی پیشـگامان بیان کرد: 
بـر اثـر بـارش تگـرگ مهـر مـاه سـال گذشـته کشـاورزان قیروکارزینـی تا ۸۰ 
درصـد دچـار خسـارت شـدند که بـه دلیل عـدم خرید پوشـش بیمه ای بـا زیان 

زیـادی مواجه شـدند. 
انجـام بیمـه انـواع محصوالت کشـاورزي، دام، طیور، زنبورعسـل، کرم ابریشـم 
و آبزیـان پرورشـي در مقابـل خسـارت هاي ناشـي از حـوادث قهـري نظیـر 
تگـرگ، طوفـان، بـاد گـرم، خشکسـالي، زلزلـه، سـیل، سـرمازدگي و یخبندان، 
آتش سـوزي، صاعقـه از وظایـف اصلـی صنـدوق بیمـه محصوالت کشـاورزی 

ست.  ا

"پاپایا" در قیروکارزین به بار نشست 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـرای اولین بار کاشـت 
آزمایشـی پاپایـا در قیروکارزیـن و اسـتان فـارس بـه بـار نشسـته و میـوه آن 

می شـود.  برداشـت 
روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  عمومی مدیریـت 
شهرسـتان  کشـاورزی 
مهـدی  قیروکارزیـن، 
کـرد:  تصریـح  همتـی 
معلـم  جعفـری  محمـد 
بـا  قیروکارزینـی  ذوق  بـا 
کاشـت پاپایـا بـه صـورت 
بـذری و از ارقـام پـا کوتاه 
در  خانگـی  باغچـه  در 
حـال حاضـر ۳۰ درختچـه 

دارد.  مثمـر  پاپایـای 
بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
کاشـت  اینکـه  توضیـح 
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بـذور ایـن گیاه در اردیبهشـت ماه سـال گذشـته انجام شـده اسـت، ابـراز کرد: 
ایـن گیـاه درختچـه ای و چنـد سـاله ممکـن اسـت تـا 2۰ سـال عمر کنـد، اما 
عمـر مفیـد و اقتصـادی آن بیشـتر از سـه سـال نیسـت و نخسـتین میـوه پاپایا 

از کاشـت بـذر بـه دسـت می آیـد. معمـوال 12 مـاه پـس 
بـه گفتـه وی؛ هـر گل از پاپایـا حـدود پنـج ماه پـس از گرده افشـانی بـه میوه 
کامـل و رسـیده تبدیـل می شـود و در زمـان رسـیدن، رنـگ میوه ها از سـبز به 

زرد و گاهـی نارنجـی تغییـر می یابد.
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه، ایـن درختچه هـا در فضـای آزاد و کنتـرل نشـده 
قـرار دارنـد، اظهار کرد: کاشـت تجـاری این محصـول در فضـای گلخانه ای و 
کنتـرل شـده قطعـا بـا بهـره وری بیشـتری در تولیـد میـوه پاپایا همـراه خواهد 

 . شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن تاکیـد کـرد: تنـوع بخشـی به 
محصـوالت قابـل کشـت در شـرایط اقلیمی ایـن شهرسـتان و ارزیابی شـرایط 
از اهدافـی اسـت کـه در کشـت های  کاشـت، داشـت و برداشـت آن یکـی 

آزمایشـی دنبـال و بـه دقـت رصـد می شـود. 
او بـا بیـان اینکـه کشـاورزان پیشـرو نقـش بسـزایی در معرفی گونه هـا و ارقام 
گیاهـی جدیـد بـه دیگر کشـاورزان منطقـه دارند، گفـت: آماده ایم کشـت های 
آزمایشـی و تحقیقـی با مشـارکت کشـاورزان در مناطـق مختلف شهرسـتان را 

توسـعه دهیم. 
خربـزه درختـی یـا پاپایـا میـوه گیـاه "کاریـکا پاپایـا" بوده کـه رویشـگاه آن در 
آمریـکای مرکـزی و جنـوب مکزیـک اسـت امـا در حـال حاضـر در بسـیاری 
 "papain" از نقـاط جهـان نیـز رشـد کـرده ، پاپایـا حـاوی یـک آنزیـم بـه نـام
اسـت کـه می  توانـد زنجیره  هـای سـخت پروتئین موجـود در گوشـت ماهیچه 

کند. تجزیـه  را 

پرداخت بیش از 191 میلیارد ریال خسارت 
سیل سال 98

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره به تخصیـص بیش از 
2۸۹ میلیـارد ریـال اعتبـار جبران خسـارت سـیل ۹۸ بـه بخش کشـاورزی این 
شهرسـتان گفـت: تا کنـون نزدیک به 7۰ درصـد از این اعتبارات بـه مبلغ 1۹1 

میلیـارد و ۵2۵ میلیـون ریـال به خسـارت دیدگان پرداخت شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: مبلـغ 144 میلیـارد و 7۶4 میلیون ریـال از اعتبار 
تخصیصـی در قالـب کمک هـای باعـوض بـوده اسـت کـه قسـط اول آن به 

میـزان ۶۳ میلیـارد ریـال بـه حسـاب ذی نفعان واریـز گردید. 
او ابـراز کـرد: مرحلـه دوم ایـن کمک هـا در حـال تـدارک برای پرداخت اسـت 
کـه بـا توجـه به تعهـدات اخذ شـده از باغداران واریـز آن منوط به رفع اثر سـوء 
ناشـی از حادثـه روی داده و ارائـه بیمـه نامه معتبر واحد خسـارت دیده اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: عـددی بالغ بـر 144 میلیـارد ریـال از اعتبارات 
مذکـور نیـز بـه صـورت تسـهیات قـرض الحسـنه بـا کارمـزد 4 درصـد بوده 
اسـت کـه در حـال حاضـر 11۳4 نفـر از افراد مشـمول نزدیک بـه 12۹ میلیارد 

ریـال آن را جـذب کـرده اند. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجه بـه میـزان اعتبار تخصیصـی و جذب مبالـغ کمک های 
باعوض و تسـهیات قـرض الحسـنه، قیروکارزین در میـزان اعتبار تخصیص 

یافتـه پیشـتاز و رکورد دار جذب آن در اسـتان فارس اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین ضمن تقدیر از تـاش همکاران 
خـود در پرداخـت ایـن حجـم از خسـارت ها افـزود: در پرداخـت ایـن اعتبارات 
شـعب بانک هـای کشـاورزی، ملـی، توسـعه تعـاون، صـادرات، ملـت و سـپه 
مشـارکت فعـال داشـته و نهایـت همـکاری را بـا باغـداران و افـراد خسـارت 

دارند.  دیـده 

همتی با یاد آوری اینکه کارگروه خسـارت سـیل ۹۸ در سـال گذشـته تشـکیل 
و درخواسـت های خسـارت را بررسـی کـرده انـد، بیـان کـرد: بـرای پرداخـت 
ایـن خسـارت ها 1۳۹۵ فقـره درخواسـت تائیـد شـده در سـامانه جامـع امداد و 

بازسـازی دولـت بارگـذاری و دسـتور پرداخت آن صادر شـده اسـت.
بـا تائیـد کار گـروه شهرسـتانی و اسـتانی خسـارت سـیل ۹۸ در قیروکارزیـن 
باغـداران خسـارت دیـده مشـمول بـه ازای هـر هکتـار بـاغ مثمـر 2۵ میلیـون 
ریـال کمـک باعـوض و 2۵ میلیون ریـال تسـهیات قرض الحسـنه دریافت 

می کننـد. 

حریق؛ مهمان ناخوانده در مزارع و باغ های 
شهرستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با بیـان اینکه حریـق در مزارع 
و باغ هـای ایـن شهرسـتان دنبالـه دار شـده اسـت، گفـت: در یـک حریق 12۰ 

اصلـه درخـت از یـک بـاغ طعمه آتش شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کرد: در حادثه امروز دوشـنبه بیسـت و دوم اردیبهشـت 
مـاه در روسـتای باغنـو 7۰ اصلـه درخـت لیمـو تـرش، ۵۰ اصله نخـل، خطوط 
انتقـال آب و اتصـاالت آن دچـار حریـق شـدند که ایـن باغ تا سـقف 7۰ درصد 
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است.  دیده  آسـیب 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: ایـن آتـش سـوزی بـا همـکاری بخشـداری 
افـزر و اعـزام دو دسـتگاه آتـش نشـانی به محـل و حضـور نیروهـای مردمی، 
کارشناسـان جهاد کشـاوری افـزر، نیرو هـای انتظامی و عوامل شـهرداری افزر 

و قیـر مهـار و کنترل شـد. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن عملیـات قریب به سـه سـاعت به طـول انجامیـد و مراحل 

لگیـری نیـز به خوبـی صورت گرفته اسـت. 
همتـی بـا بیـان اینکـه وزش بـاد عملیـات اطفـاء حریق را بـا دشـواری مواجه 
سـاخته بـود، ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه موقعیـت محـل وقـوع ایـن حادثـه در 
صـورت عدم واکنش سـریع سـطح وسـیعی از ایـن باغ و دیگـر باغ های مجاور 

در آتـش می سـوخت. 
وی ضمـن تقدیـر از همـکاری عمـوم مـردم محلی و دهیـاری روسـتای باغنو 
تاکیـد کـرد: سـازماندهی مردم به منظور آشـنایی بـا روش های کنتـرل حریق 

و آمـاده بـاش کامـل در این ایام بسـیار ضروری اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره بـه اینکه ایـن حریق 
چهارمیـن مـورد از آتـش سـوزی در مـزارع و باغ هـا از آغـاز ایـن هفته اسـت، 
بیـان کـرد: عاوه بـر گرمای هوا و ازدیاد علف های هرز خشـک شـده، سـهل 

انـگاری عوامـل انسـانی نیز در وقوع خسـارت دخیل اسـت.

خشکه کاری برنج در قیروکارزین حمایت می شود
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: خشـکه کاری برنج به 
وسـیله آبیـاری نواری مورد حمایت جهاد کشـاورزی اسـت و نهاده هـای یارانه 

دار بـه آن اختصـاص می یابد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه پیـش رو بـودن فصـل برنـج کاری تصریـح کرد: 
خشـکه کاری برنـج بـه عنـوان یکـی از روش های کشـت مسـتقیم اسـت که 

قابلیـت اجـرا در مزارع ایـن شهرسـتان را دارد. 
بـه گفتـه وی؛ کشـت برنـج بـه صـورت غرقابـی همانند سـال های گذشـته با 

ممنوعیـت و محدودیـت مواجه اسـت. 
او بـا یـاد آوری اینکـه بیـش از 7۰۰ هکتـار از اراضـی مناطـق مختلـف ایـن 
شهرسـتان سـابقه شـالی کاری و تولیـد برنـج را دارند، بیان کرد: خشـکه کاری 

راه کاری مهـم در رونـق و جهـش تولید برنج برای دسـتیابی به جایگاه گذشـته 
قیروکارزیـن در تولیـد ایـن محصـول ارزشـمند خواهد بود.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه در سـال گذشـته بـرای اولیـن بـار دو هکتار 
خشـکه کاری برنـج در قیروکارزیـن اجرا شـده اسـت، اظهـار کرد: تولیـد در این 

مـزارع رضایـت بخش بـود و مـورد اقبال کشـاورزان قـرار گرفت. 
همتـی ابـراز کرد: خشـکه کاری یکی از روش هـای ارزشـمند در کاهش میزان 
مصـرف آب و غلبـه بـر کـم آبـی ناشـی از خشکسـالی های اخیـر اسـت کـه 
موجـب کاهـش مصـرف انـرژی و کاسـته شـدن از زحمـت کشـاورز نسـبت به 

روش تهیـه خزانـه می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن تاکیـد کـرد: اجـراي آسـان 
از  پیشـگیري  و  کاشـت  بـراي  نیـاز  مـورد  زمـان  کاهـش  مزرعـه،  مدیریـت 
کشـت هاي تاخیـري و پیشـرفت اقتصـاد منطقـه از دالیـل بـا اهمیـت ترویـج 

خشـکه کاری برنـج اسـت. 
وی افـزود: کاهـش 4۰ درصـدی هزینه هـا، یکنواختی در سـبز شـدن مزرعه و 
رسـیدن محصول، امکان اسـتفاده از کمباین در زمان برداشـت، کاهش آلودگي 
خـاک و آب، بهبـود تهویـه خـاک، کاهش امراض و آفـات برنـج و بهبود بیان 

آبـي از دیگر مزایای خشـکه کاری برنج اسـت.
ایـن مقـام مسـئول توضیـح داد: خشـکه کاری راهـکار اقتصـادی برای کشـت 
برنـج اسـت کـه تحقیقـات آن طی سـال های گذشـته در برخی اسـتان ها انجام 
شـده امـا هنـوز اسـتقبال زیـادی از سـوی کشـاورزان نسـبت بـه ایـن روش را 

نیستیم. شـاهد 
کارشناسـان خشـکه کاری را کشـت مسـتقیم برنج به شـیوه ای جدید بدون نشا 
کاری تعریـف و عنـوان می کننـد کـه ایـن روش در مقایسـه بـا روش مرسـوم 
کـه هـدرروی بـذر و آب دارد، بـه علـت رعایـت تراکـم و عمق مطلوب کشـت، 
موجـب جوانـه زنـی بهتـر و افزایـش بهـره وری در اسـتفاده از نهاده هـای آب، 

بـذر، سـم وکود می شـود.

صدور 6500 حواله کودهای یارانه دار 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: در سـال 1۳۹۸ بیش از 
۶۵۰۰ مـورد حوالـه الکترونیـک بـرای توزیـع کود های شـیمیایی یارانـه ای در 

ایـن مدیریت صادر شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
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مهـدی همتـی بـا تاکیـد بر اینکـه سـامانه توزیـع نهاده هـای ایـن مدیریت در 
نـوع خـود در کشـور منحصـر به فـرد اسـت، اظهار کـرد: در زیر بخـش زراعت 
۵ هـزار حوالـه و بـه زیر بخـش باغبانـی بیـش از 1۵۰۰ حواله اختصـاص دارد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه ۳۹۰۰ نفـر بهـره بـردار از یارانه هـای 
حمایتـی دولـت در ایـن بخـش بهره مند شـده انـد، تصریح کـرد: این تعـداد از 
حواله هـای الکترونیـک بـه منظـور توزیـع بیـش از ۳4۰۰ تن انـواع کوده های 

یارانـه دار صادر شـده اسـت. 
او بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته سـهمیه کـود شـیمیایی اختصـاص یافته به 
شهرسـتان قیروکارزیـن 27۰۰ تـن اوره، 2۵۰ تـن فسـفات تریپـل، 11۰ تـن 
فسـفات آمونیـوم و 22۰ تـن پتـاس بـوده اسـت، تشـریح کـرد: بهبـود تغذیـه 
گیاهـی و افزایـش عملکـرد محصـول از مهم ترین اهـداف مد نظر اسـت که با 

ایـن حمایت هـا دسترسـی بـه آن تسـهیل می شـود. 
وی بیشـترین میـزان تخصیـص نهـاده را مربـوط بـه زیـر بخش زراعـت برای 
محصوالتـی ماننـد گنـدم، کلزا، جـو، لوبیا، کنجـد و گوجه فرنگی اعـام و ابراز 
کـرد: در زیـر بخـش باغبانـی نیز انـواع نخیات و مرکبـات مانند لیمو شـیرین، 
لیمـو تـرش، پرتقـال و نارنگی کود های شـیمیایی دولتـی را دریافت کـرده اند. 
بـه گفتـه او؛ شناسـایی و ثبـت اطاعات سـطح زیر کشـت محصـوالت زراعی 
یـا باغـی افـراد متقاضـی در هـر سـال زراعـی در سـامانه جامـع پهنـه بندی و 
مدیریـت داده های کشـاورزی پیش شـرط بررسـی تخصیص نهاده هـای یارانه 

دار بـه افراد اسـت. 
همتـی بـا بیـان اینکـه 12 عامـل توزیـع نهاده هـا در قالـب تعاونـی یـا بخش 
خصوصـی بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی همـکاری دارنـد، اضافه کرد: شـرکت 
تعاونـی کشـاورزی و باغـداری قیروکارزیـن و تعاونـی تولیـد مبـارک آبـاد بـه 
توزیـع سـهمیه های تخصیصـی  و  در جـذب  تعاونی هـا  عنـوان موفق تریـن 

اقـدام کـرده اند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با یاد آوری سـطح زیر کشـت 
۳2 هـزار هکتـاری اراضـی زراعـی و باغی در این شهرسـتان افـزود: متقاضیان 
صرفـا از طریـق کارگـزاران رسـمی و عاملیـن مجـاز توزیع نسـبت بـه دریافت 
سـهمیه خـود اقـدام کنند، بـا توزیـع کود های خـارج از شـبکه و غیراسـتاندارد 

برخـورد قانونی می شـود.

قیمت جو در قیروکارزین تثبیت می شود
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به اهمیـت تنظیم بازار 
محصـوالت راهبـردی کشـاورزی گفـت: بـا آغـاز خریـد تضمینی جـو تولیدی 
کشـاورزان قیمـت آن در بـازار تثبیـت و از زیان کشـاورزان جلوگیری می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

مهـدی همتـی اظهار کرد: از شـنبه سـوم خرداد مـاه در این شهرسـتان اتحادیه 
شـرکت های تعاونـی روسـتایی اسـتان فـارس بـه عنـوان عامـل و شـرکت 
سهامی پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس بـه عنـوان مباشـر هر کیلو جـو را به 

قیمـت 1۶۳۰ تومـان از کشـاورزان خریـداری می کننـد. 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن قیمت بـه عنوان کـف قیمت جـو در بـازار خواهد بود، 
افـزود: بـه منظـور خریـد جو در مراکـز خرید تضمینـی، حداکثر افـت مفید قابل 
قبـول ۵ درصـد و بیشـترین افـت غیر مفید قابـل قبول ۳ درصد اسـت و میزان 

رطوبـت مجاز محصـول 14 درصـد خواهد بود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: خریـد جو صرفـا بـرای محصـول تولیدی در 
سـال زراعـی جاری از کشـاورزانی کـه در سـامانه جامع پهنه بنـدی و مدیریت 
داده هـای کشـاورزی ثبـت اطاعـات شـده انـد امـکان پذیـر بـوده و خریـد از 

اسـت.  ممنوع  واسـطه ها 
بـه گفتـه وی؛ تولیـد جو در سـال زراعی ۹۹-۹۸ نسـبت به سـال پیشـین خود 
افزایـش سـه برابـری دارد کـه ایـن موضوع باعث شـده اسـت ضـرورت ایجاد 

مراکـز خریـد تضمینی بـرای این محصول احسـاس شـود. 
 همتـی ابـراز کـرد: پیـش بینی می شـود بیش از 4هـزار تن جو از سـطح بیش 
از 2 هـزار و 4۰۰ هکتـاری ایـن محصول برداشـت شـود و قسـمتی از محصول 

مـازاد بـر مصرف کشـاورزان و دامـداران به مزاکز دائر شـده تحویل شـد. 
در زمـان تحویـل هـر محمولـه از محصـول تولیـدی بـه مراکز خریـد تضمینی 
ارائـه و تسـلیم تصویـر کارت ملـی، شـماره حسـاب بانکـی و شـماره همـراه 

الزامی اسـت. 

 کاشت توتون برای اولین بار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـرای اولیـن بـار یـک 
هکتـار از زمین هـای زراعـی شـهر مبـارک آبـاد از توابـع بخـش مرکـزی این 

شهرسـتان بـه کشـت توتـون اختصـاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره به اینکـه تنباکو برگ خشـک عمـل آوری شـده گیاه 
توتـون اسـت، اظهـار کـرد: ایـن کشـت در دو مرحله خرانه و کاشـت نشـاء در 
مزرعـه انجـام و پیـش بینـی می شـود قریب بـه پنج تـن تنباکو از ایـن مزرعه 

برداشـت شود.
همتـی بـا بیان اینکه شـرایط ایـن مزرعه در حـال حاضر بسـیار رضایت بخش 
و در آغـاز مرحلـه سـر زنی اسـت، ابـراز کرد: در ایـن مرحلـه، گل آذین و برخی 
از برگ هـای فـو قانـی بوتـه بـه منظـور افزایش کمـی و کیفی سـایر برگ های 

توتـون قطع می شـود. 
وی عنـوان کـرد: با توجه به امکان تولید مناسـب این محصـول در قیروکارزین 
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و در صـورت ورود شـرکت دخانیـات در خرید تنباکوی کشـاورزان، می توان به 
اسـتمرار و توسـعه کشـت این گیاه با ارزش امیـدوار بود. 

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بـر اینکه افزایـش تولیـد تنباکو در عدم خـروج ارز 
از کشـور بـا اهمیـت اسـت، تصریـح کـرد: توسـعه کاشـت ایـن گیاه بـه دلیل 
مصـرف آب کـم، اشـتغال زایـی بـاالی آن و صرفـه اقتصـادی حائـز اهمیـت 
اسـت و در برنامـه ششـم توسـعه کشـور مقرر شـده کشـت توتون تـا 4۰ هزار 

تـن توسـعه پیـدا کند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن یاد آور شـد: خشکسـالی های 
اخیـر و افـت سـفره های آب هـای زیر زمینی موجب شـده کشـاورزان ضرورت 
تغییـر الگـوی کشـت را احسـاس و بـه تجربه هـای جدیـد در کشـاوزی روی 

آورند.
بـه گفتـه وی؛ همراهـی کشـاورزان پیشـرو با کارشناسـان جهاد کشـاورزی در 
ایـن شهرسـتان، باعث شـده اسـت که گیاهـان جدیـد و متنوعی مانند، سـویا، 
توتـون، پنبـه، کینـوا، ارزن، نرگـس، و برخـی دیگـر از گیاهان دارویـی در این 

شهرسـتان کشـت و ترویج شـود.
مازنـدران،  اسـتان های  ایـران شـامل  تنباکـو در  مهم تریـن مناطـق کشـت 
اصفهـان، بوشـهر و قسـمت هایی از اسـتان فـارس اسـت، در حـال حاضـر 
ارزان تریـن نـوع تنباکـو هـر کیلـو گـرم بالـغ بـر ۳۰ هـزار تومـان ارزش دارد. 

از انتقال پا جوش نخل از خنج و دشت الر 
جلوگیری شود 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفـت: به منظـور رعایت اصول 

قرنطینـه نباتـی از خریـد و انتقـال پا جـوش نخل از شهرسـتان خنـج و منطقه 
دشـت الر اکیدا جلوگیری شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره به آلودگـی برخـی از نخلسـتان های شهرسـتان خنج 
بـه آفـت سـر خرطومی حنایـی تصریح کـرد: سـرخرطومی حنایی خرمـا نوعی 
آفـت خطرنـاک قرنطینـه ای اسـت کـه در صـورت بـی توجهی و کـم اطاعی 
باغـدار و عـدم همـکاری آنـان خسـارت های جبـران ناپذیـری در پـی خواهـد 

داشت. 
بـه گفتـه وی؛ با توجـه به آلودگـی بعضی از نخلسـتان های شهرسـتان خنج و 
منطقـه دشـت الر بـه ایـن آفت توجـه بـه قوانین قرنطینـه ای بـرای جلوگیری 

از گسـترش آن، موثر تریـن و مهم تریـن ابـزار در دسـترس باغداران اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول با تاکید بـر اینکه شهرسـتان های گراش و الرسـتان نیز به 
ایـن آفـت آلوده هسـتند، اظهار کـرد:: آفت قرنطینـه ای سـرخرطومی حنایی از 
تابسـتان ۹۶ در چهـار قطعه باغ واقـع در منطقه دشـت الر از توابع قیروکارزین 

شناسـایی کـه تـا کنـون منجـر به حـذف و انجـام اقدامـات درمانـی در بیش از 
2۳۶ اصلـه از نخل ها شـده اسـت.

همتـی بیـان کـرد: حشـره بالـغ از طریـق زخم هـای موجود بـر روی تنـه نخل 
وارد درخـت شـده و شـروع بـه تخـم ریـزی می کنـد کـه تعـداد زیـاد تخم هـا، 
شـرایط مناسـب دمایـی وعـدم مبارزه بـه موقـع می توانـد منجر به گسـتردگی 

ایـن آفت شـود. 
او ابـراز کـرد: خسـارت اصلـی این آفـت در مرحلـه الروی اسـت، الروها ضمن 
تغذیـه از دسـته های آونـدی و جوانـه مرکـزی، کانال هایـی در جهـت بـاال و 
پاییـن ایجـاد کـرده و در اثـر تغذیـه از بافـت آونـدی درختـان حالت تشـنگی از 

نشـان می دهند. خـود 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین یـاد آوری کـرد: در صورت عدم 
ردیابـی و تیمـار به موقـع، در مراحل بعـدی جوانه مرکزی درخت خشـک و کج 
می شـود کـه در نهایـت منجـر به مـرگ درخت خرما و سـقوط آن خواهد شـد. 

بیـش از ۶۰۰ هـزار اصلـه نخـل مثمر و غیر بـارور در شهرسـتان قیروکارزین در 
سـطحی بالـغ بـر ۵ هـزار هکتار وجـود دارد که بـا تولیـد 7۰ هزار تـن خرما در 
سـال نقـش بسـزایی در تولیـد خرمـای اسـتان فـارس و اقتصاد کشـاورزی این 

شهرسـتان به خـود اختصاص داده اسـت. 

مهارت های کشاورزی در زندان قیروکارزین 
ترویج می شود 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه اهمیـت تغییـر 
نگـرش، اصـاح و بهبـود رفتار در زندانیان گفـت: تفاهم نامه اجـرای دوره های 
آمـوزش کوتـاه مـدت مهارت کشـاورزی بـا سرپرسـت بازداشـتگاه قیروکارزین 

امضـاء و مبادله شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: در گام اول این تفاهم نامه مقرر شـده اسـت پس 
از ایجـاد عاقـه در بیـن زندانیـان و انجـام نیـاز سـنجی های الزم ۵ هـزار نفر 

سـاعت آموزش هـای تخصصـی کشـاورزی بـه عاقه منـدان ارائه شـود. 
ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: بـا انجام این تفاهـم نامه می توان اسـتعداد های 
مختلـف در بخـش کشـاورزی را شناسـایی و نیروی انسـانی مورد نیـاز را تربیت 

کـرد و زمینـه ایجـاد کسـب و کار را برای مدد جویان فراهم سـاخت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مدد جویـان در صـورت موفقیت در ایـن دوره ها گواهی 
نامـه مهـارت دریافـت می کننـد، بیـان کـرد: مهیـا شـدن بسـتر مناسـب برای 
تـرک بـزه و مشـارکت در تحقـق سیاسـت های کان نظـام خصوصـا جهـش 

تولیـد از دیگـر اهـداف ایـن تفاهم نامه اسـت. 
همتـی بـا تاکید بر تـوان علمـی و تخصصی کارشناسـان جهاد کشـاورزی، ابراز 
کـرد: بـا هماهنگی هـای انجـام شـده حسـب نیـاز در موضوعـات مختلـف از 
کارشناسـان ایـن مدیریت و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در اجرای 

ایـن دوره ها اسـتفاده خواهد شـد. 
او تشـریح کرد: کارآفرینی در کشـاورزی، پرورش زنبور عسـل، پرورش گوسـفند 
داشـتی، پـرورش گوسـفند پـرواری، پرواربنـد گوسـاله، پـرورش مـرغ بومـی، 
مدیریـت پرورش شـتر مـرغ، پرورش کبـک و بلدرچین از مهم تریـن دوره های 
آموزشـی اسـت کـه اجـرای آن در بازداشـتگاه قیروکارزیـن برنامه ریـزی شـده 

است. 
بـه گفتـه وی؛ ایجـاد مـزارع گیاهـان دارویـی، تولیـد سـبزی و صیفـی جـات 
گلخانـه ای، نخـل کاری، سـرویس و نگهداری از تراکتور، سـرویس و نگهداری 
از سـمپاش ها، سـرویس و نگهـداری موتـور پمپ ها و تولید ورمی کمپوسـت از 

دیگـر دوره هـای مـد نظر خواهـد بود. 
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تفاهـم نامه اجرای دوره های آموزشـی به امضاء سـید مهدی حسـینی سرشـت 
سرپرسـت بازداشـتگاه و مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین رسـیده 

اسـت کـه تعهـدات آن تـا پایان سـال 1۳۹۹ اجرایی خواهد شـد. 

دفع هجوم سنگین ملخ های صحرایی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از هجوم سـنگین و بی سـابقه 

ملـخ صحرایـی بـه مـزارع و باغ هـای ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: در دو 
دهسـتان هنـگام و زاخرویـه از بخـش مرکـزی این شهرسـتان عملیـات مبارزه 

به سـرعت انجام شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه ریـزش متعـدد دسـته های بـزرگ ملـخ صحرایی 
از سـی و یکـم اردیبهشـت مـاه، اظهـار کـرد: عملیـات مبـارزه با "مـوج جدید" 
ملـخ صحرایـی تـا کنـون در بیـش از۹۰۰ هکتـار از مناطـق آلوده با مشـارکت 

کشـاورزان و باغـداران انجام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بر وسـعت اراضـی در معـرض خطر تصریـح کرد: 
نزدیـک بـه2۵۰ نفـر از بهره بـرداران بـا دریافـت بیـش از 7۰۰ لیتـر سـم بـه 

وسـیله ادوات و سـمپاش های شـخصی مبـارزه را انجـام داده انـد. 
او بـا بیـان اینکـه ملخ هـای ریـزش کرده بـال دار و نا بالـغ بوده اند، ابـراز کرد: 
ایـن ملخ هـا بـرای رشـد و بلوغ نیـاز غذایی باالیی داشـته و به شـدت گرسـنه 

بـوده از ایـن رو هیـچ محصـول کشـاورزی از تعرض و خطـر آن مصون نبود.
فرنگـی،  ماننـد گوجـه  زراعـی  از محصـوالت  زیـادی  بـه گفتـه وی؛ گـروه 
بادمجـان، آفتـاب گـردان و محصـوالت باغـی مانند نحیـات و انـواع مرکبات 
در مناطـق مذکـور در معـرض آسـیب هسـتند کـه تـا کنون بـا سـرعت العمل 
اکیپ هـای جهـاد کشـاورزی و باغـداران منطقـه خسـارت بـه حداقـل مقـدار 

اسـت.  رسـیده  ممکن 
همتـی ضمـن تقدیـر از همـکاران درگیـر مبـارزه با ملـخ صحرایی اعـام کرد: 
در سـال زراعـی جـاری بیـش از 21 هـزار هکتـار از عرصه های منابـع طبیعی، 
باغ هـا و مـزارع بـه منظـور ردیابـی ملـخ صحرایـی در ایـن شهرسـتان پایـش 

شـده کـه در 1177هکتـار مبـارزه شـیمیایی انجام گرفته اسـت. 
او عنوان کرد: برای سـطوح سمپاشـی شـده بیش از 12۰۰ لیتر سـم به صورت 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

کامـا رایـگان تهیـه و در اختیـار بهـره بـرداران قرار گرفته اسـت که بـا توجه 
بـه وضعیـت موجود سـموم مورد نیـاز افزایش خواهـد یافت. 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن افـزود: کشـاورزان و باغداران 
نسـبت بـه بازدیـد مـزارع و باغ هـای خـود بـه شـکل مسـتمر اقـدام کننـد 
همچنیـن بـه منظـوره مبارزه، سـمپاش های خود را آماده به کار داشـته باشـند. 

