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سرمقاله:

روز جهانی زنان روستایی؛
با چاشنی کرونا
دوازده سـال پیـش برای اولیـن بار 15
اکتبـر  2008بـه نـام روز بیـن المللـی
زنـان روسـتایی نامگذاری شـد.
ایـن روز بیـن المللـی در قطعنامـه
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل در 18
دسـامبر  2007تثبیـت شـد و در آن
بـه نقـش حیاتـی و مشـارکت زنـان
روسـتایی در توسـعه کشـاورزی و
روسـتایی ،بهبـود امنیـت غذایـی و ریشـه کنـی فقر روسـتایی
تاکیـد شـده اسـت.
بـه همیـن مناسـبت و برای بزرگداشـت این روز در کشـورمان
طـی چهـار سـال اقـدام بـه برگـزاری یـک همایـش باشـکوه
بـا حضـور برتریـن هـای زنـان روسـتایی کشـور کـرده اسـت
کـه البتـه در روز بیسـت و هشـتم مهرمـاه بـه واسـطه سـایه
گسـترش شـیوع ویروس همه گیـر جهانی کرونـا این همایش
تحـت عنـوان چهارمین همایش نقـش آفرینی زنان روسـتایی
و عشـایری در توسـعه پایـدار بـه صورت بـا حضور معـاون اوا
رییـس جمهـور و مقـام عالـی وزارت بـه صـورت مجـازی در
اسـتان هـا برگزار شـد کـه بالطبـع آن شـور و زیبایی سـنوات
قبل را نداشـت.
بـه هـر ترتیـب نامگـذاری یـک روز از سـال بـه عنـوان روز
جهانـی "زن روسـتایی" نشـان دهنـده نقـش اساسـی بانوان
روسـتایی و عشـایری و مشـارکت آنان در توسـعه کشاورزی و
افزایـش امنیـت غذایی در دنیاسـت.
در ایران عزیز اسلامیمان زنان روسـتایی و عشـایری از دیرباز
در نظـام زراعـی خـرد و در قالب کشـاورزی خانوادگی ،فعالیت
داشـته اند و امروز شـاهد این مهم هسـتیم که اهداف توسـعه
پایـدار بـا زندگـی زنان روسـتایی و عشـایری ،پیونـد محکمی
دارد بـه گونـه ای کـه زنـان روسـتایی و عشـایری بـه عنـوان
کنشـگران فعـال عرصـه تولیـد و توسـعه ،نقـش آفرینـی می
کننـد و بخـش مهمـی از سـرمایه انسـانی روسـتا و مناطـق
عشـایری محسـوب مـی شـوند و نقـش مؤثـری در توسـعه
جوامـع محلـی دارند
مشـاهده می کنیم که از چندین سـال گذشـته با توسعه برنامه
هـای آموزشـی  -ترویجی و مشـارکتی ویژه زنان روسـتایی و
عشـایری آغاز شـده اسـت و ارائـه خدمات آموزشـی ،ترویجی
و مالـی بـه آنهـا در اولویـت و توجه جـدی وزارت متبـوع قرار
گرفتـه اسـت و نمونـه بـارز آن تشـکیل صنـدوق هـای خـرد
زنان روسـتایی و عشـایری در کشـور اسـت کـه موفقیت های
بسـیارخو بـی را هـم کسـب نمـوده انـد و از سـویی دیگـر
شـاهد ایـن هسـتیم کـه افزایـش سـطح تحصیلات زنـان
روسـتایی و عشـایری ،اقدامـی مؤثـر در ورود آنهـا بـه عرصـه
هـای جدید کشـاورزی از جمله ،کشـت تولیـدات گلخانه ای و
تولیـد محصـوالت گواهی شـده بوده اسـت.
ادامه در صفحه 13
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استاندار فارس خواستار مساعدت وزیر جهاد کشاورزی برای رفع معضالت
این بخش در استان شد

اسـتاندار فـارس در دیـدار بـا وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا یـادآوری توانمندیهـای
ایـن اسـتان در زمینههای مختلـف اعم ازدامپـروری ،باغبانی و مرغداری خواسـتار
مسـاعدت وی بـرای رفـع مشـکالت این بخش شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،عنایـت اهلل رحیمی گفـت :اتحادیـه تولیـد
کننـدگان تخـم مرغ در اسـتان فـارس در زمینه تولیـد تخم مرغ بـا ظرفیت روزانه
 ۱۷۵تـن و تولیـد سـاالنه پنـج و نیـم میلیون تـن فعالیـت دارد.
وی ادامـه داد :تامیـن متناسـب خـوراک طیـور (سـویا وکنجالـه) ،رفـع اشـکاالت
سـامانه بـازارگاه ،توجـه بـه نرخگـذاری و قیمـت تمام شـده تولیدات ،تامیـن نهاده
مـرغ ،عـدم تامیـن بموقع نهادهها ،نابسـامانی در میزان سـهمیه و خرید از سـامانه،
عـدم تامیـن نیازتولیدکننـدگان خـوراک دام ،عـدم وجـود سیسـتم کنترلـی توزیـع
نهـاده تـا تحویـل محصـول تولیـدی ،عـدم تامیـن نیازکامـل مرغـداران از جملـه
مـواردی اسـت کـه نیازمنـد مسـاعدت وزیر جهاد کشـاورزی هسـتیم.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :یـک هـزار واحـد تولیـد مـرغ گوشـتی در
اسـتان نیازمنـد تامیـن بموقـع و متناسـب خـوراک طیور (ذرت و سـویا) اسـت که
در صـورت عـدم تامیـن متناسـب خـوراک ،در وزن و تولیـد مـرغ تاثیرگـذار اسـت
کـه تولیـد کننـدگان نیز خواسـتار توجـه و حمایـت وزارت جهاد کشـاورزی به این
مسـاله هستند.
اسـتاندار فـارس ،در زمینـه مشـکالت تولیدکننـدگان دام اسـتان هـم اظهـار کرد:
در طـرح شناسـایی و ثبـت دامهـا بـه منظـور تامیـن خـوراک و نیازهـای دامـی،
دامـداران بـا قطعـی مکـرر سـامانه بـرای ثبـت و هویتگـذاری دامهـا و تامیـن
پالکهـای گوسـفندان مواجـه هسـتند کـه انتظـار مـیرود وزیـر جهـاد کشـاورزی
دسـتورات مقتضـی را صـادر کنـد.
وی ،بـا اشـاره بـه دیدگاههـا و نظـرات تخصصـی روسـای اتحادیههـای دامداری،
مرغـداری و تخممـرغ تصریـح کـرد :ضـرورت دارد کـه در تصمیمگیریهـای
متمرکـز و مشـاوره و تشـریک مسـاعی از نظـرات تخصصـی اتحادیـه هـا در اخذ
تصمیمـات وزارتی اسـتفاده شـود.
رحیمی دربـاره آبیـاری تحـت فشـار و آبیـاری نویـن در این اسـتان اظهار کـرد :با
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توجـه بـه محدودیـت منابع آبـی و کاهش بارندگی در سـالهای گذشـته ،ضرورت
دارد در اسـتان فـارس بهرهگیـری از فناوریهـای موجـود مـورد حمایـت بیشـتر
قـرار گیرد.
وی اضافـه کـرد :بـه منظـور کاهـش مصـرف آب و توسـعه گلخانههـا ،پیشـنهاد
میشـود توافقـی بیـن وزارت نیـرو و جهـاد کشـاورزی بابـت تمدید پروانـه و عدم
کسـر  ۲۰درصـد سـهم آب صـورت گیـرد و تسـهیالت بانکـی بیشـتری بـه ایـن
بخـش اختصاص داده شـود.
در ادامـه ایـن دیـدار کاظـم خـاوازی وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه سـهم
اسـتان فـارس در حوزه هـای مختلـف کشـاورزی و دامـداری گفت :فـارس دارای
ظرفیتهـای بسـیاری اسـت کـه در زمینـه توسـعه و رفـع مشـکالت هرگونـه
همـکاری از سـوی مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی مـورد تاکیـد اسـت.
در ایـن دیـدار ،وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا تصویـب و راهانـدازی ادارات جهـاد
کشـاورزی در هفـت شهرسـتان تـازه تاسـیس ایـن اسـتان موافقـت کـرد.
هیـات دولـت دهم مهر  ۹۸با تشـکیل هفت شهرسـتان جدید و ارتقـای فرمانداری
شهرسـتانهای مرودشـت و کازرون بـه فرمانـداری ویـژه موافقـت کـرد کـه ایـن
مصوبـه دوشـنبه  ۱۵مهـر  ۹۸از سـوی معـاون اول رئیـس جمهوری بـرای اجرا به
وزارت کشـور ابالغ شـد.
براسـاس تصمیـم هیـات دولـت بخشهـای زرقـان ،بیضـا ،اوز ،سـرچهان ،خفـر،
آبادهطشـک و قائمیـه بـه شهرسـتان ارتقا یافتند و نام آبادهطشـک بـه «بختگان»
و همچنیـن قائمیـه بـه «کوهچنـار» تغییـر یافت.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

زنان روستایی و عشایری؛ ظرفیتی عظیم برای توسعه کشاورزی خانوادگی
وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت :زنان روسـتایی و عشـایری ظرفیتی عظیم برای توسـعه
کشـاورزی خانوادگـی و تحـول در نظامهای خرد کشـاورزی هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا ،مراسـم رونمایـی از تالشهـا و توانمندیهـای زنـان
روسـتایی و عشـایری بـا حضـور اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـوری،
معصومـه ابتـکار معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده و کاظـم خـاوازی
وزیـر جهـاد کشـاورزی ،در سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشـاورزی برگزار شـد.
در ایـن مراسـم ،کاظم خـاوازی وزیر جهاد کشـاورزی ضمـن تبریـک روز جهانی زنان
روسـتایی بـه زنان روسـتایی و عشـایری اظهار کرد :ایـن روز برای ما روز مهمی اسـت
و بـه مـا یـادآوری میکند کـه بیـش از  ۱۰میلیون نفر زن روسـتایی و عشـایری داریم
کـه از ایـن تعـداد  ۶میلیون نفر میانگین سـنی  ۱۸سـال دارند و پتانسـیل عظیمی برای
توسـعه کشـاورزی خانوادگی هستند.
وی افـزود :ایـن پتانسـیل عظیـم منجر بـه تحول در نظامهـای خرد کشـاورزی خواهد
شد .
خـاوازی در رابطـه بـا تدویـن برنامههـای مرتبط بـا زنان روسـتایی و عشـایری عنوان
کـرد :از سـال  ۷۲تاکنـون برنامههایـی را بـرای زنان روسـتایی و عشـایری داشـتهایم
کـه یکـی از ایـن برنامههـا ظرفیتسـازی و آموزش اسـت.
وی افـزود :در سـال  ۹۲کـه دولـت تدبیـر و امیـد شـروع بـه کار کـرد  ۳هـزار نفـر
تسـهیلگر زنـان روسـتایی و عشـایری داشـتیم کـه کار آمـوزش به قشـر روسـتایی و
عشـایری را بـر عهـده داشـتند و امـروز ایـن تعداد بـه  ۱۸هزار نفر تسـهیلگر رسـیده
اسـت کـه سـاالنه حـدود  ۵۰هـزار نفـر را بـه طـور متوسـط آمـوزش میدهند.
وزیـر جهـاد کشـاورزی با اشـاره بـه نقـش صندوقهای خـرد زنـان در اشـتغالزایی و
درآمدزایـی تصریـح کـرد :صندوقهـای خرد زنـان روسـتایی از  ۹۰۰صندوق در سـال
 ۹۲بـه  ۳۶۰۰صنـدوق رسـیده اسـت و ایـن صندوقهـا در اشـتغالزایی و ایجـاد درآمد
بـرای زنـان روسـتایی و عشـایری موثـر بودهاند.
وی افـزود :بـا شـیوع بیمـاری کرونـا ،ایـن صندوقها بـا اسـتفاده از منابع خود شـروع
بـه تولید ماسـک و توزیـع در روسـتاها کردند.
خـاوازای با اشـاره بـه آمار باالی اعضای صندوقهای روسـتایی در کشـورهای مختلف
گفـت :در هنـد  ۱۲۴میلیـون نفـر و در بنـگالدش  ۹میلیـون نفـر عضـو صندوقهـای
روسـتایی هسـتند و در ایـران تاکنـون  ۱۲۰هـزار نفـر در صندوقهای روسـتایی عضو
شـده اند.

وی افـزود :بـا مشـارکت بانکهـا و صنـدوق کارآفرینـی امیـد میتوانیـم در بخـش
کشـاورزی و اشـتغالزایی تحـول ایجـاد کنیـم.
وزیـر جهـاد کشـاورزی در رابطه با ایجاد بسـتر برای ورود زنان روسـتایی به مارکتینگ
خاطرنشـان کـرد :از سـال  ۹۶با قـراردادی که با اسـاتید دانشـگاه در زمینـه کارآفرینی
منعقـد شـد ۷۰۰ ،مربـی بـرای آمـوزش مارکتینگ و برندسـازی به روسـتاها فرسـتاده
شـدند کـه ایـن اقـدام باعـث شـد امـروز زنانـی از دل روسـتاها بـرای عقـد قـرارداد با
کشـورهای خارجـی به عرصـه بیایند.
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن مراسـم حجت االسلام سـید محسـن قائمی مسـئول
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،حمیـد رضا
ابراهیمی مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی ،الهـه کاووسـی مشـاور رئیـس سـازمان
در امـور بانـوان ،مونـا مرتضایـی کارشـناس مسـئول امـور زنان روسـتایی و عشـایری
مدیریت هماهنگی ترویج کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیران
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس و کارشناسـان مسـئول امـور زنـان
روسـتایی و عشـایری مدیریت هـای جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به صـورت ویدئو
کنفرانـس در مراسـم رونمایـی از تالشها و توانمندیهای زنان روسـتایی و عشـایری
کـه با حضور اسـحاق جهانگیـری معاون اول رئیـس جمهوری ،معصومه ابتـکار معاون
رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده و کاظـم خـاوازی وزیـر جهـاد کشـاورزی
برگـزار شـد ،حضور داشـتند.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 65مهرمـــــــاه 1399

5

استاندار فارس در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی:

کشاورزی سنتی صرفه اقتصادی ندارد

اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه بخـش کشـاورزی
ایـن اسـتان بـا توجـه بـه سـوابق طوالنی و شـرایط
مسـتعد ،نیازمنـد توجه بیشـتر اسـت گفـت :توجه به
ایـن بخـش یعنی عبور از کشـاورزی سـنتی زیرا این
نـوع فعالیـت ،صرفـه اقتصـادی ندارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،عنایـتاهلل
رحیمـی در دیـدار بـا معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی

6
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و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج
کشـاورزی در شـیراز گفـت :ایـن اسـتان از تجربیات
طوالنی در بخش سـنتی کشـاورزی برخوردار اسـت
و در مراکزی همچون دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز و مرکـز تحقیقـات جهـاد کشـاورزی دارای
قطـب علمی اسـت.
وی ،یکـی از عوامـل کوچـک شـدن و قطعـه قطعه

شـدن اراضـی کشـاورزی را وجـود وراثـت دانسـت
و اظهـار کـرد :در چنیـن شـرایطی ،کشـاورزی بـا
روشهـای سـنتی صرفه اقتصادی بـه دنبال نخواهد
داشـت و طبیعتـ ًا فرزندان روسـتا و جوانـان به عنوان
موتـور محرکـه توسـعه بـرای یافتن شـغل و کسـب
درآمـد بـه شـهرها مهاجـرت خواهنـد کـرد کـه این
مسـاله سـبب اضمحلال روسـتاها خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :هماینک در
مرکـز تحقیقـات جهـاد کشـاورزی فارس افـزون بر
 ۱۰۰کارشـناس و پژوهشـگر فعـال حضـور دارند که
تاکنـون تحقیقـات موثری نیـز ارائـه دادهاند.
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه ایـن کـه مدیـران
جهاد کشـاورزی اسـتان سـابقه فعالیت پژوهشی هم
دارنـد ،ارتباط بیـن بخشهـای تحقیقاتـی ،ترویجی
و کشـاورزی در فـارس به خوبی برقرار شـده اسـت.
رحیمی بیـان کـرد :بـرای ایجـاد تغییـرات مثبـت
در جهادکشـاورزی بایـد بـه نیروهـای جـوان کـه
تسـهیلگر ،تسـریع کننـده و دوسـتدار ایدههـای نـو
هسـتند در پسـتهای مدیریتی توجه بیشـتری شود.
وی ،ضمـن قدردانـی از اهتمام و توجـه وزارت جهاد
کشـاورزی نسـبت بـه راهانـدازی هنرسـتانهای
کشـاورزی گفـت :این اقـدام موجب حفـظ نیروهای
جـوان در روسـتا و کسـب دانـش روز کشـاورزی
توسـط آنهـا خواهد شـد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در کارگروه
یاوران تولید استان فارس:

پژوهش باید هدف مشخصی
از توسعه را دنبال کند

معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آموزش و ترویـج کشـاورزی در نهمین
جلسـه یاوران تولید در اسـتان فارس گفت :تحقیق کشـاورزی برای توسـعه اسـت
و در واقـع هـر پژوهشـی کـه شـکل میگیـرد باید هـدف مشـخصی از توسـعه را
دنبـال کند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،کامبیـز بـازرگان افـزود :انصافـ ًا در مراکـز
تحقیقـات درجـه یـک مثل فارس محققیـن در تـراز اول دنیا حضور دارنـد و از آن
طـرف همـکاران بخـش اجـرا در ایـن اسـتان در طول سـال هـا به دلیـل تجارب
خوبـی کـه بـه دسـت آوردهاند مدیریـت کشـوری را تغذیه کـرده اند و ایـن امر در
اسـتان های دیگـر هم مشـهود اسـت اما کشـاورزی مـا در حـد و اندازه ایـن توان
نیسـت چـرا کـه بـه عنـوان نمونـه میانگیـن عملکرد گنـدم آبی کشـور هنـوز زیر
پنـج تـن بـوده ولـی در کشـورهای هـم رده بـاالی هفت تن اسـت.
وی بیـان کـرد :البتـه در تحلیل هـای بـه عمـل آمـده دلیـل عمـده آن عـدم هـم
افزایـی بیـن ماسـت یعنـی چـرخ دنـده تحقیقـات در خـودش می چرخـد و چـرخ
دنـده اجـرا نیـز در درون خـودش می چرخد و این در حالی اسـت کـه در دنیا برای
هـم افزایـی و توسـعه ،مدلـی کـه اسـتفاده می شـود و چندیـن کتـاب و مقاله هم
بـا همیـن موضـوع نوشـته شـده "تحقیـق کشـاورزی برای توسـعه" اسـت و بدین
ترتیـب همـکاران تحقیقاتـی بایـد وقت بیشـتری را با همـکاران اجرایـی بگذرانند
و ایـن اولویت اول ماسـت.
بـازرگان بـا اشـاره بـه اینکـه طرح گنـدم بنیان مـا را به هـم وصل کرد و بایسـتی
بـا یکدیگـر کار کنیـم گفـت :در پـروژه گنـدم بنیـان همـکاران تحقیقاتـی بایـد با
علـم بـه محدودیـت هـا و معذوریت های همـکاران اجرایی نسـخه بدهنـد و همه
بایـد بـرای حـل مشـکالت بخـش کشـاورزی کشـور متمرکـز بشـوند ،بـا علم به
آن هـا راه حـل پیـدا کننـد ،بـا هم به یـک راهحل برسـند و تا حصـول نتیجه آن را
پیگیـری کننـد مثال بایـد تحلیل کننـد عملکرد گنـدم چگونه اسـت و فاصله تولید
کشـاورزان برتـر با کشـاورزان دیگر چقدر اسـت.
وی تصریـح کـرد :دنیـا بـه این نتیجه رسـیده اسـت که بخـش مهمـی از علم نزد
بهرهبـرداران اسـت و بـا توجه به شـرایط کشـور و حساسـیت تولید حتـی یک دانه
گنـدم را نباید از دسـت بدهیم.
بـازرگان اظهـار کـرد :سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در سـال

گذشـته  ۴۶رقـم را معرفـی کـرده اسـت کـه ایـن کار بسـیار خوبـی اسـت امـا
معرفـی رقـم بـه تنهایـی کافـی نیسـت زیـرا کـه بایسـتی عالوه بـر معرفـی رقم
تمامی مراحـل مختلـف ایـن رقـم را مـد نظـر قـرار دهیـم.
وی ابـراز کـرد :در طـرح یـاوران تولیـد تمامی بخشهـای تحقیقاتـی و
تمامی بخش هـای اجـرا در کنـار هـم و بـا همفکـری و هـم افزایـی نسـبت بـه
شناسـایی مشـکالت اقـدام و در پیـدا نمودن راه حـل جهت برطرف کـردن چالش
هـا گام بـر می دارنـد.
بـازرگان بیـان کـرد :همگرایـی و تعامل میـان دسـتاندر کاران طرح گنـدم بنیان
یکـی از اهـداف مهـم ایـن پـروژه در تمـام اسـتانهای هـدف و بـه خصـوص در
اسـتان فـارس بوده اسـت.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

هدف دوم نظام نوین ترویج عملیاتی

کردن حضور محققین در عرصه ها است
در ادامـه این جلسـه رییس موسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی گفـت :هدف دوم
نظـام نویـن ترویـج عملیاتی کردن حضـور محققین در عرصه ها اسـت.
علیاکبـر مویـدی افـزود :کارکنـان مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع
طبیعـی فـارس و همـکاران اجرایـی در سـازمان جهـاد کشـاورزی همکاری هـای
بسـیار خوبـی را در اسـتان فـارس بـا یکدیگـر دارنـد و ایـن ارتبـاط و در کنـار هم
بـودن اسـت که سـبب ایجـاد و انجـام پایلوت هـای خـوب و انجام کارهـای مهم
در اسـتان فارس شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـرای پیـدا کردن مشـکالت موجـود در پهنه های کشـاورزی و
پیـدا کـردن راه حـل برای برطرف کـردن آن ها بایسـتی محققیـن در این پهنه ها
حضور داشـته باشند.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای هـر مرکـز جهـاد کشـاورزی یـک
محقـق معیـن تعییـن شـده اسـت ،خاطر نشـان کـرد :طرح یـاوران تولید تشـکیل
کارگروه هـای مختلـف تخصصـی اسـت که بـا حضور محققیـن و کارشناسـان در
کنـار هـم اجرا شـده اسـت کـه برای حل مشـکالت و رسـیدن بـه راه حل سـریع
آن؛ تیـم بـه محـل اعـزام و بـا همفکـری هـم راه حـل خـوب را پیـدا مینمایند.
وی بیـان کـرد :در طرح یـاوران تولید اتفاق بسـیار بزرگ صورت گرفته ،در کشـور
حضور محققین در مراکز جهاد کشـاورزی اسـت.
مویـدی تاکیـد کـرد :مـا بـه دنبـال ایجـاد شـبکه تلویزیونی کشـاورزی در کشـور
جهـت آمـوزش بـه بهـره بـرداران بخش کشـاورزی هسـتیم.
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گزارش سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی به استان فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

هرم سنی و دانشی در بخش کشاورزی با
پیشرفتهای تکنولوژی تناسب ندارد

قاسـمی افزود :بـا توجـه بـه تمرکـز اسـتان فـارس بـه مباحث فـرآوری و بـا توجه
بـه اینکـه نقـش تولید مـواد خام حـدود 10درصد محصوالت کشـاورزی کشـور را
دارد ،در ایـن هنرسـتان بیشـتر رشـته های صنایـع غذایی اسـت.
با حضور معاون وزیر؛

اولین هنرستان دخترانه فنی حرفه ای
کشاورزی در استان فارس گشایش یافت

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :هـرم سـنی و دانشـی در
بخش کشـاورزی متناسـب بـا پیشـرفت های تکنولـوژی و مباحث روز کشـاورزی
نیسـت و ایـن موضـوع تمرکـز فعالیت هـای بخـش کشـاورزی را به هـم می ریزد
بـه همیـن دلیـل در حوزه ترویج و آموزش ،هنرسـتان های کشـاورزی مـورد توجه
قـرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی قاسـمی روز سـه شـنبه یکـم
مهرمـاه در آییـن افتتـاح اولیـن هنرسـتان دخترانه کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز
کـرد :تمرکـز فعالیتهـای وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای تربیت کشـاورزان آینده
کـه مهـارت کافی را در بحث کشـاورزی داشـته باشـند در دوره های هنرسـتانی و
مهـارت آموزی کشـاورزان اسـت.
وی افـزود :زنـان می تواننـد نقش آفرینی ویژه ای داشـته باشـند با توجـه به اینکه
از دیربـاز هـم زنـان در کنار مردان در بخش های کشـاورزی فعالیـت می کردند.
قاسـمی تصریح کـرد :صنـدوق خـرد زنـان در کمـک بـه کسـانی کـه سـایر
مهـارت الزم را بـرای فعالیت هـای کشـاورزی پیـدا کردنـد ایجـاد شـده اسـت تـا
بتواننـد حمایت هـای موثـر را از مشـاغل کشـاورزی آینـده کـه بـه وسـیله همین
هنرسـتان های مهـارت آمـوزی شـکل می گیـرد داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره به اینکـه آموزش دیدگان هنرسـتان های کشـاورزی ،توانسـته اند
نقـش آفرینـی ویـژه ای در ادامه داشـته باشـند ،افزود :این تجربه قبال در کشـور
بـوده اسـت خوشـبختانه از نـو تمرکـز فعالیت هـای کشـاورزی در کنـار آموزش
و پـرورش و سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای بـه همیـن سـمت آمـده اسـت
و امیدواریـم بتوانیـم تربیـت کننـده کشـاورزان ماهـر آینـده و آشـنا بـا علم روز
باشیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان اینکـه در اسـتان فارس
دو هنرسـتان زیـر مجموعـه وزارت جهاد کشـاورزی وجـود دارد ،گفت  :هنرسـتان
علی آبـاد کمیـن بـا امکانـات بسـیار ویـژه ای از گذشـته وجـود داشـته و خیلـی از
مدیرانـی کـه اکنـون در عرصه کشـاورزی فعالیـت می کنند از همان هنرسـتان به
نوعـی آموزش هـای مهارتـی کافـی را دیدند و امـروز هم هنرسـتان دخترانه فدک
اسـت افتتاح شـد.
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در ادامـه رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان
فـارس از افتتـاح هنرسـتان فـدک اولین هنرسـتان دخترانـه صنایع غذایی وابسـته
بـه وزارت جهـاد کشـاورزی در کشـور و اولین هنرسـتان دخترانه در جنوب کشـور
خبر داد.
ابراهیـم زارع گفـت :تعـداد
هنرسـتان های کشـاورزی وابسـته
بـه وزارت جهاد کشـاورزی نسـبت
به سـال گذشـته  ۳۰۰درصد رشـد
داشـته اسـت و در ایـن راسـتا
وزارت جهاد کشـاورزی و موسسـه
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی کار
بسـیار بزرگـی را انجـام دادنـد.
وی بـا بیـان اینکـه در بخـش
کشـاورزی معضـل کـم سـوادی و
سـن بـاال وجـود دارد ،ابـراز کـرد :براسـاس آخریـن سرشـماری ،حـدود  69درصد
کشـاورزان کـم سـواد و بـی سـواد هسـتند و سـن  53درصـد از کشـاورزان باالی
 50سـال اسـت.
زارع بـا اشـاره بـه اهمیـت بخـش کشـاورزی در کشـور ،افـزود :تربیت کشـاورزان
آینـده در همـه زنجیـره از ابتـدای تولید تا صنایع فـرآوری به عنـوان تکمیل کننده
بخـش تولید ،الزم اسـت.
وی با اشـاره به اینکه در اسـتان فارس هنرسـتان علی آباد کمین بعد از  18سـال
در سـال  97مجدد راه اندازی شـد ،گفت :سـال آینده هنرسـتان پسـرانه را هم در
شهرسـتان مرودشـت افتتاح خواهیم کرد.

گزارش سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی به استان فارس
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس ابراز
کـرد 93:دانـش آمـوز در علـی آباد کمیـن و  25دانش آمـوز در هنرسـتان دخترانه
فـدک ثبـت نـام کردند و حـدود  172نفر هـم برون سـپاری داریم کـه در مجموع
 290نفـر دانـش آمـوز تحـت پوشـش این مرکـز و در رشـتههای مختلف مشـغول
بـه تحصیل هسـتند کـه افتخـاری برای بنده اسـت.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور :

معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

جوانسازی بخش کشاورزی با

طرح تربیت کشاورزان آینده از اولویتهای
وزارت جهاد کشاورزی است

در ادامـه معـاون آموزشـی موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی گفـت :طـرح
تربیـت کشـاورزان در آینـده بـا تاکید وزیـر جهادکشـاورزی جـزو اولویت های این
وزارتخانه اسـت.
ارکیـده حیدرنـژاد تصریـح کـرد :قدم اول در مسـیر تحقـق این طـرح ،ورود همین
نوجوانـان بـه عرصـه کشـاورزی و آموزش های باکیفیت اسـت.
وی افـزود :تولیـد همـراه بـا آمـوزش و اتصـال ایـن نوجوانان بـه اشـتغال زنجیره
تولیـد بـا همـکاری وزارت آمـوزش و پـرورش جـزو اهـداف اصلی ماسـت.
حیدرنـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه هـرم نیـروی انسـانی و سـن و سـواد بهره بـرداران
بخـش کشـاورزی نا متوازن شـده اسـت ،ابراز کـرد :در هدف گـذاری وزارت جهاد
کشـاورزی و تـا پایـان برنامـه هفتـم افزایـش تعـداد هنرسـتان های وابسـته بـه
بخش کشـاورزی بـه  ۵۰هنرسـتان قـرار دارد.
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاضر  ۳۲هـزار دانش آموز رشـته کشـاورزی داریم که1.3
درصـد از کل دانـش آمـوزان مقطع دوم متوسـطه اسـت کـه این جمعیت تـا پایان
برنامـه هفتـم به چهـار درصد خواهد رسـید.
معـاون آموزشـی موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا بیـان اینکـه یکـی از
مهمتریـن وظایـف ایـن موسسـه توجـه بـه ظرفیت هـا و پتانسـیل های آموزشـی
وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت ،تصریح کـرد :در این راسـتا این نهـاد حاکمیتی در
سیاسـت گـذاری و تربیـت نیروهـای انسـانی کارآمد به منظـور بـرآوردن نیازهای
بخـش کشـاورزی برنامـه ریـزی و نقـش آفرینـی می کند.
حیدرنـژاد بـا اشـاره بـه اینکه گام اول در راسـتای تربیـت کشـاورزان را نوجوانان و
جوانـان عالقـه منـدی می دانیم که بـه هنرسـتان های کشـاورزی ورود می کنند،
افـزود :آمـوزش همـراه بـا تولیـد یکـی از مهمتریـن برنامه هـای مـا اسـت کـه

بـه طـور جـدی در ایـن هنرسـتان هـا پیگیـری کنیـم چـرا کـه مـا می خواهیـم
مهارت هـای الزم را کسـب کننـد و بـا زنجیـره تولیـد و زنجیـره ارزش در حیـن
آمـوزش کامال آشـنا شـوند.

هنرستانهای کشاورزی

در ادامـه رئیـس موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی کشـور گفـت :یکـی از
دغدغههـای عالقهمنـدان بخـش کشـاورزی ،جـوان سـازی ایـن بخـش اسـت
در همیـن راسـتا وزارت جهـاد کشـاورزی در سیاسـتگذاریها و برنامههـای
خـود توجـه ویـژهای به فعـال کـردن هنرسـتانهای فنـی و حرفـهای و کاردانش
کشـاورزی دارد.
علـی اکبـر مؤیـدی گفـت :امـروز همزمـان  16هنرسـتان جدیـد کشـاورزی در
سراسـر کشـور افتتـاح میشـود و در حـال حاضـر حـدود  800نفـر دانـش آموز در
ایـن هنرسـتانها تحصیـل میکننـد.
ایـن مقـام مسـئول افزود :بـا برنامهریزیهـا در پنج سـال آینده باید  50هنرسـتان
فنـی و حرفـهای و کاردانـش کشـاورزی داشـته باشـیم تـا بتوانیم نیازهـای بخش
کشـاورزی را در آینده برطـرف کنیم.
بـه گفتـه وی؛ تجربـه نشـان داده فارغالتحصیالن هنرسـتانهای مذکـور از دانش
و مهـارت کاربـردی بسـیار خوبـی برخـوردار هسـتند و پـس از ورود بـه بخـش
کشـاورزی در افزایـش کمـی و کیفـی محصـوالت نقـش موثـری دارند.
مویـدی بـا اشـاره بـه همـکاری بسـیار خـوب وزارت آمـوزش و پرورش بـا وزارت
جهـاد کشـاورزی؛ افزود :سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی بهعنوان
متولـی آمـوزش و ترویـج در بخـش کشـاورزی سـعی کرده نقـش خـود را در این
سـالها بـه خوبـی ایفا کند و گسـترش کیفـی و کمـی را در توانمندسـازی جوانان
روسـتایی و زمینـه ورود آنـان به بخش کشـاورزی را داشـته باشـد.
بیش از چهار میلیون بهرهبردار بخش کشاورزی در کشور فعال هستند

رئیـس موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی کشـور گفـت :بخـش کشـاورزی از
بخشهـای توانمند و اسـتراتژیک کشـور اسـت که امنیـت غذایی کشـور را تامین
میکنـد و از ایـن لحاظ بسـیار اهمیـت دارد.
وی افـزود :چهـار میلیـون و  200هـزار بهرهبـردار بخـش کشـاورزی در کشـور
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فعـال هسـتند و تامیـن بالغ بـر  125میلیون تن تولیدات کشـاورزی کشـور حاصل
فعالیـت این قشـر اسـت.
مویـدی بـا اشـاره بـه اینکه حـدود  30درصـد از تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی،
کمسـواد یـا بیسـواد هسـتند ،ابـراز کـرد :افـراد باسـواد ،سـواد آکادمیـک و
علمی ندارنـد اگرچـه تجربههـای بسـیار فراوانـی دارنـد.
رئیس موسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی کشـور با اشـاره به اینکه متوسـط سـن
کشـاورزان و بهـره بـرداران بـاال اسـت ،بیان کـرد :بایـد آینده بخش کشـاورزی را
بـه سـمت جوان کـردن ببریـم و نیروهایـی کـه در این زمینـه مهـارت دیدهاند به
بخـش کشـاورزی وارد شـوند و به نوعی مشـوقهایی ایجاد شـوند که افـراد جدید
بتوانند وارد شـوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

افتتاح  16هنرستان کشاورزی در راستای
جهش تولید

در ادامـه رییـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی گفـت :افتتـاح
هنرسـتان های جدیـد ،بخـش کشـاورزی در راسـتای جهـش تولیـد و بـه منظـور
ارتقـاء دانـش و مهارت کشـاورزان اسـت.
کامبیـز بـازرگان گفت :در چهلمین سـالگرد دفاع مقدس و در آسـتانه شـروع سـال
تحصیلـی ،تعـداد هنرسـتانهای کشـور از  8به  24هنرسـتان افزایـش پیدا کرد.
بـه گفتـه وی؛ وزارت جهـاد کشـاورزی بهمنظـور توانمندسـازی کشـاورزان آینده،
تلاش دارد از ابتـدای زنجیـره دانش ،یعنی شـروع دوره متوسـطه روسـتازادگان و
عالقهمنـدان را در سـطح کشـور بـه هنرسـتانهای کشـاورزی جـذب کند.
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معـاون وزیر جهاد کشـاورزی اظهـار کرد :در این برنامه مشـوقهایی طراحیشـده
کـه دانشآموختـگان بعد از اخـذ دیپلم بتواننـد راحتتر جذب مراکـز آموزش عالی
تخصصـی و مراکـز علمی کاربردی کشـور شـوند و بعـد از آن سـاختاری را طراحی
کردیـم کـه اخـذ تسـهیالت و مجوزهـا بـرای فارغالتحصیلان هنرسـتانهای
کشـاورزی و صاحبـان گواهیهـای صالحیـت و مهارت فنی آسـان شـود.
بـازرگان بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم طـرح مذکـور بـه تصویـب شـورای عالی
توسـعه روسـتایی و عشـایری برسـد ،افـزود :ایـن برنامـه محرکـی بـرای جلـب
فرزنـدان روسـتا و عالقهمنـدان بـه بخش کشـاورزی؛ به هنرسـتانهای تخصصی
کشـاورزی اسـت و آینـده شـغلی آنهـا بیـش از پیـش تضمیـن میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه رویکـرد هنرسـتانهای مذکـور ،توانمندسـازی ایـن افراد
بـرای آینـده بخش کشـاورزی اسـت ،بیـان کـرد :ارتقاء بهـرهوری منابـع ،افزایش
تولیـد ،مدیریـت بهینـه نهادههـا از جملـه اهـداف راهاندازی اسـت.
رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا بیـان اینکـه طراحی
و مکانیابـی هنرسـتان کشـاورزی مبتنـی بـر مزیتهـای نسـبی مناطـق کشـور
اسـت ،اظهـار کـرد :مزیـت کشـاورزی و هـم مزیـت دانـش و تخصـص در نظـر
گرفته شـده اسـت.
بـازرگان تصریـح کـرد :در اسـتان فـارس با توجـه به نیـاز به فـرآوری محصوالت
کشـاورزی و ارتقـای زنجیـره تولید؛ هنرسـتان کشـاورزی در رشـته صنایـع غذایی
طراحـی و افتتاح شـد.
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی گفت :اسـتان فـارس از نظـر امکانـات ،تجهیزات و
دانـش یـک قطـب علمی اسـت و امیدواریم بـا توانمندسـازی بـه فارغالتحصیالن
ایـن مجموعه کمک شـود.
وی همچنیـن خطـاب بـه هنرجویـان هنرسـتان شـبانهروزی کشـاورزی فـدک
اسـتان فـارس گفـت :سـرمایه ایـن کشـور اندیشـههای شـما دانشآموزان اسـت،
شـما مـادران آینـده ایـن سـرزمین هسـتید کـه آینده خـود را به مـادر تولیـد یعنی
کشـاورزی گـره زدهایـد .شـما آمدهاید تا بـا جدیت و پشـتکار مهارتهـای الزم را
کسـب کنیـد و به بخش کشـاورزی کشـور و افزایـش و کیفیت تولیـد کمک کنید.
بـه خـود افتخـار کنید راه و هـدف درسـتی انتخاب کردهایـد .سیاسـتهای وزارت
جهادکشـاورزی هم در راسـتای ترغیب ،تسـهیل و تشـویق نوجوانان برای ورود به
تولیـد و اشـتغال و حتـی بـازار فروش محصوالت کشـاورزی اسـت.
آییـن افتتـاح  ۱۶هنرسـتان جدید فنـی و حرفهای و کاردانش کشـاورزی و شـروع
سـال تحصیلی  ،۱۳۹۹ -۱۴۰۰در  ۲۴هنرسـتان وابسـته به وزارت جهاد کشاورزی
بـا حضـور محمدمهدی قاسـمی ،رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
علیاکبـر مویـدی رئیـس موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در اسـتان فارس
برگزار شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استاندار فارس :

تولید محصول گواهی شده انجیر توسعه یابد

شرایط رشد انجیر در استهبان وجود دارد

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :به منظور افزایش سـوددهی بـه باغداران
"تولیـد محصـول گواهی شـده انجیـر" ترویج و
توسـعه یابد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،محمد مهدی
قاسـمی در نشسـت با کارکنان جهاد کشـاورزی
شهرسـتان اسـتهبان ابـراز کـرد :امـروزه در
بازارهـای جهانـی تقاضاهای محصول گواهی شـده و ارگانیک بسـیار زیاد اسـت
و بازاریابـی و صـادرات محصـوالت ارگانیـک بـه راحتـی انجام می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیـت مرکـز تحقیقـات انجیـر اسـتهبان ،تصریح
کـرد :انتقـال آخریـن یافته هـای مرکـز تحقیقـات بـه باغـداران و انجـام تبـادل
نظرهـا در ایـن زمینـه می توانـد فرصت بسـیار مناسـبی را برای افزایـش تولید و
بـه روز کـردن اطالعـات باغـداران ایجـاد کند.
این مقام مسـئول با اشـاره به نیاز بازار در توسـعه کشـت محصوالت کشـاورزی،
اظهـار کـرد :مدیران پهنـه باید با محاسـبه دقیق هزینه های انجام شـده کشـت
محصوالت کشـاورزی و به دسـت آوردن سـود خالص کشـاورزان و نیاز بازار به
ترویج و توسـعه کشـت ها اقـدام کنند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی به مدیـران پهنـه توصیه کـرد :امـروز مدیران
پارسـل بایـد به عنـوان بـازوان قوی در تامیـن امنیـت غذایی نقش بسـزایی ایفا
کننـد و بـا توصیه هـای خـود میـزان تولیـد کشـاورزان را نسـبت بـه سـال قبل
افزایـش دهند.
وی یـادآور شـد :اسـتان فـارس بـا تولید بالـغ بر  45هـزار و  500تـن انجیر رتبه
اول کشـوری و اسـتهبان بـا تولیـد  20هزارتن رتبه اول فـارس را دارد.

اسـتاندار فـارس گفـت :نیـروی انسـانی مسـتعد
و بزرگتریـن باغ هـای انجیـر دنیـا از جملـه
توانمندی هـای اسـتهبان بـه شـمار مـیرود کـه
شـرایط خوبی برای رشـد و توسـعه ایـن محصول
بـه وجـود آورده اسـت.
عنایـت الـه رحیمی با اشـاره به مصوبات نشسـت
شـورای اداری شهرسـتان اسـتهبان تصریـح
کـرد :بـه منظـور حـل مشـکالت صـادرات میـز انجیـر در شهرسـتان اسـتهبان
تشـکیل میشـود و درایـن راسـتا از ظرفیـت وزارت امور خارجـه و وزارت صمت
بهره گیـری خواهـد شـد.
وی افـزود :تصمیمـات خوبـی بـرای تامین زمیـن مورد نیـاز واحد هـای تولیدی
و اجـرای طرح هـای کشـاورزی در اراضـی شـیب دار گرفتـه شـد و همچنین در
بحـث خدمات رسـانی نیـز مصوبـات خوبی داشـته ایم.
رحیمی ابـراز کـرد :در ایـن جلسـه بیسـت مصوبـه در بخش هـای خدماتـی و
زیربنایـی داشـته ایـم که در قالـب اعتبـارات ملی و اسـتانی اجرایی خواهد شـد.
اسـتاندار فارس از اختصاصی  90میلیارد ریال تسـهیالت روسـتایی و  30میلیارد
ریـال تسـهیالت کرونا خبـر داد و ابراز امیدواری کرد :اشـتغال زایی در روسـتا ها
بـا این تسـهیالت بیشـتر خواهد کرد.
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رئیس کل دادگستری استان فارس در بازدید از اراضی شمال غرب شیراز:

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب می شود
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فارس کـه به منظور
بازدیـد از اراضـی شـمال غـرب شهرسـتان شـیراز
حضـور یافتـه بـود ضمـن بازدیـد از ایـن مناطـق ،در
مجتمـع رضـوان دوکوهـک حضـور یافـت و گفـت:
مـردم بداننـد هرگونـه سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در
اراضـی کشـاورزی ،تخریـب می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس سـید کاظم موسـوی افزود:بـا قاطعیت
بـه مـردم اعلام میکنـم اگـه کسـی اینجا سـرمایه
گـذاری کنـد و سـوء اسـتفاده ای کنـد و سـاخت و
سـاز انجـام دهـد مالک آن نبـوده و در آینـده تخریب
میشـود؛ لـذا بیهوده هزینـهای در اینجـا نکنند که در
آینـده بخواهنـد طلبکار کسـی باشـند
وی اظهـار داشـت :افـراد طماعـی هـم کـه بخواهند
بـه امیـد و بهانـه جـادهای کـه از اینجـا بخواهـد رد
شـود سـرمایه گذاری کنند و کاله سـر مـردم بگذارند
و اراضـی ملـی و مسـتثنیات را قطعـه بنـدی کننـد و
بفروشـند انشـاهلل بـه زودی محاکمـه میشـوند.
موسـوی تصریـح کـرد :بر اسـاس تبصره  ۲مـاده ۱۰
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی جهـاد
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کشـاورزی می توانـد بـدون نیـاز بـه تشـکیل پرونده
راسـا نسـبت بـه توقیـف عملیات سـاخت و سـازهای
غیـر مجـاز و تخریـب آن هـا اقدام کند و مـا حمایت
می کنیـم.
وی افـزود :اراده و عـزم سـازمان جهـاد کشـاورزی و
اداره کل منابـع طبیعـی فارس جدی هسـت و ما هم
در شـورای حفـط حقوق بیـت المال کمـک می کنیم
و اجـازه سـاخت و سـاز قطعـا نمی دهیـم و آن هایی
هـم که سـاخته انـد ،قانـون سراغشـان خواهـد امد و
نمی تواننـد از ان اسـتفاده کنند.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس ضمـن تاکیـد بـر
تشـکیل شـورای حفـظ حقـوق بیـت المال در اسـرع
وقـت اظهـار داشـت:

در ایـن شـورا حـدود  ۵۰دسـتگاه عضـو هسـتند و
شـرایط هرگونـه تصمیـم و دسـتور هماهنگـی بـرای
مهـار و کنتـرل بـاغ شـهر های غیـر قانونـی در آنجـا
فراهم اسـت و هیـچ منعی نداردو همه دسـتگاه های
ذی ربـط موظـف به همکاری در جلوگیری از سـاخت
و سـازهای غیـر مجاز هسـتند.
او گفـت :تمرکـز خـودرا بـر دیوار های گذاشـته شـده
گذاشـته وبایـد کال آن ها تخریبب شـوند و در اراضی
مسـتثنیات هـم تفکیکـی نبایـد صـورت گیـرد و اگـر
هـم شـاهد تفکیـک بودیـد سـریعا تفیک هـا از میان
برداشـته و برایشـان پرونـده قضایی تشـکیل شـود و
امیـدوارم در بازدیـد بعـدی کـه طـرف یکـی دو مـاه
آینـده مجددا خواهد داشـت شـاهد تغییـر در روند این
سـاخت و سـازها باشم.
وی افـزود متاسـفانه بعضـی از متخلفیـن حتـی بـا
گذاشـتن درب  ،راه را بـرای تفریـح و اسـتفاده از
طبیعـت وکـوه را بر مردم بسـته اند و جهادکشـاورزی
بایـد ایـن راه هـا را بگشـاید و نبایـد اجـازه سـاخت و
سـاز بدهید ،سـاخت و سـازهای بدون مجـوز هم باید
تمـام از بیـن بـرود و هیچکس حق گذاشـتن سـنگی

روی سـنگ دیگـر را نـدارد.
موسـوی تصریـح کـرد تمـام دسـتگاه های متولـی
اعـم از جهـاد کشـاورزی ،منابـع طبیعـی ،مسـکن و
شهرسـازی ،شـهرداری و هـر دسـتگاه دیگـری از
اراضـی تحـت پوشـش خـود محافطـت کنـد وگرنـه
تـرک فعـل صـورت گرفتـه اسـت و بایـد بـا توجـه
بـه وسـعت اراضـی تمرکـز همـه بـر مکان هایـی با
شـد کـه حساسـیت بیشـتری دارد و در حـال سـاخت
و سـازهای جدید هسـتند تا سـوء اسـتفاده ای نشـود.
امور اراضی اساسا نیازی به فرآیند دادرسی
و رسیدگی ندارد

اکبری معاون پیشـگیری از جرائم دادگسـتری اسـتان
فـارس اظهـار داشـت :گشـت های امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی و اداره کل منابـع طبیعـی
قاعدتـا بایـد در عرصـه هـا مرتـب فعـال باشـند و
گـزارش بدهنـد کـه بشـود بـه موقـع این موضـوع را
تعقیـب کرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که امـور اراضـی اساسـا نیازی
بـه فرآیند دادرسـی و رسـیدگی نـدارد و قانـون گذار
راسـا بـه امور اراضـی اختیار داده اسـت که خودشـان
اراضـی تغییـر کاربـری را قلـع و قمـع کننـد و ان را
بـه حالـت اولیـه برگردانند گفـت :امور اراضی دسـتور

دادسـتان را هـم دارد بنابرایـن هیچ عـذری پذیرفتنی
نیسـت و مـا آمادگـی داریـم ،هـر روز و هـر زمانی در
سـاعات شـبانه روز اگـر منعـی در جایـی دارید اطالع
دهیـد تـا فورا دسـتور مربوطـه را صـادر کنیم.
او افـزود :ده هـا پرونـده منابـع طبیعـی داریـم کـه
حکـم اجـرای احـکام برایشـان صـادر شـده اسـت
و البتـه اداره کل طبیعـی تکلیـف دارد در بـدو امـر
خـودش مانـع تصـرف شـود و تکلیـف دارد اگراراضی
تصـرف شـد ،خـودش رفـع تصـرف کنـد و پرونـده
قضایـی زمانـی تشـکیل می شـود کـه ادارات متولـی
زمیـن وظایفشـان را انجـام داده اند ولی بـه هر دلیلی
سـاخت و سـاز انجـام شـده باشـد.
صمدنـژاد سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان
فـارس گفـت :مشـکل ،عـدم برخـورد بـا مسـوولینی
اسـت کـه در گدشـته تـرک فعـل کـرده انـد و یـک
مرتبـه ،مسـئولین بعـدی بـا یـک هجمـه ای از
مشـکالت روبـرو می شـوند و یـک مرتبـه هـم
می خواهـد تصمیـم جمعـی گرفتـه شـود.
وی افـزود معتقـدم هرکسـی در زمـان مسـئولیت
خـودش بایـد پاسـخگوی اقدامی کـه در آن زمـان
شـده اسـت باشـد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه این کـه  ۱۰.۲میلیون
هکتـار از مسـاحت اسـتان عرصـه ملی هسـت گفت:

بـرای تمـام سـاخت و سـازهایی کـه در اراضـی ملی
ایـن مجتمـع بـوده ،طرح دعـوی شـده و در حال طی
شـدن سـیر قضایی اسـت و امیدواریم بـا یک تصمیم
حاکمیتـی بـه نتایـج خوبی برسـیم و در آینـده اصالح
قوانین را نیز داشـته باشـیم.
سیروسـی مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان شـیراز
ضمـن اشـاره بـه اجـرای ایـن مانـور گفت:اتفاقی که
بـرای حفـظ اراضـی هـم اکنـون شـاهد ان در ایـن
شهرسـتان هسـتیم ،هیـچ زمانـی سـابقه نداشـته و
هرگـز مانـور بـه این بزرگـی انجام نشـده اسـت و به
واسـطه کمبـود امکانـات گشـت زنـی در شهرسـتان
شـیراز ،کل گشـت های امـور اراضی را در شهرسـتان
شـیراز متمرکـز کـرده ایـم و یک هفتـه مانـور داریم.
وی افـزود :در طـول دو روز گدشـته تاکنـون بیـش
از  ۱۰۰۰اخطـار بـه سـاخت و سـازهای غیـر مجاز در
کل پهنه هـای ایـن شهرسـتان داده ایـم کـه بازتـاب
بسـیار خوبـی داشـته و بـه شـدت هنم پیگیر هسـتیم
و دسـتگاه قضایـی هـم به ما اجـازه اجـرای تبصره ۲
مـاده  ۱۰را داده اسـت کـه در آینـده نزدیک به مرحله
اجـرا در خواهـد آمـد و در حـال حاضر هـم تمرکزمان
بـر مکان هایـی اسـت کـه سـاخت و سـازهای جدید
در حـال شـکل گیـری اسـت و تاکنون هم بـه خوبی
بـه وظایفمـان عمـل کرده ایم.

روز جهانی زنان روستایی؛ با چاشنی کرونا
ادامه سرمقاله از صفحه 2

توانمندسـازی زنان روسـتایی و عشـایری گویای آن
اسـت کـه بانـوان بـرای بـه کارگیـری شـیوه هـای
نویـن ،بهره گیـری از فناوری و افزایـش بهره وری،
آمادگـی دارنـد و چنانچـه از برنامـه هـای آموزشـی
 ترویجـی بهـره منـد شـوند ،مـی تواننـد منشـأتحـوالت جـدی در توسـعه روسـتاها باشـند.

بـه هـر حـال روز جهانـی زن روسـتایی ،فرصـت
مغتنمـی اسـت تـا کلیه بخش هـای مؤثـر و مرتبط،
بـا برنامـه ریـزی و توجـه ویـژه بـه نقـش و جایگاه
مؤثـر زنـان روسـتایی و عشـایری در تولید و توسـعه
بـرای مشـارکت آنهـا اقدامـات عملـی و مؤثرتـری
انجـام دهند.
ایـن روز فرخنـده را خدمـت تمـام زنـان روسـتایی

و عشـایری کشـور بـه ویـژه اسـتان فارسـی هـای
ارجمنـد و زحمتکـش تبریـک عـرض نمـوده ،ضمن
آرزوی صحـت و سلامتی امیـدوارم در این شـرایط
سـخت کرونایـی بـا رعایت پروتـکل هـای مربوطه
در پنـاه ایزد منان حافظ خود و خانواده شـان باشـند.
علیرضا واحدی پور
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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تفاهم نامه عرضه محصوالت گواهی شده در شیراز امضاء شد
تفاهـم نامـه هشـت جانبـه ای در زمینـه عرضه مسـتقیم محصوالت گواهی شـده
و اسـتاندارد در شـورای شـهر شـیراز منعقد شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،این تفاهم نامه هشـت جانبه بین بخشـی امروز
یـک شـنبه ششـم مهرمـاه ،فـی مابیـن شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،شـهرداری
شـیراز سـازمان جهـاد کشـاورزی سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی دانشـگاه علوم
پزشـکی اداره کل اسـتاندارد سـازمان صنعـت و معـدن و تجارت و سـازمان تعاون
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روسـتایی اسـتان فارس امضا شـد.
تفاهـم نامـه مذکـور با هدف عرضه مسـتقیم محصوالت کشـاورزی گواهی شـده
و اسـتاندارد ،بـه منظـور ارتقای دسترسـی و سلامت شـهروندان و کاهش حاشـیه
بـازار در بازارچههـای عرضه ارزاق عمومی شـهرداری شـیراز با اسـتفاده از ظرفیت
تشـکلها و شـرکتهای تولیـدی و توضیـح بخـش کشـاورزی دارای گواهی ها و
مجوزهـای قانونی منعقد شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

جهاد کشاورزی در خط مقدم جنگ اقتصادی
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :جنـگ اقتصـادی در کشـور حاکـم اسـت،
وزارت کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه
عنـوان یکـی از ارکان تامیـن امنیت غذایـی که پایه
امنیـت ملـی اسـت در خـط مقـدم ایـن جنـگ قرار
دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمدمهـدی
قاسـمی در مراسـم گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد
هفتـه دفـاع مقـدس بـا اشـاره بـه اینکـه تحریم هـا
بـرای مـا فرصـت اسـت ،تصریـح کـرد :بایـد بـا
اسـتفاده از اندیشـه متخصصـان در مـواردی مثـل
غـذای دام و طیـور و یـا در حـوزه کود یا سـموم رفع
وابسـتگی کنیـم.
وی افـزود :آن چیـزی کـه مهم اسـت اندیشـه مردم
این سـرزمین ،اندیشـه متخصصانی اسـت کـه قطعا
در ایـن شـرایط هـم نخواهنـد گذاشـت اسـتکبار
جهانـی بـه آن اهدافـی کـه در نظـر دارد برسـد.
قاسـمی ،ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره بـزرگ

مردانـی کـه با رشـادت هـا و جانفشـانی هـا آرامش
امـروز مـا را فراهـم کرده انـد ،اظهار کـرد :پابرجایی
انقلاب حاصـل ایثارگـری ایـن افراد اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به
رشـادت های جهادگـران در خـط مقـدم جبهـه و
پشـتیبانی هـا پشـت خـط اشـاره کـرد و افـزود :این
رشـادت هـا باالتریـن افتخـار را نصیـب آنـان کـرد
و توسـط امـام راحـل (ره) بـه سنگرسـاز بـی سـنگر
لقـب گرفتند.
وی بـا بیـان اینکـه جهادی هـا از طرف مقـام معظم

رهبـری بـه عنـوان یـک الگـوی مدیریتی به کشـور
معرفـی شـدند و تأکیـد شـده کـه همـه مدیـران از
ایـن الگـو الهـام بگیرنـد ،تصریـح کـرد :وزارت جهاد
کشـاورزی یکـی از وزارتخانههـای پـر مسـئولیت
اسـت و امیـدوارم بـا تأسـی از پیشکسـوتان جبهـه و
جهـاد بتوانیـم امـروز کـه در جنگ اقتصادی هسـتیم
وظایـف اساسـی خود را به نحو احسـن انجـام دهیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
بیـان کـرد :بایـد بـا هـم افزایـی و تکیـه بـر دانش و
نـوآوری در خدمـت مردم باشـیم و پویاتر و شـکوفاتر
از گذشـته در تامیـن امنیـت غذایی به عنوان رسـالت
اصلـی ما و بعد هم در شـکوفایی اقتصادی و اشـتغال
کـه وابسـته به بخش کشـاورزی اسـت؛ گام برداریم.
آییـن گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد هفتـه دفـاع
مقـدس ،روز چهارشـنبه دوم مهـر مـاه بـا حضـور
سـرهنگ سـعید کوشـکی مدیـر کل بنیاد حفـظ آثار
و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان فـارس در
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

افزایش  ۳۰۰درصدی ظرفیت سردخانه
محصوالت کشاورزی فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت:
ظرفیـت سـردخانهای محصـوالت کشـاورزی در
فـارس از  ۱۵۰هـزار تـن بـه بیـش از  ۴۵۰هزارتـن
افزایـش یافتـه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
قاسـمی افزود :ظرفیت سـردخانهای ویـژه محصوالت
کشـاورزی و غذایی در اسـتان در شـش سال گذشته
از  ۱۵۰هـزار تـن بـه  ۴۵۰هزار تن افزایـش یافته که
ایـن میـزان نشـان دهنده رشـد  ۳۰۰درصدی اسـت.
وی تصریـح کـرد :سـردخانهها بـه تنهایی حـدود ۱۵

درصـد در بهبـود قیمـت محصوالت کشـاورزی موثر
است.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا توجـه به
همزمـان رسـی محصـوالت در اسـتان فـارس در
مواقعـی از سـال رونـد عرضـه افزایـش و تقاضا ثابت
اسـت و در برخـی مـوارد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی
مربوطـه نیـز وجـود نـدارد از ایـن رو سـردخانه بـه
کشـاورزان فرصـت عرضه محصول در زمان مناسـب
را میدهـد و در نتیجـه باعـث پایـداری در اقتصـاد
کشـاورزی میشـود.