عمـوم مـردم در صـورت مشـاهده دسـتجات ملـخ صحرایـی بـا شـماره 1۵۰4 
تمـاس گرفتـه یـا بـه نزدیک تریـن مراکـز جهـاد کشـاورزی مراجعـه کننـد.

افزایش حاصلخیزی خاک با حفظ بقایای گیاهی 
مسـئول اداره ترویـج و آمـوزش جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: 
سـوزاندن بقایـای گیاهـی در بلنـد مـدت اثـرات نامطلوبـی بـر کیفیـت خاک و 

کاهـش عملکـرد محصـوالت دارد.
کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
وحیـد نیـاکان اظهـار کـرد: بقایـای گیاهـی مهم تریـن و بیشـترین نقـش را در 
حاصلخیـزی و بهـره  وری خاک هـا بـر عهـده دارنـد و بـه دلیـل دارا بـودن 
ترکیبـات مغـذی و مطلـوب بـه خوبـی می تواننـد وضعیـت خـاک را از نظـر 

فیزیکـی، شـیمیایی و بیولوژیکـی بهبـود بخشـند.
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او ابـراز کـرد: بـا آتـش زدن بقایـای گیاهـی عـاوه بـر اینکـه چهـره طبیعـت 
نـا زیبـا می شـود باعـث اثـرات نامطلوبـی بـر کیفیت خـاک، کاهـش عملکرد 
محصـوالت، بروز مشـکات زیسـت محیطـی و همچنین وارد آمدن خسـارات 

اقتصـادی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: خـرد کـردن و توزیع بقایـا در سـطح مزرعه، 
رعایـت تنـاوب، انجـام آیـش، َچرانـدن دام ها و کمپوسـت کـردن بقایـا راهکار 

اولیـه جهـت جلوگیـری از سـوزاندن بقایای گیاهی اسـت.
وی تاکیـد کـرد: کشـاورزان بـا حفـظ بقایـای گیاهـی ضمـن افزایـش تولیـد 
تولیـدات  کیفّیـت  بهبـود  در  درآمـد،  میـزان  افزایـش  و  زراعـی  محصـوالت 

می دارنـد. بـر  گام  کشـاورزی 

آغاز برداشت پیاز و پیش بینی 18 هزار تن محصول

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: برداشـت پیاز در شهرسـتان 
کازرون از اوایـل خـرداد مـاه آغـاز و تـا پایـان تیرماه ادامـه دارد. 

کازرون،  روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  گـزارش  بـه 
حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: پیـش بینی می شـود امسـال بیـش از 1۸ هزارتن 
محصـول برداشـت و روانـه بـازار مصـرف شـود بـه طـوری کـه از هـر هکتار 

متوسـط ۵۰ تـن پیـاز برداشـت می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: شـرایط مناسـب آب وهوایـی در شهرسـتان 
کازرون، اسـتفاده از بـذر مناسـب، آبیـاری اصولـی و رعایـت اصـول کاشـت از 

سـوی کشـاورزان از جملـه دالیـل تولیـد خـوب پیاز اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ در سـال زراعی جـاری ۳7۰ هکتـار از مزارع شهرسـتان کازرون 
بـه کشـت پیـاز اختصـاص دارد کـه عمدتـًا در بخش جـره و باالده واقع شـده 

است.
او بیـان کرد:: ارقام پیاز کشـت شـده در این شهرسـتان شـامل سـفید شـیری، 

زرد طایـی و قرمز اسـت. 

برداشت گل گالیول 
گل  برداشـت  گفـت:  کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  ترویـج  مسـئول 
گایـول از فضای باز در سـطح سـه هکتار از زمین های کشـاورزی شهرسـتان 

شـد. آغاز  کازرون 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، وحید 
نیـاکان تصریـح کـرد: کاشـت گایـول برای اولیـن بـار در فضای بـاز صورت 
گرفتـه کـه پیـش بینـی می شـود ۶۰۰ هزار شـاخه گل از این سـطح برداشـت 

شود.

بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه حاصلخیـز بـودن اراضـی کشـاورزی و شـرایط آب 
و هوایـی مناسـب در شهرسـتان کازرون کشـت گل گایـول در فضـای بـاز بـا 

اسـتقبال خـوب کشـاوزران روبرو شـده اسـت.
نیـاکان ابـراز کـرد: در شهرسـتان کازرون 17۰ هکتـار از اراضـی کشـاورزی به 

کشـت گل نرگـس، گل رز و گایـول اختصـاص یافته اسـت.
وی یکـی از ویژگی هـای کشـت گل در فضـای بـاز را کاهـش هزینـه مصرف 

آب، سـوخت و پاسـتیک نسـبت بـه کشـت گلخانه ای ذکـر کرد.
مسـئول ترویج جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با اشـاره به اینکه کاشـت و 
برداشـت گل گایـول در شهرسـتان کازرون در دو نوبـت انجـام می شـود، بیان 
کـرد: نوبـت اول در مـرداد کشـت می شـود و در آبـان ماه برداشـت می شـود و 

نوبـت دوم بهمـن کشـت و در خرداد ماه برداشـت می شـود.

احداث باغ مادری خرمای مجول 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: 11۰۰ اصلـه نهـال خرمـای 
مجـول بعـد از نگهـداری حـدود یک سـال در گلخانـه در شـرایط قرنطینه، بین 
متقاضیـان شهرسـتان توزیـع و در قالـب هفـت هکتـار باغ مادری کشـت شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی با اشـاره بـه اینکه طرح توسـعه ارقام تجـاری خرما در دسـتور کار قرار 
دارد، اظهـار کـرد: پیـش از ایـن رقـم مذکـور در سـطح دو هکتـار از باغ هـای 

شهرسـتان کازرون کشـت شـده بود.
بـه گفتـه وی؛ شهرسـتان کازرون بـا حـدود ۶۰۰۰ هکتـار سـطح زیـر کشـت 

نخیـات از قطب هـای تولیـد خرمـا در اسـتان فـارس اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: خرمـای مجـول از بهتریـن ارقام تجـاری در 

دنیـا و جایگزیـن مناسـبی بـرای درختـان غیـر اقتصـادی خرما اسـت.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز کـرد: باال بـودن کیفیت، 
تنـاژ و عمـر پـس از برداشـت میـوه، از ویژگی هـای خرمـای مجـول اسـت که 
بـه دلیـل بازار پسـندی بـاال، به عنـوان گرانتریـن خرمای جهـان نیـز از آن یاد 

می شـود.
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

تهدید نخلستان هاي کازرون 
با آفت زنجره خرما

کارشـناس حفظ نباتات جهاد شـکاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: آفت زنجره 
خرمـا یکـی از مهم تریـن آفـات نخیـات اسـت و در صـورت مبارزه نکـردن با 

ایـن آفت، خسـارت زیـادی به محصـول خرما وارد می شـود.

کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
فرشـته بهـادران اظهـار کـرد: ایـن آفـت در بعضـی سـال ها حالـت طغیانـی به 
خـود می گیـرد و در اثـر تغذیـه از بـرگ گیـاه باعـث ترشـح شـیره و عسـلک 
می شـود و ضعـف مفـرط گیـاه و در نهایـت چروکیدگـی و رنـگ پریدگی میوه 

را بـه همـراه دارد.
وی افـزود: آفـت زنجـره خرمـا، بـراي نخلسـتان هاي شهرسـتان کازرون یک 
تهدیـد جـدي شـمرده مـي شـود و امسـال آفـت زنجـره خرمـا در روسـتاهای 
شـهباز خانـی، بورکـی سـفلی و علیـا بخـش خشـت، کنارتخته این شهرسـتان 

حالـت طغیانـی بـه خـود گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: رعایـت فاصله کاشـت بین درختان بهداشـت 
نخلسـتان از جملـه انجـام عملیـات هـرس، حذف پاجـوش و تنه جـوش، تغذیه 
باغ هـا در زمـان مناسـب، مبـارزه تلفیقـي ) نصب کارت هـای زرد چسـبنده ( و 
اسـتفاده از سـموم مناسـب و به موقع را از جمله مهمترین اقدامات در راسـتای 

مبـارزه بـا آفـت زنجره خرما اسـت.
بهـادران گفـت: از باغداران تقاضا می شـود در صورت مشـاهده آفـت زنجره در 
باغـات خـود بـا توجـه بـه محدودیت زمانـی در خصوص مبـارزه با آفـت هرچه 
سـریع تر جهـت راهنمایی هـای الزم به مراکز جهاد کشـاورزی شهرسـتان این 

شهرسـتان مراجعه نمایند.

کشت مستقیم برنج برای اولین بار در شهرستان 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: طرح تحقیقی ترویجی کشـت 

مسـتقیم برنج به روش خشـکه کاری در سـطح یک هکتار اجرا شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی اظهـار کرد: این کشـت با دسـتگاه خطی کار و میزان بـذر مصرفی ۶۰ 

کیلـو گـرم در هکتـار اجرا کـه به صورت نـواری آبیاری خواهد شـد. 

وی بـا بیـان اینکـه بـا نصـب کنتـور حجمی میـزان آب مصرفـی در ایـن طرح 
مشـخص می شـود، تصریـح کرد: 

کشـت مسـتقیم برنـج بـه روش خشـکه کاري بـه دلیـل نیـاز کـم بـه آبیـاري 
راهـکاري موثـر در مقابلـه بـا خشکسـالي اسـت.

او ابـراز کـرد: در ایـن نـوع از کشـت عاوه بر کاهـش هزینه هـاي تولید، پیش 
بینـی می شـود مصـرف آب نیز حداقل تـا 7۰درصد کاهـش یابد.

رشـیدی گفـت: کاهـش میـزان بذر، تهیـه زمین با حداقـل عملیـات خاکورزی، 
انـواع  بـا  دقیقـه در هکتـار و کشـت  تـا 4۰  بـه ۳۵  زمـان کشـت  کاهـش 
کارنده ها)خطـی کارهـا و یـا ردیـف کارهـا( از جملـه مزایـای کشـت مسـتقیم 

برنـج بـه روش خشـکه کاری اسـت.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: طرح هـای تحقیقـی 
ترویجـی بـه عنـوان یکـی از روش های قابل اتکا، شـیوه بسـیار موثری اسـت 
کـه می توانـد ضمـن کمک در دسـتیابی بـه اهداف طـرح در عرصه، بـه بهبود 

مهارت هـای مخاطبـان نیـز کمـک شـایانی کند.

برداشت گندم از 31000 و 650 هکتار از اراضی
کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بـه وضعیـت آب و هوایـی،  توجـه  بـا  گفـت: 
عملیات برداشـت گندم از نیمه دوم اردیبهشـت 
مـاه شـروع و پیـش بینـی می شـود تـا آخـر 

خـرداد مـاه ادامـه داشـته باشـد.
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی 
بـا بیـان اینکـه سـطح گنـدم قابـل برداشـت 

گنـدم در شهرسـتان کازرون ۳1 هـزار و ۶۵۰ هکتار اسـت، تصریـح کرد: از این 
سـطح ۵4۵۰ هکتـار گنـدم آبـی و بقیـه گنـدم دیـم اسـت.

وی افـزود: پیـش بینـی می شـود از ایـن سـطح بیـش از 7۰ هـزار تـن گنـدم 
شـود. تولید 

رشـیدی اظهـار کـرد: بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده، شـرکت غلـه و تعاون 
روسـتایی کازرون بـه عنـوان مباشـر مسـئولیت خریـد تضمینی گنـدم با قیمت 
مصـوب پایـه 2۵۰۰ الـی 2۶۰۰تومـان با توجه به شـرایط اُفـت )4 درصد مفید، 

2 درصـد غیرمفیـد و2 درصـد سـن زدگی( را برعهـده دارند.
معـاون سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان کـرد: ارقام گندم کشـت 
شـده در ایـن شهرسـتان سـیروان، دهدشت،کوهدشـت، شـیرودی، چمـران2، 

مهـرگان و کریم اسـت.

آغاز به کار سه پروژه عمرانی
مسـئول آب و خـاک مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفـت: عملیات 
اجرایـی سـه طـرح عمرانی در حـوزه امور زیـر بنایـی در این شهرسـتان آغاز و 

در حال انجام اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، شـهرام 
روشـن ضمیـر تصریـح کـرد: ایـن طرح ها بـا اعتبـاری برابـر بـا 2۳17 میلیون 
ریـال عملیاتـی شـده اند کـه منابـع آن ها از محـل اعتبـارات ماده 1۰ اسـتانی 

تامین شـده اسـت. 
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ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

قنات هـای  و مرمـت  احیـاء  ایـن طرح هـا شـامل دو طـرح  بـه گفتـه وی؛ 
روسـتای مـوردر و دشـته و محمدآبـاد در منطقه فرمشـکان و جـاده بین مزارع 

اسـت.  قنات  روسـتای 

پرداخت 47 میلیارد ریال تسهیالت 
به باغداران کواری 

مدیرعامـل صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفت: 
درسـال گذشـته 47 میلیـارد ریـال تسـهیات ارزان قیمـت به باغـداران کواری 

عضـو ایـن صندوق پرداخت شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، مجید 
حیـدری تصریـح کرد: با وجود سـرمایه اولیـه 27 میلیارد ریالـی صندوق حمایت 
از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان کوار این تسـهیات اعطاء شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا برنامه ریـزی ایـن صنـدوق طـرح تولید کشـمش و مویـز نیز 

بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان کـوار عملیاتی و آغاز شـده اسـت. 
او بـا بیـان اینکـه سـطح تاکسـتان ها در شهرسـتان کـوار نزدیـک بـه ۶ هـزار 
هکتـار اسـت و سـاالنه 14۰ هـزار تـن انگـور تولید می شـود، اظهار کـرد: تمام 
سـهامداران صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی کوار انگور کار هسـتند. 
حیـدری بـا تاکیـد بـر اینکـه فعالیـت ایـن صنـدوق بـر پایـه ارائـه خدمـت بـه 
ذی نفعـان برنامه ریـزی شـده اسـت، افـزود: دو هـدف اساسـی مشـتمل بـر 
افزایـش بهـره وری در باغ هـای انگـور و تثبیـت قیمـت محصـول را ترسـیم و 

دنبـال می کنیـم.  را  آن 
او می گویـد: در سـال های گذشـته کل حجـم انگـور تولید شـده در شهرسـتان 
بـه صـورت تـازه خـوری و خـام بـه میـدان میـوه و تـره بـار عرضه می شـد از 
ایـن رو تسـهیات ارزان قیمـت بـه منظـور ورود باغـداران بـه صنایـع تبدیلـی 

پرداخت شـده اسـت. 
 مدیرعامـل صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان کوار اظهار 
امیـدواری کـرد: بـا ایـن اقدامات محصـوالت بـا ارزش افزوده بیشـتر به فروش 

برسـد، اشـتغال جدید توسـعه یابـد و امنیت خاطـر باغداران فراهم شـود. 

آغاز کاشت پنبه در مزارع 
مسـوول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان گفـت: کاشـت پنبـه از پانزدهـم اردیبهشـت ماه آغاز شـده اسـت و تا 

اواخـر خـرداد مـاه در مـزارع این شهرسـتان ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، علی 
سـعیدی نـژاد اظهـار کـرد: پیـش بینی می شـود پنج هـزار هکتـار از زمین های 
کشـاورزی شهرسـتان بـه کشـت پنبـه بـا ارقـام گلسـتان، سـاجدی، ارمغـان و 

برخـی دیگـر از بـذور خارجی اختصـاص یابد. 
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وی بـا اشـاره بـه اختصـاص 1۰۰ تـن بـذر از طـرف سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس به الرسـتان بیـان کرد: با توجه به سـطح زیر کشـت پنبـه، تنها 

یـک سـوم بذر مـورد نیاز شهرسـتان تامین شـده اسـت.
بـه گفتـه او، بهـره بـرداران با هدف کاهـش میزان بـذر مصرفـی و هزینه های 
تولیـد و نیـز افزایـش راندمـان آبیـاری بـا کمـک دسـتگاه های مکانیـزه جدید 
همچـون ردیـف کارهـا و کارنده هـای پنوماتیک و بـی خاکورز اقدام به کشـت 

اند. کـرده  پنبه 
 ایـن کارشـناس خاطر نشـان کرد: اجرای طرح های نشـایی پنبـه، حاصلخیزی 

خـاک و تغذیـه تلفیقی پنبه امسـال در دسـتور کار این مدیریـت قرار دارد.
مسـوول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان بـا بیـان اینکه ایـن شهرسـتان ۳۰ درصد پنبه اسـتان فـارس را تولید 
می کنـد، ابـراز کـرد: برداشـت ایـن محصـول از آبـان مـاه شـروع و تـا اواخـر 
بهمـن ادامـه می یابـد و پیـش بینـی می شـود 1۵ هزار تـن محصـول از مزارع 

الرسـتان تولید شـود.

تعادل بخشی به بازار مرغ در شهرستان
 کارشـناس اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان گفـت: در راسـتای ایجـاد تعـادل در بازار مـرغ تولید مـازاد بر مصرف 
ایـن شهرسـتان توسـط شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس خریـداری 

می شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
مسـعود وحیـدی اظهـار کـرد: بـا آغـاز ایـن طـرح از نیمـه فروردیـن مـاه تـا 
کنـون 17۵ تـن مـرغ منجمد خریداری شـده از شهرسـتان الرسـتان به مقصد 

سـردخانه های شـیراز بارگیـری شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ قیمـت مصـوب خریـد هـر کیلـو مـرغ منجمـد 12 هـزار و 7۰۰ 
تومـان اعـام شـده ایـت کـه در وزن هـای 12۰۰ تـا 1۸۰۰ گرم خواهنـد بود. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره به نقـش تاثیرگذار شـرکت پشـتیبانی امـور در تنظیم 
بـازار محصـوالت دامـی، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و 

کاهـش مصـرف گوشـت مـرغ بـه منظـور جلوگیـری از زیـان مرغـداران ایـن 
طـرح اجرایـی شـد و همچنـان ادامـه دارد. 

سرپرست جدید جهاد کشاورزی الرستان 
معرفی شد 

بـا حکمـی از طـرف رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس محمـد 
جـواد مظفـری به عنوان سرپرسـت جدید مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

الرسـتان معرفی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
چهارشـنبه بیسـت و چهـارم اردیبهشـت مـاه، آییـن تکریـم مدیـر و معارفـه 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان بـا حضـور جلیـل 
حسـنی فرمانـدار الرسـتان، عبدالحسـین صمدنـژاد مشـاور رئیـس سـازمان و 
مسـوول امـور شهرسـتان ها و محمـد جعفـر ملک زاده مدیر حراسـت سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد. 
 در ایـن آییـن مسـوول امـور شهرسـتان ها بـا اشـاره بـه نقـش مهـم بخـش 
کشـاورزی در تامیـن امنیـت غذایی کشـور اظهار کـرد: در شـرایط فعلی جامعه 
که فشـار تحریم ها بر کشـور زیاد اسـت، در بخش کشـاورزی ما شـاهد رشـد 
تولیـد ناخالـص ملی هسـتیم که نشـان دهنده زحمات کشـاورزان و مسـووالن 

ایـن بخش اسـت. 
نـگاه  یـک  بـا  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  کـرد:  تصریـح  صمدنـژاد 
علمی راهبردهایـی بـر اسـاس مـدل تعالـی سـازمانی تدویـن شـده اسـت کـه 
بـه عنـوان چـراغ راه مدیـران در اجـرای اهداف سـازمان و سـند نظارتـی برای 

اسـت.  شهرسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد  عملکـرد  از  اطـاع 
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت تعامل سـازنده با دسـتگاه هایی که در حـوزه کارگروه 
کشـاورزی موثـر هسـتند، ابراز کـرد: انتظار داریـم که مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان بـا ارتبـاط موثر با ذینفعان کلیـدی و در راس آن هـا فرماندار محترم 
بتواند از پتانسـیل و منابع اقتصادی شهرسـتان، در راه رسـیدن به توسـعه پایدار 

در بخش کشـاورزی اسـتفاده کند. 
در ادامـه ایـن آییـن از زحمـات " فرزاد قاسـمی مدیر سـابق معاونت سـازمان و 
مدیریـت جهاد کشـاورزی الرسـتان " تقدیـر و " محموجواد مظفـری به عنوان 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 
سرپرسـت جدیـد ایـن معاونت " معرفی شـد.

مظفـری بـا سـابقه 1۸ سـال خدمـت در مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان پیـش از ایـن ُپسـت های " کارشـناس مرکز جهـاد کشـاورزی حومه 
الرسـتان، مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه، کارشـناس امـور اراضـی، 
رئیـس اداره امـور اراضـی و معـاون فنـی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان را 

در کارنامـه سـوابق خـود دارد. 

مبارزه با ملخ های صحرایی در سطح 695 هکتار

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از مبارزه 
بـا ملـخ صحرایی در سـطح ۶۹۵ هکتـار از مناطـق این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمـد زرگـری با اشـاره به شـروع مبـارزه علیـه این آفـت از چهاردهم اسـفند 
مـاه 1۳۹۸ گفـت: بـا توجـه بـه هجوم ملـخ صحرایـی در اکثـر نقاط الرسـتان 
عملیـات پایـش و مبـارزه تحـت نظـارت مراکـز مختلف جهـاد کشـاورزی این 

شهرسـتان انجـام و همچنـان ادامـه دارد. 
بـه گفتـه وی؛ آخریـن مرحلـه مبـارزه بـا ایـن آفـت در منطقه کرمسـتج بخش 

مرکـزی و در سـطح 1۳۵ هکتـار انجام شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه تاکنون حدود 7۰۰ لیتر سـم برای مبارزه مصرف شـده اسـت، 
خاطـر نشـان کـرد: این سـموم توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

تامیـن و در اختیار کشـاورزان قرار داده می شـود.
زرگـری اظهـار کـرد: با توجـه به اینکـه آخرین تـوده ملخ های مهاجـم، بال دار 
و نابالـغ بـوده و بـرای رشـد و بلـوغ مصـرف غذایـی باالیـی دارنـد از ایـن رو 
محصـوالت زراعـی و باغـی به خصوص نخیـات و مرکبات در معرض آسـیب 

 . هستند
ایـن کارشـناس تاکیـد کـرد: پایش هـای مسـتمر و مبـارزه بـه موقـع تاکنـون 

باعـث شـده اسـت کـه بـه باغ هـا و مـزارع خسـارتی وارد نشـود. 

آتش زدن بقایای گیاهی ممنوع است
براسـاس قانـون، متخلفین و مرتکبیـن آتش زدن 

بقایـای گیاهی مجرم هسـتند.
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  مدیـر  المـرد،  شهرسـتان  کشـاورزی 
کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: بـا توجـه به 
پایـان برداشـت محصـوالت گنـدم و کلـزا بعضی 
از کشـاورزان اقـدام به آتـش زدن بقایـای گیاهی 
و کاه و کلـش می کننـد کـه براسـاس قانـون این 

کار خـاف بـوده و بـا مجرمیـن برخـورد خواهـد شـد.
محمدصـادق فانـی تصریـح کرد: براسـاس مـاده ۶۸۸ قانون مجازات اسـامی، 
مـاده 22 قانـون نحـوه جلوگیـری از آلودگـی هـوا، مـواد 4 و ۵ قانـون مدیریت 
پسـماند، مـاده 4۵ حفاظـت و بهره بـرداری از جنگل ها و مـاده 2۰ قانون هوای 
پـاک، آتـش زدن بقایـای گیاهی و کاه و کلش جرم محسـوب شـده و مرتکبین 

و متخلفیـن بـه جـزای نقـدی و حبـس تا یک سـال محکوم خواهند شـد.
 وی اظهـار کرد: اسـتفاده از سیسـتم های خاکورزی حفاظتـی بهترین جایگزین 
بـرای آتـش زدن بقایـای گیاهـی و کاه و کلـش در اراضـی زراعی اسـت از این 
رو ضمـن جلوگیـری از خسـارت بـه محیـط زیسـت و محکوم شـدن در مراجع 
قضایـی بـا انجـام خاکـورزی حفاظتـی بـه بهبـود وضعیـت زمیـن زراعـی خود 

کمـک کنیم.

افزایش کم سابقه تولید گندم
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا بیـان اینکـه تولیـد گنـدم در این 
شهرسـتان افزایـش کـم سـابقه دارد، گفـت: تولید گنـدم در المرد بـه 2۰ هزار 

نزدیک می شـود. تـن 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمد 
صـادق فانـی اظهار کرد: امسـال شـاهد جهـش کم سـابقه در تولیـد گندم این 
شهرسـتان هسـتیم کـه ایـن مقـدار تولیـد در 2۰ سـال اخیـر بـی سـابقه بوده 

است. 
وی تصریـح کـرد: سـه مرکـز کار خریـد گندم درو شـده از سـطح ۳۸۰۰ هکتار 

گنـدم آبـی و سـه هزار هکتـار گنـدم دیم را بـر عهده داشـته اند. 
و  تـاش کشـاورزان  الهـی،  مرهـون رحمـت  را  تولیـد  افزایـش  ایـن  فانـی 

دانسـت.  کشـاورزی  جهـاد  کارشناسـان  نظارت هـای 

برداشت مزرعه تخم کتان 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد گفـت: عملیات برداشـت در 1۶ هکتار 

از مـزارع تخم کتـان در المرد انجام شـد.
المـرد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمـد صـادق فانـی اظهـار کـرد: در سـال زراعی جاری سـه مزرعه در سـطح 
شهرسـتان بـه کشـت تخـم کتـان اختصـاص یافتـه بود کـه عملیات برداشـت 

آن بـه پایان رسـید.
بـه گفتـه وی؛ میانگیـن تولید این محصول در هکتار دو تن اسـت و کاشـت آن 
بـا توجـه بـه نیاز آبـی کـم، مقاومت بـه کم آبـی و قیمت مناسـب بـرای تغییر 

الگوی کشـت حائز اهمیت اسـت. 
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فانـی ابـراز کـرد: گیـاه تخم کتان که به اشـتباه کتـان گفته می شـود از خانواده 
گندمیـان اسـت کـه مصـرف دارویـی و بـرای الغـری و همچنیـن در خـوراک 

طیور اسـتفاده دارد.

 تخـم کتـان یـا علف دانـه قناری همزمـان با کشـت محصوالت زراعـی پائیزه 
کشـت شـده و همزمان با آن هم برداشـت می شـود.

سمیه عبدی

شهرستان مرودشت 

تشدید نظارت بر ممنوعیت آتش زدن کاه و کلش
در شهرستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: بـه منظـور برخـورد بـا 
متخلفیـن آتـش سـوزی کاه و کلـش مـزارع، تیـم بازرسـی متشـکل از نماینده 
فرمانـدار، جهـاد کشـاورزی، اداره محیـط زیسـت، شـبکه بهداشـت و نیـروی 

می شـود. انتظامی تشـکیل 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکه در سـال گذشـته 444 پرونـده آتش سـوزی کاه و 
کلـش بـه منظـور ارائـه به مراجـع قضایی بـه اداره محیط زیسـت معرفی شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: در سـال جاری نیـز روند پیگیـری متخلفین آتـش زدن کاه 

و کلـش و برخـورد بـا آنان ادامـه دارد.
رحیمی افـزود: بـا هماهنگـی صـورت گرفتـه بـا اداره محیـط زیسـت متخلفان 
آتـش زدن بقایـای گیاهـی گنـدم و جـو بـه مراجع قضایـی معرفی می شـوند و 

مطابـق مقـررات بـا آنـان برخورد خواهد شـد.

وی تصریـح کـرد: بـا عنایـت به مـواد قانونی حفاظـت و بهره بـرداری از مراتع 
وجنگل هـا و جلوگیـری از آلودگـی هـوا و قانـون مدیریـت پسـماند آتـش زدن 
کاه و کلـش ممنـوع و بـا معرفـی متخلفـان بـه مراجـع قضایـی اقـدام قانونـی 

صـورت می گیـرد. 
او گفـت: در همیـن راسـتا و به منظور آشـنایی بهره بـرداران، برگـزاری کارگاه 
آموزشـی پیشـگیری و مهـار آتـش سـوزی بـا حضور کشـاورزان و بـا همکاری 
دهیاران و شـوراهای اسـامی، آتش نشـانی، جهاد کشـاورزی، منابـع طبیعی و 

محیـط زیسـت نیـز در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با تاکیـد بر خـودداری از آتـش زدن کاه و کلش بیـان کرد: 
کشـاورزان بایـد نسـبت بـه افزودن بقایـای گیاهی به خـاک همراه بـا کود ازته 

بـا اسـتفاده از ادوات مناسـب خاک ورزی حفاظتـی اقدام کنند.
رحیمی بـا اشـاره بـه اسـتفاده کاه جهت مصـرف علوفه و تهیه بسـتر تولید قارچ 
افـزود: کاه و کلـش در زمیـن یک سـرمایه اسـت و آتش زدن آن سـبب از بین 

رفتن سـرمایه کشـاورز خواهد شد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: سـوزاندن بقایـای گیاهی 
موجـب کاهـش مـاده آلی خـاک، کاهـش جمعیـت میکروب های مفیـد خاک، 
کاهـش ظرفیـت نگهـداری رطوبت وکاهـش عناصر غذایی در خاک می شـوند.

صد هزار هکتار مزارع مرودشت در
آستانه برداشت 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: یک صد هـزار هکتار مزارع 
گندم، جو، کلزا و خاکشـیر در این شهرسـتان در آسـتانه برداشـت هستند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی اظهـار کـرد: بـا نزدیـک شـدن بـه فصـل برداشـت، در سـتاد 
برداشـت شهرسـتان بـا حضـور فرمانـدار ویـژه مرودشـت، سـاماندهی ماشـین 
آالت برداشـت و حضـور بـه موقـع آنـان در منطقه، تعییـن مراکز خریـد گندم، 
جـو و کلـزا، چگونگـی حضـور عوامـل تشـخیص و ذیحسـاب در مراکـز خرید 

بررسـی شـد و هماهنگـی الزم صـورت گرفـت.
او بـا اشـاره بـه پراکنـش مناسـب مراکز خریـد در شهرسـتان افـزود: 1۸ مرکز 
خریـد پـس از دریافـت کـد خریـد و دسـتورالعمل جدیـد نحـوه خریـد توافقـی 

گنـدم دوروم فعـال خواهند شـد.
رحیمی بـا بیـان اینکـه رهـا سـازی آب و بارندگی هـای مناسـب بهـاره، رونـق 
دیـم زار هـا را در برداشـته اسـت، تصریـح کـرد: بدیهی اسـت نسـبت به سـال 
گذشـته مدت زمان بیشـتری درگیر برداشـت هسـتیم و تامین سـوخت ماشـین 

آالت تـا پایان برداشـت در دسـتور کار قـرار دارد.
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مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکه امـکان خرید گندم 
توسـط بخـش خصوصـی نیز فراهم اسـت، افزود: این بخش در صورت داشـتن 
انبـار، باسـکول، محصـور بـودن محوطه،نصب دوربیـن، امکانات نـرم افزاری و 

دریافـت کـد خریـد می تواند اقـدام به خریـد کند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه سـاعات کار برداشـت از هفت صبـح تا 22 
تعییـن شـده اسـت، یـادآور شـد: بـه منظور کیفیـت برداشـت وکاهـش ریزش 
محصـول نظـارت بـر کمباین های در حـال برداشـت از اولویت هـای مدیریت 

جهـاد کشـاورزی و مراکـز جهـاد کشـاورزی بخش هـا خواهـد بود.

احداث باغ گیاه دارویي اکلیل کوهي 

مرکـز  گیاهـي  تولیـدات  کارشـناس 
جهـاد کشـاورزي نقـش رسـتم گفت: 
سـه هکتار گیـاه دارویـی اکلیل کوهی 
یـا رزمـاری بـا تراکـم 2۵ هـزار نهال 
در نقـش رسـتم از توابـع شهرسـتان 

مرودشـت کشـت شـده اسـت.
روابـط عمومی مدیریـت  بـه گـزارش 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشت، 
محمـد رضـا امیـری افـزود: ایـن گیاه 
اوایـل خـرداد کشـت شـده اسـت و از 
سـال دوم رویـش بـه بعـد مـي تـوان 
در  نوبـت  دو  تـا  یـک  را  محصـول 
اردیبهشـت مـاه و اواخـر شـهریورماه 

برداشـت کـرد.
امیـری بـا بیـان اینکـه این مزرعـه با آبیـاری نواری آبیـاری می شـود، تصریح 
کـرد: کشـت ایـن گیـاه دارویي بـا توجه به نیـاز آبي کـم، مقاومت به خشـکي 
و متحمـل بـه دمـاي باال مي توانـد به عنوان جایگزین مناسـبي بـراي گیاهان 

پـر آب بر در منطقه باشـد.
ایـن کارشـناس بـا اشـاره به اینکـه گیاه رزمـاری به دو روش جنسـی بـا بذر و 
روش رویشـی بـا قلمـه از گیـاه مـادری دو یا سـه سـاله انجام می شـود، اظهار 
کـرد: ایـن مزرعـه بوسـیله نهـال ریشـه دار از دو نـوع ریشـه لخـت و گلدانـی 

کشـت شـده است.
بـه گفتـه امیـری؛ از برگ هـا و اسـانس اکلیـل کوهي بـه عنوان دارو یاد شـده 
اسـت و در حـال حاضـر از ایـن گیـاه و مـواد موثـره آن در صنایـع دارویـي، 
آرایشـي، بهداشـتي، عطـر و آدکلـن سـازي، صنایـع غذایـي و نوشـابه سـازي 

اسـتفاده مي شـود.

پیش بینی تولید 2800 تن خاکشیر
مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز 
برداشـت خاکشـیر از ۳۰۰۰ هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: 

پیـش بینـی می شـود بیـش از2۸۰۰ تن خاکشـیر تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
بیـژن دهقـان اظهـار کـرد: همزمـان بـا فرارسـیدن فصـل برداشـت خاکشـیر، 
پنج دسـتگاه کمباین مشـغول برداشـت هسـتند و در ادامه بیشـتر خواهند شـد.

او گفت:کشـت ایـن گیـاه در مرودشـت از اوایـل پائیـز تـا بهمـن امـکان پذیر 
اسـت و برداشـت آن نیـز بسـته بـه تاریـخ کاشـت از، اواخـر اردیبهشـت تا تیر 

می شـود. انجام  مـاه 

دهقـان بـا بیـان اینکـه همه مزارع خاکشـیر دیم هسـتند، تصریح کـرد: توزیع و 
پراکنـش مناسـب بارندگی هـای زمسـتانه و بهاره رونـق مزارع را در پی داشـته 

و انتظـار مـی رود عملکرد نسـبت به سـال گذشـته افزایش یابد.
ایـن کارشـناس، متوسـط عملکـرد خاکشـیر در ایـن شهرسـتان را ۸۰۰ تـا یک 
هـزار کیلوگـرم در هکتـار عنـوان کـرد و افزود: در سـال جـاری انتطـار افزایش 

عملکـرد در هکتار وجـود دارد.
مسـئول مکانیزاسـون مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان مرودشـت یادآور شد: 
قیمـت مناسـب، پاییـن بـودن قیمـت نهاده هـا، تو تنوع کـم آفـات و بیماری ها 
و تولیـد محصـول ارگانیـک بـه دلیـل اسـتفاده نکـردن از سـم و کـود در تولید 

خاکشـیررا از مزایایـی کشـت این محصول اسـت.

برداشت عدس از مزارع کامفیروز جنوبی 
آغاز شد

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی کامفیـروز جنوبـی گفت: برداشـت عـدس دیم 
از۹۰ هکتـار از اراضـی کامفیـروز جنوبـی از توابع شهرسـتان مرودشـت از اوایل 

خـرداد ماه آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
علـی نقـی قاسـمی با بیـان اینکه از هـر هکتار عدس حـدود ۶۰۰ تـا 7۰۰ کیلو 
گـرم عـدس تولیـد می شـود اظهار کـرد: پیـش بینی می شـود بیـش از ۵۸ تن 

عـدس تولید شـود.
و  برداشـته  در  را  تولیـد  افزایـش  مناسـب،  بارندگی هـای  کـرد:  قاسـمی ابراز 
احتمـال افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح نسـبت به سـال های گذشـته وجود 

دارد.
بـه گفتـه قاسـمی؛ درچند سـال اخیرکشـت حبوبـات با توجـه به مزایـای آن از 

جملـه تثبیـت ازت، صرفـه اقتصـادی و مصـرف حداقـل سـموم مورد اسـتقبال 
بهـره بـرداران قـرار گرفتـه اسـت.و رونـد رو بـه رشـدی داشـته و نسـبت بـه 

سـال های گذشـته افزایـش قابـل ماحظـه ای داشـته اسـت.
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی کامفیـروز جنوبـی بـا بیـان اینکـه ارقام کشـت 
شـده عـدس در ایـن منطقـه محلـی هسـتند، افـزود: ایـن نـوع عدس بـه دلیل 

خصوصیـات و طعـم ویـژه آن از محبوبیـت خاصـی برخـور دار اسـت.
 وی بـا اشـاره بـه اهمیـت کشـت حبوبـات از جملـه عـدس در اراضـی زراعـی 
گفـت: کشـت حبوبـات بـه دلیـل افزایـش مـواد آلـی خـاک از طریـق تثبیـت 
بیولوژیکـی ازت، کاهـش جمعیـت علف های هـرز، کاهش جمعیـت آفات گندم 
و سـایر غـات بسـیار حائزاهمیـت اسـت و در تناوب بـا غات موجـب افزایش 

حاصلخیـزی خـاک و افزایـش درآمـد کشـاورزان خواهد شـد.
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کشت چغندرقند در تناوب با جو 
در دستور کار است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: کشـت هـزار هکتار چغنـدر قند 
در تنـاوب و پـس از برداشـت جـو برنامه ریـزی شـده و بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی 

بخش هـا ابـاغ شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت عزیـز 
رحیمی بـا بیـان اینکـه کشـت معمـول چغنـدر قنـد در شهرسـتان از اسـفند آغـاز 
می شـود و تـا اردیبهشـت ماه ادامـه دارد، اظهار کرد: به منظور توسـعه کشـت چغندر 
قنـد در شهرسـتان هماهنگـی الزم بـا کارخانـه قند مرودشـت نیز انجام شـده اسـت.
رحیمی بـا تاکیـد براینکـه کشـاورزانی کـه بـه کشـت چغنـدر قنـد در تنـاوب بـا جـو 
اقـدام کننـد مـورد حمایـت جهاد کشـاورزی قـرار می گیرند، ابـراز کرد: خریـد نقدی، 
اختصـاص پیـش پرداخـت دو تـا سـه میلیون تومانـی، کود، بذر و سـم به کشـاورزان 

طـرف قـرارداد از جملـه اقدامـات حمایتی خواهـد بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در سـال های گذشـته نیز کشـت چغنـدر قند پس از برداشـت 
جـو در شهرسـتان انجـام شـده و عملکـرد قابل قبولی داشـته اسـت، تصریـح کرد: با 
وجـود بذرهـای هیبریـد ایرانـی و خارجـی، عملکرد ۵۰ تـا ۶۰ تن در این نوع کشـت 

اسـت. انتظار  قابل 

ایجاد سایت الگویی محصول استاندارد
ویژه زنان روستایی

رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
اعضـای  توسـط  زیتـون  اسـتاندارد  تولیـد محصـول  الگویـی  ایجـاد سـایت  از 
صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی شهرسـتان مرودشـت خبـرداد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
راضیـه اسـام مهـر گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت تولیـد محصـوالت اسـتاندارد 
و گواهـی شـده، بـرای سـومین سـال پیاپـی سـایت الگویـی تولیـد محصـوالت 
اسـتاندارد زیـر نظـر اداره آمـوزش و ترویـج و در قالـب صندوق هـای اعتبـارات 

خـرد در حـال اجرایـی شـدن هسـت.
اسـام مهـر بـا بیان اینکه در سـال گذشـته نیز تولیـد محصوالتی ماننـد زعفران 
و گوجـه گیـاس گلخانـه ای توسـط اعضـای صندوق هـای اعتبارات خـرد زنان 
روسـتایی شهرسـتان بـه اجـرا درآمـد، افـزود: زعفـران تولیـدی توسـط اعضـا 

صندوق هـا در سـال گذشـته موفـق بـه دریافـت گواهـی محصول سـالم شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه در تولیـد محصـول اسـتاندارد حـد مجـاز کـود و سـموم 
کشـاورزی اسـتفاده می شـود، تصریـح کـرد: ایـن طـرح بـا رویکـرد آمـوزش و 
ترویـج تولید و مصرف محصول کشـاورزی اسـتاندارد و گواهی شـده با محوریت 
اجـرای دسـتورالعمل حـد مجازآالینده ها در محصـوالت کشـاورزی، جلوگیری از 
سـوء مصـرف سـموم شـیمیایی و مدیریـت منابـع آب و خـاک انجـام می شـود.

رئیـس ادره آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
بـا بیـان اینکـه افزایـش سـطح مصـرف محصـول اسـتاندارد بـه افزایـش درآمد 
تولیدکننـدگان کمـک خواهـد کـرد، گفـت: امیـد اسـت بـا آموزش هـای الزم به 
گـروه هـدف و کارشناسـان، میـزان تولیـد و مصـرف محصـوالت اسـتاندارد و 

گواهـی شـده افزایـش یابد.

واحدهای راکد و نیمه فعال در مرودشت شناسایی 
و احیاء می شوند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: طرح هـای دارای پروانـه 
بهـره بـرداری راکـد و نیمه فعال شناسـایی و پس از مطرح شـدن در کمسـیون 

رفـع موانـع تولیـد نسـبت بـه فعال شـدن آنـان اقدام خواهد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه فعـال کـردن واحد هـای راکـد و نیمـه فعـال از 
شـاخص های اقتصـاد مقاومتـی و جهـش تولیـد اسـت، اظهـار کـرد: برابـر بـا 
شـاخص تعییـن شـده، حداقـل 2۵ درصـد واحد هـای مذکـور شناسـایی و بـا 
برگـزاری جلسـات با متقاضیان و بررسـی نوع مشـکل به منظور برطرف شـدن 

موانـع تولیـد برنامه ریـزی خواهـد شـد.
رحیمی افـزود: صاحبـان طرح هـای راکـد و نیمـه فعـال می تواننـد بـه جهـاد 
کشـاورزی درخواسـت خـود را ارائـه دهند و درخواسـت آنان پس از بررسـی در 

کمسـیون تسـهیل مطرح خواهد شـد.
وی یـادآور شـد: در صورتـی کـه مشـکات موجود مرتفع نشـود، طرح مشـکل 
دار به سـتاد تسـهیل اسـتانی ارجاع و در کمیته اسـتانداری بررسـی خواهد شـد.

رحیمی تصریـح کـرد: بـا احیـای واحد هـای مذکـور عـاوه بـر دسـتیابی بـه 
اهـداف جهـش تولید، موجبـات ایجاد اشـتغال دائمی و موقت نیز در شهرسـتان 

فراهـم خواهد شـد.

آغاز به کار پیشرفته ترین کمباین برداشت 
غالت ریزدانه در شهرستان

رئیـس اداره فـن آوری هـای مکانیـزه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: پیشـرفته ترین کمباین برداشـت غـات ریزدانه بـا قابلیت برداشـت 2۹ 

محصـول دیگـر بـر غات ریـز دانه آغـاز بـه کار کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
علیرضـا پرویـزی بـا بیان اینکـه کمبایـن Claas Lexion ۵7۰ جـزو بزرگترین 
کمباین هـای موجـود در کشـور اسـت، اظهـار کـرد: ایـن کمبایـن دارای انبـار 
11تـن و در حـال حاضـر بـرای برداشـت خاکشـیر بـه کار گرفته شـده اسـت.

وی افـزود: پاتفـرم ایـن کمباین هشـت متر اسـت کـه این خصوصیـت، مدل 
فـوق را از انـواع مدل هـای مشـابه متمایز کرده اسـت.

ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه کمبایـن مذکور قابلیت برداشـت محصول 
تـا رطوبـت ۳۰ درصـد را نیـز دارد، تصریـح کـرد: سیسـتم کمبایـن بـه صورت 
از جملـه  موجـود  تنظیمـات  کمبایـن  و خـود  کار می کنـد  دیجیتـال  کامـا 
الک هـای بـاال و پاییـن، زیر سـیلندری و..را بر اسـاس رطوبت محصـول انجام 

می دهـد.

پرویـزی بـا تاکیـد بر اینکـه میزان ضایعـات در این مـدل کمباین بسـیار پایین 
اسـت، یادآورشـد: درصد ضایعات در قسـمت های مختلف و در قسـمت انتهایی 

کمبایـن قابل اندازه گیری اسـت.
رئیـس اداره فناوری هـای مکانیـزه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ 
کارایـی بسـیار بـاال بـه دلیـل دارا بودن پاتفـرم بـزرگ، قابلیت برداشـت انواع 
غـات، کاهـش زمـان برداشـت، کاهـش هزینـه برداشـت در گیاهـان دارویی 
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ریـز دانـه خصوصا خاکشـیر، و سـایر ریز دانه ها، شـرایط بسـیار مطلـوب کابین 
راننـده در شـرایط مختلـف آب و هوایـی و... را از خصوصیـات بـارز ایـن مـدل 

کمبایـن عنـوان کرد.

تولید قارچ خوراکی گانودرما
کارشـناس زراعـت مرکـز جهـاد کشـاورزی سـیدان از پـرورش و تولیـد قـارچ 
خوراکـی گانودرمـا در بخـش سـیدان از توابـع شهرسـتان مرودشـت خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 

واحـد  ایـن  گفـت:  حبیبـی  مجیـد 
بـه  مسـقف  فضایـی  در  تولیـدی 
مسـاحت ۳۰۰ متـر مربع بـا رعایت 
راه  نیـاز  مـورد  اسـتاندارد های 
انـدازی شـده و در مرحله برداشـت 

اسـت.
او بـا بیـان اینکـه قبـا نیـز یـک 
در  متـری   ۵۰ تولیـدی  واحـد 
شهرسـتان راه انـدازه شـده اسـت، 
 ۹۰۰ حـدود  سـاالنه  کـرد:  اظهـار 
در  خوراکـی  گانودرمـای  کیلوگـرم 

می شـود. عرضـه  بـازار  بـه  و  تولیـد  شهرسـتان  ایـن 
حبیبـی افـزود: کشـت در ایـن مزرعـه در سـه نوبـت صـورت گرفتـه اسـت، و 

هرنوبـت حـدود ۳۰۰ کیلوگـرم قـارچ خشـک تولیـد می شـود.
او بـا اشـاره اینکـه در ایـن واحـد تولیـدی بـرای ۶ نفـر به صـورت مسـتقیم و 
12 نفـر بـه صـورت غیر مسـتقیم اشـتغال زایـی صـورت گرفته اسـت، تصریح 
کـرد: محصـول تولیـدی به منظـور فـرآوری و فروش بـه کارخانه هـای صنایع 

تبدیلـی اسـتان اصفهـان و تهران ارسـال می شـود.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه ایـن قـارچ دارای ۸۰ گونـه متعدد اسـت، بیان 
کـرد: گانودرمـا منبـع غنـی از ترکیبـات آلـی اسـت و از مهم ترین مـواد غذایی 

در جهان اسـت.
حبیبـی افـزود: مطالعـات علمی بـر روی ایـن گونه قارچ، نشـانگر این اسـت که 
ایـن گیـاه دارای خـواص شـگفت انگیـزی از جملـه مفیـد برای سـامت قلب، 
ضـد آلـرژی، درمان کبد، تقویت سیسـتم ایمنی، پیشـگیری از سـرطان، کاهش 

و...اسـت. قند خون 
وی بـا اشـاره بـه اینکه مـوارد مصـرف این قـارچ برای افـراد مختلـف متفاوت 
اسـت، یاد آورشـد: درصورت عـدم رعایـت دوز مصرف اثرات جانبـی و عوارض 

احتمالـی در بردارد.

مراسم های مذهبی در جهاد کشاورزی مرودشت
از سر گرفته شد

مسـئول دفتـر نماینـده ولی فقیـه در جهاد کشـاورزی گفت: نمـاز جماعت ظهر 
و عصـر و سـایر مراسـم های مذهبـی بـا رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی و 

پروتکل هـای بهداشـتی در جهـاد کشـاورزی مرودشـت از سـر گرفته شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
ابراهیـم کانتـری تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه حضـور همـه همـکاران دورکار 
و همـکاران دارای شـرایط ویـژه در محـل کار، نمـاز جماعت، برگزاری مراسـم 
ختـم قرآن، تفسـیر، ترجمه، احـکام و سـایر برنامه های مذهبی مطابق گذشـته 

بـا رعایـت ویـژه مقـررات بهداشـتی برگزار می شـود.
کانتـری بـا بیـان اینکه هر نفسـی در گـرو اعمـال خویش اسـت تصریح کرد: 

اگـر معنویـت را در زندگـی بـه کار ببندیـم در همـه جوانب زندگـی از جمله دارا 
بـودن شـخصیت اجتماعـی و تامین معیشـت تاثیر گذار اسـت.

وی، همـه همـکاران خصوصـا اعضای شـورای فرهنگی را به حضور در مراسـم 
نمـاز جماعـت ظهـر و عصر و تفسـیر قـرآن دعوت کـرد و در این زمینـه افزود: 
اعضـای شـورای فرهنگـی بایـد در ایـن زمینـه الگو باشـند و دیگـران را نیز به 

شـرکت در ایـن برنامه ها دعـوت کنند.
او بـا بیـان احادیثـی از قـرآن و نهـج الباغه، نیکی کـردن به دیگـران، رعایت 
مـکارم اخاقـی، نظـم در امـور و... را از آثـار و بـرکات و معنویات نمـاز خواند و 
بیـان کـرد: چه بسـا افـرادی هسـتند که بعـد از مـرگ آرزو می کنند کـه خدایا 

مـارا بـه دنیـا باز گـردان تا نمـاز بخوانیم و قـرآن را تـاوت کنیم.
امـام جمعـه موقت شهرسـتان مرودشـت با بیـان تذکراتی در خصـوص برخورد 
بـا اربـاب رجـوع در ادارات، اظهـار کـرد: سـعی کنیـد بـه هر شـیوه ای گـره از 
مشـکل اربـاب رجـوع بـاز کنید کـه عاقبـت به خیـری را برای شـما بـه دنبال 

دارد.
کانتـری در پایـان بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص 
مسـئولیت خطیـر جهـاد کشـاورزی، کار جهـادی را از مهمتریـن وظایـف جهاد 

کشـاورزی برشـمرد.

مرودشت قطب تولید خاکشیر 
در استان فارس

مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: شهرسـتان مرودشـت 
بـا تولیـد ۶2.۵ درصد کل خاکشـیر اسـتان 
محصـول  ایـن  تولیـد  قطـب  بـه  فـارس 

اسـت.  تبدیل شـده 
بـه گزارش روابـط عمومـی  مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرستان مرودشـت، مجیدرضا 
 4۸۰۰ میـزان  از  کـرد:  تصریـح  پـاکاری 
در  خاکشـیر  کشـت  زیـر  سـطح  هکتـار 
اسـتان فارس، شهرسـتان مرودشـت با کشـت ۳۰۰۰ هکتـار خاکشـیر، مقام اول 

تولیـد ایـن محصـول را داراسـت.
وی افـزود: خاکشـیر تولیـدی شهرسـتان مرودشـت عـاری از هرگونـه سـموم و 
کودهـای شـیمیایی اسـت و می توانیـم از ایـن محصـول بـه عنـوان محصـول 

گواهـی شـده نـام ببریم .
پـاکاری؛ بـا بیان اینکه کشـت و برداشـت مکانیـزه گیاهان دارویی در مرودشـت 
رو بـه افزایـش اسـت، تصریـح کـرد: در سـال جـاری عـاوه بـر کشـت مکانیزه 
خاکشـیر، ۳۵ هکتـار زیـره سـبز نیز صـورت مکانیزه و به روش مسـتقیم کشـت 

شـده است.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره بـه کشـت ۳۳۰۰ 
هکتـاری انـواع گیاهـان دارویی در مرودشـت، بر تشـکیل زنجیره تولیـد گیاهان 
دارویـی، شـامل تولیـد، بسـته بنـدی، فـروش و صـادرات این محصـوالت تاکید 

. د کر
پـاکاری بـا بیـان اینکـه عـاوه بر کمیـت کشـت گیاهـان دارویـی، کیفیت نیز 
مـد نظـر اسـت، یادآور شـد: در سـال جهش تولیـد با اسـتفاده از ریـز مغذی ها 

بـه افزایـش کمـی و کیفی گیاهـان دارویی دسـت خواهیـم یافت.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس از راهکارهـای تحقق جهش 
تولیـد را مکانیـزه کـردن کاشـت و برداشـت دانسـت و افـزود: این امـر کاهش 
هزینـه کارگـری و بـذر مصرفـی و یکنواختـی مزرعـه را در پی خواهد داشـت.
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داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

اجرای طرح پیوند سرشاخه ای انگور
پیونـد  آزمایشـی  گفـت: طـرح  ممسـنی  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
سرشـاخه ای ۶ رقـم انگـور وارداتی در تاکسـتان های این شهرسـتان اجرا شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمـد علـی امیـری تصریـح کـرد: ایـن ارقـام جدیـد شـامل فلیـم، رشـه، 
کریمسـونن سـیدلس، دوویـن، ترکمـن4 و روبی اسـت کـه در سـطح پنج هزار 

متـر مربـع بـر روی پایـه پیونـد شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح در منطقـه دشـمن زیـاری و روسـتا های بلـه زار و 
هفـت بـرم بـر روی انگور هـای رقم شـیرازی به عنوان پایه انجام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: هـدف از اجـرای این طـرح برنامه ریـزی برای 
اصـاح و احیـاء باغ هـا و دسـتیابی بـه بهتریـن ارقـام بـرای افزایـش و بهبـود 

کیفیـت محصـول تولیدی اسـت. 

او ابـراز کـرد: بـه منظور ایـن انجام این طرح بیژن کاووسـی پژوهشـگر و مروج 
ارشـد انگـور و غامرضا ما شـفیع کارشـناس انگـور مدیریت باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا کارشناسـان جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 

همـکاری و بـر حسـن اجـرای عملیـات نظارت داشـته اند. 

برداشت گندم در ممسنی آغاز شد 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی از آغاز برداشـت گندم در مزارع این 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینی می شـود تا اواسـط تیرماه مـاه عملیات 

برداشـت ادامه داشـته باشد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمدعلـی امیری اظهـار کرد: عملیات برداشـت گندم در منطقـه ماهورمیاتی 

بـا بـه کار گیری 12 دسـتگاه کمباین شـروع شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه سـطح ۶2۰۰ هکتاری گنـدم آبـی و 14هزار و 
۸۸۰ هکتـاری گنـدم دیـم در این شهرسـتان تصریح کرد: انتظـار می رود بیش 

از 4۰ هـزار تـن گنـدم از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و راهـی مرکزخریـد 
. شود

وی ابـراز کـرد: بـه منظـور خریـد گنـدم کشـاورزان1۰مرکز خریـد تضمینـی 
توسـط تعاونـی روسـتایی در شهرسـتان دائـر کـه 2۰ نفـر از کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی بـه عنـوان عامل تشـخیص و عامل ذیحسـاب به این مراکـز مامور 

و مسـتقر شـده اند.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

پایان برداشت و تولید 3240 تن جو
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: 
عملیـات برداشـت جـو از 1۹۳۰ هکتار از مزارع این شهرسـتان به پایان رسـیده 

است. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی بـا اشـاره به پایـان کار برداشـت جو در آغاز خـرداد مـاه، اظهار کرد: 
عملیـات برداشـت بـا اسـتفاده از ۳۰ کمبایـن در 4۳۰ هکتـار جو آبـی و 1۵۰۰ 

هکتـار جودیم انجام شـد. 
بـه گفتـه وی؛ از سـطوح برداشـت شـده ۳24۰ تـن دانه جو حاصل شـده که به 

منظور مصرف دام به سراسـر کشـور ارسـال می شـود. 
وی تصریـح کـرد: عملکـرد مـزارع آبـی سـه تـن در هکتـار و عملکـرد مـزارع 
دیـم 1.۳ تـن در هکتـار شـد کـه بـا توجه به بارندگی مناسـب نسـبت به سـال 

گذشـته افزایـش تولید داشـته ایم.
محمـودی خاطر نشـان کـرد: عمده رقم کشـت شـده در شهرسـتان جو محلی 

بـوده که نسـبت به سـایر ارقام زود رس اسـت. 

مبارزه با ملخ های صحرایی نشان از تعهد 
سازمان جهاد کشاوری 

معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بالـغ بـر ۳۰ هـزار هکتـار مبـارزه شـیمیایی در صـد روز علیـه ملـخ صحرایـی 
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 
در  مـا  همـکاران  تعهـد  از  نشـان 
مجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 

دارد. فـارس  اسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت 
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
روزه  یـک  سـفر  در  پژمـان  حسـین 
تصریـح  شهرسـتان  ایـن  بـه  خـود 
هـزار   ۵7۵ بـر  بالـغ  تاکنـون  کـرد: 
هکتـار ردیابـی ملـخ صحرایـی توسـط همـکاران مـا در مدیریت هـای جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس انجـام شـده اسـت کـه کار بزرگ و 

اسـت. قابـل ستایشـی 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: بـا وجود کمبـود منابـع و اعتبـارات، مبـارزه با 
ملـخ صحرایـی در شهرسـتان های درگیـر بـه ویـژه مهـر و المـرد بـه خوبـی 
انجـام شـده اسـت کـه از همـه همـکاران ایـن مدیریت هـا قدردانـی می کنم.
پژمـان خاطرنشـان کـرد: با توجـه به اینکه مهـر و المرد کانـال ورودی ملخ به 
اسـتان فـارس بودنـد ولـی با توجـه به تجربـه سـال گذشـته و همچنین پیش 
آمادگی هـای اتخـاذ شـده بـرای مقابله با ایـن آفت، توانسـتیم به خوبـی آن را 

کنتـرل کـرده به نحوی که خسـارتی در مزارع مشـاهده نشـود.
وی افـزود: تدابیـر ما از طریق تهیه سـم، سـم پـاش و اعتباراتی که از سـازمان 

حفـظ نباتات کشـور جـذب کرده ایم بوده اسـت. 

نوبرانه انگور یاقوتی ُمهر در میادین میوه کشور 

معـاون فنـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر گفت: برداشـت انگور از 
سـطح ۳۰ هکتـار از تاکسـتان های ایـن شهرسـتان آغاز و پیش بینی می شـود 

۹۰ تـن محصـول برداشـت و روانه بازار مصرف شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر، حسـن 
مـرادی تصریـح کرد: برداشـت انگـور یاقوتی نوبرانه از بیسـتم اردیبهشـت ماه 

آغاز شـده اسـت و تـا پایان خـرداد ماه ادامـه دارد. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجه بـه نوبرانه بـودن این محصـول در شهرسـتان، معموال 

سـود آوری مناسـبی برای باغـداران دارد. 
مـرادی تاکیـد کـرد: عمده کشـت انگور یاقوتـی با توجه به کیفیـت آب و خاک 

در بخش اسـیر قرار دارد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در سـال های اخیـر بـا توجـه به سـود 
آوری مناسـب انگـور بـرای باغداران و قانـع بودن این محصـول در خاک های 
ضعیف و آب های دارای کیفیت پایین، سـطح زیر کشـت رو به رشـدی شـاهد 
بـوده ایـم و پیش بینـی می شـود در سـال های آینـده سـرمایه گذاری هـای 

جدیـد روی این کشـت صـورت گیرد.

پرداخت دومین مرحله از کمک بالعوض به 
مشمولین سیل 98 شهرستان 

مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفـت: مبلغ 1۹میلیـارد و 1۰۳ میلیون 
و 22۵هـزار ریـال کمـک بـا عـوض مرحلـه دوم بـه حسـاب 1۶۰4 نفـر از 

خسـارت دیـدگان سـیل سـال 1۳۹۸ ایـن شهرسـتان واریز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری افـزود: تاکنـون و در مجمـوع، بالـغ بـر ۵1 میلیـارد و 24۵ 
میلیـون ریـال کمـک باعوض، معـادل 7۰ درصـد مبلغ تخصیصی به حسـاب 

مشـمولین واریز شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ عـاوه بـر کمـک باعوض در سـال گذشـته، صد میلیـارد ریال 
تسـهیات 4 درصد پنج تا هفت سـاله نیز به 1۶۸1 نفر از کشـاورزان خسـارت 

دیـده نـی ریـزی در زیر بخش های بـاغ، زراعت و دام پرداخت شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه تخصیـص 2۵ درصد تسـهیات خسـارت سـیل اسـتان فارس 
بـه شهرسـتان نـی ریـز خاطر نشـان کـرد: ثبـت اسـامی از تاریـخ ۳1 فروردین 
ماه سـال گذشـته شروع شـد و کشاورزان خسـارت دیده شناسـایی و در سامانه 

سـجاد ثبت نام شـدند.
بصیـری تصریـح کـرد: کارگـروه تسـهیات ارزان قیمـت سـیل بـه ریاسـت 
فرمانـداری و دبیـری جهـاد کشـاورزی در فروردیـن 1۳۹۸ تشـکیل شـد و 
بانک هـای کشـاورزی، ملـی، تجـارت، سـپه، رفاه کارگـران به عنـوان اعضای 

کارگـروه در آن ایـن مشـارکت دارنـد.