قاسمی :بهره برداران برای دریافت تسهیالت نیازی به

حضور در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ندارند
محمـد مهـدی قاسـمی رییس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در جمـع
کشـاورزان بخـش سـیمکان شهرسـتان جهـرم ضمـن گرامیداشـت هفتـه دفـاع
مقـدس گفـت :مـا بـا بخـش کشـاورزی غریبـه نیسـتیم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،محمد مهـدی قاسـمی افزود :دغدغه مسـئولین
و خدمتگـزاران ایـن اسـت کـه مشـکل مـردم را حـل نمایند زیـرا که مسـئولین از
جنـس مردم هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :قوانیـن مختلفی در حـوزه زمین وجـود دارد
کـه یکـی از مهمتریـن آن ها قانون ملی شـدن جنـگل و مراتع و قانـون اصالحات
ارضـی اسـت کـه در مـورد اول هـر جایـی که جنـگل و مراتـع وجـود دارد مالکیت
آن در یـد دولت اسـت.
وی بیان کرد :در حال حاضر در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس کمیسـیون
رفـع تداخلات اراضـی پیگیـر حـل مشـکالت در زمینه اراضـی مسـتثنیات و ملی
اسـت کـه اعضاء آن شـامل :رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیر
کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان فـارس ،مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
اسـتان فـارس ،مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان فـارس و مدیـر امـور
اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.
قاسـمی تاکید کـرد :کمیسـیون رفع تداخلات اراضی اسـتان فارس بـه منظور رفع
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همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصلاح سـوابق ،نقشـه هـا و کلیـه دفاتر
و اسـناد از جملـه اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار می گردد.
وی بـا بیـان اینکـه بیسـت کمیسـیون در زمینـه امـور اراضـی در سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در حـال فعالیت اسـت ،اظهار کـرد :برای سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در سـال گذشـته  45درصـد اعتبـار در سـطح اسـتان در
نظـر گرفتـه شـده بـود که این سـازمان موفق شـد بیـش از  65درصد اعتبـار یعنی
 20درصـد بیشـتر از اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده را جـذب نماید.
قاسـمی ابراز کـرد :تسـهیالت بنـد الـف تبصـره  18سـال گذشـته  7و  9درصد بود
کـه امسـال ایـن تسـهیالت  12و  14.5درصـد و بـرای مکانیزاسـیون  15درصـد
اسـت و البته در زمینه تسـهیالت مکانیزاسـیون ،طی  6سـال گذشـته بیش از 560
میلیارد تومان تسـهیالت پرداخت شـده اسـت و تسـهیالت  12.5و  14.5درصد به
صنایـع تبدیلـی تکمیلـی ،گلخانه و گیاهـان دارویی داده می شـود.
وی یـادآور شـد :ظرفیـت سـردخانه های اسـتان فـارس از 150هـزار تـن بـه 450
هـزار تـن رسـیده کـه این مهـم رشـد  300درصدی داشـته اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه موضوعـات دیگر اشـاره کرد و
گفـت17.5 :درصـد ظرفیـت فـرآوری صنایـع تبدیلـی تکمیلـی طی دو سـال اخیر
انجـام شـده اسـت و در زمینـه آبیـاری تحـت فشـار  60میلیـارد تومان تسـهیالت
داریم.
وی اذعـان کـرد :بروکراسـی گلخانـه را کـم کـرده ایـم و در کمترین زمـان پروانه
گلخانـه صـادر می شـود و بهـره برداران بـرای دریافـت تمامی تسـهیالت نیازی به
حضـور در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ندارند و از طریق سـامانه سـیتا
می تواننـد بـه صـورت غیـر حضوری درخواسـت خـود را بـرای دریافت تسـهیالت
آن ارسـال نمایند.
قاسـمی تصریح کـرد :کودهای شـیمیایی برای محصوالت اسـتراتژیک اسـت و در
ایـن زمینـه اپلیکیشـن مزرعـه تهیه شـده تـا کـود در اختیـار مصرف کننـده اصلی
برسد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش کشـاورزی از  2چالـش اساسـی علمـی ،فنـی و
مهندسـی نبـودن بخـش کشـاورزی و کمبود سـرمایه رنـج می برد ،اظهار داشـت:
بـرای برطرف شـدن مـورد اول آن نظـام نوین ترویج در سـازمان جهاد کشـاورزی
در حـال انجام اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

رمز موفقیت ما،
رضایتمندی ذی نفعان ما است

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :شناسـایی نیازهـا و انتظارت
ذی نفعـان سـازمان و رضایتمنـدی آنهـا ،رمـز موفقیـت مـا در مسـیر خلـق ارزش
افـزوده و بهبود مسـتمر فرآیندها اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی قاسـمی در بازدیـد سـرزده ای
کـه از محـل دبیرخانـه تعالـی این سـازمان داشـت ،افـزود :هدف ما این اسـت که
شـرایط اقتصـادی و به طور ویژه شـرایط بخش کشـاورزی اسـتان فـارس را بهبود
بخشـیم ،بنابرایـن بایـد ذی نفعان خـود را خوب بشناسـیم.
وی بـا بیان اینکه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به عنوان تنها دسـتگاه
دولتـی بـزرگ کشـور ،در همایش جایـزه تعالی موفق بـه دریافت تقدیـر نامه چهار
سـتاره شـده اسـت ،تصریـح کـرد :در سـال جاری هـدف گـذاری ما اخـذ تندیس
بلورین اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :انتظـار مـا این اسـت کـه در حـوزه تعالی سـازمانی نیز
همانطـور کـه در بخش کشـاورزی در بسـیاری از زمینه ها پیشـتاز هسـتیم بتوانیم
بـه یـک الگـوی مدیریتی که نجـات دهنده بخش کشـاورزی اسـت دسـت یابیم.
قاسـمی با اشـاره بـه اسـتراتژی محـور شـدن فعالیت هـای سـازمان اظهـار کـرد:
اهـداف اسـتراتژیک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در پهنه هـای ایـن

اسـتان بـه عنـوان خـط مقـدم فعالیت هـای مـا نیـز جاری سـازی شـده اسـت.
وی گفـت :هـدف ما از مدل تعالی سـازمانی رسـیدن بـه یک نوع هم زبانی اسـت
و در ایـن مسـیر بایـد واژه جهـاد و جهادی که در سـازمان ما به منزلـه دغدغه مند
و وظیفـه منـد بـودن در قبـال کشـور و سـازمان اسـت را در تمامی فعالیت هـای
خود بـه کار بگیریم.
در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور مهـدی صادقـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،میعـاد امیـن پور رئیـس گروه نوسـازی
و تحـول اداری ،غالمحسـین مقصودبیگـی مشـاور رئیس سـازمان در مـدل تعالی
انجـام شـد جمعـی از دبیـران تیم هـای مختلـف تعالـی بـه بیـان نقطه نظـرات و
پیشـنهادات خـود در زمینه هـای مختلـف مبحـث تعالـی سـازمانی پرداختنـد.

ایجاد «باغ مجموعه های ارم» در
شهرستان های استان فارس
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :طـرح ایجـاد «بـاغ
مجموعه هـای علمی -گردشـگری ارم» در
 ۳۶شهرسـتان اسـتان فارس وارد فاز برنامه
ریـزی شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد
مهـدی قاسـمی تصریح کـرد :در مرحله اول
ایـن طـرح ،در هـر شهرسـتان و بر اسـاس
ظرفیـت ،یـک باغـدار یـا تشـکل باغـداران
آن شهرسـتان ،بـاغ ارقـام محصـول اصلـی
را در یـک مجموعـه گـردآوری و ایجـاد
می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه هـدف از ایـن اقدام
حفـظ همـه ارقـام موجـود بـه صـورت یک
جـا و افـزودن ارقام جدید اسـت ،بیـان کرد:
امـکان مشـاهده جاذبه هـای متنـوع آن
بـرای گردشـگران نیـز فراهـم می شـود.
قاسـمی ابراز کـرد :بـا ایجـاد «بـاغ
مجموعه هـای ارم» ،امـکان بررسـی و
پژوهـش محققیـن و کارشناسـان میسـر و
مهـارت آموزان هم از سـایر ابعـاد علمی آن
بهـره منـد می شـوند.

وی بـا بیـان اینکـه فـارس بـا اقلیم هـای
متنـوع و سـابقه باغـداری ،قطـب تولیـد
محصـوالت باغـی کشـور اسـت ،افـزود:
فـارس رتبه اول سـطح و تولیـد محصوالت
باغـی کشـور را دارد بـه طـوری کـه ایـن
اسـتان را بـه عنـوان ویتریـن محصـوالت
باغـی کشـور می شناسـند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس با اشـاره بـه اینکه  ۱۵درصد سـطح
و تولیـد محصـوالت باغـی متعلـق بـه این
اسـتان اسـت ،اظهـار کـرد :در محصوالتـی
نظیـر انجیـر ،انـار ،انگـور و گل محمـدی
رتبـه اول؛ در بـادام ،خرمـا و مرکبـات رتبـه
دوم و در سـیب رتبـه سـوم تولیـد کشـور را
بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :تلفیـق ظرفیـت
باغبانـی اسـتان فـارس بـا ظرفیت هـای
گردشـگری ،سـهم ارزش افـزوده قابـل
توجهـی را بـرای اسـتان بـه ارمغـان
خواهـد آورد از ایـن رو «طـرح ایجـاد بـاغ
مجموعه هـای علمـی -گردشـگری ارم»
وارد فـاز برنامـه ریـزی شـده اسـت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

کشت قرار دادی کلزا در استان فارس
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :در پـی انعقـاد تفاهـم نامـه بیـن ایـن سـازمان و شـرکت روغـن
کشـی نویـد خلیج فـارس ،در فصل زراعـی جاری بیش از  ۸هـزار هکتار
از مـزارع کلـزای اسـتان فـارس وارد فرآیند کشـت قرارداری می شـوند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان تصریـح کـرد:
بهره بـرداران بـا انعقـاد قـرار داد با شـرکت مذکـور ،محصـول تولیدی را
 ۵درصـد بیشـتر از قیمـت تضمینی اعالم شـده توسـط دولـت به فروش
می رسـانند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :بر اسـاس این قـرارداد بهـره بردار
ملـزم بـه تحویـل کلـزای تولیدی خـود به شـرکت مذکور و شـرکت نیز
متعهـد بـه پرداخـت مطالبـات کشـاورزان حداکثـر ظـرف مـدت ده روز
است.
وی ابـراز کـرد :پـس از عقـد قـرارداد ،شـرکت بـه ازای هر هکتـار مبلغ
 ۳۵میلیـون ریـال در دو قسـط به کشـاورزان پرداخت می کنـد و در قبال
ایـن تسـهیالت  ۵۰میلیـون ریال سـفته یا چـک معتبر دریافـت می کند.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکه تسـهیالت توسـط شـرکت بـه منظـور تامین
نهـاده و بیمـه بـه کشـاورزان تخصیص داده می شـود ،افزود :تسـهیالت
مذکـور در زمـان تسـویه حسـاب از مطالبات کشـاورز کسـر می شـود.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
اظهـار کـرد :در سـال جـاری شهرسـتان های مهـر ،الر ،المـرد ،گراش،
خنـج ،داراب ،فسـا ،فیروزآبـاد ،زریـن دشـت و رسـتم مشـمول کشـت
قراردادی هسـتند.
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پیام قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به مناسبت فرا رسیدن پانزدهم مهرماه؛ روز ملی روستا و عشایر

قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در پیامـی
فرا رسـیدن پانزدهم مهرمـاه؛ روز ملی
روسـتا و عشـایر را گرامـی داشـتند،

متن پیام به شرح ذیل است:

جامعه روسـتایی و عشـایری خاسـتگاه
و آغازگـر تمـدن بشـر اسـت کـه
اهالـی ایـن جوامـع نقـش مهمـی در
امنیـت ،اقتصـاد و اسـتقالل کشـور
ایفـا میکننـد و بـه عنـوان کانونهای
کوچـک تولیـدی ،سـهم بزرگـی در
توسـعه ملـی دارنـد.
جمعیـت روسـتایی اسـتان فـارس،
حـدود چهـار میلیـون و 851
هـزار و  274نفـر اسـت کـه 30
درصـد جمعیـت اسـتان را شـامل مـی
شـود.
روسـتا كانـون مهـر و عاطفـه ،تلاش
و توليـد و نقطـه شـروع هويـت يـك
ملـت اسـت ،روسـتائیان بـرای عمران
و آبادانـی ایـران زحمـات فراوانـی را
متحمـل شـده انـد و در کنـار آنـان

نیـز عشـایر غیرتمنـد و صبـور کـه
امـام راحـل (ره) آنان را ذخائـر انقالب
نامیـده انـد ،در راه داشـتن وطنـی
سـرافراز جـان فشـانی هـا و ایثارگری
هـای فراوانـی از خـود نشـان داده اند.
اسـتان فـارس بـا دارا بـودن 12.5
درصـد جمعیـت عشـایر کشـور دارای
بزرگتريـن جامعـه عشـايري اسـت
و ایـن جامعـه بـزرگ تولیـد سـاالنه
260هـزار تـن محصـوالت زراعـی و
باغـی 50 ،هـزار تـن فـرآورده هـای
لبنـی ،تولیـد  30درصـد گوشـت قرمز
و  44درصـد صنايـع دسـتي اسـتان را
برعهـده دارنـد.
تلاش بـرای توسـعه روسـتاها بـه
عنـوان ُرکنـی پراهمیـت همـواره
مـورد توجـه مسـئولین نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامی ایـران بـوده و
توسـعه زیرسـاخت هـا در مناطـق
روسـتائی و کمتـر برخوردار ،گـواه این
ادعاسـت.
امـروزه بـه يمـن نـگاه ارزشـمند نظام

مقـدس جمهـوري اسلامي و دولـت
تدبيـر و اميـد ضمـن توجـه بـه ايجـاد
و توسـعه زيرسـاخت هـاي توسـعه
روسـتايي ،توجـه ويـژه اي به معيشـت
و اقتصاد روسـتا و تشـخص بخشـيدن
بـه روسـتا و جايـگاه روسـتائيان و
حركـت بـه سـوي توسـعه فراگيـر
صـورت گرفتـه اسـت.
اينجانـب ضمـن گراميداشـت

فرارسـیدن پانزدهـم مهرمـاه روز ملـی
روسـتا و عشـایر ،از تلاش و همكاري
همـه جانبه روسـتائیان و عشـایر غیور
کشـور و اسـتان فـارس کـه در تامیـن
امنیـت غذایـی کشـور نقـش موثـری
را ایفـا مـی نماینـد ،تشـکر نمـوده و
اميـدوارم بـا اسـتعانت از ايـزد منان در
مسـير تحقق "جهـش تولید" اسـتوارتر
از گذشـته گام بردارنـد.

پیام قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت بزرگداشت روز جهانی غذا
بیسـت و پنجـم مهـر مـاه ،برابر بـا شـانزدهم اکتبر،
به افتخار تأسـیس سـازمان جهانی فائـو "روز جهانی
غـذا" نامگـذاری شـده و باال بـردن سـطح زندگی و
بهبـود تغذیـه مـردم جهـان ،توزیـع مناسـب مـواد
غذایـی در مناطـق مختلـف جهـان و ایجـاد امنیـت
غذایـی از اهـداف سـازمان فائو اسـت.
از سـویی هـدف دیگـر از گرامیداشـت "روز جهانـی
غـذا" حسـاس سـازی و کسـب حمایـت سیاسـی و
اجتماعـی بـه منظـور برقـراری امنیت غـذا و تغذیه،
تولیـد و دسترسـی بـه غذای سـالم و ایمـن ،کاهش
سـوءتغذیه و ریشـه کنی گرسـنگی اسـت.
بـدون شـک غـذا بـر همـه مؤلفـه هـای موثـر در
سلامت جامعـه تقـدم دارد از ایـن رو تولیـد غـذا از
دیربـاز دغدغـه دولـت مـردان بـوده و تامیـن آن در
آینـده بـه یـک نگرانـی عظیـم تبدیل شـده اسـت.
امسـال در حالـی ( FAOسـازمان خواروبـار و
کشـاورزی ملـل متحـد) شـعار روز جهانـی غـذا را
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*"توسـعه ،تغذیـه پایـدار بـا مشـارکت یکدیگـر"*
اعلام کرده اسـت که ناامنـی غذایی امنیـت جهانی
را تهدیـد میکنـد.
در روز جمعـه  ۱۸مهـر مـاه د ر نـروژ ،جایـزه صلـح
نوبـل سـال  2020در حالی به «برنامـه جهانی غذا»
( )WFPاهـداء شـد که تخمیـن زده میشـود امنیت
غذایـی و کیفیـت تغذیـه در بیـن آسـیبپذیرترین
گروههـای جمعیتـی بـه دلیـل بیمـاری همهگیـر
کوویـد ۱۹و تأثیرات منفـی آن که در ابعاد اقتصادی
و اجتماعی ،تشـدید خواهد شـد اثرات بسـیار مخربی
را بـر دسـتاوردهای مبارزه با گرسـنگی در سـه دهه
گذشـته خواهـد داشـت و بین  ۸۳تـا ۱۳۲میلیون نفر
را بـه دامگرسـنگی مـی کشـاند .ضمـن ایـن که در
سـال  ،۲۰۱۹بالـغ بـر ۱۳۵میلیـون نفر از گرسـنگی
حـاد رنـج میبردنـد و ایـن آمـار باالتریـن میـزان
نسـبت بـه سـالهای قبـل بـوده و رونـد افزایشـی
چشـمگیر آن ناشـی از جنگ و تغییـر اقلیم در جهان

بـوده اسـت و متاسـفانه از ابتـدای سـال میلادی
کنونـی ایـن رونـد ،با شـیوع عالمگیر ویـروس کرونا
بـا شـرایطی بسـیار خطرناک مواجه شـده اسـت.
بـه حمـداهلل اسـتان فـارس قطب کشـاورزی کشـور
اسـت و بـا تولید حـدود یازده میلیـون تن محصوالت
کشـاورزی رتبـه دوم تامیـن غـذای کشـور را دارد،
در ایـن اسـتان همزمـان بـا تلاش در افزایـش
کمـی تولیـدات ،بـا هـدف حفـظ اسـتقالل و عـدم
وابسـتگی ،سلامت و کیفیـت محصـوالت تولیـدی؛
"تولیـد محصول اسـتاندارد" با هدف کمـک به ارتقاء
سلامت جامعـه مـورد توجه ویـژه قـرار دارد.
اینجانـب ضمـن پاسداشـت زحمـات همـه دسـت
انـدرکاران حـوزه غـذا "از مزرعـه تـا سـفره" ،فـرا
رسـیدن "روز جهانی غـذا" را به این عزیـزان تبریک
مـی گویم.
محمد مهدی قاسمی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

پیام تبریک رئیس
سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس به مناسبت
فرا رسیدن

هفته دفاع مقدس
اگر جهاد نبود،
پیروزی با این سرعت
به دست نمیآمد

" امام خمینی (ره)

"

*هفتـه دفاع مقدس؛ یـادآور افتخارات ،شـهامت ها،
رشـادت ها و شـهادت ها است*.
*دفـاع مقـدس؛ یادآور مردانی اسـت کـه مردانگی
آفریدند*.
*دفـاع مقـدس؛ نـام آشـناترین واژه در قامـوس
حماسـه هـای عـزت آفریـن ایـران اسـت کـه*
*خاطـرات دالوری هـای آن ،در نمـاد اسـتقامت
تحمیلـی نـه تنها کشـور عـراق علیـه ایران،
جنـگ
ِ
بلکـه جنـگ ابـر قدرت هـای دنیا بـا ایـران ،همواره
در تاریـخ شـکوهمند ایـن دیار بـه یادگار جـاودان و

بـه یـاد ماندنـی خواهـد مانـد*.
*حدیـث هشـت سـال دفـاع مقـدس؛ مقاومـت و
مظلومیـت ملتـى اسـت کـه قلههـاى سـربلند ایثار،
حماسـه و شـرف را در راه دفـاع از کیـان مکتـب،
انقلاب و میهن اسلامى خویـش در نوردیـده اند و
حکایت ماندگار دالورى شـهیدان و شـاهدانى اسـت
کـه بـا خون و جانشـان سـطر سـطر تاریـخ این مرز
و بـوم اسلامى را نگاشـتهاند*.
*در آن هشـت سـال ،نقـش جهـاد سـازندگی بـا
ارائـه الگـو های سنگرسـازان بـی سـنگر و مدیریت
جهـادی نیز همیشـه ماندگار شـد .نیروهـای جهادی
در جنـگ تحمیلـی بـا ایجـاد سـتادها ،قرارگاهـا و
مراکـز پشـتیبانی و *...
مهندسـی رزمی فعاالنه در خدمت رزمندگان و مردم
بودنـد و بـا انجام کارهـای ارزنده خود نظیر سـاخت
خاکریز ،سـنگر ،سـایت موشـکی ،مقـر توپخانه ،پل،
کانـال ،باندهـای هلیکوپتـر ،اورژانـس و اسـکان
مهاجران مرزنشـین در مناطـق امن و دور از حمالت
دشـمن و همچنیـن فعالیت در بازسـازی و نوسـازی
مناطـق جنگـی ،بهویژه روسـتایی ،بیشـترین کارایی
را تـا پایـان جنـگ از خود نشـان دادند.
مـردان حماسـهآفرینی که سـر به سـودای شـهادت
نهـاده انـد و اینک آسـمان آبـی وامدار اشـارت های
عاشـقانه آنان اسـت .از بین سـیزده هزار و هشتصد
نفـر سـنگر سـاز بـی سـنگری کـه از سـازمان جهاد

سـازندگی فـارس بـه جبهـه هـای حق علیـه باطل
اعـزام شـده بودنـد ،دویسـت و سـی و نـه نفـر بـه
افتخـار شـهادت نائـل گردیده اند و  10نفـر از آن ها
بـه عنوان فرماندهان شـاخص جنگ شـناخته شـده
و از آن هـا یـاد مـی شـود و البتـه تعـداد دو هـزار و
صـد نفـر از این عزیـزان سـرافراز ،جانبـاز و پنجاه و
دو نفـر آنان جـزو آزادگان هسـتند.
اینجانـب ضمـن عـرض تبریـک فـرا رسـیدن هفته
دفـاع مقـدس کـه نمـودار مجموعـه ای از برجسـته
تریـن افتخـارات ملـت ایـران در دفـاع از مرزهـای
میهـن اسلامی و جانفشـانی دالورانـه در پای پرچم
برافراشـته اسلام و قـرآن اسـت ،بـه ملـت شـهید
پـرور ایران اسلامی  ،به ویـژه خانواده بـزرگ جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس؛ از خداوند متعـال توفیق
ادامـه راه شـهداء سـنگر سـاز بـی سـنگر را بـرای
خـود و همگان مسـئلت می نمایم و امیـدوارم امروز
همـه مـا رسـالت سـنگینی را کـه در قبـال آرمـان
هـای دفـاع مقـدس و خـون مطهـر شـهیدان بـه
دوش داریم ،در تحقق راه و رسـم شـهادت بیش از
گذشـته پـاس داشـته و گام بـر داریم.
محمد مهدی قاسمی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

فارس رتبه اول عملکرد پنبه در کشور دارد

معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رتبه
اول عملکـرد در هکتـار پنبه در فارس
خبـر داد و گفـت :متوسـط عملکـرد
کشـوری  2.6و اسـتان فارس  3.6تن
در هکتار اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"،
حسـین پژمـان ضمـن تبریـک فـرا

20

رسـیدن پانزدهـم مهرمـاه روز جهانی
پنبـه ،از اقدامـات شـاخص اسـتان
فـارس دراین محصول سـخن گفت و
افـزود :فـارس رتبـه اول کیفیت الیاف
پنبـه و رتبه دوم سـطح زیر کشـت در
کشـور دارد.
وی؛ بـه کسـب مقـام اول کشـوری
کشـت مسـتقیم در زراعـت پنبـه نیـز
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اشـاره و ابـراز کرد :سـطح زیر کشـت
پنبـه در سـال جاری  ۱۸هـزار و ۴۷۴
هکتـار و در سـطح  ۲۳۶۵هکتـار پنبه
بـه روش بی خـاک ورزی یا مسـتقیم
کشـت شـده است.
ایـن مقـام مسـئول ،به کسـب جایگاه
اول فارس در توسـعه ارقام پرپتانسـیل
نیـز گریـزی زد و خاطـر نشـان کـرد:
ارقـام گلسـتان ،حکمـت ،ارمغـان و
سـاجدی به جـای بختگان بـه منظور
امـکان برداشـت ماشـینی ،زودرسـی،
مقابلـه با شـوری و مقاومـت به بعضی
از آفـات و بیمـاری هـا جایگزین شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای اولیـن
بـار در کشـور قـوه نامیـه کل بـذور
تولیـدی پنبـه ایـن اسـتان بـه تاییـد
رسـید ،بیـان کرد :سـال گذشـته پنبه
کار نمونـه ملـی از اسـتان فـارس بـا
عملکـرد باالتـر از  8تـن در هکتـار
انتخـاب شـد.

اجرای بزرگترین طرح ملی پنبه بنیان در فارس

معـاون مدیریـت زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بزرگتریـن طـرح ملـی پنبـه
بنیـان بـا پنـج زیر پـروژه در فارس اجرا شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور زراعـت
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمـود
ظهیـری ضمـن تبریک فرا رسـیدن پانزدهـم مهرماه

روز جهانـی پنبـه بـا بیان اینکه اسـتان فـارس دارای
رتبـه اول کیفیـت الیـاف پنبـه در کشـور اسـت ،ابراز
کـرد :طـرح ملی پنبـه بنیان با توسـعه کمـی و کیفی
ایـن محصـول اجـرا می شـود.
بـه گفته وی؛ طرح پنبه بنیان شـامل زیـر پروژه های
مقایسـه ارقـام ،تغذیـه ،روش هـای کشـت ،کنتـرل
تلفیقـی عوامـل خسـارت زا و بهینـه سـازی مصـرف
سـموم بـا سـم پاش هـای مختلف اسـت.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :در طرح مقایسـه
ارقـام  10رقـم بـا هـدف انتخـاب رقـم متحمـل بـه
شـوری( ECبـاال) ،مقـاوم بـه تنشهـای خشـکی،
دارای عملکـرد بـاال ،زودرسـی و کیفیـت الیـاف بـاال
بررسـی می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه در پـروژه تغذیـه چهـار پلات
در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،تصریح کـرد :در پالت

تولید  200هزار بوته
نشاء کلزا در فارس

مسـئول دانه هـای روغنـی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس از تولیـد 200
هـزار بوته نشـای کلـزا در این اسـتان خبر
داد و گفـت :نشـای کلزا برای دومین سـال
متوالـی در ایـن اسـتان تولید می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،منصور رشـیدی بـا بیان اینکه نشـاهای کلـزا در گلخانـه تولید
شـده اسـت ،افـزود :نشـاهای مذکـور از ارقـام نپتـون ،دانـوب ،ناتالـی و ریتمو
است.
وی بیـان کـرد :شـروع کشـت و خاک آب نشـاها پنج شـهریور ماه بوده اسـت
و در حـال حاضـر در مرحلـه  3تـا  4برگی هسـتند کـه ظرف چنـد روز آینده به
زمیـن اصلـی انتقال داده خواهند شـد.
رشـیدی بـا بیان اینکه نشـاءهای کلزا به منظور کاشـت در مناطق سردسـیری
و مناطـق معتـدل اسـتان فـارس تولید شـده اسـت ،خاطر نشـان کرد :بـا توجه
بـه محدودیـت تاریـخ کشـت و همزمانی آبیاری مـزارع کلزا و سـبزی و صیفی
در ایـن مناطـق تولید نشـا در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
مسـئول دانه هـای روغنـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ کاهش
میـزان بـذر مصرفـی بـه یـک کیلوگـرم در هکتـار ،یکنواختی در سـبز شـدن،
کنتـرل علف هـای هـرز و اسـتفاده از منابـع آبـی در بهـار را از جملـه مزایـای
کاشـت نشـاء برشـمرد و اظهـار کـرد :نتایـج بسـیار مطلـوب عملکرد در سـال
گذشـته باعث شـد در سـال زراعی جاری نسـبت به توسـعه سـطح زیر کشـت
نشـایی کلـزا اقدام شـود.

اول بـر اسـاس آزمـون خاک ،پلات دوم بر اسـاس
آزمـون خـاک بـه اضافـه  ۲۵درصـد افزایـش مـواد
تغذیـه ای ،پلات سـوم بـر اسـاس آزمـون خـاک
بـه اضافـه محلـول پاشـی بـا سـولوپتاس و پلات
چهـارم بـر اسـاس آزمـون خـاک بـه اضافـه پتـاس
بـاال (حداقـل ۱۰۰کیلو نسـبت بـه شـاهد) و محلول
پاشـی روی و بُـر پـروژه تغذیـه اجـرا می شـود.
ظهیـری از پـروژه کنتـرل تلفیقـی عوامـل خسـارت
زا نیـز سـخن گفـت و بیـان کـرد :ایـن پـروژه
تلفیقـی از مبـارزه شـیمیایی ،نصـب کارت و تلـه
فرمونـی و مقایسـه بـا مزرعـه شـاهد در شـرایط
معمولـی کشـاورز اسـت و در پـروژه پنجـم مصـرف
سـموم بـا سـمپاش های مختلـف پهپـاد بـوم دار
و سـمپاش های در دسـترس کشـاورزان بررسـی
می شـود.
وی یـادآور شـد :طـرح ملی پنبه بنیان در سـطح پنج
هکتـار و بـا تنـاوب پنبـه بـا غلات اجرا می شـود و
حداقـل به مدت سـه سـال اسـتمرار خواهد داشـت.

تولید  12تن بذر نخود
رقم پابلند در فارس

کارشـناس مسـئول حبوبـات مدیریـت امور
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس از دسـتیابی به ارقامی از نخـود پابلند
بـرای کشـت پاییـزه در برخـی نقاط اسـتان
خبـرداد و گفت :در یکی دوسـال اخیر مجوز
تکثیـر بـذر را دریافـت و  ۱۲تـن نخـود رقم
پابلند برای کشـت در شهرسـتان مرودشـت و سـایر نقاط اسـتان تولید کرده ایم.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،رحیـم بادامی تصریـح کـرد :معرفـی ارقـام نخـود اصالح شـده پـا بلند با
قابلیـت برداشـت بـا کمبایـن ،مقـاوم بـه بیماریهـا و عملکـرد باالتـر از ارقـام
محلی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ارقـام پابلنـد بـا توصیه هـای ترویجـی در کشـت پاییـزه اسـتفاده
خواهنـد شـد و بـرای اولین بار در اسـتان فارس امکان برداشـت نخـود با کمباین
و هـد مخصـوص فراهم خواهد شـد.
بادامی بـا بیـان اینکـه کشـت حبوبـات از جملـه کشـت هایی اسـت که بـا درصد
ریسـک باالیـی همراه اسـت ،تصریح کرد :عدم شـفافیت در میزان بـذر مصرفی،
عـدم دسترسـی به بـذور اصالح شـده و عدم ثبات قیمـت از جمله موارد ریسـک
پذیر در کشـت حبوبات اسـت.
وی یـادآور شـد :کشـت حبوبـات بـا توجـه بـه مزایـای آن از جملـه تثبیـت ازت،
صرفـه اقتصـادی و مصـرف حداقـل سـموم مـورد اسـتقبال بهره بـرداران اسـت.
بادامی ابـراز کـرد :نیـاز بـه فعالیت هـای تحقیقاتـی از جملـه مزرعـه نمایشـی و
طرح هـای مقایسـه ارقـام از جمله موارد قابل بررسـی در توسـعه کشـت حبوبات
است.
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واردات  24هزار نهال خرمای مجول
به استان فارس

مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از تامین
بخـش دوم نهـال خرمـا مجـول بـه تعـداد  24هـزار اصلـه و با
اعتبـار بخـش خصوصی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،مجیدرضا پـاکاری گفـت :نهال های
وارداتـی پـس از گذرانـدن دوره یکسـاله در گلخانـه قرنطینـه
گیاهـی بـا هماهنگـی معاونت باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی
در سـطح کشـور توزیـع می شـود.
وی بـا اشـاره به اینکه سـال گذشـته بـرای اولین بار در کشـور
 ۷۴۷۰اصلـه نهـال خرمـا مجـول وارداتـی در اسـتان فـارس
توزیـع و کاشـته شـد ،افـزود :خرمـای مجـول بسـیار درشـت و
سـیاه رنـگ متمایل به قهـوه ای و به "سـلطان خرماها یا king
 " of datesمعـروف اسـت.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد :این رقم دیـررس و دارای
شـیره زیـاد اسـت هردانـه خرمـای مرغـوب بـه طـور متوسـط
 25گـرم وزن دارد و نسـبت گوشـت بـه هسـته آن متناسـب
اسـت و قیمـت یک کیلوگرم خرمـای مجـول در بازارهای اروپا
باالتریـن مبلـغ در بیـن انـواع خرماها اسـت.
مجـول دارای بافتـی نیمه خشـک ،دیـررس و محصـول آن در
زمانـی کـه کام ً
ال رسـیده باشـد برداشـت میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه فارس بیشـترین سـطح زیر کشـت خرمای
مجـول در کشـور دارد ،تصریـح کرد :تا سـال  1400سـطح زیر
کشـت ایـن درخت بـه حـدود  100هکتار می رسـد.
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آفت شانکر به دامن  6500هکتار از باغات لیموترش
فارس افتاد

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس گفت 6 :هزار و
 ۵۰۰هکتـار از باغهـای لیموترش فارس
بـه آفـت شـانکر آلوده شـده اند کـه البته
خطـری بـرای سلامتی انسـان ندارند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت
حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،حمیـد دبیـری افـزود:
آفـت شـانکر یـک بیمـاری باکتریایـی و
قرنطینـهای اسـت کـه از سـال  ۱۳۸۳وارد اسـتان فـارس شـد.
وی بـا بیـان اینکـه شـرایط آب و هوایـی روی ایـن بیمـاری تاثیرگـذار اسـت اظهـار کرد:
چنـد سـال ایـن بیمـاری وجود داشـت اما به صـورت طغیانـی نبود که امسـال طغیـان پیدا
کـرده و حـدود  ۶هـزار و  ۵۰۰هکتـار از مجمـوع  ۱۵هزار هکتـار لیمو ترش اسـتان فارس
بـه این بیمـاری آلوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :شـدت ایـن بیماری در برخـی نقاط پنج تـا  ۱۰درصد
و در برخـی نقـاط  ۷۰تا  ۸۰درصد گزارش شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :ایـن بیماری یک بیماری مشـترک بین انسـان و گیاه نیسـت لذا خوردن
میوههـای ایـن درختان و تمـاس با بدن هیچ مشـکلی ایجـاد نمیکند.
دبیـری بیـان کـرد :تنهـا مشـکل ایـن بیمـاری این اسـت کـه میـزان برداشـت محصول و
بازارپسـندی آن بـه دلیـل وجـود لکههـای قرمـز روی میـوه کـم می شـود.
برای اولین بار در استان فارس صورت گرفت؛

آزمایش سم نماتدکش جدید در گلخانه های شهرستان بیضاء

مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :برای اولین بار در اسـتان
فارس سـم نماتدکـش جدید در گلخانه های شهرسـتان بیضاء آزمایش شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
حمیـد دبیـری افـزود :یکـی از مشـکالت موجـود در برخـی از گلخانه هـای فـارس در
کشـت های سـبزی صیفـی خسـارت ناشـی از نماتدهـای ریشـه گرهـی اسـت که بـا نبود
و یـا کمبود سـموم شـیمیایی مناسـب باعث خشـک شـدن بوتـه و کاهش شـدید محصول
می شـود.
وی بیـان کـرد :در سـال جـاری تعـدادی از گلخانه هـای خیـار در شهرسـتان بیضـاء بـا
نماتدکـش جدیـد ترویگـو مـورد آزمایـش قـرار گرفـت کـه ایـن نماتـد کـش از مرحلـه
گیاهچگـی بوتـه  2-4برگـی مـورد آزمایـش و تـا سـه مرحلـه به فاصلـه  20-30روز سـم
پاشـی شد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :ایـن آزمایـش در سـطح  1000متر مربع انجام شـده
اسـت که نتایج مناسـب و مثبتی در الین های تیمار نسـبت به شـاهد مشـاهده شـده اسـت
بـه نحـوی کـه درتیمارهـای شـاهد ،بوتـه هـا خشـکیده و در الین هایـی کـه سـم مذکور
اسـتفاده شـده اسـت کامال سـالم با ریشـه رشـد کرده و گسـترده بودند.
وی تصریـح کـرد :در هـر مرحلـه آزمایـش ،نمونـه بـرداری انجـام و جهـت بررسـی بـه
آزمایشـگاه مدیریـت حفـظ نباتـات اسـتان منتقـل گردید کـه نتایـج آزمایش هـا منطبق بر
شـواهد موجـود در گلخانه هـای مـورد آزمایـش بـود کـه گـزارش نهایـی طرح مذکـور در
قالـب طـرح آمـاری بـه زودی اعلام می گـردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

سازمان جهاد کشاورزی پذیرای بسته های
اجرایی فرزندان شهداء است
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت:
در اسـتای بهبـود بخـش کشـاورزی ،ایـن سـازمان
پذیـرای بسـته های اجرایی و پیشـنهادهای عملیاتی
از جانـب فرزنـدان شـهید شـاغل در مجموعـه جهاد
کشـاورزی است.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان اسـتان فـارس،
محمـد مهدی قاسـمی در نشسـت با فرزندان شـهید
شـاغل در ایـن سـازمان ،تصریح کرد :ایجاد تشـکل
رهپویـان ایثـار توسـط فرزنـدان شـهید شـاغل در
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس سـتودنی
اسـت چراکـه تنهـا با تشـکیالت اسـت می تـوان به
اهـداف متعالـی دسـت یافـت و این حضـور در کنار
مجموعـه جهـاد کشـاورزی اثـر بخـش خواهـد بود.
بـه گفتـه وی؛ ریشـه همـه فعالیت هـای توسـعه

محـور اخالق اسـت و ایثـار و فـداکاری از مهمترین
ارزش هـای اخالقـی اسـت کـه فرزنـدان شـهید به
تأسـی از پدرانشـان سـردمدار ایـن فضیلـت اخالقی
هستند .
قاسـمی با بیـان اینکه در هشـت سـال دفـاع مقدس
شـهدا و ایثارگـران بـا جانفشـانی از خـاک کشـور به
طـور کامـل محافظـت کردنـد ،اظهار کـرد :امروز در
جنـگ اقتصـادی از خانواده هـای آنـان و فرزنـدان
شـهدا انتظـار مـی رود کـه در امـر روحیـه بخشـی
بـه جامعـه در خـط مقـدم ایـن جبهـه حضور داشـته
با شند .
بـه گفتـه وی؛ علـی رغـم فشـار حداکثری دشـمنان
بـه جمهـوری اسلامی ایران ،فـردای امیدبخشـی
در مقابـل دیـدگان کشـور مـا ترسـیم شـده اسـت و

بایـد بـا اتـکا بـه نیروهـای جـوان و دلسـوز بـه این
افق هـای روشـن دسـت یابیـم.
قاسـمی با بیـان اینکـه حرکت هـای جهـادی در
راسـتای محرومیـت زدایـی و ارتباط بیشـتر با جامعه
بسـیار اثـر بخـش و پیـش برنـده اسـت ،افـزود :از
تشـکل رهپویـان ایثار انتظـار می رود که به واسـطه
روحیـه جهـادی اعضـای ایـن تشـکل در تحقـق
هرچـه بیشـتر ایـن مهم کوشـا باشـند.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز
کـرد :امیـد اسـت بتوانیـم بـا همدلـی ،هـم افزایـی،
تشـریک مسـاعی و با یـاری گرفتـن از ظرفیتهای
تشـکل فرزنـدان شـهید شـاغل در ایـن سـازمان
بیـش از پیـش در راسـتای تعالـی بخشـی بـه بخش
کشـاورزی اسـتان فارس کوشـا باشـیم.

شماره گذاری تراکتور در مهرماه جاری انجام می شود

رئیـس اداره امـور فناوری هـای مکانیـزه سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :افزایـش
قیمـت خریـد تراکتـور بـرای کشـاورزانی کـه تـا
کنـون فرآیندهـای ثبـت درخواسـت ،معرفـی بـه
بانـک ،دریافـت فاکتـور ،واریـز پیـش پرداخـت و
واریـز تسـهیالت آن هـا بـه شـرکت تراکتورسـازی
انجـام شـده اتفـاق نخواهـد افتـاد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره امـور فناوری های
مکانیـزه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،

علیرضـا پرویـزی ،افـزود :براسـاس اعلام مدیـر
فـروش شـرکت تراکتورسـازی ایـران علـت تاخیـر
در واگـذاری تراکتورهـای خریـداری شـده توسـط
کشـاورزان اسـتان فـارس و سـایر مناطـق کشـور،
مشـکل شـماره گـذاری ایـن تراکتورها بـوده که به
فرآیند شـماره گذاری

دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا،
هنـوز توسـط پلیـس راهـور انجام نشـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه از  8هـزار تراکتوری که شـرکت
تراکتورسـازی متعهـد بـه تحویـل آنها بـوده  5هزار
و  500دسـتگاه تحویـل شـده و مابقـی منتظـر
شـماره گذاری هسـتند ،ابـراز کرد :تعـدادی از 2500
تراکتـور باقـی مانـده مربوط به اسـتان فارس اسـت
کـه قـرار شـده شـماره گـذاری آن هـا در مهرمـاه
جـاری انجام شـود.
رییـس اداره امـور فناوری هـای مکانیـزه سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس تاکید کـرد :قطع بـه یقین
بـرای کسـانی کـه درخواستهایشـان ثبـت و بـر

اسـاس فاکتورهـای صـادر شـده مبالـغ را پرداخـت
نخواهـد داد ،اما

انـد هیـچ افزایش قیمتـی رخ
کـرده 
بـا توجـه به اینکه شـرکت تراکتور سـازی بـه دنبال
افزایـش  20تـا  40درصدی قیمـت محصوالت خود
می باشـد ،در صورتـی کـه مجـوز افزایـش قیمت را
یـد طبیعتـ ًا
دریافـت کنـد ،بـرای سـفارش های جد 
خواهد شد.

این افزایش هزینه ها اعمال
وی بیـان کـرد :تراکتور بـه قیمت کارخانـه در حدود
 192میلیـون تومـان بـرای کشـاورزان اسـت کـه
در بـازار ممکـن اسـت بـه حـدود  300میلیـون هم
برسد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره اینکـه امسـال واگذاری
تعهـد شـده

 1000دسـتگاه تراکتـور بـه کشـاورزان
اسـت ،گفـت :تـا کنـون  420تراکتـور جـذب شـده
و بـه زودی واگـذار می شـود و حـدود  600تـا 700
دسـتگاه دیگر هـم تا پایان سـال تحویـل می دهیم
کـه حداقـل  1000دسـتگاه را تحویـل داده باشـیم.
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تامین سویا و ذرت
بر اساس سامانه
سماصط
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :توزیـع

نهاده هـای سـویا و ذرت در سـال جـاری بـر
اسـاس سـامانه سـماصط بیـن مرغداران اسـتان
توزیـع گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود
تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،کرامـت الـه کیومرثـی افـزود :بر اسـاس
آمـار جوجـه ریزی در سـامانه سـماصط و ورودی
فارم دامپزشـکی بین سـنین  ۱تـا  ۴۲روزه ،نهاده
توزیـع می گـردد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در  ۵ماهـه اول سـال
جـاری سـویا  ۴۴هـزار و ۵۱۷تـن و ذرت ۳۷هزار
و  ۸۱۴تـن توزیـع شـده اسـت ،تصریـح کـرد :از
اول شـهریور مـاه تاکنون معادل  ۵۹۹۸تن سـویا
و  ۲۴هـزار و  ۹۳۶تـن ذرت بیـن تولیدکننـدگان
بخـش طیـور اسـتان توزیـع گردید.

طرح کشت علوفه های جایگزین برای مصرف
دام و طیور

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در بازدیـد از طـرح
کشـت علوفه هـای جایگزیـن در شهرسـتان
پاسـارگاد گفـت :هـم افزایـی ،همدلـی و
فعالیـت مشـترک بیـن دسـتگاههای اجرایـی
و بخـش خصوصـی در جهـت بیـرون رفـت از
شـرایط تحریمی موجـب شـد تـا طـرح کشـت
علوفه هـای جایگزیـن انجـام گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود
تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،کرامـت الـه کیومرثـی افـزود :با
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برنامـه ریـزی و اجـرای سیاسـت های راهبردی
وزارتخانـه متبـوع در امـر تهیـه و تامیـن نهـاده
هـا و بـا توجـه بـه تـوان و پتانسـیل های داخلی
و قطـع وابسـتگی در شـرایط تحریمی فرصتـی
پیـش آمـد تا مراحل کاشـت ،داشـت و برداشـت
نهادهـای پایـش شـده توسـط محققـان مرکـز
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس و کارشناسـان زراعـت سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس انجـام گـردد.
وی بیـان کـرد  :ایـن هـم افزایـی ،همدلـی
و فعالیتهـای مشـترک را بایسـتی در سـایر

شهرسـتانهای اسـتان نیـز اجرایـی نمـود و هر
شهرسـتان بـا توجه به پتانسـیل ها و نیـاز غالب
بـه نهادههـای مـورد نیـاز بـا مشـارکت بخـش
خصوصـی و کمـک مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس
اقـدام الزم و ضـروری را در کشـت و پـرورش
نهاده هـای مـورد نیـاز بخـش دام طیـور انجام،
تـا در آینده نزدیک شـاهد رشـد و شـکوفایی هر
چـه بیشـتر بخـش کشـاورزی در تهیـه و تامین
علوفـه و اقلام خوراکـی مـورد نیـاز دام و طیور
در اسـتان و کشـور باشـیم.

تبدیل تهدیدها به فرصت با تشکیل زنجیره های ارزش دام و طیور
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :تبدیـل تهدیدها
بـه فرصـت بـا تنظیـم در جیـره غذایی اسـتاندارد
و تشـکیل زنجیره هـای ارزش دام و طیـور امـکان
پذیر اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی معاونت بهبـود تولیدات
دامی جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،کرامت اله
کیومرثـی افـزود :اولین حرکت از دیـد اقتصادی در
شـرایط تحریم هـای ظالمانـه بـرای تامیـن نهاده
هـا این اسـت که اقتصـادی تولیـد کنیم.
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتفاده
بهره بـرداران از جیـره متعـادل ،ضمـن جلوگیـری
از دفـع و ضایـع شـدن مـواد مغـذی و توجـه بـه
تغذیـه ی اسـتاندارد دام و طیـور می تـوان تولیـد
پایـه را حفـظ نمـوده و بهـره وری را نیـز ارتقـاء
داد بـه خصـوص در تولیـد شـیر خـام ،چـرا کـه با
اسـتفاده بیشـتر از حـد نهاده هایی چون سـویا ،در
صورتـی کـه باالتر از حد اسـتاندارد بـه دام ها داده
شـود نه تنهـا مفید نمی باشـد بلکه سـبب افزایش
دفـع و ضایـع شـدن آن نیـز می گـردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از دیگـر

مسـایل فنـی و تخصصـی کـه بایـد بـه آن توجـه
ویـژه نمـود موضـوع طـول دوره پـرورش بـه
خصـوص در بخـش طیـور گوشـتی می باشـد زیرا
کـه کوتـاه کـردن دوره پـرورش طیـور می توانـد
ضمـن بهبـود ضریـب تبدیـل غذایـی و کاهـش
دوره پـرورش بـه کمتر از چهـل روز باعث کاهش
قیمـت تمام شـده تولیـد و صرفه جوئـی اقتصادی
در تولیـد می گـردد.
وی بیـان کـرد :اهمیـت تغییـر رویکـرد و بهبـود
مـدل کسـب و کار در جهـت بقـا و اسـتمرار
تولیـد در بخـش طیـور اشـاره نمـود و توسـعه ی
زنجیره هـای تولیـد و نهایتـا ایجـاد زنجیره هـای

ارزش را در برنامـه ریـزی اسـتراتژیک بـه عنـوان
اولویـت خـاص عنـوان و همچنیـن با اشـاره به دو
زنجیـره تولید و عرضه گوشـت مرغ که در اسـتان
فـارس وجود دارد بـه توانمدی های اسـتان فارس
در ایـن زمینـه اشـاره نمود.
کیومرثـی اظهـار کـرد :بـا وجـود مـرغ الیـن کـه
یکـی از سـویه های تجـاری داخـل کشـور اسـت
می تـوان در سـال جهـش تولیـد بـه میـزان
زیـادی وابسـتگی صنعـت طیـور گوشـتی را بـه
جوجـه یکـروزه وارداتـی کاهـش داده و از خـروج
ارز جلوگیـری نمـود و از فشـار تحریمهـا بـر ایـن
صنعـت بـه نحـو چشـمگیری جلوگیـری کـرد.
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مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

با هویت گذاری دام ها می توانیم به جایگاه واقعی تولیدات بخش دامی استان دست یابیم
مدیـر امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :مـا در اسـتان ،جایـگاه قابـل قبولی از
نظـر تولیـد گوشـت قرمـز و شـیرداریم که بـا هویت
گـذاری دام هـا میتوانیـم بـا داشـتن آمـار دقیـق از
دام هـای موجود اسـتان به جایـگاه واقعـی تولید ،در
بخـش دام اسـتان دسـت یابیم.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیدات
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،سـید حبیـب الـه
سـاجدی افـزود :گـزارش گیـری از سـامانه هویـت
گـذاری و دسترسـی بـه آمـار واقعـی دام اسـتان در
برنامهریزیهـای تولیـد ،کمـک قابـل توجهـی بـه
بخـش سیاسـت گـذاری می نمایـد.
وی تصریـح کـرد :در پیـاده سـازی اسـتراتژی هـا
و دسـتیابی بـه سیاسـتهای راهبـردی وزارتخانـه
می توانیـم بـا سـرعت بیشـتری حرکـت کنیـم تا به

برنامههـای پیشبینـی شـده برسـیم لـذا امیدواریـم
تـا پایـان سـال  ۹۹حداقـل  ۵۰درصـد از جمعیـت
دامی اسـتان در سـامانه هویت گـذاری ثبت و هویت
گـذاری انجـام گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا توجـه به
جمعیـت دامی هـر شهرسـتان بـرش شهرسـتان و

راستی آزمایی توزیع نهاده ها و جوجه

اجرای طرح پرورش ماهی قزل آال در

مدیـر امـور طیـور و زنبـور عسـل
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :بـه منظـور نظـارت دقیـق بـر
توزیـع نهـاده هـا و رصـد جوجـه ریزی
واحدهـای مرغـداری گوشـتی اکیپـی
ایجـاد گردیـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت
بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،رضـا فزونی
افـزود :بـرای اینکـه آمـار جوجـه ریزی
موجـود در سـالن های مرغـداری بـا تعـداد جوجه هـای ثبت شـده در سـامانه
 GISدامپزشـکی مطابقـت داده شـود و توزیـع نهـاده هـا بـه درسـتی بـه
واحدهـای مـورد نظر اختصـاص یابد ،راسـتی آزمایی از طریق بازدید مشـترک
نماینـدگان حراسـت ،بازرسـی ،امور دام و اداره های دامپزشـکی شهرسـتان ها
صـورت می گیـرد.
وی تصریـح کـرد :این اکیپ در قالب فرم مشـخص شـده گـزارش بازدید خود
را بـه مدیریـت طیور و زنبور عسـل اسـتان ارسـال نموده تا آمـار جوجه موجود
در سـالن هـا با میـزان نهادههای تخصیصی مطابقت داشـته باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :در شـش ماهه سـال جـاری  42میلیون
و 290هـزار قطعـه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشـتی اسـتان صورت
گرفتـه کـه منجر بـه تولید  75هـزار و  869تن گوشـت مرغ گردیده اسـت.

مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از
اجـرای طـرح پـرورش ماهـی قـزل آال
در اسـتخرهای پرتابـل در شهرسـتان
سـپیدان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت
شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،علـی فالحی
گفـت :پـرورش ماهـی قـزل آال بـا
بهره بـرداری از اسـتخرهای پرتابـل در
شهرسـتان سـپیدان بـا مشـارکت بخـش خصوصـی در حـال اجـرا اسـت.
ايـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از مهمتریـن مزایـای ایـن روش،
کاهـش مصـرف آب و امـکان اسـتفاده از آب برگشـتی ،بهبـود مدیریـت
پـرورش ،تولیـد الیـه ای و امـکان پـرورش در محیط هـای کوچـک،
افزایـش تراکـم و افزایـش تولیـد ،امـکان ایجاد اشـتغال دائـم را می توان
عنـوان کرد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه مزایـای این سیسـتم و پتانسـیل بسـیار مطلوب،
پیـش بینی می شـود مقـدار  100تـن ماهی قـزل آال از این مزرعـه تولید
شـود و بـا اجـرای موفـق ایـن طـرح وترویـج مناسـب آن ،بـه ویـژه در
شهرسـتان های شـمالی اسـتان در سـال های آتـی پـرورش قـزل آال از
افزایـش تولیـد مطلوبـی برخـوردار گردد.

ریزی واحدهای مرغداری گوشتی
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گانـت چـارت تهیـه و بـه شهرسـتان هـا اعلام تـا
بـر اسـاس برنامـه زمانبندی ایـن مهم انجـام پذیرد.
وی بیـان کـرد :بـا توجـه بـه توانمندی هـای موجود
در اسـتان و فعالیـت تشـکلها و اتحادیههـای فعال
در بخـش برنامـه ریـزی جهـت راه انـدازی زنجیـره
ارزش در حـوزه دام و طیـور بـا مشـارکت و فعالیـت
اتحادیـه تعاونـی دامـداران اسـتان و اتحادیـه مـرغ
گوشـتی اسـتان ،در برنامـه آتـی معاونـت بهبـود
تولیـدات دامی اسـتان اسـت که با برگزاری جلسـات
توجیهـی و بررسـی دسـتورالعمل تشـکیل زنجیـره
ارزش هسـتیم تـا بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و
تشـکل های فعـال بخش بتوانیـم بخش تولیـد را از
فشـار و ریسـک حاصل از تحریمهـای ظالمانه را به
حداقـل برسـانیم تـا بتوانیـم از این شـرایط به خوبی
گـذر نمائیم.
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استخرهای پرتابل در شهرستان سپیدان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

پیش بینی تولید و

درآمد  40میلیاردی صید ماهی از سدهای فارس

مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت 230 :تـن از ماهی هـای صیـد شـده
بـه عـراق صـادر می شـود.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت شـیالت و امـور آبزیان
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،علـی فالحـی
افـزود :فصـل صیـد ماهـی از دریاچه سـدهای فـارس آغاز
شـد و براسـاس پیـش بینـی هـا بالـغ بـر  640تـن انـواع
ماهـی از سـدهای ایـن اسـتان صیـد می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان فـارس پـرورش ماهـی
در قفـس انجـام نمی شـود و ماهـی در منابـع آبـی اسـتان
رهاسـازی می شـوند و صیـد آنهـا در حدود  4ماه با کسـب
مجوزهـای قانونـی از محیـط زیسـت ادامـه پیـدا می کند،
اظهـار کـرد :اکثـر ماهیـان صیـد شـده از گونه هـای کپور
معمولـی ،بیـاح ،بیـگ هـد و فیتو فـاک ،سـیاه ماهی فلس
ریز و شـبربت هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :ایـن ماهـی عالوه
برتامیـن بخشـی از نیازمصرفـی اسـتان ،بـه اسـتان های
کهگیلویـه و بویـر احمـد و اصفهـان نیـز صـادر می شـوند
و علاوه برایـن  230تـن از ماهی هـای صیـد شـده نیز به
ارزش  13میلیـارد و  800میلیـون ریـال بـه کشـور عـراق
صـادر می شـود.
وی با اشـاره بـه فعالیت  5تعاونی صیادی در اسـتان فارس
گفـت :ارزش ریالـی ایجـاد شـده از محـل صید ایـن گونه
ماهـی هـا رقمی بالـغ بـر 41میلیـارد و  520میلیـون ریـال
می باشـد کـه زمینـه اشـتغال  187نفـر را فراهـم کـرده
است.
با تالش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان،

رتبه نخست تولید ماهیان گرمابی از سال 91
تاکنون به شهرستان جهرم اختصاص دارد
مدیـر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس از کسـب رتبه اولی شهرسـتان جهـرم در تولید ماهیان
گرمابـی کپـور ماهیان در چند سـال گذشـته خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،علی فالحـی افزود:
در شهرسـتان جهـرم تعـداد  581بـاب اسـتخر ذخیـره آب
کشـاورزی در زمینـه پـرورش ماهیـان گرمابی فعالیـت دارد و
در سـال  98مقـدار  612تـن گوشـت ماهـی از این اسـتخرها
تولیـد شـده که نسـبت به تولید سـال  448( 97تـن) حدود 37
درصـد رشـد را نشـان می دهـد.
وی تصریـح کـرد :در ایـن شهرسـتان بـا توجه به گرمسـیری
بـودن منطقـه شـرایط پـرورش ماهیـان سـردابی در بعضـی
نقـاط امـکان پذیـر اسـت و تنها واحـد پرورش ماهـی قزل آال
در بخـش سـیمکان بـا ظرفیـت پروانـه بهـره بـرداری  15تن

استحصال  640تن

کاهش  135تنی تولید از سد درودزن

مدیر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس در ادامـه بـه ظرفیت پـرورش ماهی دریاچه سـدهای
اسـتان پرداخـت و گفـت :سـال گذشـته در سـد درودزن
 235تـن صیـد انجـام شـد امـا بـا توجـه بـه شـیوع کرونا و
مشـکالت پیش بینی نشـده امسـال شـاهد ،کاهش چشمگیر
صیـد محصـول هسـتیم و حداکثـر  100تـن ماهـی از ایـن
سـید صیـد خواهد شـد.
بـه گفتـه فالحی سـال گذشـته از سـد سـلمان فارسـی 136
تـن ماهـی صید شـد کـه این میـزان بـا افزایـش  34تنی به
170تن می رسـد.
وی همچنیـن از برداشـت  10تـن ماهی از سـد تنـگاب خبر
داد و تصریـح کـرد :ایـن میزان نسـبت به سـال گذشـته نیم
تـن افزایـش داشـته اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه پیش
بینـی صیـد ماهـی از سـد رودبـال با نیـم تن کاهش نسـبت
به سـال گذشـته ،امسـال به  6تن رسـیده اسـت.
فالحـی میـزان برداشـت از سـد مالصـدرا را  70تـن اعلام
کـرد و تاکیـد کـرد :ایـن میـزان نسـبت بـه سـال گذشـته
تغییـری نداشـته اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه منابع آبی
شـهید چمـران واقـع در شهرسـتان جهـرم بـا کاهـش 110
تنـی تولیـد ،امـکان صیـد  80تـن ماهـی را دارد و همچنین
منابع آبی سرمسـت واقع در شهرسـتان سروسـتان امسـال 5
تـن ماهی را آمـاده عرضه بـه بازارهای مصـرف خواهد کرد.
وی در پایـان میـزان صیـد ماهـی از بنـد فـداغ را هـم 150
تـن اعلام و یادآور شـد :حدود  50تن برداشـت نیز از سـایر
منابـع آبـی اسـتان انجام خواهد شـد.
فعـال می باشـد کـه با اجـرای طرح هـای نویـن و اسـتفاده از
تجهیـزات و پـرورش الیه ای در سـال  98به میـزان  71.5تن
تولیـد کرده که نسـبت بـه تولید سـال 68.4( 97تـن) حدود 5
درصد رشـد داشـته است.
ايـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :براثـر بارندگی هـای
خـوب در سـال زراعـی گذشـته و آب گیـری سـدها ،آب
بندان هـا و منابـع آب طبیعـی و نیمـه طبیعـی در  6منبـع
آبـی شهرسـتان تعـداد  398هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابی
رهاسـازی و مقـدار  170تـن گوشـت ماهـی توسـط صیـادان
بومی اسـتحصال گردیـده کـه نسـبت بـه تولید سـال 1.2( 97
تـن) از رشـد فوق العـاده چشـمگیری برخـوردار بـوده اسـت.
علـی فالحی یادآور شـد :هـدف از رهاسـازي بچـه ماهيان در
اسـتخرهاي ذخيره كشـاورزي بهره برداري بهينـه از منابع آبي
خـرد ،ايجاد اشـتغال ،افزايـش توليد آبزيان ،کمک به معیشـت
خانـوار روسـتایی ،بهبـود تغذیه و ارتقاء سـرانه مصـرف آبزیان
بـه عنـوان غـذای سلامتی در روسـتاها از طریـق سـهولت
دسترسـی بـه منابـع آبزی مي تـوان عنـوان كرد.

آبزیان در منابع آبی
استان فارس
مدیـر شـیالت و امـور آبزیان سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
فعالیـت صیـد و صیـادی در منابع آبی
هرسـاله بـا تصویـب کمیته نظـام نامه
آبـزی پروری اسـتان و ارزیابـی ذخایر
در منابـع آبـی نیمـه طبیعـی انجـام و
مـدت زمـان مجـاز و تعـداد مجـوز
صیـد صادره توسـط این کمیتـه تعیین
می گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت
شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،علی
فالحـی افـزود :مهمتریـن منابـع آبـی
اسـتان کـه پتانسـیل تولیـد آبزیـان را
دارنـد و فعالیـت صید و صیـادی در آن
هـا صـورت می گیـرد عبارت اسـت از
سـد درودزن (مرودشـت) ،سد مالصدرا
(اقلیـد) ،سـد سـلمان فارسـی (جهرم و
قیروکارزین) ،سـد تنـگاب (فیروزآباد)،
سـد رودبـال (اسـتهبان) و سـد شـهید
چمـران (جهـرم) می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان
کـرد :پیـش بینـی می شـود ؛ در سـال
جـاری بیـش از  640تـن انـواع آبزیان
شـامل ،کپـور معمولـی ،بیـاح ،بیـگ
هـد ،فیتـو فـاگ ،سـیاه ماهـی فلـس
ریـز و شـیربت از منابـع آبی برداشـت
شـود کـه ایـن نـوع آبزیـان علاوه بر
مصـرف داخل اسـتان ،به اسـتان های
اصفهـان ،کهگیلویـه و بویراحمـد و
کشـور عـراق نیـز ارسـال می گـردد.
وی اظهـار کـرد :فعالیـت صیـد و
صیـادی در شهرسـتان های مذکـور
علاوه بـر افزايـش توليـد آبزيـان
و ارتقـاء سـرانه مصـرف بـه عنـوان
غـذای سلامتی در روسـتاها از طریق
سـهولت دسترسـی بـه منابـع آبـزی،
زمینـه ایجـاد اشـتغال (مسـتقیم) بیش
از  187نفـر را فراهـم می نمایـد.
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در راستای خوداتکایی؛

تکثیر خارج از فصل ماهی قزل آال در فارس
مدیر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه منظور رفـع نیاز بـه واردات
تخـم چشـم زده ی خارجـی ،تکثیـر خـارج از فصـل
ماهـی قـزل آال در ایـن اسـتان صورت گرفـت و بچه
ماهـی مـزارع پـرورش ماهیان سـردآبی تامین شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیـر شـیالت و امـور
آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،علی
فالحـی بـا اشـاره به اینکـه در سـال های گذشـته به
علـت واردات بـی رویـه تخـم چشـم زده متاسـفانه
برخـی از مـزارع تکثیـر سـردآبی غیرفعـال و تعطیـل
شـدند ،ابـراز کـرد :تحریم هـای ظالمانه علیه کشـور
فرصتـی به وجـود آورد تـا مراکز تکثیر اسـتان فارس
شـروع بـه فعالیـت کـرده و علاوه بـر تامیـن تخـم
چشـم زده ی مـورد نیـاز اسـتان ،مازاد آن را به سـایر
اسـتان های همجـوار نیـز ارسـال کننـد.
وی بـه نگهـداری  8500قطعـه مولـد قـزل آال تحت
رژیـم نـوری در مرکز تکثیـر ماهیان سـردابی مهکان
اشـاره کـرد و افـزود  :پیـش بینـی می شـود بالـغ بـر
 15میلیون تخم سـبز در این مرکز اسـتحصال شـود.
فالحـی؛ بـه تکثیـر خـارج از فصل قـزل آالی رنگین
کمـان بـا اهـداف اسـتفاده بهینـه دو بـار در سـال از
ظرفیـت مراکـز تکثیـر اسـتان ،تامیـن تخـم چشـم
زده و بچـه ماهـی مـورد نیاز مـزارع پـرورش ماهیان
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سـردآبی در خـارج از فصـل تکثیـر اشـاره کـرد.
بـه گفتـه وی؛ زمـان تکثیـر بچـه ماهـی در اسـتان
فـارس از اواخـر مهرمـاه تـا آخـر بهمن ماه اسـت که
بـا این اقـدام امکان تکثیـر و پرورش ماهـی در طول
سـال بـه وجـود می آیـد و بچـه ماهـی بـا وزن های
مختلـف در اختیـار پـرورش دهنـده قـرار می گیـرد تا
پـرورش دهنـدگان بتواننـد از تمـام ظرفیـت مزرعـه
خـود اسـتفاده کنند.
فالحـی ابـراز کـرد :مرکـز تکثیـر ماهیـان سـردآبی
مهـکان بـا ظرفیـت تولیـد هشـت میلیـون قطعـه
بچـه ماهـی و بـه مدیریـت " آزاد رحیمـی" در منطقه
مهـکان از توابـع شهرسـتان سـپیدان قـرار دارد.
مدیر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :ایـن اسـتان بـا وجـود  9مرکز
تکثیـر بـا ظرفیـت اسـمی  36میلیـون قطعـه و تولید
رسـمی بیش از  40میلیـون قطعـه بچـه ماهـی قـزل
آال در سـال  ،از پیشـگامان صنعـت تکثیـر ماهیـان
سـردآبی در کشـور به شـمار مـی رود.
تخم هـای ماهـی پـس از مرحله لقـاح ،به تخم سـبز
معروف اسـت و پس از آن مرحله چشـم زدگی اسـت
کـه در ایـن مرحلـه دو نقطـه سـیاهرنگ کـه همـان
چشـم ماهی اسـت مشـاهده می شـود.