ترمینال های پسته 
ملزم به دریافت پروانه بهداشتی هستند

مسـئول واحـد صنایـع تبدیلـی و غذایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
نـی ریـز گفت: بـا توجه بـه اعام شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان ني ریز 
تمامی صاحبـان ترمینال هـاي پسـته بایـد برای دریافـت پروانه بهداشـتی اقدام 

یند. نما
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، مریم 
نقیبـی نـژاد تصریـح کـرد: با وجـود پیگیری های انجام شـده از سـوی شـبکه 
بهداشـت و درمـان ایـن شهرسـتان، تا کنـون هیچ یـک از ترمینال های پسـته 
نـی ریـز مجوز هـای بهداشـتی را دریافـت نکـرده اند از ایـن رو فعالیـت آن ها 

مـورد تاییـد نبـوده و بـه عنوان واحـد غیر مجاز شـناخته می شـوند.
وی افـزود: بـا توجـه بـه فرصـت زمانـی تا برداشـت پسـته صاحبـان واحدهای 
مذکـور در اولیـن فرصـت نسـبت بـه دریافـت ایـن مجـوز اقـدام نماینـد تـا با 

مشـکل مواجه نشـوند.
شهرسـتان نـی ریز مقام اول تولید پسـته اسـتان فـارس را دارا بوده و بیشـترین 

تعـداد کارخانـه فرآوری پسـته را در اسـتان به خود اختصاص داده اسـت.

آغاز برداشت جو از 2140 هکتار از مزارع
مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان ني ریـز از شـروع برداشـت جـو از 214۰ 

هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان نـي ریـز، 
علیرضـا بصیـري گفـت: برداشـت جـو ایـن شهرسـتان از دهـم خردادمـاه آغاز 

شـده اسـت و تـا هفتـه اول تیرمـاه ادامـه دارد.
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وي بـا بیـان اینکـه متوسـط برداشـت جـو حـدود ۳ تـن در هکتـار اسـت افـزود: 
پیش بینـي مي شـود بیـش از ۶42۰ تن دانه جو در این شهرسـتان برداشـت شـود.

قیمت خرید تضمیني جو در سال زراعي جاري 1۶۳۰ تومان اعام شده است.

آغاز بَردهی انجیرستان ها
 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفـت: بَردهی انجیرسـتان های این 

شهرسـتان شـروع شـده اسـت و تا پانزدهم تیرماه ادامه دارد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری افـزود: رقم هـای بَرانجیـر اسـتفاده شـده در نـی ریـز بیشـتر 
قاسـمی و دانه سـفید اسـت و از شـهرهای همجوار چون ایج و اسـتهبان تامین 

می شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه بَـری قابـل اسـتفاده و مفیـد اسـت کـه زنبورگرده افشـان 
"باسـتوفاگا" کافـی و گـرده مناسـب بـرای تلقیـح میوه هـای خوراکی داشـته 
باشـد، ابـراز کـرد: بَرهای مورد اسـتفاده زرد، زیـادرس و در هنـگام لمس کردن 

سـرد )سـردخانه ای( و فاقـد آفـت "زنبـور نارنجی رنـگ ترومیده" باشـد. 
بصیـری همچنیـن تاکیـد کـرد: در زمـان گـرده افشـانی انجیر، باید دقت شـود 
میـوه ی بَـر آسـیب نبینـد و کمترین فشـار بـه آن وارد شـده تا تلفـات زنبور آن 
کـم شـود و در نتیجـه بـا افزایش طـول عمر آن فرصـت و تعداد دفعـات خروج 

بیشـتر شود.  زنبورها 
 او می گویـد: در حـال حاضـر قیمـت بَرانجیـر متغییـر و هرکیلـو 2۰۰ تـا ۳۰۰ 

هـزار تومان اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز تصریـح کـرد: میوه هـای درخـت 
بَرانجیـر غیـر خوراکـی و دارای گل های نر و ماده هسـتند؛ درخت گرده افشـان 
در سـال معمـواًل سـه محصـول پاییـزه، زمسـتانه و بهـاره تولیـد می کنـد کـه 
زنبورهـای میـوه بهـاره از آن خـارج شـده و بـه دنبـال محصـول پاییـزه بـرای 
تخـم گـذاری می گردنـد که به طـور ناخواسـته وارد میوه انجیرخوراکی شـده و 

عمـل گـرده افشـانی را انجـام می دهند. 
نی ریز بعد از استهبان مقام دوم تولید انجیر استان و کشور را داراست.

روابط عمومی جهاد کشاورزی نی ریز 
مورد تجلیل قرار گرفت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه بدون 
اطـاع رسـانی و اطـاع یابی امـکان پذیر نیسـت، اظهارکرد: به مناسـبت هفته 
روابـط عمومـی و ارتباطـات از واحـد روابـط عمومی ایـن مدیریت تجلیل شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری بـا بیـان اینکـه روابـط عمومی یـک شـغل نیسـت بلکه یک 
ویژگـی اخاقـی اسـت کـه هرکسـی باید خویـش را بـه آن مزین سـازد افزود: 
واحـد روابـط عمومی ایـن مدیریـت در سـال 1۳۹۸ رتبـه چهـارم را در بیـن 
مدیریت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس کسـب کـرد کـه ایـن مهـم 
عـاوه بـر تـاش و همـت همـکاران مرهـون همـکاری و همراهـی اصحـاب 

رسـانه در شهرسـتان و اسـتان اسـت. 

وی بـا اشـاره بـه انعکاس بسـیار خـوب اخبار بخش کشـاورزی نی ریـز در چند 
سـال اخیـر گفـت: از زحمـات تمامی عزیزانـی کـه در ایـن عرصـه مـا را یاری 
می کننـد بـه ویـژه هفتـه نامـه وزیـن نـی ریـزان فـارس، پایگاه هـای خبـری 
هـورگان، صبـح پـارس، نبض نـی ریز، نـای زی نیـوز و همچنین دفتـر صدا و 

سـیمای فـارس در شهرسـتان نـی ریـز قدردانی می شـود.
بصیـری در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه مجموعـه خبـری و رسـانه ای 
بسـیار  ظرفیت هـای  شناسـاندن  در  همچون گذشـته  اسـتان  و  شهرسـتان 

درخشـان نـی ریـز کمـال همـکاری و تعامـل را داشـته باشـند.

شروع برداشت آنغوزه تلخ؛ از نی ریز 
قطب تولید استان فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز با بیان اینکه برداشـت آنغـوزه از نیمه 
اول خـرداد مـاه آغاز شـده اسـت و تـا اواخر شـهریور مـاه ادامـه دارد، گفت: به 
دلیـل بارندگی هـای فـراوان و رطوبـت بـاال یـک بیمـاری قارچـی در سـطح 
آنغـوزه شهرسـتان شـیوع پیـدا کـرده اسـت کـه پیـش بینی می شـود در سـال 

جـاری ۵۰درصـد کاهش عملکرد داشـته باشـیم.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری تصریـح کرد: شهرسـتان نـی ریـز از قطب های تولیـد آنغوزه 
تلـخ کشـور اسـت کـه از دیـر بـاز رویشـگاه این گیـاه به  صـورت خـودرو بوده 
و در حـال حاضـر 4۰۰هـزار هکتـار مجوز کاشـت از سـوی اداره منابـع طبیعی 
صـادر کـه در صـد هـزار هکتار آن کشـت انجـام شـده و همچنیـن۹2۰ هکتار 
زمیـن کشـاورزی در این شهرسـتان به کشـت آنغـوزه دیم اختصـاص یافته که 

2۰ هکتـار آن مثمر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و مشـکات صـادرات ایـن محصـول 
تصریـح کـرد: هـر کیلـو شـیرابه آنغـوزه تلخ سـال قبـل 4۰۰ هـزار تومـان در 
بـازار به فروش می رسـید که امسـال بـه 2۵۰هـزار تومان کاهش یافته اسـت.

او یادآورشـد: دوره باردهـی ایـن گیـاه هر هفت سـال یکبـار بـوده، از این رو به 
منظـور افزایـش بهـره وری و کاهـش هزینه هـا، بهره بـرداری از منطقـه دهچاه 
نـی ریـز بـرای اولین بار در کشـور اقـدام به پرورش نشـاء آنغوزه کـرد و پس از 
دو سـال نشـاء را بـه زمیـن منتقل کرده که بـا این روش دوره باردهی دو سـال 

کاهـش یافته و سـودآوری بیشـتری را در پی خواهد داشـت.
بصیـری در ادامـه خاطرنشـان کـرد: هر غـده آنغـوزه در طول برداشـت به طور 
متوسـط 1۸ مرتبـه به صـورت عرضی بـرش می خورد و در مجمـوع ۸۰ تا 1۵۰ 
گـرم شـیرابه از آن بدسـت می آیـد که عاوه بـر مصارف داخلی به کشـورهای 
هندوسـتان، پاکسـتان، حـوزه خلیـج فـارس، آمریـکا، انگلسـتان و ژاپـن صادر 
می شـود. گیـاه آنغوزه گونـه ای نادر و رویشـگاه آن منحصرا ایران و افغانسـتان 
اسـت کـه شـیرابه آن مصـارف دارویـی، صنعتی و خانگـی دارد و فـردی به نام 
کامفـر، ۳4۰ سـال پیـش بـا کمـک اهالی الرسـتان اقدام به اسـتخراج شـیرابه 

آن بـه روش تیـغ زنی سـنتی کرد.
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سیمای کشاورزی شهرستان مهر در یک نگاه

حسن مظاهری
معاون مالی اداری

غالمحسین مظاهری
مدیر 

حسن مرادی
معاون فنی

موقعیت جغرافیایی

 شهرستان مهر به مرکزیت شهر مهر، با وسعت 172۹ کیلومتر مربع، حدود 
1.4 درصد از کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است. 
این شهرستان در محدوده جغرافیای ۵۵ درجه و 1۵ دقیقه طول شرقی و 2۹ 
درجه و ۵۶ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان های 
المرد و خنج، از جنوب به شهرستان های کنگان )منطقه ویژه پارس جنوبی( 
و جم، از شرق به المرد و از غرب به شهرستان های خنج و فراشبند محدود 

می شود. 
دارای  این شهرستان  در سال 1۳۸4،  تقسیمات کشوری  آخرین  اساس  بر   
چهار بخش )گله دار، اسیر، وراوی و مرکزی(، 4 نقطه شهری )مهر، گله دارو 
وراوی و اسیر( و ۸ دهستان )ارودان، مهر، فال، گله دار، اسیر، دشت الله، وراوی 

و خوزی( می باشد.
 همچنین این شهرستان دارای 114 پارچه آبادی است که ۹۳ پارچه آبادی 
تا مرکز  ازسکنه می باشد. فاصله مرکز شهرستان  پارچه خالی  مسکونی و 21 
پارس  منطقه  و  دریا  با  2۵کیلومتر  شهرستان  این  است.  کیلومتر   ۳4۰ استان 
جنوبی فاصله دارد و راه ارتباطی استان فارس به خلیج فارس از این شهرستان 

می گذرد. 
از شهرستان   طبق قانون تقسیمات کشوری، شهرستان مهر درسال 1۳۸۰ 

المرد منتزع و به تصویب هیئت دولت رسیده است.

آمار بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان مهر
12۰۰ نفربهره برداران زراعی
7۰۰ نفربهره برداران باغی

۸۰۰ نفربهره برداران دام و طیور
1۰ نفربهره برداران صنایع تبدیلی

1۵۰ نفربهره برداران ماشین های کشاورزی

• تعداد شاغلین بخش دایمی و موقت در بخش کشاورزی حدود 1۰۰۰۰ نفر

سطح زیر کشت محصوالت زراعی، باغی و دامی شهرستان
۳۵۰ هکتارمرکبات7۰۰۰ هکتارگندم آبی
2۳ هکتارانگور1۵۰۰ هکتارگندم دیم

۵۵ هکتارگیاهان دارویی42۰ هکتارجو ابی 
۵ هکتارکنار پیوندی1۵۰۰ هکتارجو دیم

2۰ هکتارنرگس زار241۰ هکتارکلزا
1۳۰۰۰۰ راسدام سبک۹۰۰ هکتارکنجد

4۵۰۰ رایدام سنگین1۰۰ هکتارحبوبات
17 واحدمرغداری گوشتی۳۰۰۰ هکتارصیفی جات

1 واحدمرغ تخمگذار1۵۰۰ هکتارنخیات
۶.۵ هکتارسایه بان۵.۶ هکتارگلخانه

گزارش عملکرد باغبانی
سال۹۸شرح فعالیت

2۳ هکتارنظارت بر کاشت انگور رقم یاقوتی
۵۵ هکتارنظارت بر کاشت گیاه دارویی

)Shade house( ۸2 هکتارصدور مجوز احداث سایبان
1۵۰ هکتارمکان یابی و انتخاب باغات فرسوده جهت حذف و جایگزینی

۶۰۰ هکتارانجام عملیات هرس و تکریب نخیات 
افزایش ماده آلی خاک بوسیله کود های آلی و کمپوست 

1۰۰ هکتارگرانوله در باغات با روش چالکود

2۳ واحدپیگیری جهت صدور مجوز گلخانه سبزی و صیفی
۵۵۰۰ تننظارت بر تولید ارقام مختلف خرما در سطح شهرستان

12۰۰ تننظارت بر تولید محصوالت گلخانه ای
۸ دورهبرگزاری کاس های آموزشی جهت کاشت گیاهان دارویی

14 دورهبرگزاری کاس آموزشی تغذیه باغات
۸۰۰ اصلهتوزیع نهال یارانه ای کشت بافت مجول
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گزارش عملکرد واحد زراعت
 1- تعیین سطوح اجرایی طرح های مختلف مدیریت برای پارسل ها با توجه 

به پتانسیل موجود در هر پارسل 
 2- تشکیل ستاد گندم-کلزا و گلخانه در شهرستان و برگزاری جلسات 

منظم در هفته و بررسی مسائل و مشکات
 ۳- همکاری و هماهنگی با بخش های برون مدیریتی جهت تامین و تهیه 

نهاده ها بخش کشاورزی و خرید و حمل به موقع به شهرستان
 4- ترویج و راهنمایی و نظارت در جهت کاهش هزینه های تولید شامل 

ترویج دستگاه های مدرن بذر کار ها-توسعه کشاورزی حفاظتی
 ۵- اجرای مزارع طرح امید در زراعت های مختلف و در پارسل های 

شهرستان
 ۶- پیگیری و هماهنگی با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در خصوص 

پرداخت خسارت سال قبل
 7- افزایش طرح کشت کلزا به 241۰ هکتار در شهرستان و رتبه نخست 

کشت کلزا در استان
 تولید ۳1 هزار تن گندم و 47۸7 تن کلزا

 ۸- هدایت و نظارت بر عملیات کاشت - داشت و هماهنگی برداشت گندم 
آبی و دیم در سطح ۸۵۰۰ هکتار

 ۹- هدایت و نظارت بر عملیات کاشت-داشت و هماهنگی برداشت جوآبی 
و دیم در سطح 1۹2۰ هکتار

 1۰- تشکیل ستاد برداشت محصوالت شهرستان درسال جاری
 11- پیگیری، حمل و توزیع انواع کودهای شیمیایی به میزان ۳۵۰۰تن به 

شهرستان
 12- پیگیری، حمل و توزیع بذور گندم شهرستان جهت ۸۵۰۰ هکتار گندم 

آبی و دیم به میزان 21۰۰ تن

 1۳- نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت صیفی جات، گوجه فرنگی 
زیر پاستیک و آزاد درسطح ۳۰۰۰ هکتار

 ایجاد مزرعه آزمایشی الگویی 
 کشت پنبه در سطح 4۰۰ هکتار در شهرستان

 صنایع و مکانیزاسیون
 معرفی متقاضیان تسهیات تراکتور به مبلغ 11۶۰ میلیون تومان 

 بررسی و تایید درخواست سوخت تراکتور - کمباین ها
 اخذ یارانه چهار دستگاه ریزدانه کار به مبلغ 2۸ میلیون تومان 

 بازدید مستمر از طرحهای صنایع کشاورزی 
 معرفی متقاضیان دریافت جواز تاسیس واحد تبدیلی صنایع کشاورزی 

 برگزاری کاس های ترویجی و تشویقی کشت مکانیزه که نتیجًا حدود 
۶۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به صورت مکانیزه کشت گردیده 

 معاینه فنی سم پاش ها 
 پاک گذاری تعداد 1۰۰ دستگاه تراکتور در سطح شهرستان

 تامین تعداد ۵۵ دستگاه کمباین جهت برداشت مزارع
 معرفی متقاضیان جهت دریافت تسهیات صنایع تبدیلی به مبلغ 1۳ میلیارد 

ریال
 گزارش زیر بخش دام و طیور در سال 1۳۹۸

 آمارگیری از کلنی های زنبور عسل به میزان ۵۳۰۰۰کلنی در سطح 
شهرستان و 117 نفر زنبوردار.

 تولید 2۵۰ تن عسل کنار در فصل برداشت عسل.
 برگزاری ۶ مورد کاس های آموزشی و ترویجی با عناوین کارگاه آموزشی 

جلوگیری از سرقت دام-بهداشت دام،پرورش دام و تغذیه دام و...(.
 اجرای طرح آمیخته گری گاو های بومی با اسپرم گاو نژاد سسیمینتال به 

تعداد 12۵ راس.
 تولید سالیانه 17۵۰ تن گوشت قرمز 4 هزار تن گوشت سفید، ۹۰۰ تن تخم 

مرغ.
 معرفی متقاضیان تسهیات مشاغل خانگی با هماهنگی اداره کار و ترویج.

 صدور مجوز زنبورداری ۳ مورد با هماهنگی تعاونی زنبورداران فارس.
 بهره برداری از دو واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۵۰ هزار قطعه ای با سرمایه 

۳2 میلیارد ریال
 هویت گذاری 12 هزار و ۳1۶ راس دام سبک و سنگین

 بهره برداری از یک واحد 2۰۰ راسی بز داشتی با سرمایه ۸ میلیارد ریال
 جذب تسهیات سرمایه در گردش به میزان ۶ میلیارد ریال برای مرغداران

کار  به  نفر   1۰ شهرستان  سطح  در  زنبورداران  حرفه  تشویق  و  ترویج  با   
زنبورداری مشغول هستند.

 وجود پرورش دهندگان شتر مرغ )4 مورد( کبک )2 مورد( بلدرچین )۳ مورد( 
و مرغ بومی )۵ مورد( در قالب مشاغل خانگی در شهرستان
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گزارش عملکرد واحد حفظ نباتات
مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز مرکبات و نخیات در سطح 12۰۰ 

هکتار
2. مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز مزارع گندم، جو و کلزا در سطح 

1۰1۹4 هکتار
۳. مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز مزارع سبزی و صیفی در سطح 

42۰۰ هکتار
4. ردیابی آفات و بیماری های قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما، جاروک 

مرکبات و مگس میوه مدیترانه ای در سطح 17۰۰ هکتار
۵. نظارت بر عملکرد کلنیک های گیاهپزشکی در طرح خرید خدمت 

کارشناسی یارانه دار در سطح 1۵۰۰ هکتار
۶. پیگیری خرید و حمل سموم علفکش گندم و کلزا ۹244 کیلو / لیتر

7. کالیبراسیون ناوگان سمپاشی جهت انجام مبارزه شیمیایی بهینه 111 
دستگاه

۸. مبارزه با ملخ صحرایی در سطحی بالغ بر 12 هزار و 7۰۰ هکتار و باالترین 
سطح مبارزه در سطح استان طی یکصد شبانه روز

گزارش عملکرد اداره فنی و زیر بنایی
 اجرای آبیاری نوین در سطح 2۵2 هکتار با اعتباری معادل۳7۰۰ میلیون 

تومان سهم باعوض دولت از محل صندوق توسعه ملی
 احیاء و مرمت قنات تنگ شول به طول 1۳۰ متر با اعتبار بالغ بر ۶1۵ 

میلیون ریال دولتی و 1۰۰ میلیون ریال خودیاری
 احیا و مرمت قنات بیدو به طول 4۰متر و اعبتاری بالغ بر 172 میلیون ریال 

دولتی و 1۵میلیون ریال خودیاری
 احداث کانال انتقال آب تنگ دهو چاه شرف با اعتبار ۳2۰ میلیون ریال به 

طول 4۵ متر
 احداث خط انتقال آب فاطمیه مهر به طول 2۸۰۰ متر و اعتبار۳/1 میلیارد 

ریال

گزارش عملکرد امور اراضی
میزانعنوان

7 مورد 54 هکتارواگذاری اراضی به صورت اجاره
2 مورد 16 هکتارفروش اراضی واگذاری
15موردتمدید قرارداد اجاره 

70 مورد 450 هکتارنظارت بر اراضی واگذاری
وصول عواید بابت اجاره و فروش اراضی ملی 

واگذاری
1082304000 ریال

40 مورد 35 هکتار نظارت بر مجوزهای تبصره 4 ماده یک
تعداد زارعین معرفی به دفترخانه جهت 

تنظیم سند
 50 نفر

میزان اسناد صادر شده برای زارعین صاحب 
نسق یا ورثه آن ها

150 هکتار

تعداد پرونده های ارسالی به سازمان جهت 
طرح در شورای اصالحات ارضی

27 مورد

25 موردانتشارات ترویجی در خصوص اراضی 
150 فقرهاصالح فیزیکی اسناد و بایگانی پرونده های قدیمی

100 فقرهاستخراج اطالعات پرونده های قدیمی
7 موردآمار توصیفی پرونده رفع تداخالت اراضی به استان
2 مورد گله دار و حومهپالک های در دست اقدام جهت رفع تداخالت 

3000 موردپاسخ استعالم 
49 مورد - 268 هکتارتعداد اسناد ثبتی صادر شده برای زارعین 

47 موردشناسایی تغییر کاربری غیرمجاز
56 موردتعداد اخطاریه صادره

تعداد پرونده های تشکیل شده حقوقی و 
کیفری

13 مورد

امور اداری، رفاه و پشتیباني
1 - اعام بازنشستگی 4 نفر از پرسنل

2 - قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل 
۳ - دریافت هزینه های درمانی بیمه مازاد 

4 - برگزاری دوره های آموزشی
۵ - ثبت ورود و خروج – مرخصی بدون حقوق– استعاجی– استحقاقی 

وغیبت پرسنل مراکز و بخش ها
۶ - تغییرات حکم پرسنل کارکنان اعم از مدرک تحصیلی، ازدواج، بیمه و...

7 - برگزاری دوره های آموزشی عقیدتی
۸ - برگزاری مراسم روز زن و تقدیر از زنان

۹ - اهداء لوح تقدیر به کارکنان جهت شرکت در نماز جماعت
1۰ - پیگیری امورات قرارداد خودروهای اجاره ای

11 - پرداخت وام جهاد گران به پرسنل به مبلغ 4۵ میلیون تومان
12 - پرداخت تسهیات )وام( به مبلغ 1۰4 میلیون تومان و گواهی ضمانت 
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وام پرسنل. 
1۳ - اجرای نظام ۵ اس

14 - ارزشیابی پرسنل
1۵ - انجام آزمایشات سالیانه مربوط به پرسنل

1۶ - راهنمایی پرسنل و رعایت بهداشت در خصوص کوید 1۹

طرح و برنامه و صدور مجوزها سال 99-98
4۵۰۰ میلیون ریالتسهیات کلزا

1۵7 نفراشتغال
27 موردپروژه آمارگیری محصوالت کشاورزی

۹۰۰۰ میلیون ریالتسهیات سلف گندم
۳7۰۰۰ میلیون ریالتسهیات آبیاری تحت فشار

۵۹ موردصدورمجوزها )موافقت اصولی- تاسیس بهره برداری(
-تسهیات پرداختی بسیج سازندگی 

41۳۰۰ میلیون ریال معرفی تسهیات طرح های اشتغال پایدار روستایی 
۳74۰۰ میلیون ریالمعرفی تسهیات اشتغال فرگیر 
4۰ سیستمپیگیری کارهای شبکه مدیریت 

2۰۰۰هکتار بیمه محصوالت کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزي
 آموزش زنان روستایی ۳۵۰ نفر روز

 آموزش ترویج 21۰۰ نفر روز
 ایجاد مزارع الگویی طرح امید به تعداد ۹ سایت در چهار بخش شهرستان

 آموزش فنی و حرفه ای کوتاه مدت بهره برداران 2۵۰ نفر روز
 ایجاد مزارع تحقیقاتی کلزا و گندم ۶ مورد

 تشکیل پرونده و صدور مجوز تعداد ۸۸ فقره گواهی مشاغ خانگی 
 تشکیل 7 صندوق خرد زنان روستایی در بخش های اسیر گله دار و وراوی

 تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان مهر
ظرفیت ها ونقاط قوت بخش کشاورزی در سطح شهرستان 

 امکان تولید خارج از فصل محصوالت سبزی و صیفی باتوجه به شرایط آب 
و هوایی شهرستان 

 پایین بودن هزینه های تولید در واحدهای گلخانه ای کشت های خارج از 
فصل به دلیل کاهش هزینه سیستم های گرمایشی 

 امکان صادرات محصوالت کشاورزی باتوجه به نزدیکی به دریا
 امکان پرورش ماهی ومیگو در پساب حاصل از آب شیرین کن در 

شهرستان 
 امکان توسعه باغات نخیات شهرستان باتوجه به شرایط آب و هوایی و در 

دست احداث بودن دو واحد فرآوری و بسته بندی خرما در شهرستان 
 توسعه بخش کشاورزی به ویژه در بخش گلخانه ای با انتقال آب دریا به 

شهرستان باتوجه به فاصله کم شهرستان تا خلیج فارس

مخاطرات و چالش های بخش کشاورزی شهرستان
 خشکسالی وکاهش کمی وکیفی آبهای زیر زمینی شهرستان

 شور شدن اراضی کشاورزی به دلیل آبیاری با آب های شور و از بین رفتن 
ساختمان خاک

 خرد شدن اراضی کشاورزی 
 کمبود ظرفیت فضای انباری و سردخانه جهت نگهداری محصوالت 

کشاورزی 
 کمبود واحدهای سرت وبسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی 

 فرسوده شدن ماشین آالت وادوات فعال در بخش کشاورزی که باعث 
کاهش بهره وری وافزایش مصرف انرژی می گردد

 باال بودن ضایعات در بعضی از محصوالت تولیدی 
 اعتبارات و سرمایه گذاری اندک دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی 

طرح های پیشنهادی و در دست مطالعه شهرستان 
 طرح ساماندهی، توسعه، اصاح و احیاء در سطح 12۰۰هکتار از نخیات شهرستان 

 ایجاد مزارع پرورش ماهی و میگو در شهرستان 
 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

 توسعه کشت دانه های روغنی خصوصا کلزا وتناوب آن با گندم
 توسعه کشت گیاهان دارویی و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه 

 پرورش ماکیان مقاوم به شرایط آب و هوایی منطقه مانند شترمرغ و بلدرچین
 اجرای سیستم های آبیاری نوین با توجه به کیفیت آب و خاک مزارع
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

تهیه اطلس عشایر دوازده شهرستان
استان فارس

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس از تهیه اطلس عشـایری دوازده شهرسـتان 
اسـتان فارس خبر داد.

الـه  بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس روح 
بهرامی گفـت: تهیـه اطلـس عشـایر اسـتان بـا 2۵ الیـه اطاعاتی بـرای اولین 
بار در کشـور با هدف کلی مستندسـازی، ایجاد حافظه سـازمانی و زمینه سـازی 
جهـت مدیریـت دانـش و نهادینه سـازی تفکـر سیسـتمی و بـا رویکـرد تحلیـل 
فضایـی در قالـب آرشـیو فنی دیجیتـال به عنوان اقـدام نوآورانه در سـطح ملی 
توسـط اداره مطالعـات اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس از سـال 1۳۹7 در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
وی افـزود: تـا کنـون 1۸ الیـه اطاعاتـي شـامل: توپوگرافـی اسـتان، مـرز 
تقسـیمات کشـوری تا سـطح دهستان، زیسـت بوم های عشـایری، سامانه های 
عرفـی، اسـتقرارگاه هاي عشـایری در ییـاق و قشـاق، سـایت های اسـکان 
هدایتـی و حمایتـی، منابـع آب پایـدار، آب انبارهـا و مخازن زمینـی، زمین های 
واگـذاری به عشـایر، ایـل راه هـا و اتراقگاه هاي عشـایري و مناطـق حادثه خیز 
و بحرانـی، مناطـق پتانسـیل بومگردي و گردشـگري عشـایري، مـدارس ثابت 
و سـیار عشـایري، موقعیـت ادارت شهرسـتاني، شـرکت هاي تعاونـي، انبارهـا 
و فروشـگاه ها، صندوق هـاي اعتبـارات خـرد زنـان عشـایري، آبگرمکن هـاي 
خانه هـاي  و  مراکـز  روسـتایي،  تعـاون  سـوخت  جایگاه هـاي  خورشـیدي، 

بهداشـت، تهیـه نظـام نوین ترویج در اطلس عشـایر فـارس قرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اذعـان اینکـه اطلـس عشـایر 12 شهرسـتان مبتنـی بر 
اطلـس عشـایر اسـتان در سـطح کان تاکنـون تهیـه شـده خاطر نشـان کرد: 
بـا ایـن اقـدام امـکان تحلیل فضای داشـته های عشـایری در سـطح خـرد نیز 

فراهم شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: ایـن اقـدام باعـث سـهولت برنامه ریـزی و تصمیم گیـری خرد 
دسـتگاه های خدمـات رسـان از جملـه فرمانداری های شهرسـتان ها شـده که 

از دیگـر مزیت هـای ایـن طرح می باشـد. 
بهرامی تصریـح کـرد: برنامـه ریـزي جهـت تهیه و بارگـذاري 7 الیـه دیگر نیز 
در دسـتور کار اداره مطالعـات اداره کل امـور عشـایر فـارس قـرار دارد کـه در 

برنامه هـای سـال 1۳۹۹ تکمیـل خواهد شـد.

افتتاح 67 پروژه عمرانی در 
مناطق عشایری

مدیـرکل امور عشـایر اسـتان فـارس همزمان با آغـاز هفته جهاد کشـاورزی از 
افتتـاح ۶7 پـروژه عمرانی در مناطق عشـایری اسـتان فـارس خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، بهرامی بـا 
اشـاره بـه اینکـه هفتـه جهـاد کشـاورزی بـا شـعار محوری جهـاد کشـاورزی، 
جهـش تولیـدو امنیـت غذایـی اسـت اظهار کـرد: ۶7 پـروژه عمرانی بـزرگ در 
مناطـق مختلـف عشـایری اسـتان به بهره بـرداری می رسـد کـه 1۶27 خانوار 

عشـایری از مزایـای ایـن طرح هـا اسـتفاده خواهنـد کـرد.