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

فعالیت صندوق های کشاورزی فارس با  850میلیارد ریال سرمایه

معـاون برنامـه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت 23 :صنـدوق حمایت
از توسـعه بخـش کشـاورزی بـا سـرمایه  850میلیارد
ریـال در ایـن اسـتان فعالیـت می کنند.
جعفـر صبـوری پـور در گفتگو با خبرنـگار "پرتو امید"،
اظهـار کـرد :تـا قبـل از سـال  ،97عالوه بـر صندوق
اسـتانی حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی ،سـه
صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیت هـای کشـاورزی
زنان در شهرسـتانهای شـیراز ،مرودشـت و استهبان
 ،صنـدوق حمایـت از توسـعه منابع طبیعـی و صندوق
شهرسـتانی نـی ریـز در اسـتان فارس تشـکیل شـده

بـود  370میلیـارد ریال سـرمایه داشـتند.
وی بـا اشـاره به اینکـه تعداد صندوق هـای حمایت از
توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتانی بر اسـاس سند
توسـعه صندوق هـای اسـتان فـارس افزایـش یافت،
ابـراز کـرد :برنامـه توسـعه بـا راهبـری بسـیار خـوب
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی و هدایـت و حمایت
شـرکت مـادر تخصصـی صنـدوق حمایـت از توسـعه
سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی کشـور محقق
شد .
صندوق ها در فارس زنجیره ارزش را
دنبال می کنند
صبـوری پـور اظهـار کـرد :در رویکردهای سـال های
گذشـته به عنـوان یـک ماموریت مسـتمر صندوق ها
نسـبت بـه تامیـن نقدینگـی بـرای بهـره بـرداران
بخـش کشـاورزی بـا کارمـزد 4درصـد تسـهیالت
قرض الحسـنه اقـدام می کردنـد و عاملیـت یارانه هـا
و کمـک بالعـوض را داشـتند از جملـه صنـدوق
اسـتانی و صنـدوق شهرسـتانی نـی ریـز و امسـال
صنـدوق اقلیـد در زمینـه کمـک بالعـوض آبیـاری

تحـت فشـار اقـدام کردنـد.
وی؛ رویکـرد جدید صندوق ها را کشـت قـراردادی و
توسـعه زنجیره هـای ارزش برشـمرد و تصریـح کـرد:
در ایـن زمینه سـال گذشـته صندوق شهرسـتان کوار
در حـوزه انگـور با توانمند سـازی کشـاورزان ،زنجیره
ارزش انگـور را ایجـاد کـرد و ارزش افـزوده بـرای
کشـاورزان رقم زد.
معـاون برنامـه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس افزود :در همین راسـتا سـال
گذشـته کـه ویـروس کرونـا حاکـم شـد و قیمت گل
محمـدی اُفـت کـرد ،صنـدوق شهرسـتانی فیروزآبـاد
بـا عقـد قـرارداد با یـک واحـد فـرآوری گل محمدی
ارزش افـزوده بسـیار خوبی برای گلـکاران ایجاد کرد.
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی از
نـوع صندوق هـای غیردولتی سـهامی خاص هسـتند،
ایـن صنـدوق هـا بـا قانـون تجـارت و حداکثـر 49
درصد سـهم دولت و حداقل  51درصد سـهم تشـکل
هـا ،کشـاورزان و بهره برداران بخش اداره می شـوند.

معرفی  210واحد خسارت دیده از بیماری کرونا ازتسهیالت کرونا به بانک های عامل
اقتصـاد نویـن ،انصـار ،آینـده ،پارسـیان ،تجارت،
رفـاه کارگـران ،سـپه ،سـینا ،شـهر ،صـادرات
ایـران ،ملـت و ملی صـورت گرفته اسـت.
وی بیـان کـرد :تعـداد  127کارگاه دیگـر در
مرحلـه بررسـی شـعب بانـک می باشـند کـه
بـا پـی گیری هـای بـه عمـل آمـده از طریـق

تمـاس تلفنـی توسـط مدیریـت جهاد کشـاورزی
شهرسـتان هـا و کارشناسـان مدیریـت امـور
سـرمایه گـذاری اسـتان وضعیـت طـرح هـا بـه
صـورت مسـتمر رصـد می گـردد کـه غالبـا در
مرحلـه ارائـه و تکمیـل مـدارک می باشـند.

مدیـر امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :تاکنـون تعـداد
 210واحـد خسـارت دیـده از بیمـاری کرونـا بـا
مبلـغ  225میلیـارد ریـال در سـامانه تسـهیالت
کرونـا ثبت نـام و به شـعب بانک هـای عامل در
سـطح اسـتان معرفـی گردیده انـد و در حال طی
مراحـل قانونـی اخـذ تسـهیالت می باشـند.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت امور سـرمایه
گـذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
محمـود کجـوری افـزود :پرداخـت تسـهیالت به
 83واحـد به مبلغ  65میلیـارد ریال در بانک های
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تخصیص تسهیالت بند الف تبصره ( 18تلفیقی) به صنایع کشاورزی
مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفت :تسـهیالت بنـد الـف تبصره 18
(تلفیقـی ) بـه صنایع کشـاورزی اختصـاص یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور
سـرمایه گذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـود کجوری افـزود :در جهـت حمایت از
جامعـه کشـاورزی فعـال در روسـتاها ،تسـهیالت بند
الـف تبصـره  18بـه بخش هـای اولویـت دار بخـش
کشـاورزی مـن جملـه صنایـع کشـاورزی در مناطـق
محـروم با نرخ سـود  15درصـد و در مناطق برخوردار
 17درصـد تخصیـص داده شـد.
وی تصریـح کـرد :در این راسـتا ضمن اطالع رسـانی

بـه متقاضیـان جهـت ثبـت نام در سـامانه تسـهیالت
مذکـور (سـیتا) و بـا تشـکیل جلسـات میـز خدمـت و
کارگروه هـای مختلـف در زیـر بخش صنایـع تبدیلی
و غذایـی ،سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
توانسـت نسـبت بـه معرفـی و جـذب تسـهیالت بـه

شـرح جـدول زیـر اقـدام نماید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :پیـش بینـی
می شـود بـا تزریـق اعتبـارات مذکـور در نقـاط
روسـتائی و در صـورت تـداوم ،میـزان مهاجـرت بـه
شـهرها ،سـرعت مالیم تـری را داشـته باشـد.

(مبالغ  /میلیون ریال)
تعداد
115

معرفی

مبلغ

تعداد

5921888

5

مصوب

مبلغ

تعداد

50100

7

جذب

مبلغ

284700

خسارت  236میلیارد تومانی به محصوالت کشاورزی بر اثر سرمازدگی
رئیـس اداره مدیریـت بحـران و کاهـش مخاطرات
بخش کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس گفـت :علـی رغم پیـش بینی ،اعلام پیش
آگاهـی و توصیه هـای فنـی ارائـه شـده بـه منظور
پیشـگیری و آمادگـی در مقابـل سـرمازدگی؛ در
روزهـای اخیـر خسـارتی بالـغ بـر  236میلیـارد
تومانـی بـه محصوالت زراعی و باغـی وارد گردیده
ا ست .
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره مدیریـت بحران
و کاهـش مخاطـرات بخـش کشـاورزی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،نـادر محمـودی
افـزود :خسـارت سـرمازدگی بـه  5400هکتـار از
مـزارع زراعـی و  1340هکتـار مـزارع باغـی وارد
شـده اسـت و گـزارش مربوطـه از طریـق ثبـت
در سـامانه هوشـمند خسـارت مدیریـت بحـران
اسـتانداری و وزارت جهـاد کشـاورزی ارسـال
گردیـده و بهـره بردارانـی کـه محصـول خـود را
تحت پوشـش بیمـه قـرار داده انـد می توانند برای
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دریافـت حـق بیمـه خـود از طریـق صنـدوق بیمه
اقـدام نمایند و همچنین برای سـایر بهـره بردارانی
کـه محصـول خـود را بیمـه نکـرده اند بـه محض
تخصیـص و تامیـن اعتبار بر اسـاس دسـتور العمل
ابالغـی اقـدام خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد :سـرمازدگی در سـنوات اخیـر
بـه عنـوان اصلـی تریـن عامـل خسـارت بـه زیـر
بخش هـای کشـاورزی محسـوب می گـردد
و ضـرورت دارد بهـره بـرداران عزیـز ،اقدامـات
اضطـرای از جملـه :حفـظ رطوبـت خـاک ،توقـف
اسـتفاده از کودهـای ازتـه در پایان فصل ،اسـتفاده
از کودهـای کلسـیم و پتاسـیم بـر اسـاس دسـتور
العمل هـای اعلام شـده و نهایتـ ًا تسـریع در
برداشـت بـه موقـع محصـول تولیـدی و حمـل به
مـکان مطمئـن اقـدام شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـرای
مقابلـه با خسـارت سـرمازدگی اقدامات پیشـگیرانه
دیگـری از جملـه رعایت مکان مناسـب احداث باغ

و کاشـت محصوالت زراعی ،رعایت تاریخ مناسـب
و بـه موقـع ،انجـام عملیـات زراعی و باغی شـامل
کاشـت ،داشـت و برداشـت مـورد توجه گـردد و از
کشـت های تاخیری خصوص ًا در زراعت و برداشـت
بـا تاخیر جـدا خـودداری گردد.
وی بـه اهمیـت توجـه بهـره بـرداران بـه ظرفیـت
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی اشـاره و
تاکیـد کـرد :بیمـه کـردن محصـوالت کشـاورزی
علاوه بـر کاهـش ریسـک بـرای تولید کننـدگان،
باعـث حمایت هـای دولـت در مواقـع بحرانـی
می شـود و بدیـن ترتیـب ایـن عزیـزان می تواننـد
بـا بازسـازی و بازتوانـی بـه حیـات خـود در چرخه
تولیـد ادامـه دهند.
محمـودی بیـان کـرد :نقشـه سـند خطـر و
دسـتورالعمل کاهـش کلیـه مخاطـرات بخـش
کشـاورزی از جملـه سـرمازدگی در حـال تدویـن
اسـت کـه بـرای پیشـگیری از بـروز خسـارت بـه
زیـر بخش هـای کشـاورزی از اولویـت و اهـداف
اسـتراتژیک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس می باشـد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:

آغاز عملیات اجرایی سد تغذیه مصنوعی پاپون در فارس

سـد خاکی تغذیـه مصنوعی پاپون واقع در شهرسـتان
کـوه چنـار از توابع اسـتان فـارس با ظرفیـت آبگیری
 600هـزار متـر مکعـب در هـر نوبت آبگیـری قادر به
نگهداشـت و تغذیـه حـدود  2میلیون متـر مکعب آب
بـه سـفره های آب زیر زمینـی در حال احداث اسـت.
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در گفتگو بـا خبرنگار
"پرتـو امیـد" ،بـا اشـاره بـه رویکـرد دولـت مبنـی بر
تکمیـل طرح هـای نیمه تمـام ،گفت :در حـال حاضر

 63.5میلیـارد ریـال اعتبـار به منظور تکمیل این سـد
تامیـن شـده و بـا انتخـاب پیمانـکار عملیـات اجرایی
آغاز شـده اسـت.
امیـر اسلامی افزود 43.5 :میلیـارد ریـال از مبلـغ
مذکـور با مسـاعدت سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی
اسـتان فـارس و مابقی با مشـارکت بنیاد برکت سـتاد
اجرایـی فرمـان امـام (ره) تامین شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در فاز اول ،بخشـی از عملیـات اجرایی
سـد مذکـور در حـدود  7درصـد ،بـا اعتبارات اسـتانی
در سـال مالـی  89توسـط پیمانـکار اجـرا شـد که در
ادامـه متأسـفانه بـه دلیـل عـدم تخصیـص کافـی و
محدودیت هـای توزیـع اعتبـارات ،طـرح بـه طـور
کامـل متوقف شـد.
اسلامی بیان کـرد :سـاخت سـد خاکـی تغذیـه
مصنوعـی پاپـون شهرسـتان کـوه چنـار بـا هـدف
کنتـرل و مهار سـیالب ،تغذیـه آبخوان هـا و افزایش
آبدهـی منابـع آب کشـاورزی محدوده پایین دسـت از

سـال  1387با انجام مطالعات در دسـتور کار سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس قـرار گرفتـه اسـت.
وی تصریـح کـرد :احـداث ایـن سـد بهبـود وضعیـت
معیشـتی کشـاورزان و باغـداران در عرصـه ای بـه
وسـعت چهـار هزار هکتـار ،پایـداری و حفظ اشـتغال
چهـار هـزار نفـر از جمعیـت منطقـه در قالـب 933
خانـوار را بـه دنبـال دارد.
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کرد :این سـد
بـا ارتفـاع حـدود  11.5متـر از پـی و طـول تـاج 540
متـر و دبـی پیـک طراحـی  180متر مکعـب در ثانیه،
نقـش بسـزایی در تغذیـه آبخـوان ها و سـفره آب زیر
زمینـی منطقـه خواهد داشـت و امید اسـت بـا اجرای
ایـن پروژه کـه از مطالبـات دیرینه کشـاورزان و بهره
بـرداران منطقـه اسـت ،شـاهد تحـوالت خوبـی در
عرصه کشـاورزی باشـیم.

آغاز برآورد سطح زیرکشت برنج استان فارس
در سال  99به کمک سنجش از دور

رئیـس دفتـر فـن آوری هـای نویـن سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :برآورد سـطح زیرکشـت
برنـج اسـتان فـارس در سـال زراعـی جدیـد آغـاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر فـن آوری هـای
نویـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،حسـین
صحراییـان جهرمی افـزود :آمـار و اطالعـات دقيـق بـه
عنـوان هسـته اوليـه ،اساسـي و زيـر بنـاي هـر برنامـه
ريـزي موفـق اسـت.
وی تصریـح کـرد :بهـره گيـري از داده هـاي ماهـواره اي بـه مثابـة راه كاري جديد نه
تنهـا كاسـتي هـاي ناشـي از خطاي انسـاني را كاهش مي دهـد بلكه مي توانـد در امر
برنامـه ريـزي هاي مختلف در حيطه كشـاورزي نيز كارگشـا باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :پيشـنهاد مي شـود كـه اسـتفادة تـوأم از تصاوير
ماهـواره اي از جملـه رادار و لندسـت در مطالعـات كشـاورزي مـورد توجـه و تأكيد قرار
گيرد.
وی ابـراز کـرد :در بـرآورد سـطح زیرکشـت برنج که با همـکاری کارشناسـان دفتر فن
آوری هـای نویـن و رابطیـن جـی آی اس شهرسـتان های اسـتان در حـال اجرا اسـت
شـامل سـه مرحلـه :جمـع آوری نمونه هـای تعلیمـی ،پـردازش تصاویـر ماهـواره ای
لندسـت  8و راسـتی آزمایـی می باشـد.
صحراییـان جهرمی تاکیـد کـرد :طـی  5سـال اخیـر بـه صورت مسـتمر آمارهـا تهیه و
بـه صـورت نقشـه ،جـدول و فایل های رقومـی در اختیار مدیران شهرسـتانی و اسـتانی
قـرار می گیـرد و ایـن در حالـی اسـت کـه دقـت مکانی این نقشـه هـا بیـش از 98/1
درصـد بـوده و گام موثـری در جهـت تولید آمار دقیـق و مکان محور به شـمار می رود.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 65مهرمـــــــاه 1399

31

خرید تضمینی  962هزار تن گندم از
کشاورزان
مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :از ابتدای
سـال جـاری تـا تاریـخ دوم مهر ماه  1399بیـش از  961825تن گنـدم از تعداد
 52هـزار نفـر بهـره بـردار کشـاورزی اسـتان خریـداری شـده کـه ایـن میزان
خرید نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته  48درصد رشـد داشـته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،صمد رنجبـری افـزود :خرید تضمینـی گندم توسـط  117مرکز
خریـد شـرکت غلـه و تعـاون روسـتایی واقـع در  36شهرسـتان اسـتان فـارس
انجـام شـده کـه تعـداد مراکز خرید نیز نسـبت به سـال گذشـته افزایـش یافته
است.
وی تصریـح کـرد :از مجمـوع خرید صـورت گرفتـه  910هزار تـن آن در قالب
خریـد تضمینـی و  50هـزار تـن بـه صورت خریـد توافقی بوده اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه تاکنـون مبلـغ  2400میلیارد تومـان بابت
خریـد ایـن میـزان گندم بـه کشـاورزان پرداخت گردیـده که معـادل  99درصد
از کل مبلـغ گنـدم خریداری شـده که به حسـاب کشـاورزان واریز شـده اسـت،
خاطـر نشـان کـرد :امیدواریم تا پایـان هفته جاری یـک درصد مانـده مطالبات
گندم کاران پرداخت شـود.
وی بیـان کـرد :اسـتان فـارس بـه عنـوان قطـب تولیـد گنـدم کشـور تاکنـون
علاوه بـر تأمیـن نیـاز خـود و ذخیـره محصول خریـداری شـده در سـیلوهای
اسـتان ،بالـغ بـر  208هـزار تن گندم مـورد نیاز اسـتان های دیگـر را نیز تامین
نموده اسـت.
رنجبـری در ادامـه بـه خریـد کلـزا اشـاره و تاکیـد کـرد :در ایـن مـدت مقـدار
 22583تـن کلـزا خریـداری شـده کـه  100درصد بهـای آن پرداخـت گردیده
ا ست .
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تولیدکنندگان برای فروش عجله نکنند

خرید تضمینی کشمش به زودی
آغاز می شود،

جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :کاهش
مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان 
قیمـت کشـمش نسـبت بـه سـال گذشـته باعـث شـده تـا برخـی باغـداران و
تولیدکننـدگان از فـروش محصـوالت خـود راضی نباشـند و در عیـن حال برای
جلوگیـری از خـراب شـدن آن هـا نسـبت بـه فـروش بـا قیمت هـای پایین تر
اقـدام کنند.
جهاد کشـاورزی
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان 
اسـتان فـارس ،صمـد رنجبـری با اشـاره بـه اینکـه فرآیندهـای مقدماتـی اخذ
مجـوز خریـد تضمینی کشـمش در حال انجام اسـت ،ابـراز کرد :در فـارس بالغ
مـازاد بـر نیاز
بـر  19هـزار تـن کشـمش تولیـد می شـود کـه  10هـزار تن آن 
مصرفی اسـتان است.
مـازاد اسـتان معـادل  2هـزار تـن بـه صورت

رصـد تولیـد
بـه گفتـه وی 20 ،د 
خواهد شـد.

تضمینـی بـه قیمت هر کیلـو  20هزار تومـان از باغداران خریداری
خریـد تضمینی را تنظیم قیمت در بـازار و جلوگیری

ایـن مقام مسـئول هدف از
کـرد و خاطر نشـان کـرد :متاسـفانه قیمت خرید
از زیـان تولیدکننـدگان اعلام 
کشـمش در بـازار نسـبت بـه سـال گذشـته کاهش یافتـه و به حـدود  14تا 15
هـزار تومان رسـیده اسـت ،این در حالی اسـت که سـال گذشـته قیمـت باالی
شـاهد بودیم.

 20هـزار تومـان را
در ادامـه کارشـناس انگـور مدیریـت باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
تولید کشـمش صرفـا می تـوان از انگـور بی
فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای 
هسـته اسـتفاده کرد ،گفت :بیشـترین تولید کشـمش فارس در شهرسـتان های
بوانـات ،خـرم بیـد و ممسـنی انجام می شـود و شهرسـتان کـوار نیز بیشـترین
تولیـد مویـز را در اختیار دارد.

غالمرضـا مالشـفیع ،بـا بیـان اینکـه تولیـد کشـمش از دو روش امـکان پذیـر
اسـت ،ادامـه داد :باغـداران و یـا کارگاه های سـنتی بخشـی از کشـمش خود را
بـا دوشـاب و بخشـی دیگر را بدون اسـتفاده از مـواد افزودنی و در سـایه آفتاب
تولیـد می کنند.

بـه گفتـه وی بیشـترین بهـره وری ایـن محصـول از طریق کارگاه های سـنتی
بـه دسـت می آیـد و هنـوز شـاهد راه انـدازی صنایع تبدیلـی خاصـی در زمینه
هرچند مجوزهای آن صادر شـده اسـت.

کشـمش و شـیره انگـور نیسـتیم،

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

باشگاه کشاورزان نمونه تشکیل میشود

مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس از راه انـدازی باشـگاه
کشـاورزان نمونـه و پیشـرو توسـط ایـن مدیریت خبر
داد و گفـت :بـا هدف نهادینـه کردن رفتار کشـاورزان
پیشـرو ایـن اقـدام صـورت می گیـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت همانگـی
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
حمیدرضـا ابراهیمی بـا بیـان اینکـه در باشـگاه
کشـاورزان نمونـه و پیشـرو از دانـش و توانایـی آنـان
در تصمیـم گیـری هـا و تصمیـم سـازی هـا اسـتفاده

می شـود ،تصریـح کـرد :از ایـن طریـق بـه دنبـال
تحقـق توسـعه پایـدار انسـان مـدار درون زا در جامعه
کشـاورزی هسـتیم.
وی ابـراز کـرد :کشـاورزان نمونه گنجینه های دانشـی
هسـتند کـه دانـش خـود را در عرصـه عملـی بـکار
گرفتنـد و بهـره وری را بـه تحقـق رسـانیدند از این رو
تسـری ایـن دانش کاربردی به سـایر بهره بـرداران در
دسـتور کار قـرار دارد.
ابراهیمی بـا اشـاره بـه اینکه بهره وری و توسـعه پایدار
بـا اسـتفاده صحیـح از علـم و دانـش مسـیر می شـود،
ابـراز کـرد :در راسـتای دانـش بنیـان کـردن بخـش
کشـاورزی فعالیت هـای متعـددی بـه انجام می رسـد.
ایـن مقـام مسـئول ،اسـتفاده از رسـانه های انبوهـی
نظیـر رادیـو و تلویزیـون ،اسـتفاده از روش هـای
گروهـی مثـل کارگاه های آموزشـی ،بازدیدهـا ،ایجاد
سـایت های الگویـی و همچنیـن تماس هـای چهـره
بـه چهـره بـا بهـره بـرداران و حضـور در عرصه های
تولیـدی از جملـه اقدامـات موثر در این زمینه دانسـت
کـه در چنـد سـال اخیر گسـترش بسـیار زیـادی را به

مسئول صدور پروانهها و مجوزهاي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس:

واگذاري امور به بخش غير دولتي

مسـئول صـدور پروانههـا و مجوزهـاي سـازمان جهـاد
كشـاورزي اسـتان فـارس گفـت :دسـتورالعمل صـدور
مجـوز آزمايشـگاه تجزيه خـوراك دام ،آزمايشـگاه تجزيه
شـير خـام ،مياديـن عرضـه دام ،مراكز جمع آوري شـير و
مراكـز توليـد مـواد ژنتيكـي براي اجـرا به نظام مهندسـي
كشـاورزي و منابـع طبیعـی ابلاغ گرديد.
بـه گـزارش روابـط عمومی واحـد صـدور پروانههـا و
مجوزهـاي سـازمان جهـاد كشـاورزي اسـتان فـارس،
سـيد جـواد امامـي افـزود :از ايـن تاريـخ به بعد در كشـور
مسـئوليت صـدور مجـوز آزمايشـگاه تجزيه خـوراك دام،
آزمايشـگاه تجزيه شـير خـام ،مياديـن عرضـه دام ،مراكز
جمـع آوري شـير و مراكـز توليـد مـواد ژنتيكـي بـه نظام
مهندسـي كشـاورزي و منابـع طبیعـی واگـذار گرديـد.

وی تصریـح کـرد :در اجـراي مـاده  16قانون نظـام جامع
دامپـروري كشـور دسـتورالعمل اجرايـي صـدور مجـوز
آزمايشـگاه تجزيـه خـوراك دام ،آزمايشـگاه تجزيـه شـير
خـام ،مياديـن عرضـه دام ،مراكز جمع آوري شـير و مراكز
توليـد مـواد ژنتيكي توسـط وزيـر جهاد كشـاورزي جهت
اجـرا بـه سـازمان نظام مهندسـي كشـاورزي ابالغ شـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :متقاضيـان دريافت
مجـوز آزمايشـگاه تجزيـه خـوراك دام ،آزمايشـگاه
تجزيـه شـير خـام ،مياديـن عرضـه دام ،مراكـز جمـع
آوري شـير و مراكـز توليـد مـواد ژنتيكـي در گام اول
پـس از ثبـت نام در سـامانه صـدور مجوزها به نشـاني:
 http:// eagri.maj.irجهـت راسـت آزمايـي مـدارك

همراه داشـته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا اجـرای نظـام نویـن ترویج ،سـاری
و جـاری کـردن دانـش در عرصه هـای تولیـدی
کشـاورزان شـکل بسـیار جـدی تـر بـه خـود گرفته و
اثـرات خوبـی را بـه ارمغـان آورده اسـت.
ابراهیمـی؛ یکـی از روش هـای بسـیار اثربخـش در
دانـش بنیان کـردن کشـاورزی را شناسـایی ،انتخاب،
معرفـی و بهـره گیـری از ظرفیـت کشـاورزان نمونـه
برشـمرد و افـزود :از ایـن جهـت کـه رفتار بهـره ورانه
آنهـا مـورد تاسـی قـرار گیـرد ،بـه عنـوان یـک روش
آموزشـی ترویجـی معرفـی می شـوند.
مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد :واحـد
بهره بـرداری ایـن عزیـزان بـه کانونی بـرای یادگیری
دیگـران مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و انتظـار
مـی رود از ایـن طریـق دانـش کاربردی نهادینه شـود
کـه طبیعتـا اثربخشـی زیـادی دارد چـون بهره بـردار
می بینـد هـم قطار خـودش در عمـل چـه اقداماتی را
بـه انجـام رسـانده اسـت.

هويتـي و مالكيتـي بـه دفاتـر خدمـات نظـام مهندسـي
كشـاورزي شهرسـتان مربوطـه مراجعـه مـي نماينـد.
وی بیـان کـرد :ادامـه مراحـل صـدور مجـوز پـس از
بازديـد كارشناسـي توسـط كارشناسـان نظام مهندسـي
كشـاورزي و نظـام دامپزشـكي بررسـی ميشـود و
متقاضيـان در نهايـت مجـوز خـود را بـا امضـاي رئيس
سـازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منابـع طبیعـی
دريافـت ميكننـد.
امامی بـا اشـاره بـه اینکه گـردش كار درخواسـت هايي
كـه قبـل از ايـن تاريـخ در سـامانه صـدور مجوزها ثبت
شـده بـه مـدت محـدود ادامـه يافتـه کـه در صـورت
نداشـتن مشـكل صادر خواهد شـد ،تاكيد كـرد :اين كار
بـا هدف كمـك به حل مسـائل اجتماعي ،اشـتغال زايي
مسـتقيم ،انجـام و اميـد اسـت با ايـن واگـذاري امور به
بخـش غيـر دولتي شـاهد تحـول در اين بخش باشـيم.
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افزایش تولید محصوالت کشاورزی با رفع
تداخالت اراضی

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :بـا رفـع تداخـل از چند پلاک اراضی
کشـاورزی ،در  17500هکتـار از اراضـی کشـاورزی
اسـتان فـارس رفـع تداخـل صـورت گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمـود
باصـری افـزود :ایـن اسـتان بـا رفـع تداخـل بیش از
 17500هکتـار از  70000هکتـار اراضـی کشـاورزی
در  6ماهه نخسـت سـال جاری ،یکی از اسـتان های
برتـر در ایـن زمینـه بوده اسـت.
وی بیـان کـرد :به منظور بررسـی سـوابق اصالحات
ارضـی و انطبـاق آن بـا قوانیـن اراضـی منابـع ملـی
جهـت صیانـت از حقـوق مـردم و دولت ،در راسـتای
مـاده  54قانـون رفـع موانـع تولیـد بـه منظـور

تشـخیص و تعییـن تکلیـف اراضی و تثبیـت مالکیت
دولـت و هماهنگـی جهـت صـدور اسـناد اشـخاص،
کمیسـیون رفـع تداخلات اراضـی در هـر اسـتان
متشـکل از رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ،مدیـر
کل منابـع طبیعی و آبخیزداری ،مدیر کل ثبت اسـناد
و املاک ،مدیـر کل امور اقتصـادی و دارایی و مدیر
امـور اراضـی اسـتان موظف بـه بررسـی پالک های
دارای تداخـل هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :از ابتدای سـال
جـاری تـا کنون بیش از  17500هکتـار اراضی دارای
تداخـل اسـتان فـارس تعییـن تکلیـف و رفـع تداخل
شـده اسـت کـه با توجـه به چالـش آب موجـود ،رفع
تداخلات اراضـی ملـی و مسـتثنیات کشـاورزی و
توسـعه گلخانـه هـا از جملـه اولویت هـای محـوری

برگزاری جلسه شورای هیات واگذاری اراضی

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :ایجاد
اشـتغال و افزایـش تولیـد در سـال جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی از
مهمتریـن اهـداف جلسـات شـورای هیـات می باشـد.
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سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.
وی تصریـح کـرد :رفـع تداخلات قوانین مـوازی در
عرصه هـای کشـاورزی یـک کار پیچیـده ،حقوقی و
بـی سـابقه در حـوزه زمیـن اسـت کـه وزارت جهـاد
کشـاورزی بـه عنـوان رئیـس کمیسـیون ،مسـئول
اجـرای ایـن قانون اسـت و با اجـرای آن بسـیاری از
پرونده هـای قضایـی و پرونده هـای کمیسـیون ماده
واحـده حـل و فصـل و همچنیـن باعـث کمتر شـدن
دغدغـه کشـاورزان در ایـن زمینـه خواهد شـد.
باصـری اظهـار کـرد :تداخلات اراضـی در طـول
سـال های متمـادی به دلیـل عدم تثبیـت مالکیت ها
باعـث تزلـزل سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی،
بـی سـند ماندن سـطح وسـیعی از اراضی کشـاورزی
و اراضـی ملـی ،بـروز اختالفـات حقوقـی عدیـده،
افزایـش پرونده هـا در محاکم قضایـی و عدم امکان
حدنـگاری اراضـی شـده اسـت کـه بـا تصویـب ماده
 54قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر مبنـی بر
لـزوم رفـع تداخلات پلاک هـا و تثبیـت مالکیـت
اراضـی و صـدور اسـناد اراضـی کشـاورزان ،تثبیـت
مالکیـت دولـت و کشـاورزان در اسـتان فـارس در
دسـتور کار کمیسـیون مذکـور بـوده کـه در نهایـت
منجـر بـه صدور سـند اراضی کشـاورزی در راسـتای
قانـون جامـع حدنـگار کشـور خواهد شـد.
وی یادآور شـد :همچنین صدور اسـناد کشـاورزی به
عنـوان رویکـرد جدید زیـر بخش امـور اراضی جهت
نهایـی شـدن اقدامات در حـوزه رفع تداخالت ناشـی
از اجـرای مقررات موازی اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه کمیسـیون رفـع تداخلات
اراضـی کشـاورزی به منظـور رفع همپوشـانی قوانین
و مقـررات موازی و اصالح سـوابق نقشـه هـا و کلیه
دفاتر و اسـناد از جمله اسـناد مالکیـت در عرصه های
مـورد تداخـل برگـزار می گردد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،محمـود باصـری افـزود :اراضـی زراعـی و باغی بـه عنوان
بسـتر تامیـن امنیـت غذایـی جامعـه و بخشـی از محیـط زیسـت کشـور از
سـرمایه های ملـی جامعـه محسـوب می شـود.
وی بیـان کرد :جلسـه شـورای هیات  7نفـره واگذاری اراضی اسـتان فارس
بـه منظور رسـیدگی بـه  30پرونده واگـذاری طرح های مختلـف در مهرماه
سـال جـاری تشـکیل شـد و تصمیمـات الزم در خصـوص تعییـن اجـاره،
فـروش و انتقـال قطعـی اراضی اتخاذ شـد.
شـایان ذکـر اسـت که شـورای فوق بـا حضور حاکم شـرع هیـات واگذاری
و احیـاء اراضـی فـارس ،رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس ،نماینده اسـتانداری
اسـتان فـارس و مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
در دفتـر مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
برگزار شـد.

تامین امنیت غذایی
با حفظ کاربری اراضی
کشاورزی
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :تامیـن امنیـت غذایـی مـردم و حفـظ
سلامت جامعـه در بلند مدت مسـتلزم تامین شـرایط
الزم بـرای حفـظ و پاسداشـت اراضـی موجـود بـرای
اسـتفاده مسـتمر و موثـر از آن هـا اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمـود
باصـری افـزود :بهـره بـرداری بهینـه و حفاظـت از
اراضـی بـه ویـژه اراضی کشـاورزی بـه عنـوان منابع
پایـه تامیـن غـذا و تضمیـن کننـده تـداوم حیـات
بشـری ،یکـی از ماموریت هـای مهـم سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـه همیـن منظـور در نیمـه اول
مهرمـاه سـال جـاری از مجمـوع  62پرونـده کـه بـه

دبیرخانـه کمیسـیون تبصـره یـک مـاده یـک حفـظ
کاربـری اراضـی واصل شـده بـود ،به کلیـه پرونده ها
رسـیدگی و تصمیـم گیـری شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از مجمـوع
طرح هـای رسـیدگی شـده ،بـا اجـرای  55مـورد از
طـرح هـا موافقـت به عمـل آمـد 4 ،مـورد از طرح ها
نیـز مـورد مخالفـت اعضای کمیسـیون قـرار گرفت و
مقـرر شـد کـه در خصـوص  3مـورد از طـرح هـا نیز

اسـتعالم از شهرسـتان و بازدید مجدد صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون حفـظ کاربـری
اراضـی کشـاورزی بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،مدیـر امور اراضی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیـرکل راه و
شهرسـازی اسـتان فـارس ،مدیـر کل حفاظت محیط
زیسـت اسـتان فـارس و یک نفـر نماینده اسـتانداری
اسـتان فـارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه هماهنگی جهت مانور مشترک حفظ کاربری اراضی

مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :جلسـه همـکاری و هماهنگـی جهت
مانـور مشـترک حفـظ کاربـری اراضـی و اعـزام
نیـروی انتظامی مکفـی بـه منظـور تامیـن امنیـت
عوامـل و ادوات اجرایـی در راسـتای حفـظ حقـوق
بیـت المـال فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمـود
باصـری افـزود :بـه منظـور جلوگیـری از سـاخت
و سـازهای غیـر مجـاز اعـم از حـوزه شـهری ،راه
هـا ،مسـیل هـا و رودخانـه هـا نیـاز بـه همـکاری
دسـتگاه های مرتبـط و گشـت های مشـترک
می باشـد.
وی بیـان کـرد :در همیـن راسـتا و بـا توجـه بـه

امکانـات موجـود برنامـه ای از سـوی مدیریت امور
اراضـی تدوین شـده اسـت کـه با  16خودرو گشـت
حفـظ کاربـری اراضی در مدت یـک هفته در نواحی
مختلف شـهر شـیراز گشـت زنـی انجام پذیـرد و با
هماهنگـی دسـتگاه قضایـی و نیـروی انتظامـی از
تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز جلوگیری شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :بـا عنایت به
اینکـه بـا سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در اراضی
کشـاورزی ،ایـن اراضـی از چرخـه تولیـد خـارج
می شـوند ،بنابرایـن نیـاز بـه تعامـل و همـکاری
دسـتگاه های متولـی زمیـن اسـت کـه از ایـن رویه
جلوگیـری نماینـد ،بـه همیـن دلیـل نیـاز اسـت
کـه بـا گشـت های مشـترک از تخریـب و تغییـر
کاربری هـای غیـر مجـاز جلوگیـری شـود.

وی تصریـح کرد :اسـتفاده از ظرفیـت قانونی تبصره
 2مـاده  10قانـون حفـظ کاربری اراضی کشـاورزی
و برخـورد آنـی بـا متخلفـان می توانـد مـا را در این
امر یـاری نماید.
شـایان ذکـر اسـت کـه جلسـه تعامـل بیـن
دسـتگاه های اجرایـی در خصـوص مانـور مشـترک
حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی بـا حضـور
شـهرداران مناطـق مختلـف شـهر شـیراز ،نماینـده
فرمانـدار و نماینـدگان سـایر دسـتگاه های متولـی
امـور زمیـن برگـزار شـد.
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واگذاری امور تصدی گری راهی به سوی ارائه خدمات بهتر و سریع تر به ذی نفعان سازمان
رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :آمـوزش و
آشـنایی مدیـران بـا چگونگـی قوانیـن و مقـررات
واگـذاری امـور تصـدی ها همچنـان که بـه کاهش
هزینه هـای سـازمان منجـر می شـود ،راهـی بـه
سـوی ارائـه خدمـات بهتـر و سـریعتر بـه ذی نفعان
سـازمان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحول
اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
میعـاد امیـن پـور افـزود :در همیـن راسـتا بـا برنامه

ریـزی و هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا مرکـز
نوسـازی و تحول اداری وزارت متبوع دوره آموزشـی
آشـنایی بـا قوانین و مقـررات روش هـای واگذاری و
تصدی گـری بـه بخـش خصوصـی ویـژه معاونیـن،
مدیـران سـتادی و شهرسـتانی و هم زمان با اسـتان
خراسـان شـمالی بـا حضـور مدیـران سـتادی در
سـالن کوثـر و کلیـه شهرسـتان ها به صـورت ویدئو
کنفرانـس برگزار شـد.
وی بیـان کـرد :اشـراقی مـدرس دوره در خصـوص
قوانیـن و مقـررات واگـذاری ،نحـوه عقد قـرارداد ها

و نظـارت پـس از واگـذاری توضیحاتـی را ارائه و در
پایـان به طرح مسـائل و مشـکالت موجـود در بحث
واگـذاری هـا پرداخت.

برگزاری آزمون جامع گواهینامه نوع دوم ویژه کارکنان در شیراز

رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :آزمـون
جامـع گواهینامـه نـوع دوم تخصصـی پژوهشـی
سـطح کارشناسـی ارشـد ویژه کارکنـان وزارت جهاد
کشـاورزی هم زمان در سـه اسـتان تهران ،فارس و
خراسـان رضـوی برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحول
اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
میعـاد امیـن پـور افـزود :آزمـون سـومین دوره احراز
گواهینامـه نوع دوم کارکنان وزارت جهاد کشـاورزی
بـرای مقطـع کارشناسـی ارشـد توسـط اداره آموزش
کارکنـان مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و
منابـع طبیعی اسـتان های تهـران ،خراسـان رضوی
و فـارس ،روز چهارشـنبه دوم مهرمـاه سـال جـاری
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بـه طـور همزمـان و بـا شـرکت  29نفر برگزار شـد.
وی تصریـح کـرد :پذیرفتـه شـدگان درایـن مرحلـه
از آزمـون پـس از ارائـه پایـان نامـه ،شـرایط احـراز
دریافت گواهینامه کارشناسـی ارشـد از سـازمان امور
اسـتخدامی کل کشـور را کسـب می کننـد.
ایـن مقام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :اداره آموزش
کارکنـان مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـه عنـوان متولـی
برگـزاری ایـن چنیـن آزمون هایـی در منطقـه 2
کشـور خواهـد بود بر این اسـاس  12نفـر از کارکنان
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان های فـارس ،چهار
محـال بختیـاری و کهگیلویـه و بویر احمـد در حوزه
شـیراز حضـور پیـدا کـرده و بـا رعایـت اصـول و
مقـررات پروتکل هـای بهداشـتی در آزمون شـرکت

کردند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گواهینامـه نـوع دوم بـه
مدرکـی اطلاق می شـود که پـس از طـی مجموعه
ای از برنامه هـای آموزشـی مرتبـط با رشـته شـغلی
و بـا در نظـر گرفتـن حـد نصـاب سـاعت آموزشـی
مـورد نیـاز ،پـس از تایید در کمیته سـرمایه انسـانی
و کسـب حـد نصـاب نمـره علمـی الزم در آزمـون
جامـع و بـا رعایـت مفـاد منـدرج در بخشـنامه
 200/90/31146معاونت توسـعه و مدیریت سـرمایه
انسـانی رئیـس جمهور بـه کارکنان اعطـاء می گردد،
بیـان کـرد :همچنیـن در سـال گذشـته نیز سـه نفر
از کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در
آزمـون مذکور پذیرفته شـده و در حـال تدوین پایان
نامـه می باشـند.

تسهیالت جذب شده واحدهای صنایع تبدیلی در
شش ماهه اول سال 99

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون مبلغ
 344هـزار میلیـون ریال تسـهیالت به صـورت ثابت و مبلغ
 435هـزار میلیـون ریـال بـه صـورت سـرمایه در گـردش
توسـط واحد هـای صنابـع تبدیلـی و غذایـی اسـتان جـذب
شد .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و
غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،سـید
عبدالـه جزایـری افـزود :تعداد واحد هایـی که این تسـهیالت را جذب نمودنـد  20واحد بوده
اسـت که شـامل  11شهرسـتان شـیراز ،سروسـتان ،کوار ،اسـتهبان ،خـرم بیـد ،قیروکارزین،
فیروزآباد ،پاسارگاد ،کازرون ،مرودشت و جهرم می باشد.
وی تصریـح کـرد :ایـن تسـهیالت از محـل اعتبـارات رونـق تولیـد ،بنـد الـف تبصـره  18و
صنـدوق توسـعه ملـی توسـط بانک های عامل کشـاورزی ،توسـعه تعـاون و رفـاه ،صنعت و
معـدن و ملـی پرداخت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :ایـن تسـهیالت پـس از طی یـک دوره مشـارکت و
تنفـس بـه مدت یک سـال طی اقسـاط  5سـاله بـاز پرداخـت خواهد شـد و بـا بهره برداری
از ایـن طـرح هـا تعـداد  367نفـر به صورت مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهند شـد.

سامانه جدید صدور مجوزهای
صنایع تبدیلی کلید خورد

کارشـناس زراعـی مدیریـت صنایع
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
در سـال جهـش تولید بـا همکاری
کلیـه ی دسـتگاه های مربـوط
نسـخه جدیـد سـامانه پنجـره آماده
بهـره بـرداری گردیـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
زینـب نوبهـار افـزود :صـدور مجوزهـای صنایـع تبدیلـی
از طریـق سـامانه پنجـره بـا آدرس www.eagri.maj.ir
بـوده کـه در حـال حاضـر بـه سـامانه سـماک و آدرس:
 http://semak.maj.irتغییر کرده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از  8مهـر مـاه  99در سراسـر
کشـور سـامانه سـماک به صورت آزمایشـی قابل استفاده
می باشـد ،تصریـح کـرد :امیـد اسـت سـامانه جدیـد در
تسـریع رونـد و سـهولت صـدور مجـوزات ایـن مدیریـت
تاثیر بسـزایی داشـته باشـد.

برگزاری کارگاه آموزشی تجهیز واحدهای تولید رب گوجه به پرکن های اسپتیک

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :کارگاه آموزشـی
تجهیـز واحدهـای تولیـد رب گوجـه بـه پرکن هـای
اسـپتیک بـا حضـور نماینـدگان اسـتانداری ،اداره
اسـتاندارد ،علـوم پزشـکی ،اتحادیـه کنسـرو سـازان
و شـرکت دانـش بنیـان پوشـش جـوش و همچنیـن
مدیـران عامـل واحد هـای تولید رب گوجه اسـتان در
محـل سـالن کوثـر برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
سـید عبدالـه جزایـری افـزود :در ایـن دوره آموزشـی

بـر لـزوم اسـتفاده از دسـتگاه های پـر کـن اسـپتیک
بـه منظـور نگهـداری بهداشـتی رب گوجـه بـا زمـان
مانـدگاری طوالنـی مورد بحث و برسـی قـرار گرفت.
وی تصریـح کـرد :تجهیـز شـرکت هـا بـه ایـن خـط
علاوه بـر نگهـداری طوالنـی رب گوجـه باعث حفظ
ارزش غذایـی ایـن مـاده نیز می گردد و تـوان رقابتی
شـرکت هـا را جهـت صـادرات این محصـول افزایش
می دهـد.
وی تصریح کرد :اسـتفاده از توان داخلی شـرکت های
سـازنده خطوط اسـپتیک بـه دلیل جلوگیـری از خروج
ارز از کشـور ،کاهـش هزینـه تولیـد و حمایـت از

شـرکت های دانـش بنیـان و سـایر شـرکت های
داخلـی کـه تـوان تولیـد ایـن ماشـین آالت را داشـته
باشـند مـد نظـر ایـن مدیریـت می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا توجـه بـه
پیشـنهاد تشـکیل کارگـروه بـرای پیگیـری مـوارد
مربـوط بـه اجرای سیسـتم اسـپتیک ،شـرکت تعاونی
کنسروسـازی اسـتان بـه عنـوان دبیـر کارگـروه برای
پی گیـری مـوارد انتخاب شـدند کـه مدیریـت صنایع
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس نیـز در تمامی مراحـل همـکاری الزم را بـا
کلیـه اعضـاء جلسـه خواهـد داشـت.
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امحاء عاقبت مزارع آبیاری شده با پساب فاضالب
رئیـس دفتر محیط زیسـت و سلامت غذا در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :امحـاء 20
هکتـار یونجـه نتیجـه توجـه دسـتگاه های نظارتـی به
حـوزه سلامت و امنیـت غذایی جامعـه و درس عبرتی
اسـت بـرای متخلفانـی کـه سلامت جامعـه را تهدید
می کننـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت و
سلامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه ماده
 688قانـون مجـازات اسلامی مبنی بـر اینکـه هـر
اقدامی کـه تهدیـد علیـه بهداشـت عمومـی و آلودگـی
محیط زیسـت شـناخته شـود جرم محسـوب می گردد
و مرتکبیـن مجـازات خواهنـد شـد ،بیـان کرد :حسـب
رسـالت گـروه محیـط زیسـت و سلامت غـذا در
سـازمان جهـاد کشـاورزی ،از یـک سـو ورود پسـاب

فاضالب هـای خانگـی و صنعتی به اراضی کشـاورزی
مـورد شناسـایی و پیگیـری قـرار می گیـرد.
وی تصریـح کـرد :از سـوی دیگـر در زمینـه ممنوعیت
اسـتفاده از پسـاب فاضلاب در اراضـی کشـاورزی
اطلاع رسـانی الزم صـورت می گیـرد و بـا پایـش
مسـتمر ،موارد اسـتفاده غیرمجاز از پسـاب فاضالب در
مـزارع و باغات شناسـایی شـده و پس از بررسـی های
الزم بـه مراجـع متولـی جهـت پیگـرد قانونـی معرفی
می گردنـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد :در همین راسـتا
پـس از شناسـایی مزرعـه  20هکتـاری یونجـه آبیاری
شـده بـا فاضلاب خـام توسـط کارشناسـان مدیریـت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،انجـام آنالیـز
نمونـه آب مصرفـی و محـرز شـدن عـدم تطابـق بـا
اسـتانداردهای موجـود ،پرونـده جهـت صـدور دسـتور

امحـاء بـه دسـتگاه های متولـی ارجـاع شـد کـه پـس
از تاییـد و صـدور دسـتور امحـاء در تاریـخ 99/07/12
بـا حضـور نماینـدگان دادسـتانی ،کالنتـری ،جهـاد
کشـاورزی ،مرکـز بهداشـت و محیط زیسـت اقـدام به
تخریـب و امحـاء محصـول ،مزرعـه و اتاقـک واقع در
مزرعـه گردید.
وی اظهـار کرد :در حـال حاضر نگرانی های فراوانی در
زمینـه محصوالت کشـاورزی آبیاری شـده با فاضالب
وجـود دارد چـرا کـه ممکن اسـت عوامل بیمـاری زا از
طریـق تمـاس و مصـرف محصـوالت آبیـاری شـده با
پسـاب فاضلاب انتقال یابنـد به ویژه در شـرایط فعلی
کـه با شـیوع کرونـا مواجـه هسـتیم ،آبیاری با پسـاب
فاضلاب می توانـد در انتقـال و شـیوع بیمـاری نقش
داشـته باشـد و تبعات جبـران ناپذیری ایجـاد نماید.
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد :دسـتگاه های متولـی
پسـاب ،شـهروندان و صنایـع آالینـده باید بـه وظایف
قانونـی خـود در زمینه سـاماندهی فاضلاب خام عمل
نمـوده و نسـبت به سلامت افـراد جامعه حسـب ماده
 688اقـدام نمایند.
وی یـادآور شـد :هـر چنـد براسـاس بررسـی های
انجـام شـده در سـال جـاری در اسـتان در هیـچ یـک
از محصوالتـی که مصـرف تازه خوری دارند از پسـاب
فاضالب اسـتفاده نمی شـود و تنها در سـطح کمی این
تخلـف صـورت می گیـرد ولی رویکـرد سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس برخـورد قاطع بـا متخلفینی
اسـت کـه سلامت عمومـی را تهدیـد می کنند.

تقویت زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی ،کلید تامین امنیت غذایی در کشور است
رئیـس دفتر محیط زیسـت و سلامت غذا در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه
مسـتند تلویزیونـی زنجیره ارزش محصوالت کشـاورزی
از مجتمـع ضرغامی تصویربـرداری شـد گفـت :تقویـت
زنجیـره ارزش محصـوالت کشـاورزی ،کلیـد تامیـن
امنیـت غذایی در کشـور اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت و
سلامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـد مهـدی غیاثـی ضمن اشـاره بـه اهمیت
زنجیـره ارزش بـه عنـوان موضـوع محـوری در بخـش
کشـاورزی بیـان کـرد :زنجیـره ارزش شـامل همـه
فعالیتهـای مرتبـط بـا جریـان کاال و تبدیـل مـواد
از مرحلـه تهیـه مـاده اولیـه تـا مرحلـه تحویـل کاالی
نهایـی بـه مصرفکننـده میشـود کـه توسـط عناصـر
فعـال طـول زنجیـره بر روی یـک محصول خـام انجام
می شـود تـا بـه محصـول نهایـی تبدیـل شـده و بـه
دسـت مصـرف کننـده نهایـی برسـد.
وی هـدف از ایجـاد زنجیـره ارزش ،بهینه سـازی ارزش
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ایجـاد شـده در طـول زنجیـره (از مزرعه تا سـفره) و نیز
بـاز توزیع مناسـب ارزش حاصل شـده در میـان فعاالن
اصلـی زنجیـره دانسـت و تصریـح کـرد :ایـن مسـتند
می توانـد بـه عنـوان الگویی بـرای بهره بـرداران بخش
کشـاورزی که عالقمند بـه تولید محصـوالت ارگانیک،
گواهی شـده و دوسـتدار محیط زیسـت و افزایش ارزش
محصوالت خام کشـاورزی هسـتند ،باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از ویژگی هـای
مهـم مجتمـع ضرغامی می تـوان بـه فعالیت هـای
بخـش کشـاورزی تحـت نظـارت سـه مدیـر کنتـرل
کیفیـت جهـت دریافت پروانه اسـتاندارد تشـویقی انجام
می گیـرد ،بازچرخانـی ضایعات کشـاورزی از نقاط قوت
ایـن مجتمـع می باشـد (اسـتفاده از بقایـای محصوالت
زراعـی و باغـی در تهیـه خـوراک دام /وجـود حوضچـه
پـرورش ماهـی که از فضـوالت ماهـی در تغذیه گیاهی
اسـتفاده می شـود ،).بسـته بنـدی محصوالت ،اسـتفاده
از برنـد مزرعـه باصـری و لیبـل بـر روی محصـوالت
تولیـدی ،بـا ایجـاد کارگاه لبنیاتـی ،محصـوالت خود را

طـی چرخـه ارزش بـه کاال تبدیل نموده و با برندسـازی
فصـل نوینـی از کشـاورزی را برای خود رقم زده اسـت،
درکنـار اجـرای کشـاورزی پایـدار و توجه بـه حوزه های
زیسـت محیطـی ،آبشـخورهایی در مسـیر حیوانـات
وحشـی تـدارک دیـده شـده اسـت ،ایـن مزرعـه تحت
نظارت شـرکت های بازرسـی دارای مجوز از اسـتاندارد،
در حـال طـی دوره گـذار بـه ارگانیک می باشـد و ایجاد
اشـتغال مسـتقیم بـه تعـداد  24نفر از دیگـر مزیت های
ایجـاد شـده توسـط ایـن مجتمع می باشـد اشـاره نمود.

استقبال بی سابقه کارشناسان کشاورزی از دوره آموزشی
احراز صالحیت مدیران کنترل کیفیت

رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سلامت
غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :دوره آموزشـی چهار روزه
مدیـران کنتـرل کیفیـت محصـوالت
خـام کشـاورزی با حضـور بیـش از 280
فراگیـر بـه صـورت وبینـاری در اسـتان
فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیط
زیسـت و سلامت غـذا در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمد
مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه وظیفه
مدیـران کنتـرل کیفی که شـامل کنترل
و نظـارت مسـتمر بـر کیفیـت محصـول
و خدمـات در جهـت بـرآورده سـازی
الزامـات خریـداران و الزامـات و مقـررات
قانونـی می باشـد ،بیـان کـرد :کیفیـت و
سلامت محصـوالت کشـاورزی تنهـا با
مدیریـت صحیـح و علمی قابل دسـتیابی
اسـت کـه ایـن مهـم ضـرورت حضـور
مدیـران کنتـرل کیفـی در کنـار بهـره
بـرداران بخـش کشـاورزی را پررنـگ تر
می نمایـد.

وی تصریـح کـرد :ایـن دوره آموزشـی با
اسـتقبال بـی سـابقه کارشناسـان بخش
کشـاورزی در قالب  14کالس آموزشـی
از ششـم تـا نهـم مهرمـاه برگـزار گردید
کـه در ایـن دوره مـوارد متعـددی نظیـر
اصـول و مبانـی تولیـد محصـول گواهی
شـده و ارگانیـک ،تغذیـه گیاهـی،
توصیـه کـودی بـا اولویـت  8محصـول
منتخـب ،تفسـیر آزمـون خـاک و آب و
اسـتانداردهای کمـی و کیفی آب و خاک،
استانداردسـازی و دسـتورالعمل حدمجـاز
آالینـده ها ،اسـتانداردهای عملیات خوب
کشـاورزی در تولیـد محصـول گواهـی
شـده ،اصـول مدیریـت بـه زراعـی و بـه
باغـی در تولیـد محصـول گواهی شـده،
آشـنایی بـا پروسـه صـدور گواهـی حـد
مجـاز آالینـده هـا ،نقـش پیـش آگاهـی
در مدیریـت تلفیقـی آفـات ،کنتـرل
غیرشـیمیایی عوامـل خسـارت زا ،نظـام
مهندسـی و بازاریابـی و بازاررسـانی،
آمـوزش سـامانه پنجـره ،فـن آوری پس
از برداشـت ،بسـته بنـدی و برندینـگ با

حضـور اسـاتید مجـرب تدریـس گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد:
در انتهـای دوره بـا توجـه بـه تجربیـات
موفقی که در سـنوات گذشـته در اسـتان
وجـود داشـت ،گزارشـی از فعالیت هـای
انجـام شـده در شهرسـتان هـا در زمینـه
تولیـد محصـول گواهـی شـده گوجـه
فرنگـی ،پیـاز ،سـیب زمینی و  ...توسـط
کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان هـا و مدیـران کنتـرل کیفـی
موفـق ارائـه گردید.
وی اظهـار کـرد :شـرکت کننـدگان
درایـن دوره پـس از قبولـی در آزمـون و
دریافـت گواهینامـه دوره ،جهـت دریافت
پروانـه مدیرکنتـرل کیفیـت محصـوالت
خـام کشـاورزی بـه اداره کل اسـتاندارد
معرفـی خواهند شـد و کارشناسـان ،پس
از دریافـت ایـن پروانـه بر اسـاس تبصره
 1مـاده  5آییـن نامـه تاییـد صالحیـت
مدیـران کنتـرل کیفیـت حداقـل 16
سـاعت دوره آموزشـی سـاالنه بایـد طی
نما یند .
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مشتریان؛ اصلی ترین سرمایه های هر سازمان هستند
مدیـر بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه
شـكايات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس،
در یازدهمیـن جلسـه تیـم مشـتری مـداری گفـت:
مشـتریان اصلـی تریـن سـرمایه های هـر سـازمان
هستند .
به گـزارش روابط عمومي مديريت بازرسـي ،ارزيابي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،فـرج الـه عباسـی افزود:
هـر سـاله نتایـج تجزیـه و تحلیـل سـنجش میـزان
رضایـت مشـتریان در اختیـار مدیـران سـتادی قرار
می گیـرد تـا با بررسـی نقاط قـوت و ضعـف خود از
دیـدگاه مشـتریان که اصلـی ترین سـرمایه های هر
سـازمان هسـتند و سـازمان ها کلیه خدمـات خود را

براسـاس نیاز هـای آن هـا برنامـه ریـزی می کننـد
بـه تواننـد در تدویـن اولویـت هـا و برنامه های خود
از آن هـا بهـره ببرنـد تـا سـازمان بتوانـد به سـطح
قابـل قبولی از میزان رضایت مشـتریان خود دسـت
یابد.
وی تصریـح کـرد :جلسـات تیـم مشـتری مـداری

بـه صـورت مسـتمر بـا هـدف جـاری سـازی مـدل
تعالـی سـازمانی و معیارهـا و زیـر معیارهـای مرتبط
بـا بحـث مشـتریان برگـزار می گـردد کـه مدیریت
بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه
شکایات سـازمان مسـئولیت پیشـبرد اهداف ،برنامه
هـا و اسـتراتژی های مرتبط بـا آن را برعهـده دارد.