وی بیـان کـرد: اعتبـار هزینـه شـده جهت اجـرای پروژه هـای عمرانـی بالغ بر 
11۰24۵ میلیـون ریـال کـه از محـل اعتبارات بنـد ه تبصـره 4 و ارزش افزوده 

سـهم عشـایر بـه ایـن پروژه هـا اختصاص یافته اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن پروژه هـای عمرانی شـامل حفر و 
تجهیـز چـاه، بـرق رسـانی، احداث پـل، مرمت و نگهـداری راه های عشـایری، 
انتقـال آب پایـدار، احـداث مخـزن بتونـی، خریـد حمـام و پکیـج خورشـیدی، 
بهسـازی و مرمـت چشـمه ها، خریـد کانکـس مدرسـه عشـایری، آبرسـانی و 

سـاخت آب انبـار می باشـد.
وی افـزود: اجـرای این طرح ها باعث تثبت و اسـتمرار اشـتغال بیـش از ۸ هزار 

نفر از عشـایری اسـتان را به همراه دارد. 
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تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی 
اداره کل امور عشایر فارس

اسـتان  عشـایر  امـور  کل  مدیـر 
فـارس گفـت: اداره کل امور عشـایر 
نمـودن  محـور  برنامـه  راسـتای  در 
اقدامـات، در سـال 1۳۹2 اقـدام بـه 
تدویـن برنامه راهبردی با افق سـال 
14۰4 مبتنـی بـر روش برنامه ریـزی 
اسـتراتژیک و بـا مدنظـر قـرار دادن 
شـاخص های برخـورداری عشـایر از 

خدمـات زیربنایـی، نمـوده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس روح الـه 
بهرامی افـزود: برنامـه راهبـردی و عملیاتـی سـال ۹۹ بـا لحاظ نمـودن برنامه 
راهبـردی کان بـه عنـوان یـک برنامه محـوری و مدنظـر قـراردادن قانون ۵ 
سـاله ششـم و قانـون بودجـه سـال 1۳۹۹، دسـتورالعمل ها، آییـن نامه هـا و 
اسـناد باالدسـتی مثل سند پیشـران توسـعه اسـتان، برنامه های راهبردی سال 

1۳۹۹توسـط اداره مطالعـات اداره کل امـور عشـایر تدویـن شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: برنامـه راهبـردی بـا توجـه بـه نام گـذاری سـال ۹۹ بـا عنوان 
جهـش تولیـد توسـط مقام معظـم رهبـری مبتنی بر ۳ محور اسـت که شـامل 
تامیـن خدمـات زیربنایـی در جهـت ارتقـاء شـاخص های برخورداری و توسـعه 
منابـع انسـانی در جامعه عشـایر وفـق ردیف ۵ بند الـف ماده 27 قانـون برنامه 
ششـم توسـعه، تنـوع بخشـی بـه اشـتغال عشـایر در جهـت کاهـش ضریـب 
آسـیب پذیـری معیشـت انهـا، تنـوع بخشـی بـه تولیـدات عشـایری بـا هدف 

جامعـه و بـازار پسـندنمودن و بـه روزآوری محصوالت عشـایری اسـت.
 ۹۹ سـال  راهبـردی  برنامه هـای  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
مبتنـی بـر شـاخص های اختصاصـی ۵ گانـه ارزیابـی عملکـرد شـامل اسـکان 
عشـایر داوطلـب، تامیـن خدمـات زیربنایـی جهت عشـایر کوچنـده )آب و راه(، 
جایگزینـی سـوخت فسـیلی، زنجیـره تولید گوشـت قرمز و افزایش سـاالنه 1۰ 

درصـد سـرمایه تشـکل های عشـایری لحـاظ شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: برنامـه عملیاتـی سـال ۹۹ در ذیـل برنامـه راهبردی و شـرح 
وظایـف سـازمانی ادارت زیرمجموعـه معاونـت توسـعه و امور زیربنایی شـامل 
ادارات مطالعـات، عمـران و امـور زیربنایـی، بـه سـازی و امـور تولیـد و امـور 
تعاونی هـا و نظـام بهـره بـرداری تدویـن شـده اسـت و بـر مبنـای تخصیـص 

اعتبـارات مربوطـه اجـرا خواهد شـد.
بهرامی اظهـار کـرد: بـا توجـه به برنامـه راهبردی اداره کل، ضروریسـت سـایر 
دسـتگاه های اجرایـی، آییـن سـاماندهی عشـایر و مصوبـات هیات وزیـران در 

برنامـه سـنواتی خـود خدمـات بـه جامعه عشـایری را مـد نظر قـرار دهند. 

آغاز خرید جو توسط اتحادیه و شرکت های 
تعاونی عشایری استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس از آغاز خرید جـو داخلی توسـط اتحادیه 
و شـرکت های تعاونـی عشـایری از اواسـط اردیبهشـت ماه تاکنـون خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی گفـت: در راسـتای حمایـت از جامعـه عشـایری و پشـتیبانی از دامداران 
عشـایری درصـد قابـل توجهـی از نیـاز عشـایر بـه علوفـه توسـط مجموعـه 
تشـکل های عشـایری شـامل اتحادیـه اسـتانی و 2۳ شـرکت تعاونـی تامیـن 

می شـود. 
وی افـزود: تاکنـون 1۵۰۰ تـن جـو توسـط شـرکت های تعاونـی خریـداری 

گردیـده و میـان دامـداران متقاضـی در حـال توزیـع اسـت.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس اظهـار کـرد: از معضاتی کـه دامداران 
عشـایری بـا آن مواجـه هسـتند نوسـانات شـدید قیمـت جـو در فصـل پاییـز 
و زمسـتان بـوده کـه بعضـًا سـود حاصلـه بـه جیـب دالالن و سـود جویـان 
مـی رود کـه بـا ایـن اقدام بهـره بـرداران عشـایری جو و سـایر علوفه هـا را از 

شـرکت های تعاونـی بـا قیمـت مناسـب تهیـه می نماینـد.
وی تصریـح کـرد: بـا عنایـت بـه اختصـاص سـطح قابـل توجهـی از اراضـی 
کشـاورزی بـه کشـت جو آبـی و دیم، بـارش نزوالت جـوی، فعالیـت و کیفیت 
مناسـب مـزارع پیـش بینی می گردد کـه مجموعه تشـکل ها بیـش از ده هزار 

تن جـو خریـداری نماید.
بهرامی خاطـر نشـان کـرد: در سـال های اخیـر بـه جهـت بهبـود تغذیـه دام، 
افزایـش بهـره وری و تولیـد، عـدم اسـتفاده از تـک محصولـی بهـره بـرداران 

می تواننـد از علوفه هـای جایگزیـن جـو ماننـد کنسـانتره اسـتفاده نماینـد. 
وی تاکیـد کـرد: اسـتان فـارس بالغ بـر 27 هزار خانـوار عشـایری دارای بیش 
از سـه میلیـون راس دام می باشـد کـه دام عشـایر عـاوه بر تعلیـف در مراتع، 

فصولـی از سـال بـا جـو تغذیه می شـوند.

مدیر کل امور عشایر فارس:
توزیع اقالم سوخت فسیلی در مناطق 

عشایری فارس
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس گفـت: 2۰۰ مورد اقام سـوخت فسـیلی 

بیـن عشـایر این اسـتان توزیع شـد.
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الـه  بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس روح 
بهرامی افـزود: ایـن اقـام شـامل پیکنیک خوراک پـزی، روشـنایی پیک نیک، 
گاز  خـوراک  پـزی، فانـوس خورشـیدی بـه منظـور بهـره بـرداری 2۰۰ خانـوار 

است. عشـایری 
بـه گفتـه وی؛ چهـار آبگـرم کن خورشـیدی به منظور بهـره بـرداری 4۰ خانوار 

عشـایری در بین مناطق عشـایری اسـتان فارس توزیع شـده اسـت.
بهرامی ابـراز کـرد: توزیـع اقـام سـوخت فسـیلی از اعتبـارات اسـتانی سـال 
گذشـته بـوده کـه در پایان سـال گذشـته بـه دلیل جلوگیـری از شـیوع بیماری 
کرونـا و طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بین 

خانوارهـای عشـایری توزیع شـد.
مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس افزود: این اقام توسـط اداره بهسـازی این 
اداره کل تهیـه و بـا همـکاری واحد بهسـازی شهرسـتان ها در بیـن خانوارهای 

عشـایری توزیع شد.
رفتـن گیاهـان و  بیـن  از  و  از تخریـب محیـط زیسـت  بهرامـی؛ جلوگیـری 
درختـان عرصه هـای منابـع طبیعـی را از مزایـای ایـن طـرح دانسـت و ابـراز 
کـرد: جایگزیـن کـردن سـوخت های فسـیلی بـه جـای سـوخت های نباتی در 
بیـن عشـایر از اهـداف ایـن طـرح بـوده و امیدواریم در سـال جاری نیـز پس از 

اختصـاص بودجـه ایـن رونـد ادامـه یابد.
اسـتان فـارس بـا دارا بـودن جمعیـت عشـایری 1۵۰ هـزار نفـری در قالب ۳۰ 

هـزار خانـوار عشـایری بـه عنـوان قطب عشـایر کشـور محسـوب می شـود.

شروع غربالگری عشایر فارس
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: جهـت پیشـگیری از ابتـای 
عشـایرفارس بـه بیمـاری کرونـا و کـم شـدن تـردد، در شـهرها و اهمیـت 
بهداشـت در مناطـق عشـایری اکیپ هـای بهداشـت بـا همـکاری اداره امـور 
عشـایر شهرسـتان ها بـرای غربالگـری عشـایری و آمـوزش فعالیـت خـود را 

شـروع کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی افـزود: اکیپ هـای پنج نفره متشـکل از پزشـک، ماما، بهیار، کارشـناس 

بهداشـت بـا همـکاری مرکـز بهداشـت به مناطـق عشـایری اعزام شـدند. 
وی بیـان کـرد: اجـرای طـرح غربالگری افراد شـامل کلیه سـنین بـه خصوص 
افـراد باالی ۳۰ سـال اسـت کـه غربالگـری افـراد در زمینه های دیابت، تسـت 
کرونـا، معاینـه، واکسـن کـودکان، مـادران بـاردار، فشارسـنجی و غیـره به طور 
مرتـب در مناطـق عشـایری در حال انجام اسـت و بـه طور همزمـان اطاعات 

سـامت عشـایر در سـامانه ثبـت می گردد.
در سال جهش تولید؛

بهبود معیشت عشایر با اجرای طرح های مرتعداری
اجـرای  بـا  معیشـت عشـایر  فـارس گفـت:  اسـتان  امـور عشـایر  مدیـر کل 

می یابـد. بهبـود  آن  مزایـای  از  منـدی  بهـره  و  مرتعـداری  طرح هـای 
اسـتان فـارس روح اهلل  امـور عشـایر  بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
بهرامی در حاشـیه بازدید از مناطق میان بند عشـایری تنگ خشـک مرودشـت 
اظهـار کـرد: بـا اجـرای طرح هـای مرتعـداری بـرای عشـایر امـکان کشـت 

گیاهـان دارویـی، چـاه مالـداری و کشـت علوفـه فراهـم می شـود.
بـه گفتـه وی؛ ایـن اقـدام می توانـد موجب تنـوع در تولیـدات جامعه عشـایری 
و ایجـاد اشـتغال در ایـن قشـر تـاش گـر شـود کـه خـود یکـی از دو اولویت 

راهبـردی ایـن اداره کل در سـال جاری اسـت.
بهرامی افـزود: راهبـرد ایجـاد تنـوع در تولیـد و اشـتغال عشـایر در پنـج محـور 
اصلـی راه انـدازی واحدهـای بوم گردی و گردشـگری عشـایری، ایجاد زنجیره 
تولیـد گیاهـان دارویـی، زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز، زنجیـره صنایع دسـتی 
و ایجـاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بـرای فرآورده هـای دامی همـراه بـا برنـد 

می شـود. دنبال  سـازی 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: ارتقـاء شـاخص های برخـورداری جامعـه 
عشـایری از جملـه دسترسـی بـه آب، بـرق، مسـکن، بهداشـت و سـواد اولویت 
راهبـردی دیگـری اسـت کـه در سـال جهـش تولیـد در دسـتور کار قـرار دارد.

در این بازدید عشـایر درخواسـت ها و مشـکات خود در خصوص راه دسترسی، 
اسـکان، تامیـن آب شـرب انسـانی و دام، بهداشـت و بیمه دام را مطـرح کردند 
کـه مدیـر کل امور عشـایر فارس دسـتورات الزم بـه منظور پیگیـری مطالبات 

عشـایر این مناطق صـادر کرد.
مرودشـت چهـار راه تـردد عشـایر شهرسـتان های شـمالی و جنوبی اسـتان در 
فصـل کـوچ بـوده و میزبـان جمعیـت قابـل توجهـی از عشـایر ایـل خمسـه و 

قشـقایی اسـتان فارس اسـت.

مدیر کل امورعشایر فارس:
توزیع نیمچه مرغ بومی در مناطق عشایری فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای تنـوع بخشـی بـه 
اشـتغال جامعـه عشـایری و به منظـور بهره گیـری از ظرفیت بانـوان در اقتصاد 
خانوارهـای عشـایری سـه هـزار و ۵11 قطعـه نیمچـه مـرغ بومی توزیـع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس روح الـه 
بهرامی افـزود: ایـن تعـداد نیمچـه مـرغ بومـی در بیـن کانون های اسـکان 2۰ 
شهرسـتان اسـتان فـارس کـه دارای صندوق های اعتبـارات خرد زنـان بوده اند 

توزیع شـده اسـت.
 وی افـزود: توزیـع ایـن تعـداد نیمچـه از اعتبـارات سـال گذشـته بـوده کـه به 

علـت شـیوع بیمـاری کرونـا توزیـع آن به سـال جـاری موکول شـد. 
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مدیـر کل امـور عشـایرفارس خاطـر نشـان کـرد: ایـن نیمچه هـا توسـط اداره 
بهسـازی ایـن اداره کل تهیـه و بـا همـکاری صندوق های اعتبـارات خرد زنان 

عشـایری در میـان اعضـای ایـن صندوق ها توزیع شـده اسـت. 
بهرامی اظهـار کـرد: بهبـود اشـتغال اعضـای صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان و 
افزایـش درآمـد خانواده هـای عشـایری بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود از 

جملـه اهـداف این طـرح بوده اسـت. 
صندوق هـای اعتبارات خرد زنان عشـایری اسـتان فـارس در قالب 7۰ صندوق 
اعتبـارات خـرد زنـان عشـایری توانسـته زمینـه فعالیـت اقتصـادی بیـش از 

24۰۰ نفـر را مهیـا کنـد و مقـام نخسـت کشـور را بـه خـود اختصـاص دهد.

اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس:
آغاز خرید تضمینی جو در فارس

مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس گفـت: بـر اسـاس سیاسـت های 
وزارت جهـاد کشـاورزی، خریـد تضمینی جو بـا قیمت یک هـزار و ۶۳۰ تومان 

از طریـق این شـرکت آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس، رهام 
رحمانـی تصریـح کرد: بـه همین منظور اتحادیه شـرکت های تعاونی روسـتایی 
بـه عنـوان مباشـر اداره کل پشـتیبانی امور دام در همه شهرسـتان های اسـتان 
کـه  از کشـاورزانی هسـتند  تحویـل محصـول جـو  و  آمـاده خریـد  فـارس، 
مشـخصات آن هـا در سـامانه پهنه بندی سـازمان جهاد کشـاورزی ثبت شـده 

شد. با
وی افـزود: خریـد جـو از تولیدکنندگان در مناطق گرمسـیری شـروع شـده و تا 

پایـان زمـان برداشـت در مناطق سردسـیری اسـتان در مرداد مـاه ادامه دارد.
مدیـر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فارس افـزود: با هماهنگـی معاونت بهبود 
تولیـدات زراعـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و بـا توجـه بـه پراکندگـی 
انبارهـای سـازمان تعـاون روسـتایی، تـاش شـده مراکـز خریـد بـا فواصـل 
منطقـی از هـم ایجـاد گـردد تا کشـاورزان بـه راحتی بـه این مراکز دسترسـی 

باشند. داشـته 
رحمانـی ابـراز کـرد: بـا توجه بـه بارندگی های مناسـب در فصـل زراعی جاری 
و پیـش بینـی افزایـش تولید نسـبت به سـال گذشـته، شـرکت پشـتیبانی امور 
دام بـه منظـور حمایت از تولیدکننـدگان و جلوگیری از کاهـش قیمت و ضرر و 
زیـان کشـاورزان، آمادگـی کامل بـرای خرید جـو از تولیدکننـدگان را با قیمت 

دارد. مصوب 

تعاونی ها الگوی توانمند بخش کشاورزی
مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت: تعاونی ها الگـوی توانمند 
بخـش کشـاورزی اسـت و نبایـد بـه وظایـف ایـن سـازمان نگاهی تـک بعدی 

داشت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایـت 
الـه رحیمی افـزود: شـبکه تعاون روسـتائی عهـده دار وظایف هدایـت، حمایت و 
نظـارت بر شـبکه ی تعاونی های روسـتایی اسـت و بـه واسـطه ی دغدغه ای که 
نسـبت بـه تشـکل ها و تقویـت آن هـا  دارد، اهـداف و برنامه هایی را بـه منظور 
تقویـت تعاونی هـای بخـش کشـاورزی بـا افـق چشـم انـداز بلند مدت ترسـیم 

کـرده ایم.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای رشـد بایـد نگاهمـان از سـمت دولـت به سـمت برند 
سـازی شـبکه تعاونـی روسـتایی و فعالیـت تشـکل ها و اتحادیه هـا برگردانـده 
شـود تصریـح کـرد: فعالیـت زنجیـره ای و شـبکه ای تعـاون روسـتایی نقـش 

موثـری در توسـعه کشـاورزی در ابعـاد مختلـف ایجـاد خواهـد کرد.
رحیمی اظهـار کـرد: اسـاس موفقیـت در شـبکه تعاونی روسـتایی برپایـه اعتماد 
سـازی مـردم بـا تعاونی هـا، شـفافیت سـازی مالـی و تغییـر سـاختار اقتصـادی 
تشـکل ها بـا هـدف ترویج صـادرات شـکل می گیـرد و زمانی که ایـن رویکرد 

حاکـم شـود می تـوان تولیـد را در کشـور تکریـم کرد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس:
پیش بینی خرید تضمینی 390 هزار تن گندم

در فارس
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس بـا بیـان اینکـه بـا اسـتفاده از ظرفیت 
و توانمنـدی اسـتان در تولیـد محصـول اسـتراتژیک گنـدم این شـبکه در سـال 
گذشـته ۳27 هـزار و ۹4۰ تـن گنـدم مـازاد بـر نیـاز کشـاورزان را در قالـب 
تضمینـی خریـداری کرده اسـت، گفت: پیش بینی می شـود امسـال میـزان خرید 

گنـدم بـه ۳۹۰ هـزار تـن افزایـش یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایـت 
در  شـبکه  درون  اقتصـادی  فعالیت هـای  بخشـی  تنـوع  رحیمی افـزود:  الـه 
حـوزه بازرگانـی و بـازار رسـانی محصـوالت کشـاورزی سـبب شـده تـا شـبکه 
تعـاون روسـتایی اسـتان فارس در سـال ۹۸ در حـوزه خرید مباشـرتی تضمینی 
محصـوالت )جـو، گنـدم، کلـزا ( بـه میـزان ۶ هـزار و ۳27 تـن اقـدام کنـد و 

پیش بینـی می شـود ایـن میـزان در سـال ۹۹ بـه 7 هـزار تـن برسـد.
وی بیـان کـرد: پیش بینی می شـود شـبکه تعاون روسـتایی در راسـتای توسـعه 

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی
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خریـد توافقـی محصوالت کشـاورزی میـزان خریـد توافقـی را از 1۶۰ هزار تن 
در سـال ۹۸ بـه 17۵ هـزار تـن در سـال ۹۹ افزایش دهد.

ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: فـارس بـا اسـتفاده از امکانـات شـبکه و 
سـاماندهی و تجهیـز فروشـگاه های مصـرف توانسـته اسـت در تأمیـن و توزیع 
سـوخت و فرآورده هـای نفتـی نیز یاری رسـان باشـد و مقـدار ۳۸۶ میلیون لیتر 
سـوخت در روسـتاها توزیـع کـرده کـه پیش بینـی می شـود این میزان در سـال 

۹۹ بـه 4۰۰ میلیـون لیتر برسـد.
وی یـادآور شـد: شـبکه تعـاون روسـتایی در حـوزه بازرگانـی جهـت بازاریابی و 
بازاررسـانی محصـوالت کشـاورزی و بـه دنبال اجرایـی کردن عرضه مسـتقیم 
محصـوالت باغـی مـورد نیـاز خانوارهـا از طریـق غرفـه اسـت و در ایـن زمینه 
موفـق بـه تامیـن و عرضـه میـوه تنظیـم بـازار را بـا قیمـت و کیفیـت مناسـب 

اسـت. بوده 

بررسی مسائل و مشکالت مراکز خرید گندم 
شهرستان رستم

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت: مکانیزم خریـد تضمینی 
گنـدم توسـط دولـت و بـه واسـطه همـکاری جهـاد کشـاورزی، شـرکت غلـه 
و خدمـات بازرگانـی و سـازمان تعـاون روسـتایی انجـام می شـود کـه بالطبـع 

مسـائل و مشـکاتی را بـه همـراه خواهـد داشـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایـت 
الـه رحیمـی در بازدیـد از خریـد گندم در شهرسـتان رسـتم افـزود: گنـدم مازاد 
کشـاورزان شهرسـتان رسـتم بـه مراکـز خریـد گنـدم مسـیری و بابـا میـدان 
تحویـل شـده اسـت امـا بـا وجود ارسـال بـه موقـع چک لیسـت کشـاورزان به 

بانـک تـا کنـون مبلغـی بـه آنـان پرداخت نشـده اسـت.
وی بیـان کـرد: ایـن موضوع سـبب شـد تـا کشـاورزان با اطـاع از حضـور ما 
در مراکـز خریـد بـه دنبـال وصـول مطالباتشـان بـه این مراکـز مراجعـه نمایند 
کـه ان شـاء اهلل بـا پیگیـری و همـت متولیان این مهـم به زودی تحقـق یابد و 

سـبب رضایت کشـاورزان گردد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: برداشـت گنـدم در شهرسـتان های المرد 
و مهـر بـه اتمـام رسـیده اسـت و شهرسـتان های، خنـج، گـراش، الر، رسـتم، 
ممسـنی، قیـرو کارزیـن، فراشـبند، داراب و جهرم نیـز در حال اتمام اسـت و در 
ایـن شهرسـتان ها خوشـبختانه میـزان خریـد نسـبت به سـال گذشـته افزایش 

تقریبـا ۳۰ درصـد را نشـان می دهد.

فارس محور اقتصادی بخش کشاورزی است
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفت: محـور اقتصادی اسـتان 
فـارس بخـش کشـاورزی اسـت که نقـش اساسـی در تولیـد، اشـتغال و امنیت 
غذایـی کشـور دارد بـه طـوری کـه بیـش از 2۰ درصـد اشـتغال اسـتان در این 

بخـش مشـغول فعالیت می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایـت 
الـه رحیمی افـزود: اسـتان فـارس سـهم عمـده ای از تولیـد ناخالـص ملـی را 
بـه خـود اختصاص داده اسـت و در راسـتای دسـتیابی بـه امنیـت غذایی حدود 
۹ درصـد ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی کشـور، مقـام اول مربوط به اسـتان 

اسـت.  فارس 
وی افـزود: اسـتان فـارس از نظـر سـطح زیـر کشـت محصـوالت سـاالنه در 
کشـور، در رتبـه دوم و در زمینـه سـطح زیـر کشـت محصـوالت دائمی رتبـه 
سـوم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در خصـوص تولید محصـوالت باغی 
و زراعـی نیـز اسـتان فـارس از جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت بـه طوری که 
حـدود 1۶ درصـد از محصـوالت باغی کشـور در اسـتان فارس تولید شـده و از 
ایـن نظـر رتبـه اول را بـه خود اختصاص داده اسـت و بـا تولید حـدود ۹ درصد 

از محصـوالت زراعـی کشـور در جایگاه دوم قـرار دارد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـا اسـتفاده از ظرفیت و توانمندی اسـتان 
فـارس در تولیـد محصول اسـتراتژیک گندم این شـبکه در سـال گذشـته ۳27 
هـزار و ۹4۰ تـن گنـدم مازاد بـر نیاز کشـاورزان را در قالب تضمینـی خریداری 
کـرده اسـت و پیـش بینـی می شـود در سـال ۹۹ میـزان خریـد گندم بـه ۳۹۰ 

هـزار تن افزایـش یابد.
وی تصریـح کـرد: تنـوع بخشـی فعالیت های اقتصـادی درون شـبکه در حوزه 
بازرگانـی و بـازار رسـانی محصـوالت کشـاورزی سـبب شـده اسـت تا شـبکه 
تعـاون روسـتایی اسـتان فارس در سـال ۹۸ در حـوزه خرید مباشـرتی تضمینی 
محصـوالت )جـو، گنـدم، کلـزا( میـزان ۶ هـزار و ۳27 تـن اقـدام نمایـد و 

پیش بینی می شود این میزان در سال ۹۹ به 7 هزار تن برسد. 
مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس بیان کـرد: پیش بینی می شـود 
شـبکه تعاون روسـتایی در راسـتای توسـعه خرید توافقی محصوالت کشاورزی 
میـزان خریـد توافقـی را از 1۶۰ هزار تن در سـال ۹۸ به 17۵ هزار تن در سـال 

۹۹ افزایـش دهد. 
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه مفـاد و مـواد اساسـنامه قانونـی این سـازمان با 
مـد نظـر قـرار دادن وظیفـه توسـعه روسـتایی و بخـش کشـاورزی از طریـق 
تعاونی هـا و تشـکل ها 4۰ هـزار تـن آرد را در روسـتاها توزیـع نموده اسـت که 

توزیـع همیـن میـزان نیـز در سـال ۹۹ مـد نظر اسـت. 
رحیمی تاکیـد کـرد: اسـتان فـارس بـا اسـتفاده از امکانات شـبکه و سـاماندهی 
و تجهیـز فروشـگاه های مصـرف، توانسـته اسـت در تأمیـن و توزیع سـوخت و 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس78
شماره 61 - خرداد مـــــــاه 1399

فرآورده هـای نفتـی نیـز یاری رسـان باشـد و مقـدار ۳۸۶ میلیون لیتر سـوخت 
در روسـتاها توزیـع نمـوده اسـت که پیـش بینی می گـردد این میزان در سـال 

۹۹ بـه 4۰۰ میلیـون لیتر برسـد.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی یـاد آور شـد: شـبکه تعاون روسـتایی اسـتان 
فـارس بـه منظـور ارائه خدمات بهتر و دسترسـی بهتر شـهروندان در سـال ۹۸ 
کاالهـای اساسـی تنظیـم بازار )اعم از شـکر، مـرغ منجمد، برنـج و...( به مقدار 
۳ هـزار تـن و میـوه پایـان سـال )اعـم از پرتقـال و سـیب ( به مقـدار 2 هزار و 

۵۰۰ تـن توزیع کرده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: شـبکه تعـاون روسـتایی در حـوزه بازرگانـی جهـت 
بازاریابـی و بازاررسـانی محصـوالت کشـاورزی و بـه دنبـال اجرایـی کـردن 
غرفـه  طریـق  از  خانوارهـا  نیـاز  مـورد  باغـی  محصـوالت  مسـتقیم  عرضـه 
می باشـد و در ایـن زمینـه موفـق بـه تامیـن و عرضـه میـوه تنظیـم بـازار را با 

قیمـت و کیفیـت مناسـب بـوده اسـت.

آموزش مجازی راه کاری برای جلوگیری از 
گسترش ویروس کرونا

مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس گفت: آموزش مجـازی راه کاری 
اصولـی و جـدی بـرای جلوگیری از گسـترش ویـروس کرونا اسـت و به همین 
سـبب کارگاه آشـنایی با نرم افزار آموزش مجازی در سـازمان تعاون روسـتایی 

فارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایـت 
الـه رحیمی افـزود: شـرایط بهداشـتی و ضـرورت پیشـگیری از انتقـال ویروس 
کرونا سـبب شـد تا عمده جلسـات درون سـازمانی و شـبکه ای سـازمان تعاون 

روسـتایی بـه صـورت ویدئـو کنفرانس برگـزار گردد. 
وی بیـان کـرد: سیسـتم پیـاده سـازی جلسـات مجـازی عـاوه بـر امـکان 
برگـزاری جلسـات کاری و آموزشـی بـا هزینـه کمتـر و آسـان تـر، راه حـل 

مناسـبی بـرای ارتباطـات سـریع، آسـان و کـم هزینـه اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: به منظور آشـنایی کارکنان شـبکه تعاون 
روسـتایی بـا سـخت افـزار و نـرم افـزار کنفرانس تصویـری و آمـوزش مجازی 
ایـن کارگاه آموزشـی بـا رعایـت فاصله اجتماعی و موازین بهداشـتی در سـالن 

اجتماعـات این سـازمان برگزار شـد.

وی تصریـح کـرد: در این کارگاه 4۰ نفر از کارکنان شـبکه تعاون روسـتایی اعم 
از همکاران اسـتان و شهرسـتانی حضور داشـتند و در پایان از شـرکت کنندگان 

در ایـن دوره آزمون بـه عمل آمد.

روزهای پایانی برداشت گندم در شهرستان های 
جنوبی فارس

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت: برداشـت گنـدم کـه در 
شـهرهای جنوبـی اسـتان فـارس از نیمه فروردین آغاز شـده اسـت بـه روزهای 

پایانـی خـود نزدیک شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمی افـزود: اسـتان فـارس یکـی از اسـتان های موثـر در تولیـد گنـدم مـورد 
نیـاز کشـور اسـت و کشـاورزان فارسـی بـا کشـت ایـن محصـول اسـتراتژیک 

همـواره نقـش مهمـی در زنجیـره غذایـی کشـور ایفـا می نمایند.
وی تصریـح کـرد: بـه منظـور تسـهیل شـرایط خریـد و پرداخـت بـه موقع پول 
بـه کشـاورزان، قبـل از برداشـت گندم کشـاورزان در سـامانه پهنه بنـدی جهاد 
کشـاورزی ثبـت نـام شـده اند تـا در زمـان تحویل گنـدم ثبت به موقـع تحویل 
دهنـدگان در سـامانه سـیفا اداره غلـه بـه راحتـی انجـام پذیـرد و مطالبـات 

کشـاورزان بـه موقـع پرداخـت گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: بـا وجود شـرایط مهیا شـده اما تـا کنون 
مطالبـات کشـاورزان پرداخـت نشـده اسـت و بـه دلیـل وضعیـت اقتصـادی و 
نیـاز کشـاورزان بـه نقدینگـی جهـت گـذران زندگـی، ان شـاء اهلل با پـی گیری 
مسـئولین مربوطـه ایـن امـر هرچـه سـریع تر صـورت گرفته تـا بابـت رضایت 

منـدی کشـاورزان گردد.
وی تاکیـد کـرد: یکی دیگر از مشـکات عمـده در بخش خریـد تضمینی گندم 
مابـه التفـاوت افـت مراکـز خرید گنـدم و بارگیـری و تحویل به اداره غله اسـت 
کـه ایـن موضـوع سـبب ایجاد ضرر و زیان شـبکه تعاون روسـتایی خواهد شـد.

رحیمی اظهـار کـرد: بـا وجـود حضـور نماینـدگان غلـه و ذی حسـاب و عامـل 
تشـخیص جهـاد کشـاورزی در مراکـز خریـد گنـدم، انتظـار مـی رود در زمـان 
تحویـل گنـدم مابـه التفـاوت افـت ایجـاد نگـردد امـا کمـاکان مـا شـاهد مابه 
التفـاوت افـت گنـدم از زمـان تحویـل محصـول در سـیلوهای شـرکت غلـه 

. هستیم
وی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه قیمـت 2 هـزار و ۵۰۰ تومانـی گنـدم و افزایـش 
تقریبـا ۵۰ درصـدی قیمـت خریـد این محصول نسـبت به سـال گذشـته انتظار 
مـی رود بـا پرداخـت بـه موقـع پـول بـه کشـاورزان موجبـات رضایـت آنـان را 

سـازیم. فراهم 
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

برگزاری آزمون سنجش مهارت کار دانش در 
پردیس آموزش کشاورزی جهرم

رییـس پردیـس تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی شهرسـتان 
جهـرم گفـت: آزمون سـنجش مهـارت کار دانش بـا حضور ۹1 نفـر در پردیس 

آمـوزش کشـاورزی جهـرم برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، حمید زرگـری افزود: برگـزاری آزمون سـنجش مهارت 
کاردانـش توسـط ایـن پردیـس بـا رعایـت مـوارد بهداشـتی و فاصلـه گـذاری 
اجتماعـی از تاریـخ 2۰ اردیبهشـت تـا 1۳ خرداد ماه در محل سـالن سـایت این 

پردیـس بـه صـورت نظـری و عملـی برگـزار گردید.
وی تصریـح کـرد: اولین دوره آزمون های سـنجش مهارت کشـاورزی در سـال 
جـاری در ایـن پردیـس و بـا حضـور شهرسـتان های تحـت پوشـش پردیـس 
آمـوزش کشـاورزی جهـرم شـامل شهرسـتان های فسـا و داراب بـا حضور ۹1 
نفـر فراگیـران رشـته های کشـت گیاهـان دارویـی و زعفـران و مهارت هـای 

سـویا و آفتابگـردان برگـزار گردید.
 ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن آزمـون در قالـب اسـتانداردهای 
مهارتـی گـروه کشـاورزی از طریـق بانک سـواالت بارگذاری شـده در سـامانه 
آمـوزش مهارتـی کاردانش و به صـورت آناین در پردیـس تحقیقات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی جهـرم ویـژه داوطلبـان بزرگسـال بـا همـکاری 
معاونـت سـازمان و مدیریـت آمـوزش و پـرورش شهرسـتان جهرم و بـا رعایت 

پروتکل هـای بهداشـتی مربـوط بـه بیمـاری کرونـا اجراء شـد. 
مـدارس  عمومـی در  دروس  گذرانـدن  از  پـس  داوطلبـان  کـرد:  اظهـار  وی 
بزرگسـاالن آمـوزش و پـرورش موفـق بـه اخـذ دیپلـم کاردانـش خواهند شـد.

کاشت 6 ژنوتیپ گیاه کینوا در 4 تاریخ کاشت 
متفاوت در شهرستان خرامه

رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
گفـت: در ایـن پـروژه ۶ ژنوتیـپ متفـاوت از گیـاه کینـوا در 4 تاریـخ کاشـت 
مختلـف کشـت شـده اسـت که نتیجـه ایـن طرح آزمایشـی بـرای کشـاورزی 

اسـتان فـارس مهم اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس ابراهیـم زارع افـزود: گیـاه کینـوا بـه عنـوان یـک گیاه 
جدیـد وارد اسـتان فـارس شـده و برای کاشـت در اراضی شـور مناسـب اسـت. 
وی تصریـح کـرد: EC آب در مزرعـه آقـای محصولـی کـه محـل اجـرای این 
پـروژه اسـت 12۰۰۰ و خـاک آن نیـز7۵۰۰ اسـت کـه بـرای کاشـت گیاهـان 

زراعـی معمـول قابلیـت اسـتفاده نـدارد امـا گیـاه 
کینـوا ایـن ویژگی را دارد کـه در چنین خاک هایی 
بـه خوبـی رشـد می کنـد کـه البتـه بایـد دید پس 
از برداشـت در این طرح آزمایشـی میـزان عملکرد 

محصـول چـه مقدارخواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بایـد در 
مـورد کاشـت ارقـام مختلـف گیاهان جدیـد به دو 
موضـوع نیازآبـی گیـاه و محدودیـت آب توجـه و 
دقـت نظـر داشـت و بـا توجه بـه اینکه در اسـتان 

فـارس برداشـت های بـی رویـه از آب هـای زیـر زمینـی سـبب شـوری آب در 
اکثـر مناطـق شـده کـه گیاه کینـوا می توانـد گزینه خوبـی برای کشـت در این 

باشـد. مناطق 
وی تصریـح کـرد: گیـاه کینـوا یکی از گیاهانی اسـت که به شـوری آب و خاک 
مقاومـت زیـادی دارد و همچنیـن ایـن گیـاه بـه خاطـر داشـتن انـدازه و حجم 
بوتـه باالیـی کـه دارد می توانـد بـرای تعلیـف دام ها اسـتفاده شـود، بـه همین 
منظـور می تـوان گفـت کـه گیـاه کینوا گیاهـی دو منظوره اسـت که عـاوه بر 

مصـرف انسـانی تامیـن کننـده خـوراک دام هم می تواند باشـد. 
زارع اظهـار کـرد: بهتریـن زمـان کاشـت گیـاه کینـوا در اسـتان فـارس در بازه 
زمانـی اسـت کـه بتـوان حداکثـر اسـتفاده از آب سـبز یـا آب بـاران را نمود به 
همیـن دلیـل در ایـن پـروژه تیمـار تاریـخ کاشـت از ابتـدای بهمن ماه تـا نیمه 

اسـفند مـاه در نظر گرفته شـده اسـت. 
وی یـادآور شـد: ژنوتیپ هـای مختلـف گیاه کینـوا اهمیت فراوانـی دارند، کینوا 
بـه عنـوان گیـاه زراعـی بومی ایـران نبوده و ایـن گیـاه بومی منطقـه آمریکای 
جنوبـی و بولیـوی اسـت و حـدود ۵ سـالی اسـت کـه به صـورت محـدود وارد 
الگـوی کشـت در ایـران شـده و در جاهـای مختلـف کشـت می شـود البتـه 
موسسـه اصـاح و تهیـه نهـال و بذر کـرج و همچنیـن مرکز تحقیقات شـوری 
کشـور بـر روی ایـن گیـاه در حال مطالعه هسـتند ولـی هنوز به رقم شناسـنامه 

داری نرسـیده اند. 
زارع تاکیـد کـرد: یکـی از ارقـام ایـن گیـاه رقـم تیتیـکاکا بـوده که در اسـتان 
فـارس وارد شـده و کشـت می شـود ولـی این رقم بسـته بـه موقعیـت زمان و 
منطقـه کاشـت عملکـرد متفاوتـی دارد کـه در ایـن آزمایش عاوه بـر این رقم 
۵ ژنوتیـپ دیگـر هم کشـت شـده اسـت تا اثـر هم زمـان رقم و تاریخ کاشـت 

بررسـی گردد. 
وی اذعـان کـرد: کینوا سـازگاری خوبی به شـرایط مختلف آب و هوایی نشـان 
داده اسـت و ایـن آزمایـش عـاوه بـر منطقـه خرامـه کـه معتـدل رو بـه گـرم 
اسـت، در ایسـتگاه های تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی داراب و زرقـان 

هـم به شـکل پـروژه آزمایشـی کشـت گردیده اسـت. 
زارع بیـان کـرد: ندانسـته های مـا در مورد این گیاه زیاد اسـت ولـی به هرحال 
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کارهـای انجـام شـده تـا ایـن زمان کارهـای ارزشـمندی بـوده اسـت از جمله 
بحـث فـرآوری ایـن گیـاه در بحـث خوراک های انسـانی در مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس کار شـده و محققـان مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی فارس در حـال تکمیل نمودن 
مطالعـات و مـوارد اشـاره شـده در مـورد این گیـاه مفید هسـتند کـه امیدواریم 
بـا انجـام ایـن آزمایـش و سـایر مطالعـات بـه توانیم محصولـی به کشـاورزان 
معرفـی نمائیـم که عاوه بر سـازگاری با شـرایط اسـتان فارس درآمد مناسـبی 

نیـز نصیب بهـره بـرداران نماید.
شـایان ذکـر اسـت کـه رئیـس و معاون پژوهـش و فـن آوری مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس از مزرعه پروژه پژوهشـی 

کینـوا در شهرسـتان خرامه بازدیـد نمودند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
جهت شرکت در مناقصات 

دستگاه های دولتی
کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: طـی 
جلسـات و مذاکـرات متعـدد، سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
فـارس موفـق به اخذ دسـتور مدیـرکل اقتصاد 
مالـی  مدیـران  و  ذی حسـابان  بـه  دارایـی  و 
تثبیـت  اسـتان جهـت  اجرایـی  دسـتگاه های 
جایـگاه پروانه اشـتغال مهندسـان کشـاورزی، 

منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت و ضـرورت رعایـت مفـاد قانونـی آن گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، محمـد باقـر میـری افـزود: در پـی درخواسـت سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان از مدیرکل اقتصـاد و دارایی مبنی بر 
ابـاغ موضـوع الزام بـه ارائه پروانه اشـتغال توسـط مشـاوران و پیمانـکاران امور 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی در قراردادهـای مشـاوره و پیمانـکاری دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان و اجـرای تبصـره ۳ مـاده ۸۳ آییـن نامـه اجرایـی قانون تاسـیس 
سـازمان نظـام مهندسـی، طی بخشـنامه ای از سـوی مدیـرکل اقتصـاد و دارایی 
اسـتان رعایـت ایـن الـزام قانونـی بـه مدیـران امـور مالـی و ذی حسـابان کلیـه 

دسـتگاه های اجرایـی اسـتان ابـاغ گردید.
تأسـیس،  قانـون  اجرایـی  نامـه  آییـن   2 مـاده  مطابـق  کـرد:  تصریـح  وی 
در  مهندسـی  فعالیت هـای  انجـام  بـرای  کشـاورزی  بخـش  تمامی مهندسـین 
رشـته های خـود ملـزم بـه داشـتن پروانـه اشـتغال از سـازمان نظـام مهندسـی 

باشـند. می 

جایگاه پروانه اشتغال در هویت بخشیدن به 
کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در 
خصـوص جایـگاه پروانـه اشـتغال اعضاء حقیقـی و حقوقی گفت: ابـاغ مدیر کل 
اقتصـاد و دارایـی اسـتان فـارس به ذی حسـابان و مدیـران دسـتگاه های دولتی 
اسـتان مبنـی بـر الـزام ارایـه پروانه اشـتغال توسـط مشـاوران و پیمانـکاران امور 

کشـاورزی و منابع طبیعی در قراردادهای دسـتگاه اجرایی سـبب هویت بخشـیدن 
به کارشناسـان و اقتدار سـازمان شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس، محمـد باقـر میـری افـزود: تمامی اعضـای سـازمان بـرای انجـام 
فعالیت هـای مهندسـی و مرتبـط تحت ارائـه خدمات تخصصی بـه بخش دولتی و 
غیردولتـی ملـزم به داشـتن پروانه اشـتغال معتبر می باشـند که در صـورت ارتکاب 

تخلـف مطابـق بـا قوانین و مقـررات مربوطـه برخورد خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: اعضـا حقیقـی و حقوقـی سـازمان بـا احـراز 
صاحیـت و تعییـن نـوع فعالیـت در گرایش هـای مشـاور، پیمانـکار و خدمـات 
کشـاورزی قـادر به دریافت پروانه اشـتغال هسـتند که در این راسـتا صـدور پروانه 
اشـتغال بـرای متقاضیـان در گرایش هـای مشـاور و پیمانکار به صـورت رایگان و 
متقاضیـان فعالیـت در خدمات کشـاورزی که فاقد رتبه از سـازمان نظام مهندسـی 

کشـاورزی هسـتند صـدور پروانـه بر حسـب تعرفـه مصوبـه انجام خواهد شـد.
میـری یـادآور شـد: تاکنـون 1۸۹ عدد پروانه اشـتغال کـه شـامل 1۸۸ حقیقی و ۵ 
حقوقـی توسـط سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس 

است. صادر شـده 

مبارزه بیولوژیکی از عوامل کاهش سموم کشاورزی و 
تولید محصول سالم

مدیـر صـدور مجوزها سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس در بازدیـد از اولیـن تولیـد کننده پـرورش حشـرات مفید در جنوب کشـور 
گفـت: کنتـرل بیولوژیـک روشـی پذیرفتـه شـده در دنیاسـت که عـاوه بر حذف 

مصـرف سـم گامی بـزرگ در مسـیر تولید محصول سـالم اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، مصطفـی اوجـی افزود: هر سـاله شـاهد انـواع آفـات و بیماری ها 
در محصـوالت کشـاورزی هسـتیم کـه مبـارزه شـیمیایی و بیولوژیکـی سـاح 

مفیـدی در ایـن زمینـه محسـوب می شـود.
وی بیـان کـرد: در ایـن روش بیولوژیکی به دشـمنان طبیعی آفات کـه همواره در 
طبیعـت وجـود دارد فرصت داده می شـود بـرای کنترل بیماری هـا و آفات فعالیت 
کننـد، عـاوه بر آن کاهـش هزینه، تولید محصول سـالم و تضعیـف عوامل مفید 

خاکیرا بـه همراه دارد.
اوجـی حمایـت پاییـن دسـتگاه های مربوطـه، بـاال بـودن هزینه هـای جـاری، 
عـدم آگاهـی کشـاورزان و بهـره بـرداران از مزایـای اسـتفاده از حشـرات مفیـد 
را از مهم تریـن مشـکات انسـکتاریوم در اسـتان فـارس برشـمرد و اظهـار کرد: 
متاسـفانه در اسـتان فـارس شـاهد تعطیلـی برخـی از واحدهـای تولیدی هسـتیم 
کـه نیازمنـد فرهنگ سـازی و ایجاد زمینه مناسـب بـرای حضور و پررنگ شـدن 

نقـش حشـرات مفیـد در تولیـد محصول سـالم اسـت.
در ادامـه مسـئول فنـی انسـکتاریوم پـارس سـبز گفـت: ایـن واحـد تولیـدی بـا 
سـابقه قریـب بـه 2۰ سـال در زمینـه پرورش حشـرات مفید شـامل: کفشـدوزک 

کریپتولمـوس و زنبـور براکـون در اسـتان فـارس فعالیـت می کنـد.
سـوگند سـتایش افـزود: انسـکتاریوم پارس سـبز تنها تولیـد کننده کلونـی مادری 
کفشـدوزک کریپتولمـوس در کشـور توانایـی تولیـد سـالیانه بیـش از یکصد و ده 

هـزار عـدد و توزیـع محصـول به کل کشـور را دارد.
وی تولیـد زنبـور براکـون علیـه کـرم میوه گوجـه فرنگی، کـرم قوزه پنبـه و کرم 
پیلـه حبوبـات بیـش از هفـت میلیـون در سـال را از فعالیت های دیگـر این واحد 

تولیدی برشـمرد.
سـتایش با بیان مشـکات و موانع موجود خواسـتار حمایت دسـتگاه های مربوطه 

و آموزش و ترویج اسـتفاده از حشـرات مفید به کشـاورزان و بهره برداران شـد.
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گفت و گوی پرتوامید با
رضا زارعی

کشاورز پیشرو شهرستان نی ریز
تحصیالت: دیپلم اتومکانیک 

1( در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟
• تولیـد محصـوالت باغـی از جملـه شـلیل، هلو و سـایر میوه های هسـته دار 

در فضـای گلخانه
• تولید نهال

2( عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟
• پشتکار و خستگی ناپذیری

• بازدید و الگوبرداری از باغ ها و گلخانه های داخلی و خارجی 
• مشـاوره بـا کارشناسـان مراکـز تحقیقـات کشـاورزی و موسسـه علـوم باغی 

ر کشو

3( چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟
حـدود 2۰سـال اسـت کـه به طـور جـدی در زمینـه تولیـد محصـوالت گلخانه 

ای و نهـال فعالیـت دارم.

4( بـا توجـه به خشـک سـالی های اخیر چـه راهـکاری برای هرچـه بهتر 
انجـام شـدن فعالیت های کشـاورزی مد نظر شماسـت؟

متاسـفانه خشکسـالی در چنـد سـال گذشـته خسـارات جبـران ناپذیـری را بـه 
باغ هـا و محصـوالت مـا وارد نمـود. بـر همیـن اسـاس مـا تصمیـم گرفتیـم 
اقداماتـی را دنبـال کنیـم و توسـعه دهیـم کـه در صـورت بـروز خشکسـالی 
کمتریـن خسـارت را متحمـل شـویم و لـذا احـداث تنهـا بـاغ نخبه انجیـر دیم 
کشـور در سـطح سـی هکتـار بـه منظـور تولیـد اندامـک تکثیـری، اولیـن بـاغ 
مـادری گردوی اسـتان فـارس در زمینـه تولید ارقـام تجاری داخلـی و خارجی، 
توسـعه کاشـت و پـرورش درختـان در گلخانه،کاشـت گیـاه دارویـی آنغـوزه و 
همچنیـن اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری در نهالسـتان از برنامه هـای 

اجرایـی مـا در ایـن چنـد سـال بوده اسـت.

5( چه مشکالت و چالش های در زمینه شغلی شما وجود دارد ؟
• بـا توجـه بـه فعالیت هـای جدیـدی کـه در گلخانـه انجـام داده ایـم نیـاز به 

تکنولـوژی روز دنیـا داریـم که متاسـفانه در دسـترس نیسـت. 
• عدم همکاری بانک ها

• عدم همکاری شرکت نفت و اداره گاز در تأمین سوخت

6( آیـا صنایـع تبدیلـی در حـوزه فعالیـت شـما الزم اسـت و در منطقـه 
وجـود دارد؟

محصـوالت تولیـدی ما از جمله انجیر از لحاظ ارزآوری بسـیار با ارزش هسـتند 
ولـی تـا اکنون در شهرسـتان در این زمینه صنایع تبدیلی ایجاد نشـده اسـت.

7( بازار چه نقشی در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟
قطعـا مهمتریـن قسـمت کار هـر تولید کننـده محصوالت کشـاورزی بـه ویژه 
محصـوالت تـازه خـوری، وجـود بـازار مناسـب وبرداشـت بـه موقـع اسـت که 
خوشـبختانه در زمینـه تولیـد شـلیل گلخانـه ای بـه علـت خارج از فصـل بودن 
ایـن محصـول، تـا کنـون بـازار مناسـب خریـد برای مـا وجود داشـته اسـت و 
برای سـومین سـال متوالی توانسـته ایم شـلیل نوبر کشـور را روانه بازار کنیم. 
البتـه همـواره وجود واسـطه ها نقش منفـی را در ارائـه محصول به بـازار ایجاد 

می نماینـد و سـبب کاهـش سـود تولیـد کننده می شـوند.

9( بـه عنـوان یـک کشـاورز پیشـرو تجربیـات خـود را در زمیـه فعالیت 
خـود شـرح دهیـد و چـه توصیـه ای بـرای افـرادی داریـد کـه در زمینه 

شـغلی شـما فعالیـت دارند؟
بـه طـور قطع و یقیـن دردنیای کنونـی، نوآوری و اسـتفاده خاقانـه از امکانات 
در گلخانـه  مـا می خواسـتیم  زمانـی کـه  اسـت.  اهمیـت  بـا  بسـیار  موجـود 
مسـیرتولیدمان را از خیـار بـه درختـان میـوه تغییر دهیـم تصمیم گیری بسـیار 
سـختی بـود و هیـچ تجربـه ای قبـل از آن برای ما وجود نداشـت. بـه هر حال 
مـا خطـرات آن را بـه مـدت طوالنی پذیرفتیـم و در این مدت مصائب بسـیاری 
را تحمـل کردیـم ولـی به حـول و قوه الهی در این مسـیر به موفقیت رسـیدیم. 
بـه همـه بهـره برداران بخـش کشـاورزی توصیه می کنـم که در ابتـدا مصرف 
بهینـه آب و سـپس تولیـد محصـوالت بـا ارزش را در برنامـه کاری خـود قـرار 
دهنـد. از شـما هـم به خاطـر تهیـه این گـزارش تشـکر و قدردانـی می نمایم.
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گفت و گوی پرتوامید با
میثم طهماسبی

کشاورز پیشرو شهرستان خرم بید 
فوق لیسانس پرورش دام و طیور 

 

1( در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟
• تولید محصول گل رز شاخه بریده در فضای گلخانه هیدرو پونیک

• تولید محصوالت گندم و جو، سیب زمینی و انگور

2( عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟
• آگاهی کامل از دانش تولید گل رز در جهان

• بازدید و الگوبرداری از گلخانه های خارجی به ویژه کشور هلند
• کادر مجرب و دلسوز

3( چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟
حـدود 4 سـال اسـت که به طـور جدی در زمینـه تولید محصـوالت گلخانه ای 

گل رز شـاخه بریده فعالیت دارم.
4( بـا توجـه به خشـک سـالی های اخیـر چه راهـکاری برای هرچـه بهتر 

انجـام شـدن فعالیت های کشـاورزی مد نظر شماسـت؟
متاسـفانه خشکسـالی در چنـد سـال گذشـته گریبـان گیـر بخـش کشـاورزی 
شـده اسـت. بـر همیـن اسـاس مـا تصمیـم گرفتیم بـا توجه بـه محـدود بودن 
منابـع آبـی کشـت گلخانـه را توسـعه دهیـم و اقداماتـی را دنبـال کنیـم کـه 

در صـورت بـروز خشکسـالی کمتریـن خسـارت را متحمـل شـویم. لـذا احداث 
گلخانـه هیدروپونیـک در سـطح یـک هکتـار بـه منظـور تولیـد گل رز شـاخه 
بریـده، تولیـد کننده مرغـوب تربن گل رز در اسـتان فارس و با هـدف بلندمدت 
صـادرات بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس، همچنیـن اسـتفاده از روش های 

نویـن گلخانـه ای از برنامه هـای اجرایـی مـا در ایـن چنـد سـال بـوده اسـت.
5( چه مشکالت و چالش های در زمینه شغلی شما وجود دارد ؟

• بـا توجـه بـه حساسـیت محصـول تولیـد شـده کـه در گلخانـه داریم نیـاز به 
تکنولـوژی و جـاده سـازی بیـن مزارع داریم که متاسـفانه در دسـترس نیسـت. 

• عدم همکاری بانک ها
• عدم همکاری شرکت نفت و اداره گاز در تأمین سوخت

6( بازار چه نقشی در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟
قطعـًا مهمتریـن قسـمت کار هـر تولیـد کننـده محصوالت کشـاورزی بـه ویژه 
گل، وجـود بـازار مناسـب وبرداشـت بـه موقـع اسـت کـه خوشـبختانه در زمینه 
تولیدگلخانـه ای بـه علـت خـارج از فصـل بـودن این محصـول، تا کنـون بازار 
مناسـب خریـد برای ما وجود داشـته اسـت. البتـه همواره وجود واسـطه ها نقش 
منفـی را در ارائـه محصـول بـه بـازار ایجـاد می نماینـد و سـبب کاهـش سـود 
تولیـد کننـده می شـوند. همچنیـن بـرای محصولـی ماننـد گل رز مناسـبت ها 

نقـش بـه سـزای در فـروش ایفـا می کنند. 
7( تجربیـات خـود را در زمیـه فعالیـت خود شـرح دهید و چـه توصیه ای 

بـرای افـرادی دارید که در زمینه شـغلی شـما فعالیـت دارند؟
بـه طـور قطـع و یقین در دنیـای کنونی، نوآوری و اسـتفاده خاقانـه از امکانات 
موجـود بسـیار بـا اهمیـت اسـت. زمانـی کـه مـا می خواسـتیم گلخانـه گل رز 
احـداث کنیـم بـا توجـه بـه دور بـودن از جـاده اصلـی تصمیـم گیـری بسـیار 
سـختی بـود و هیـچ تجربـه ای قبـل از آن برای مـا وجود نداشـت. ضمن اینکه 
اراضـی ب صـورت تپـه ماهـوری بـود و تسـطیح آن سـخت، بـه هـر حـال مـا 
خطـرات آن را بـه مـدت طوالنـی پذیرفتیم و در ایـن مدت مصائب بسـیاری را 
تحمـل کردیـم ولـی به حـول و قـوه الهی در این مسـیر بـه موفقیت رسـیدیم. 
بـه همـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی توصیه می کنـم که در ابتـدا مصرف 
بهینـه آب و سـپس تولیـد محصـوالت بـا ارزش را در برنامـه کاری خـود قـرار 
دهنـد. از شـما هـم بـه خاطـر تهیه ایـن گـزارش تشـکر و قدردانـی می نمایم.
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گفت و گوی پرتوامید با غالمرضا ثاقب فرد 
از پیشکسوتان جهاد کشاورزی استان فارس

از ایـن پـس بـا باز شـدن صفحـه ای جدید بر آن شـده ایم تا به منظـور تجلیل از پیشکسـوتان بخش 
کشـاورزی گفـت و گوییـی را بـا آن ها انجام دهیـم تا از تجربیات ارزشمندشـان بهره گیریم.

در این شماره به سراغ غالمرضا ثاقب فرد رفتیم که ماحصل گفت و گویمان به قرار زیر است:

مدت خدمت شـما در چه سـنواتی در اداره کشـاورزی سـابق و یا سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بوده اسـت؟ 

تـا سـال 1۳7۹ سـازمان کشـاورزی فـارس و از تاریخ ادغـام تا پایان سـال 1۳۸۰ 
در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس

در طـول خدمـت از چـه سـمتی آغـاز بـه کارکردیـد و در خاتمـه بـا چـه 
مسـئولیتی خدمتتـان بـه اتمـام رسـید؟

از سـال 1۳44 بـا سـمت تکنسـین کشـاورزی شـروع بـه کار کـرده و در پایـان 
کارشـناس طـرح و برنامـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس

در سـنوات خدمتـی خـود چه موفقیـت هایی در تولیدات کشـاورزی اسـتان 
و چـه موفقیـت هـای در زمینه اداری کسـب کردید؟

- جذب اعتبارات برقی کردن چاه های کشاورزی در طرح و برنامه
- مطالعات طرح جامع استان های فارس، بوشهر و هرمزگان

- تغییرات بنیادی در مجتمع صنعتی گوشت فارس در زمان مدیریت اینجانب

رمز موفقیت جنابعالی در زمینه های مذکور چه بود؟
مشورت، همفکری و هماهنگی با همکاران

نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود کشاورزی استان چیست؟
کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی و سنتی بودن کشاورزی

 پیشنهاد شما برای ارتقای سطح کشاورزی استان چیست؟
1- تشکیل تشکل های کشاورزی به منظور استفاده بهینه از آب و خاک

2- آبخیزداری 
۳- مکانیزاسیون 

4- آموزش و ترویج در تمام زمینه ها
 

بهترین و بدترین خاطره شما از دوران خدمتتان چیست؟
ادغام دو وزارتخانه

 
چه توصیه ای به کارکنان جهاد کشاورزی دارید؟

فراگیری علوم مربوط به کشاورزی و مسئولیتی که به عهده دارند
 

چه توصیه ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارید؟
آموزش و بهره مندی از تجارب کارشناسان کشاورزی

در سـنوات خدمـت شـما چـه قانونـی بـرای کشـاورزان و کارکنـان جهـاد 
کشـاورزی تصویب یا لغو شـده که به نظر شـما در روند توسـعه کشـاورزی 

تاثیـر مثبـت یا منفی داشـته اسـت؟
لغو شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید
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شـما را بـرای داشـتن زندگانـی بهتـر، نه زیسـتن 
ایـن گونـه که در شـهر بـا آن دسـت بـر گریبانیم، 
بـه رفتـن به بیابـان ها و آبـاد کردن آن ها تشـویق 

کنم. مـی 
سـید آهنـگ کوثـر در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو 
امیـد"، فـرا رسـیدن روز جهانـی بیابـان زدایـی را 
تبریـک گفـت و جوانـان را بـه تـاش در زمینـه 
بیابـان زدایـی ترغیـب کـرد، در ادامه متـن پیام این 

بخوانیـد: را  اندیشـمند 
بـه نـام فروزنـده بـاران هـا روان کننـده تنـد آب ها  
و آفریـدگار آبرفـت هـای  درشـت دانـه؛ زیسـتگاه 
پسـندیده نخواهـد بـود مگـر بـا وجـود سـه چیـز 
هـوای پاکیـزه، آب فـراوان و گوارا و زمیـن بارور به 

نظرشـما ایـن گفتـار خردمندانـه از کیسـت ؟
 شـاید آنهـا کـه از جنبش های زیسـت محیطی ۶۰ 
سـال گذشـته آگاه باشـند راشـل کارسـون در نظـر 
شـاد مجسـم مـی شـود کـه در سـال 1۳۳۵ کتـاب 
بهـار خامـوش را نگاشـت و مـا را بـه آینـده تاریکی 

کـه به سـوی آن مـی رفتیـم، آگاه سـاخت.
زیـاد منتظـران نگـذارم؛ حضـرت امام جعفـر صادق 

کـه درود مـا بـر روان پـاک او بـاد چنیـن فرمـوده 
اسـت مـی خواهیـم همـراه بـا گفتـن تسـلیت بـه 
مناسـبت شـهادت آن حکیـم و شـاد بـاش بـه دلیل 
امـام  آن  شـهادت  بـا  زدایـی  بیابـان  روز  تقـارون 
اندیشـمند شـما را بـه نیکویی های بیشـتر بیابان ها 
آگاه کـرده و برای داشـتن زندگانی بهتر، نه زیسـتن 
ایـن گونـه که در شـهر با آن دسـت بـر گریبانیم، به 
رفتـن بیابـان هـا و آباد کـردن آن ها تشـویق کنم.

همـکاران مـا افـزودن بـر ۶۰ سـال اسـت کـه بـا 
تثبیـت ریـگ هـای روان و احیـای آبخیزهـا بخش 
هایـی از  بیابـان هـا را بـه زیسـتگاه هـای نیکـوی 
انسـانی و جانـوری دگرگـون سـاخته اند، آبخواندارها 
هـای  خـاک  بـر  آلـود  گل  سـیاب  گسـترش  بـا 
فرسـوده کـه بـر فـراز آبرفـت هـای درشـت دانـه ، 
قـرار گرفتـه انـد سـعی در تحقـق اندیشـه آن امـام  
و  آب   آوردن  فراهـم  بـا   . دارنـد  دوسـت  محیـط 
تبدیـل زمیـن هـای بـه اصطاح مـوات بـه جنگل 
هـا و کشـتزار هـا زندگانـی را بـه بیابـان هـا باز می 

ند. گردا
آب و خـاک خـوب بـرای رسـتن و بالندگـی گیاهان 

پاکیـزه  را  هـوا  کـه  موجوداتـی  الزمنـد  سـودمند 
بـه  سـری  مـا  جوانـان  کـه  دارم  آرزو  می کننـد، 
ایسـتگاه هـای تحقیقاتـی آبخوانـداری زده و بیابان 
نزدیکتریـن  کننـد،  تجربـه  اول  دسـت  را  زدایـی 
هـای  اسـتان  و  فـارس  سـاکنان  بـرای  نمونـه 
همجوارگربایـگان فسـا اسـت بـه آنجـا رفتـه و باور 

کنیـد کـه مـی توانیـم بیابـان هـا را بزدایـم.