ادامه ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها
مدیـر بازرسـی ،ارزیابـی عمکـرد و پاسـخگویی بـه
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :در یـک مـاه اخیر طـرح ها و پروژه های سـال
 98شهرسـتان های اسـتهبان ،نی ریـز ،داراب و زرین
دشـت بررسـی و ارزیابـی گردیـده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت بازرسـي،
ارزيابـي عملكرد و پاسـخگويي به شـكايات سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،فـرج اهلل عباسـی
افـزود :هـر سـاله عملکـرد مدیریـت جهاد کشـاورزی
شهرسـتان های اسـتان فـارس براسـاس موافقـت
نامه هـای مالـی ،دسـتورالعمل هـا و شـاخص های
تعییـن شـده براسـاس مـدل تعالـی سـازمانی انجـام
می گیـرد.
وی تصریـح کـرد :بازخـورد ایـن ارزیابـی هـا اصالح
و بهبـود رونـد اجـرای طـرح هـا و پروژه هـای
شهرسـتان هـا می باشـد کـه پـس از اسـتخراج نقاط
قـوت و نارسـائی ها طـی گزارشـی بـه مدیریت های
شهرسـتانی ،اسـتانی و رئیس سـازمان ارائه می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در یـک مـاه
گذشـته طـرح هـا و پروژه هـای مختلـف حوزه هـای
آب و خـاک ،زراعـت ،باغبانـی ،حفـظ نباتـات ،ترویج
و آمـوزش ،امـوردام و شـیالت ،امـور اراضـی ،صنایع
و مکانیزاسـیون ،مالـی و اداری در شهرسـتان های
اسـتهبان ،نـی ریـز ،داراب و زریـن دشـت براسـاس
مسـتندات و گزارشات ارائه شـده و بازدیدهای میدانی
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انجـام گردیـد .وی بیـان کـرد :از خـرداد مـاه سـال
جـاری (آغـاز عملیات ارزیابـی عملکـرد مدیریتهای
جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها) تاکنـون ارزیابی طرح

هـا و پروژه های  19مدیریت جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس انجـام گرفته و ارزیابی سـایر شهرسـتان های
اسـتان نیز در دسـتور قـرار دارد.

برگزاری مراسم اربعین در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :مراسـم اربعین
حضـرت اباعبدالـه الحسـین (ع) بـا رعایـت کامـل
مـوارد بهداشـتی در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس بـا حضور همـکاران این سـازمان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگـی ولـی
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
حجت االسلام سـید محسـن قائمی افـزود :ایـن
مراسـم بـا سـخنرانی آیـت اله عابـدی رییس اسـبق
حـوزه ی علمیـه اسـتان فـارس و مرثیه خوانـی مداح
و ذاکـر اهـل بیـت کریـم پـور برگـزار شـد.
وی ضمـن تشـکر و قـدر دانـی از هیئـت شـهدای
سـنگر سـاز بـی سـنگر و اداره ی امـور فرهنگـی و
توسـعه ی ارزش هـای اسلامی که ایـن مراسـم را
بـه بهتریـن شـکل بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای
بهداشـتی تـدارک دیـده انـد ،تصریـح کـرد :اگرچـه
امسـال بـه دلیـل ویـروس منحـوس کرونـا؛ دور از
کربلا و حـرم حضـرت ابـا عبدالـه هسـتیم ولـی بـه
فرمایـش مقـام معظـم رهبـری اگرچـه دوریم بـه یاد
تـو سـخن می گوییـم.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :خیلـی هـا
عاشـق و مشـتاق حضـور در راهپیمایـی کنـار مضجع
شـریف امـام حسـین (ع) بودنـد و سلام بـه ابالفضل

العبـاس سـاقی العطاشـا و زیارت سـایر شـهدا و شـاه
نجـف را هـر روز مـرور می کردنـد.
وی اظهـار کرد :امسـال اولین سـال فراق سـردار دل
ها شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اسـت و اربعین امسال
یـک اربعیـن خاصـی اسـت ،عراقی هـا اشـتیاق خود
را جهـت حضـور ایرانیـان نشـان دادنـد و بـه نیابت از
ایرانـی ها باالخص سـردار شـهیدمان زیـارت کردند.
قائمی بـا اشـاره بـه اینکـه حضـرت آقـا نیـز نکته ای
را فرمایـش دادنـد کـه مثـل همیشـه راهگشـا بـود و
ایـن نکتـه آن بـود کـه زیـارت و راهپیمایـی اربعیـن
را منـوط بـه دسـتور سـتاد ملـی کرونـا کردنـد ،تاکید
کـرد :لـذا مـردم زیـارت اربعیـن را در منزل بـه نیابت
از همـه ی عاشـقان ایـن راهپیمایـی بـه صـورت هم
زمـان برگـزار کنند.
وی اظهـار کـرد :مـا نیز امـروز با این مراسـم مطلوب
آرزومنـد قبولـی زیـارت از راه دور را داریم و امیدواریم
در سـال آینـده جـزء زائریـن حضـرت سیدالشـهدا در
اربعین باشـیم.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 65مهرمـــــــاه 1399

41

معرفی برترین های مسابقه
عکاسی و نقاشی
همـگام بـا کمپیـن "نـه بـه آتـش زدن کاه و کلش"

اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،بـا هـدف فرهنـگ سـازی حفـظ بقایـای
گیاهـی و ضـرورت حفاظـت از محیـط زیسـت اقدام
بـه برگـزاری مسـابقه عکاسـی و نقاشـی بـا موضوع
"مضـرات آتـش زدن کاه و کلـش" کـرد.
ضمـن عـرض تشـکر از شـرکت کننـدگان در
مسـابقات ،پـس از بررسـی اثـرات ارسـالی توسـط
داوران نتایـج زیـر حاصـل شـد.
مسـابقه نقاشـی؛ توسـط خانـم هـا پریسـای علـم،
ماهـرخ زنـده بـودی و بهـاره اسـماعیلی داوری شـد
کـه پـس از ارزیابی هـای انجـام شـده ،در بخـش
کـودکان و نونهـاالن تانیـا خنشـا ،یکتـا یعقوبـی و
فاطمـه حسـینی و در بخش نوجوانـان ثامیه قلندری،
سـپهر عبداللهـی و هسـتی نجفـی بـه ترتیـب بـه
عنـوان برگزیـدگان رتبه هـای اول تـا سـوم معرفـی
شد ند .
مسـابقه عکاسـی؛ توسـط آقایـان امیـد منوچهری و
عبـداهلل حاجـی پـور داوری شـد و سـعیده صداقـت
در بخـش اختصاصـی و حسـین محبـی در بخـش
عمومی بـه عنـوان برگزیـدگان معرفـی شـدند.
معرفی داوران بخش نقاشی:
پریسـای علـم فـارغ التحصیـل رشـته کشـاورزی
(گیاهپزشـکی) ،شـروع فعالیـت هنـری از سـال 70
و در حـال حاضـر مربـی بخش کودک در نقاشـخانه
عطـروش اسـت.
ماهـرخ زنـده بـودی متولـد دانـش آموختـه رشـته
مدیریـت صنعتی در مقطع لیسـانس و فوق لیسـانس
از دانشـگاه خلیـج فـارس بوشـهر و هرمـزگان
می باشـد .فعالیـت خـود در زمینـه نقاشـی و طراحی
را از سـال  ۱۳۸۱آغـاز کـرده و از سـال  ۹۷اقـدام
بـه برگـزاری کالس هـای نقاشـی و طراحـی ویـژه
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کـودک ،نوجـوان و بزرگسـال کـرد.
بهـاره اسـماعیلی دانش آموخته رشـته مهندسـی در
مقطع کشـاورزی از دانشـگاه جامـع علمی کاربردی_
مرکـز آمـوزش کشـاورزی فـارس (بعثت)می باشـد.
فعالیـت هنـری خـود را از کودکـی آغـاز و رسـما
در زمینـه نقاشـی و طراحـی از سـال  1387در
آموزشـگاه های متعدد نسـبت به آموزش هنرجویان
پرداختـه اسـت و هم اکنـون نیز با مدارک موسـس،
مدیـر و مـدرس آموزشـگاه هنرهـای تجسـمی آوینا
بـه فعالیـت هنری خـود می پـردازد.
معرفی داوران بخش عکاسی:
امیـد منوچهـری ده سـال سـابقه عکاسـی خبـری و
دو عنـوان اولـی در جشـنواره مطبوعـات فـارس را

در کارنامـه کاری خـود دارد .موفـق بـه  ،شـرکت در
چندیـن جشـنواره عکـس اسـتانی و شـهری شـده و
در کتـاب شـاهدان بصیـر صاحـب اثـر شـده اسـت و
سـابقه داوری جشـنواره عکـس شـب یلـدای سـایت
آبـان پـرس دارد.
عبدالـه حاجی پـور ،فارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد
عکاسـی از دانشـکده هنرهـای زیبـا دانشـگاه تهـران
می باشـد و موفـق بـه شـرکت در نمایشـگاه های
گروهـی عکاسـان ایرانـی در فسـتیوال فتوگرافیـا
ایروپیـا  ،ایتالیـا و دومیـن سـاالنه عکـس دانشـگاه
تهـران شـده اسـت و برگـزاری نمایشـگاه های
انفـرادی عکـس در شهرسـتان کازرون بـا عناویـن :
"ایـن بـود زندگـی؟! " و "اینجـا چیزهایی بـرای دیدن
هسـت" از جمله اقدامات شـاخص این هنرمند اسـت.

برگزیدگان بخش عکاسی

سعیده صداقت  -ویژه

حسین محبی  -عمومی
برگزیدگان بخش نقاشی

نفر دوم  :سپهر عبدالهی 11-ساله شیراز

نفر سوم  :هستی نجفی 13 -ساله  -اهر (آذربایجان شرقی)

Scanned by CamScanner

نفر اول  :سامیه قلندری 11-ساله شیراز

Scanned by CamScanner

یکتا یعقوبی  9ساله آباده

تانیا خنشاء 7-ساله زرین دشت

فاطمه (بنیتا) حسینی  6ساله
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شهرستان آباده
مهزاد محمودی

آغاز بهره برداری هم زمان از قنوات احیاء شده
در آباده

و بـه دلیـل اسـتفاده باغـداران از مـواد ریـز مغذی خصوص ٌا کلسـیم بـه صورت
محلـول پاشـی قابلیـت خوبی بـرای انبار و نگهـداری در سـردخانه را دارد.

کلنگ طرح شهرک گلخانه ای  23/5هکتاری
به زمین زده شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت :در یـک آئین به طـور هم زمان
 15طـرح مرمـت و باز سـازی قنوات شهرسـتان آبـاده به بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ،مهدی
امینـی بـا اشـاره به اینکـه آیین مذکـور در محل قنات روسـتای علی آبـاد بر پا
شـده بـود ،تصریح کـرد :این قنوات بـا اعتبار  9میلیـارد و  871میلیـون ریال از
محـل منابـع ملی و اسـتانی مرمت و باز سـازی شـده اند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه  208رشـته قنـات در شهرسـتان آبـاده ثبت
شـده اسـت ،اظهـار کرد :احیـاء و مرمت قنات روسـتای علی آبـاد در طول چهار
کیلومتـر انجام شـده اسـت کـه به منظـور اجـرای آن  694میلیون ریـال اعتبار
دولتـی و  104میلیـون ریـال خـود یاری مردمی صرف شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ عملیـات بـاز سـازی قنـات علـی آبـاد شـامل الیروبـی،
خاک بـرداری ،نوکنـی ،بغـل بـری ،تهیـه و نصب کـول بیضی و دایـره و نصب
تابلـو و سـر ریـز بـوده اسـت.

برداشت سیب از باغ های خسرو شیرین ادامه دارد

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی خسـرو شـیرین گفـت :برداشـت سـیب از 540
هکتـار از باغ هـای منطقـه خسـرو شـیرین تـا نیمـه آبـان ماه آتـی ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ،مهدی
یعقوبـی تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود تـا پایـان زمـان برداشـت بالغ بر
 7600تـن سـیب از باغ های خسـرو شـیرین برداشـت و روانه بازار هـای داخلی
و خارجی بشـود.
این مقام مسـئول با تاکید بر بازار پسـندی سـیب تولیدی منطقه خسروشـیرین
اظهـار کـرد :میـوه تولیـدی بـه لحـاظ کیفیت مناسـب ،عطـر و طعم دلچسـب
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت :هـم زمـان بـا هفتـه دفـاع
مقـدس یـک طـرح احـداث گلخانه بـه مسـاحت  23هکتـار در این شهرسـتان
کلنگ زنـی و عملیـات سـاخت آن آغـاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ،مهدی
امینـی تصریـح کـرد :در حال حاضـر دو شـهرک گلخانه ای در این شهرسـتان
فعـال اسـت و بـا ایجـاد هـر هکتـار گلخانه بـرای  20نفر اشـتغال جدیـد ایجاد
می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :افزایش نـرخ تسـهیالت بانکی ،هزینـه باالی
نصـب گلخانـه و نگهـداری از آن از جملـه موانـع پیـش روی کشـاورزان ایـن
شهرسـتان بـرای توسـعه واحد هـای گلخانـه ای اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه خشکسـالی های متوالی و کمبـود بارش هـا ،تغییر
الگـوی کشـت و کاشـت محصـوالت کـم آب بـر و توسـعه گلخانـه هـا در
شهرسـتان آبـاده ضروری اسـت.

شهرستان اقلید
سمانه استوار

آغاز برداشت سیب زمینی از مزارع اقلید

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفت :برداشـت سـیب زمینـی از بالغ بر
 6هـزار هکتـار از اراضی در این شهرسـتان آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید ،سـید
علـی آقـا میـر طالبی تصریح کـرد :برآورد می شـود  240هزار تن سـیب زمینی
از مـزارع شهرسـتان اقلیـد بـه عنـوان قطـب تولیـد ایـن محصـول در اسـتان
فـارس برداشـت و به بازار سراسـر کشـور ارسـال شـود.
بـه گفتـه وی؛ سـطح زیـر کشـت سـیب زمینـی در شهرسـتان اقلید نسـبت به
سـال گذشـته افزایـش  33درصـدی داشـته و ایـن شهرسـتان را همچنـان در
جایـگاه نخسـت تولیـد ایـن محصـول در اسـتان فارس نگاه داشـته اسـت.
میرطالبـی توپوگرافـی و شـرایط اقلیمی مناسـب ،اسـتفاده از شـیوه های نویـن
آبیـاری ،گرایـش کشـاورزان بـه تولید بـذر و انجـام فعالیت هـای تحقیقاتی در
خصـوص مقایسـه ارقام مختلف سـیب زمینی را از جمله دالیل توسـعه کشـت
ایـن محصول در شهرسـتان اقلید دانسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد :آگریا ،سـانتهِ ،جلـی ،بانبـا ،فانتا و میلـوا از عمده
ارقام سـیب زمینی کشـت شـده در مزارع شهرسـتان اقلید اسـت کـه محصول
تولیـدی بـه لحاظ کمی و کیفـی از عملکـرد مطلوبی برخوردار اسـت.
میرطالبـی بـا بیـان اینکـه سـیب زمینـی تولیـدی مقـداری از نیـاز بـذری
کشـاورزان را بـرای کشـت آتـی ایـن محصـول را بـر آورده می کنـد ،افـزود:
امیدواریـم بـا سـرمایه گـذاری اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در بخـش صنایـع
نگهـداری و سـردخانه ای و تبدیلـی شـاهد تکمیـل زنجیره تولید سـیب زمینی
در شهرسـتان اقلیـد باشـیم.

پیش بینی تولید  40هزار تن لوبیا در اقلید

معـاون فنـی و اجرایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت :با
آغـاز برداشـت لوبیـا در ایـن شهرسـتان بیـش از  40هـزار تـن لوبیـا از مـزارع
تولیـد و روانـه بازارهـای مصـرف می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد،
عبدالکریـم عابدینـی تصریـح کـرد :بیـش از  14هـزار هکتـار از مـزارع ایـن
شهرسـتان بـه کشـت لوبیـا اختصاص داشـته که نسـبت به سـال گذشـته 40
درصـد افزایـش داشـته اسـت.
وی افـزود :ارقـام کشـت شـده در شهرسـتان اقلیـد شـامل رقم هـای محلـی،

چیتـی ،لوبیـا قرمـز ،تلاش ،صالـح و رقم هـای جدیـد غفـار ،کوشـا و صـدری
ا ست .
او بیـان کـرد :کاشـت ارقـام پربـازده و بـا کیفیـت ،اسـتفاده از روش هـای
بیولوژیـک در مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری ها ،بذر مال کـردن بذور با اسـتفاده از
باکتری هـای هـم زیسـت و اسـتفاده از آبیاری هـای نوین می توانـد در افزایش
عملکـرد و کاهـش هزینـه هـا نقـش مهمی ایفـا کند.
عابدینـی ابـراز کـرد :حبوبـات عالوه بـر نقـش مهمی کـه در حاصلخیزی خاک
بـا تثبیـت نیتـروژن دارنـد ،بـا تولیـد بقایـای مغـذی منبع بسـیار مناسـبی برای
تغذیـه احشـام و حیوانات محسـوب می شـوند.

طرح گندم بنیان در مزارع اقلید توسعه می یابد

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید

گفـت :طـرح گندم بنیان در سـال زراعی جدید در سـطح  6500هکتـار از مزارع
شهرسـتان اجرا خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد ،سـید
حسـین میرطالبـی تصریـح کـرد :سـطح اجـرای طـرح گنـدم بنیـان در ایـن
شهرسـتان نسـبت به سـال گذشـته افزایش بیش از سـه برابری خواهد داشـت
و در پنـج منطقـه خنجشـت ،شـهرمیان ،آسـپاس ،حسـن آبـاد و سـده عملیاتی
می شـود.
بـه گفتـه وی؛ ایـن اقـدام در پـی موفقیـت طـرح گنـدم بنیـان در سـال زراعی
گذشـته کـه به صـورت آزمایشـی در مناطق شـهرمیان و خنجشـت شهرسـتان
اقلیـد در سـطح دو هـزار هکتـار انجـام شـده بـود ،صـورت می گیرد.
مجـری طـرح گنـدم بنیـان مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید بـا بیان
اینکـه هـدف از اجـرای ایـن طـرح افزایـش  30درصـدی تولیـد گنـدم اسـت،
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افـزود :تحقـق ایـن هـدف نتیجـه مشـارکت کشـاورزان ،کارشناسـان ،مدیران،
محققـان و مجموعـه تولیدکنندگان ماشـین های کشـاورزی مورد نیـاز این طرح
است.
او اسـتفاده از کشـت روی پشـته ،تغذیه مناسـب ،مدیریت بیماری هـای گیاهی،
افزایـش مـاده آلـی خـاک بـا بـه کار گیـری شـیوه های کـم خـاک ورزی و بی
خـاک ورزی ،سیسـتم های نویـن آبیـاری ،اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی و
مقایسـه ارقـام را از جملـه مـواردی دانسـت که در این طـرح مورد اسـتفاده قرار
می گیـرد تـا کشـاورزان بـه عملکـرد باالتـری دسـت یابند.

شهرستان بوانات
هادی خوارزمی

پیش بینی تولید  7هزار تن آلو از باغ های بوانات

شـهریور مـاه آغـاز و تـا اواخـر مهـر مـاه ادامـه دارد ،تصریـح کـرد :سـطح زیر
کشـت گـردو در این شهرسـتان  1800هکتـار بوده و از قدمـت باالیی برخوردار
است.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :وضعیـت مناسـب جـوی در سـال زراعـی
گذشـته ،عبـور از خطـر سـرمازدگی بهـاره ،بارندگی هـای مناسـب و پایداری
تقریبـی منابـع آبـی از عمـده دالیل افزایش تولیـد گردو در شهرسـتان بوانات
ا ست .
بـه گفتـه وی؛ گـردوی بوانـات بـه دلیـل شـرایط آب و هوای خـاص منطقه
دارای طعـم ویـژه و مـورد توجـه عموم اسـت ،ایـن برتری را می تـوان به باال
بـودن روغـن در مغـز گردو نسـبت بـه گردوی سـایر مناطق دانسـت.

شهرستان بیضاء
سمیه کشتکار

افتتاح چهار طرح در شهرستان بیضاء

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت :برداشـت
آلـو از هـزار هکتـار از باغ هـای این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات،
جهانبخـش هاشـمی تصریح کـرد :عملیـات برداشـت از اول مهـر ماه آغـاز و تا
پایـان مهـر مـاه ادامـه خواهـد داشـت کـه پیـش بینی می شـود بیـش از هفت
هـزار تـن محصول برداشـت شـود.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه عـدم وجـود صنایـع فـرآوری آلو در
ایـن شهرسـتان محصـول تولیدی بـه روش های سـنتی فرآوری و بـه آلو بخارا
بـرای مصـارف غذایـی تبدیـل و بـه نقاط مختلف کشـور ارسـال می شـود.
بـه گفتـه وی؛ جوشـاندن آلـو و اسـتفاده از تیـزاب از روش هـای سـنتی تبدیل
آلـو به آلـوی بخارا اسـت.

پیش بینی افزایش  20درصدی تولید گردو
در بوانات

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات گفـت :پیـش بینـی
می شـود بـا تولیـد  2700تـن گـردو در ایـن شهرسـتان تولیـد ایـن محصـول
نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش  20درصـدی داشـته باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات ،سـید
عبدالرسـول موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت ایـن محصـول از اواسـط
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مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـاء گفـت :چهـار واحـد بسـته بندی
و انجمـاد ماهـی ،میگـو ،گلخانـه و گاوداری در شهرسـتان بیضـا افتتـاح شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضاء ،منصـور امیریان
افـزود :بـا افتتـاح ایـن طـرح هـا بـرای  12نفر به طـور مسـتقیم شـغل ایجاد
شـده است.
وی بیـان کـرد :طـرح واحـد بسـته بنـدی و انجماد ماهـی و میگو ،بـا اعتباری
بالـغ بـر  14میلیـارد ریال ،طرح گاو شـیری  30راسـی بـا اعتباری بالـغ بر 15
میلیـارد ریـال ،طـرح گلخانـه سـبزی و صیفـی (فلفل دلمـه ای) با اعتبـار بالغ
بـر  15میلیـارد ریـال و تسـهیالت ارزان قیمـت  10میلیـارد ریالـی در زمینـی
بـه مسـاحت  5000متـر مربـع و گلخانـه سـبزی و صیفـی ( گوجـه فرنگی) با

اعتبـار بالـغ بـر  1800میلیـون ریال در زمینی به مسـاحت  1100متـر مربع راه
اندازی شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد :ظرفیـت سـاالنه واحـد بسـته بنـدی و
انجمـاد ماهـی و میگـو  20تن و ظرفیت سـاالنه تولید شـیر واحـد گاوداری 30
راسـی 190 ،تـن ،ظرفیـت تولیـد سـاالنه گلخانه سـبزی و صیفـی (فلفل دلمه
ای) بیـش از 60تن اسـت.
وی تصریـح کـرد :ایـن طرح ها بـا حضور محمـود رضایی معـاون هماهنگی و
امـور عمرانی اسـتانداری اسـتان فـارس ،محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،محسـن علیزاده نماینده مردم شهرسـتان های
بیضـا و سـپیدان در مجلـس شـورای اسلامی ،کیامـرث همتـی فرمانـدار
شهرسـتان بیضـا ،عباس درویشـی امـام جمعه این شهرسـتان بیضـاء و جمعی
از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی افتتاح شـد.

شهرستان پاسارگاد
احمدرضا محیط

پیش بینی تولید بیش از  200هزار تن علوفه
از مزارع ذرت علوفه ای در پاسارگاد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد از آغاز برداشـت ذرت علوفه ای از
اواخـر شـهریور مـاه در  3900هکتار از مـزارع این شهرسـتان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد ،سـید
حسـن موسـوی گفـت :پیـش بینی می شـود بیـش از  200هـزار تـن علوفه از
مـزارع ذرت علوفـه ای برداشـت و بـه واحد هـای دامپروری تحویل داده شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات برداشـت محصـول مکانیـزه
و شهرسـتان پاسـارگاد دارای پنـج دسـتگاه خـودرو و پشـت تراکتـوری اسـت،
افـزود :در زمـان شـدت یافتن برداشـت ذرت علوفـه ای به تعداد دسـتگاه های
موجـود افزوده خواهد شـد.
بـه گفته وی؛ ارقام غالب ذرت علوفه ای کشـت شـده در شهرسـتان پاسـارگاد
شـامل  700 ،600و  500اسـت کـه کارشناسـان جهـاد کشـاورزی بـر رونـد
به زراعـی ایـن مـزارع نظـارت کامـل دارند.

شهرستان خرامه
طیبه مردانه

اجرای سیستمهای نوین آبیاری در اراضی خرامه

مسـئول امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه
از اجـرای طرحهـای آبیـاری نویـن در  ۴۰هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن
شهرسـتان خبـر داد و گفـت :در ده هکتـار از اراضـی باغـی و زراعـی ایـن طرح
هـا بـه بهـرهبرداری رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه ،حلیمه
بذرافکـن اظهـار کـرد :متناسـب بـا وضعیـت آب ،خـاک و اقلیـم ،از  ۳۰هکتـار
اراضـی تحـت اجـرای طـرح آبیـاری نویـن ۹ ،هکتـار بـه روش کم فشـار و ۲۱
هکتـار بـه سیسـتم نـوار ی و بابلـر تجهیز می شـود.
ایـن کارشـناس ،توسـعه سـامانه های آبیـاری نویـن را راهـکاری اثربخـش در
افزایـش بهـر ه وری آب خوانـد و ابـراز کـرد :اعتبـارات بالعوض دولـت در این
زمینـه بیانگـر اهمیـت موضـوع و لـزوم اجرایی شـدن طرح اسـت.
بذرافکـن؛ علـت عـدم اسـتقبال کشـاورزان شهرسـتان خرامـه بـه اجـرای
سیسـتم های نویـن آبیـاری را نبـود زیرسـاختهایی نظیـر کانالهـای انتقـال
آب ،اسـتخرهای ذخیـره آب ،تامیـن بـرق و بـاال بـودن هزینـه خریـد لولـه و
تجهیـزات کار عنـوان کـرد.
مسـئول امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه
برنامـه ریـزی منسـجم ،توجـه بـه آموزش کشـاورزان و اطالعرسـانی بـه موقع
را از مهمتریـن عوامـل موثـر بـر موفقیت طرح دانسـت.

بانوی کار آفرین خرامه ای قارچ گانودرما
تولید میکند

مسـئول آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه با بیان
اینکـه یـک بانـوی کار آفریـن در ایـن شهرسـتان قـارچ دارویی گانودرمـا تولید
می کنـد ،گفـت :ایـن کار آفریـن در  ۶مـاه نخسـت سـال جـاری  ۱۴۰کیلوگرم
گانودرمـای خشـک تولیـد و آماده عرضـه دارد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ،فرانک
کاوسـی تصریـح کرد :واحـد تولید قـارچ گانودرمـا در زیر بنایی به مسـاحت ۷۸
متـر مربـع و در روسـتای قشلاق درنیـان بخـش کربـال ایـن شهرسـتان واقع
شـده است.
وی خالقیـت ،ریسـک پذیری و مصمم بـودن را از ویژگیهای بـارز کارآفرینان
عنـوان کـرد و افـزود :دو خصوصیـت سـخت کوشـی و هدفمنـد سـمیرا زارع
قشلاقی ،ایـن بانـوی کار آفرین را که خود فـارغ التحصیل رشـته اگرواکولوژی
اسـت ،از کار جـوی بـودن به کارآفریـن تبدیل کرده اسـت.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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شهرستان خرم بید
مریم زارع قنات نویی

تسطیح لیزری  55هکتار از اراضی قادرآباد

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد :طبق روال سـال گذشـته در صورت فراهم شـدن
بسـتر فـروش ،سـود صددرصـدی عایـد تولیدکنندگان ایـن نوع قارچ می شـود.
کاوسـی بـر لـزوم تخصیـص تسـهیالت ارزان قیمـت ،تسـهیل امـور و حـذف
مقـررات زائـد بـرای کارآفرینـان تاکیـد کـرد و یـادآور شـد :ایجـاد فرصتهای
شـغلی ،تولیـد ثـروت و بهبـود شـرایط اقتصـادی ،ارتقای سـطح توسـعه جامعه
را در پـی دارد.
مسـئول آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ابراز
کـرد :ایجاد کسـب و کارهـای جدید در هر منطقـه موجب اشـتغالزایی ،افزایش
درآمـد ،رشـد اقتصـادی و کاهـش ناهنجاریهـای اجتماعـی خواهد شـد.

بیش از  ۳۰۰فرصت شغلی در خرامه ایجاد شد

کارشـناس واحد طـرح و برنامه
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان خرامـه از ایجـاد
 ۳۳۵فرصـت شـغلی جدیـد
در زیـر بخش هـای مختلـف
کشـاورزی ایـن شهرسـتان از
ابتـدای سـال جـاری تاکنـون
خبـر داد و گفـت :ایـن تعـداد
فرصت شـغلی ثبت شـده فراتر
از سـهمیه ابالغـی بـه بخـش کشـاورزی شهرسـتان خرامـه اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه ،سـعید
عبـدی طالـب بیگـی ابـراز کـرد :با محقق شـدن  ۱۰۶درصـدی تعهد اشـتغال،
خرامـه موفـق به کسـب رتبه نخسـت اسـتان در ثبـت آمار فرصت های شـغلی
کشـاورزی در سـامانه رصد شد.
ایـن کارشـناس؛ راه انـدازی گلخانه هـای کوچـک مقیـاس و بهـرهوری
ی پـروری در اسـتخرهای ذخیره
هوشـمندانه از ظرفیت هـای موجـود نظیـر آبز 
آب کشـاورزی را عامـل موفقیـت مجموعـه مدیریـت شهرسـتان در اجـرای
تعهـدات برشـمرد.
عبـدی طالـب بیگـی بـر مدیریـت علمی منابـع و تغییـر نگـرش بـه بخـش
کشـاورزی تاکیـد کـرد و افـزود :اسـتفاده از فـن آوریهـای نویـن و توجـه بـه
صنایـع تبدیلـی کشـاورزی راهکاری بـرای افزایـش فرصت های شـغلی پایدار
در جامعـه اسـت.
کارشـناس واحـد طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه
تصریـح کـرد :با فراهم شـدن زیرسـاخت هـا ،اهتمام دسـتگاه هـا و بانک های
عامـل می توانـد به طرز چشـمگیری موتور اقتصاد کشـور را به حرکـت درآورد.
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مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
خرم بیـد گفـت :عملیـات تسـطیح لیـزری  55هکتار از اراضی دشـت قـادر آباد
ایـن شهرسـتان بـه پایان رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ،علی
مسـعودی تصریـح کـرد :ایـن عملیات بـه همراه طـرح مرمت و باز سـازی یک
کیلومتـر جـاده بیـن مـزارع کـه در آسـتانه اجـرا اسـت از اعتبـار  3500میلیون
ریالی برخوردار اسـت.
به گفته وی؛ اعتبار مذکور از محل اعتبارات ملی تامین و هزینه شده است.
ایـن کارشـناس افزود :تسـطیح اراضی زراعی علاوه بر بهبـود مدیریت آبیاری
در مزرعـه بـه اسـتفاده بهینـه از نهاده های کشـاورزی و افزایش بهـره وری در
مـزارع کمـک میکنـد و باعـث کاهـش زمـان آبیاری ،کاهـش نیروی انسـانی
مـورد نیـاز و یکنواختـی عمق آبیاری می شـود.

پایان برداشت انگور از سطح  800هکتار از باغ های
شهرستان خرم بید

مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید گفـت :عملیات
برداشـت انگـور از سـطح  ۸۰۰هکتـار از باغ های این شهرسـتان پایان رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد،
رامیـن جعفـری تصریـح کرد :متاسـفانه میانگین تولیـد انگور در تاکسـتان های
ایـن شهرسـتان از  15تـن در هـر هکتـار بـه کمتـر از هفـت تن کاهـش یافته
است.
بـه گفتـه وی؛ ایـن حجم از خسـارت هـا به دلیل سـرما زدگی بهـاره روی داده
کـه باعث متضرر شـدن باغداران شـده اسـت.

او بیـان کـرد :مهـم تریـن ارقـام کشـت شـده در شهرسـتان خـرم بید شـامل
«خلیلـی»« ،سـیاه سردشـت»« ،رطبـی »« ،شـیرازی»« ،ترکمـن »4و «قرمز
بـی دانه» اسـت .
جعفـری گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از  ۹۰درصـد باغ هـای انگـور در
شهرسـتان خـرم بیـد شـامل رقـم خلیلـی اسـت عمـده محصـول تولیـدی به
صـورت سـنتی بـه کشـمش تبدیـل می شـود.
او اظهـار کـرد :کشـمش های تولیـدی بـه روش هـای « آفتابـی»« ،سـایه
خشـک » و « تیزابـی» فـرآوری میشـود بـه طـوری کـه پـس از فـرآوری
کشـمش تولیـدی  ۲۵درصـد وزن اولیـه میـوه برداشـت شـده خواهـد بـود.

شهرستان خفر
محمدهادی موالیی

آغازبرداشت انجیر از باغ های خفر

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر از شـروع برداشـت انجیر از باغ های
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت :برداشـت انجیر از نیمه شـهریور مـاه آغاز و تا
اواخـر آبـان ماه آتـی ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر ،ارسلان صالحی
تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود در دوره برداشـت نزدیـک بـه  4700تـن
انجیـر بـه صـورت تـازه خـوری و خشـکباری برداشـت و روانه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد :سـطح زیر کشـت ایـن محصول در شهرسـتان
خفـر  6263هکتـار اسـت کـه  4310هکتـار از ایـن بـاغ هـا به صورت کشـت
دیـم و مـا بقـی آن کشـت آبـی اسـت کـه بالغ بـر  70درصـد از تمامی بـاغ ها
مثمر اسـت.
بـه گفتـه وی؛ رقـم غالب انجیر دیم این شهرسـتان سـفید کوهمرهای اسـت و
مناطـق آبسـرد ،شـاغون و کرفـت از عمده روسـتا های تولید کننـده انجیر دیم
در شهرسـتان خفر هستند.

دی مـاه آتی ادامـه یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد
رضـا صالحـی تصریـح کـرد :داراب با سـطح زیـر کشـت  5400هکتـار یکی از
مناطـق مهـم و قطـب تولیـد پنبه در اسـتان فـارس و کشـور به شـمار می آید.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :انتظـار مـی رود بـا توجه بـه متوسـط عملکرد
چهـار تـن محصـول پنبـه در هر هکتـار از مزارع شهرسـتان داراب بیـش از 20
هـزار تـن وش پنبـه برداشـت و بـه مراکز خریـد آن تحویل شـود.
صالحـی افـزود :محصـول پنبـه شهرسـتان داراب بـا توجـه بـه شـرایط آب و
هوایـی منطقـه از کیفیـت الیـاف و مرغوبیـت باالیـی برخـوردار اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ارمغـان ،گلسـتان ،سـاجدی ،ماکسـا ،لیـدر و مـای از مهـم ترین
ارقـام پنبه کشـت شـده در شهرسـتان داراب اسـت .
او بیـان کـرد :برداشـت محصـول پنبـه در داراب اکثـرا بـه صـورت دسـتی و
بخشـی بـا کمبایـن انجـام می شـود.

پیش بینی تولید بیش از  50هزار تن انار در داراب

شهرستان داراب
کاظم نظری

آغاز برداشت وش پنبه از مزارع داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از آغـاز برداشـت پنبـه از مـزارع این
شهرسـتان خبـر داد و گفـت :پیـش بینی می شـود عملیات برداشـت تا اواسـط
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب با اشـاره به آغاز برداشـت انـار در این
شهرسـتان گفـت :پیـش بینـی می شـود بیـش از  58هـزار تـن انـار از باغ های
شهرسـتان داراب برداشـت و به دسـت مشـتریان برسد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد
رضـا صالحـی تصریـح کرد :برداشـت انار تـا پایـان آذر ماه آتی از سـطح 2450
هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان ادامه خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :مهم تریـن ارقـام انـار در باغ های شهرسـتان
داراب شـامل حسـین آقایی ،اشـکفتو ،جزی ،رباب ،ملس سـفید و ترش اسـت.
بـه گفتـه وی؛ حسـین آقایی رقمـی زود رس ،شـیرین و خوش طعم اسـت؛ رقم
اشـکفتو نیـز بـا طعـم ملـس و رنـگ دانه قرمـز و مایـل به سـیاه در بـازار و در
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بین خریداران شـده اسـت.
صالحـی بازارهـاي هـدف محصـول انـار شهرسـتان را شـهرهاي هـم جـوار و
اسـتان هـاي هرمـزگان ،كرمـان ،تهـران ،اصفهان اعالم کـرد و افـزود :درصد
قابـل توجهـي از انـار شهرسـتان بـه خـارج از كشـور صادر مي شـود.

شهرستان رستم
سیروس انصاری

خسارت بیش از  40میلیارد ریالی به بخش
کشاورزی رستم

از عمـده تریـن ارقام آن اسـت.
بـه گفتـه وی؛ سـطح زیر کشـت خرمـا در شهرسـتان زرین دشـت  950هکتار
اسـت کـه نزیـک بـه  350هکتار بـارور و مابقی آن غیـر بارور برآورد می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :توسـعه کشـت نخیلات در دسـتور کار ایـن
مدیریـت اسـت و باغـداران منطقـه بـه آن روی خـوش نشـان داده انـد.

شهرستان سرچهان
زینب طالیی

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت :بـارش باران و تگـرگ به همراه
طوفـان خسـارتی بالـغ بـر  481میلیـارد ریـال بـه محصـوالت کشـاورزی این
شهرسـتان وارد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی تصریـح کـرد :نـا پایداری هـای جوی پنج شـنبه بیسـتم شـهریور ماه
موجـب بـروز آسـیب جدی به محصـوالت زراعـی خصوصا ذرت ،برنـج و دیگر
محصوالت صیفی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در ایـن اتفاق بیـش از  35میلیمتـر نزوالت آسـمانی در یک بازه
زمانی کمتر از سـه سـاعت بارید و خسـارت های سـنگین را وارد کرد.
گـودرزی نقـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی را بـه عنـوان حامی زارعـان در
تمامی چالش هـای اقلیمـی و طبیعـی قابـل توجه دانسـت و بیان کـرد :ضرورت
دارد کـه کارگزارهـای بیمه ای بـا کارهای ترویجی و تشـویقی راه را برای بیمه
کـردن محصوالت کشـاورزان بیـش از پیش همـوار نمایند.

شهرستان زرین دشت
فهیمه سادات کامران

پیش بینی برداشت  750تن خرما از نخلستان های
زرین دشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت گفـت :برداشـت خرمـا از
نخلسـتان های ایـن شهرسـتان از اوایـل شـهریورماه آغـاز و تـا پایـان مهر ماه
ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی زریـن دشـت ،روح الـه
دیانـت تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود  750تـن خرمـا از سـطح باغ های
ایـن شهرسـتان برداشـت شـود که شـاهانی ،خاصویی ،پیـارم ،زاهـدی و گنتال
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تولید کشمش در سرچهان

مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت :نزدیـک به 80
درصـد محصـول انگور تولیدی در این شهرسـتان به کشـمش تبدیل می شـود.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،داود
اسـمعیلی تصریـح کـرد :با پایـان برداشـت انگور از دو هـزار هکتـار از باغ های
ایـن شهرسـتان پیـش بینـی می شـود حجـم تولیـد انگـور تاکسـتان های این
شهرسـتان بـه  30هزار تن برسـد.
بـه گفتـه وی؛  20درصـد دیگر محصول انگور شهرسـتان سـرچهان به مصرف
تـازه خـوری و تهیـه دوشـاب می رسـد کـه ایـن انگـور هـا از ارقام کشمشـی
بوانـات یا خلیلی هسـتند.
این کارشـناس با اشـاره به کیفیت مطلوب کشـمش های شهرسـتان سرچهان،
اظهـار کـرد :غالـب این محصـول به شـهر های تبریـز ،ارومیه ،اصفهـان و یزد
ارسـال می شود.
اسـمعیلی بـا تاکیـد بر اینکـه درآمد اصلـی مردم شهرسـتان سـرچهان از محل

تاکسـتان هـا و تولیـد کشـمش فراهـم می شـود ،ابـراز کـرد :فقـدان صنایـع
تبدیلـی و فـرآوری انگـور باعـث شـده اسـت بخشـی از انگـور هـا ضایـع و از
دسـترس خارج شـود.

تولید  500تن گردو در سرچهان

بـه کشـت پسـته اختصـاص دارد کـه  3949هکتـار آن مثمـر و مابقـی آن غیر
مثمـر بـه شـمار می آید.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه پسـته به عنـوان محصـول اول شهرسـتان سروسـتان
کـه اشـتغال ثابـت دو هـزار نفـر را در بخش کشـاورزی به خود اختصـاص داده
اسـت ،بیـان کـرد :در حال حاضر  80درصد محصول پسـته ی سروسـتان راهی
بازارهـای بیـن المللی می شـود.
او ابـراز کـرد :بـا توانمندی اقلیم شهرسـتان سروسـتان در تولید پسـته می توان
چشـم انـداز بسـیار خوبی برای صنعت پسـته این شهرسـتان ترسـیم کرد.

شناسایی بیش از  100تغییر کاربری غیر مجاز
در سروستان

مسـئول باغبانی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت :برداشـت گردو از
 350هکتـار از باغ هـای سـرچهان به پایان رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،داود
اسـمعیلی تصریـح کـرد :از باغ های گردوی ایـن شهرسـتان  500تن محصول
حاصـل شـده اسـت که نسـبت به سـال گذشـته از افزایـش قابـل مالحظه ای
برخوردار اسـت.
ایـن کارشـناس بـا بیان اینکه گردوی شهرسـتان سـرچهان از کیفیـت مطلوبی
برخـوردار اسـت ،اظهلـر کرد :طعم ویژه ،روغن و سـفیدی مغز گـردوی تولیدی
باعـث برتـری و تمایـز ایـن محصول نسـبت بـه محصـول دیگر مناطق شـده
است.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت :در  6مـاه نخسـت سـال
جـاری  138مـورد تغییـر کاربـری غیر مجاز در این شهرسـتان شناسـایی شـده
ا ست .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان،
شـاهرخ سـامانی تصریـح کـرد :از ادامـه فعالیـت مـوارد شناسـایی شـده مذکور
جلوگیـری و پـس از تشـکیل پرونـده بـرای تعییـن تکلیـف به محاکـم قضایی
معرفـی شـده اند.

شهرستان سروستان
لیال ابراهیم زاده سروستانی

ترمینال های پسته در سروستان فعال شدند

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از آغـاز
فعالیـت  13ترمینـال ضبـط و فـرآوری پسـته در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان،
حمیـد رضـا احسـانی گفـت :علـی رغـم فـرآوری باغ هـای پسـته پیـش بینی
می شـود بالـغ بـر  12هـزار تـن محصـول پسـته برداشـت و بـه ترمینال هـا
روانه شـود.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد :مهـر مـاه اوج برداشـت پسـته از باغ هـای
شهرسـتان سروسـتان اسـت؛ هم اکنون  5534هکتار از اراضی این شهرسـتان

ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد :در سـال گذشـته بـه اسـتناد مـاده  3و 10قانون
حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و باغـی دو فقـره حکـم قلـع و قمـع بناهای
سـاخته شـده در اراضـی کشـاورزی صـادر و اجرا شـد.
بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس قانون حفـظ کاربری ،هرگونه سـاخت و سـاز در قالب
فنـس کشـی ،دیـوار کشـی ،احداث سـاختمان ،احـداث اسـتخر ،اتـاق کارگری،
پـی کنـی و غیـره بدون اخـذ مجوز قانونـی از سـازمان جهاد کشـاورزی ممنوع
و تخلـف محسـوب می گردد.
او تاکیـد کـرد :تمامی مالـکان زمینهـای کشـاورزی قبـل از هـر گونـه تغییـر
کاربـری بـرای مشـاوره و اخذ مجوزهـای قانونی بـه اداره امور اراضـی مدیریت
جهـاد کشـاورزی مراجعـه نمایند.

اجرای حکم قلع و قمع بنا در اراضی زراعی و باغی
شهرستان سروستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از خـود اجرایـی یک فقـره حکم
قلـع و قمع خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان،
شـاهرخ سـامانی گفـت :پـس از اخطـار توقف عملیات سـاخت و سـاز غیر مجاز
و بـه اسـتناد مـواد  3و  10اصالحی قانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغی
ایـن پرونده بـه محکمـه قضایی معرفـی گردید.
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وی افـزود :قلـع و قمـع کـه به صـورت خود اجرایـی واقع در پالک  32مشـهور
بـه دهنـو انجـام گرفتـه بـا حضـور کارشـناس اداره امـور اراضـی شهرسـتان
سروسـتان و همـکاری نیـروی انتظامی بازدیـد و صورتجلسـه شـد.

شهرستان شــیراز
خاطره اکبری

امحاء مزرعه یونجه تحت شرب آب فاضالب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از امحـاء 20هکتـار مزرعـه یونجـه
تحـت شـرب آب فاضلاب واقـع در حومـه ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،
ذبیح الـه سیروسـی با اشـاره بـه اینکه امحـاء باحضـور معاون دادسـتان صورت
گرفـت ،تصریـح کـرد :متخلفین بـه مراجع قضایـی معرفی شـدند و یونجه های
برداشـت شـده در سـایت زبالـه شـهرداری قـرار گرفت.
بـه گفتـه وی؛ علاوه بـر نظـارت دقیـق و فنـی مسـؤلین پهنـه در
تمامی بخش هـای شهرسـتان مسـئولیت های اجتماعـی کارشناسـان در تولیـد
محصـول سـالم در اولویـت تولیـد و ترویـج قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکه به منظـور جلوگیری از آبیـاری با آب فاضالب،
مـزارع صیفیجـات نیـز هـر هفتـه و بـه طور مسـتمر توسـط تیمی متشـکل از
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی ،بهداشـت و محیـط زیسـت پایـش می شـوند،
اظهـار کـرد :در صـورت مشـاهده تخلـف در ایـن زمینه به شـدت بـا متخلفین
برخـورد خواهد شـد.

آغاز برداشت لوبیا قرمز از اراضی شهرستان شیراز

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :از اواخر شـهریور ماه برداشـت
لوبیـا از  400هکتـار از مزارع دشـت ارژن این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح
اهلل سیروسـی تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود  1200تـن لوبیـا با ارزشـی
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بالـغ بـر  24میلیـارد تومـان از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار
شود.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد :برداشـت لوبیـا در دو مرحلـه بـرش دسـتی و
اسـتحصال مکانیـزه توسـط کمبایـن انجـام می شـود.
او افـزود :کشـت لوبیـا نقـش مهمی در تامیـن پروتئیـن گیاهی برای انسـان و
اصلاح و تثبیـت ازت خـاک دارد و بـه عنـوان زراعـت مناسـب بـرای رعایت
یـک تنـاوب زراعـی ایـده آل بـا غالت مورد اسـتفاده اسـت.

برداشت موفقیت آمیز شلتوک به روش
خشکه کاری در شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :برداشـت از مزرعه شـلتوک
کـه بـه صـورت خشـکه کاری در سـطح سـه هـزار متر مربـع انجام شـده بود
موفقیـت آمیـز انجام شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح
الـه سیروسـی تصریـح کـرد :تولیـد مزرعـه آزمایشـی خشـکه کاری شـلتوک
 1100کیلـو گـرم و معـادل بـا  5407کیلوگـرم در هکتـار محاسـبه می شـود.
بـه گفتـه وی؛ کشـت برنـج بـه روش خشـکه کاری بـا برنامـه ریـزی و بـه
صـورت آزمایشـی در سـه نقطـه از شهرسـتان شـیراز انجـام شـده اسـت کـه
برداشـت از آنهـا نیـز بـه زودی انجـام می شـود.
او بـا بیـان اینکـه برنج یک محصـول راهبردی در کشـور اسـت ،تصریح کرد:
کشـت بـه روش خشـکه کاری بـا داشـتن مزایایی ماننـد اثر بخشـی بهترکود
و سـموم آفـت کش نسـبت بـه روش غرقابـی ،تهیه زمیـن با حداقـل عملیات
خـاک ورزی ،کاهـش زمـان کشـت و کاهش هزینه هـای تولید در دسـتور کار
تحقیـق و ترویج اسـت.
سیروسـی از بهبـود و حفـظ سـاختمان خـاک و صرفـه جویـی درمیـزان آب
مصرفـی بـه عنـوان مهـم تریـن مزایـای خشـکه کاری برنـج یـاد کـرد.

آغاز برداشت  1400هکتار انار در کوهمره سرخی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :برداشـت انـار از باغ هـای
دهسـتان کوهمـره سـرخی ایـن شهرسـتان از اواخـر شـهریور مـاه آغـاز و تـا
پایـان مهـر مـاه نیـز ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،
ذبیح الـه سیروسـی تصریـح کـرد :متوسـط عملکـرد باغ هـای انـار منطقـه
کوهمـره سـرخی بـا سـطحی بالـغ بـر  1400هکتـار بیـش از  25تـن در هـر
هکتـار اسـت.

نوعـی بـا بیـان اینکـه صرفـه جویـی در مصـرف آب و اسـتفاده از طرح هـای
آبیـاری نویـن در اولویـت اسـت ،اظهار کـرد :مزارع کدوی شهرسـتان فراشـبند
بـه صـورت سیسـتم نـواری آبیاری می شـود.

شهرستان فسا
سمیرا طاهری

آغاز برداشت زیتون در فسا
بـه گفتـه وی؛ بریـت ،میخـوش و اتابکـی از مهـم تریـن ارقـام انـار دهسـتان
کوهمـره سـرخی اسـت کـه علاوه بـر فـروش در بـازار داخلی به کشـور های
حـوزه خلیـج فـارس نیز صـادر می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه شـور شـدن آب رودخانـه در منطقـه مذکور
باعـث کاهش تولید انار شـده اسـت ،افزود :بـا هدف تغییر نگـرش بهره برداران
و اجـرای شـیوه های مدیریتـی جدیـد در باغ هـای انـار ،سـایت الگویـی طرح
امیـد نیـز در سـطح چهار هکتار در روسـتای سـبوک ایجاد شـده اسـت.

شهرستان فراشبند
علی داد سرایی خوب

کاشت کدو در فراشبند آغاز شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از آغاز کاشـت کدو از نیمه شـهریور
مـاه در بخـش مرکزی این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند،
فرامـرز نوعـی گفـت :پیـش بینی می شـود بـا اختصـاص بیـش از  650هکتار
از اراضـی شهرسـتان بـه کاشـت کـدو بیـش از  16هـزار تن محصـول تولید و
روانـه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد :کاشـت کدو به صورت کشـت مسـتقیم و بدون
عملیـات خـاک ورزی در پشـته های باقـی مانـده از محصـول صیفـی کشـت
قبـل انجام می شـود.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت :برداشـت زیتـون از باغ های این
شهرسـتان از اواخـر شـهریور مـاه آغاز و تـا پایان آبـان ماه آتی ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،ناصـر
انصـاری تصریـح کـرد :پیـش بینی می شـود قریب به چهـار هزار تـن زیتون از
 ۷۵۰هکتـار از باغ های شهرسـتان فسـا برداشـت شـود.
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد :برداشـت زیتون از ارقام کنسـروی شـروع و نهایت ًا
بـا ارقـام روغنی بـه پایان خواهد رسـید.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه اصلاح باغ های زیتـون و کاشـت ارقـام مرغوب و
سـازگار بـا اقلیم شهرسـتان فسـا نظیر فیشـومی و کنسـروالیا میانگیـن عملکرد
پنـج تـن در هر هکتار شـده اسـت.
انصـاری اظهـار کرد :کشـت زیتون بـه عنوان کشـت جایگزین مرکبـات و یک
محصـول کـم آب بـر در سـال جـاری در دسـتور کار مدیریت جهاد کشـاورزی
شهرسـتان فسـا قرار گرفته اسـت.
او بـا بیـان اینکـه برداشـت زیتـون بـه صـورت سـنتی و بـا اسـتفاده از نیـروی
انسـانی صـورت میگیـرد ،گفـت :اشـتغالزایی بسـیار بـاال و قابـل توجهـی در
فصـل برداشـت زیتـون ایجـاد می گـردد.

تولید بیش از هزار تن گوشت قرمز در فسا

رئیس اداره بهبـود تولیدات دامی مدیریت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت:
در  6ماهـه نخسـت سـال جـاری 1347
تـن گوشـت قرمـز در ایـن شهرسـتان
تولیـد و روانـه بـازار مصرف شـده اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد
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کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،محمدجـواد جمالـزاده تصریـح کـرد :این مقـدار از
گوشـت قرمـز در بیـش از دو هـزار واحـد دامپـروری دام سـبک و هـزار واحـد
دامـداری دام سـنگین تولید شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه شهرسـتان فسـا یکـی از قطب هـای
دامپـروری و تولیـد گوشـت قرمـز در اسـتان فـارس اسـت ،ابـراز کرد :بـا توجه
بـه اهمیـت ایـن موضـوع تـا کنـون  11واحـد پـرورش دام سـبک و  31واحـد
نگهـداری دام سـنگین بـه صـورت صنعتـی در ایـن شهرسـتان فعـال اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در شهرسـتان فسـا بیش از  400هـزار راس دام سـبک و بالغ بر
 13هـزار راس دام سـنگین در حـال پرورش و نگهداری اسـت.
او بیـان کرد :شهرسـتان فسـا یکـی از مبادی ارسـال دام زنده پرواری به سـایر
نقـاط کشـور مانند اسـتان های اصفهـان ،یزد و تهران اسـت که در مـواردی به
خـارج از کشـور نیز صادر می شـود.
جمالـزاده بـا اشـاره به اینکـه احداث کشـتارگاه دام صنعتی در شهرسـتان فسـا
ضـروری اسـت ،افـزود :یـک گلـه گوسـفند نـژاد ایـل دو فرانـس نیـز در اواخر
سـال  98توسـط بخـش خصوصـی از کشـور فرانسـه بـه شهرسـتان فسـا وارد
شـده است.
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامی اضافـه کرد :هـدف از ورود گوسـفند نژاد ایل
دو فرانـس بـه کشـور ،اسـتفاده از ظرفیـت نژادهای پر بـازده و چند قلـوزا برای
افزایـش کمیـت و کیفیت گوشـت قرمز بوده اسـت.

شهرستان فیـــروزآباد
صدیقه پرندین

موسـوی بـا بیـان اینکـه کشـت دانـه روغنـی کلـزا از اوایـل مهـر مـاه آغـاز
شـده اسـت ،تصریـح کـرد :کاشـت کلزا تـا پایان آبـان ماه آتـی ادامـه دارد که
کشـاورزان بـه منظـور افزایـش راندمـان کیفـی و کمی محصـول خـود باید به
موقـع کشـت کنند.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :پیـش بینی می شـود تـا پایـان زمان کاشـت
بالـغ بـر  1500هکتـار از اراضـی شهرسـتان فیروزآبـاد به کاشـت دانـه روغنی
کلـزا اختصـاص یابد.
وی بـا تاکیـد بـر رعایـت اصـول علمـی در کاشـت کلـزا ابـراز کـرد :رعایـت
تاریـخ کاشـت موجـب افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح ،تسـهیل مبـارزه بـا
علفهای هـرز ،جلوگیـری از سـرمازدگی و در نهایـت رسـیدن بـه عملکـرد
مطلـوب می شـود.
موسـوی؛ توسـعه و ترویـج کشـت کلـزا را عامـل افزایـش حاصلخیـزی خاک،
اصلاح بافـت خـاک زارعـی ،کنتـرل تلفیقـی آفـات و بیمـاری هـا و افزایـش
عملکـرد غلات در کشـت بعد دانسـت.
او بـه تاثیـر و اهمیـت کاشـت کلـزا در کنتـرل علف هـای هـرز و بیماری های
گنـدم به خصـوص بیمـاری "پاخـوره" نیز اشـاره کرد.
کلـزا یکـی از محصـوالت مهـم و مـورد حمایـت دولـت بـوده که بـرای تأمین
بخشـی از روغـن مـورد نیـاز کشـور حائز اهمیـت اسـت؛ در سـال زراعی پیش
کشـاورزان شهرسـتان فیروزآبـاد بیـش از  4500تن دانه روغنی کلـزا را تحویل
مراکـز خریـد داده اند.

پیشبینی تولید  210هزار تن ذرت علوفه ای
در فیروزآباد

پیش بینی صید  15تن ماهی از دریاچه سد تنگاب

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از آغاز صیـادی در
دریاچـه سـد تنگاب این شهرسـتان خبـر داد و گفـت :مجوز صید ماهـی از این
دریاچـه بـرای شـرکت تعاونـی صیـادی اتابکان فیروزآباد صادر شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد ،سـید
کاظـم موسـوی بـا بیان اینکـه صیـادی در دریاچه سـد تنگاب به مـدت دو ماه
ادامـه خواهـد داشـت ،تصریـح کـرد :عملیـات صیـد ماهـی به وسـیله شـرکت
تعاونـی مذکـور در قالـب چهـار تیـم دو نفره و با اسـتفاده از قایق و تـور گذاری
انجام می شـود.
بـه گفتـه وی؛ کپـور و آمور عمـده ماهیان قابل صیـد از دریاچه تنگاب هسـتند
ش بینـی میشـود امسـال بیش از  ۱۵تـن ماهـی از این دریاچـه صید و
کـه پیـ 
روانـه بازارهای فیروزآباد و شـیراز شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه سـد تنـگاب بـا ظرفیـت  150میلیـون متر
مکعـب بـه عنـوان یـک منبع آبـی در حال بهـره بـرداری از آن هسـتیم ،افزود:
صیـادی از دریاچـه سـد هایقر بـه عنـوان دومیـن منبـع آبـی این شهرسـتان با
ظرفیـت  230میلیـون متـر مکعـب آب در آینـده نزدیـک محقـق می شـود.

تمهیدات الزم برای کشت کلزا در فیروزآباد
فراهم شد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد بـا بیـان اینکـه
تمهیـدات الزم بـرای کشـت کلـزا در این شهرسـتان فراهم شـده اسـت ،گفت:
بـذور هیبریـد و پـر بـازده از ارقام هایـوال  ۵۰و نپتـون بـه میزان کافـی تهیه و
در اختیـار مراکـز توزیـع قرار داده شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی میریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآبـاد ،سـید کاظـم
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت :پیـش بینـی می شـود از
سـطح  2800هکتـار از مـزارع ذرت علوفـه ای ایـن شهرسـتان  210هـزار تن
محصول برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد،
سـیدکاظم موسـوی تصریـح کـرد :در سـال جـاری ذرت علوفـه ای در ایـن
شهرسـتان به دو صورت بهاره و تابسـتانه کشـت شـده اسـت که بیش از هزار
هکتـار بـه کشـت بهـاره اختصاص داشـته اسـت.
موسـوی ابراز کرد :برداشـت ذرت علوفه ای در شهرسـتان با سـه دسـتگاه چاپر
در حال انجام اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد با بیـان اینکـه ذرت علوفهای یکی
از محصـوالت مهـم بـرای افزایش تولیدات زراعی در این شهرسـتان اسـت که
در بخـش دام و طیـور مورداسـتفاده قـرار میگیرد ،گفت :در سـال جـاری ارقام
 ،۷۰۳ ،۷۰۴هکتور ،مای ،هانتر ،سـیمون کشـت شـده اسـت.

شهرستان قیروکارزین
مهدی نعیمی

افزایش دو برابری دبی آب قنات اطرویه
در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـان اینکـه مرمـت قنات
اطرویـه در بخـش افـزر ایـن شهرسـتان در حـال اتمـام اسـت ،گفـت :پـس از
الیروبـی دبـی آب از مظهـر قنـات افزایـش دو برابـری یافته و به بیـش از 19
لیتـر بـر ثانیه رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتـی تصریـح کرد :باز سـازی این رشـته قنـات به طول بالـغ بر 550
متـر بـا اعتبـاری نزدیـک بـه  800میلیون ریـال از محل کمک هـای ملی فنی
و اعتباری اجرایی گشـت.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور انجـام عملیـات باز سـازی قنـات اطرویه افـزر مبلغ
 150میلیـون ریـال نیـز کمک هـای مردمـی از طـرف ذی نفعـان ایـن قنـات
پرداخـت و هزینه شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه رشـته قنـات اطرویـه بیـش از  40میله چاه
دارد ،افـزود :در بیـش از  20میلـه چـاه اقدامـات مرمتـی شـامل کـول گذاری،
خاکبـرداری ،نـو کنـی و حفـر میلـه چاه هـای جدیـد و احـداث گالـری و
پشـته های جدیـد انجـام می گیـرد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای انجـام ایـن طـرح از پیمانـکار حقیقـی و
بومی شهرسـتان قیروکارزیـن اسـتفاده و عملیـات اجرایـی از سـرعت مطلوبـی
برخـوردار بـوده اسـت بیـان کـرد :بـا تکمیـل و بهـره بـرداری از ایـن قنـات
نزدیـک بـه  150هکتـار از اراضـی زیـر دسـت مشـروب خواهـد شـد.
همتـی بـر نقـش و اهمیـت قنـوات به منظـور تامیـن آب کشـاورزی در منطقه
تاکیـد کـرد و گفـت :خشکسـالی های سـنوات گذشـته در پی کاهـش نزوالت
جـوی و عـدم وجـود تشـکل های منسـجم از ذی نفعـان قنات هـای موجـود
باعـث شـده بود که هر سـاله میـزان بهره بـرداری از این میـراث کهن کاهش
یابد.
وی بـا بیـان اینکـه رونـد مرمـت و بازسـازی قنـات هـا در حال حاضر شـتاب
گرفتـه و در دسـتور کار جهـاد کشـاورزی اسـت ،ابـراز کـرد :شهرسـتان
قیروکارزیـن دارای بیـش از  38رشـته قنـات اسـت کـه بیـش از  15رشـته از
آن فعـال اسـت.

انتقال آب رودخانه به اراضی کرکویه
در قیروکارزین

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی افـزر گفـت :با سـاخت یـک کانال انتقـال آب
در روسـتای کرکویـه از بخـش افزر شهرسـتان قیروکارزین امکان کشـت آبی
بـرای بیـش از  40هکتـار از اراضی این روسـتا فراهم شـده اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
امیـن پورحمـزه جعفـر بیگلـو بـا بیان اینکـه این کانـال با تالش و خـود یاری
کشـاورزان روسـتای کرکویـه احـداث شـده اسـت ،تصریـح کـرد :بـه منظـور
اجـرای ایـن طـرح ابتـکاری و خالقانه کشـاورزان بیـش از  300میلیـون ریال
هزینـه کـرده اند.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه اراضـی مذکـور از رودخانـه حـق آبه
داشـته امـا بـه دلیل عـدم وجود کانال امکان کشـت آبی وجود نداشـته اسـت،
ابـراز کـرد :کانـال احداثـی به طـول بیـش از  850متر امـکان انتقـال نزدیک
بـه یک متـر مکعـب آب در ثانیـه را دارد.
او بـا تاکیـد بـر ایـن موضوع که کشـت آبی محصـوالت راهبـردی در افزایش
بهـره وری از خـاک و افزایـش تولیـد موثـر اسـت ،بیـان کـرد :بـرای سـاخت
کانـال انتقـال آب مذکـور  60متـر مکعـب بتـن ریـزی 35 ،متـر مربـع دیواره
چینـی 6 ،متـر لولـه گـذاری و حجـم قابـل توجـه ای عملیـات خاکـی انجـام
شـده است.
بـه گفتـه وی؛ اراضـی بخـش افـزر شهرسـتان قیروکارزیـن از مسـتعد تریـن
اراضـی بـرای کشـت های معمـول منطقـه هسـتند کـه در صورت دسترسـی
بـه منابـع آبـی پایـدار امـکان کشـت و جهش تولیـد در ایـن بخـش را فراهم
می کنـد.

وی بـا اشـاره بـه احـداث بنـد انحرافی اسلام آبـاد بـر روی رودخانـه قرآغاج
در ایـن بخـش اظهـار کـرد :متاسـفانه تا کنـون کانال هـای مـدرن و جدید در
ایـن بخـش اجرا نشـده و تمامی مسـیر های انتقـال آب خاکـی و از بهره وری
پائیـن برخوردار اسـت.

باال آمدن کم سابقه سطح ایستابی در اراضی
قیروکارزین

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
قیروکارزیـن از بـاال آمدن سـطح ایسـتابی در دشـت کارزیـن از بخش مرکزی
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت :ایـن موضوع تهدیدی جدی برای کشـاورزی
و باغـداری در دشـت کارزین اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
حبیـب کوهکـن بـا اذعـان بـه اینکـه کشـاورزان متعـددی در ایـن خصـوص
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محمـد حیـدری تصریـح کـرد :اراضـی مذکـور در پالک ثبتـی مدخـون واقع و
شـامل اراضـی کشـاورزی و منابـع طبیعی بـوده که در کمیسـیون اسـتانی رفع
تداخلات نیـز مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور رفـع تداخلات اراضـی پالک هـای شـاه مومـن،
زین آبـاد و نوآبـاد هنـگام شهرسـتان قیروکارزین نیز مسـتند سـازی های الزم
انجـام کـه در انتظار طـرح در کار گروه شهرسـتانی و کمیسـیون رفع تداخالت
اسـتانی است.
حیـدری بـا بیـان اینکـه رفـع تداخلات اراضـی ملـی ،دولتـی و مسـتثنیات
کشـاورزان یکـی از بزرگترین اقدامات دولت اسـت که از چهار سـال گذشـته با
جدیـت در حـال پیگیـری اسـت ،افزود :بـا اجرای ایـن کار ثبـت مالکیت دولت
در عرصههـای منابـع ملـی و صـدور اسـناد مالکیت زراعـی برای کشـاورزان و
تولیدکننـدگان بـه نتیجه می رسـد.
وی اظهـار کـرد :امیدواریـم بـا اجـرای این قانـون مالکیـن اراضی در روسـتاها
بـا دقت مشـخص شـوند و همچنیـن موانـع تولیـد در بخش کشـاورزی مرتفع
مراجعـه و گالیـه منـد هسـتند ،تصریح کـرد :عدم چـاره جویی برای بـاال آمدن
سـطح ایسـتابی می توانـد باعث پوسـیدگی ریشـه انـواع گیاهان زراعـی و باغی
خصوصـا نخیلات و مرکبات باشـد.
بـه گفتـه او؛ کاهـش تنفـس ریشـه و موجـودات زنـده ،کاهـش نفـوذ پذیری و
حرکـت کنـد املاح در خـاک ،تشـکیل ترکیبـات سـمی و کاهـش تولیـد مواد
غذایـی در خـاک از اهـم مسـائلی اسـت که بـه خاطر عـدم تهویـه در خاک به
وجـود می آیـد.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه در مناطـق مذکـور بـه دلیـل بـروز زه آب
عملیات هـای زراعـی مختـل شـده اسـت و تولیـد در معـرض خطـر اسـت،
اظهـار کـرد :آبگیـری سـد سـلمان فارسـی در بـاال دسـت و عدم اجـرای کامل
شـبکه های آبیـاری و زهکشـی در اراضـی پایـاب سـد از عوامـل اصلـی ایـن
رخـداد اسـت.
او می گویـد :عـدم تناسـب در زمـان و حجـم رهـا سـازی آب از سـد سـلمان
فارسـی منطبـق بـا مصـارف کشـاورزی در اراضـی پایـاب و فرا تـر از گنجایش
کانال هـای موجـود ،عـدم الیروبـی منظم و مسـتمر کانال ها و دخـل و تصرف
کشـاورزان در شـبکه های آبیـاری از دیگـر عوامـل موثـر در ایجـاد ایـن عامل
خسـارت زا است.
بـه گفتـه وی؛ رهـا سـازی حـق آبه هـای محیـط زیسـتی بـا دبـی زیـاد و در
مـدت زمـان کوتـاه در بسـتر رودخانـه نیز بـی اثر در باال آمدن سـطح ایسـتابی
و افزایـش زه آب نیسـت ،از ایـن رو متولیـان امـر می تواننـد آب مورد نیـاز را با
دبـی کمتـر و در مـدت زمان هـای طوالنـی تـری رهـا کنند.
کوهکـن بـا اشـاره بـه اینکـه احـداث و نگهـداری از شـبکه های آبیـاری و
زهکشـی اصلـی برعهـده وزارت نیـرو و سـازمان آب منطقـه ای اسـت ،ابـراز
کـرد :تسـریع در احـداث شـبکه های مذکور برای حل مشـکل و رفـع تهدید در
ایـن مناطـق بایـد در دسـتور کار قرار گیرد تـا ضمن افزایش بهـره وری در آب،
پایـداری تولیـد نیـز حاصل شـود.

بررسی تداخالت بیش از  3هزار هکتار از اراضی
قیروکارزین

رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن
گفـت :در  6ماهـه نخسـت سـال جـاری بیـش از  3627هکتـار از اراضـی
شهرسـتان قیروکارزیـن در کار گـروه رفـع تداخلات بررسـی شـده انـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
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شود.
بـه گفتـه حیـدری؛ بـا تصویـب مـاده  54قانـون رفـع موانـع تولیـد و تدوین و
ابلاغ آییـن نامه هـای مربـوط بـه آن ،کشـاورزان بـرای رفع تداخلات اراضی
دیگـر نیـازی بـه مراجعه بـه دسـتگاه قضایـی ندارند.
او بیـان کـرد :فعالیـت اجرایـی کار گـروه و کمیسـیون رفـع تداخلات اراضـی
ناشـی از اجـرای مقـررات موازی در اجـرای مـاده  54قانون رفع موانـع تولید و
همچنیـن مـوارد مصـوب قانون برنامه ششـم توسـعه از سـال  1394در وزارت
جهاد کشـاورزی آغاز شـده اسـت.

به گل نشستن بزرگ ترین مزرعه کنجد فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از به ُگل نشسـتن بـزرگ ترین
مزرعـه یکپارچـه دانـه روغنـی کنجـد در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت :این
مزرعـه در یـک قطعـه  ۵۵هکتـاری و در بخـش افـزر شهرسـتان قیروکارزیـن
واقع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتی تصریح کرد :سـطح زیر کشـت کنجد علی رغـم پیش بینی های
ابتدای فصل کاشـت نسـبت به سـال گذشـته از افزایش  15درصدی برخوردار
و بـه بیش از  930هکتار رسـیده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه تامیـن آب مـورد نیـاز کشـت تابسـتانه کنجـد در
برخـی از مـزارع با رها سـازی آب از سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن و همت
کشـاورزان ایـن افزایـش سـطح رقـم خورده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه عملکرد مـزارع کنجد در این شهرسـتان نزدیـک به 1200
کیلوگـرم در هکتـار اسـت ،افـزود  :پیـش بینـی می شـود بیـش از  1100تـن
کنجـد در مـزارع قیروکارزیـن تولیـد و روانـه بازار مصرف شـود.
ایـن مقام مسـئول ابراز کرد :مزارع کشـت های تابسـتانه توسـط مدیـران پهنه

و کارشناسـان سـتادی بـه صورت مسـتمر پایش و بـه منظور بهبـود عملکرد در
ایـن مـزارع نهاده هـای یارانه دار بـه آن تخصیص یافته اسـت.
وی ضمـن بیـان اینکـه بر اسـاس آخرین آمارهـا قیروکارزین بـا 20درصد تولید
کل محصـول کنجد اسـتان فارس از عمـده تولیدکنندگان کنجد در این اسـتان
اسـت ،ابـراز کـرد :بـه منظـور کاهـش مصـرف آب کشـاورزی توسـعه کاشـت
کنجـد از سـالیان گذشـته بـه عنوان کشـت جایگزین مـورد توجه کشـاورزان و
جهاد کشـاورزی بوده اسـت.
بـه عقیـده او؛ کشـت کنجـد بـه خوبـی جایگزیـن محصوالت پـر آب بـر مانند
ذرت شـده اسـت و در صـورت وجـود بـازار متعـادل بـرای خرید ایـن محصول
و توسـعه مکانیزاسـیون برداشـت آن ،کشـت کنجـد بیـش از ایـن نیـز توسـعه
خواهـد یافت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بر موضـوع مهم خـاک ورزی
حفاظتـی در کشـت کنجـد تاکیـد کـرد و گفـت :عمـده کشـت کنجـد در ایـن
شهرسـتان بـه صـورت بـی خـاک ورزی یا کـم خاک ورزی انجام شـده اسـت
کـه نقـش مهمـی در جلوگیـری از فرسـایش و حفـظ رطوبت خـاک دارد.

 16لیتـر حـدود  350میلیـون تومـان بر آورد می شـود.
او بـا بیـان اینکـه در کشـاورزی هوشـمند نظـارت و مدیریت مزارع بـا در اختیار
قـرار گرفتـن لحظـهای اطالعـات آسـان می شـود ،تصریح کـرد :پهپـاد  T16از
سـرعت باالیـی برخـوردار و اولویـت کاربـرد آن در مـزارع اسـت و می توانـد در
هـر  15دقیقـه یـک و نیـم هکتـار از مزرعـه را مورد پاشـش کامل قـرار دهد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کاربـرد پهپـاد در مزارعـی کـه خسـارت های ناشـی از
لهیدگـی محصـول در آن بـه واسـطه عبـور و مرور ادوات سمپاشـی زیاد اسـت،
بسـیار حائـز اهمیـت بـوده ،ابـراز کـرد :امیدواریـم بـا اسـتفاده از این فـن آوری
نویـن ،در مـزارع هزینـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی را کاهـش دهیم.
بـه گفتـه او؛ هزینـه اسـتفاده از پهپـاد بـه منظور سمپاشـی یا محلول پاشـی در
هـر هکتـار از مزارع و باغ ها به واسـطه سـطح مـورد نظر و عـوارض موجود در
زمیـن متفـاوت اسـت و مبلغـی بین  250تا  300هـزار تومان را در بـر می گیرد.
جاویـدی گفـت :پـرواز پهپـاد هـا ( پرنـده هدایـت پذیـر از دور ) بـا کاربـرد
کشـاورزی تحـت نظـارت مرکز سـاماندهی پهپاد هـای غیر نظامی کشـور و کار
گـروه پهپاد هـای اتحادیـه صنایـع هوایـی و فضایـی ایـران اسـت.
ترویج فن آوری های نوین در کشاورزی در دستور کار است
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبـارک آبـاد گفـت :اسـتفاده از ایـن پهپـاد و
نمایـش توانمنـدی آن در راسـتای ترویج بـه کار گیری فن آوری هـای نوین در
کشـاورزی منطقـه انجام شـده اسـت.
مهـدی انصـاری بیـان کـرد :صرفه جویـی در آب ،کاهـش نیروی انسـانی مورد
نیـاز ،پیشـگیری از آلودگی هـای زیسـت محیطـی ،کاهش خسـارت له شـدگی
ناشـی از حـذف تـردد ماشـین آالت کشـاورزی و بـه طـور کلی کاهـش هزینه
تولیـد محصـول از مهـم تریـن مزایـای اسـتفاده از پهپاد ها اسـت.
وی اضافـه کـرد :بعضـا افزایش اثر بخشـی سـموم و هدفمند شـدن آن ،کاهش
زمان مورد نیاز و توجه به سلامت کاربران دسـتگاه سـمپاش از دیگر محاسـن
اسـتفاده از پهپاد در سمپاشـی مـزارع خواهد بود.

پیش بینی تولید  27هزار تن کاهو در قیروکارزین

به زودی پهپادهای کشاورزی بومی سازی شده
به بازار می آید

نماینـده شـرکت دانش بنیان کشـاورز یـار رباتیک شـریف (شـریف اگربات) در
اسـتان فـارس گفـت :این شـرکت به دنبال هوشـمند سـازی کشـاورزی اسـت
از این رو پهپاد کشـاورزی  DJI Agras T16در این شـرکت شـبیه سـازی و تا
پایـان مهـر ماه بـه بـازار می آید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
سـجاد جاویـدی در حاشـیه سمپاشـی و محلـول پاشـی آزمایشـی مـزارع کلـم
منطقـه مبـارک آباد اظهـار کرد :پهپـاد بومی شـده  40درصد ارزان تـر از نمونه
خارجـی خـود اسـت و قیمت تمام شـده آن برای یک دسـتگاه بـا ظرفیت حمل
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبارک آبـاد از آغاز کاشـت کاهـو در این منطقه
از نیمـه شـهریور مـاه خبـر داد و گفـت :پیـش بینی می شـود بیـش از  27هزار
تـن کاهـو در مبـارک آبـاد تولید و روانـه بازار مصرف شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی انصـاری با بیـان اینکه مبـارک آباد قطب تولیـد کاهـو در قیروکارزین و
جنـوب اسـتان فارس اسـت ،تصریـح کرد :کاشـت کاهو تـا پایان آبـان ماه آتی
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ادامـه خواهـد داشـت کـه پیـش بینی می شـود بالـغ بـر  700هکتـار از اراضی
منطقـه به کشـت این سـبزی اختصـاص یابد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه دمـا و شـرایط آب و هـوای ۸۵
تـا۹۰روز پـس از کاشـت ،گیـاه کاهو به وزن مناسـب برداشـت می رسـد از این
رو اواسـط دی مـاه آتـی اولیـن مزارع کاهوی ایـن شهرسـتان در منطقه مبارک
آبـاد به برداشـت می رسـد.
انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه اراضـی تحـت پوشـش ایـن مرکـز گسـتره ای از
شـرق رودخانـه قـره آقـاج تا روسـتای گلـک در جنوب شهرسـتان جهـرم را در
بـر می گیـرد ،افزود :بـه منظور کاشـت کاهو از ارقـام متفاوت بذرهـای زرقانی،
جهرمـی و اهوازی اسـتفاده می شـود.
بـه گفتـه وی؛ در هـر هکتار پنـج تا ده کیلوگـرم بذر کاهو مصرف می شـود که
اگـر تاریـخ کاشـت بـه سـرما نزدیک تر شـود بـه علـت جوانـه زدن تمامی دانه
هـا ،مصرف بـذر تا سـه کیلوگـرم نیز کاهـش می یابد.
او بـا اشـاره بـه اینکه کاهو یـک زراعت وجینی اسـت ،اظهار کـرد :این موضوع
موجـب مصـرف کمتـر سـموم علف کـش و تولیـد محصول سـالم تر می شـود
همچنیـن کاهو هـای وجیـن شـده بـه زمیـن دیگـر منتقـل و دوبـاره کاشـته
خواهـد شـد کـه موجـب افزایش سـود اقتصـادی ایـن زراعت می شـود.
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبارک آبـاد بیـان کرد :در مـزارع کاهـوی زود
کاشـت پـس از برداشـت ،علـف هـرز آن کنتـرل و بـدون عملیات خـاک ورزی
در شـیار های سـطح خاک ،به صورت دسـتی بذرپاشـی و در فرودین ماه سـال
بعـد ،بـرای بـار دوم کاهو برداشـت می شـود.

او ابـراز کـرد :پس از آبگیری سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین در سـال 1388
شـرکت تعاونـی صیـادی قـره آغـاج بـا بیـش از  ۴۰نفـر عضـو در قیروکارزین
تاسـیس شـده اسـت و صیـادی از ایـن دریاچـه قدمت  11سـاله دارد.
بـه گفتـه وی؛ دریاچه سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین با مسـاحت مفید قریب
بـه  38میلیـون و پانصـد هـزار متـر مربـع اصلـی تریـن منبـع آبی شهرسـتان
قیروکارزیـن در تامیـن سـالیانه بیـش از  ۱۵۰تن گوشـت ماهی اسـت.
همتـی بـه انـواع ماهیـان قابل صیـد از ایـن دریاچه ماننـد انواع کپـور معمولی،
آمـور و گونههـای بومی بـا نامهـای محلـی سـرخه ،شـکاری ،لجـن خـوار،
سـرگنده و فیتوفـاک اشـاره کرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کـرد :صیـادی از دریاچه
سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین صرفـا با عضویت در شـرکت تعاونـی صیادی
و اخـذ مجوز هـای الزم از مدیریـت جهـاد کشـاورزی و اداره محیـط زیسـت
مقـدور اسـت و بـا متخلفیـن برخـورد قانونی می شـود.

تعهد کاشت  6هزار هکتار محصوالت راهبردی در

پیش بینی صید  170تن ماهی گرمابی از سد سلمان
قیروکارزین

فارسی قیروکارزین

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفـت :با آغاز صیـادی از ابتدای
مهـر مـاه از دریاچـه سـد سـلمان فارسـی ایـن شهرسـتان پیش بینی می شـود
 170تـن ماهـی گرمابـی از ایـن دریاچه صیـد و روانه بازار شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتـی تصریـح کـرد :عملیـات صیـادی از دریاچه صد سـلمان فارسـی
قیروکارزیـن بـا اسـتفاده از هفـت گروه صیـادی عضـو تعاونی صیادان تـا پایان
آذر مـاه آتـی ادامه خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :واحـد شـیالت مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان قیروکارزیـن بـا هماهنگـی مدیریت شـیالت و امور آبزیان سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس پـس از پایش هـای انجـام شـده نسـبت بـه
معرفـی گروه هـای صیـادی بـه اداره محیـط زیسـت اقـدام و مجـوز صیـادی
صادر شـده اسـت.
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مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از ابالغ تعهد کاشـت بیش از 6
هـزار هکتـار محصـوالت راهبردی در این شهرسـتان خبـر داد و گفت :در حال
ترویـج بـرای تحقق سـطوح ابالغی کاشـت محصـوالت گندم ،جـو ،چغندر قند
و کلزا هسـتیم.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتـی بـا بیـان اینکـه اقدامـات ترویجـی در روزهـای قبـل از کاشـت
محصـوالت پائیـزه شـدت یافتـه اسـت ،تصریح کـرد :امیدواریم بـا تالش های
در حـال انجـام کاشـت چهار هـزار هکتار گنـدم 1100 ،هکتار جـو 700 ،هکتار
چغنـدر قنـد و  500هکتار کلزا در شهرسـتان قیروکارزین به وسـیله کشـاورزان
محقق شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اهمیـت برنامه ریـزی برای کاشـت محصوالت
راهبـردی ابـراز کـرد :سـطوح کشـت محصـوالت زراعـی راهبـردی بـرای
تمامی  18پهنه این شهرسـتان مشـخص و به کارشناسـان مسـئول ابالغ شـده
اسـت تـا بـه صـورت دقیـق تر اهـداف دنبـال و تحقـق آن حاصل شـود.
او بـا تاکیـد بـر اهمیـت کاشـت گنـدم بـه عنـوان راهبـردی تریـن محصـول
زراعـی در کشـور ابـراز کـرد :از آنجایـی کـه بـذر بـه عنـوان مهم تریـن نهاده
و سـتون فقـرات تولیـد اسـت ،بـذور اصلاح و گواهـی شـده مناسـب بـا اقلیم
منطقـه از ارقـام مختلـف چمران  ،2سـیروان ،مهـرگان و خلیل بـه میزان کافی
تامیـن و آمـاده توزیع اسـت.
بـه گفتـه همتـی؛ بـذر گنـدم رقم خلیـل از ارقـام جدید معرفی شـده اسـت که
مناسـب بـا اقلیـم گـرم و خشـک و از عملکـرد باالیی برخـوردار بوده و نسـبت
بـه بیماری هـای زنـگ زرد ،قهوه ای ،سـیاه و ریزش دانه متحمل اسـت؛ پنجه
دهـی زیـاد دارد و نسـبتا دیـر رس اسـت کـه بهتریـن زمـان کاشـت ایـن رقم

بیسـتم آبـان مـاه تا نیمـه آذر ماه اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در سـال گذشـته بیـش از  2400هکتار از اراضی شهرسـتان
قیروکاررزیـن بـه کاشـت جـو اختصـاص داشـته اسـت ،اظهـار کـرد :بـه
منظـور افزایـش در تولیـد ایـن محصـول بـذر گواهـی شـده نیمروز بـا ویژگی
امـکان کاشـت دو ردیفـه ،زود رسـی ،عملکـرد بـاال ،متحمـل بـه خوابیدگی و
بیماری هـای برگـی و مقـاوم بـه خشـکی خریـداری و آمـاده توزیـع اسـت.
همتـی اضافـه کرد :بـذر با کیفیت بایـد بدون هرگونـه مواد خارجـی مانند کاه،
خـاک ،شـن ،صمـغ و شـیره ی میـوه و عـاری از بـذر علف هـای هـرز باشـد؛
کشـاورزان بایـد بـرای تولیـد محصول با کیفیت و عـاری از بیماری هـا از بذور
گواهی شـده اسـتفاده کنند.
وی افـزود :توسـعه کاشـت کلـزا از اولویت هـای ملـی اسـت کـه تلاش برای
تحقـق سـطوح زیـر کشـت ابالغی با برگـزاری کالس هـای ترویجـی ،اطالع
رسـانی های عمومـی و فراهـم کـردن امکانـات الزم بـرای آن ماننـد ادوات
مکانیـزه در قیروکارزیـن آغاز شـده اسـت.

او بـا بیـان اینکـه قدیمی ترین نخلسـتان های ایـن شهرسـتان در مناطق دهبه،
امـام شـهر و قیـر وجـود دارد ،ابراز کـرد :در این شهرسـتان قسـمتی از باغ های
نخـل بـه صـورت کشـت های تـوام بـا مرکبـات ایجـاد می شـود کـه خـود در
افزایـش بهـره وری تولیـد مرکبـات نیز مثمر اسـت.
همتـی بـا اشـاره به اینکـه زاهدی عمـده ترین رقـم تجاری خرمای شهرسـتان
قیروکارزیـن اسـت ،اظهـار کـرد :خاصویـی ،هلیلـه ،کبـکاب ،شـاهانی ،پیـارم و
مجـول نیـز در سـطوح قابـل توجـه وجود دارد کـه با توجـه به وجود تفـاوت در
زمـان رسـیدگی ارقـام مختلـف عملیـات برداشـت خرمـا تا اواخـر آبان مـاه نیز
ادامـه خواهد داشـت.
او می گویـد :علاوه بـر بـازار پسـندی ویـژه بـرای تمامی ارقـام خرمـای
قیروکارزیـن ،خرمـای زاهـدی در بیـن مشـتریان از کشـورهای همسـایه ماننـد
افغانسـتان ،پاکسـتان و خصوصـا کشـور های حـوزه آسـیای میانـه و برخـی از
کشـور های اروپایـی مانند روسـیه بسـیار پر طرفدار اسـت و بیـش از  95درصد
از ایـن محصـول بـه مقاصـد مذکـور صـادر می شـود.

پیش بینی تولید  75هزار تن محصول در بزرگترین
قطب تولید خرمای کشور

قرارگاه رصد امنیت غذایی در قیروکارزین
تشکیل می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با تاکیـد بر اینکـه قیروکارزین
بـزرگ تریـن قطـب تولید خرما در جنوب اسـتان فارس و کشـور اسـت ،گفت:
برداشـت خـارک ،رطـب و خرمـا از اواخـر شـهریورماه در ایـن شهرسـتان آغاز
شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتـی بـا بیـان اینکـه این شهرسـتان بـا سـهم  40درصـدی از تولید
خرمـای اسـتان فـارس جایـگاه برتـر در تولید را به خـود اختصاص داده اسـت،
تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود بیـش از  75هزار تـن محصول بـا کیفیت
برداشـت و روانه بازار شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس آخریـن آمارهای قطعی بیـش از یک میلیـون و 275
هـزار تـن خرمـا در کل کشـور تولیـد که اسـتان فـارس بـا بیـش از  191هزار
تـن سـهم  15درصـدی تولید این محصول را در کشـور از آن خود کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول می افزاید :تولیـد باال و با کیفیـت در بیـش از  5500هکتار
از نخیلات شهرسـتان قیروکارزیـن بـا توجـه به وجـود شـرایط اقلیمی و خاک
مناسـب ،تجـاری بـودن بـاغ هـا ،اسـتفاده از ارقام مناسـب و روش هـای نوین
ماننـد بهـره گیـری از سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار به دسـت می آید.
بـه گفتـه این مدیـر؛ در زمان برداشـت نخیالت در این شهرسـتان بیش از چند
صـد هـزار نفـر روز نیـروی کارگـری در برداشـت ،درجـه بنـدی و بسـته بندی
سـنتی محصـول دخیل و مشـغول به کار می شـوند.

فرمانـده بسـیج تخصصـی اقشـار اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه قـرارگاه رصد
امنیـت غذایـی در قیروکارزیـن تشـکیل می شـود ،گفـت :ایـن قـرارگاه بـا
محوریـت ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
قیروکارزیـن بـه ایفـای نقـش خواهـد پرداخـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
حبیـب زارع در یـک نشسـت هماهنگی در ناحیه مقاومت سـپاه این شهرسـتان
تصریـح کـرد :قرارگاه رصـد امنیت غذایـی با حضـور تمامی نهادهـای مرتبط با
بخـش کشـاورزی بـه منظور سیاسـت گذاری هـای محلـی برای جهـش تولید
در کشـاورزی و تبییـن اهـداف و رفـع موانع در شهرسـتان فعـال خواهد بود.
بـه گفتـه وی؛ پایـش محصـوالت اساسـی مانند گنـدم و دام سـبک در موضوع
تولیـد گوشـت قرمـز بـه منظـور جلوگیـری از قاچاق ایـن تولیدات راهبـردی به
خـارج از کشـور از دیگـر مـواردی اسـت کـه بـه لحـاظ اهمیـت آن در تامیـن
غدایـی جامعـه در قـرارگاه رصـد امنیـت غذایـی دنبال خواهد شـد.
ایـن فرمانده ارشـد بسـیج اسـتان فـارس با بیـان اینکه مقـام معظـم رهبری بر
موضـوع کمـک سـپاه و بسـیج بـه دسـتگاه های اجرایی بـه منظور هـم افزایی
و افزایـش تعاملات تاکیـد دارنـد ،اظهـار کـرد :بـه همین منظـور با اسـتفاده از
ظرفیـت بسـیج مهندسـین کشـاورزی و منابـع طبیعی طـرح ملی بسـیج همگام
بـا کشـاورز در قیروکارزیـن نیز انجام می شـود.
زراع بـا بیـان اینکـه رسـالت اصلـی هدایـت کشـاورزان بـرای تحقـق نهضـت
جهـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـر عهده جهـاد کشـاورزی اسـت ،تاکید
کـرد :بسـیج بـه هیـچ عنـوان بـه دنبـال مـوازی کاری نیسـت و صرفا بنـا دارد
نیـروی انسـانی متخصـص و توانمنـد را بـرای جهاد کشـاورزی به خـط و آماده
بـه کار کند .
رئیـس سـازمان بسـیج مهندسـین کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس
نیـز در ادامـه نشسـت گفت :سـازمان بسـیج کشـاورزی بـه دنبال علمی سـازی
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کشـاورزی بـا هدف افزایـش بهر ه وری در تولید اسـت از این رو بـا بهکارگیری
ظرفیـت فـارغ التحصیلان رشـته های کشـاورزی طـرح بسـیج همـگام بـا
کشـاورز در حـال انجام اسـت.
سـعید حسـن شـاهی افـزود :بیـش از  25نفـر فـارغ التحصیـل رشـته های
کشـاورزی و منابـع طبیعـی پـس از گذرانـدن دوره هـای تخصصی ،بـه عنوان
مربـی بـا برگـزاری دوره های آموزشـی و ترویجـی ،علمی کردن کشـاورزی در
مـزارع شهرسـتان قیروکارزیـن را تسـهیل و تسـریع خواهنـد کـرد.

کاشت مکانیزه کلزا در قیروکارزین آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز کاشـت مکانیـزه دانـه
روغنـی کلـزا در اراضـی این شهرسـتان خبـر داد و گفت :کاشـت این محصول
از امـروز  15مهـر مـاه در بخـش افـزر شـروع و تـا اوایـل آذر ماه ادامـه خواهد
داشت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه تعهـد کاشـت  500هکتـار کلـزا را داریـم،
تصریـح کـرد :تـا کنون قرار داد کاشـت بیـش از  150هکتـار دانـه روغنی کلزا
منعقـد و کاشـت ده هکتـار از آن نیـز در حـال انجام اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه مصـرف بهینه بـذور در کاشـت مـزارع کلزا
بسـیار حائـز اهمیـت و میـزان آن بیـن چهـار تـا پنـج کیلو گـرم در هـر هکتار
توصیـه می شـود ،ابـراز کـرد :بـذر مـورد اسـتفاده در شهرسـتان قیروکارزیـن
رقم هایـوال  50و تـا کنـون دو هزار کیلوگـرم از آن خریداری و بـه مراکز توزیع
حمل شـده اسـت.
بـه گفتـه وی آموزش هـای الزم حیـن عملیـات کاشـت ،داشـت و برداشـت،
تخصیـص کودهـای پایـه ،برداشـت مکانیـزه بـا کمباین هـای دارای هـد
مخصـوص کلـزا ،خریـد تضمینـی و پرداخـت بـه موقـع مطالبات کشـاورزان از
مشـوق هـا بـرای کشـت کلـزا خواهـد بـود.
همتـی بـا بیان اینکـه مزارع کلزا امکان بیمه شـدن را دارند ،افزود :خشکسـالی،
زلزلـه ،سـرما ،یخبنـدان ،سـیل ،باران های سـیل آسـا ،تگـرگ ،حملـه پرندگان
و طوفـان بـه عنـوان عوامـل خطر تحت پوشـش بیمـه محصوالت کشـاورزی
در زراعـت کلزا اسـت .
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین ،جلوگيـری از خروج ارز كشـور
و کاهـش وابسـتگی بـه خـارج ،پایـداری تولیـد گنـدم و افزایـش حداقـل ۲۰
درصـدی عملکـرد گنـدم و کاهـش بيماری هـای گنـدم در کشـت بعـدی را از
مزایـای کاشـت کلزا دانسـت.

آغاز کاشت نشائی کلم در بیش از  200هکتار
از اراضی قیروکارزین

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از آغاز کاشـت نشـائی انواع کلم
از اواخـر شـهریور مـاه در اراضی این شهرسـتان خبر داد.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
مهـدی همتـی گفـت :پیـش بینی می شـود تـا اواسـط مهر مـاه بیـش از 200
هکتـار از زمیـن هـا بـه کشـت این محصـول اختصـاص یابد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه میانگیـن تولیـد  25تـن در هر
هکتـار گیـاه کلـم در مـزارع قیروکارزیـن بـرآورد می شـود بالـغ بر چهـار هزار
تـن انـواع مختلـف این محصـول تولیـد و روانـه بازار شـود.
بـه گفتـه وی؛ بروکلـی و گل از عمـده تریـن ارقـام کلـم اسـت که بـه صورت
نشـائی در قیروکارزیـن کاشـته می شـود و بـا توجـه بـه زود رس بـودن بـذور
آنهـا پـس از گذرانـدن یـک دوره رشـد  70تـا  90روزه از اواسـط آذر مـاه آماده
برداشـت خواهد شـد.
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه منطقـه مبـارک آبـاد قطـب تولیـد سـبزیجات در
شهرسـتان قیروکارزیـن و جنـوب فارس اسـت ،تصریح کـرد :ترویج های انجام
شـده در خصوص اسـتفاده از نشـائ سـالم و مرغوب موجب کاهش طول دوره
رشـد در مزرعـه و افزایـش تولیـد این محصوالت شـده اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن کاهش در مصرف آب ،ریسـک
تولیـد ،بـذر مصرفـی ،عملیـات زراعـی مـورد نیـاز ،مصـرف سـموم و کود های
شـیمیایی و افزایش در ضریب مکانیزاسـیون را از دیگر مزایای کاشـت نشـائی
کلم دانسـت.
بـه گفتـه او؛ ایجـاد واحد های تولید نشـاء اسـتاندارد در شهرسـتان قیروکارزین
از پتانسـیل بسـیار مطلوبـی برخـوردار اسـت کـه ضمـن صرفه اقتصـادی برای
گلخانـه دار بـه بهبـود بهره وری در مزارع کشـاورزان نیز کمک شـایانی خواهد
کرد.

کانال آبیاری بیان قیروکارزین در آستانه
بهره برداری است

مسـئول مطالعـات مدیریـت آب و خـاک و امور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس از پیشـرفت بیـش از  80درصـدی کانـال آبیـاری و
زهکشـی آبـادی بیـان در قیروکارزیـن خبـر داد و گفـت :عملیـات احـداث این
کانـال رو بـه اتمـام و در آسـتانه بهـره برداری اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین،
وحیـد غفـوری در حاشـیه بازدیـد از شـبکه های آبیـاری و زهکشـی پایاب سـد
سـلمان فارسـی ایـن شهرسـتان تصریـح کـرد :اقدامـات اجرایی برای سـاخت
کانـال بیـان بـه طـول بیـش از یـک کیلومتـر رصـد و برخی مـوارد بـرای رفع
عیـب و بهبـود طـرح بـه پیمانکار ابالغ شـده اسـت.

شهرستان کازرون
وحید نیاکان

آغاز بوجاری بذر گندم در کازرون

ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکه اثر بخشـی سـاخت شـبکه های آبیـاری و
زهکشـی باعـث ارتقـاء راندمـان آبیـاری  30تـا  40درصـدی می شـود ،اظهار
کـرد :بـا اجرای هر یـک کیلومتر شـبکه آبیاری و زهکشـی قریب بـه  40هزار
متـر مکعـب آب کشـاورزی در هـر سـال صرفه جویی می شـود.
غفـوری بـا بیـان اینکـه اجـرای کانال های درجـه یـک و دو در اراضـی پایاب
سـد سـلمان فارسـی بـر عهـده وزارت نیـرو و سـازمان آب منطقـه ای فـارس
بـوده کـه بـه دالیـل متعـدد تـا کنـون بـه سـر انجـام نرسـیده اسـت ،افـزود:
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس نزدیـک بـه  15کیلومتـر کانال های
درجـه سـه و چهـار در اراضـی قیروکارزیـن احـداث کرده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه اهمیـت اجـرای سـازه های آب و خـاک در بهبـود
بهـره وری از آب ،سـاخت کانال هـای مذکـور از سـال  1394آغاز شـده اسـت
کـه بـر اسـاس موافقـت نامه هـای موجـود منابـع مالـی آن تـا سـال 1400
مشـخص و مسـتمر ادامـه خواهد داشـت.
او بـا بیـان اینکـه سـطح اراضـی زراعـی و باغـی شهرسـتان قیروکارزیـن از
اراضـی برتـر در تولیـد و بالقـوه اسـتان فـارس اسـت ،ابراز کـرد :طـرح انتقال
آب بـه اراضـی پایـاب سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین بـا بـر آورد اولیه 500
میلیـارد تومـان مصوب شـده اسـت کـه موضـوع تخصیـص پایـدار آب به این
طرح بسـیار جدی توسـط رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دنبال
می شـود.

تخصیص پایدارآب باعث پایداری تولید می شود

ناظـر عالـی طرح هـای آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
قیروکارزیـن بـا ابـراز خـوش بینـی از تخصیـص پایـدار آب به طـرح مذکور در
آینـده نزدیـک گفـت :در صورت تحقـق این خواسـته پایداری تولیـد در اراضی
قیروکارزیـن محقـق و بهره وری در آب کشـاورزی به خوبی ایجاد خواهد شـد.
قیروکارزیـن دارای بیـش از  55هـزار هکتـار اراضـی قابل کشـت اسـت که به
دلیـل محدودیت هـای آبـی موجـود تنهـا اندکـی بیـش از  32هـزار هکتار آن
سـالیانه بـه کشـت های زراعـی و باغی اختصـاص دارد؛ در صورت عـدم تامین
منابـع آبـی پایـدار تولیـد در ایـن منطقه در معـرض تهدیـد خواهد بود.
سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین ،پر آب ترین سـد این روزهای اسـتان فارس
بـا ظرفیـت نهایـی ذخیره سـازی یـک میلیـارد و  400میلیون متـر مکعب آب
در فاصلـه  9کیلومتـری اراضـی مرغوب قیروکارزیـن قرار دارد.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغـاز عملیات بوجـاری ،ضدعفونی
و کیسـه گیـری  1200تـن بذر گنـدم در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی اظهـار کـرد 900 :تن بـذر گندم رقم کریـم و  360تن رقم کودهشـت
در طبقـه گواهـی شـده بوجاری و در سـطح شهرسـتان های کازرون ،فراشـبند،
فیروزآباد،گـراش ،الر و خنـج توزیع می شـود.
بـه گفتـه وی؛ ایـن عملیـات در سـایت بوجـاری شـرکت تعـاون روسـتایی این
شهرسـتان از نیمـه مهـر مـاه آغـاز و تـا پایـان آبان مـاه ادامـه دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با اشـاره بـه اینکه بذر سـالم ،اصیل
و بـا کیفیـت زیربنـای تولید و توسـعه کشـاورزی اسـت ،ابـراز کرد :کشـاورزان
نسـبت بـه تهیـه بـذر گندم اصلاح شـده از شـرکتهای تولیـد بـذر مطمئن و
مـورد تاییـد این مدیریـت اقـدام ،در غیر اینصورت حتمـا خود اقدام بـه بوجاری
وضدعفونـی کـردن بذور گنـدم کنند.

برداشت انار از باغ های کازرون آغاز شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان
کازرون گفـت :عملیـات برداشـت
انـار از نیمـه مهـر مـاه شـروع و
پیـش بینـی می شـود تـا پایـان
آبـان مـاه ادامـه داشـته باشـد.
به گـزارش روابـط عمومی معاونت
سـازمان و مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان کازرون،
حمیـد رشـیدی تصریـح کـرد:
پیش بینـی می شـود  42هـزار تن
انـار در سـال جـاری از باغ هـای
ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه
بـازار مصـرف شـود.
بـه گفته وی؛ سـطح قابل برداشـت انـار در شهرسـتان کازرون  1750هکتار و با
متوسـط عملکرد  24تـن انار در هر هکتار اسـت.
رشـیدی بیـان کرد :عمـده ترین ارقام انار تولیدی در شهرسـتان کازرون شـامل
ربـاب ،بریـت ،اتابکـی و میخوش اسـت کـه رقم ربـاب مرغوب تریـن از آن ها
بـه شـمار می آید.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه نبـود صنایـع فـرآوری مناسـب در شهرسـتان
کازرون اظهـار کـرد :سـرمایه گـذاری در این حـوزه با توجه بـه کیفیت و کمیت
محصـول تولیـدی می توانـد برای سـرمایه گذاران بسـیار سـودآور باشـد.

آغاز برداشت زیتون از سطح  130هکتار
از باغات کازرون

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :برداشـت زیتون از سـطح 130
هکتـار از باغ های این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
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رشـیدی تصریـح کـرد :برداشـت زیتون از اول مهر ماه شـروع شـده اسـت و تا
اواسـط آبـان ماه ادامـه دارد .وی افـزود :پیشبینی میشـود از این سـطح بیش
از  300تن زیتون برداشـت شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ابراز کرد :کنسـروالیا ،تخـم کبکی،
دزفـول ،آمیگدالیفولیـا ،شـنگه و آربیکـن از انـواع زیتونهای تولیـدی باغداران
در شهرسـتان کازرون است.

پرداخت بیش از دو میلیارد تومان تسهیالت
مکانیزاسیون در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :نیمه نخسـت امسـال  20نفر
از متقاضیان ماشـین آالت کشـاورزی این شهرستان از تسـهیالت مکانیزاسیون
کشـاورزی برخوردار شدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریح کرد :از محل تسـهیالت مکانیزاسـیون کشـاورزی 20 ،دستگاه
ادوات کشـاورزی بـه مبلـغ  740میلیـون تومان و  19دسـتگاه تراکتـور به مبلغ
یـک میلیـارد و  900میلیون تومان خریداری شـد.
وی افـزود :امسـال از محـل خط اعتباری مکانیزاسـیون کشـاورزی ،تسـهیالت
بـا سـود  15درصـد و سـهم آورده  20درصد و بـا باز پرداخت پنج تا هفت سـال
بـه متقاضیان پرداخت می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکـه تامیـن ماشـین آالت مکانیزه کشـاورزی
از جملـه طرح هـای اولویـت دار بخـش کشـاورزی برای اسـتفاده از تسـهیالت
اسـت ،افزود :بهره برداران بخش کشـاورزی می توانند با اسـتفاده از تسـهیالتی
کـه دولـت در نظـر گرفتـه ،برای نوسـازی ماشـین آالت خود اقـدام کنند.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کرد :کاهـش هزینه های تولید
از طریـق مدیریـت مصـرف نهاده هـا و کاهـش هزینه های کارگـري از اهداف
توسـعه مکانيزاسيون در بخش کشـاورزي است.

ایـن شهرسـتان نسـبت به سـال گذشـته ده درصد افزایـش دارد .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :تا کنـون  200هکتـار از اراضـی شهرسـتان کازرون به
گل نرگـس اختصـاص دارد که این شهرسـتان را در رتبـه دوم تولید گل نرگس
در اسـتان فارس قرار داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه نیمه دی مـاه زمـان گل دهی و برداشـت از
نرگس زارهـای شهرسـتان کازرون اسـت ،بیـان کـرد :رقـم شـهال ،شـش پر و
معمولـی از انـواع گل نرگس هـای موجـود در این شهرسـتان قـرار دارد.
او بـا بیـان اینکـه بـزرگ ترین دیـم زار نرگس کشـور در بخش جـره و باالده
شهرسـتان کازرون اسـت ،ابـراز کـرد :نیـاز آبی کم ،تحمل به شـرایط خشـکی
و شـرایط نامسـاعد خـاک ،اشـتغال زایـی و جـذب گردشـگر از مزایـای کشـت
گل نرگس اسـت.

کشت طالی سرخ در زمین های کازرون

تداوم هویت دار کردن دام ها در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :از ابتـدای اجـرای طـرح
هویت گـذاری دام در ایـن شهرسـتان 101هـزار رأس دام سـبک و سـه هزار و
 500رأس دام سـنگین هویـت گـذاری شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی اظهـار کـرد :جمعیـت دامی جامعـه هـدف این طـرح  500هـزار راس
دام سـبک و بیش از سـه هزار راس دام سـنگین اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه اطالعات کامـل دام و دامداران در سـامانه هویت گذاری
دام ثبـت و بـرای دامهـا یـک بارکـد ملی صـادر و نصب میشـود ،تصریح کرد:
در فرآینـد تولیـد و توزیـع پالک های دامی موارد امنیتی رعایت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بـرای بیمـه کـردن دام نیـز بایـد طـرح
هویت گـذاری دامهـا انجـام شـود ،اضافـه کـرد :بـدون نصـب پلاک ،هرگونه
جابجائـی و خریـد و فـروش دام ،قاچـاق محسـوب میشـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :همـه مالـکان دام زنده
موظفنـد بـا مراجعـه بـه تعاونـی دامـداران شهرسـتان کازرون نسـبت بـه ثبت
ک گـذاری دام هـای خـود در سـامانه پنجـره واحـد کشـاورزی اقـدام و
و پلا 
تغییـرات آن را بـه روز کننـد.

رونق کاشت گل نرگس در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغـاز کاشـت گل نرگـس در این
شهرسـتان از اوایـل مهـر مـاه خبر داد و گفت :سـطح زیر کشـت گل نرگس در
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :چهـار هکتـار از اراضـی
کشـاورزی این شهرسـتان به کشـت گیـاه دارویـی زعفران اختصـاص می یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون،
حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد :کشـت پیـاز زعفـران در ایـن شهرسـتان در حال
انجـام اسـت و تـا نیمـه مهرمـاه نیـز ادامـه دارد.
وی افزود:کشـت زعفـران در مناطـق مختلـف ایـن شهرسـتان رونـق گرفتـه و
پیـش بینـی می شـود امسـال هشـت کیلوگـرم زعفـران مرغوب در شهرسـتان
برداشـت شود.
رشـیدی تاکیـد کـرد :کشـت زعفـران بهتریـن گزینـه بـرای جایگزینی کشـت
محصـوالت بـا نیـاز آبـی باال اسـت و نیـاز آبـی کـم و ارزش اقتصـادی باال از
خصوصیـات کشـت زعفران اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :زعفـران دارای خواص

دارویـی و درمـان بیماری هـای آسـم ،گرفتگـی عضالت ،اسـترس ،کـم خونی
و نارسـایی قلب اسـت.

شهرستان کوار
مهسا برزویی

پایش فروشگاه های سموم کشاورزی در کوار

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت:
فروشـگاه های سـموم کشـاورزی در ایـن شهرسـتان پایـش می شـوند و ثبت
اطالعـات فنـی در ایـن فروشـندگی هـا در حـال ارزیابـی اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار ،سـهراب
ریحانـی تصریـح کـرد :بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه هـر فروشـنده با کـد یکتا
بخـش کشـاورزی مخصـوص بـه خـود ورود و فـروش سـموم را در سـامانه
ویـژه ای ثبـت کند.
ایـن کارشـناس اظهـار کرد :تشـدید پایش هـا با حضـور نماینـدگان اداره های
صمـت ،اماکـن و نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی انجـام و به صورت
مسـتمر در دسـتور کار اسـت؛ وضعیت حضور مسـئول فنی در فروشـگاه ،ثبت
اطالعـات كامـل خرید سـموم از شـرکت های پخـش مجاز ،عدم وجود سـموم
تاریـخ گذشـته و نحـوه مدیریـت سـموم فاسـد سـنواتی و بررسـی وضعیـت
محیطـی فروشـگاه هـا نیـز در پایش های مسـتمر بررسـی می شـود.
بـه گفتـه وی؛ تاکنـون بـه دو فروشـگاه بـه دلیل عـدم حضور کارشـناس فنی
اخطـار کتبـی و بـه یـک فروشـگاه مهلـت ده روزه بـرای اخـذ پروانه اشـتغال
داده شـده اسـت کـه در صـورت عـدم همـکاری فروشـگاه های مذکـور پلمپ
خواهند شـد.

طرح های راکد کوار به کار گروه رفع موانع تولید
استانی رفتند

مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفـت :تعداد
 75فقـره پرونـده بدهـکاران بانک های عامل در این شهرسـتان بـه کارگروه رفع
موانع تولید اسـتان فارس ارسـال شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار ،نـازی
کاظمی تصریـح کـرد :بـه منظـور حمایـت از کارگاه هـای تولیدی ایـن بدهکاران
بانکـی در زیـر مجموعه هـای امـو دام ،باغبانـی و گلخانـه ،آب و خـاک و صنایع
بـرای اعمـال قانـون  7.5درصـد بـه کار گـروه رفـع موانع تولیـد اسـتانی معرفی
شـده اند.
بـه گفتـه وی؛ برابـر دسـتورالعمل بانـک در خصـوص قانـون مذکور افـرادی که
بدهـی آنهـا مربوط به تسـهیالت سـرمایه در گردش اسـت  ۷.۵در صد کل بدهی
را پرداخـت و مابقـی بدهـی بـا کارمـزد  ۱۸درصد یک سـال تمدید می شـود.
ایـن کارشـناس تاکید کـرد :بدهکارانـی که معوقـات بانکی از نوع سـرمایه ثابت

دارنـد بایـد  7.5درصـد کل بدهـی را پرداخـت و بعـد از یک دوره تنفـس  6ماهه
مابقـی بدهـی بسـته بـه نـوع طرح بین سـه تا پنج سـال با نـرخ  ۱۸درصـد برای
آنان تقسـیط خواهد شـد.

شهرستان گراش
عبدالرضا راجی

باغ های آلوده به سرخرطومی در گراش
قرنطینه شدند

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از قرنطینـه شـدن
باغ هـای آلـوده بـه سوسـک سـر خرطومی حنایی در بخـش ارد این شهرسـتان
خبـر داد و گفـت :تاکنـون  15اصله نخل آلوده به سوسـک سـرخرطومی حنایی
در ایـن باغ ها شناسـایی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش ،حسـن
مـرادی تصریـح کـرد :بـا توجه بـه اینکه بیـش از  500هکتـار از نخیلات این
شهرسـتان در نزدیکـی منطقـه فیشـور ،کانـون اصلـی ایـن آفـت قـرار دارنـد،
عملیـات پایـش سوسـک سـرخرطومی حنایی بـه صـورت بصری و تلـه گذاری
در باغ هـای ایـن شهرسـتان بـه طـور مسـتمر در حـال انجام اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه در مـواردی نخل هـای آلـوده امحاء یـا تیمار
شـده اند ،ابـراز کرد :تعداد زیاد حشـرات بالغ سـرخرطومی حنایی شـکار شـده در
تله هـای فرمونـی در منطقـه وضعیـت نگران کننـده ای را به وجود آورده اسـت.
مـرادی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه منظـور پیشـگیری از گسـترش آفـت
سـرخرطومی حنایی اجـرای طـرح آزمایشـی شـکار انبـوه آفـت در منطقـه آلوده
در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت ،افـزود :در ایـن طـرح تعـدادی تلـه در یـک
نخلسـتان بـه منظـور شـکار انبوه حشـره بالـغ با هدف کم شـدن جمعیـت آفت،
نصـب می شـود.

شهرستان الرستان
ساغر رحیمی فرد

آغاز کاشت سیب زمینی طرح استمرار در الرستان

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
الرسـتان از آغـاز کشـت سـیب زمینی طـرح اسـتمرار از نیمه شـهریور ماه خبر
داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان،
علـی سـعیدی نژاد بـا اشـاره بـه اینکـه کشـت سـیبزمینی در ایـن شهرسـتان
بـه صـورت بهـاره و پاییـز انجـام میشـود ،اظهـار کـرد :پیـش بینـی می شـود
 ۴۰۰هکتـار از زمینهـای زراعـی زیرکشـت سـیبزمینی طـرح اسـتمرار برود .
بـه گفتـه وی؛  95درصـد ارقـام کشـت شـده در این مزارع رقم سـانته اسـت و
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تمامی مراحـل کاشـت تـا برداشـت به صورت مکانیـزه صورت می گیـرد و همه
مـزارع سـیب زمینی بـه روش قطـره ای آبیاری میشـوند.
ایـن کارشـناس افزود :سـیب زمینـی طرح اسـتمرار با هدف تامیـن محصول در
بـازار مصـرف در فصول سـرد سـال کـه امکان کاشـت تا برداشـت بـرای اکثر
نقاط سـرد کشـور نیسـت انجام می شـود.
سـعیدی نـژاد اظهـار کرد :روسـتای چاهنهـر از توابع بخش مرکزی شهرسـتان
الرسـتان بـه عنـوان بـزرگ تریـن تولیدکننـده محصول سـیبزمینی خـارج از
فصـل در اسـتان پهناور فارس شـناخته می شـود.

شهرستان المرد
مسعود قاسمی

تولید بیش از  2هزار تن گوشت سفید
در مرغداری های المرد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد گفت :در  6ماهه نخسـت سـال جاری
 2050تـن گوشـت مـرغ در این شهرسـتان تولید و به بازار عرضه شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد،
محمدصـادق فانـی با بیـان اینکـه در این مـدت  16واحد مرغـداری فعال بوده
اسـت ،تصریـح کـرد :این میـزان تولید در  85سـالن پـرورش و با بیـش از یک
میلیـون و  299هـزار قطعـه جوجـه ریـزی محقق شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه نقـش تعاونـی مرغـداران شهرسـتان در تولید
ابـراز کـرد :میانگیـن وزنـی جوجه هـای کشـتار شـده  1800گـرم اسـت کـه
حرکـت بـه سـمت کاهـش سـن و وزن کشـتار در افزایـش ضریـب تبدیل دان
مصرفـی و کیفیـت گوشـت موثـر خواهـد بود.
بـه گفتـه وی؛ در دوره زمانـی مذکـور علاوه بـر تولید گوشـت مـرغ 308 ،تن
تخـم مـرغ 185 ،تـن گوشـت قرمـز و  1180تـن شـیر خـام نیز در شهرسـتان
المـرد تولید شـده اسـت.

در ایـن شهرسـتان ،اظهـار کـرد :بـذور هیبریـد و پـر بازده بـه میـزان کافی و
مقـداری نیـز سـم زیر کشـت بوتیزان اسـتار یارانـه دار تهیه و در اختیـار مراکز
جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته اسـت.
او بـا تاکیـد دوبـاره بـر رعایت تاریخ کشـت کلزا بیان کـرد :تسـهیل در مبارزه
بـا علف هـای هـرز ،جلوگیـری از سـرمازدگی و در نهایت رسـیدن بـه عملکرد
مطلـوب از جملـه مزایای رعایت تاریخ کاشـت اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه  110دسـتگاه ریزدانـه کار به منظور کشـت
کلـزا در منطقـه فعـال هسـتند ،تصریـح کـرد :کارشناسـان مسـئول پهنـه و
کارشناسـان مدیریـت جهاد کشـاورزی قبل از کشـت نسـبت به کالیبراسـیون
کارنـده هـا اقـدام خواهنـد کرد.
رحیمی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته نیـز نزدیـک به هـزار هکتار کلـزا در
مرودشـت کشـت شـده اسـت ،ابراز کرد :کاهـش وابسـتگی بـه واردات روغن
خوراکـی از اهـداف توسـعه کشـت دانـه روغنی کلزا اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود :کلـزا یکـی از بهتریـن
محصـوالت در تنـاوب بـا کشـت گنـدم اسـت و می توانـد در بهبـود عملکـرد
مـزارع گنـدم در سـال بعـد نقش بسـزایی داشـته باشـد.

توزیع کود با استفاده از اپلیکشن مزرعه
در مرودشت

شهرستان مرودشت
سمیه عیدی

پیشبینی کشت بیش از هزار هکتار کلزا
در مرودشت

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکه پیش بینی می شـود
بالـغ بـر هـزار هکتـار دانه روغنـی کلزا در اراضی این شهرسـتان کشـت شـود،
گفت :تاریخ مناسـب کشـت کلزا در شهرسـتان مرودشـت در بازه زمانی بیسـتم
شـهریور مـاه تا  ۱۵مهرماه اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه آغـاز کشـت کلـزا از بیسـت و پنجـم شـهریور مـاه
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مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از توزیع بالـغ بر 1500تـن کود اوره
در سـال زراعـی جـاری بـه صـورت اینترنتـی و بـا اسـتفاده از " اپلیکشـن مزرعه
برکـت " در ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ،عزیز
رحیمی بـا بیـان اینکـه توزیـع کـود اوره زراعت هـای پاییـزه در ایـن شهرسـتان
در سـال جـاری بـه صـورت آنالیـن انجـام می شـود ،اظهـار کـرد :تعاونی هـای
روسـتایی ،تولیـد و بخـش خصوصـی در توزیـع کـود با اسـتفاده از این اپلیکشـن
دخیل هسـتند.
رحیمی بـا بیـان اینکـه  33عامـل توزیـع نهـاده خریـد و توزیـع کـود را انجـام

می دهنـد ،افـزود :تعاونـی تولیـد جونکـی ،قاسـم آبـاد درودزن و شـهید محمودی
تاکنـون بهتریـن عملکـرد را در خریـد و توزیـع کـود داشـته انـد.
بـه گفتـه او؛ شناسـایی و ثبـت اطالعـات سـطح زیرکشـت محصوالت شـتوی در
سـال زراعـی جدیـد در سـامانه جامع پهنـه بنـدی و مدیریت داده های کشـاورزی
شـرط دریافـت کـود از طریق اپلیکشـن مزرعه اسـت.
وی افـزود :اپلیکیشـن مزرعـه برکت با هـدف ارائه خدمات بدون واسـطه و آنالین
بـه بهره برداران طراحی شـده و گامی در راسـتای دولت الکترونیک اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابراز کرد :شـفافیت در ارائـه خدمات
و توزیـع نهـاده هـا ،حذف واسـطه گری،کاهـش مراجعـات بهرهبرداران بـه مراکز
خدمـات و مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی و کاهـش هزینـه هـا از مزایـای ایـن
طرح اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم آشـنایی بهره بـرداران بـا اپلیکشـن مزرعه برکـت و نحوه
خریـد از طریـق سـامانه یـادآور شـد :بهره بـرداران بخـش کشـاورزی میتوانند با
مراجعـه بـه آدرس  http://Www.Mazraeh-barakat.irبا همـکاری مدیران پهنه
نسـبت بـه خریـد کود مـورد نیاز خـود اقـدام کنند.
در شهرسـتان مرودشـت سـاالنه بیش از  ۹۰هزار هکتار محصوالت شـتوی شامل
گنـدم ،جو ،و کلزا کشـت می شـود.

صدور رای نهایی برای دومین پالک از اراضی
مرودشت در کمیسیون رفع تداخالت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت :پلاک جشـنیان از اراضی
شهرسـتان مرودشـت بـه عنـوان دومین پلاک این شهرسـتان در کمیسـیون
رفـع تداخلات اسـتان رای نهایـی گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمی تصریـح کـرد :پلاک جشـنیان در دهسـتان رامجـرد شهرسـتان
مرودشـت از بخش  ۶اسـتان فارس واقع که شـامل  1031هکتار مسـتثنیات و
 ۲۰۴هکتـار منابـع ملـی بـود که موفـق به اخـذ رای نهایی شـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :پلاک دو راه ابراهیم آباد با مسـاحتی بالـغ بر ۸۰۰
هکتـار از دهسـتان رامجـرد نیـز قبلا در کمیسـیون رفع تداخلات رأی نهایی
گرفتـه و جمـع مسـاحت کل رفـع تداخلات در شهرسـتان مرودشـت به بیش
از دو هـزار هکتار می رسـد.
وی اظهـار کـرد :رفـع قوانیـن مـوازی در پالک هـای گلمیـان ،میمـون آباد و
رفیـع آبـاد ،بنی یکـه ،مراگلـو ،چمنی ،بورکـی ،نصرآبـاد ،میان قلعـه و آونجان
در بخـش رامجـرد نیز در دسـتور کار اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه هـدف از اجـرای ایـن طـرح ثبـت مالکیـت دولـت در
عرصه هـای منابـع ملـی و صـدور اسـناد مالکیـت زراعـی بـرای کشـاورزان و
تولیدکننـدگان اسـت ،ابـراز کـرد :بـا اجـرای طـرح رفع تداخلات موانـع تولید
در بخـش کشـاورزی رفـع و از اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی حفظ و حراسـت
می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکه در این شهرسـتان
 261پلاک ثبتـی وجـود دارد ،افـزود :تعییـن تکلیـف اراضـی اختالفـی بیـن
کشـاورزان و منابـع طبیعـی از اولویت هـای مهـم دولـت اسـت.
بـه گفتـه او؛ در مرودشـت  ۱۴۰هـزار هکتـار عرصـه کشـاورزی ۱۲۰ ،هـزار
هکتـار مرتـع و  ۸۰هـزار هکتـار جنـگل وجـود دارد.
فعالیـت اجرایـی کمیسـیون رفـع تداخلات اراضـی ناشـی از اجـرای مقـررات
مـوازی در اجـرای مـاده  ۵۴قانـون رفـع موانع تولیـد و همچنین مـواد مصوب
قانـون برنامـه ششـم توسـعه از سـال  ۹۴در وزارت جهاد کشـاورزی آغـاز و با
جدیـت در حـال پیگیری اسـت.