سید آهنگ کوثر استاد فرهیخته آبخوان داری کشور:

برای زندگانی بهتر، بیابان ها را آباد کنید
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بـا توجـه بـه نـگاه ویـژه رئیس سـازمان بـه تعالی سـازمانی و نقش مهـم کارمندان پرتـالش و نمونه در پیشـبرد اهـداف متعالی و 
از آنجایـی کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا و شـرایط حاکم بـر جامعه موفق بـه ارج نهادن به تـالش کارمندان نمونـه به صورت 
حضـوری نشـدیم، بـر آن شـدیم تـا از ایـن نسـخه پرتـو امیـد، بـا ایـن عزیـزان گفت و گو داشـته باشـیم، در ایـن شـماره از پرتو 

امیـد، پـای صحبت هـای مسـعود قاسـمي نشسـتیم و دالیـل موفقیـت اش را جویا شـدیم که ماحصـل آن از نظرتـان می گذرد:

گفت و گوی پرتو امید با کارکنان نمونه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 1398

* لطفا خود را به طور کامل برای خوانندگان ما معرفی بفرمایید.
ایـن جانـب مسـعود قاسـمي از 27 اردیبهشـت 1۳72 به عنـوان امریه و سـرباز مامور 
بـه خدمـت در جهادسـازندگي شهرسـتان المـرد شـدم کـه در بـدو ورود بـه عنـوان 
نگهبـان و بـا توجـه بـه قابلبـت در قسـمت هاي دبیرخانـه، امـور اداري و فرهنگـي و 
آمـوزش مشـغول بـه فعالیـت شـدم. در سـال 1۳7۹ و ادغـام وزارت خانه هـاي جهاد 
سـازندگي و کشـاورزي، مسـئولیت روابـط عمومي جهاد کشـاورزي شهرسـتان المرد 
را عهـده دار شـده و تاکنـون در همیـن مسـئولیت مشـغول بـه کار مي باشـم. با توجه 
عاقـه بـه کاراهـاي فرهنگـي و نیـز روابـط عمومـي ادامه تحصیـل داده و در رشـته 

کارشناسـي روابـط عمومـي، نظرسـنجي و ارتباطاتفـارغ التحصیل شـدم. 
* لطفا بفرمایید در چه مدیریت ها و سطوحی خدمت نموده اید؟

بـا توجـه عاقـه به کارهـاي فرهنگـي در زمـان تحصیل، ایـن فعالیت هـا در بدو ورد 
بـه جهـاد نیـز ادامـه یافتـه و عمـده فعالیـت مـن در بخـش فعالیت هـاي فرهنگي و 

آموزشـي و اطـاع رسـاني بوده اسـت.
در  مشـارکت  ایثارگـری،  همچـون  ارزش هایـي  بـه  اهتمـام  راسـتای  در   *
بحران هـا و فعالیتهـای اجتماعی و پاسداشـت ارزش های اسـالمی، چه اقدامات 

موثـری مدنظـر داشـته اید؟
بـا توجـه به مسـئولیت اینجانب به عنوان مسـئول عقیدتـي مدیریت جهاد کشـاورزي 
شهرسـتات المـرد بالطبـع کلیـه فعالیـت مذهبـي و فرهنگـي مدیریـت بـا مسـئولیت 
مسـتقیم اجـرا شـده و در بیشـتر جلسـات مرتبـط بـا کارهـاي فرهنگـي در سـطح 
شهرسـتان المـرد به عنـوان نماینـده جهادکشـاورزي شهرسـتان حضور فعال داشـته 
ام. همـکاري مسـتقیم و تاثیـر گـذار بـا نهـاده اي فرهنگـي سـتاد نمازجمعـه، اداره 
فرهنگ و ارشـاد اسـامي، سـازمان تبلیغات اسـامي و ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه از 

جملـه فعالیت هایـي اسـت کـه در ایـن مقولـه انجـام گردیده اسـت. 
* تا به حال در سنوات گذشته هم نمونه شده بودید؟ 

به عنوان کارمند نمونه مدیریت یک بار در سطح شهرستان معرفي شده ام. 
* افزایـش بهـره وری از معیارهـای ویـژه ارزیابـی کارمنـد نمونه اسـت به این 

منظـور عملکردهـای حائـز اهمیت و ارزشـمند خـود را بفرمایید ؟
ارتبـاط دو سـویه بـا مخاطبیـن از جملـه عواملـي اسـت کـه باعـث اعتمـاد بیشـتر 
مراجعیـن مـي شـود. اقدامـات و فعالیت هایـي انجـام مـي شـود کـه ایجـاب مي کند 
اطـاع رسـاني الزم و بـه موقعي صورت پذیـرد. باتوجه بـه وظیفه سـازماني اینجانب 
در پسـت مسـئول روابـط عمومـي سـعي نمـوده ام در اولیـن قـدم ارتباطـي موثـر بـا 
نشـریات، خبرنـگاران حوزه هـاي مختلـف و سـایت هاي خیـر برقـرار نمایم تـا در امر 
اطـاع رسـاني یاریـم نماینـد. بـه نظر مي رسـد مهـم ترین عامـل موفقیتـم موضوع 

فـوق مي باشـد. 
* بـه عنـوان نیروی انسـانی نمونـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

چـه خالقیت هـا و نوآوری هایـی داشـته ایـد؟
طـي طرحـي از سـال گذشـته شـوراي مدیـران و مسـئولین ادارات مرتبـط بـا جهـاد 
کشـاورزي در شهرسـتان هاي اسـتان فـارس شـکل اجرایـي پیدا کـرد. این اقـدام در 
هماهنگي بیشـتر ادارات مرتبط نقش به سـزایي داشـت. در همین زمینه طي سـالیان 
گذشـته بـا پیشـنهاد ایـن جانب شـوراي روابـط عمومـي ادارات مرتبط در شهرسـتان 

المـرد ایجـاد و طـي ایـن سـال ها اخبـار بـه صـورت متمرکز توسـط روابـط عمومي 
جهادکشـاورزي المـرد انتشـار مـي یافـت. همچنیـن بـا برنامـه ریزي صـورت گرفته 
کلیـه برنامه هـاي فرهنگي و مذهبي شهرسـتان بـا حضور پرسـنل ادارات مرتبط و در 

برنامه هـاي خانواده هـا نیـز باحضـور خانـواده برگـزار میگردد. 
* بـرای تقویـت روحیـه کارگروهی و مشـارکت جمعی در محیـط کار خود چه 

برنامه هایـی اجرایی کـرده اید؟
بـه جهـت فعالیتـم در قسـمت روابـط عمومـي و ارتبـاط کاري بـا همه همـکاران و با 
موافقـت مدیـر اقداماتـي صـورت گرفت کـه می توان بـه ارسـال پیام تبریـک، لوح و 
هدیـه بـه مناسـبت روز تولد همـکار، قبولـي فرزنـدان در دانشـگاه و ممتازین مدارس 
اشـاره نمـود. برگـزاري ویـژه برنامه هـاي متنوع بـا حضور همـکاران و خانـواده نیز از 

جملـه مـواردي بـود باعث تقویـت روحیـه کاري همـکاران میگردید. 
* ویژگی هـای عمومـی و مدیریتـی کـه برای موفقیت شـغلی و فـردی می تواند 

بـرای دیگـر همکاران راهگشـا باشـد و موثر واقع شـود بفرمایید؟
فراگیـري علـوم روز نقـش بسـزایي در افزایـش کارائـي مـي تواند داشـته باشـد. باید 
بکوشـیم ضمـن افزایـش اصاعـات علمـي در بکارگیـري این علـوم نیز تـاش وافر 
نماییم.داشـتن اطاعـات و سـواد بـه تنهایـي نمـي تواند ایجـاد موفقیت نمایـد. نحوه 
اسـتفاده و برخـورد نیـز یکـي دیگـر از عوامـل موفقیـت مـي باشـد. لذا براي رسـیدن 
بـه موفقیت هـاي فـردي و شـغلي مي بایسـت هـم آموخت و نحـوه اسـتفاده صحیح 

از ایـن آموختـه را تجربـه کرد. 
 * چه توصیه ای برای سایر همکاران سازمان دارید؟

آمـده ایـم و تعهـد داده ایـم کـه ۳۰ سـال به مـردم و نظام خدمـت کنیم. اگـر با نیت 
خدمـت آمـده باشـیم روزي کـه بعـد از ۳۰ سـال خدمـت مـي رویـم جـاي خالي من 
بـراي مراجعیـن دیـده خواهـد شـد و اگـر بـراي نیتي غیـراز این باشـیم همـه منتظر 
زودتـر رفتـن مـان خواهنـد بـود. بایـد بدانیـم خواهیـم رفت، پـس مدتي که هسـتیم 
خـوب باشـیم تـا بعـد از رفتـن نیـز خـوب بمانیـم. خـوب ماندن هـا مرهـون خـوب 

بودن هـاي ماسـت. 
* توصیه و پیشنهادتان برای تعالی هر چه بیشتر سازمان بفرمایید.

اهمیـت بـه نیروي انسـاني شـاخصه مهمي اسـت کـه باعـث افزایش کارائي پرسـنل 
و در نتیجـه سـازمان مـي شـود، لـذا بایـد جایـگاه نیـرو ارتقـاء یافتـه و نیـرو جایـگاه 

مهمتـري در برنامـه ریزي هـاي مدیـران برنامه ریـز داشـته باشـد. 
* و اما کالم آخر 

در مـدت 2۸ سـالي کـه در جهـاد کشـاورزي خدمت کرده ام شـاهد شـادي و ناراحتي 
قشـر کشـاورز، دامـدار و بهره بردار روسـتایي بوده ام. بـه عنوان خبرنـگار، تصویربردار 
و عـکاس، مجـري و نویسـنده گاهـي بـا آن هـا خندیـده و گاهـي گریسـته ام. وقتي 
سـیلي آمـد، خشکسـالي شـد، آفتي گریبـان گیـر محصل کشـاورزي شـد و چندین و 
چنـد مشـکل دیگر وقتي مسـتند سـازي مي کـردم همراه با خسـارت دیـدگان بخش 
کشـاورزي گریسـتم امـا وقـت ثبت و ضبـط روزهاي خوب شـامل برداشـت محصول 
و بـه ثمـر نشسـتن حاصـل دسـت رنج بهـره بردار بـا او خندیدم و شـادي کـردم. این 

بـود حاصل سـال هاي سـال تـاش جهادي. 
خدایا چنان کن سرانجام کار، توخوشنودي باشي و ما رستگار
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اوجـی می گویـد: وسـعت و دامنـه بخـش کشـاورزی بـه گونـه ای اسـت کـه 
مولفه هـای اصلـی اقتصـاد مقاومتی از جملـه مولد بودن، درون زایـی و برون نگری 
را پوشـش می دهـد و بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان حلقـه اتصـال اقتصـاد 

مقاومتـی و بخـش کشـاورزی، امنیـت غذایـی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ تامیـن امنیـت غذایـی همواره بـه دلیل وجـود برخی عوامـل نظیر 
محدودیت هـای منابـع پایـه تولیـد از قبیـل آب و خـاک، وجـود خـرده مالکـی در 
زمین هـای کشـاورزی، نبـود زیرسـاخت های مناسـب این بخـش،  بـه کار نگرفتن 
ناکافـی در  نتایـج تحقیقـات بخـش کشـاورزی،  پیشـرفت  یافته هـای علمـی و 
ماشـینی شـدن عملیـات کشـاورزی  و کمبـود سـرمایه گذاری در بخـش صنایـع 

تبدیلـی بـا مشـکل مواجه اسـت.
ایـن پژوهشـگر؛ بـا بیـان اینکـه توجه بـه خـاک و زمین هـای کشـاورزی اهمیت 
ویـژه ای دارد کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: خـاک 
محیطـی غیر همگن اسـت کـه فرآیندهای متعـدد فیزیکی، شـیمیایی، بیولوژیکی 
و بیوشـیمیایی بـه طـور هـم زمـان در آن بـه وقـوع می پیونـدد و شـناخت دقیق 
ایـن فرایندهـا و عوامـل موثـر بـر آن هـا در ارتبـاط بـا تولیـد پایـدار محصـوالت 

کشـاورزی و بـوم سـازان )اکوسیسـتم( ضروری اسـت.
وی افـزود: یکـی از روش هـای جدیـدی و مـدرن بـرای شـناخت دقیـق ایـن 
فرآیندهـا و بـرآورد سـرعت واکنـش آن هـا اسـتفاده از "ایزوتوپ هـا" بـه عنـوان 

اسـت. ردیاب 
اوجـی گفـت: ایزوتوپ هـا بـه آن دسـته از عناصـر شـیمیایی اطـاق می شـوند 
کـه عـدد اتمی آن هـا یکسـان اسـت امـا وزن اتمی متفـاوت دارنـد و در حقیقـت 
ایزوتوپ هـا عناصـر همسـان و مشـابه هسـتند که ویژگی های شـیمیایی یکسـان 
دارنـد در حالـی کـه این ویژگی هـا از نظـر روش تجزیـه  ای )آنالیتیکـی( متفاوت 

و قابـل تمایـز می باشـند.
بـه گفتـه وی؛ ایزوتوپ هـا به دو گروه عمـده ایزوتوپ های پایـدار و ایزوتوپ های 

ناپایدار یا رادیواکتیو تقسـیم می شـوند.
اوجـی اظهـار کـرد: ایزوتوپ هـای پایـدار دسـته  ای از ایزوتوپ هـا هسـتند کـه 
فاقـد فرآیندهـای رادیواکتیـو طـی زمـان بـوده و پایـدار هسـتند در حالـی کـه 
ایزوتوپ هـای رادیواکتیـو دارای عمـر محـدود بـوده و بـه تدریج بـه عناصر دیگر 

می شـوند. تبدیـل 

اوجـی ابـراز کـرد: در علم خاکشناسـی از ایزوتوپ ها برای بررسـی توزیـع و رفتار 
عناصـر گوناگـون کـه در اجـزای مختلـف خـاک و گیـاه وجـود دارنـد، اسـتفاده 
می شـود. ایزوتـوپ شـاخص مفیـدی بـرای نظـارت بـر تخریـب خـاک، بررسـی 
اقلیـم گذشـته، بررسـی پویایی مـواد آلی خـاک در ارتباط بـا نوع و تغییر پوشـش 
گیاهـی و اثـر مدیریـت در اراضی کشـاورزی، جنگلـی و مرتعی و غیره به حسـاب 

می آینـد.
ایـن پژوهشـگر بـر این باور اسـت که خـاک یکـی از منابع مهم توسـعه اقتصادی 
کشـور اسـت و چگونگـی بهره بـرداری از ایـن منبع مهم بـرای کشـاورزی پایدار 
و امنیـت غذایـی، کـه موضـوع اسـتراتژیک کشـور محسـوب می شـود از اهمیت 

است. برخوردار  بسـزایی 
اوجـی بـا اشـاره بـه اینکه رهبـر معظـم انقـاب در دیدار بـا مسـئوالن و فعاالن 
محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی و فضـای سـبز فرمودنـد کـه "قضّیـه ی خـاک از 
قضّیـه ی آب مهم تـر اسـت"، اظهـار امیدواری کرد کـه با به کارگیـری علوم نوین 
و سـوق دادن تحقیقات کشـاورزی به سـمت کشـاورزی هسـته ای گامی شگرف 

در بهبـود وضعیـت خـاک به عنـوان پایه تولیدات کشـاورزی برداشـته شـود.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛
گفت و گوی پرتو امید با

علیرضا اوجی نخستین پژوهشگر کشاورزی هسته ای از فارس

علیرضـا اوجـی دارای مـدرک دکتری از دانشـگاه شـهید چمران اهواز )جندی شـاپور( نخسـتین پژوهشـگر در زمینه کشـاورزی هسـته ای اسـتان فارس اسـت 
کـه موفـق بـه اجـرای پـروژه ای با عنـوان “بررسـی زمان مانـدگاری رادیـو کربن ها تحـت اقلیم هـای مختلف” با سـازمان انـرژی اتمی ایران شـد. 

او کـه در مقطـع دکتـری رتبـه اول را کسـب و در رسـاله دکتـری خود بـرای اولین بار به “اسـتفاده از علوم هسـته ای در علم خاکشناسـی ایـران” مبادرت کرد، 
در مقطـع ارشـد عنـوان اسـتعداد درخشـان را کسـب نمـود و در حـال حاضـر شـاغل در مدیریـت آب و خاک و امور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فارس است.
نخستین پژوهشگر کشاورزی هسته ای به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار “پرتو امید” از پروژه موفق خود سخن می گوید.
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تعریف بهره وري فرآیند:
 میـزان بهره منـدي بـه ازاي بـه کار بسـتن منابـع و داده هـاي معین بـراي تامین 

نیازهـا و خواسـته هاي ذینفعان

بهبود بهره وري:
هنگامـي حاصـل مـي شـود کـه اثربخشـي اقدامـات و برنامه هـا )رضایـت اکثـر 
گروه هـاي ذینفـع( و کارایـي منابـع )نسـبت خروجـي بـه منابـع و ورودي هـا( 

افزایـش یابـد.
1. دیدگاه هاي مختلف نسبت به بهره وري: 

2. نگـرش تکنیکـي )فني(: بهره وري معیاري براي سـنجش کارآیـي فعالیت هاي 
است.  اقتصادي 

۳. نگـرش فرهنگـي: بهـره وري بـه صـورت یـک بینش فکـري مطرح اسـت که 
براسـاس آن انسـان مـي توانـد کارها و وظایفش را نسـبت به روز قبـل بهتر انجام 

دهد. 
4. دیدگاه مهندسي: 

1. برخورد کمي ترومکانیکي تر براساس علم مهندسي صنایع 
2. معیارهاي بهره وري، شاخص هاي رایج در مهندسي است 

۳. مهندسي بهره وري 
۵. دیدگاه مدیریتي: 

۶. برخورد کیفي تروارگانیک تر 
7. نیـل بـه اهـداف و ماموریـت سـازمان در امـر کاهـش هزینـه، افزایـش تولیـد 

وگسـترش سـهم بـازار 
۸. معیارهـاي بهـره وري در قالـب یـک چرخـه بهـره وري بـه شـکل زیـر مطرح 

ست ا

شاخص های ارزیابی بهره وری
1. اثربخشـی: فعالیتهای درسـت )در جهت تحقق اهداف سـازمان ( میزان نزدیک 

شـدن به هـدف در اثر انجام یـک فعالیت. 
2. کارآیـی: اجـرای درسـت فعالیت هـا )کاهش هزینه هـای غیرضـروری، افزایش 

سـتانده و بهبـود کیفیت محصـوالت و خدمات(.
۳. نـوآوری: میـزان پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد بـازار و انطبـاق بـا تغییـرات 
محیطـی در جهـت تولیـد و ارائـه محصـوالت و خدمـات جدیـد بـا هـدف توسـعه 

بازار. سـهم 
4. قابلیـت انعطـاف: میـزان بـه روز بـودن و سـازگاري سیسـتم تولیـد سـازمان بـا 

تغییـرات مـورد لـزوم در تکنولـوژی.
۵. کیفیـت زندگـی کاری: میـزان تـوان سـازمان در ایجـاد رضایـت شـغلی در 

کارکنـان.
۶. سـودآوری: تابعـی از درآمدهـا و هزینه هـا اسـت کـه بـه مقـدار و قیمت فروش 

دارد. بستگی 

7. بهره وری: میزان توان سیسـتم در متناسـب سـازی معقول، منطقی و اقتصادی 
داده هـا بـا سـتانده ها. نسـبت اسـتفاده از منابـع و عوامـل تولیـد در قبـال مقـدار 

معینـی از محصول.
۸. کیفیـت: میـزان تـوان سیسـتم در تولیـد محصول مطابـق با نیازهای مشـتریان 

و طـرح محصول.
۹. مسـئولیت اجتماعـی: میـزان پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعـه از جمله مسـائل 

زیسـت محیطـی، رعایـت قوانیـن و مقـررات و ایجاد اشـتغال.
از چرخـه مدیریـت بهـره وری بـرای توسـعه فعالیتهـای سـازمان وعارضـه یابی و 

همچنیـن برنامه ریـزی بـرای تحقـق اهـداف اسـتفاده می شـود

5 گزینه براي بهبود بهره وري 
• افزایش میزان ستانده در مقابل همان مقدار داده 
• کاهش میزان داده در مقابل همان مقدار ستانده 

• افزایش میزان ستانده و کاهش میزان داده 
• افزایش میزان ستانده با سرعت و نرخ بیشتري نسبت به افزایش داده 
• کاهش میزان ستانده با سرعت و نرخ کمتري نسبت به کاهش داده 

مدیریت بـهره وری

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی
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آشنایی با گیاه دارویی
خاکشی 

)خاکـشیر(
مشخصات گیاهشناسی

.Sisymbrium sp :نام علمی
 )Brassicaceae )Cruciferae خانواده: شب بو

این جنس در ایران 11 گونه گیاه علفی یکساله و چند ساله دارد.
گونه های انحصاری آن عبارتند از:

 s. gaubae - s. integerrimum - s. septulatum - s. damascenum 

s. orientale - s. loeselii - s. erysimoldes - s. runcinatum

گیاهـی علفـی و بوتـه ای اسـت که عـاوه بر ایـران در نواحـی مدیترانـه ای، غرب 
پاکسـتان، قفقـاز، عراق، ترکمنسـتان، آسـیای جنـوب غربی و مرکزی نیـز می روید. 
ارتفـاع ایـن گیـاه در حدود ۸۰ سـانتی متر قسـمت پائیـن دارای پوششـی از کرک و 
بـاالی گیـاه بـدون کـرک و در بعضـی موارد تمـام گیاه بـدون کرک اسـت. برگ ها 
دارای بریدگی هـای عمیـق ۳-2 بار تقسـیم شـده اسـت. بخش خوراکـی گیاه همان 
دانه هـای خاکشـی اسـت کـه در میوه های خورجیـن ماننـد و باریک گیاه قـرار دارد. 
سـاقه از سـطح زمین یا از قسـمت های باالتر منشـعب شـده و در نهایت به گل های 
زرد روشـن منتهـی می شـود. ایـن گیـاه دارای برگ هایی بـا بریدگی هـای نامنظم و 

گل هـای کوچـک و به رنگ زرد اسـت.
بـر اسـاس منابـع طب سـنتی ایـران، دانه های ریـز و کمی کشـیده خاکشـی، دارای 
دو نـوع می باشـند؛ یـک نـوع آن کوچک تـر بـوده و رنـگ آن مایـل بـه قرمز اسـت 
و طعـم آن کمی تلـخ اسـت و دیگـری بزرگ تـر اسـت و رنـگ آن قرمـز مایـل 
بـه قهـوه ای می باشـد. دانه هـای خاکشـی از الیـه ای از موسـیاژ )لعـاب( پوشـیده 
شـده اند کـه بـا قـرار گرفتـن در آب و جـذب رطوبت، ایـن الیه حجیم شـده و آب را 
در خـود نگـه مـی دارد. بـه همین دلیـل از قدیـم، با دانه های  خاکشـی شـربتی برای 

رفـع عطـش و گرمازدگـی اسـتفاده می کردند.

ترکیبات شیمیایی
دانه هـای خاکشـیر دارای تعـدادی اسـید چرب مانند اسـید لینوئیک، اسـید لینولنیک، 
اسـید اولئیک، اسـید پالمتیک و اسـید اسـتئاریک اسـت. ضمنًا در دانه های خاکشـیر 

اسانسـی وجـود دارد که دارای مواد بنزیل و ایزوسـیانات اسـت.
خواص درمانی خاکشیر

قسـمت مـورد اسـتفاده ایـن گیـاه دانـه  آن اسـت. دانه هـای خاکشـیر از نظـر طـب 
قدیـم ایـران گـرم و تـر اسـت و آن قـدر آثـار مفیـد درمانـی دارد کـه انسـان را بـه 
شـگفتی وا مـی دارد. دانه هـای خاکشـی کامـًا بی ضـرر بـوده و بـر اسـاس زمـان و 
حالـت، تأثیـر متفاوتـی بـر بدن دارد. شـربت خاکشـی از قدیـم االیام بـه عنوان یک 
نوشـیدنی خنک کننـده مطـرح بـوده و در فصـل گرمـا، بـه پیشـگیری از گرمازدگـی 

کمـک می کنـد.
خاکشـی، می توانـد در دو شـرایط عکـس یکدیگـر )یبوسـت و اسـهال( مفیـد باشـد؛ 
اگـر بـا آب گـرم مصـرف شـود، خاصیـت ملیـن داشـته و مصـرف آن با آب، شـکر و 
یخ، از اسـهال پیشـگیری می کند. خاکشـی برای دسـتگاه تنفسـی و دسـتگاه گوارش 
خاصیـت ضدالتهابـی دارد و التیام دهنـده زخـم و جراحـات می باشـد. برخـی افـراد 
هنگامی کـه خاکشـی می خورنـد، سـردرد می گیرنـد. ایـن افـراد بایـد خاکشـی را بـا 
کتیـرا بخورنـد. افـرادی که طبع سـرد دارند یـا مبتا به روماتیسـم و آرتروز هسـتند، 
بهتـر اسـت خاکشـی را بـه مقـدار محـدود یا بـا عسـل و عرق نعنـاع مصـرف کنند.

کاشت، داشت و برداشت خاکشیر:
تکثیـر خاکشـیر از طریـق کاشـت بـذر گیـاه در پاییز یـا بهار انجام می شـود. کاشـت 
بـذر به روش های سـنتی یـا مکانیزه و به کمک دسـتگاه های ریزدانـه کار امکانپذیر 
می باشـد. میـزان مصـرف بذر بسـته بـه روش کاشـت بین ۸ تـا 12 کیلوگـرم متغیر 

است.
و در شـرایط  دارد.  نیـاز کمی بـه آب  بـرای رشـد  گیـاه خاکشـیر  بـه طـور کلـی 
بارندگی هـای بـه میـزان 1۵۰ میلیمتـر و باالتـر و با پراکنش مناسـب امکان کشـت 
آن بـه صـورت دیـم نیـز وجـود دارد. خاکشـیر برای رشـد، به خاک حسـاس نیسـت 
و تقریبـًا در هـر نـوع خاکـی رشـد می کنـد ولی بایـد از زهکشـی مناسـبی برخوردار 
باشـد. ایـن گیـاه بـرای رشـد، به دمـای 1۵ تا 2۵ درجه سـانتی گـراد و به نـور کامل 

خورشـید نیـاز دارد؛ ولـی در برابـر سـایه جزئـی نیز مقاوم اسـت. 
این گیاه در طول دوره کاشت تا برداشت مراقبت خاصی نیاز ندارد. 

برداشـت این گیاه در مسـاحت های کم به صورت سـنتی و دسـتی و در مساحت های 
زیـاد بـه کمـک کمبایـن امکانپذیر می باشـد. پس از برداشـت می بایسـت نسـبت به 
بوجـاری بـذر و حـذف ناخالصی هـا اقـدام کـرد. عملکـرد محصول بسـته به شـرایط 

کاشـت بیـن ۳۰۰ تـا 1۰۰۰ کیلوگرم در هکتار متغیر اسـت.

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس
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پاپایـا یـا خربـزه درختی مهمترین گیـاه تجاری خانـواده Caricaceae می باشـد و 
یکـی از محصـوالت اصلـی اسـت که امـروزه در مناطق گرمسـیری جهان کشـت 
می شـود. پاپایـا گیاهـی اسـت علفـی، همیشـه سـبز، کـه بـه صـورت یـک تنه با 

چوبـی نـرم بـه ارتفـاع یک تـا ده متـر رشـد می کند. 
پاپایـا در بسـیاری از مناطـق گرمسـیری بـه خصـوص نواحـی بـا خـاک حاصلخیز 
و بارندگـی فـراوان رشـد می نمایـد. پاپایـا گیـاه بومی آمریکای مرکـزی، آمریکای 
جنوبـی و جزایـر واقـع در دریـای کاریب، فلوریدا و چند کشـور آفریقایی می باشـد. 
ایـن محصـول کشـاورزی در هنـد، اسـترالیا، مالـزی، اندونـزی، فیلیپیـن، ایـاالت 
متحـده و هاوایـی نیـز رشـد می کنـد. ایـن گیـاه دارای سـاقه منفـرد، اسـفنجی و 

توخالـی بـه رنـگ خاکسـتری یـا قهـوه ای متمایل به خاکسـتری اسـت. 
قطـر تنـه بیـن 1۰ تـا ۳۰ سـانتی متر وارتفـاع آن بین 2 تـا 1۰ متر اسـت. در پاپایا 
برگ هـا بـه صـورت خوشـه در راس و بخـش باالیـی سـاقه قـرار دارنـد. شـکل 

برگ هـا پنجـه ای بـوده و حـاوی 7 تـا 11 لـوب می باشـند. 
پاپایـا معمـوال دو پایه اسـت و از نظر جنسـیت به سـه دسـته نر، ماده و دو جنسـی 
طبقـه بنـدی می شـود. جنسـیت در پاپایـا تحـت تاثیـر شـرایط آب و هوایـی بـه 
ویـژه دمـا و خشـکی قـرار می گیـرد. گل هـا در پاپایـا در مجـاورت برگ هـا ظاهر 
می شـوند. گل هـای مـاده بـه صـورت تکی یـا در خوشـه های 2 تا ۳ تایـی ظاهر 
می شـوند. گل هـای نـر کوچکتـر و بـه تعداد بیشـتر بـوده و بـر روی گل اذینی به 
طـول ۶۰ تـا ۹۰ سـانتی متـر ظاهـر می شـوند. میـوه در آن گـرد تـا بیضـی و بـه 

رنـگ نارنجـی متمایـل بـه زرد تا زرد می باشـد.
پاپایـا بـرای رشـد بـه آب و هوای گـرم، مقدار زیـادی نور خورشـید، مقـدار زیادی 
آب، و بـه خـاک حاصلخیـز بـا زهکشـی خـوب نیـاز دارد. خاک هـای لومی شـنی 
بـرای کاشـت پاپایـا مناسـب هسـتند. pH مناسـب برای رشـد ۶/۵ تا 7 می باشـد. 
اگـر شـما بتوانیـد ایـن شـرایط را فراهـم کنیـد می توانیـد در هـر زمـان از سـال 
دانـه پاپایـا را در زمیـن بکاریـد، شـش تـا ده مـاه بعد باردهـی آغاز خواهد شـد. به 
یخبنـدان حسـاس اسـت، دمـای مناسـب 22 تـا 2۶ درجه سـانتی گراد می باشـد. 
در مناطـق تحـت کشـت میزان بارندگـی باید بین ۳۵۰ تـا 2۵۰۰ میلی متر باشـد، 

همچنیـن رطوبـت نسـبی بیـش از ۶۰ درصـد بـرای پاپایا مطلوب اسـت. 
پاپایـا دارای برگ هـای بزرگـی اسـت، در آب و هـوای گـرم مقـدار زیـادی آب از 
برگ هـا تبخیـر می شـود. بنابرایـن بـه آب زیـادی نیـاز دارد امـا متاسـفانه پاپایـا 

آشنایی با درخت پاپایا

مجید رضا پاکاری 
مدیر باغبانی سازمان

جهاد کشاورزی
استان فارس

الهام اصل مشتاقی 
کارشناس مدیریت باغبانی 

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

بسـیار مسـتعد بـه پوسـیدگی ریشـه اسـت. بهتریـن سیسـتم آبیـاری قطـره ای 
می باشـد، چـون از تمـاس مسـتقیم با سـاقه جلوگیری شـده و از پوسـیدگی طوقه 
جلوگیـری می شـود. گیاهـان جـوان به علت رشـد رویشـی زیـاد آبیاری بیشـتری 
نیـاز دارد. عناصـر غذایـی مانند نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم برای رشـد مطلوب گیاه 
الزم می باشـند. کمبـود نیتـروژن همـراه بـا درجـه حـرارت کـم هـوا می توانـد در 
بعضـی ارقـام پاپایا باعث تشـکیل گل هـای غیر طبیعـی و تولید میـوه نامطلوب از 
نظـر بـازار پسـندی گردد. کود پتاسـیم بـرای تولید میـوه ای با کیفیت بـاال اهمیت 
دارد. کمبـود بـور باعـث تولیـد میوه هایـی با سـطح ناهمـوار و تـراوش التکس به 

می شـود.  بیرون 
درختـان پاپایـا یـک سـال )بعضـی واریته هـا 7 تـا ۹ ماه( بعد از کشـت بذر شـروع 
بـه باردهـی می کننـد و ۵ تـا ۹ مـاه بعـد از آن میوه هـا بـه بلـوغ می رسـند. طول 
دوره زمانـی کـه گیـاه محصـول تجاری تولیـد می کند، معموال ۳ سـال می باشـد. 
پاپایـا میـوه فرازگـرا می باشـد، بنابرایـن میـزان تنفـس و تولیـد اتیلـن آن در طی 
فراینـد رسـیدن میـوه افزایـش می یابـد. میـزان تنفـس و تولیـد اتیلـن بـه عوامل 
بسـیاری از قبیـل رقـم، بلوغ میوه و شـرایط انبار بسـتگی دارد. ظهـور نوارهای زرد 
روی سـطح میـوه نشـان دهنـده تکمیـل مرحله بلـوغ میـوه می باشـد و زمانی که 
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رنـگ زرد روی پوسـت میـوه غالـب شـد، در واقع میوه رسـیده اسـت. 
پاپایـا عمومـا از طریـق بـذر تکثیـر می شـود. بذرهـای آن  در الیه بیرونـی دارای 
پوشـش ژالتینـی می باشـند کـه حـاوی بازدارنده هایـی اسـت کـه از جوانـه زنـی 
بـذر درون میـوه یـا پیـش از بلـوغ ممانعت می کنـد. بذرهای تـازه ای کـه از میوه 
برداشـت می شـوند دارای قـدرت و درصـد جوانـه زنـی بسـیار پایینـی می باشـند. 
حـذف پوشـش ژالتینـی، جوانـه زنی بذرهـای تـازه را افزایش می دهـد. نگهداری 
بذرهـا در دمـای زیـر 1۵ درجـه سـانتی گـراد بـه مـدت ۳۰ تـا ۵۰ روز بـه باعـث 

کاهـش فعالیـت بازدارنده هـای رشـد و افزایـش جوانـه زنـی بذر می شـود. 
تولیـد پاپایـا در گلخانـه بـه دلیـل دمـای باالتـر و حفاظـت در برابـر بـاد شـدید و 
همچنیـن دوره برداشـت طوالنـی تـر باعـث تولید میوه بـا کیفیت خوب می شـود. 
عملکـرد در گلخانه هـا ۸۰ تـن در هکتـار می باشـد. رقـم پاکوتـاه Solo بـرای 

کشـت در گلخانه مناسـب اسـت. 
 بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس )شهرسـتان نـی ریـز روسـتای حاجـی آبـاد( 
گلخانـه ۳۰۰۰ متـر مربعـی پرورش پاپایـا راه اندازی گردید، که تعـداد 27۰۰ اصله 

بـه فاصلـه یک در یک کشـت گردیده اسـت و هـر اصله حـدود 4۰ کیلو محصول 
می دهـد و تـا ۳ سـال تولید اقتصـادی دارد.