قرار گاه امنیت غذایی مرودشت آغاز به کار کرد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز بـه کار قـرار گاه امنیـت
غذایـی ایـن شهرسـتان با همکاری همه جانبه بسـیج مهندسـین ،سـپاه ،بسـیج
ناحیـه مقاومـت و جهاد کشـاورزی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمی گفـت :ایـن قـرارگاه با هـدف جهش تولید و دسترسـی بـه امنیت
غذایـی در بخش کشـاورزی تشـکیل می شـود.
بـه گفتـه رحیمـی ،افزایـش بهـره وری پایـدار در تولیـد ،از طریق انتقـال دانش
بـه روز بـه کشـاورزان با بهره گیری از ظرفیت اسـاتید ،دانشـجویان ،مهندسـان
و بهـره بـرداران نمونـه بسـیجی و گروه هـای جهـادی از اهـداف اصلـی ایـن
طرح اسـت.
این مقام مسـئول با تاکید بر ظرفیت شهرسـتان مرودشـت در تولید محصوالت
راهبـردی از جملـه ،گنـدم ،جـو ،ذرت و...تصریح کرد :این شهرسـتان  ۲۰درصد
ظرفیـت اجـرای طـرح امنیـت غذایـی و تربیـت مربیـان جهـش تولیـد در کل
اسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت.
او گفـت ۱۶۸ :نفـر از فـارغ التحصیلان و مهندسـین کشـاورزی تحـت عنـوان
مربـی جهـش تولیـددر ایـن شهرسـتان آمـوزش دیـده انـد و در زمینـه ترویـج،
آمـوزش و بازدیـد از مـزارع و محصـوالت راهبـردی گندم ،جـو ،ذرت ،دانه های
روغنـی و گیاهـان دارویـی بـه بهـره بـرداران کمـک می کنند.
رحیمی بـا بیـان اینکـه بسـیح مهندسـین شهرسـتان مرودشـت از سـال ۱۳۹۰
فعـال اسـت ،عنـوان کـرد :بسـیج مهندسـین از سـال  ۱۳۹۴نیـز تحـت عنوان
بسـیج همـگام بـا کشـاورز فعالیت هـای آموزشـی و ترویجـی خـود را ادامه داد
و در حـال حاضـر نیـز طـرح امنیـت غذایـی در ادامـه بسـیج همگام با کشـاورز
فعالیت هـای اساسـی در ارتبـاط بـا جهـش تولیـد را دنبـال می کنـد.
افزایش عملکرد محصوالت راهبردی مهمترین برنامه بسیج مهندسین است
رئیـس سـازمان بسـیج مهندسـین کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس نیـز در
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه برنامه های جهـش تولید در سـال ۱۳۹۹اظهـار کرد:
افزایـش عملکـرد محصـوالت راهبـردی و مزیـت دار و رفـع محدودیت هـای
اصلـی عملکـردی در هر یک از محصوالت با اسـتفاده از ظرفیت سـپاه و بسـیج
از جملـه ایـن برنامه هاسـت.
سـعید حسـن شـاهی به شـبکه هسـته پیشـگامان جهش تولیـد نیز اشـاره کرد
و افزود :این شـبکه در سـطوح مختلف اسـتانی ،شهرسـتانی ،دهسـتان و روسـتا
اجرایی می شـود.
حسـن شـاهی بـا بیـان پیامد هـای اجرایـی برنامـه جهـش تولیـد یاد آور شـد:
کاهـش واردات و جلوگیـری از خروج ارز از کشـور ،افزایش بهره وری و پایداری
خودکفایـی ،اشـتغال زایـی مسـتقیم تعـداد زیـادی از فـارغ التحصیلان بخش
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کشـاورزی و دامپـروری و بهبـود معیشـت کشـاورزان و دامـداران از پیامدهـای
اجـرای برنامه هـای جهـش تولید اسـت.
در پایـان ایـن جلسـه دفتر بسـیج مهندسـین کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت
بـه منظـور اجـرای برنامه هـای جهـش تولید و امنیـت غذایی گشـایش یافت و
قـرارگاه امنیـت غذایی رسـما آغـاز بـه کار کرد.

همایش حبوبات ،چالش ها و توسعه نیافتگی در
مرودشت برگزار شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت :همایش حبوبـات ،چالش ها
و توسـعه نیافتگـی با هدف توسـعه همه جانبـه این محصول در این شهرسـتان
برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمی اظهـار کـرد :مدیریت مصـرف آب در لوبیا ،آرایش کاشـت ،میزان
عملکـرد و بذرمصرفـی ،تغذیـه ،آفـات و بیمـاری ها و سـایر مولفه های توسـعه
کشـت لوبیا در شهرسـتان های شـمالی اسـتان که مسـتعد کشـت لوبیا هسـتند
از محورهـای مورد بحـث بود.
بـه گفتـه رحیمـی؛ این همایـش با هدف بررسـی چالش ها و مشـکالت زراعت
حبوبـات و ایجـاد وحدت رویه در توسـعه همه جانبه کشـت لوبیا برگزار شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه لوبیـا در مرودشـت در تیرمـاه کشـت و در
مهرمـاه نیـز برداشـت می شـود ،افـزود :ایـن محصول بـه روش خشـکه کاری،
خطـی و بـا دسـتگاه پنوماتیـک کشـت می شـود.
رحیمی ابـراز کـرد :آرایـش کشـت فاصلـه بین دو ردیف  ۵۰سـانتی متـر با یک
خـط نـوار تیـپ و فاصله بیـن دو ردیف  ۷۵سـانتی متـر با یک خـط نوارتیپ از
جملـه موارد معمول آرایش کشـت اسـت.
وی اظهـار کـرد :عـدم دسترسـی بـه بـذور هیبریـد و اصالح شـده ،اسـتفاده از
بـذور خـود مصرفی و کشـت ارقام محلـی که امکان برداشـت مکانیـزه را ندارد
و برداشـت به روش سـنتی از مهمترین مشـکالت کشـت حبوبات اسـت.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره به پتانسـیل تولید لوبیا در
ایـن شهرسـتان یـادآور شـد :امیدواریم بـا فعالیتهـای ترویجـی ،حمایت های
دولتـی و ارائـه راهکارهـای علمـی و تخصصـی از سـوی مراکـز تحقیقاتـی به
الگـوی مناسـب کشـت حبوبـات با حداکثـر صرفـه اقتصادی دسـت یابیم.
ایـن همایـش با حضـور جمعی از مدیران و کارشناسـان سـتادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس و برخی از کارشناسـان مدیریت های جهاد کشـاورزی
شـمال اسـتان فارس در محل مزرعه لوبیا در مرودشـت برگزار شـد.
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شهرستان ممسنی
داوود محمدی

آغاز برداشت ذرت علوفه ای از مزارع ممسنی

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
ممسـنی گفـت :برداشـت ذرت علـو فـه ای در ایـن شهرسـتان از اوایـل مهـر
مـاه آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی،
سـرافراز اکبـری افـزود :سـطح زیـر کشـت ذرت علوفـه ای در این شهرسـتان
بیـش از 1277هکتـار اسـت و پیـش بینی می شـود عملیات برداشـت تـا پایان
آبـان ماه آینـده ادامه داشـته باشـد.
بـه گفتـه وی؛ متوسـط عملکرد ذرت علوفه ای در شهرسـتان ممسـنی بین 50
تـا  55تـن درهکتـار اسـت از ایـن رو بـرآورد می شـود بیـش از  64هـزار تـن
محصـول از مزارع برداشـت شـود.

شهرستان نی ریز
سید ابراهیم فقیهی

آغاز به کار ترمینال های پسته در نی ریز

مسـئول صنایـع مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از آغـاز به کار
ترمینال هـای پسـته در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :تعـداد  17واحـد
ترمینـال پسـته در ایـن شهرسـتان فعـال و مشـغول بـه کار هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز ،مریم
نقیبـی نـژاد بـا اشـاره به تولیـد  30هـزار تنی پسـته در این شهرسـتان ،تصریح
کـرد :پیـش بینـی می شـود  20هـزار تن پسـته تـر در ترمینـال ها فـرآوری و

سـپس به بـازار مصرف عرضه شـود.
بـه گفتـه وی؛ حـدود  20درصـد از محصـول پسـته شهرسـتان نـی ریـز بـه
صـورت کال بـه فـروش و مصـرف می رسـد.
ایـن کارشـناس بـه سـهمیه تخصیصـی سـوخت بخش کشـاورزی شهرسـتان
نـی ریـز هـم گریـزی زد و افـزود :از ابتدای سـال جاری تـا پایان شـهریور ماه
بـرای  1859درخواسـت ،سـه میلیـون و  594هـزار و  543لیتـر نفـت گاز تایید
و توزیع شـده اسـت.
نقیبـی نـژاد ماشـین های کشـاورزی ،موتـور پمپ هـای دیزلـی بـر چاه هـای
کشـاورزی ،واحد هـای گلخانـه ای و صنایـع را بـه ترتیـب بـزرگ تریـن
مصرف کننـدگان نفـت گاز در شهرسـتان نـی ریـز معرفـی کـرد.

پرداخت بیش از 15میلیارد ریال تسهیالت
مکانیزاسیون در نی ریز

ایـن شهرسـتان 12هـزار هکتار پسـته دارد که هـزار هکتار آن غیر مثمر اسـت.
وی اظهارکـرد 20 :درصـد از پسـته تولیدی به صورت کال فروشـی برداشـت و
عرضـه و بقیـه محصـول پس از فرآوری توسـط  17ترمینال پسـته شهرسـتان،
بـه بازارهـای داخلـی و خارجی صادر می شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ارقـام مختلف پسـته شهرسـتان نی ریـز شـامل اکبری،
احمدآقایـی ،کلـه قوچـی و اوحـدی اسـت ،تصریح کرد :برداشـت پسـته در این
شهرسـتان از پانزدهـم شـهریور ماه آغاز شـده اسـت و بـه مدت یک مـاه ادامه
دارد.
بصیـری ابـراز کـرد :با توجه به پتانسـیلهای موجـود در مناطـق مختلف نیریز
بـرای تولیـد پسـته ،بـه علت کاهش سـطح آب هـای زیـر زمینی و افـت کیفی
آن در سـال های اخیـر ،بسـیاری از کشـاورزان بـا ایجاد باغ های پسـته به تولید
این محصـول روی آوردهاند.

تولید  2هزار تن انگور از تاکستان های نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفت :بـا برداشـت انگـور از 1300
هکتـار از تاکسـتان های ایـن شهرسـتان پیـش بینـی می شـود بالغ بـر دو هزار
تـن محصـول جمع آوری شـود.

مسـئول مكانيزاسـيون مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت:
از ابتـداي سـال  1399تـا كنـون بيـش از  15میلیـارد و  507ميليـون ريـال
تسـهيالت بـه متقاضيـان در بخـش مكانيزاسـيون داده شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان نـي ريـز،
شـیرین زارعـی افـزود :تسـهیالت مذکـور در قالـب 11طـرح و شـامل 7535
ميليـون ريـال بـراي خريـد تراكتـور زراعـي 3072 ،ميليـون ريال بـراي خريد
تراكتـور باغـي و  3986ميليـون ريال براي خريد ادوات كشـاورزي بوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن تسـهیالت در قالـب كمـك هـاي فنـي و اعتبـاري سـال
 1399و بـا نـرخ  15.1درصـد پرداخـت شـده اسـت.
ایـن کارشـناس؛ نـرخ باالی تسـهیالت ،بسـته بـودن سـامانه شـرکت تراکتور
سـازی ایـران در اغلـب اوقـات ،سـهمیه محـدود شهرسـتان هـا ،تغییـر مداوم
قیمت ها و درخواسـت وثیقه شـهری از روسـتاییان را از مشـکالت این بخش
عنـوان کرد.

پسته نی ریز به بازار آمد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از شـروع برداشـت پسـته در سـطح
11هـزار هکتـار خبـر داد و گفـت :پیشبینـی میشـود امسـال حـدود ده هـزار
تـن پسـته از باغ هـای این شهرسـتان برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری بـا بیـان اینکـه نی ریـز از دیربـاز قطب پسـته اسـتان فارس
بـوده و مقـام اول سـطح و تولیـد آن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،افزود:

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد :عمـده باغ هـای انگـور در ایـن شهرسـتان بـه
صـورت کشـت دیـم و از ارقـام محلی اسـت کـه کار برداشـت از نیمه شـهریور
مـاه تـا اواسـط مهر مـاه ادامـه دارد.
بـه گفتـه وی؛ بیشـترین تاکسـتان های شهرسـتان نـی ریـز در بخـش مرکزی
و شـهر مشـکان بخـش پشـتکوه واقـع اسـت کـه محصـول تولیـدی عمدتا به
صـورت شـیره انگـور ،مویـز و تـازه بـه بـازار عرضه می شـود.

توليد بالغ بر 3400تن گوشت مرغ در ني ريز

مديـر جهـاد كشـاورزي شهرسـتان ني ريز گفت :از ابتداي سـال جـاري تا پايان
شـهريورماه از يـك ميليـون و  912هـزار و  692قطعه جوجه ريـزي  3442 ،تن
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گوشـت مرغ در اين شهرسـتان توليد و به بازار عرضه شـده اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان نـي ريـز،
عليرضـا بصيـري تصريح كرد :از مجمـوع  44واحد مرغداري موجـود 40 ،واحد
فعـال و چهـار واحد بـا ظرفيت حـدود  37هزار قطعـه جوجه ،غيرفعال هسـتند.
وي بـا اشـاره به اينكـه ظرفيت واحدهاي مرغداري شهرسـتان بـراي هر دوره
جوجـه ريـزي در مجمـوع يـك ميليـون و  250هزارقطعه و در سـال  5ميليون
قطعـه اسـت افـزود :علاوه بر  44واحـد مرغـداري  ،دو واحد پـرورش بوقلمون
بـه ظرفيـت  7هـزار قطعـه و توليـد  205تـن گوشـت بوقلمـون و يـك واحـد
صنعتـي پـرورش كبـك به ظرفيـت  15هـزار قطعه بـا توليد  14.8تن گوشـت
كبـك در سـال در نـي ريـز فعـال هسـتند كه محصـوالت آنهـا عالوه بـر بازار
داخـل شهرسـتان  ،بـه مركز اسـتان و شـهرهاي همجـوار نيز عرضه مي شـود.
او بـا بيـان اينكـه سـرانه مصـرف گوشـت سـفيد در دنيـا  15كيلوگـرم اسـت
يادآورشـد :ميانگيـن سـرانه مصـرف گوشـت سـفيد در ايـران بيـش از  32كيلو
گـرم و در شهرسـتان نـي ريـز  29.5كيلوگرم اسـت و مـا با مازاد توليد گوشـت
مـرغ مواجه هسـتيم.

وی تصریـح کـرد :بـا بررسـی و تائیـد  217طرح در ایـن شهرسـتان و تصویب
 86طـرح در کارگـروه تخصصـی اسـتانی 36 ،نفـر از ایـن متقاضیـان بـرای
دریافـت تسـهیالت بـه بانک هـای کشـاورزی ،توسـعه تعـاون و پسـت بانـک
معرفـی شـده اند.
او خاطرنشـان کـرد :ایـن طـرح هـا شـامل احـداث گلخانـه سـبزی و صیفی و
سـایه بـان ،پـرورش گل و گیـاه زینتـی ،صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی ،احـداث و
تجهیـز دامـداری و خریـد دام بوده اسـت.
بـه گفته بصیری ،شـناور بودن تسـهیالت در سـطح کشـور ،بروکراسـی طاقت
فرسـا و طوالنـی شـدن رونـد اداری از زمـان ثبـت نـام تـا دریافـت وام کـه در
مـواردی بیـش از  6مـاه نیـز ادامـه داشـته از مشـکالت این بخش اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان یـادآور شـد :متقاضیـان توسـعه تولیـد در بخـش
کشـاورزی بـا ثبـت نام در سـامانه سـیتا (سـامانه یکپارچه تسـهیالت اعتباری)
بـه آدرس  cita.maj.irمی تواننـد از تسـهیالت مربـوط بهـره منـد شـوند.

تلقیح مصنوعی یک گله گوسفند بومی
با نژاد رومانف در نی ریز

جذب  49هزار میلیون ریال تسهیالت سامانه سیتا
در نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت :از ابتـدای سـال  1398تـا
کنـون 49 ،هـزار میلیون ریال تسـهیالت سـامانه سـیتا برای  9طـرح در بخش
کشـاورزی ایـن شهرسـتان جذب شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری افـزود :از زمـان راه انـدازی ایـن سـامانه 500 ،درخواسـت
از طـرف متقاضیـان توسـعه تولیـد در بخـش کشـاورزی بـرای بهـره منـدی از
تسـهیالت ثبـت شـده اسـت.
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سرپرسـت اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
نی ریـز گفـت :تعـداد  200راس گوسـفند بومـی از یـک گله در این شهرسـتان
بـا اسـپرم گوسـفند نژاد رومانـف به روش الپاراسـکوپی تلقیح مصنوعی شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز ،علی
قرایـی تصریـح کـرد :ایـن اقدام بـه منظـور بهبود ظرفیـت ژنی نتـاج حاصل و
افزایـش تـوان تولیـدی نسـل های آینـده از ایـن دام هـا از سـال  1397در این
شهرسـتان در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه بره هـای متولـد شـده از ایـن اقـدام  50درصد
صفـات مـادری و پدری را دارا هسـتند ،تاکید کرد :ايـن روش در صورتي موفق
خواهـد بـود كـه نگهداری دام در جايگاه بسـته انجام شـود در غيـر اين صورت
نتيجـه اي حاصل نخواهد شـد.
قرایـی ابـراز کـرد :برههـای گوسـفندان نـژاد رومانـف در سـن چهـار ماهگـی
خصوصیـات بلـوغ را از خود نشـان میدهند؛ از سـازگاری خوبی بـا آب و هوای
سـرد و خـوراک محلـی برخوردارند؛ باروری بسـیارخوب و امـکان تولید مثل در
تمـام طـول سـال را دارند و چنـد قلوزایـی در آنها رایج اسـت.

سیمای کشاورزی شهرستان قیروکارزین
در یک نگاه

مهدی نعیمی
مسئول روابط عمومی

مهدی همتی
مدیر

مصطفی اسفندیاری
معاون

منابع آبی در قیروکارزین:

تاریخچه قیروکارزین:

شهرسـتان قیروکارزیـن سـابقه تاریخـی کهنـی دارد و مورخیـن و سـیاحانی
همچـون ابـن حوقـل بغـدادی ،اصطخـری ،ابـن بلخی ،مسـتوفی و… بـه این
شهرسـتان اشـاراتی داشـتهاند و در فارسـنامه ناصـری ایـن شهرسـتان مهـد و
خاسـتگاه دانشـمندان و فرهیختـه گانـی همچـون شـیخ ابوطاهـر مجـد الدین
محمـد یعقـوب کارزینـی صاحـب قامـوس شـریف و… قلمـداد شـدهاسـت.
قیروکارزیـن بـا قدمتـی بیـش از هزار سـال جزء والیت اردشـیر خـوره یکی از
پنـج والیـت فـارس در زمـان ساسـانیان بودهاسـت.

منابـع آبـي شهرسـتان عبارتنـد از سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن بـا حجـم
نهایـی مخـزن  1.4میلیـارد متـر مکعـب ،يـك رشـته رودخانـه (قره آغـاج) كه
از دشـت كارزيـن و افـزر مـي گذرد 38 ،رشـته قنـات 12 ،دهنه چشـمه4500 ،
حلقـه چـاه مجـاز و غیر مجـاز كه به صـورت عميـق و نيمه عميق اسـت .قابل
ذکـر اسـت در صـورت احـداث کامـل کانـال هـای پایاب سـد سـلمان فارسـی
میـزان  14هـزار و ششـصد هکتـار از اراضـی این شهرسـتان تحت شـرب قرار
خواهنـد گرفـت .میانگیـن نـزوالت آسـمانی در ایـن شهرسـتان  270ميليمتر با
پراكنش نامناسـب اسـت.
سطح اراضی قابل کشت در قیروکارزین:

ردیف

وجه تسمیه قیروکارزین:

علـت نامیـدن این شـهر بـه نام قیر مربـوط به دوره سـلجوقیان اسـت که قلعه
پـرگان نشـانگر حاکمیـت آنـان بر ایـن محدوده جغرافیایی اسـت .قیـر در زبان
پهلـوی بـه معنـی مرز اسـت و علـت این نامگـذاری قـرار گرفتن این شـهر بر
روی مـرز گرمـا و سـرما اسـت ب ه نحویکـه اگـر  ۱۰کیلومتر از قیر به سـمت
شـمال حرکـت کنیم به طبیعت و آب و هوای سـرد سـیری مواجـه و اگر از قیر
 ۱۰کیلومتـر به سـمت جنـوب حرکت کنیم بـه آب و هوا و طبیعت گرمسـیری
بـر خـورد خواهیم کرد.

باغ آبی

15827

زراعت آبی

8505

زراعت دیم

12973

جمع اراضی فعال

37305

2

اراضی آیش

20615

3

جمع کل اراضی

57920

1

موقعیت جغرافیایی ،اقلیمی و اجتماعی:

شهرسـتان قيروكارزيـن با مسـاحتي حدود  3320كيلو متـر مربع در فاصله 169
كيلومتـري جنـوب غربـی شـيراز واقـع شـده و از شـمال و غرب با شهرسـتان
هـای فيروزآبـاد و فراشـبند ،از شـمال شـرق با شهرسـتان جهـرم و از جنوب با
شهرسـتان هـای خنج و الرسـتان همسـايه که متوسـط ارتفاع این شهرسـتان
از سـطح دريـا  750متـر اسـت  .قیروکارزیـن آب و هوایـی گـرم و خشـک در
فصـل تابسـتان و هوایـی خنک و نسـبت ًا سـرد در فصل زمسـتان دارد.
شهرسـتان قیـر و کارزیـن بـا مرکزیـت شـهر قیر ،دارای دو بخـش مرکـزی و
افـزر ،پنـج دهسـتان و پنـج شـهر بـه نا م هـای قیـر ،کارزیـن ،افزر ،امام شـهر
و مبارکآبـاد اسـت کـه بالـغ بـر  70روسـتا و  ۵۵آبـادی دارد .جمعیـت ایـن
شهرسـتان بر اسـاس سرشـماری نفوس و مسـکن سـال  1395برابر با 71203
نفـر اسـت که از ایـن تعداد  42018نفر در مناطق شـهری و تعـداد  27283نفر
در مناطـق روسـتایی و  1902نفـر غیر سـاکن هسـتند .شهرسـتان قیروکارزین
بـه واسـطه وجـود اقلیم مناسـب ،خـاک حاصلخیز ،کشـاورزان سـخت کوش و
کارشناسـان متخصـص و متعهـد زیر سـاخت هـای الزم برای سـرمایه گذاری
در بخـش کشـاورزی را دارا اسـت کـه بایـد بـا برنامـه ریـزی دقیـق و اصولی
نقشـه راه نیـل بـه اهداف را ترسـیم و آمـاده کرد.

نوع اراضی

سطح اراضی  /هکتار

آمار محصوالت باغی در سال : 1398
ردیف

نام محصول

میزان تولید

سطح زیر کشت
بارور

غیر بارور

میانگین

قطعی

1

انگور

124

0

7.5

936

2

خرما

5333

550

12.7

67686

3

پرتقال

299

8.2

22

6596

4

نارنگی

661

29

20

13427

5

لیمو ترش

3702

565

35

130726

6

لیمو شیرین

5140

143

47

240407

7

گریپ فروت

25

9

24

610

8

نارنج

7.5

2.5

20

149

9

جمع کل

15291

1306

460537
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آمار محصوالت زراعی شهرستان قیروکارزین
ردیف

نام محصول

سطح زیر کشت
(هکتار)

میانگین عملکرد میزان تولید (تن)

1

گندم آبی

3425

4.31

14776

2

جو

993

2.03

2020

3

شلتوک

161

2.91

471

4

ذرت دانه ای

20

3

60

5

لوبیا

217

1.38

299

2

بره پرواری

11

3

مرغداری

18

4

گاو شیری

2

5

شتر مرغ

2
65

جمع

آمار ماشین آالت کشاورزی شهرستان قیروکارزین:

6

ماش

16

1.09

17

ردیف

نام ماشین آالت

تعداد

7

کنجد

797

1.05

834

8

خربزه

1529

28.8

43997

1

تراکتور باغی

15

9

هندوانه

842

47

39691

2

تراکتور  4سیلندر

290

10

طالبی

148

27

4026

3

تراکتور  6سیلندر

93

11

خیار

297

27

8218

12

شمام

1050

31

33245

4

تراکتور سنگین

6

13

گوجه فرنگی

612

52

31824

5

کمباین

3

14

کلزا

401

2.42

972

6

سرشاخه خرد کن باغی

3

15

یونجه

123

7.6

941

7

تسطیح لیزری

2

16

کاهو

366

39.9

14611

17

بادمجان

53.5

17

897

8

خاکورز مرکب

4

18

کلم

100

24.9

2491

9

کمبینات

4

19

سایر
محصوالت

787

21

16963

جمع کل

11937

جمع

ردیف

نوع دام

تعداد واحد
دامی

216353

تولیدات ( تن )
شیر

گوشت تخم مرغ

عسل

1

سبک ،سنگین ،شتر

77800

730

6500

-

-

2

طیور

2000

-

1200

-

-

3

زنبور عسل

93000

-

-

-

2400

4

ماهیان گرمابی

115

-

282

-

-

7982 730
جمع کل تولیدات
5
هر گوسفند و بز  1واحد دامی
 هر گاو  5واحد دامی هر شتر  7واحد دامی -هر  100قطعه مرغ  1واحد دامی

0

2400

آمار دامداری های صنعتی شهرستان قیروکارزین:

ردیف

عنوان
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تعداد

420

آمار عملکرد صدور پروانه های صنایع شهرستان قیروکارزین
در سال :1398

آمار محصوالت دام ،طیور،زنبور عسل و شیالت در سال :1398

70

1

گوساله پرواری

23

نوع پروانه

سردخانه

انبار

بسته بندی و
فرآوری خرما

بسته بندی سایر
طرح ها
میوه

جمع

موافقت
اصولی

17

1

14

8

10

50

تاسیس

3

6

5

1

0

15

بهره برداری

1

1

0

1

0

3

21

8

19

10

10

68

آمار عملکرد صدور پروانه های دام صنعتی شهرستان قیروکارزین
در سال :1398
نوع پروانه

بز گوسفند
گوساله گاو
بره
پرواری پرواری شیری داشتی داشتی

سایر

جمع

موافقت
اصولی

43

5

2

5

7

3

65

تاسیس

2

-

-

1

1

-

4

بهره برداری

-

1

-

-

0

-

1

44

5

2

6

3

3

آمار صنایع غذایی و تبدیلی در شهرستان قیروکارزین:
عنوان

تعداد

در جه بندی و بسته بندی خرما

5

در جه بندی و بسته بندی مرکبات

8

ذرت خشک کنی

1

کشتارگاه مرغ

1

صنایع لبنی

1

قیروکارزین  25درصد کل تولید لیمو ترش کشور را دارا است.
لیمو شیرین:

16
گزارش عملکرد آمار شهرستان قیروکارزین:

ردیف

عنوان طرح

حجم عملیات

1

اجرای طرح هزینه تولید محصوالت زراعی 97

 33نفر بهره بردار

2

اجرای طرح آمار برداری از زنبورستان ها

 98890کلنی

3

اجرای طرح آمار شیالت

 115واحد

4

ثبت آمار محصوالت زراعی 97-98

 12هزار هکتار

5

ثبت آمار محصوالت باغی 98

 16هزار هکتار

6

ساماندهی ،ارزیابی و رصد فعالیت مروجین پهنه

مستمر

گزارش عملکرد روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان قیروکارزین در سال 1398
عنوان طرح

حجم/مورد

تولید محتوای خبری و بارگذاری در پورتال مدیریت شهرستان

231

عناوین خبری منتشر شده در نشریه پرتو امید

139

انتشار اخبار در خبرگزاری های کشور

1028

انتشار اخبار در فضای مجازی

345

انتشار اخبار در رسانه های مکتوب و روزنامه ها

145

انتشار اخبار در صدا و سیما

14

قیروکارزین بزرگ ترین تولید کننده جهانی لیمو شیرین است.
قیروکارزین رتبه اول تولید لیمو شیرین در کشور را دارا است.
سطح زیر کشت محصول لیمو شیرین در قیروکارزین بیش از 6هزار هکتار است.
تولید محصول لیمو شیرین در شهرستان قیروکارزین بیش از  250هزار تن است.
میانگین تولید محصول در هکتار  49تن است.
قیروکارزین  54درصد تولید لیمو شیرین استان را دارا است.
قیروکارزین 43درصد تولید لیموشیرین کشور را دارا است.
خرما :
قیروکارزین یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان خرما در کشور است.
قیروکارزین  6درصد تولید خرمای کشور را به خود اختصاص داده است.
قیروکارزین  40درصد تولید خرما در استان دارا است.
سطح زیر کشت محصول خرما در شهرستان قیروکارزین بیش از  5800هکتار است.
تولیـد محصـول خرمـا در شهرسـتان قیروکارزیـن در سـال  1398بیـش از  68هـزار تـن
بوده اسـت.
ارقـام غالب در نخلسـتان هـای شهرسـتان قیروکارزین شـامل زاهدی ،خاصویـی ،هلیله،
شـاهانی و ارقام الوان اسـت.

2
حضور مقامات استانی و پوشش برنامه ها
* کسـب امتیاز  83.99از مجوع  100امتیاز برای مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
قیروکارزیـن و حائـز رتبـه اول در شـاخصه هـای عملکـردی روابـط عمومـی سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در سـال 1398
معرفی محصوالت برتر از شهرستان قیروکارزین

لیموترش:
قیروکارزین رتبه اول تولید لیمو ترش در کشور را دارا است.
سطح زیر کشت محصول لیمو ترش در شهرستان  4267هکتار است.
تولید محصول لیمو ترش در شهرستان بیش از  130هزار تن است.
میانگین تولید محصول در هکتار  37تن است.
قیروکارزین  40درصد کل تولید لیمو ترش استان فارس را دارا است.
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معرفـی و شناسـایی محصـول سـالم شـامل خرمـا  2600هکتـار  ،انگـور  67هکتـار ،
مرکبـات  3500هکتـار  ،سـیب تـرش  22هکتـار و انـار  12هکتـار بـه دسـت آمـد.
صـدور مجـوز احداث سـایبان بـاغ مرکبـات در سـطح  612هکتار بـا تعداد بهـره بردار
 112نفـر انجام شـد.

لوبیا چشم بلبلی :
این محصول در اویل تابستان کشت و اوایل آبان ماه برداشت می شود.
شهرستان قیروکارزین از معدود تولیدکنندگان این محصول در کشور است.
مقدار بذر مورد نیاز در هکتار  15تا  20کیلوگرم است.
مقدار تولید در هکتار هزار تا  1200کیلوگرم است.
کنجد:
کنجد گیاهی گلدار و دولپه که دارای 50تا  60درصد روغن است.
این محصول در شهرستان از اویل تابستان کشت و اواسط مهرماه برداشت می گردد.
مقدار بذر مورد نیاز در هکتار  6تا  10کیلوگرم است.
متوسط تولید در هکتار  1100کیلو گرم .
سطح زیر کشت کنجد در شهرستان قیروکارزین نزدیک به هزار هکتار است.
میزان تولید در سطح شهرستان بالغ بر هزار تن بر آورد می شود.
اقدامات شاخص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین در سال 1398
اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات گیاهی :
توزیع  2700تن کود اوره با درصد جذب  64درصدی.
توزیع  250تن کود فسفات تریپل با درصد جذب  30درصدی.
توزیع 104تن کود دی آمونیوم فسفات با درصد جذب  152درصدی.
توزیع  220تن کود سولفات پتاسیم با درصد جذب  81درصدی.
پایـش و مبـارزه بـا ملـخ صحرائی در سـطح سـه هـزار هکتار کـه حـدود  700هکتار
آن مبـارزه و مابقـی پایـش در تمامی نقاط شهرسـتان بوده اسـت.
واگـذاری فعالیـت های کارشناسـی حـوزه حفظ نباتات در سـطح  977هکتـار به بخش
خصوصـی ( کلینیـک گیـاه پزشـکی (رویـش نویـن) در محصـوالت مرکبـات  ،گندم ،
صیفـی جـات) که عملیاتی شـد.
اسـتفاده در حـدود 9تـن ترکیب معدنـی زئولیت برای حفـظ رطوبـت و مدیریت عارضه
خشـکیدگی و پژمردگـی خوشـه خرما در نخیلات منطقه افزر اجرا شـد.
ادامـه بازدیـد هـا و بررسـی بـاغ محل اجـرای طـرح پایلـوت زوال مرکبـات در مبارک
آبـاد و سـایر باغـات درگیـر منطقـه و برنامه ریـزی بـرای تدوین طرح شـماتیک برای
ارائه راهکار کاربردی تسـهیل شـده جهت نسـخه مدیریت عارضه توسـط کارشناسـان
ایـن مدیریت انجام شـد.
ارائـه اقدامـات درمانـی و کنتـرل آفـت سـرخرطومی حنایی خرمـا در منطقه دشـت الر
و تیمـار درختـان جدیـد آلوده با اسـتفاده از روش تزریق سـم سـیوانتو و قـرص گذاری
فسـفید انجام شـد.
تسـت علـف کـش گل و بوتیـزان اسـتاردر مزارع کلزا شهرسـتان در سـطحی در حدود
 16هکتـار و کنتـرل نسـبتا موفـق علـف هـرز خردل وحشـی در کلـزا با اسـتفاده حدود
 50سـی سـی در هکتـار بـا اسـتفاده از سـمپاش توربوالینـر با مصرف  200سـی سـی
سـم علـف کـش گل در مخـزن  1000لیتـری بـرای حدود چهـار هکتار انجام شـد.
نظـارت بر کاشـت ،داشـت و برداشـت محصوالت زراعـی خصوصا محصـوالت زراعی
راهبـردی در سـطح نزدیـک بـه  12هـزار هکتار بـا تولید بیـش از  240هزار تـن انجام
شد .
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اقدامات شاخص اداره امور فنی و زیر بنایی :
اجـرای کانـال هـای پایـاب سـد سـلمان فارسـی واقـع در دشـت کارزیـن بـه طول 2
کیلومتـر بـه پایان رسـید.
اجرای کانال های آبیاری عمومی در سطح شهرستان به طول  150متر انجام شد.
اجرای دو کیلومتر جاده بین مزارع توسط این مدیریت انجام شد.
مرمت و الیروبی  5مورد قنات در سطح شهرستان به پایان رسید.
اجـرای آبیـاری نویـن در سـطح  170هکتـار از اراضـی شهرسـتان و مطالعـه و طراحی
بیـش از  400هکتـار از اراضـی صـورت گرفت.
برگـزاری دوره هـای آموزشـی ترویجـی حفاظـت خـاک و سیسـتم هـای بارانـی در
مناطـق مختلـف انجـام شـد.
پاسخ به استعالمات اداره برق و آب به تعداد  300مورد در طئل سال انجام شد.
پیگیـری اجـرای لوله های  GRPدر اراضی پایاب سـد سـلمان فارسـی همـراه با تهیه
گـزارش و نقشـه و برآوردهـای مـورد نیـاز همچنیـن گـزارش و ارئه طـرح توجیهی در
خصـوص مزایـای لوله های  GRPمسـتمر پیگیری شـد.
اقدامات شاخص اداره آموزش و ترویج:
ایجـاد دو صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی جدید تاسـیس در بخـش افزر و روسـتا های
اسلام آباد و دشـت الر انجام شـد.
حضورگـروه محققیـن اسـتانی در شهرسـتان و بازدیـد از سـایت الگویـی مرکبـات و
برگـزاری کالس آموزشـی بـا حضور بهره برداران پیشـرو ومسـئولین سـایت هـا انجام
شد .
برگـزاری کالس هـای آموزشـی و ترویجـی کوتـاه مـدت بـه میـزان دو هـزار نفر روز
صـورت گرفت.
برگـزاری کالس هـای آموزشـی و ترویجـی ویـژه زنان روسـتایی به میـزان هزار نفر
روز انجام شـد.
برگزاری کالس های آموزش بهره برداران به میزان صد نفر روز محقق شد.
برگزاری کالس های آموزش مهارتی (فنی حرفه ای)  900نفر روز صورت گرفت.
مزرعه نمایشی خشکه کاری برنج در دو منطقه ایجاد شد.
ایجاد باغچه های خانگی توسط زنان روستایی در هفت روستا انجام شد.
اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات دامی:
هماهنگـی جهـت تامیـن و نظـارت بـر توزیع نهـاده های اصلـی خوراک دام (سـبوس
گنـدم  ،جـو ،ذرت ،سـویا ) به میـزان 800تن در شهرسـتان انجام شـد.
توسـعه شـبکه تلقیـح مصنوعی دام روسـتایی و انجام بیـش از 150تلقیـح مصنوعی در
راسـتای اصلاح نژاد دام روسـتایی و افزایش بهـره وری با توصیه به پـرورش نژادهای
برتر مثل سـمینتال در دامهای سـنگین و آلپاین وسـانن در دام سـبک.
توسعه پرورش شتر و انجام خدمات شتر داری برای بیش از 50نفر شتر.
صدور400مجوز استقرار و کوچ زنبورستانهای در حوزه شهرستان قیر و کارزین.
نظـارت بـر صیـد بیـش از  280تـن ماهـی کپـور وآمـور و سـایر ماهیـان گرمابـی از
دریاچـه سـد سـلمان فارسـی و اسـتخر هـای ذخیـره آب کشـاورزی .
هماهنگی صدور 15مجوز صید ماهی در دریاچه سد سلمان فارسی.
تاییـد و بازدیـد از طـرح بیـش از 150نفر از دامداران و زنبورداران جهت اخذ تسـهیالت
از محل اعتبارات کمیته امداد و بهزیسـتی و سـپاه پاسـداران .

نظارت وکنترل بر جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان.
نظارت بر توزیع 15000بچه ماهی گرمابی از طریق شرکت های تولید بچه ماهی.
ترویج پرورش ماهی در استخر های ذخیره آب کشاورزی به تعداد  100مورد.
اجـرای طـرح امیـد در شهرسـتان بـا دو طـرح پرورش گوسـفند وگاو شـیری بـا تعداد
 20نفـر بهـره بردار پیشـرو
بـرای توسـعه و افزایـش تولیـدات دامـی احـداث دو بـاب سـیلوی علوفـه در بخـش
مرکـزی و افـزر
نظارت برغنی سازی علوفه در سطح شهرستان 1200تن
اجرای روش های نوین در مزارع الگویی و افزایش بهره وری درمزارع پرورش ماهی
تامین آب شرب دام ها به تعداد 900متر مکعب در سطح شهرستان
اجـرای روش هـای نویـن و افزایـش بهـره وری درواحـد های دام سـبک و سـنگین و
همچنیـن طیور در شهرسـتان
اقدامات شاخص اداره امور اراضی :
پاسخ به استعالمات  250مورد
استعالم تعیین تکلیف اراضی فاقد سند  40مورد
تشکیل پرونده حفظ کاربری اراضی  150مورد
توقف عملیات  20مورد
ارسال به دادگاه هفت مورد
قلع و قمع یک مورد
طرح دعوی از سوی مدیریت سه مورد
طرح دعوی علیه مدیریت  25مورد
اقدامات شاخص اداره طرح و برنامه:
پیگیـری موافقـت نامـه هـای عمرانـي اسـتاني و  3درصد نفـت و گاز با مبلـغ مصوب
 15هـزار  135میلیـون ریال
پیگیـری اسـتمهال تسـهیالت سـر رسـید شـده تـا پایـان شـهریور مـاه  1398در
بخـش هـای کشـاورزی به تشـخیص کارگـروه بنـد(خ) قانون برنامه ششـم توسـعه (
بخشـودگی سـود و کارمـزد و جریمـه وام هـای دریافتـی کشـاورزان خسـارت دیده از
حـوادث غیـر مترقبـه و امهـال اصـل وام آنـان بـه مدت سـه سـال )
پیگیری استمهال تسهیالت مشمولین بند (ل) تبصره  16قانون بودجه سال 98
ثبـت اشـتغال جدیـد بـرای  77نفـر بـه طـور ثابـت و بـرای  250نفـر به شـکل موقت
در سـامانه رصد
معرفـي 1395نفـراز متقاضيـان بـرای دریافـت کمک های بالعوض خسـارت سـیل
سـال  1398بـه مبلـغ 144هـزار و 764میلیون ریال
معرفـی  1134نفـر از متقاضیـان بـرای دریافت تسـهیالت ارزان قیمت خسـارت سـیل
1398بـه مبلـغ  128هـزار و  548میلیـون ریال
معرفـی  28نفـر از متقاضیـان بـرای دریافـت تسـهیالت صندوق توسـعه ملـی به مبلغ
 35هـزار و  707میلیـون ریال
معرفـی  27نفـر از متقاضیـان بـرای دریافـت تسـهیالت آبیـاری تحت فشـار بـه مبلغ
 14هـزار و  893میلیـون ریـال
راه اندازی سامانه الکترونیک توزیع نهاده های کشاورزی:
از مهم ترین مزایای راه اندازی این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
افزایش کارایی و تسریع در فرایند توزیع نهاده
مدیریت متمرکز و ایجاد شفافسازی و جلوگیری از بروز تخلفات در فرایند توزیع
استفاده بهینه از زمان با عملیات خودکارسازی فرآیندها
مدیریت و نظارت دقیق بر فرایند توزیع نهاده

کاهش حجم مراجعات حضوری کشاورزان به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی
ثبـت و نگهـداری اطالعـات کشـاورزان و نهـاده هـا در حجـم کمتـر ،ایمنـی بـاال و
مراجعـهی آسـان
ارسال پیامک تایید و ارسال حواله به متقاضی جهت جلوگیری از مراجعه حضوری
صرفهجویـی در مصـرف کاغـذ و کمـک به جلوگیری از قطع شـدن درختان در راسـتای
حفظ محیط زیسـت
نقاط قوت بخش کشاورزی شهرستان قیروکارزین:
شهرسـتان قیروکارزیـن را مـی تـوان یـک میکـرو کلیمـا در جنوب اسـتان دانسـت که
طـی سـالیان متمـادی علـی رغم ضربـات جبـران ناپذیر خشکسـالی که در کل اسـتان
اثـرات مخـرب خـود را داشـته اما کمـاکان حیات کشـاورزی خـود را پر تـوان ادامه می
دهد.
اسـتعداد بالقـوه ای بـا تولیـد نزدیک بـه  700هزار تن محصوالت کشـاورزی در سـال
کـه قریـب بـه  430هـزار تن آن مرکبات اسـت کـه در محصول لیمو شـیرین بـا تولید
بیـش از  240هـزار تـن در سـال و لیموتـرش بـا تولیدی بالغ بـر 130هزار تن در سـال
مقام اول اسـتانی و کشـوری را دارا اسـت.
بالـغ بـر  44درصـد لیمو شـیرین و 28درصـد لیمو ترش کشـور در این شهرسـتان تولید
مـی گـردد و همچنیـن بـا تولید 68هـزار تن خرمـا  40 ،درصـد از تولید خرمای اسـتان
فـارس را بـه خـود اختصـاص داده اسـت در تولید محصـوالت زراعی نیـز از قافله تولید
نـه تنهـا عقـب نمانـده بلکـه با تولیـد  241هـزار تن محصـوالت زراعـی و صیفی جات
جایـگاه ویـژه ای را بخـود اختصاص داده اسـت .تولید گندم شهرسـتان بالـغ بر  15هزار
تـن در سـال زراعی  97-98بوده اسـت .
ایـن طبیعـت ،خـاک حاصلخیـز واسـتعداد بالقـوه زمانـی شـکوفاتر خواهـد شـد که آب
سـد عظیـم سـلمان فارسـی بـا حجـم مخـزن  1.4میلیـارد متـر مکعـب کـه بـا رحمت
الهـی در سـال زراعـی  97-98بالـغ بـر  700میلیـون متـر مکعـب آبگیـری گردیـده
کـه نویـد بخـش توسـعه کشـاورزی در 14هـزار هکتـار اراضـی پایـاب اسـت و تاثیـر
شـگرفی در اقتصـاد شهرسـتان که وابسـتگی زیـادی به بخـش کشـاورزی دارد خواهد
داشـت .شـایان ذکـر اسـت روند اجـرای تبدیل کانـال های روبـاز به لولـه های GRP
ورسـاندن آب کشـاورزی بـه دشـت هـای مسـتعد شهرسـتان از برنامـه های در دسـت
اقـدام این شهرسـتان اسـت.
یکـی دیگـر از اسـتعدادهای شهرسـتان توسـعه پوشـش هـای تـوری بـرای کاهـش
مصـرف آب  ،جلوگیـری از تنـش هـای گرمایـی و سـرمایی و کاهـش اثـرات زوال
مرکبـات و همچنیـن تولیـد محصـول سـالم اسـت کـه در این راسـتا صدور مجـوز بالغ
بـر  560هکتـار پوشـش تـوری و معرفـی متقاضیان به بانـک برای دریافت تسـهیالت
و اجـرا از اهـم اقدامـات صـورت پذیرفتـه اسـت .
توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و بسـته بنـدی محصوالتـی همچون مرکبـات خرما
و حبوبـات از دیگـر مزیـت ها و اسـتعداد های شهرسـتان اسـت .همچنیـن احداث 100
هـزار مترمربـع شـهرک گلخانـه ای در اراضـی بریخـون منطقـه مبـارک آبـاد کـه در
صـورت تامیـن آب از سـد سـلمان فارسـی به میـزان  10میلیـون متر مکعـب قابل اجرا
خواهـد بود.
در ایـن شهرسـتان اسـتعداد بالقـوه ای در خصوص توسـعه کشـت چغندر قنـد پاییزه که
سیاسـت وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت وجـود دارد کمـا اینکـه طـی سـه سـال زراعی
گذشـته علـی رغـم مشـکالت عدیده ایـن مهم اثبـات گردیده اسـت .در صـورت رونق
کاشـت چغنـدر قنـد پائیـزه ،ایـن محصـول جایگزین خوبـی بـرای اراضی کم بـازده در
کشـت گنـدم خواهـد بـود و همچنیـن جلوگیـری از کاهـش سـطح صیفـی جـات کـه
سـالیان گذشـته توسـعه بیـش از حـد کشـت آن باعـث ضررهـای زیـاد اقتصـادی بـه
کشـاورزان شهرسـتان شـده ،خواهـد شـد امـا متاسـفانه بی مهـری های گذشـته باعث
شـد کـه ترویـج ایـن محصول بـا مشـکالتی مواجه شـود.
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

بهره برداری از مجتمع آبرسانی
و تامین آب پایدار تخت عروس اقلید

باصـری جمعـا بـه تعـداد  5هـزار و نهصد و شـصت خانـوار کوچنده مي باشـد.

خانه بهداشت عشایری چاه بید شهرستان پاسارگاد
افتتاح شد

معـاون توسـعه عمران و امـور زیر بنایی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس در
مراسـم بهـره بـرداری از مجتمع آبرسـانی و تامین آب پایدار سـالم و بهداشـتی
کانـون توسـعه تخـت عـروس گفت :ایـن مجتمع آبرسـانی بـا اعتبـاری بالغ بر
 60میلیـارد ریـال شـامل اجرای خـط انتقال آب بـه طول  20کیلیومتـر ،احداث
مخـزن ذخیـره بتنـی  500متـر مکعبـی ،اجرای شـبکه داخلی شـهرک به طول
 10کیلومتـر بـه بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس ،جاویـد حیاتی

بیـان کـرد :تامیـن آب پایـدار و بـا کیفیت نقش ویـژه ای در افزایش بهداشـت،
سلامت و جلوگیـری از بیماری هـای مختلـف این قشـر از جامعـه را دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه با بهره بـرداری از ایـن مجتمـع  400خانوار عشـایری
از نعمـت آب سـالم بهداشـتی و پایـدار بهـره منـد می شـوند ،افـزود :مطالعـات
تامیـن آب و طراحـی خـط انتقـال آب و شـبکه توزیـع در این کانون اسـکان از
سـال های گذشـته صـورت گرفتـه بـود کـه بـه دلیل عـدم تامیـن اعتبـار الزم
عملیاتـی نشـده بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :در سـال  1398بـا فراهم شـدن فرصت
قانونـی در قانـون بودجه سـال  1398از محل اعتبارات بنـد ه تبصره  4صندوق
توسـعه ملـی مبلـغ  220میلیـارد ریال اعتبـارات به منظـور تامیـن آب پایدار در
مناطـق عشـایر و توسـعه شـبکه های توزیـع آب فراهم و تخصیص داده شـد و
تعـداد  20طـرح در قالـب مجتمع هـای آبرسـانی در مناطق عشـایری عملیاتی
و بـه بهره برداری رسـید.
در ادامـه معـاون توسـعه مدیـرت منابـع انسـانی اداره کل امـور عشـایر اسـتان
فـارس گفـت :در سـال  1399مبلـغ  110میلیـارد ریـال بـه منظـور توسـعه
شـبکه های توزیـع آب پایـدار در مناطـق عشـایری از محـل اعتبـارت بنـد ه
تبصـره  4در قانـون بودجـه  99مصـوب گردیـده اسـت.
محسـن محمـدی افـزود :تعـداد  15پـروژه در قالـب مجتمع هـای آبرسـانی و
تامیـن آب پایـدار تـا پایـان سـال جـاری عملیاتـی خواهد شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :شهرسـتان های اقلیـد و آبـاده محـل ییلاق بخشـي
از عشـاير ایـل قشـقايي و خمسـه از طوايـف عملـه ،ششـبلوکی ،کرد شـولی و
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خانـه بهداشـت عشـایری چاپیـده شهرسـتان پاسـارگاد صـورت نمادیـن بـه
نمایندگـی سـایر خانه هـای بهداشـت از طریـق ویدئـو کنفرانـس بـا دسـتور
رئیـس جمهـور افتتـاح شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،رئیس جمهور
در آییـن افتتـاح بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـارات عشـایر در دولت تدبیـر و امید ۶
برابـر شـده اسـت ،افـزود :توجه ویـژهای بـه توسـعه و تکمیل زیرسـاخت های
روسـتایی و عشـایری داریم.
حجـت االسلام و المسـلمین حسـن روحانـی اظهـار کـرد :امیدواریم تـا پایان
دولـت در کنـار هـر منطقه عشـایری یک خانه بهداشـت سـیار داشـته باشـیم.
در ادامـه معـاون وزیـر بهداشـت ضمـن گرامیداشـت روز روسـتا و عشـایر بیان
کـرد :امروز خانه بهداشـت سـیار شهرسـتان پاسـارگاد به نمایندگـی از  ۸۰خانه
بهداشـت سـیار به بهـره برداری رسـید.
علیرضـا رئیسـی ابـراز امیدواری کرد :عشـایر بـه توانند در تمام مناطق اسـتان
فارس از خدمات بهداشـتی اسـتفاده کنند.
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر فـارس گفـت :در اسـتان فـارس بـا توجـه به
پراکندگـی عشـایر هفتـاد خانـه بهداشـت سـیار عشـایری بـه صـورت کانکس
در نقـاط پـر جمعیـت نیـاز سـنجی شـده که تا کنـون  ۳۸خانه بهداشـت سـیار
عشـایری بـه همـت دانشـگاه علـوم پزشـکی راه اندازی شـده اسـت.
روح اهلل بهرامی بـا بیـان اینکـه اشـتغال عشـایر ،جوانـان عشـایر مد نظـر بوده
اسـت ،افـزود :دانشـگاه علوم پزشـکی بهـورزان را از میان جوانان حایز شـرایط
عشـایری انتخـاب می نماید.
وی اظهـار کـرد :خدمـات ارائـه شـده توسـط ایـن خانه هـای بهداشـت سـیار
شـامل فشارسـنجی ،غربالگـری مـادران بـاردار ،واکسـن اطفـال و غیره اسـت.

اجرا و بهره برداری از پروژه تامین آب شرب
اسکان قالینی شهرستان خفر

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفت :به مناسـبت روز روسـتا و عشـایر
پـروژه تامیـن آب شـرب سـایت اسـکان قالینـی شهرسـتان خفـر بـا پیشـرفت
فیزیکـی صـد در صـد به بهره بـرداری رسـید .به گـزارش روابط عمومـی اداره
کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح الـه بهرامی افـزود ۱۵ :مهرماه بـه عنوان
روز روسـتا و عشـایر شـناخته شـده اسـت و فرصتی اسـت تا بتوانیم گوشـه ای
از خدمـات دولـت تدبیـر و امیـد را به عشـایر ارایـه نماییم.
وی بیـان کـرد :از جملـه اقدامـات ارائـه شـده بـه این سـایت اسـکان شـامل:

حفـر و تجهیـز یـک حلقـه چـاه
آهکـی بـه عمـق  ۳۰۰متـر،
اجـرای خـط انتقـال آب بـه طـول
 ۳کیلومتـر ،احـداث یـک بـاب
موتورخانـه  ۲۶متـر مربعـی ،احـداث
یـک بـاب مخـزن بتنـی ذخیـره آب
یکصـد متـر مکعبـی ،اجرای شـبکه
فشـار متوسـط بـرق بـه طـول ۳
کیلومترمی باشـد کـه ایـن پـروژه با
هـدف تامین آب شـرب سـالم پایدار
از طریـق شـبکه انتقـال و توزیع آب
و تسـهیل عشـایر در امورات خود به
بهـره بـرداری رسـید.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد:
اعتبـار هزینـه شـده این پـروژه بالغ
بـر  ۲میلیـارد تومـان از محل ارزش
افـزوده بنـد ه تبصـره  ۴و اعتبـارات اسـتانی اسـت کـه با بهـره بـرداری از این
پـروژه تعـداد  ۷۰خانـوار عشـایری از نعمـت آب شـرب برخوردار می شـوند.
در ادامـه معـاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان امور عشـایر ایـران در دیدار
چهـره بـه چهـره بـا عشـایر شهرسـتان خفر بـا توجه به مشـکالت قیمـت دام
و بازدیـد از مجتمـع  ۱۵هـزار رأسـی دام در سـایت اسـکان چـاه سـرخ قالینی
گفـت :یکـی از عللـی باعث افت و رکود شـدید قیمت دام شـده ،نبـودن تقاضا
جهـت خرید دام می باشـد.
میـر اخورلـی اظهـار کـرد :مشـکل جهانـی بـا بیمـاری کرونـا ،برگـزار نشـدن
مراسـم حـج و عیـد قربـان ،تعطیلـی اقامتگاه هـای بومگـردی و توریسـتی را
می تـوان از علل هایـی دانسـت کـه باعـث کاهـش خریـد دام عشـایر شـده
ا ست .
وی بـا بیـان اینکـه تامیـن نهاده هـای دامـی از طریـق شـرکت پشـتیبانی
امـور دام کشـور در دسـت پیگیـری اسـت و از طریـق شـرکتهای تعاونـی
توزیـع خواهـد شـد افـزود :سـعی شـده از طریـق مجـوز صـادرات دام از طرف
وزارت جهـاد کشـاورزی کـه در دسـت اقـدام می باشـد باعـث رونـق و چرخـه
اقتصـادی در زندگـی عشـایر شـویم.
شـایان ذکر اسـت کـه این پروژه بـا حضور میراخورلـی معاون توسـعه مدیریت
و منابـع سـازمان امور عشـایر ایـران ،نوحی معـاون مدیـر کل اداره کل عمران
و امـور زیـر بنایـی سـازمان امـور عشـایر ایـران ،بهرامی مدیر کل امور عشـایر
فـارس و هیـات همراه بـه بهره برداری رسـید.

نیروی انسانی باالترین سرمایه یک دستگاه است

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان امور عشـایر ایران در جلسـه شـورای
هماهنگی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس گفت :نیروهای انسـانی باالترین
سـرمایه یک دسـتگاه محسـوب می شـوند و تـا جای ممکـن باید تقویت شـوند
تـا با خیالی آسـوده بـه کار خـود بپردازند.
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس ،بهـرام میرآخورلی
ضمـن گرامیداشـت روز روسـتا و عشـایر بـا بیـان اینکـه  625پـروژه تامین آب
آشـامیدنی پایدار و بهداشـتی در مناطق عشـایری کشـور با اعتباری بالغ بر 342
میلیـارد تومـان به بهره برداری رسـیده اسـت ،افزود :عشـایر در کشـور ما جایگاه
ویـژه ای دارنـد و بایـد بتوانند از همـه خدمات دولت اسـتفاده کنند.
وی اذعان کرد 62 :درصد از عشـایر کشـور از نعمت آب شـرب سـالم و بهداشتی

برخـوردار شـدند و بایـد تلاش کـرد  38درصد از قشـر ایـن جامعه بـزرگ نیز از
نعمـت آب سـالم و پایدار برخوردار شـوند.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی سـازمان امور عشـایر ایران اظهـار کرد:
تشـکل های عشـایری در اسـتان فارس در رتبـه اول قراردارنـد و باید تالش کرد
تشـکل هـا تقویـت شـوند تـا بهره بـرداران عشـایری بـا اعتمـاد بیشـتر و خیالی
راحـت در ایـن تشـکل ها فعالیت داشـته باشـند.
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ضمن تبریـک روز روسـتا اظهار
کـرد :مـا در زندگی روسـتائیان و عشـایر صفا ،صمیمـت ،ایثار و فـداکاری را دیده
ایـم و هـر وقـت مشـکلی بـرای کشـور پیـش آمـده عشـایر پیـش قدم بـوده که
نمونـه بـارز آن تقدیـم  2000شـهید در دفـاع مقدس بوده اسـت.
روح الـه بهرامی بـا بیـان اینکه فرهنگ عشـایر بایـد ماندگار شـود و این فرهنگ
بـرای همـگان تبییـن شـود افـزود :همه مـا با تعامـل و همدلـی و همراهـی باید
تلاش کنیـم جامعـه عشـایری از تمام خدمـات بهره مند شـوند.

عشایر فارس در عرصه های مختلف حضوری
چشمگیری داشته اند

نماینـده مـردم شهرسـتان های فیروزآبـاد ،قیروکارزیـن و فراشـبند در مجلـس
شـورای اسلامی در جلسه شـورای عشـایری شهرسـتان فیروزآباد گفت :عشایر
فـارس در عرصه هـای مختلـف حضـوری چشـمگیری داشـته اند.

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،محمد مهدی
فروردیـن افزود :عشـایر اسـتان فـارس نمونه عینـی از اقتصاد مقاومتی هسـتند
کـه در زمینه هـای مختلف کشـاورزی ،صنایع دسـتی ،دامپروری ،گردشـگری و
توریسـتی حضـور چشـم گیـری داشـته و در مناطق مختلف اسـتان بـه صورت
پراکنـده بـه امر تولید گوشـت قرمز مشـغول هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه عشـایر فـارس  12.5درصـد از جمعیـت کشـور را تشـکیل
می دهنـد ،افـزود ۵۰ :هـزار تـن تولیـدات لبنـی و  ۴۴درصـد تولیـدات صنایـع
دسـتی کشـور متعلـق بـه عشـایر اسـت و عشـایر حافظـان امنیـت و مـرزداران
غیـور ایـران اسالمی می باشـند.
فروردیـن تاکیـد کـرد :جایگاه عشـایر بایسـتی در مجلس حفظ شـود تا عشـایر
غیـور کشـورمان به حـق و حقوق خود برسـند.
در ادامـه معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان امـور عشـایر ایـران گفت:
یکـی از سیاسـت های سـازمان امور عشـایر سیاسـت گذاری در مـورد چگونگی
زندگـی عشـایر در مناطـق مختلف کشـور می باشـد .
بهـرام میـر آخورلـی بیـان کـرد :ارائـه و تعییـن خـط مـش و تصمیم گیـری در
مـورد طرح هـای زیـر بنایـی و عمرانـی ،بهداشـتی نیـز مـد نظر سیاسـت های
شـورای عالـی کشـور می باشـد کـه خوشـبختانه در اسـتان فـارس بـه ایـن
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موضـوع هـا توجـه ویژه ای شـده اسـت کـه امیدواریم عشـایر ما در تمـام نقاط
مختلـف فـارس از ایـن خدمـات بهـره مند شـوند.
وی تصریـح کـرد :در اسـتان فـارس در زمینـه گردشـگری ،توریسـتی و
صندوق هـای خـرد زنـان اقدامـات خوبـی صـورت گرفته کـه این باعـث رونق
اقتصـادی در خانـواده هـا و کشـور می شـود.
در ادامـه سـید کمـال علـوی فرمانـدار شهرسـتان فیروزآبـاد بـا اشـاره بـه مولد
بـودن عشـایر اسـتان فـارس کـه بـا کـم تریـن هزینـه نمونـه بـارز اقتصـاد
مقاومتـی هسـتند ،گفـت :نقـش عشـایر در تمـام زمینـه هـا خصوصـا تولیـد و
حمایـت از تولیـدات حایـز اهمیـت اسـت.

در ادامـه معـاون توسـعه عمران و امـور زیر بنایـی اداره کل امور عشـایر فارس
ضمـن قدردانـی از همکاری و مسـاعدت فرمانداری ویژه ادارات خدمات رسـان
بـه جامعـه عشـایری گفت :ایـن فرمانداری بـا ارائه خدمـات به عشـایر و انجام
پـروژه هـا از محل اعتبارات بـر ارزش افزوده جـزء فرمانداری های برتر اسـتان
فـارس اسـت کـه در این زمینه ها کمک شـایانی به عشـایر داشـته اسـت.
جاویـد حیاتـی افـزود :شهرسـتان جهـرم یکـی از شهرسـتان های توابع اسـتان
فـارس بـا تعـداد پنـج هـزار نفر جمعیـت عشـایر ثابت و نیمـه سـیار و  15هزار
نفـر جمعیـت عشـایر سـیار 1800 ،خانـوار و هشـت هـزار نفـر جمعیت در سـه
بخـش کردیـان ،سـیمکان ،مرکـزی و شهرسـتان خفر می باشـد.

عشایر در پیشرفت و خود کفایی کشور نقش
بسزایی دارند

کوچ عشایر با دشواریهای خود آغاز می شود

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان امور عشـایر ایران در جلسـه شـورای
عشـایری شهرسـتان جهـرم گفـت :عشـایر در پیشـرفت و خـود کفایـی کشـور
نقـش بسـزایی دارند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،بهـرام
میر آخورلـی افـزود :امیدواریـم بتوانیم از تمام ظرفیت های ارزشـمند عشـایر در
بخش هـای مختلـف دامـداری ،کشـاورزی ،صنایع گردشـگری اسـتفاده نمود تا
بـا ارتقاء شـاخص های توسـعه پایدار باعث پیشـرفت هـر چه بیشـتر در مناطق
عشـایری شویم.
وی ضمـن قدردانـی از وجـود تفاهـم همـکاری ،هم دلـی و خرد جمعـی که در
مجموعـه شهرسـتان جهـرم میـان ادارات خدمات رسـان ،بـه ویـژه فرماندارای
شهرسـتان بـا اداره امـور عشـایر وجـود دارد افـزود :امیدواریم اعتبـارات مالیات
بـر ارزش افزوده در شهرسـتان بیشـتر شـود تـا بتوانیم خدمات بیشـتری به این
قشـر از جامعه ارائـه بدهیم.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان امـور عشـایر ایـران بـا بیـان اینکـه
عشـایر را می توان پشـتوانه اسـتقالل سیاسـی و امنیتی کشـور محسـوب کرد،
بیـان کـرد :پیگیـری و توزیـع نهاده های دامـی و آرد یکی از مسـائل مهم برای
سـازمان امـور عشـایر می باشـد و امیدواریـم ایـن خدمات توسـط شـرکت های
تعاونـی تقویـت و بـه عشـایر واقعی توزیع شـود.
وی بـا تاکیـد بـر بیمه اجتماعی و دام عشـایر ،نحـوه ثبت نـام الکترونیکی نفت
و گاز عشـایر و همچنین ثبت نام کارت تردد از مسـئوالن شهرسـتانی خواسـت
تـا بیشـتر بـه ایـن موضـوع هـا واقـف شـوند تـا عشـایر در ایـن مـورد خدمات
مشـکالت نداشـته باشند.
در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان جهـرم گفـت :جامعـه عشـایری را صـادق و بـا
اخلاص خوانـد بـه طـوری کـه می تـوان گفـت ویترینـی کاملـی از اقتصـاد
مقاومتـی کشـور هسـتند.
مهـدی شـفعیان بـا تاکیـد بـر وضعیـت عشـایر ،اعتبـارات تخصیـص یافتـه و
پروژه هـای امـور عشـایر از کلیـه دسـتگاه های اجرایـی خواسـت تـا نهایـت
تعامـل و همـکاری را بـا ایـن مجموعه داشـته باشـند و با معرفی پـروژه ها امور
عشـایری نگاه ویژه ای به تخصیص ارزش افزوده سـهم عشـایر داشـته باشـند.
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مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :هـم زمـان بـا فصـل پاییـز کوچ
عشـایر نیـز بـا دشـواری های خـود از  ۱۵مهرمـاه آغـاز می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامی افـزود :عشـایر دومیـن کـوچ خـود را در شـرایط کرونایی آغـاز می کنند
کـه در ایـن خصـوص اقدامـات الزم بـرای کـوچ پاییـزه در اسـتان فـارس بـا
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی انجـام شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :اقدامـات بهداشـتی شـامل :آبرسـانی در حیـن کـوچ ،خدمـات
دامپزشـکی و مایحتاج خوراکی عشـایر از طریق تعاونی های عشـایری ،خدمات
پزشـکی و غیـره می باشـد .بهرامی تصریـح کـرد :کانکس هـای بهداشـتی و
اکیپ هـای بهداشـتی مسـتقر در مناطـق عشـایری همچنان غربالگری عشـایر
را در حیـن کـوچ بـه طور مسـتمر انجام می دهنـد .وی با بیان اینکه در شـرایط
کنونـی و جهـت پیشـگیری از بیمـاری کرونا بهتر اسـت عشـایر کـوچ پاییزه را
بـه صـورت مکانیـزه و بـا خـودرو بـا رعایت تقویـم کـوچ از  ۱۵آبان مـاه انجام
شـود ،تصریـح کـرد :کـوچ پاییزه بـا توجه بـه دسـتورالعمل های منابـع طبیعی
انجام می شـود .
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ضمـن تشـکر از تمـام دسـتگاه های
اجرایـی از جملـه نیـروی انتظامی کـه در ایـن برهـه از سـال کمک شـایانی به
عشـایر می کننـد اظهـار کرد :عشـایر نیـز باید با پلاک کوبی و هویـت گذاری
دام قبـل از زمـان کـوچ تمـام همـکاری را بـا اداره کل امـور عشـایر و نیـروی
انتظامی داشـته باشـند کـه کوچ پاییـزه بدون خطر و حادثه ای داشـته باشـیم .
وی خاطـر نشـان کـرد :گفتنی اسـت کـوچ پاییزه عشـایر فـارس از شـهرهای
شـمالی اسـتان به سـمت شـهرهای جنوبـی فسـا ،داراب ،زرین دشـت ،جهرم،
الرسـتان ،مهـر ،قیروکارزیـن و کازرون آغـاز می شـود.

آب رسانی سیار و مدیریت کوچ عشایر ،اساسا یک
اقدام مدیریت بحران است

مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان
فـارس گفـت :آب رسـانی
سـیار اساسـا یـک اقـدام در
زمـان بحـران بـوده و بـا هـدف
"مدیریـت بحـران" انجـام
میشـود ،امـا ایـن امـر در
حـوزه اداره کل امـور عشـایر
بـه یـک شـرح وظیفـه روزانـه و
دائمی تبدیـل شـده اسـت.
روابـط
گـزارش
بـه
عمومـی اداره کل امـور عشـایر
اسـتان فـارس ،روح الـه
بهرامی بـا اشـاره بـه اینکـه در
حـال حاضـر آبرسـانی سـیار
توسـط  46دسـتگاه کامیـون
تانکـر  10مترمکعبـی همـراه بـا
ییلاق و قشلاق عشـایر انجام میگیـرد ،افزود :فرآیند آبرسـانی شـامل  5گام
تولیـد و تامیـن آب ،تصفیـه و سالمسـازی ،حمـل ،توزیـع و مصـرف آب اسـت
و آبرسـانی بـه ایـن روش ،بـا توجـه بـه باالبـودن هزینههـای بهرهبـرداری و
نگهـداری تانکرهای آبرسـانی ،باعث باالرفتن قیمت تمام شـده آب آشـامیدنی
انسـان و دام شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :در سـال  1398از محـل اعتبـارات مـاده  10کـه بـه مدیریـت
بحـران اختصـاص دارد 21 ،پـروژه پیشـگیرانه در حـوزه مدیریـت بحـران در
مناطـق عشـایری اجـرا شـده و پروژههـای مختلفـی در مناطـق عشـایری در
راسـتای راهگشـایی و مرمـت راههـای عشـایری کـه در اثـر بارندگیهـا دچـار
آسـیب شـدهاند ،انجـام گرفتـه اسـت.
مدیـر کل امورعشـایر اسـتان فـارس بـه همکاریهـای ایـن اداره کل در
موضوعـات مدیریـت بحـران اسـتان مثـل مبارزه با ملـخ و کنترل آتشسـوزی
در مراتـع اشـاره کـرد و گفـت :بـا سـاماندهی داوطلبـان عشـایری دوسـتدار
محیط زیسـت از ایلهـا و طوایـف مختلـف اسـتان و همچنیـن در اختیـار
قـراردادن تانکرهـای آبرسـانی و موقعیـت جغرافیایـی آب انبارهـا ،مخـازن و
منابـع آب متعلـق بـه ایـن اداره کل ،همـکاری نزدیکـی را بـا سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان و ادارات کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و محیـطزیسـت
در جهـت مبـارزه بـا ملـخ و کنتـرل آتشسـوزیهای مراتـع ایفـا نموده اسـت.
وی بـا اشـاره به شـیوع ویروس کرونا اظهـار کرد :به منظور پیشـگیری از ابتال،
انتقـال و انتشـار ویـروس کرونـا و ایجاد بحـران در جامعه عشـایر ،در همکاری
بـا سـتاد کرونـای اسـتانداری و دانشـگاههای علـوم پزشـکی اسـتان تمهیدات
بهداشـتی شـامل تاخیـر کـوچ بهـاره ،تهیـه و توزیـع و آمـوزش شـیوهنامه
بهداشـتی ویـروس کرونـا ویـژه جامعـه عشـایر و توزیـع اقلام بهداشـتی در
بیـن عشـایر بـه ویـژه در زمان کـوچ و اجـرای آموزشهـای انفـرادی ،گروهی
(برگـزاری کالس آموزشـی در مناطـق عشـایری) و انبوهـی (توزیـع بروشـور
و  )...و آگاهسـازیهای عمومـی در قالـب اقدامـات آموزشـی پدافنـد غیرعامـل
صـورت گرفت.
بهرامـی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه بـا تشـکیل کمیتـه پیشـگیری
از بحـران در اداره کل بـه دبیـری اداره مطالعـات و تشـکیل جلسـات دو
هفتگـی ،موضوعـات بحرانمحـور واکاوی ،چارهجویـی و مدیریـت خطرپذیری

میگردنـد و اطالعیههـا ،هشـدارها و اخطارهـای هواشناسـی بـه طـور مـداوم
از طـرق مختلـف مثـل سیسـتم های پیامکـی ،فضـای مجـازی ،معتمـدان
محلـی به عشـایر اسـتان اطالعرسـانی می گـردد ،خاطر نشـان کرد :ایـن اداره
کل در راسـتای سیاسـتهای وزارت جهـاد کشـاورزی جهـت تشـکیل گـروه
پدافنـد غیرعامـل و مدیریـت بحـران در سـاختار سـازمانی واحدهـای اسـتانی،
پیشـنهادهای الزم را بـه سـازمان امـور عشـایر ایـران ارائـه نمـوده اسـت.

پالک کوبی و هویت گذاری بیش از  315هزار راس
دام سبک در استان فارس

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس گفت :بیش از  315هزار ،راس دام سـبک
در اسـتان فـارس هویـت گذاری و پلاک کوبی گردیده و در حال انجام اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامی افـزود :در راسـتای اجـرای سیاسـت وزارت جهاد کشـاورزی ،مبـارزه با
قاچـاق کاال و ارز ،همچنیـن رصـد و پایـش کلیـه بهـره بـرداران عشـایر طرح
پلاک کوبـی و هویـت گـذاری دام عشـایر اسـتان از طریق مجموعـه اتحادیه
و شـرکت تعاونـی عشـایری بـا بیـش از  55اکیـپ در تمامی شهرسـتان های
اسـتان فـارس در حـال انجام اسـت.
وی اظهـار کـرد :طـرح پالک کوبی دام سـبک عشـایر اسـتان فـارس با هدف
جلوگیـری از قاچـاق دام و مدیریـت تامیـن گوشـت قرمز در اسـتان فارس اجرا
می شـود.
مدیـر کل امور عشـایر فـارس با بیان اینکـه دام داران عشـایر موظف به پالک
کوبـی و هویـت گـذاری دام قبـل از کـوچ می باشـند ،تاکیـد کـرد :در صـورت
اجـرا نکـردن پالک گـذاری دام نیـروی انتظامـی دام را به عنـوان قاچاق تلقی
می کنـد.
وی در ادامـه گفـت :طبـق دسـتور العمـل و ضوابـط قانونـی ادامـه هـر گونـه
خدمـات بـه ایـن قشـر از جامعـه منـوط به پلاک کوبـی و هویت گـذاری دام
عشـایری می باشـد.
بهرامی تصریـح کـرد :از جملـه مزیت هـای پلاک کوبـی دام اصلاح نـژاد
علمـی ،کنتـرل بیمـاری ،کاهـش تلفـات و طراحـی مناسـب جفت گیـری دام
می باشـد.
وی بـا توجـه به آغـاز کوچ پاییـزه و بیماری هـای دام ،نقل و انتقـال دام بدون
پالک گذاری ممنوع اعالم شـده و از سـوی نیروی انتظامی سـخت گیری های
الزم انجـام می شـود خاطر نشـان کرد :عشـایر اسـتان ملزم هسـتند در اجرای
دقیـق پلاک کوبـی ،هویت گـذاری و واکسیناسـیون به موقع دام بـا اتحادیه و
شـرکت های تعاونی همکاری الزم را داشـته باشـند.
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تامین آب و زیر ساخت ها در کانون ها
از ضروریات می باشد

اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس:

خرید بیش از  ۱۰۰۰تن گوشت گوساله منجمد داخلی
در فارس

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان امور عشـایر ایـران در بهـره برداری
از پـروژه تامیـن آب شـرب سـایت اسـکان بسـت میل مبـارک آباد شهرسـتان
قیروکارزیـن گفـت :تامیـن آب و زیر سـاخت ها در کانون ها از ضروریات اسـت
و بایـد بـه جد پیگیری شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،بهـرام
میرآخورلـی ضمـن گرامیداشـت روز روسـتا و عشـایر تاکیـد کرد :دسـتگاه های
خدمـات رسـان از جملـه اداره برق نسـبت به تامین برق سـایت اسـکان بسـت
میـل مبـارک آبـاد اقـدام نماید تـا زمینه شـکل گیری و اسـکان عشـایر در این
کانـون توسـعه فراهـم گردد.
وی بـا بیـان اینکـه تامیـن خدمـات زیربنایـی در مناطـق عشـایری بـه ویـژه
آب شـرب پایـدار و کاهـش حجـم آبرسـانی سـیار از برنامه هـای محـوری
سـازمان امـور عشایرمی باشـد ،افـزود :اهمیـت دادن بـه ایـن موضـوع سـبب
ارتقـاء شـاخص های توسـعه ای ،تنـوع اشـتغال ،بهبـود معیشـت و رونـق تولید
در مناطـق عشـایری می شـود.
معـاون توسـعه عمـران و امـور زیربنایـی خاطـر نشـان کـرد :از اهـداف پـروژه
بسـت میل مبـارک آبـاد شهرسـتان قیروکارزین تامین آب شـرب سـالم پایدار و
سـالم از طریـق شـبکه انتقـال و توزیع آب و صیانـت از حضور عشـایر در مراتع
و تسـهیل در امـر تولیـدات دامـی در سـال جهش تولید اسـت.
در ادامـه معـاون توسـعه عمران و امـور زیر بنایـی اداره کل امور عشـایر فارس
گفـت :خدماتـی کـه در ایـن سـایت اسـکان انجـام شـده اسـت شـامل :حفر و
تجهیـز یـک حلقـه چـاه آهکـی بـه عمـق  300متـر ،اجـرای خـط انتقـال آب
بـه طـول  9کیلومتـر ،اجـرای شـبکه توزیـع آب بـه طـول  2500متـر ،احـداث
یـک بـاب موتورخانـه  26متـر مربعـی ،احـداث یـک باب مخـزن بتنـی ذخیره
آب یکصـد متـر مکعبـی ،اجرای شـبکه فشـار متوسـط بـرق به طـول  500متر
می باشـد.
جاویـد حیاتـی بـا اشـاره به اینکه ایـن پروژه بـا اعتبار بالـغ بر  2میلیـارد تومان
از منابـع اعتبـاری اسـتانی و ملـی بـا پیشـرفت فیزیکی صـد در صد اجرا شـده
اسـت ،افـزود :تعـداد خانوار بهـره بردار عشـایر از این پـروژه  70خانوار اسـت.

78

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 65مهرمـــــــاه 1399

مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس از انعقـاد قـرارداد خریـد بیـش از
 ۱۰۰۰تـن گوشـت گوسـاله منجمـد داخلـی خبـر داد و گفـت :تاکنـون بیش از
دویسـت و پنجـاه تـن خریداری شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس ،رهام
رحمانـی تصریـح کـرد :گوشـت گوسـاله بـه صـورت پنج تکـه و بـه قیمت هر
کیلوگـرم  ۷۲هـزارو  ۵۰۰تومـان از دامـداران ایـن اسـتان خریـداری میشـود.
به گفته وی؛ در حال حاضر کشـتار در سـه کشـتارگاه دام سـنگین و فرآوری و
بسـته بندی گوشـت در پنـج واحد در اسـتان فارس صـورت میپذیرد.
رحمانـی اظهـار کـرد :شـرکت پشـتیبانی امـور دام بـر اسـاس مجـوز کارگـروه
تنظیم بازار کشـور و دسـتورالعملهای شـرکت بـرای حمایـت از تولیدکنندگان
اسـتان ،بـه خریـد گوشـت گوسـاله از آنها اقـدام کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه هیـچ محدودیتی در خریـد دام از دامداران اسـتان وجود
نـدارد ،تاکیـد کـرد :تولیدکنندگان،تشـکلها و شـرکتهای فـرآوری کننـده به
منظـور انعقـاد قرارداد ،همه روزه و در سـاعات اداری میتواننـد به دفتر مرکزی
اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان واقـع در بلوار چمـران مراجعه کنند.
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فارس ابـراز کرد :تولیدکنندگان در سـطح
اسـتان پراکنـده هسـتند و ممکـن اسـت دانـش و تـوان الزم را بـرای انعقـاد
قـرارداد و تحویـل گوشـت بـه شـرکت پشـتیبانی امـور دام را نداشـته باشـند،
بنابرایـن الزم اسـت تعاونیهـا و اتحادیهها بـه عنوان نماینـدگان تولیدکنندگان
بـا انعقـاد قـرارداد و تحویل گوشـت حضـور موثر و فعـال تری در بازار گوشـت
قرمـز داشـته باشـند تـا اینکـه منافـع خریـد بخـش دولتـی بـه تولیدکننـدگان
منتقل شـود.

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس:

آغاز خرید ذرت دانهای توسط تعاون روستایی
در فارس

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس از آغـاز خریـد توافقـی ذرت
دانـه ای توسـط شـبکه تعاون روسـتایی در فارس خبـر داد و گفت :این شـبکه
آمادگـی خریـد بیـش از  80هـزار تـن ایـن محصـول را دارد.
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس ،هدایت اهلل
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکه ذرت دانه ای خریداری شـده پس از خشـک شـدن،
مسـتقیما بـه دسـت مصـرف کننـده می رسـد ،ابـراز کـرد :ایـن اقدام بـا هدف
حـذف واسـطه های غیرضرور انجـام گرفت.
بـه گفتـه وی؛ خریـد ذرت دانـه ای به قیمت روز انجام شـده و پول کشـاورزان
کمتـر از یـک هفته پرداخت می شـود.
رحیمی تصریـح کـرد :سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس بـا دارا بـودن
شـبکه گسـترده در  30شهرسـتان تحـت پوشـش ،همـراه و همـگام بـا نیـاز
کشـاورزان اقدامـات حمایتـی را در دسـتور کار خـود قـرار می دهـد.
در اسـتان فـارس ذرت دانـه ای در سـطح  11هـزار و  700هکتار کشـت شـده
و عمـده شهرسـتان های تولیـد کننـده ایـن محصـول داراب ،فسـا ،فیروزآبـاد،
فراشـبند و ممسـنی است.
مدیر سازمان تعاون روستایی فارس:

کشت قراردادی گندم دوروم در فارس
اجرایی میشود

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس از امـکان عقـد قرارداد کشـت
گنـدم دوروم توسـط ایـن سـازمان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس ،هدایت اله
رحیمی اظهـار کـرد :سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس به منظـور حذف
واسـطه های غیـر ضـرور زمینه عقد قرارداد بیـن گندمـکاران و کارخانجات آرد
و ماکارونـی را فراهم کرده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ کارخانجـات از طریـق سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس،
بـذور گنـدم دوروم مورد نیاز کشـاورزان طرف قـرار داد را تامیـن می کنند و در
ازای آن کشـاورز متعهـد بـه تحویل گنـدم به کارخانه اسـت.
رحیمی تصریـح کـرد :کارخانـه متعهـد بـه خرید گنـدم دوروم به مبلـغ هر کیلو
 230تومـان بیشـتر از خریـد تضمینـی در زمـان تحویـل اسـت و با کشـاورزان
ظـرف مـدت یـک هفتـه پـس از تحویـل گرفتـن و ثبـت سـامانه بـه صـورت
نقـدی تسـویه حسـاب می کند.
مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس بیان کـرد :این سـازمان آمادگی
عقـد قرارداد با دوروم کاران سراسـر اسـتان فـارس را دارد.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

در شش ماه اول سال جاری در استان فارس رخ داد:

صادرات  6میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان
فـارس از صـادرات حـدود 6
میلیـون کیلوگـرم فـرآورده
خـام دامـی و خـوراک دام و
طیور تحـت نظارت ایـن اداره
کل در شـش ماهـه اول سـال
جـاری خبـر داد.
روابـط
گـزارش
بـه
عمومـی اداره کل دامپزشـکی
اسـتان فـارس ،حمیدرضـا
ناظمـی ضمـن گرامی داشـت
فرا رسـیدن چهاردهـم مهرماه
روز ملـی دامپزشـکی گفـت:
مـواد مذکـور شـامل پـای
مـرغ و پنجـه مـرغ ،آبزیـان
تـازه (ماهـی و میگـو) ،مـرغ
منجمـد و شنیتسـل منجمـد،
تخـم مـرغ خوراکـی ،جگـر و
سـنگدان ،خامه ،شیرخشـک و
خـوراک دام و طیـور و آبزیـان و  14قلاده حیوان خانگی بود که به کشـورهای
هنـگ کنـگ ،اورسـیا و روسـیه صـادر شـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه خدمـات اداره کل دامپزشـکی در شـش ماهـه اول
سـال ،تصریـح کـرد :بیـش از ده میلیـون و  400نوبـت سـر واکسیناسـیون
دامی علیـه بیماری هـای مختلـف از جملـه آبلـه ،شـاربن ،هـاری ،تـب برفکـی
گاو ،تب برفکـی گوسـفند و بـز و  ...صـورت گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بررسـی و پایـش بیمـاری ها در سـطح
اسـتان منجـر بـه شناسـایی  165کانـون بیمـاری دامـی از جملـه آبله ،شـاربن،
تـب برفکـی و هاری شـد کـه برابر دسـتورالعمل سـازمان دامپزشـکی در کانون
بیمـاری ها اقدام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه طـرح پایـش بیماری هـای مشـترک دام و انسـان بـا هـدف
شناسـایی و حـذف دام هـای آلـوده ،بیـان کـرد 2167 :مورد تسـت مشمشـه در
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تـک سـمیان صـورت گرفتـه و  9راس مثبـت بـود که منجـر به معدوم سـازی
دام هـای آلـوده شـد و بالـغ بر 64هزار نوبت سـر تسـت بروسـلوز یا تـب مالت
و تسـت سـل در گاوهـا صورت گرفـت کـه  114راس گاو آلوده شناسـایی و به
کشـتارگاه ارسـال شد.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس تصریـح کـرد :در نیمـه اول سـال جاری،
 42میلیـون قطعـه جوجـه ریـزی تحت نظـارت ایـن اداره صورت گرفته اسـت.

انتصاب امیدرضا امرآبادی به عنوان سرپرست
معاونت سالمت اداره کل دامپزشکی استان فارس

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

به دنبال کاهش ذخایر خونی استان فارس؛

کارکنان موسسه سرم سازی رازی شعبه شیراز 12
هزار و  500سی سی خون اهداء کردند

بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان
فـارس ،حمیدرضـا ناظمی مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان
فـارس ،طـی حکمـی ،امیدرضـا امرآبـادی را بـه عنوان
سرپرسـت معاونت سلامت اداره کل دامپزشـکی فارس
منصـوب کـرد و از زحمـات منصـور بسـتانیان در طـول
دوره تصـدي ایـن مسـئولیت تقدیـر نمود.

کشف ،ضبط و معدوم سازی یک تن فرآورده خام
دامی غیربهداشتی در شهرستان آباده

رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان آبـاده گفـت :یـک تـن فـرآورده خـام
دامی فاقـد مجـوز حمل بهداشـتی – قرنطینه ای دامپزشـکی در پسـت قرنطینه
شهرسـتان آبـاده کشـف ،ضبـط و معـدوم سـازی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،علیرضا فرخی
افـزود :ایـن میـزان فـرآورده خـام دامی غیرمجـاز توسـط همـکاران مسـتقردر
پسـت قرنطینـه دامپزشـکی آباده کشـف شـد.
وی اظهـار کـرد :فرآورده هـای خـام دامی کشـف شـده فاقـد گواهـی حمـل
بهداشـتی – قرنطینـه ای دامپزشـکی بـوده و بـه دلیـل غیرقابل مصـرف بودن،
بـا دسـتور دادسـتان شهرسـتان بـه صـورت بهداشـتی معدوم شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد :بـه منظـور پیشـگیری از شـیوع بیماری های
مشـترک و حفـظ بهداشـت عمومی جامعـه ،نقـل و انتقـال دام زنـده و
فرآورده هـای خـام دامی تنهـا بـا اخـذ گواهـی حمـل بهداشـتی – قرنطینه ای
دامپزشـکی امـکان پذیـر می باشـد.
وی از شـهروندان درخواسـت کـرد :در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف در
عرضـه فرآوردههـای خـام دامـی ،مراتب را به شـماره تلفنهـای  44354195و
 44354197یـا شـماره تلفـن پیامگیـر  1512اسـتان گـزارش نمایند.
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رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز گفـت:
کارکنان موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه جنوب کشـور
شـیراز ،در پـی شـیوع ویـروس کرونـا و کاهش مراجعـات مردم بـه پایگاه های
انتقـال خـون ،در اقدامی خیرخواهانـه  12هـزار و  500سـی سـی خـون اهـدا
کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی
شـعبه شـیراز ،علی شـیرازی نژاد افزود :تیم سـیار سـازمان انتقال خون اسـتان
فـارس بـا حضور در این شـعبه ،از اهدا کننـدگان با رعایت کامـل پروتکل های
بهداشـتی خون گیـری نمودند.
وی بیـان کـرد :ایـن اقـدام بـا هماهنگی هـای صـورت گرفته و در پـی کاهش
مراجعـه مـردم بـه پایگاه هـای انتقـال خـون و کمبـود ذخایـر خونـی پـس از
شـیوع ویـروس کرونـا انجام شـد.

برگزاری آئین گرامیداشت روز دامپزشکی در
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن
و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز در
آئیـن گرامیداشـت روز دامپزشـکی
ضمـن عـرض خیـر مقـدم و تبریـک
روز دامپزشـکی بـه شـرکت کننـدگان
در ایـن مراسـم گفـت توضیحاتـی در
مـورد تولیـدات فرآوردهـای بیولوژیک
موسسـه رازی ارائـه نمـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه
تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی
شـعبه شـیراز ،علی شـیرازی نژاد گفت:
دامپزشـکی رشـته و دانشـی کهن بـا زوایایی متعدد اسـت که نقـش موثری در
بهداشـت عمومـی و ارتقای سلامت جامعـه دارد و با فقدان دامپزشـکی ،بدون
شـک بخشـی مهم از سلامت جامعـه و به دنبـال آن اقتصاد یک کشـور تحت

تاثیر قـرار خواهـد گرفت.
وی در ادامـه یـادآور شـد :مجموعـه سـرم سـازی رازی مفتخـر اسـت وظیفـه
تحقیـق و تولیـد را همـگام بـا هـم به پیـش برده و بـه عنوان قطـب تحقیق و
تولیـد واکسـن های مـورد مصرف دامپزشـکی و پزشـکی یکـی از قدیمیترین
و معتبرتریـن مراکـز علمـی و تحقیقاتی کشـور شـناختهمی شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :ریشـه کنـی بسـیاری از بیماری هـای
خطرنـاک پزشـکی و دامپزشـکی و بومی سـازی دانـش تولیـد انواع واکسـن و
مـواد بیولوژیـک مـورد نیاز کشـور ،هدیـه خانـواده رازی به ملت شـریف ایران
اسـت کـه پیامـد آن اسـتقالل و توانمنـدی ایـران عزیـز در این عرصـه مهم و
اسـتراتژیک جهانی می باشـد.
وی تصریـح کـرد :موسسـه سـرم سـازی رازی مجموعـه ای ارزشـمند و پر بار
اسـت کـه بـا تلاش و همـت دانشـمندان و کارکنـان خـود همـواره رو به جلو
حرکـت کـرده و چتـر ایمنـی و سلامتی را حتـی تا خـارج از مرزهـای این آب
و خاک گسـترانیده اسـت.
شـیرازی نـژاد اظهـار کـرد :ایـن مجموعـه بـزرگ تمامی افتخـارات خـود را
مرهـون پرسـنل فهیـم دامپزشـکی در سـطوح مختلـف می دانـد که بی شـک
زمینـه سـاز ارتقـاء سـطح ایمنـی جمعیـت انسـانی و دامـی در مقابـل انـواع
بیماری هـای عفونـی بـوده و تاثیـر بـه سـزایی در موفقیت علمی امروز کشـور
داشـته است.
مراسـم گرامیداشـت هفتـه دامپزشـکی در سـالن آمفـي تئاتـر دانشـکده
دامپزشـکی دانشـگاه شـیراز بـا حضور سـید مصطفـی رضوی رئیس دانشـکده
دامپزشـکی ،علـی شـیرازی نژاد رئیس موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی
شـعبه شـیراز ،امیـد رضـا امرآبادی معـاون اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس،
نـادر قلعـه گالب معـاون تولیـد موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه
شـیراز ،دانشـجویان ،محققـان و اعضـای هیئـت علمی دانشـکده دامپزشـکی
دانشـگاه شـیراز ،بـا رعایت پروتکل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعی
در سـالن آمفـی تئاتـر دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه شـیراز برگزار شـد.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
صاحبه راستی

رشد  26درصدی توزیع کود اوره در فارس

مدیـر شـرکت خدمـات حمایتی اسـتان فارس گفـت :در نیمه اول سـال جاری،
حـدود  85000تـن کـود اوره در سـطح اسـتان فارس توزیع شـد که نسـبت به
مدت مشـابه سـال گذشـته از رشـد  26درصدی برخوردار بوده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت خدمـات حمایتـی اسـتان فـارس ،حمیـد
ابراهیمـی زاده تصریـح کـرد :توزیـع ایـن نهـاده در اسـتان در نیمـه اول سـال

جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته نزدیـک به  18هـزار تن بیشـتر
ا ست .
وی افـزود :ایـن میـزان کـود توسـط بیـش از  400کارگـزاری فعـال در سـطح
شهرسـتان های اسـتان فـارس توزیـع شـده اسـت.
ابراهیمـی زاده ابـراز کـرد :کود شـیمیائی اوره کـه از پرمصرف تریـن نهاده های
مـورد اسـتفاده کشـاورزان اسـت از محـل تولیـدات مجتمع های پتروشـیمی در
کشـور از جملـه پتروشیمی شـیراز تأمیـن و از طریـق کارگزاران رسمی شـرکت
خدمـات حمایتـی کشـاورزی بیـن کشـاورزان مناطـق مختلـف اسـتان توزیـع
می شـود.
مدیـر شـرکت خدمـات حمایتی اسـتان فارس اظهار کـرد :با پایـان یافتن فصل
کشـت صیفـی ،از ابتـدای شـهریورماه توزیـع کودهای شـیمیایی مورد اسـتفاده
در کشـت شـتوی اسـتان فـارس آغـاز و تـا پایان سـال بـه همین منـوال ادامه
خواهد داشـت.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی

هدف ما تغییر الگوی کشت و انتخاب درست ارقام
توسط کشاورزان است

معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در
بازدیـد از مـزارع تحقیقاتی ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی و منابـع طبیعی داراب
گفـت :هـدف مـا تغییـر الگـوی کشـت و انتخاب درسـت ارقام مناسـب توسـط
کشـاورزان است.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی
اسـتان فـارس ،کامبیـز بـازرگان افـزود :ایـن مهـم بـدون هماهنگـی و همدلی
سـایر مجریـان دخیـل محقق نخواهد شـد.
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی بـه نقش بخش خصوصـی در امر توزیـع بذرهای
مناسـب بـا نظارت و مدیریت درسـت دولتـی تاکید نمود.
وی همچنیـن خواسـتار حمایت و فراهم سـازی بسـتر فعالیـت بخش خصوصی
در زمینـه بـه نـژادی ارقام زراعی شـد تـا تنوع ارقـام در عرصه هـای تولید قابل
مقایسـه با کشـورهای همتـراز گردد و کشـاورزان قدرت انتخاب بیشـتری برای
بذر مناسـب داشـته باشند.
ایـن مقـام مسـئول از حضـور قاضـی زاده هاشـمی نائب رئیس مجلس شـورای
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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تشریح جدید ترین دستاوردهای آموزشی و پژوهشی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
در فارس

اسلامی و محمد جواد عسـکری نماینده شهرسـتان های داراب و زرین دشـت
در خانـه ملـت تشـکر و قدردانـی نمـود و ضمـن بیـان اقدامـات انجام شـده در
ایسـتگاه تحقیقـات شهرسـتان داراب در سـال های اخیـر و محدودیت هایی که
از نظـر مالـی و جـذب نیروی انسـانی در سـازمان تحقیقات وجـود دارد مظالبی
را بیان داشـت.
وی بـر نیـاز بـه همکاری قـوه مقننـه در تصویب و تامیـن اعتبـارات الزم برای
پیشـبرد امـور تحقیقـات کشـاورزی تاکیـد نمود و حاصـل توجه بـه تحقیقات را
افزایـش امنیـت غذایی کشـور اعلام کرد.
بـازرگان ضمـن اشـاره بـه جایگاه ایسـتگاه داراب به عنـوان یکی از  5ایسـتگاه
برتر تحقیقات کشـاورزی کشـور ،رفع کاسـتی ها و نیازهای ایسـتگاه مذکور را
نیازمنـد همـکاری نماینـده و پیگیـری شهرسـتان داراب و دیگـر مقامات محلی
عنـوان و قـول مسـاعد داد کـه بـا تمـام وجـود مشـکالت و مسـائل ایسـتگاه
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی شهرسـتان داراب در سـازمان تحقیقـات
پیگیری شـود.
در ادامـه نماینـده مـردم شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت در خانـه ملـت
ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور حاضریـن در جلسـه از معـاون وزیـر و نائـب
رییس محترم مجلس شـورای اسلامی در خواسـت کرد :مسـاعدت و همکاری
بـرای توسـعه فعالیت هـای علمـی ،تحقیقاتـی ،آموزشـی و ترویجـی ایسـتگاه
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی داراب شـد.
محمد جواد عسـکری ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی شهرسـتان
داراب را ایسـتگاهی نمونـه در کل ایسـتگاه های تحقیقاتـی کشـور دانسـت و
افـزود :تمـام زیرسـاختها و مـواردی کـه الزم اسـت بایـد پیگیری شـود تا به
توانیـم ایسـتگاه مذکـور را بـه اوج فعالیت هـای علمـی ،تحقیقاتی و پژوهشـی
برسانیم.
بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،فارس
با حضور بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش

و ترویج کشاورزی ،زارع رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی فارس

شـایان ذکر اسـت که کامبیز بـازرگان معـاون وزیر و رییس سـازمان تحقیقات،
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،قاضی زاده هاشـمی نائب رئیس مجلس شـورای
اسلامی ،محمـد جـواد عسـکری نماینده شهرسـتان های داراب و زرین دشـت
در خانـه ملـت ،ابراهیـم زارع رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و
منابـع طبیعـی فـارس و محققیـن و کارشناسـان ایسـتگاه داراب از مـزارع
تحقیقاتـی و سـایت های الگویـی ارقـام مختلف گنـدم ،جو ،ذرت و پنبـه بازدید
بـه عمـل آوردند.
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رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس
جدیـد ترین دسـتاوردهای این سـازمان در حـوزه آموزش و پژوهش را تشـریح
کرد.
ابراهیـم زارع در گفـت و گـوی اختصاصـی بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،ابتـدا به
فعالیت هـای مرکـز تحقیقـات در حـوزه آمـوزش اشـاره کـرد و گفـت :جدیـد
تریـن اتفـاق ایجـاد اولین هنرسـتان فنی حرفه ای کشـاورزی در جنـوب ایران
بـود کـه وابسـته بـه وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت و امسـال بـا ثبت نـام 25
هنرجـو در پایـه دوم متوسـطه در رشـته صنایـع غذایی شـروع بـه فعالیت کرد.
او ادامـه داد بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه رشـته گل و گیاهـان آپارتمانـی را نیز
در آینـده اضافـه کنیم.
زارع اضافـه کرد :تا امسـال  8هنرسـتان وابسـته بـه وزارت جهاد کشـاورزی در
کل کشـور داشـتیم کـه امسـال  16هنرسـتان دیگر اضافه شـد .ما بـرای واحد
آموزشـی مرودشـت نیـز مجـوز گرفتیـم و بـه دلیـل اینکـه دیـر بـه مـا اعالم
گردیـد فرصـت جـذب هنرجو بـرای این سـال تحصیلـی پیـدا نکردیم.
ایـن مقـام مسـئول بـه علـت تاسـیس هنرسـتان های کشـاورزی نیز اشـاره و
خاطرنشـان کـرد :در بخـش کشـاورزی از بُعد نیـروی انسـانی دو معضل داریم
یکـی بـاال بودن سـن کشـاورزان که متوسـط سـن آنها باالی  50سـال اسـت
و دیگـری بـی سـوادی و کـم سـوادی آنهـا لـذا بـرای جبـران ایـن موضـوع
وزارت جهـاد کشـاورزی رسـالت تربیـت کشـاورزان آینـده را برای خـود تعریف
کـرده اسـت با این هـدف که بتوانـد نیروی جدید ،جـوان و باسـواد را به بخش
کشـاورزی تزریـق کند.
زارع اظهار داشـت :تجربه نشـان داده بسـیاری از فارغ التحصیالن دانشـگاه ها
در حـوزه کشـاورزی جذب بخش کشـاورزی نمی شـوند اما فردی کـه از دوران
مدرسـه با بخش کشـاورزی آشـنا می شـود؛ بهتـر نتیجه می دهـد و پیش بینی
وزارت جهـاد کشـاورزی ایـن اسـت کـه کسـانی کـه جـذب هنرسـتان های
کشـاورزی می شـوند بـا شـیوه های مختلـف از آنها حمایـت کند.
رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس در
خصـوص علـت تاسـیس هنرسـتان کشـاورزی و صرفا رشـته تحصیلـی صنایع
غذایـی گفت :زنان روسـتایی در مناطق روسـتایی و عشـایری نقـش بزرگی در
فـرآوری محصـوالت کشـاورزی دارنـد و مـا در ایـن حوزه بـا دو مسـاله مواجه
هسـتیم؛ یکـی بـاال بـودن ضایعـات و دیگری پاییـن بـودن ارزش محصوالت.
او ادامـه داد :وقتـی محصـول کشـاورزی تبدیـل بـه محصـول فـرآوری شـده
گردیـد ،قطعـا یـک ارزش افـزوده پیـدا می کنـد ،لذا ما در اسـتان فارس رشـته
صنایـع غذایـی را تاسـیس و راه انـدازی کـرده و پیـش بینی هنرسـتان شـبانه
روزی را نیـز کـرده ایـم ،امـا امسـال بـه دلیـل شـرایط خاصی که حاکم اسـت
نتوانسـتیم بـه صـورت شـبانه روزی هنرجـو بگیریم.
زارع افـزود :امسـال بـه صـورت روزانـه شـروع کـرده امـا خوابـگاه را نیـز
پیش بینـی کردیـم تـا از سـال آینـده بـه صـورت شـبانه روزی هنرجـو جـذب
کنیـم و از روسـتاها دختـران را مسـتقر کنیـم.
در ادامـه ایـن گفـت و گـو زارع بـه جدیدتریـن نتایـج حـوزه پژوهـش در مرکز
تحقیقـات نیـز اشـاره کـرد و گفـت :طـرح یـاوران تولیـد از بهـار امسـال کلید
خـورد و در طـی تابسـتان بازدیدهـا و گزارش های خوبی داشـتیم کـه منجر به
رفـع برخی مشـکالت شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد :مثال دالیـل ریـزش گل آذیـن در انجیر

یکـی از معضلات امسـال در اسـتان فـارس بود یا آفـات و بیمـاری گیاهی در
شـمال فـارس ،که بـا اجرایی شـدن طرح مذکـور منجر بـه تهیه دسـتورالعمل
و برنامـه ریـزی شـده تـا در طـول دوران رشـد محصوالت شـتوی ایـن کارها
ادامـه پیـدا کند.
زارع همچنیـن گفـت :کار جدیـد دیگـر بحـث اصلاح آرایـش بوتـه و هـرس
در باغـات دیـم منطقـه دشـمن زیـاری و کهمـره اسـت .در باغـات منطقـه
انگورهـای دیـم  2بـازوی بـزرگ دارد کـه انگـور زیـر آن می مانـد و بـه دلیل
تمـاس بـا خـاک در روش باغـداری بومی آلوده می شـد؛ لـذا برای ایـن بازوها
حالـت داربسـتی پیـش بینی شـده اسـت.این مقـام مسـئول ادامـه داد :این کار
 2اثـر خـوب داشـته؛ اول میـزان محصـول را بـه مقدار زیـادی افزایـش داده و
کیفیـت آن را نیـز بـاال بـرده اسـت و بنا بـه گفته یکـی از باغداران بـا این کار،
محصولـش سـه برابر شـده اسـت.
وی افـزود :کار جدیـد دیگـر بحـث بسـتر کاشـت در گلخانـه هـا اسـت .ما در
کشـور در ایـن زمینـه وابسـتگی داریـم لـذا بـا اسـتفاده از مـواد داخلـی بسـتر
کاشـت های مختلـف را انتخـاب و بـه بسـتری رسـیدیم کـه کارایـی خوبـی
داشـته و قیمـت آن نیـز نسـبت بـه نـوع خارجی مناسـب تـر اسـت و در هفته
پژوهـش سـال جـاری از آن رونمایـی می شـود.
زارع همچنیـن گفـت :از اقدامـات نویـن دیگـر بحـث تولیـد سـویا و ذرت در
اسـتان فـارس اسـت .در اسـتان فـارس طرحی در حال اجراسـت تحـت عنوان
نظام هـای زراعـی گنـدم بنیـان کـه  2قسـمت دارد یکـی پژوهشـی و دیگری
آموزشـی و ترویجـی .مـا در یکـی از شهرسـتان هـا طرحی را انجـام می دهیم
کـه  2ویژگـی دارد یکـی تناوب هـای زراعی مختلـف را امتحـان می کنیم که
 6روش مختلـف دارد و دیگـری اینکـه نـوع آبیـاری آن قطره ای اسـت.
او ادامـه داد :ایـن طـرح میـزان مصـرف بـذر را 100کیلـو گرم نسـبت به آنچه
کشـاورزان در روش سـنتی انجـام می دهنـد کمتـر کـرده اسـت یعنـی هزینـه
تولیـد کاهـش یافتـه اسـت و حتی در بعضـی سـناریوها میزان کود ازتـه و اوره
نیـز  50درصـد صرفـه جویی شـده ضمـن اینکـه در مصرف آب نیـز  50درصد
صرفه جویی شـده اسـت.
زارع خاطرنشـان کـرد :مـا امـروز در کشـور در تولیـد سـویا بـا کمبـود مواجـه
هسـتیم و در ایـن کار یکـی از سـناریوها کاشـت سـویا اسـت کـه نتایج بسـیار
خوبـی داده اسـت؛ اول اینکـه در عملکـرد میـزان تولید گندم نزدیـک  6هزار و
700کیلو داشـتیم که بسـیارمطلوب بود دوم اینکه در شـرایط کشـت مسـتقیم
بـه عملکـرد بیـن 2300تا 3300کیلوگرم سـویا دسـت پیـدا کنیم که دسـتاورد
بسـیار بزرگـی اسـت و نشـان داد مـا می توانیـم سـویا را در مناطـق معتـدل
فـارس بـه روش کشـت مسـتقیم بکاریـم و محصـول خوبی هـم برداریم.

او ادامـه داد :در ایـن روش حـدود  3هـزار متـر مربـع نیـز آب کمتـری اسـتفاده
شـد ،ضمـن اینکـه هـم در آمد خوبی بـرای کشـاورزان دارد و هم نیاز کشـور را
در ایجـاد امنیـت غذایـی تامیـن می کند.
زارع خاطرنشـان کـرد :نتیجـه خـوب دیگـر این آزمایـش این بود که در کشـت
مرسـوم بایـد  5یـا  6بار ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی به کار گرفته شـود تا
یـک بسـتر برای کشـت فراهم شـود ،امـا با اجـرای این طـرح عالوه بـر اینکه
نیـاز بـه سـوزاندن بقایـای گیاهـی نیسـت ،تـردد ماشـین آالت هـم در زمین را
کمتـر شـده و از لحـاظ اقتصادی به نفع کشـاورزان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اقـدام نویـن دیگـر را ایجـاد سـایت تولیـد علوفه هـای
جایگزیـن در شهرسـتان پاسـارگاد عنـوان کرد و گفـت :در این مزرعـه  11رقم
ذرت  3رقم ارزن 3رقم سـویا و  3رقم ُسـرگوم در تابسـتان کشـت کردیم و االن
برداشـت محصـوالت علوفـه ای آن آغـاز شـده و ما نیـز در آزمایشـگاه کیفیت
محصـول را انـدازه گیـری می کنیـم و هدف اجـرای طرح ذکر شـده ایجاد تنوع
در علوفه هـای مـورد نیـاز تعلیـف و تغذیه دام اسـت.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

آغاز به کار هیئت رئیسه جدید سازمان نظام
مهندسی کشاورزی در استان فارس

چنـدی پیـش بـا حکـم وزیر جهـاد کشـاورزی محمـد جـواد احمدی به سـمت
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس
منصـوب شـد و اکنـون هیئـت رئیسـه جدیـد شـروع بـه کار کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فارس ،در جلسـه شـورای اسـتانی ضمن تقدیر از هیئت رئیسـه اسـبق،
سـید حبیـب علـوی به سـمت نائب رئیس ،حسـین رئیسـی به سـمت خزانه دار
و نـوراهلل نظـری بـه سـمت دبیر به عنـوان اعضـای جدید معرفی شـدند.
پیـش از ایـن محمدباقـری میـری بـه عنـوان رئیس شـورا ،حسـین صحراییان
نائـب رئیـس ،سـید حبیـب علـوی خزانـهدار و فرزانـه نـوروزی بـه عنـوان دبیر
شـورا فعالیـت می کردنـد.

استفاده موثر از صاحبان ایده
منجر به تولید بسته های اجرایی می شود

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس هفتـه دفـاع مقدس را یـادآور
سـربلندی ملـت در مقابـل دنیـای کفـر و اسـتکبار دانسـت و گفـت :بـه منظور
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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دیدار رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان فارس با مدیر کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان فارس

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعـی اسـتان در دیدار با
مدیـر کل اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس گفـت :همکاری های
مشـترک سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی بـا اداره کل منابـع طبیعـی در
سـنوات گذشـته علاوه بـر کوچـک سـازی دولـت ،اشـتغال زایی و مهندسـی
کـردن فرایندهـا را بـه همراه داشـته اسـت.
تقویـت و نقـش آفرینـی صاحبـان دانـش مهندسـی و افزایـش نفـوذ دانـش در
محیـط کشـاورزی نیازمنـد آمـوزش و بازآموزی ابعـاد مدیریتی در تمام سـطوح
است.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس ،محمـد مهدی قاسـمی با تاکیـد بر اهمیت اسـتقرار مـدل تعالی
سـازمانی اظهـار کـرد :در جهان امروز تحوالت گسـترده و عمیـق در روش ها و
سیسـتم های نویـن مدیریـت همراه با شـناخت و تسـلط بر آن هـا دیدگاه های
کاملا متفاوتـی را نسـبت به گذشـته بـر مدیریت سـازمان ایجـاد می کند.
وی برنامـه ریـزی مناسـب و شناسـایی صاحبـان ایـده و نـوآوران را زمینـه
گسـترش فـن آوری هـای جدیـد در محیـط کشـاورزی عنـوان و گبیـان کـرد:
اسـتفاده موثـر از نخبـگان و صاحبـان ایـده منجـر به تولیـد بسـته های اجرایی
می شـود کـه تولیـد پایدار کشـاورزی بـا بکارگیـری اصـول فنی و علمـی را به
همـراه دارد.
رییـس جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه هـدف دولـت در کوچک
سـازی و واگـذاری امـور تصـدی گـری بـه بخـش غیـر دولتـی تصریـح کـرد:
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی بـه عنـوان بزرگتریـن تشـکل صنفـی و
تخصصـی می توانـد در نقـش بـازوی اجرایـی بخش کشـاورزی در رسـیدن به
اهـداف نقـش خـود را در بخـش ایفـا کند.
در ادامـه رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان
فـارس رویکـرد سـازمان در دوره پنجم فعالیت را تقویت جایـگاه واقعی و منزلت
اجتماعـی مهندسـین دانسـت و گفـت :توسـعه و توانمندسـازی مراکـز خدمـات
غیـر دولتـی کشـاورزی در قالـب کانون های انتقـال دانش و فـن آوری و ایجاد
بسـتر مناسـب بـرای بهره منـدی آسـان جامعه مهندسـین از خدمات در سـطح
اسـتان سـبب پررنـگ تر شـدن جایگاه واقعی مهندسـین شـده اسـت.
محمـد جـواد احمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه پروانـه اشـتغال بـه عنـوان یکـی از
ابزارهـای هویـت بخشـی حرفـه ای دانـش آموختـگان اسـت ،بیان کـرد :تغییر
رویکـرد آمـوزش از ادبیـات محـور به مهـارت محور سـبب اثر بخشـی آموزش
دانـش آموختگان شـده اسـت.
وی یـادآور شـد :در حـوزه صدور مجوزها بـا ایجاد زیرسـاخت های الکترونیکی،
حـذف اسـتعالمات غیـر ضـروری سـبب تسـهیل وسـریع در فراینـده ها شـده
است.
ایـن مقام مسـئول حضـور سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس را در کارگروه هـای تخصصـی را عامـل مناسـب در جهـت رفـع
موانـع تولیـد و شناسـایی فرصـت ها دانسـت.
جلسـه هـم اندیشـی و تعامـل در واگـذاری امـور بـه سـازمان نظـام مهندسـی
کشـاورزی بـه ریاسـت محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی
و بـا حضـور رئیـس و معاونیـن سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و برخی از
اعضـا شـورای اسـتان برگزار شـد.
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بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس ،محمـد جواد احمـدی با ارایه بسـته های پیشـنهادی کـه منجر
بـه انعقـاد تفاهـم نامه مشـترک و واگذاری امـور تصدی گری به سـازمان نظام
مهندسـی کشـاورزی می شـود اظهـار کـرد :بـرای عملیاتـی شـدن بسـته های
پیشـنهادی نیازمنـد بررسـی نقـاط قـوت ،ضعـف ،فرصـت هـا و تهدیدهـا بـا
حضـور دانـش آموختـگان فنـی و تخصصـی در بخش هسـتیم که شـاهد تنوع
بخشـی در کارهـا بـه صـورت پایـدار با بهـره گیـری از منابع موجود باشـیم.
در ادامـه ایـن دیـدار مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس
بـا اشـاره بـه پـر رنـگ بـودن نقـش حاکمیتـی منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
خاطرنشـان کـرد :سـرمایه ،دانـش ،مهـارت و نیروی انسـانی به عنـوان عوامل
اساسـی در حوزه کسـب و کار محسـوب می شـود کـه در حال حاضـر در بحث
دانـش ،مهـارت و نیـروی انسـانی جایـگاه خوبی را بـه خود اختصـاص داده ایم
امـا برخلاف انتظـار در مرحلـه اجرا به علت عـدم برنامه ریـزی و مدیریت قادر
بـه ترسـیم نقشـه راه بـرای توسـعه نبودیم.
عبدالحسـین صمدنـژاد بـا تاکیـد بـر نظـارت و پایـش فرآیندها گفت :بازرسـی
و نظـارت مسـتمر همـراه بـا برنامـه زمـان بنـدی باعـث کاهـش انحرافـات و
رسـیدن بـه اهـداف می شـود.
وی تبیـن محورهـای اسـتراتژیک مشـترک ،ظرفیت سـنجی از منابـع موجود و
بررسـی نیازهـای اعتبـاری را از ابزارهـای مهـم در همکاری فی مابین دانسـت
و افـزود :در راسـتای رسـیدن بـه ایـن مهـم نیازمنـد تشـکیل کارگروه هـای
تخصصـی و تهیه نقشـه راه هسـتیم.
گفتنـی اسـت این جلسـه با حضـور معاونین ،اعضای شـورای اسـتانی سـازمان
نظـام مهندسـی کشـاورزی ،معاونیـن و برخـی کارشناسـان اداره کل منابـع
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فارس تشـکیل شـد.

عدم راه اندازی مجتمع های بزرگ؛
خالء در بخش کشاورزی استان فارس

مسـئول موقوفـات و منابـع پایـدار حـوزه علمیـه فـارس بـا حضور در سـازمان
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان ضمن ارائه گزارشـی از روند
فعالیت هـای دفتـر موقوفات اسـتان گفـت :احیاء و توسـعه موقوفات با اسـتفاده
از منابـع موجـود از اهداف اصلی اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی

اسـتان فـارس ،سـید رضـا موسـوی اظهار کـرد :در راسـتای افزایـش ثمردهی
و بهـره وری موقوفـات در بخـش کشـاورزی بـا بهـره گیـری از ظرفیت هـای
ارگان هایـی ماننـد سـازمان جهـاد کشـاورزی و سـازمان نظـام مهندسـی
کشـاورزی می تـوان افزایـش بهـره وری را در بخـش ایجـاد کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه املاک و زمین هـای وقفی در اسـتان فـارس خواسـتار احیاء
و قابلیـت بهره وری در حوزه کشـاورزی شـد.
در ادامـه رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان
فـارس بـا اشـاره به آیـه ای از قـرآن کریـم در خصوص مشـورت اظهـار کرد:
مشـورت بـه معنـای عـام و گسـترده جریانـی اسـت کـه در همه اعصـار برای
همـه افـراد ،مطـرح بـوده ،امـا در عصر مـا بـا دامنه وسـیع تری مطرح اسـت؛
زیـرا تکنولـوژی جدیـد ،انسـان را با دشـواری هـا و بن بسـت های متعددی رو
بـه رو نمـوده اسـت و در دنیای امروز ،زندگی بدون مشـورت و مشـارکت و هم
فکـری بـا دیگران ،امـکان پذیر نیسـت.
محمد جواد احمدی فلسـفه تشـکیل سـازمان نظـام مهندسـی را فراهم نمودن
زمینـه انجـام فعالیت امور کشـاورزی و منابـع طبیعی بصورت حرفه ای توسـط
دانـش آموختـگان و ارائـه خدمـات بـه جامعـه دانسـت و تصریـح کـرد :بـرای
تحقـق ایـن مهـم ارتقـا توانمنـدی حرفـه ای ،هویـت بخشـی کارشناسـان در
دسـتور کار است.
وی خاطـر نشـان کـرد :عـدم راه انـدازی مجتمع هـای بـزرگ یـک خلاء در
بخـش کشـاورزی اسـتان اسـت و نیازمنـد هدایـت سـرمایه و نقدینگی هـای
سـرگردان بـه سـمت بخـش مولد اسـت.
ایـن مقـام مسـئول گفـت :اگر موسسـاتی مثـل موقوفـات و منابع پایـدار حوزه
علمیـه منابـع خـود را در جهـت راه اندازی مجتمع هـای بزرگ تولیـدی به کار
گیرنـد ،پویایـی و ارتقـاء این بخـش تاثیر بسـزایی دارد.

پروانه اشتغال معتبر برای اعضاء حقوقی متقاضی
شرکت در مناقصات الزامی است

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس در
دیـدار بـا مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن
گـزارش اجمالـی از فعالیـت مراکـز خدمـات کشـاورزی غیـر دولتـی در سـطح
شهرسـتان هـا گفـت :این سـازمان بـا دارا بـودن مراکـز خدمـات غیردولتی در
سـطح شهرسـتان هـا بـه عنـوان اهرمی قدرتمنـد می توانـد در واگـذاری امور
تصـدی گـری و کوچـک کـردن دولـت نقـش مهمی ایفـا کند.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی
اسـتان فـارس ،محمـد جـواد احمـدی بیـان کـرد :بـه اسـتناد مـاده  32قانون
تاسـیس مصـوب مجلس شـورای اسلامی و آئین نامـه اجرایی مصـوب هیات
دولـت ،کارشناسـان رسـمی طی مراحـل آزمـون ،مصاحبـه ،رتبـه بنـدی ،کار
آمـوزی ،تحلیـف ،گزینش می شـوند.
وی تصریـح کـرد :تاکنـون  44نفـر در سـطح اسـتان فـارس انتخاب شـده اند

و عمدتـ ًا از کارشناسـان مجـرب و خـوش سـابقه ،بازنشسـته یـا ناظریـن مزارع
هسـتند .احمـدی در ادامـه خواسـتار واگذاری فرآیندهـای اجرایی در حـوزه امور
اراضـی بـه کارشناسـان رسمی سـازمان نظـام مهندسـی از قبیل :تغییـر کاربری
و تامیـن دلیـل شـد .رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس تاکیـد کرد :پروانه اشـتغال معتبر بـرای اعضای حقوقـی متقاضی
شـرکت در مناقصات الزامی اسـت.
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس:

اراضی ملی سیمکان سند تک برگ می گیرند

سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و
آبخیـزداری اسـتان فارس گفـت :با صدور
اسـناد تـک برگـی بـرای اراضـی ملـی
سـیمکان موضـوع تداخـل منافع مـردم و
منابـع طبیعی در کمسـیون رفـع تداخالت
مـورد بررسـی و رفـع خواهـد شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس،
عبدالحسـین صمـد نـژاد بـا اشـاره بـه
اجـرای طرح کاداسـتر در صد هـزار هکتار
از اراضـی ملـی بخـش سـیمکان شهرسـتان جهرم ،تصریـح کرد :کاداسـتر اراضی
بـر روی تمامی پالک هـای ایـن منطقـه انجـام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر ضـرورت رفـع تداخلات اراضـی اظهار کـرد :با
توجـه بـه اختالفاتـی که بیـن زمین های مسـتثنیات مـردم و اراضـی منابع طبیعی
وجـود داشـت ایـن طـرح اجرایـی و داده های فنـی حاصل در سـامانه ثبت اسـناد
بارگذاری شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان جنـگل ها ،مراتـع و آبخیـزداری برای رفـع تداخالت
اراضـی در کل کشـور برنامـه جامعـی را اعلام کرده اسـت ،افـزود :ایـن اطمینان
را بـه مـردم می دهیـم کـه این مشـکل بـه زودی یک بـار و برای همیشـه تعیین
تکلیـف خواهد شـد.
سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس تاکیـد کـرد:
منابع طبیعـی جـزو انفـال بـوده و متعلـق بـه امـام زمان ( عـج) اسـت و هیچ کس
حـق دسـت اندازی بـه ایـن اراضی و یا صرف نظـر از منافع آن را نخواهد داشـت .
صمـد نـژاد از همـه مـردم و طبیعـت دوسـتان خواسـت نسـبت بـه دسـت اندازی
افـراد سـود جـو بـه اراضـی ملـی حسـاس بـوده و در صـورت مشـاهده هرگونـه
تخریـب و تصـرف در ایـن عرصه هـا مراتـب را از طریق تماس با تلفـن  ١٥٠٤به
یـگان امـداد جنـگل و مرتـع اطلاع دهند.
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گفت و گوی پرتوامید با
حجت اله فیروزی
نماینده مردم شهرستان فسا
در یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی
الزمه برون رفت
از وضعیت کشاورزی سنتی به صنعتی
ایجاد زنجیره های تولید است تا از ضایعات
و هدر رفت محصوالت جلوگیری کرد
بـا توجـه بـه آغـاز فعالیـت یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسلامی و در ادامـه
گفتگـو بـا نماینـدگان محتـرم مردم اسـتان فارس در خانـه ملت این بـار نظر دکتر
حجـت الـه فیـروزی نماینـده مردم شهرسـتان فسـا در رابطـه با بخش کشـاورزی
اسـتان فـارس را جویا شـدیم .ضمن تشـکر از ایشـان کـه وقتشـان را در اختیار ما
قـرار دادنـد ماحصـل آن در ذیـل از نظرتان مـی گذرد:
وی در ابتـدا اظهـار کـرد :حوزه کشـاورزی حوزه بسـیار مهمی اسـت و اینجانب به
عنـوان یکـی از نماینـدگان مـردم در مجلس شـورای اسلامی بـا توجه بـه اینکه
اسـتان فـارس از دیـر بـاز اسـتان کشـاورزی محـور اسـت و در تولیـد محصوالت
مختلـف بـه ویـژه محصـوالت اسـتراتژیک مثـل گندم و نیـز تولید صیفـی جات و
محصـوالت مـورد نیاز بخـش دامپروری نظیـر ذرت ،جو ،تامیـن کننده محصوالت
مـورد نیـاز مـردم اسـت با کسـب رتبه هـای برتر در کشـور نقـش پر رنگـی را در
تامیـن امنیـت غذایـی ایفـا مـی کنـد بنابرایـن بنـده بـه ایـن حـوزه هـم از لحاظ
شـخصی عالقـه منـد بـوده و هـم بـه لحـاظ پیگیـری مسـتمر مشـکالت حـوزه
کشـاورزی و دامـداری فعـال هسـتم و معمـو ًال از فعالیـت هـای مختلـف بخـش
کشـاورزی بازدیـد مـی نمایـم و مشـکالت آن هـا را بررسـی و در زمینـه حـل
مشـکالت ایـن حـوزه پیگیـری هـای الزم را انجـام مـی دهم.
فیـروزی افـزود :بـه نظر می آیـد که حـوزه باغبانی کمتر توجه شـده و ما بایسـتی
در ایـن بخـش هـم در بحث آمـوزش و هم در بحـث پیگیری مشـکالت؛ کارهای
اساسـی انجـام دهیـم و همچنین مشـکالت حوزه زنبورداری بایسـتی بیشـتر مورد
توجـه قـرار گیـرد کـه علیرغم کارهـای بسـیار خوبی که انجام شـده اسـت و البته
بـه نظـر میآیـد ایـن هـا جـزء برنامه هایی باشـد کـه در دسـتور کار بایسـتی قرار
داده شـود تـا مشـکالت در ایـن حوزه ها نیز بیشـتر برطـرف گردد.
نماینـده مـردم شهرسـتان فسـا در خانـه ملـت گفـت :حـوزه انتخابیـه اینجانـب با
داشـتن بیش از  ۵۰۰هزار راس دام سـبک و سـنگین جزء شهرسـتان های اثرگذار
در حـوزه تامیـن گوشـت و شـیر در اسـتان و حتـی کشـور اسـت بـه گونـه ای که
قسـمتی از گوشـت اسـتانهای مختلـف توسـط شهرسـتان فسـا تامیـن میشـود
ولـی مـی بینیـم مشـکالت مـا در ایـن بخـش بسـیار زیاد اسـت چـرا کـه در این
شهرسـتان ظرفیـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی بـه انـدازه کافـی وجـود نـدارد و ما
همچنیـن سـردخانه های بـزرگ و خوبـی نداریـم بنابراین بسـیاری از محصوالت
در فصـل خـودش از بیـن میرود و بنابراین ذخیره سـازی محصـوالت وجود ندارد.