پاپایـا یـک منبـع غنی از آنتی اکسـیدان اسـت که بـدن برای جنگ با سـلول های 
عامـل سـرطان به آن احتیـاج دارد. ویتامین E، C و بتاکاروتن آنتی اکسـیدان هایی 
هسـتند کـه از همـه ی انـواع سـرطان ها پیشـگیری می کننـد. بنابرایـن اضافـه 
کـردن یـک واحـد پاپایـا بـه رژیم روزانـه می توانـد خطر بروز سـرطان را در شـما 
کاهـش دهـد. همچنین پاپایـا منبع فـوق العاده ای بـرای آنزیم هـای پروتئولیتیک 
اسـت کـه در هضـم غـذا بسـیار مهـم هسـتند. مهم تریـن ایـن آنزیم هـا کـه در 
پاپایـا یافـت می شـود پاییـن اسـت کـه بـا شکسـتن پروتئین هـا بـه هضـم بهتر 
غذاهـا کمـک می کنـد. خربزه درختـی دارای آنزیمی موسـوم به آرژینین اسـت که 

موجـب افزایـش خون رسـانی بهتـر در مردان می شـود. 
پزشـکان معتقـد هسـتند کـه یکـی از فوایـد پاپایـا پیش گیـری از پیـری زودرس 
از  مانـع  درختـی  ی  خربـزه  در  موجـود  اکسـیدان های  آنتـی  همچنیـن  اسـت. 

می شـود. کلسـترول  اکسیداسـیون 
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مرضیه دهقان
کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان شیراز

اثر تنش خشکی در فاز زایشی 
و تنظیم کننده رشد براسینولید 

بر اجزاء عملکرد گندم رقم سیروان 
در استان فارس

گنـدم یکـي از مهم تریـن و بـا ارزش تریـن گیاهانـی اسـت که بیـش از هر گیاه 
زراعـي دیگـري در دنیـا کشـت مي شـود. گنـدم بـا تامیـن بیـش از 4۰ درصـد 
کالـري و ۵۰ درصـد پروتئیـن مورد نیـاز، در جیره غذایي جامعـه ایراني از اهمیت 
به سـزائي برخـوردار اسـت. بخـش عمـده اراضی کشـور ایـران از نظـر اقلیمی از 
مناطـق خشـک و نیمـه خشـک محسـوب می شـود. در چنیـن مناطقـی وقـوع 
تنـش خشـکی در مراحـل زایشـی کـه بقـاي گیـاه بـه آن وابسـته اسـت امـري 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت و عـدم بـارش و توزیـع نامناسـب بارندگـی علـل محدود 
کننـده عملکرد غات زمسـتانه به شـمار مـی رود )2(. عملکرد نتیجـه فرآیندهای 
فیزیولوژیکـی متعـددی اسـت. برخـی از تنظیـم کننده هـای رشـد گیاهـی برای 
افزایـش عملکـرد در برخـی در گیاهان زراعی شـناخته شـده اند، بنابراین افزایش 
عملکـرد و پارامترهـای کیفیتـی محصـوالت غذایـی می توانـد از طریـق کاربرد 
مناسـب و به موقـع تنظیـم کننده هـای رشـد گیاهـی قابـل حصـول باشـد)۵(. در 
ایـن میـان هورمـون براسینواسـتروئید موجـب القـاء اثراتـی مثبـت در رابطـه بـا 
حفـظ فعالیـت فتوسـنتزی، فعال کـردن آنتی اکسـیدانت ها، تجمع مـواد حفاظت 

کننـده اسـمزی، القـاء دیگـر هورمون هـا و... می شـود. )1(.
نتایـج این آزمایش نشـان داده اسـت که بیشـترین تعـداد دانه در سـنبله در تیمار 
بـدون تنـش خشـکی و پـس از آن بـه ترتیـب در تیمـار تنـش در مرحلـه ی پـر 
شـدن دانـه و تنـش در مرحلـه ی گل دهی می باشـد، کـه این کاهـش در تنش 
گل دهـی و تنـش پـر شـدن دانـه نسـبت بـه شـرایط بـدون تنـش بـه ترتیـب 

1۸/۳ و ۹/4 درصـد بـوده اسـت، کـه حاکـی از کاهـش بـاروری دانه هـا به دلیل 
تلقیـح نامناسـب و رقابـت دانه هـا بـرای جذب مـواد غذایی بـود. با کاربـرد ۰/1 
میلی گـرم بـر لیتـر براسـینولید بیشـترین تعـداد دانـه در سـنبله، و کم تریـن آن 
در شـرایط عـدم اسـتفاده از هورمون مشـاهده گشـت، کـه البته بـا غلظت ۰/۰۵ 

میلی گـرم بـر لیتـر دارای تفـاوت معنـی دار نمی باشـد )شـکل 1(. 
ایـن نتایج نشـان داد اسـتفاده از غلظـت باالتر براسـینولید موجـب افزایش تعداد 
دانـه در سـنبله بـه میـزان ۹/17 درصـد نسـبت بـه عـدم اسـتفاده از هورمـون 
گشـت، کـه می توانـد بـه دلیـل افزایـش تلقیح مناسـب و یـا افزایش در شـدت 
انتقـال مـواد بـه دانه ها باشـد، کـه می تواند موجب افزایـش تعداد دانه در سـنبله 
شـود. کاربـرد براسـینولید در زمـان  گـرده افشـانی می توانـد موجـب افزایـش 
توسـعه سـلولی و طویل شـدن سـلول ها گـردد )4(. در میان غلظت هـای مختلف 
هورمـون براسـینولید نیز بیشـترین وزن هـزار دانه در هر دو سـال آزمایش متعلق 
بـه غلظـت ۰/1 میلی-گـرم بـر لیتـر بود و بیـن عدم کاربـرد هورمـون و غلظت 
۰/۰۵ میلی گـرم در لیتـر تفـاوت معنـی داری وجود نداشـت. نشـان داده شـد که 
حداکثـر کاهـش در وزن هـزار دانـه )27%( در اعمـال تنـش خشـکی در مرحله 

بعد از گرده افشـانی مشـاهده گشـت )۳(. 
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شکل 1- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و غلظت براسینولید
برای تعداد دانه در سنبله در دو سال آزمایش

مقایسـه میانگیـن برهم کنـش تنـش خشـکی و غلظـت هورمـون نشـان داد که 
در سـال اول آزمایـش میـان سـطوح مختلـف غلظت هورمـون در شـرایط بدون 
تنـش، تفـاوت معنـی داری وجـود نداشـت. در قطـع آبیـاری در مرحلـه گل دهی 
و پـر شـدن دانـه بیشـترین عملکـرد دانـه مربوط بـه غلظـت ۰/1 میلی گـرم بر 
لیتـر بود. در سـال اول، تنش خشـکی در مرحلـه گلدهی )در شـرایط عدم کاربرد 
هورمـون( نسـبت بـه شـرایط بـدون تنش باعـث کاهـش ۳4 درصـدی عملکرد 
دانـه شـد، ولـی در همین شـرایط کاربـرد ۰/1 میلی گرم بـر لیتر براسـینولید این 
کاهـش را بـه 22/۳۹ درصـد تقلیل داد )شـکل 2(. در سـال دوم در میان سـطوح 
تنـش خشـکی بیش تریـن و کم تریـن میـزان عملکـرد به ترتیـب متعلـق بـه 
شـرایط بـدون تنـش و تنـش در مرحله گل-دهـی بود که کاهـش عملکرد تنش 

در مرحلـه گل دهـی نسـبت به شـاهد در ایـن سـال 14/۵ درصد بوده اسـت.

شکل 2- مقایسه میانگین برهمکنش تنش خشکی و غلظت براسینولید 
برای عملکرد دانه در سال اول آزمایش

در میـان سـطوح غلظـت هورمـون براسـینولید نیـز بیشـترین میـزان عملکرد در 
غلظـت ۰/1 میلی گـرم بـر لیتـر مشـاهده  گردیـد )4/۹1% بیش تـر از غلظـت 
۰/۰۵ و ۳/72% بیشـتر از عـدم کاربـرد هورمـون(. در میـان سـطوح مختلـف 
غلظـت هورمـون در شـرایط عـدم تنش، بیشـترین میـزان بهـره وری آب مربوط 

بـه غلظـت ۰/1 میلی گـرم بـر لیتـر هورمـون بـود کـه دارای تفـاوت معنـی دار 
بـا دو سـطح دیگـر بـود. در قطـع آبیـاری در مرحلـه گل دهـی بیشـترین میزان 
بهـره وری آب در غلظـت ۰/1 میلی گـرم بر لیتر مشـاهده گشـت، که با سـطوح 
دیگـر هورمـون دارای تفـاوت معنـی دار بود. در قطـع آبیاری در مرحله پر شـدن 
دانـه نیـز بیش تریـن میـزان ایـن صفـت مربـوط بـه غلظـت ۰/1 میلی گـرم بر 
لیتـر بـود کـه دارای تفـاوت معنـی دار بـا غلظـت صفـر و ۰/۰۵ میلی گـرم بـر 
لیتـر بـود، امـا بین غلظـت صفـر و ۰/۰۵ میلی گرم تفـاوت معنی داری مشـاهده 
نشـد )شـکل۳(. در واقـع بـه نظـر می رسـد ایـن هورمـون از طریـق افزایـش 
کارایـی فتوسـنتز و همچنیـن افزایش عملکرد دانه تولیدی نسـبت بـه میزان آب 

مصرفـی توانسـته اسـت بهـره وری مصـرف آب را افزایـش دهد.

شکل3- مقایسه میانگین برهمکنش تنش خشکی و غلظت براسینولید 
برای شاخص بهره وری آب در دوسال آزمایش
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مقدمه 
نمایـه خشکسـالی Index Precipitation Standardized( SPI( از کابردی ترین 
ابـزار اندازه گیـری عـددی خشکسـالی می باشـد کـه در سـال 1۹۹۳ از سـوی 

مک کـی و همکاران پیشـنهاد شـده اسـت. 
سـهولت در انجـام محاسـبات و در دسـترس بـودن داده های بـارش ماهانه )تنها 
داده مـورد نیـاز( از جملـه مـواردی اسـت کـه موجـب اسـتقبال عمومـی از ایـن 
شـاخص شـده اسـت. این نمایه در بسـیاری از کشـورهای جهان، از جمله ایران 
از کاربرد گسـترده ای برخوردار می باشـد. از سـوی دیگر در بررسـی خشکسـالی 
بـه کمـک SPI ایـن امـکان بـه کاربـر داده می شـود کـه بتوانـد در مقیاس های 
زمانـی متفـاوت سـختی خشکسـالی را بـرآورد نمایـد. همچنیـن بـا توجـه بـه 
ماهیـت نمایـه SPI،  مقایسـه ی شـدت خشکسـالی )و در نتیجه میزات خسـارات 
وارده( در مناطـق مختلـف نیـز بـه کمـک ایـن نمایـه امـکان پذیر می باشـد. در 
نهایـت تمامی مـوارد فـوق موجـب می شـود کـه شـاخص SPI بـه عنـوان یکی 
از مناسـب ترین روش هـای بـرآورد خشکسـالی شـناخته شـود. در حـال حاضـر 
سـازمان هواشناسـی ایـران، وزارتخانه هـای کشـاورزی و نیـرو در مطالعات خود 

از ایـن نمایـه بـرای سـنجش خشکسـالی اسـتفاده می نماید. 
SPI برآورد نمایه ی خشکسالی

فـرض اولیـه در محاسـبه ی شـاخص SPI این اسـت که بـارش از توزیـع نرمال 
پیـروی می نمایـد. ایـن نمایـه مشـخص نمایـد هـر رخـداد بـارش چنـد انحراف 
معیـار بزرگتـر یـا کوچکتـر از میانـه اسـت. در چنین زمانـی انـدازه SPI از رابطه 

زیر بـرآورد می شـود:
در ایـن رابطـه انـدازه بـارش، میانگیـن بـارش و sd انحـراف معیـار می باشـد. 
بنابرایـن بـرای هـر سـری بـارش بـا انـدازه ی می تـوان یـک بدسـت آورد بـه 
گونـه ای کـه سـری زمانی آن هـا دارای میانـه صفر و انحـراف معیار یک باشـد. 
هنگامی کـه نمایـه SPI بدسـت آمـد بـه کمـک جـدول )1( می تـوان شـدت 

خشـکی یـا تـری را بـرآورد نمود.

 )SPI( جدول 1: طبقه بندی نمایه ی بارش استاندارد شده

احتمال وقوعدامنه نمایهطبقه بندی
۳۰/2 %باالتر از 2+ترسالی بسیار شدید

4۰/4 %بین ۵/1 تا 2ترسالی شدید
2۰/۹ %بین 1 تا ۵/1تری میانه
%1۵بین ۵/۰ تا 1تری مایم

شرایط عادی
1۰/1۹ %بین ۰ تا ۵/۰
1۰/1۹ %بین ۰ تا ۵/۰-

%1۵بین -۵/۰ تا 1-خشکی مایم
2۰/۹ %بین 1- تا ۵/1-خشکی میانه

4۰/4 %بین ۵/1- تا 2-خشک سالی شدید
۳۰/2 %کمتر از 2-خشک سالی بسیار شدید

 SPI در ماه هـای مختلـف فصـل زمسـتان و نیز SPI در بررسـی حاضـر مقادیـر
زمسـتانه بـرای شهرسـتان شـیراز محاسـبه شـده و در نهایـت نمودارهـای ایـن 
مقادیـر تنهـا در بـازه ی زمانی 1۳7۸ تا 1۳۹7 رسـم گردیده و مورد مقایسـه قرار 
گرفتند. آمار بارش ایسـتگاه سـینوپتیک شـیراز از سـال 1۳۵۰ در دسـترس قرار 
دارد. لـذا در ایـن مطالعـه بـه منظـور بررسـی شـاخص SPI در ایسـتگاه شـیراز، 
میـزان SPI در دو دوره ی زمانـی 1۳۵۰-1۳۹7 و 1۳7۵-1۳۹7 مـورد بررسـی و 

مطالعـه قـرار گرفت. 
نتایج

1- سری زمانی 1350 تا 1397
نمودارهـای تغییـرات SPI در ماه هـا و نیـز فصـل زمسـتان شـیراز در شـکل )1( 
نشـان داده شـده اسـت. بررسـی رونـد تغییـرات SPI دی مـاه در 1۰ سـال اخیر 
نشـان می دهـد سـال های ۹۰، ۹1، ۹2 و ۹۳، شـرایط آب منطقـه در حالت نرمال 
خـود بـوده اسـت. همچنیـن در سـال های ۸7، ۸۹، ۹7 شـیراز خشـکی مایم را 
تجربـه کـرده و در دی مـاه چهـار سـال دیگـر )۸۸، ۹۳، ۹۵ و ۹۶( بـرای ایـن 
شـهر خشـکی میانـه برآورد شـده اسـت. در حالـی کـه در هیچ یک از 11 سـال 
مـورد بررسـی از 4۸ سـال مـورد آزمـون تـر سـالی در هیـچ سـطحی مشـاهده 
نشـده اسـت. بررسـی ماه هـای بهمن و اسـفند نیـز نشـان دهنده شـرایط نرمال 
و خشـکی مایـم در ایـن بـازه  می باشـند. بـا ایـن وجـود یک اسـتثنا در سـری 
داده هـای بهمـن نشـان داده شـده اسـت. همـان گونـه کـه مشـاهده می شـود. 
شـاخص SPI بهمن ماه سـال ۹۵، 2/۵7 بدسـت آورده شـده اسـت که این رقم 
نشـانگر ترسـالی بسیارشـدید در ایـن مقطع زمانی می باشـد. میـزان بارندگی در 
ایـن مـاه 174/۶ میلی متر ثبت شـده اسـت، در حالی که متوسـط بـارش طوالنی 
مـدت بهمـن مـاه )از 1۳۵۰ تـا 1۳۹7( ۵۹/۳4 میلی متـر می باشـد، کـه در حدود 

2/۹ برابـر بـارش نرمـال بهمن ماه اسـت.
بررسـی تغییـرات SPI زمسـتانه در شـیراز نیـز نشـان می دهـد به جز سـال های 
۸۹ و ۹۰ کـه از لحـاظ شـرایط آبـی در دوران نرمـال قـرار گرفته انـد و سـال ۹۵ 
)بـه علـت بارندگـی بیش از حـد در بهمن ماه( در شـرایط تری مایم قـرار دارد، 
مابقـی سـال ها در دوره ی آمـاری مـورد بررسـی در محـدوده ی خشـکی مایـم 

)۹1 تـا ۹4 و ۹۶( تـا خشـکی میانـه )۸7، ۸۸ و ۹۶( قـرار دارند. 
2- سری زمانی 1375 تا 1397

در مرحله ی بعد شـاخص SPI ایسـتگاه شـیراز برای دوره ی آماری بین سـال های 
1۳7۵ تا 1۳۹7 محاسـبه گردید )شـکل 1(. در بازه ی زمانی مورد مطالعه متوسـط 
بـارش در ماه هـای دی، بهمن و اسـفند بـه ترتیـب ۶۳، ۵1/7۵ و ۳۳/۰۹ میلی متر 
و میانگیـن بارندگـی زمسـتانه در طـی ایـن دوره ی 2۳ سـاله 147/۸4 میلی متـر 
می باشـد. از سـوی دیگـر همیـن مقادیـر در بـازه ی آمـاری سـال های 1۳۵۰ تـا 

بررسی شدت خشکسالی شهر شیراز
در دو بازه ی زمانی متفاوت
SPI با استفاده از شاخص

شیده شمس
کارشناس دفتر فن آوری های نوین 

کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس
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1۳۹7 بـه ترتیـب برابـر بـود بـا 72/4۸، ۵۹/۳4، 4۵/۹۵ و 177/77 میلی متـر. بـه 
طـور متوسـط میـزان بـارش در دوره ی زمانـی 1۳7۵ تـا 1۳۹7 نسـبت بـه 1۳۵۰ تا 
1۳۹7 در حـدود 2۰% کاهـش یافتـه اسـت )1۵ درصـد در ماه هـای دی و بهمـن، 
۳۵% کاهـش اسـفند و 2۰% در کل فصـل زمسـتان(. که با توجه به تعریف شـاخص 
SPI و چگونگـی محاسـبه آن بـه خوبی مشـخص اسـت کـه روند تغییـرات SPI در 

دوره هـای آمـاری مـورد بررسـی یکسـان بـوده بـا ایـن وجـود بـا توجه بـه کاهش 
میانگیـن بـارش در دوره ی 1۳7۵ تـا 1۳۹7 میـزان شـاخص SPI بدسـت آمـده بـا 
میـزان بـارش یکسـان در سـال های مـورد بررسـی افزایـش خواهـد یافـت، لـذا از 
شـدت خشکسـالی ها کاسـته شـده و به تعداد دوره های ترسـالی و یا شـرایط نرمال 
افـزوده خواهـد شـد. ایـن امـر به خوبی در شـکل نشـان داده شـده اسـت. همچنین 

جـدول )2( نیـز مـوارد را بـه خوبی بـه صـورت کمی بیان مـی دارد. 
بـه طـور کلـی می تـوان بیان داشـت کـه همواره بـا تغییـر بازه هـای زمانـی مورد 
بررسـی می تـوان نتایـج متفاوتـی را از شـدت خشکسـالی در یـک منطقه بدسـت 
آورد. چـرا کـه بـا تغییـر در میانگیـن داده هـا )بـه علـت تغییـر در بـازه ی زمانی( و 
ثابـت بـودن میـزان بـارش در سـال های گوناگـون، مقدار انحـراف بـارش در برابر 
میانگیـن تغییـر کـرده و دوره های خشکسـالی و ترسـالی دچـار تغییر خواهند شـد. 
لـذا پیشـنهاد می شـود بـا توجـه بـه شـرایط تغییـر اقلیـم کـه امـروزه مـورد توجه 
بسـیاری از دانشـمندان علـوم مختلـف قرار دارد. پیش از شـروع به بررسـی شـدت 
خشکسـالی ها و مـوارد وابسـته بـه آن در انتخاب بـازه ی زمانی مـورد مطالعه دقت 

نظر بسـیار صـورت گیرد.

3 
 

  

  
 : 1375-97ی آماری دوره : 1350-97ی آماری دوره

 : -5/0تا  5/0مرز  :  -1تا  1مرز 
 1397تا  1387ی آماری در دوره فصل زمستان شیرازو  مختلفها در ماه SPIغییرات ت: 1شکل 
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 0/89- 1/26- 1/33- 0/44 1/14- 0/42 0/40- 0/09- 0/71- 1/12- 0/88- دی

 0/05 1/30- 57/2 0/98- 0/12- 0/67- 0/46- 0/66 0/96 0/44- 0/92- بهمن

 0/83- 0/24- 0/46 1/26- 0/16- 1/09- 0/62- 0/58- 0/57 0/86- 0/69- اسفند

 0/88- 1/59- 0/73 0/76- 0/85- 0/54- 0/76- 0/06 0/29 1/30- 1/33- زمستان

(
97

-8
5

) 

 0/72- 1/09- 1/16- 0/63 0/97- 0/61 0/23- 0/09 0/54- 0/95- 0/71- دی

 0/25 1/26- 07/3 0/91- 0/06 0/56- 0/33- 0/93 1/27 0/31- 0/84- بهمن

 0/52- 0/16 0/96 1/01- 0/25 0/81- 0/28- 0/23- 1/08 0/55- 0/36- اسفند

 0/60- 1/44- 1/26 0/47- 0/58- 0/21- 0/46- 0/49 0/76 1/09- 1/13- زمستان
     ترسالی بسیار شدید خشکسالی میانه خشکسالی مالیم  
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سئواالت سیزدهمین مسابقه

 شـــماره: 60 - اردیبهشت مــاه 99

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور:

صادرات فرآورده هاي خام لبنی با 
مجوز دامپزشکی امکان پذیر است 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ارزشمندترین دستاورد تعالی سازمانی،
دستیابی به مدل مدیریتی است

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی:

افزایش 64 درصدی
قیمت چغندرقند بهاره

استحصال حدود 8 درصدی کلزای کشور
از مزارع استان فارس

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

روابط عمومی باید مدافع سازمان و 
مدعی العموم مردم باشد

 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

حمایت همه جانبه وزارت جهاد
کشاورزی از تشکل های بخش کشاورزی

استاندار فارس:

دستگاه هاي اجرایی به تولید
»محصول گواهی شده« کمک کنند

پیش بینی برداشت 35 هزار تن دانه کلزا در سال زراعی 98-99

ویژه نامه روابط عمومی - ضمیمه این شماره

 شـــماره: 59 - اسفند 98 و فروردین مــاه 99

رئیس دادگستری استان فارس:

قریب هزار هکتار از اراضی ملی
از دست زمین خواران استان 

رفع تصرف شد 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در سفر به استان فارس:

عملکرد فارس در 
مبارزه با ملخ صحرایی 

بسیار عالی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

نیاز به حضور فیزیکی مراجعین
در سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس نیست

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

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

 استاندار فارس:

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

صحرایی صورت گرفته است

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

درخت کاری عالوه بر
جنبه های اجتماعی،

ثواب معنوی بسیار زیادی دارد

با رای قاطع نمایندگان مردم در خانه ملت:

کاظم خاوازی
وزیر جهاد کشاورزی شد

با ارتقاء استان فارس از مقام چهارم به دوم کشور

ویژه نامه “راه تعالی” - ضمیمه این شماره

اسامی برندگان مسابقه شماره 11
در دوازدهمین مسابقه "پرتو امید" 206 نفر به 

سئواالت جواب داده بودند و از بین آنان 187 نفر به 
همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به 
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی 
به رسم یادبود طی مراسمی به آن ها اهدا خواهد شد:

سارا دهقانی، حسین زارع، علی حاجی زاده و تارا جعفری

1( چند درصد از کلزای کشور از مزارع استان فارس 
استحصال می شود؟

2( ارزشمندترین دستاورد تعالی سازمانی چیست؟ 

3( چه میزان کود شیمیایی در سال 98 در استان 
فارس توزیع شده است؟

۴( صادرات انجیر در شهرستان استهبان چند درصد 
افزایش داشته است؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

عنوان:
الگوی خیس شدگی 

خاك 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:
واحـد   • زیـر سـطحی  ای  قطـره  آبیـاری  اجـزا سـامانه ی 
آبیـاری • لولـه آبده • الگوی خیس شـدگی خـاک • آرایش 
لوله هـای قرائـت رطوبـت در اطـراف لولـه آبـده • عمـق 

مناسـب نصـب لوله هـای آبـده • نتیجـه گیـری • منابـع

معرفی تالیفات همکاران

شهید عزیز بهرام نیا
فرزند: علی

متولد: 1325 شهرستان فسا 
شهادت: 23 خرداد 1367 - شلمچه

من مسافر کوی معبودم
مـن مسـافرم و به سـوی معبـودم می روم، اما چیزی در دسـت نـدارم. خدایـا در این راه 
مانـده ام. بـال و پـرم تویـی، خدایـا مرا بـه قله هـای رفیع ببـر. آن جا که سراسـر پاکی 
اسـت و صفـا. آن جایـی کـه بویـی از ریا و گناه نیسـت. خدای را سـپاس بـی کران که 
در رحمـت جهـاد را بـرای مـن گشـود و جراتم داد تـا از مـرگ نهراسـم. ای ملت عزیز 
ایـران، خـدا را در نظـر بگیریـد و بـرای قـرآن عزیـز و انقـاب اسـامی ایران تـا پـای 
جـان ایسـتادگی کنیـد و ایـن انقاب را به تمام کشـورهای مسـلمان دنیا صـادر کنید تا 
ملت هـای مسـتضعف و مسـلمان دنیـا بتوانند از زیـر سـلطه ابرقدرت ها بیـرون بیایند. 
اینجانـب از بـرادران و خواهـران می خواهـم راه ایـن شـهیدان را ادامه دهنـد و نگذارند 

خـدای ناکـرده بـه ایـن شـهیدان توهین شـود و 
خون سـرخ شـهیدان بیهـوده از بین برود و سـخنان 

امـام عزیزمـان را آویـزه گـوش خود قـرار دهید.
ایـن جمـات بخشـی از توصیه هـای مهنـدس شـهید 

عزیـز بهـرام نیا اسـت.
جهادگـر بسـیجی شـهید عزیـز بهـرام  نیـا فرزنـد علـي ، 
چهـارم تیـر 1۳2۵، در شهرسـتان فسـا بدنیـا آمـد. تـا 
پایـان دوره کارشناسـی در رشـته مرتعـداری درس خوانـد و  لیسـانس گرفـت. به عنوان 
کارشـناس مراتع  اداره منابع طبیعی شهرسـتان فسـا مشـغول فعالیت بود. سـال 1۳۵4، 
ازدواج کـرد و ثمـره ازدواجـش دو پسـر و دو دختـر بـود. بـه عنـوان بسـیجی در جبهـه 
حضور داشـت. بیسـت و سـوم خـرداد 1۳۶7، بـر اثر اصابـت ترکش خمپاره به دسـت و 

کمـر در  شـلمچه  به شـهادت رسـید.
مزارش در گلزار شهدای زادگاهش می باشد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد



گشایش شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی استان فارس با حضور مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

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

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به عنوان تنها سازمان بزرگ دولتی کشور؛

تقدیر نامه ۴ ستاره تعالی سازمانی را دریافت کرد