86

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 65مهرمـــــــاه 1399

وی یـادآور شـد :بـا توجـه بـه اینکـه کشـتارگاه صنعتی در ایـن شهرسـتان نداریم
متاسـفانه دامـداران مجبـور هسـتند کـه دامهایشـان را بـرای کشـتار بـه خـارج از
شهرسـتان ببرنـد یعنـی ایـن مهـم بـه گونـه ای اسـت کـه مـا محصـوالت دامی
خـود را خـام فروشـی مـی کنیـم کـه مـن در ایـن زمینه خواهـش می کنـم جهاد
کشـاورزی کمـک کنـد که در این شهرسـتان اقدامـی انجام بگیرد که خامفروشـی
انجـام نشـود و البتـه در حـوزه های مختلـف تولید محصـوالت زراعـی و باغی نیز
همین مشـکل وجـود دارد.
فیـروزی بیـان کـرد :کشـاورزان مـا هنـوز کشاورزیشـان بـه صورت سـنتی اسـت
و هنـوز آمـوزش هـای الزم را ندیـده انـد و ایـن فرهنـگ بـه وجـود نیامده اسـت
بنابرایـن بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی مـا به خصـوص صیفیجـات را بدون
توجـه بـه الگـوی کشـت مـی کارند و ایـن محصـوالت در زمـان برداشـت ارزش
زیـادی ندارنـد و از بیـن میرونـد و سـود خوبـی ندارنـد و آن ها متضرر میشـوند
لـذا ایـن هـا موضوعاتی هسـتند کـه بایسـتی مورد توجـه قـرار گیرنـد و در زمینه
زنبـورداری نیـز شهرسـتان فسـا ظرفیـت بالفعـل بسـیار باالیـی دارد بـه گونه ای
کـه بخشـی از عسـل تولیـد شـده صـاد مـی شـود ولـی متاسـفانه بسـتهبندی،
ایـن محصـول بـه نحـو مطلـوب و مناسـب نیسـت و در زمینـه بسـته بنـدی هـم
مشـکل داریـم بنابرایـن بایسـتی انجمـن هـا و شـرکت هایـی پـای کار بیاینـد و
سـرمایهگذاری در ایـن زمینـه صـورت بگیرد و محصـوالت ما به شهرسـتان های
همجـوار صـادر گردد.
وی تصریـح کـرد :یکـی از مهمتریـن خواسـته ایـن شهرسـتان در زمینـه تولیـد و
تامیـن نهادههـای دامی اسـت زیرا که بسـیاری از دامـداران در زمینـه تامین حوزه
خـوراک دام با مشـکل بسـیار بزرگـی مواجه هسـتند و در بازدیدی کـه اینجانب از
یـک گاوداری  500راسـی داشـتم انبارهای خوراک دامشـانبه دلیـل اینکه خوراک
دام بـه آن هـا نرسـیده بـود خالـی بـود و در حقیقـت نظـم خـوراک گاو هـا بـه
خصـوص گاوهایـی کـه آبسـتن بودنـد به هم خـورده بـود .بنابراین آن ها گوسـاله
هـا را سـقط مـی کردنـد و بنابرایـن بایسـتی خـوراک دام بـرای دامداری هـا مورد
توجـه قـرار گیـرد زیـرا کـه دامـداران با افزایـش زایمـان و تولید گوسـاله هاسـت
کـه امـرار معـاش می نماینـد و اگر ایـن اتفاق نیفتد سـبب بروز مشـکالت بسـیار
زیـادی بـرای دامداران می شـود.
فیـروزی افـزود :شهرسـتان فسـا نیـاز بـه یـک دامـداری صنعتـی دارد و لـذا
سـرمایهداران بایسـتی بـه ایـن حـوزه وارد شـوند و جهـاد کشـاورزی بایسـتی بـه
ایـن موضـوع کمـک کنـد و با ارائه تسـهیالت مناسـب تحقـق این مهم را سـبب
شـود و دامـداری صنعتـی در این شهرسـتان ایجاد شـود زیرا که با ایجـاد دامداری
صنعتـی در حـوزه صـادرات دام بـه مـا کمک می شـود و همچنین با آمـوزش داده
شـده و اسـتفاده از ظرفیـت صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی مـی توانیـم هـم در زمینه
دام زنـده و هـم در زمینـه بسـته بنـدی مناسـب گوشـت جهـت صـادرات آن بـه

شهرسـتانهای همجـوار و اسـتان هرمـزگان اقـدام نماییـم تـا بـا انجـام این مهم
ارزش افـزوده خوبـی هـم نصیـب کشـاورزان شهرسـتان فسـا گردد و هم اشـتغال
خوبـی بـرای اسـتان بـه همـراه داشـته باشـد ضمـن اینکـه با توجـه به وجـود باغ
هـای مختلف در شهرسـتان فسـا ضرورت دارد سـردخانه در این شهرسـتان ایجاد
گـردد تـا جهـت ذخیرهسـازی میـوه و محصـوالت کشـاورزی و فـروش مناسـب
آن در زمانـی کـه بـازار نیـاز بـه آن محصـول دارد اقـدام گـردد و ایـن شهرسـتان
همچنیـن نیـاز بـه یـک پایانـه صادراتی دارد کـه به صـورت پایلوت در فسـا ایجاد
شود.
نماینـده مـردم شهرسـتان فسـا در مجلـس شـورای اسلامی در ادامـه پیرامـون
راه هـای جـذب سـرمایه گـذار گفـت :مـا بـرای جـذب سـرمایه گـذار مهـم ترین
کار ارائـه آمـوزش هـای کشـاورزی و برنامـه هـای مسـتمر کشـاورزی بـه کمک
رسـانهها و در حقیقـت تبلیغـات اسـت بـه نحوی که بایـد مزایای حوزه کشـاورزی
چـه در مـورد محصـوالت دامـی ،چـه باغـی گفته شـود و بایـد از سـرمایه گذاران
و سـرمایه دارانـی نـه تنهـا شهرسـتان ،بلکـه کشـور دعوت کـرد و آن هـا را برای
ورود در حـوزه کشـاورزی ترغیـب کـرد و بایـد هـم بـرای کشـاورزان و هـم برای
سـرمایهگذاران ایجـاد اطمینـان کـرد کـه محصوالتشـان تضمینـی خریـداری می
شـود و نهادههـای کشـاورزی و نهـاده هـای دامـی و نیازهـای کشـاورزی در
اختیارشـان قـرار مـی گیرد و البته آشـنایی کشـاورزان بـا حوزه صـادرات و بخش
صـادرات و در حقیقـت تجـارت محصوالت کشـاورزی باغـی و دامی نیـز میتواند
خیلـی انگیـزه ایجـاد کند.
وی افـزود :اگـر بـرای کشـاورزان روشـن شـود تولیـدات آن هـا در کشـورهای
دیگـر مـورد اسـتقبال قـرار می گیرد ،برایشـان بسـیار جذاب اسـت و برای توسـعه
کشـاورزی و صـادرات مخصوصـ ًا نسـل جـوان تحصیل کـرده فعالتر می شـوند و
بایـد حمایـت هـای بانکی و تسـهیالتی در این حوزه ها بیشـتر شـود و با تشـکیل
صندوقهـای مختلـف حمایـت همـه جانبه کشـاورزان بـدون بروکراسـی اداری و
بـدون پیـچ و خـم های اداری و با شـرایط مناسـب و تضمیـن های حداقلـی یقینا
همـه راغـب فعالیـت در ایـن بخـش می شـوند .فیروزی گفـت :الزمه بـرون رفت
از وضعیـت کشـاورزی سـنتی بـه صنعتـی ایجـاد زنجیـره هـای تولیـد اسـت تا از
ضایعـات و هـدر رفـت محصـوالت جلوگیـری کـرد و البتـه در حقیقـت در حـوزه
کشـاورزی مشـکل اساسـی این اسـت که خیلـی از کشـاورزان توانایـی راه اندازی
برخـی از کارگاههـای صنایـع تبدیلی را ندارنـد و باید برویم به سـمت ارائه آموزش
هـای الزم توسـط نهادهـا و جهـاد کشـاورزی و سیسـتمهای ایجاد کنیـم که دائم
بـا ایـن مجموعـه هـا در ارتبـاط باشـند و تشـکل هـا مدیریـت و محوریـت را بـه
عهـده بگیرند.
وی تصریـح کـرد :مـا بـه طور کلـی اگر بخواهیـم برای تسـهیل حوزه کشـاورزی
گامـی برداریـم راحـت تریـن کار ایـن اسـت کـه در حقیقـت مانعـی جدیـد راه
کشـاورزان ایجـاد نکنیـم و اگـر مانعـی ایجـاد نکنیـم مـا نیـاز بـه قوانیـن زیادی
نداریـم و آن بخـش از قوانینـی و مقرراتـی کـه در حوزه مربوطه تصویب می شـود
بایـد کار کشـاورزان را تسـهیل کند.
نماینـده مـردم شهرسـتان فسـا در خانه ملـت اظهار داشـت :علیرغم اینکه تشـکر
مـی کنـم از سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای فعالیت های گسـترده
ای کـه دارنـد و بـه ویـژه بـه خاطر نگاه جامـع و علمی کـه وجـود دارد؛ ولی از آن
طـرف درخواسـتم ایـن اسـت کـه بـا توجه بـه گسـتردگی این حـوزه کـه ظرفیت
کار و فرصـت ها بسـیار زیاد اسـت و البتـه همین طور که مشـکالت و تهدیدها در
ایـن حوزه بسـیار زیاد اسـت باید کار مسـتمر ،پیگیـری و اثرگذار و فرهنگ سـازی
بسـیار گسـترده تـری در این بخـش صورت پذیـرد تا نیازهای کشـور تامین شـود
چـرا کـه ایـن حـوزه مـی تواند پر اشـتغال باشـد و بـرای کشـور درآمدزایـی ارزی

و غیـر ارزی داشـته باشـد و سـبب شـکوفایی مناطـق مختلـف گـردد و مـی تواند
موجب نشـاط اجتماعی شـود.
وی در ادامـه به خشکسـالی چند سـاله اخیر اشـاره کـرد و گفت :خشکسـالی های
دو دهـه اخیـر ضربـه زیاد و سـنگینی به کشـاورزی و دامـداری ما زده و متاسـفانه
چـون در شهرسـتان فسـا از لحـاظ منابـع آبی جـزو مناطـق ضعیف اسـتان فارس
اسـت کـه بایـد توجـه ویژه ای بـه بخـش کشـاورزی و دامداری شهرسـتان فسـا
شـود و خواهـش مـا این اسـت کـه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نگاه
بهتـر و قـوی تـری به حـوزه کشـاورزی و دامـداری و باغـداری و زنبـورداری این
شهرسـتان داشـته باشـد و بـا تسـهیالت ارزان قیمتی کـه بتوانند به ایـن بخش ها
بدهنـد بتواننـد ایـن حـوزه هـا را فعـال تـر کنند و زیـان های مـا به نوعـی جبران
شود.
فیـروزی افـزود :هـم اکنـون بسـیاری از زمین های شهرسـتان فسـا بـه خاطر کم
آبـی بالکشـت و بایـر مانده کـه این خالء باید با اسـتفاده از سیسـتم هـای آبیاری
هـای نویـن پـر شـود تـا اراضی زیرکشـت برونـد و واقعـا نبایـد در حقیقـت از این
حقیقـت گریـز داشـت و البتـه نبایـد زحمات سـال های اخیـر در حوزه کشـاورزی
در اسـتان فـارس را نادیـده گرفـت چرا که قدم های زیادی برداشـته شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :االن جمعیـت بسـیار خوبـی از تحصیـل کـرده ها به سـمت حوزه
کشـاورزی و باغـداری و دامـداری رفتـه انـد و خیلـی از نـگاه هـا بـه ایـن حـوزه
دوختـه شـده و بـه عنـوان یـک حوزه پیشـتاز و مـدرن و یـک بخش مولـد به آن
نـگاه مـی شـود و هـر آنچه کـه مـا بتوانیم بـه این حـوزه ها نـگاه بهتری داشـته
باشـیم و آمـوزش هـای بیشـتری داشـته باشـیم و جمعیت جـوان را در ایـن حوزه
هـا سـوق دهیـم و عالقه مند کنیم بـه همان میزان هـم می توانیم در کشـاورزی
و دامـداری و باغـداری خـود موفق تر باشـیم.
نماینـده مـردم فسـا در رابطه با جذب سـرمایه گذار گفـت :یک نکته نبایـد از نگاه
تیزبیـن مدیـران بخش کشـاورزی دور بماند و آن این اسـت که االن سـرمایه گذار
در بخـش هـای صنعـت و معـدن زیاد اسـت ولـی در حوزه کشـاورزی ما سـرمایه
گـذار کـم داریم و کمتر کسـانی حاضرند در حوزه کشـاورزی سـرمایه گذاری کنند
و شـاید یکـی از علـت هایش این باشـد که هنوز حوزه کشـاورزی به انـدازه کافی
شـناخته شـده نیسـت و خیلـی هـا از پتانسـیل و ظرفیـت هـای بخش کشـاورزی
و دامـداری و کل ایـن بخـش اطالعـی ندارنـد و چـون مـا معمـوال عیـوب حـوزه
کشـاورزی را مطـرح مـی کنیـم خیلـی ها تـرس دارند از اینکـه در این حـوزه وارد
شـوند و فعالیـت کننـد لـذا بـه نظر مـی آ ید ما بایـد کار رسـانه ای گسـترده تری
بـرای جـذب سـرمایه در حـوزه کشـاورزی انجام دهیم که سـرمایه گـذاران بتوانند
در ایـن حـوزه ورود پیـدا کننـد و یـک کار اساسـی و در حقیقـت اتفـاق بهتری در
حـوزه کشـاورزی کـه ظرفیت بسـیار باالیی در اشـتغال و سـهم تولید کشـور دارد
بتواننـد ورود پیـدا کنند و اثرگذار باشـند.
وی خاطـر نشـان کـرد :اسـتان فـارس بـا ظرفیت هایـی که داشـته و بـا مدیریت
خوبـی کـه معمـوال در حـوزه جهـاد کشـاورزی خصوصـا پـس از انقلاب داشـته
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ایـم در دولـت هـای مختلـف و خصوصـا در شـرایط فعلـی به نظـر می آید
سـمت و سـوی مـا و جهت و هدفگـذاری هـا ،هدفگذاری خوبی بـوده ولی
سـازمان جهـاد کشـاورزی و ادارات شهرسـتانی متاثـر از سیاسـت گـذاری
هـای کالن کشـور و اثرپذیـر هسـتند و معموال مشـکالت زیـادی پیدا می
کننـد و گاهـی علاج از اسـتان خـارج می شـود و بایـد در سـطح ملی و در
مرکزیـت تصمیـم گیـری شـود بـه عنـوان نمونه همیـن مشـکالتی که در
تامیـن نهـاده هـای دامی وجـود دارد این ها خیلـی هایش سـاز و کاری در
اسـتان نیسـت تـا تسـهیالت ارزان قیمتـی که در حـوزه کشـاورزی باید به
کشـاورزان داده شـود در اختیارشـان قرار گیرد و نیاز به تصمیم های کالن
در کشـور هسـت ولـی خـب اگـر ایـن حوزه هـای زیرسـاختی فراهم شـود
بـه نظـر می آیـد سـازمان جهـاد کشـاورزی و ادارات جهاد شهرسـتان می
تواننـد در مدیریـت موضـوع کشـاورزی و تشـکل سـازی و فرهنگ سـازی
بسـیار موثر باشـند.
وی افـزود :بایـد وزارت جهـاد کشـاورزی هـم بـرود بـه ایـن سـمت که از
نیروهـای خلاق و تحصیـل کـرده حـوزه کشـاورزی و دامداری و کسـانی
کـه انگیـزه واقعـی خدمـت دارند اسـتفاده کننـد ما واقعـا در ایـن بخش ها
نیـاز بـه کارمنـد نداریـم نیـاز به کسـانی کـه داریم که گوشـت و پوسـت و
استخوانشـان بـا ایـن حـوزه کشـاورزی عجین شـده باشـد و دلشـان برای
ایـن حـوزه هـا بتپـد و دنبـال این باشـند که گـره گشـایی کنند.
فیـروزی اظهـار کـرد :مـا در شـرایط فعلی کشـور نیاز بـه کارمنـدی که در
اداره در اتاق بنشـیند نداریم و نیاز هسـت که بخشـی از جامعه کارمندی ما
درگیـر مسـائل اجرایـی باشـند و حضور پیدا کننـد در حوزه های کشـاورزی
و دامـداری و باغـداری و زنبـورداری و سـایر مجموعـه هـای مرتبـط و از
نزدیـک مشـکالت را ببیننـد ،راه کار پیـدا کننـد ،دلسـوزی کننـد و ایـن
بروکراسـی هـا خسـته مـی کند مجموعـه کشـاورزی را و مـا نبایـد منتظر
باشـیم کـه کشـاورزی خـودش به مـا مراجعـه کنـد و بگوید فالن مشـکل
را دارم چـه اشـکالی دارد مـا در هـر شهرسـتان تعداد قابل توجهی کشـاورز
داریـم خصوصـا کشـاورزان عمده کـه این ها قابل شناسـایی هسـتند و هر
از گاهـی تشـکیل جلسـه بـا این عزیـزان حضـور در محل کار ایـن عزیزان
مـی توانـد هـم ایجـاد انگیـزه کند هم گشـایش گر حـل مشـکالت آن ها
باشد.
همـان طـور کـه عـرض کـردم جمعیـت قابـل توجهـی از مـردم در حـوزه
کشـاورزی کار مـی کننـد اینهـا واقعـا مشـکالتی دارند اول مشـکل آب که
واقعـا بایـد یـک حرکت برنامه ریزی شـده برای تامین آب حوزه کشـاورزی
صـورت بگیـرد و از آن طـرف آمـوزش کـه بایـد یـک امر مسـتمری باشـد
بـرای حـوزه کشـاورزی چرا کـه واقعـا آموزش هزینه نیسـت آمـوزش یک
نـوع سـرمایه گـذاری اسـت و به نظر مـی آید مـا هرچه در بخـش آموزش
سـرمایه گـذاری کنیـم متعاقبا چنـد برابـر آن برداشـت خواهیم کرد.
وی یـادآور شـد :در بحـث گیاهـان دارویـی هـم مـا ظرفیـت هـای بسـیار
خوبـی در شهرسـتان داریـم ،هم آن چیـزی که به صورت خـودرو و طبیعی
رشـد مـی کنـد و هـم بخشـی کـه در ایـن حـوزه فعـال هسـتند و نیـاز به
کمـک و حمایـت دارنـد و مـا مـی توانیم در کشـت گیاهـان دارویـی فعال
باشـیم کـه ظرفیتـش و کشـت آن در شهرسـتان بـه صـورت طبیعـی هـم
وجـود دارد و در ایـن زمینـه نیـز نیـاز بـه آمـوزش اسـت و صـادرات ضمن
اینکـه کار بسـیار خوبـی هـم که در شهرسـتان انجـام می شـود راه اندازی
دانشـکده طـب سـنتی اسـت که در شـرف بهره برداری اسـت کـه این هم
مـی توانـد تقویـت کننده بخـش گیاهـان دارویی باشـد.
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گفت و گوی پرتوامید
با سخاوت ساسانی پور
بانوی باغدار شهرستان کازرون
نمونه ملی بخش کشاورزی
انجیر دیم خشک بود
سـخاوت ساسـانی پور  38سـاله از پیشـروان حوزه باغداری شهرسـتان کازرون اسـت که
نمونـه ملـی بخـش کشـاورزی انجیـر دیم خشـک بـوده و بر این باور اسـت کـه علمی کردن
کشـاورزی ،راه نجـات کشـور از بحران اقتصـادی خواهد بود.
وی به سئواالت خبرنگار پرتوامید به شرح زیر پاسخ گفت:

انجیـر دیـم با عملکـرد  2.5تـن در هکتار،
باغـدار کازرونـی را نمونـه ملی کرد.
میانگیـن برداشـت انجیـر دیـم خشـک در
کشـور یـک تـن در هکتـار اسـت و بانوی
باغـداری از شهرسـتان کازرون بـا تولیـد
حـدود  2.5تـن در هکتـار انجیـر دیـم
خشـک ،عنـوان نمونـه ملـی را از آن خـود
کر د .
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"،
ایـن بهـره بـردار نمونـه ملـی سـخاوت
ساسـانی پور باغـدار روسـتای دوسـیران
از بخـش کوهمـره و از توابـع شهرسـتان
کازرون اسـت ،او بانـوی سـی و هشـت
سـاله و متاهلـی اسـت کـه مدرک سـیکل
دارد.
ساسـانی پور بـا اشـاره بـه اینکه حـدود ده
سـال اسـت کـه بـه باغـداری و پـرورش
انجیـر دیـم اشـتغال دارد ،می گویـد:
دلیـل موفقیـت مـن بـه کارگیـری آخرین
یافته هـای تحقیقاتـی و توصیه هـای فنی
بـه همـراه دانـش بومی اسـت.
وی افـزود :رعایـت اصـول فنـی هـرس
باردهـی و حذف پاجوش درختان ،اسـتفاده
از بانکـت و آبگیرهـای مناسـب بـه منظور
حـذف رطوبت باغ ،شـرکت در کارگاه های
آموزشـی و ترویجی و همکاری مناسـب با
کارشناسـان درزمینـه اجـرای فعالیت های
آموزشـی وترویجـی از شـاخص های
انتخـاب مـن بـه عنـوان نمونه ملی اسـت.
ایـن باغـدار نمونـه ملـی از مسـائل و
مشـکالت باغـداری بـه صعـب العبـور
و کوهسـتانی بـودن منطقـه و تخریـب
جاده هـای دسترسـی بـه بـاغ هـا پـس از
وقـوع بارندگـی هـا اشـاره کـرد.

ساسـانی پـور عـدم تخصیـص اعتبـار بـه
منظـور اصالح و احیای بـاغ ها و همچنین
احـداث اشـپنگ (جایگاه جمـع آوری میوه)
از دیگـر مشـکالت برشـمرد و ابـراز کـرد:
باغ هـای منطقـه بـه دلیـل واقع بـودن در
اراضـی ملـی فاقـد سـند رسمی هسـتند
بنابرایـن نمی تـوان تسـهیالتی دریافـت
کرد.
بـه گفتـه وی ،علـی رغـم اینکـه قدمـت
باغ هـای منطقـه بـه  300سـال نیـز می ر
سـد ،امکان اسـتفاده از ادوات راهسـازی و
باغـداری بـا توجـه بـه ملـی بـودن اراضی
وجود نـدارد.
ایـن باغـدار با اشـاره به عدم وجـود صنایع
بسـته بنـدی و فـرآوری انجیـر در منطقه،
اظهـار امیـدواری کـرد در آینـده نزدیـک
این صنایع در شهرسـتان کازرون و اسـتان
فـارس توسـعه پیداکند.
ساسـانی پـور علاوه بـر انجیردیـم؛ گردو،
بـادام و انگـور دیـم نیـز پـرورش می دهد،
بـاغ انجیـر او بـه عنـوان بـاغ الگویـی در
منطقه معرفی شـده اسـت که کارشناسـان
بـا حضـور در ایـن بـاغ در مراحـل مختلف
داشـت و برداشـت بـه سـایر باغـداران نیز
آموزش هـای الزم ارائـه می دادنـد.

گفت و گوی پرتوامید
با محمد رحیم افسری
از پیشکسوتان سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

مـدت خدمت شـما در چه سـنواتی در اداره کشـاورزی سـابق و یا
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بوده اسـت؟

 28سـال در سـازمان کشـاورزی و  2سـال در سـازمان جهـاد
کشـاورزی
در طـول خدمـت از چـه سـمتی آغـاز بـه کارکردیـد و در خاتمه با

چـه مسـئولیتی خدمتتـان به اتمام رسـید؟

شـروع کار اینجانـب از علـی آباد کمیـن به عنوان مربـی دامپروری
سـال  ۱۳۵4بـوده اسـت و  ۶ماهـه بعـد به عنـوان مدیـر فنی علی
آبـاد کمیـن مشـغول شـدم و از سـال  ۱۳۶۰مدیـر مرکـز آمـوزش
مرودشـت بودم و از سـال  ۱۳۶۶مدیر دامپروری اسـتان فارس و از
سـال  ۱۳۷۱بـه عنوان مدیر خدمات کشـاورزی شهرسـتان شـیراز
فعالیـت نمـودم و از سـال  ۱۳۷۱بـه عنـوان معـاون اداری ،مالـی و
برنامـه ریـزی سـازمان کشـاورزی تـا سـال  ۱۳۸۱که زمـان ادغام
بـود فعالیت داشـتم از سـال  ۱۳۸۲تا زمـان بازنشسـتگی به عنوان
مدیـر خشکسـالی بـه فعالیـت خـود در سـازمان جهـاد کشـاورزی
ادامه دادم.
تحصیـل کـرده رشـته دامپـروری از دانشـگاه جنـدی شـاپور اهواز
هسـتم و دورههـای آموزشـی مدیریـت آمـوزش از نئومکزیکـو
آمریـکا ،دوره تشـویق جوانـان روسـتایی از آلمـان ،مدیریـت مدرن
گاوهـای شـیری از هلنـد ،دوره آموزشـی فنی و حرفـه ای از تورین
ایتالیـا و دوره تدریـس بـا یونسـکو کار کـرده ام.
در سـنوات خدمتی خـود چـه موفقیت هایی در تولیدات کشـاورزی
اسـتان و چـه موفقیت هـای در زمینه اداری کسـب کردید؟

نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود کشاورزی استان چیست؟

نقـاط ضعـف به دلیـل مسـائل اقتصادی موجـود کارهای سـازمانی
در سـازمان منحـرف شـده اسـت بیشـتر کارکنـان فعالیتشـان در
حوزههـای توزیعـی اسـت و تا اندازهای از مسـائل فنی دور شـدهاند
و بایسـتی کارکنـان مـدام و همیشـه در حـال آمـوزش باشـند بـه
نحـوی کـه یـک کارمنـد بایسـتی در طـول مـدت خدمتـش بیش
از یـک چهـارم خدمـت خـود را دوره آموزشـی ببینـد و بـه دلیـل
تحـوالت شـدید و بـرای بـه روز کـردن همیشـه آموزش بایسـتی
مـد نظـر قـرار گرفتـه شـود و از آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی و
علمی اسـتفاده شـود.
پیشنهاد شما برای ارتقای سطح کشاورزی استان چیست؟

بـا علمی کـردن و اهمیـت دادن بـه تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج
میتـوان سـبب ارتقـاء سـطح کشـاورزی اسـتان شـد اینجانـب در
دنیـا فعالیت وزارت کشـاورزی کشـورهای آمریکا ،هلنـد و آلمان را
دیـده ام و در تمامی فعالیت هایـی کـه حالـت تصـدی گری اسـت
در آن کشـورها بـه بخـش خصوصی واگذار شـده اسـت و بایسـتی
کل بدنـه جهـاد کشـاورزی آمـوزش و ترویج باشـد.
بهترین و بدترین خاطره شما از دوران خدمتتان چیست؟

بهتریـن و بدتریـن خاطـره اینجانـب ادغام و تفکیک کشـاورزی در
جهـاد بود
چه توصیه ای به کارکنان جهاد کشاورزی دارید؟

اولیـن سـازمان بودیـم کـه مکانیـزه کـردن قسـمت اداری و مالی
را انجـام دادیـم و ایـن کار را بـا یـک کامپیوتـر شـروع کردیم و در
 ۱۱سـالی کـه اینجانـب معـاون امـوراداری ،مالـی و برنامـه ریزی
کشـاورزی اسـتان فارس بودم تعداد کامپیوترها را به  ۲۸۰دسـتگاه
ارتقـاء دادیم.

کارمنـدان بایسـتی کاری را کـه انجـام می دهـد به بهترین شـکل
ممکـن انجـام دهـد و از تمـام توانایی های خـود در انجـام این کار
اسـتفاده نمایـد زیرا کـه پس از مدتی بازنشسـته خواهد شـد و پس
از بازنشسـتگی بـا کارهـای خوبـی کـه در دوره خدمت انجـام داده
اسـت وارد بخـش خصوصی خواهد شـد

رمز موفقیت جنابعالی در زمینه های مذکور چه بود؟

چه توصیه ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارید؟

آمـوزش و علمی شـدن کار در تمـام زمینه ها و سـفرها و دورههایی
کـه دیدم بسـیار تاثیرگـذار در فکر ،ایـده و موفقیت بـرای اینجانب
بوده اسـت

دنیـا دنیـای علـم اسـت کـه بایـد تمـام مـدت در حـال مطالعـه و
دریافـت اخبـار باشـند و مشـاوران علمـی در جهـت افزایـش تولید
داشـته باشند
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 65مهرمـــــــاه 1399

89

گفت و گوی پرتوامید با

دکتر مسعود نوشادی
استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز

فکـر می کنـم بهتریـن راهـکار ،ارتبـاط بیشـتر بیـن محققیـن مراکـز تحقیقاتـی
وابسـته بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا دانشـکده کشـاورزی باشـد تـا هـم
تحقیقـات مـوازی صـورت نگیـرد و هـم تتایج تحقیقـات دانشـگاه برای سـازمان
جهـاد کشـاورزی کاربـردی تـر باشـد .از طـرف دیگـر تـوان علمی ایـن دو بخش
نیـز افزایـش می یابـد.
البتـه در خیلـی از مـوارد مشـکالت اجرایی در سـازمان جهادکشـاورزی وجود دارد
کـه از ایـن منظـر هم ایـن ارتباطـات می تواند به شـکل موثـری برقرار گـردد که
بـه طـور نمونـه می تـوان علاوه بر شـورای پژوهشـی سـازمان جهاد کشـاورزی،
در کمیته هـای اجرایـی سـازمان نیز از اسـاتید دانشـگاه اسـتفاده کرد کـه خود من
در ایـن زمینـه همکاری های نسـبتا زیادی با سـازمان جهاد کشـاورزی داشـته ام.

در اراضـی شـیبدار و شـورای پژوهشـی بـوده اسـت و بـه طـور پراکنـده بـا بعضی
از محققیـن محتـرم مرکـز تحقیقـات کشـاورزی همکاری هایـی در زمینه هـای
مختلـف داشـته ام .بـه طور کلـی متاسـفانه همکاری مشـترک زیادی بـا محققین
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی نداشـته ام که دلیل آن شـاید محدودیت هـای موجود
در مرکـز تحقیقات جهاد کشـاورزی و دانشـگاه باشـد کـه به همین دلیـل علیرغم
تمایـل دو طـرف بـه همـکاری و برگزاری جلسـات طوالنی ،این همـکاری به طور
کامـل و آن گونـه که باید باشـد ،محقق نشـده اسـت.
بـا کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی همکاری هـای زیـادی داشـته ام مانند
بررسـی نتایج و گزارشـات مهندسین مشـاور سازمان ،بررسـی طرح های نظارت بر
بهره بـرداری سیسـتم های نویـن آبیاری ،بررسـی طرح های ارزیابی سیسـتم های
نویـن آبیـاری ،برگـزاری کالس هـای متعدد آموزشـی برای کارشناسـان سـازمان
جهـاد کشـاورزی ،بازنگـری اصـول طراحی سیسـتم های نوین آبیـاری و ....

 )2چـه اقدامـات مشـترکی با محققیـن مرکز تحقیقات کشـاورزی یا کارشناسـان

 )3آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟

 )1چـه راهـکاری بـرای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده و ...

پیشـنهاد می دهید؟

سـازمان جهاد کشـاورزی تاکنون انجـام داده اید؟

همکاری هایـی کـه داشـته ام عمدتـا در بعضـی از مباحـث مطروحه مانند کاشـت
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بلـه .همـکاری مـن بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی و به ویـژه مدیریـت آب و خاک
زیـاد اسـت .در جلسـات شـورای پژوهـش و کمیتـه مهندسـی ارزش شـرکت

می کـردم .همچنیـن بـه صـورت مـوردی و بر حسـب نیـاز در جلسـات مربوط به
بررسـی گزارشـات و طرح های مختلف در مدیریت آب و خاک شـرکت می کردم.
در جلسـات متعـددی در وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز شـرکت داشـته ام.

راسـتا ،برنامـه ریـزی بـرای اسـتفاده از آب هـای نامتعـارف ،دیـم کاری ،انجـام
آبیـاری تکمیلـی ،اسـتفاده از گیاهـان بـا نیـاز آبی کمتـر میتوانـد مفید باشـد .البته
بحث هـای مربـوط بـه حکمرانـی آب ،تجـارت آب و  ...نیـز در جـای خـود مهـم
هسـتند .بـه طـور کلـی بایـد گام هـای اساسـی در راسـتای کشـاورزی پایـدار و
کاهـش یرداشـت از منابـع آب برداشـته شـود.

بوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما برای اسـتفاده از ظرفیت دانشـجویان فوق لیسـانس

 )6شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست ؟

 )4آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت

برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد؟ چـه مشـکالتی سـر راه ایـن موضوع
و دکتـرا چـه بوده اسـت؟

بلـه .در مـواردی ماننـد سیسـتم های نوین آبیـاری و همچنین اسـتفاده از آب های
نامتعـارف و مـدل سـازی آنهـا تحقیقاتـی انجـام داده ام کـه امیـدوارم نتایـج آن
بـرای سـازمان جهـاد کشـاورزی مفید باشـد .اگر سـازمان جهـاد کشـاورزی بتواند
از تحقیقـات کاربـردی حمایـت بیشـتری کنـد ،میتوان ایـن تحقیقات را گسـترش
داد .دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی تـوان زیـادی در رفـع مشـکالت سـازمان
جهـاد کشـاورزی از طریـق انجـام سـمینار و پایـان نامه هـای خـود دارنـد کـه بـا
حمایـت سـازمان جهـاد کشـاورزی میتـوان ایـن تحقیقـات را بـا اهـداف سـازمان
جهـاد کشـاورزی متناسـب تـر کـرد .همچنیـن حمایـت از طرح های پسـا دکتری
در دانشـگاه می توانـد هـم بـرای سـازمان جهـاد کشـاورزی و هـم برای دانشـگاه
بسـیار مفید باشـد.
 )5از منظر رسته شما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشاورزی چیست؟

چالـش آب در بخـش کشـاورزی بسـیار پیچیـده اسـت .از یـک سـو کشـاورزی
عمده تریـن مصـرف کننده آب اسـت و از سـوی دیگر بیشـترین سـهم اشـتغال و
تامیـن غـذا بـر عهـده این بخش اسـت .بنابرایـن باید یـک تعادل بیـن محدودیت
منابـع آب و نیـاز بـه اسـتمرار کشـاورزی ایجـاد کرد.
چنـد وقـت پیـش یـک تحقیـق در مـورد آب مجـازی در برخـی از محصـوالت
کشـاورزی اسـتان فـارس انجـام دادم کـه نتیجـه آن نشـان داد کـه به طـور کلی
اسـتان فـارس یـک صـادر کننـده آب مجـازی اسـت .بنابرایـن بایـد بـه گونه ای
برنامـه ریـزی کـرد و گیاهانـی را در اولویـت کاشـت قـرار داد کـه نیـاز بـه آب
کمتری داشـته باشـد.
بـه طـور کلـی بایـد در جهـت کاهـش مصـرف منابـع آب گام برداشـت .در ایـن

شـاخص اصلی کاهش برداشـت از منابع آب و کشـاورزی پایدار و دقیق می باشـد.
البتـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف نیـاز بـه یـک سـری شـاخصهای دیگـر
می باشـد ماننـد اصلاح سیسـتم های آبیـاری ،افزایـش بهـره وری آب ،اصلاح
شـیوه های کاشـت ،اسـتفاده از آب هـای نامتعارف ،دیـم کاری ،کاهش اسـتفاده از
آفـت کش هـا و کودهـا و  ...همچنیـن اسـتفاده از ابـزار و تکنولوژی هـای مـدرن
ماننـد سـنجش از دور.
 )7چه دغدغه هایی در خصوص امنیت غذایی پایدار دارید ؟

دغدغـه اصلـی عدم تعـادل بین منابـع موجود و نیـاز روزافزون به تولید غذا اسـت.
در کشـاورزی نیـاز بـه ایجـاد یک تعـادل ظریف و پیچیـده بین منابـع آب و خاک
و همچنیـن گیـاه می باشـد تـا از یک طـرف مانـع برداشـت بـی رویـه از منابع آب
شـد و از طـرف دیگـر مانع تخریب خـاک گردید و محصـول نیز به مقدار مناسـب
تولیـد کـرد .برای رسـیدن بـه این هدف همـه بخش های کشـاورزی اعـم از آب،
خـاک ،زراعـت ،باغبانی ،ترویـج ،مکانیزاسـیون و  ...باید با همـکاری یکدیگر و در
راسـتای یک هدف (کشـاورزی پایـدار و دقیـق) گام بردارند.
 )8ارزیابـی شـما بـه طور کلی از روند پیشـرفت بخـش کشـاورزی در دولت تدبیر

و امید چیسـت؟ با جزئیات بازار ،آب ،مکانیزاسـیون ،امـور دام و ...

بخش کشـاورزی علیرغم همه مشـکالت کشـور توانسـته اسـت گام های موثری
بـردارد .اقدامـات مفیـدی در راسـتای افزایـش بهـره وری آب ،تولیـد غـذا ،تغییـر
سیسـتم های آبیـاری ،تولیـد بـذر و  ....انجام شـده اسـت که جای تقدیـر دارد ولی
هنـوز تـا رسـیدن به کشـاورزی پایـدار و دقیق راه زیـادی باقی مانـده که ضروری
اسـت بـه سـرعت به سـمت آن حرکـت نمود.
 )9چه توصیه هایی را به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان دارید؟

بهـره بـرداران بهتـر اسـت به اراضـی و منابع خود به صـورت بلند مدت نـگاه کنند
و صرفـا دنبـال سـود زیاد در یـک مدت کوتاه به بهـای تخریب منابـع خاک و آب
نباشـند .در ایـن راسـتا آموزش بهره برداران بسـیار موثـر خواهد بود.
 )10اگـر نظـر و صحبـت خاصی را بـه مسـئولین ،مردم و بـه ویژه بهـره برداران

بخـش کشـاورزی دارید بیـان نمایید.

شـرایط کشـور دشـوار اسـت و در نتیجـه برای بخـش کشـاورزی و بهره بـرداران
محدودیت هـا و مشـکالت فراوانـی ایجـاد شـده اسـت .بنابراین همدلـی ،همیاری
و همـکاری بیـن بخش هـای مختلـف کشـاورزی و بهره بـرداران ضروری اسـت.
رفـع قسـمتی از ایـن مشـکالت بـا همـکاری بیشـتر دانشـگاه و سـازمان جهـاد
کشـاورزی امـکان پذیـر اسـت.
فـارغ التحصیلان و متخصصیـن بخـش کشـاورزی می تواننـد بـرای کاهش این
مشـکالت و کمـک بـه بهـره بـرداران کمک موثـری کنند کـه الزم اسـت از این
سـرمایه های ارزشـمند بیشـتر اسـتفاده گـردد .همـکاری و همسـویی بخش های
مختلـف کشـاورزی نیـز یک ضرورت اسـت.
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داسـتان
سـرایــی

Story Telling

(قسمت اول)

داستان سرایی ،الگوی مفهومی در راهبرد
سازمانی
مسـاله مهمی کـه در بسـیاری از سـازمان هـا وجـود
دارد پاسـخ بـه این سـوال اسـت که چگونه می شـود
ایـن محیـط را مدیریـت کـرد؟ شـاید بزرگ تریـن
چالشـی کـه امـروز سـازمان ها بـا آن مواجه هسـتند
سـاخت یـا تربیـت افـرادی اسـت کـه از ارزش هـای
سـازمان پیـروی کنند و با آن همسـو و همراه باشـند.
داسـتان هـا نمونه هایـی الهـام بخـش ،باورکردنـی و
درخشـان هسـتند که به مـا آموزش می دهنـد .آن ها،
معانـی و مفاهیـم را آشـکار می کننـد بـدون ایـن که
مرتکـب خطایـی در آن شـوند .آن هـا راهـی هسـتند
بـرای برقـراری یـک رابطـه منطقی و احساسـی تا به
حـال توجه کـرده اید در بسـیاری جاها داسـتان هایی
درباره ی سـازمان شـما می گوینـد؟ مصرف کنندگان،
سـهام داران ،کارکنـان ،تشـکل های غیـر دولتـی،
مطبوعـات و گروه هـای مرجع نقش مهمی در انتشـار
داسـتان مـا دارنـد .آن ها به طـور مسـتقیم و آگاهانه

بـر روی درک و خلـق تصاویـر و احساسـات افـراد بر
روی سـازمان تاثیـر می گذارند.
در سـال  ۱۹۳۹وقتـی مسـئولین شـرکت «گنـدم
کانـزاس» متوجـه شـدند کـه مـادران فقیـر بـا پارچه
بسـته بنـدی محصـوالت آن هـا ،برای فرزنـدان خود
لبـاس تهیـه و تولیـد می کننـد ،شـروع به اسـتفاده از
پارچه هـاى طـرح دار بـرای بسـته بنـدی کردنـد تـا
بچه هـای فقیـر لباس هـای زیباتری داشـته باشـند و
در کمـال مهربانـی کاری کردنـد که آرم این شـرکت
نیـز بـا اولیـن شستشـو پـاک می شـد!
جـدای از اینکـه چقـدر ایـن داسـتان صحـت دارد یـا
خیـر ،می تـوان روی کارکـردی کـه ایـن چنـد سـطر
کوتـاه و مختصـر دارد ،متمرکز شـویم .کارکردی او ًال
بـرای شـرکت مطـرح شـده دارد و ثانیـ ًا بـرای دولت
ذکـر شـده در داسـتان .ایـن همـان چیـزی اسـت که
در ادبیـات مدیریـت ،تحت عنوان داسـتان سـرایی یا
همـان  Story Tellingمطـرح می شـود.
داسـتان هـا ابزارهایـی عالـی بـرای ایجـاد نظـری
مشـترک نسـبت بـه تغییـرات سـازمانی ،ثبـت

غالمعلی مقصود بیگی

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی
مدل تعالی سازمانی
درس هـای آموختـه شـده و ایجـاد ارتبـاط از طریـق
تجربه هـا هسـتند و زمینـه یادگیـری سـازمانی را
فراهـم می کننـد .داسـتان سـرایی همیشـه همـراه ما
بـوده اسـت و هنوز هم مرسـوم تریـن و نیرومند ترین
روش بـرای تدریـس و ایجـاد تغییـر اسـت.
داسـتان هـا تجربیـات پیشـینیان را بـه مـا منتقـل
می کننـد و می تواننـد سـرگرم کننـد ،آمـوزش دهند،
آگاه کننـد ،بـه ترسـانند یا الهـام بخش باشـند .آن ها
ابزارهـای رهبـری هسـتند .رهبران سیاسـی ،مذهبی،
نظامـی ،و تجارت همیشـه از داسـتان ها ( افسـانه ها،
تماثیـل ،ضـرب المثـل هـا ،حماسـه هـا ،حکایـات)
بـرای الهـام بخشـی بـه دیگـران و تشـویق آن ها به
کنش گـری اسـتفاده نمـود.
خصوصیات یک داستان خوب را می توان در قالب
موارد ذیل بیان کرد:

• ﻛﺸﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻳﺎ ﮔﻴﺮاﻳﻲ
• ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن
• ﺑﻲ ﭘﻴﺮاﻳﮕﻲ
• اﻳﺠﺎز
ایـن داسـتان بـا ویژگی های فـوق ،می توانـد در امور
مختلـف مدیریتی کاربردهای فراوانی داشـته باشـد از
جمله مـوارد ذیل:
مهمتریـن کاربـرد داسـتان هـا در توسـعه و ایجـاد
فرهنـگ سـازمانی اسـت .شـاید اغلـب مـا داسـتان
آن کارگـر تویوتـا که محصـول شرکتشـان را در کنار
خیابـان دیـد و چون که آن ماشـین کثیف بود شـروع
بـه تمیـز کردنـش شـد و وقتـی از وی سـوال کـردن
چـرا تـو تمیـز می کنی ،گفـت ایـن را ما سـاخته ایم،
را شـنیده باشـید .به اینکـه آیا صحت دارد یـا نه فعال
کاری نداریـم ،ولـی ببینیـد نقل ایـن داسـتان تنها در
داخل سـازمان چه تاثیری روی سـایر کارمندان دارد؟
چقـدر بـه توسـعه هویـت آن هـا کمـک می کنـد؟
چقـدر تعهـد عاطفـی آن هـا را بـاال می بـرد؟
ادامه در قسمت بعد ...
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معرفی گیاه دارویی

نعناع (نعنا)
حشمت اله صادقی

مشخصات گیاهشناسی

نام علمی:
خانواده )Labiatae (Lamiaceae :نعنایان
ای�ن گی�اه در ای�را ن  6گونه علفی چند سـاله و معطر دارد .گونـه �Mentha Mozaf
 farianiiانحصـاری ایران اسـت .سـایر گونه های ایـن جنس عبارتند از سوسـنمبر
یـا پونـه آبـی ،پونـه یاپودنـه ،پونـه یکرنـگ پونـه آسـیایی ،پونـه زیبا ،پونه سـرخ
آبـادی ،پونـه کرمانـی ،پونـه جنگلـی ،پونه دمبـرگ دار ،پونـه کوهی یـا پونه برگ
باریـک ،نعنـا فلفلـی ،پونه معطر یا خـال واش و پونه سـنبله ای .نعنا گیاهی اسـت
علفـی و چنـد سـاله که دارای سـاقه های چهارگـوش و گل های بنفش روشـن که
بـه صـورت خوشـه های مرکـب می باشـد .میـوه آن کپسـول کوچـک و بـه رنگ
قرمـز تیـره و فاقد قوه رویشـی اسـت .
ایـن گیـاه دارای دو نـوع سـاقه زیرزمینـی و هوایـی اسـت برگ های نعنـاع بیضی
شـکل ،نـوک تیـز و دندانـه دار می باشـند .گل های آن بسـته به نـوع نعناع ممکن
اسـت قرمـز ،ارغوانـی یـا سـفید باشـد .نعنـاع در مناطـق معتـدل و آفتـاب گیر به
خوبـی رشـد می کند.
ترکیبـات شـیمیایی :نعنـا دارای مـاده ای بنـام منتـول می باشـد کـه ایجـاد
احسـاس خنکـی در دهـان می کنـد .مقـدار منتـول در نعنـا بسـته بـه نـوع آن از
 %۳۵تـا  %۵۵تغییـر می کنـد کـه البتـه اگر نعنا دیر برداشـت شـود مقـدار منتول
آن تـا حـدود  %۳۰پائیـن می آیـد .بهترین زمان برداشـت نعنا در مرحلـه تمام گل
دهـی اسـت .یکـی از فرآورده هـای نعنـا اسـانس نعنا اسـت کـه از تقطیـر برگ و
سرشـاخه های گلـدار نعنـاع تحـت اثـر بخـار آب تهیـه می شـود و دارای  %۵۰تا
 % ۷۰منتـول می باشـد.
خـواص دارویـی نعنـا :نعنـا گیاهـی اسـت بـا طبـع گـرم و خشـک و بنابراین
در سـرد مـزاج هـا باعـث تامیـن حـرارت مـورد نیاز بـدن می شـود .تحلیـل برنده
رطوبت هـای بـدن اسـت و بلغـم را نیـز دفـع می کنـد .در پیشـگیری و درمـان
افسـردگی موثر اسـت .اشـتهاآور بسـیار خوبی اسـت .عرق و اسـانس نعنا مسـکن
سـوزش معـده اسـت .دمنـوش نعنـا بـرای معـده بسـیار مفیـد اسـت .افـرادی که
مـزاج گرمی دارنـد یـا بـه واسـطه سسـتی دهانـه معـده ،تـرش می کننـد ،نباید از
نعنـا اسـتفاده کنند.
نیازهـای اکولوژیکـی نعنـا :ایـن گیـاه بـا اکثـر شـرایط آب و هوایـی و
اقلیمی سـازگار اسـت و در بیشـتر نقـاط دنیـا می رویـد .بهتراسـت از کشـت آن
در مناطـق خیلـی سـرد خـودداری گـردد .اندامهـای زیرزمینـی تـا -۱۷درجـه
سـانتیگراد را تحمـل میکننـد .حتـی دمای-۳۰درجـه را هـم بـرای مـدت کوتـاه
تحمـل می کننـد .نعنـا بـرای رویـش به درجـه حـرارت ۲تا۳درجـه نیـاز دارد ولی
درجـه حـرارت اپتیمـم بـرای گیاه ۱۰درجه سـانتیگراد اسـت .برای رشـد اندامهای
هوایـی مخصوصـا برگهای جوان سـرما مناسـب نیسـت اگرچه اندامهـای هوایی
نیـز تحمـل دمـای تا-۸درجه را برای مـدت کوتاهـی دارند .درجه حرارت مناسـب
بهمنظـور تولیـد اسـانس ۱۸تا۲۰درجـه سـانتیگراد اسـت.
.Mentha L

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

کاشـت  :نعنـا بـذر قابـل رویـش تولیـد نمیکنـد و تکثیـر آن از طریـق تقسـیم
ریشـه و قلمـه سـاقه و پاجـوش انجـام میشـود .زمان کاشـت در دو فصـل بهار و
پائیـز انجـام میشـود لیکـن کشـت بهاره بـه کشـت پائیزه ترجیـح داده میشـود.
بهتریـن زمـان کاشـت در بهـار اواخـر اردیبهشـت و اوایـل خـرداد اسـت .فاصلـه
ردیفهـای کاشـت از هـم  ۵۰تا۶۰سـانتیمتر ،عمـق کاشـت  ۱0تـا ۱۲سـانتیمتر
انتخـاب میشـود .اواخـر بهـار زمان مناسـبی برای تکثیـر نعنا از طریـق قلمه های
سـاقه اسـت و در ایـن روش فاصلـه ردیفهـا از یکدیگـر بیـن  ۵۰تا  ۷۰سـانتیمتر
مناسـب اسـت .همچنیـن زمان یاد شـده بـرای جدا سـازی پاجوشها نیز مناسـب
اسـت .نهایتـ ًا فاصلـه دو بوتـه از هـم روی ردیفهـا بایـد بـه  ۲0تـا ۳۰سـانتیمتر
برسـد پـس از کاشـت بالفاصلـه زمین بایـد آبیـاری گردد.
داشـت :در طـول دوره رویشـی گیـاه بایـد مزرعـه تحـت مراقبـت قـرار گرفته و
عملیـات آبیـاری و تغذیـه و مبـارزه بـا علف هـای هـرز و آفـات و امـراض در آن
صـورت گیـرد .نعنـا به علت داشـتن ریشـه های سـطحی بـه آب کافی نیـاز دارد.
بهتریـن روش بـرای آبیـاری مزرعـه اسـتفاده از سیسـتم های آبیاری تحت فشـار
اسـت کـه بسـتگی بـه کیفیـت آب میتوانـد بارانـی یـا قطره ای باشـد.
بهتـر اسـت در مبـارزه بـا علفهـای هـرز از روش هـای غیـر شـیمیایی اسـتفاده
شـود و از روش هـای مکانیکـی نظیـر وجین اسـتفاده کنیم .میتـوان از علفکش
مرکازیـن بـه میـزان  3/5تـا  4کیلوگرم درهکتار اسـتفاده نمود .که در کشـتهای
پاییـزه در فصـل بهـار و قبـل از رویـش گیاه و در کشـتهای بهاره پس از کشـت
میتـوان از علفکش هـای مذکـور اسـتفاده کـرد .درطـول دوره رشـد بایسـتی با
آفـات و امـراض مبـارزه نماییـم .اسـتفاده از سـموم در تولیـد این گیاهـان توصیه
نمیشـود ولـی چنانچـه آفـات وامـراض حالـت طغیانـی داشـتند میبایسـت از
سموم مناسـب اسـتفاده نمود.
برداشـت  :نعنا در طول سـال  2تا  3بار برداشـت میشـود .روش برداشـت ارتباط
نزدیـک بـا نحـوه اسـتفاده از اندامهـای برداشـت شـده دارد .بهعبارتی بسـتگی به
ایـن دارد کـه گیـاه را با هدف سـبزی یا تهیه اسـانس برداشـت نمائیـم .برای تهیه
اسـانس برداشـت در مرحلـه گلدهـی صـورت میگیرد .و بـرای اسـتفاده به عنوان
سـبزی قبل از گلدهی و از اندامهای جوان و شـاداب اسـتفاده میشـود .برداشـت
ممکن اسـت بسـته به سـطح زیر کشـت بهصورت دسـتی یا ماشـینی انجام شـود
در هرصـورت گیاهـان بایسـتی از ارتفـاع  4تـا  5سـانتیمتری بریده شـوند و مدتی
بـر روی زمیـن باقیمانـده تـا رطوبت اندامهای برداشـت شـده به حـدود  40درصد
کاهـش یابـد .ایـن کار هـم باعث کاهش حجم و هم تسـریع در حمـل و نقل گیاه
میشـود .متوسـط عملکـرد سـاالنه وزن تـر محصول ۱۲تـا ۲۰تن در هکتار اسـت
مقـدار اسـانس تولیـدی  2تا  4کیلوگـرم به ازای هرتن محصول اسـت.
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فراشبند

اولین میزبان طرح هوشمندسازی
کشاورزی در فارس

حسین صحرائیان جهرمی

رئیس دفتر فناوری های نوین

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

چنـد سـالی اسـت که حـرف و حدیث های زیادی از هوشـمند سـازی را در کشـور
می شـنویم از پـروژه هوشمندسـازی مـدارس تـا هوشمندسـازی کشـاورزی ،امـا
اخیـراً موضوع هوشمندسـازی کشـاورزی در اسـتان فـارس به صـورت جدی تری
مـورد توجـه مدیران ایـن حوزه قـرار گرفته اسـت.

کارشناسـان از کشـاورزی هوشـمند بـه عنوان سـومین انقالب سـبز یـاد می کنند،
تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت و البتـه کمیـت بیشـتر

پدیـده ای کـه میتوانـد بـه
منجر شـود.
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان

ایـده اجـرای الگـوی هوشمندسـازی توسـط مدیـر
بود و
خواهـد 

فراشـبند مطـرح شـده و ایـن شهرسـتان میزبـان اجـرای این طـرح
جهاد کشـاورزی
هوشـمند سـازی بـا مدیـر 

جلسـه مقدماتـی بـرای بررسـی طرح
بایـد بـا توجـه بـه اقلیـم و
فراشـبند برگـزار شـده ،امـا معتقدیـم ابتـدا بـه سـاکن 

شـرایط آب و هوایـی منطقـه ،ایـن طرح تعریف و پس از امکان سـنجی و بررسـی
شـرایط و عوامـل مـورد نیـاز ،وارد فـاز اجرایی شـود.
بـا تاکیـد بـر اینکـه فرآینـد عملیاتـی شـدن یـک طـرح از ایـده تـا اجـرا ،طبیعتـاً
فرآینـدی زمـان بـر و نیازمنـد کارشناسـی های دقیـق اسـت لـذا در حـال حاضـر
نمی تـوان زمـان دقیقـی را بـرای شـروع و پایـان ایـن طـرح اعلام کـرد؛ امـا در
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بایـد بـه الزاماتی ماننـد منابع مالـی ،افزایش بهـره وری و
اجـرای آن بـدون شـک 
پرهیـز از انجـام هزینه هایـی کـه در آینـده مجبـور بـه دوبـاره کاری باشـیم توجه
کرد.
نمی تـوان بـرای همـه کشـور نسـخه ای واحـد از هوشمندسـازی را تعریـف و
عملیاتـی کـرد
بـا اذعـان براینکـه هوشمندسـازی یـک مفهـوم کلـی اسـت و در تامیـن
زیرسـاخت های مـورد نیـاز آن بایـد به موضوعـات ریـز و درشـت گوناگونی توجه
شـود ،بنابرایـن در وهلـه اول بایـد طـرح هوشمندسـازی تهیـه و آسـیب شناسـی
شـود ،پـس از آن می تـوان به شـکلی دقیق تر و کاربـردی تر دربـاره آن و اهمیت
و شـرایط اجرایـش سـخن گفـت.
بگیرد و
مـورد توجه قـرار 
در هوشمندسـازی ،اولویتهـای منطقـه ای و ملـی بایـد 
بدانیـم کـه هـدف از هوشمندسـازی دقیقـ ًا چیسـت؛ چراکـه نمی توان بـرای همه
کشـور و یـا همـه مناطـق جهـان ،نسـخه ای واحـد از هوشمندسـازی را تعریف و
عملیاتـی کرد.
بخـش مشـترک تعریـف هوشمندسـازی در جهـان امـروز ،ارتبـاط معنـادار آن بـا
حـوزه انفورماتیـک و اینترنـت اسـت.

بوم گردی و گردشگری
عشـایری استان فارس
روح اله بهرامی
مدیرکل امور عشایر استان فارس

جامعـه عشـایر کوچنـده فارس بـه دلیل شـیوه زندگـی ،فرهنگ و سـنت های اصیل
و ارزشـمند و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا جاذبه هـای طبیعـی ،یکـی از جوامـع تاثیرگذار در
اقتصـاد گردشـگری می تواند باشـد.
در ایـن راسـتا بـوم گـردی یـا اکوتوریسـم در جامعـه عشـایر ،بـه دلیل اینکه عشـایر
سـالیان سـال در یـک زیسـت بوم خـاص زندگـی می کنند ،موجـب رشـد و پایداری
زیسـت بوم شـده و می توانند در زمینه بوم گردی مشـارکت و فعالیت داشـته باشـند.
توجـه بـه داشـتن پـر تنـوع تريـن جمعيـت عشـايري در فـارس توسـعه ايـن گونـه
از گردشـگري مـي توانـد بـه عنـوان يكـي از مزيتهـاي رقابتـي در حـوزه صنعـت
گردشـگري باشـد.
سـنت و فرهنـگ جامعـه عشـاير ،کـوچ عشـایر ،طبيعت بکـر و جاذبه هـای طبیعی و
مواهـب طبیعـی خـدادادی ،شـيوه زندگي ،موسـيقي ،لبـاس و غذای سـنتی ،تولیدات
دامـی و فرآورده هـای لبنـی سـالم طبیعـی ،تولیدات صنایع دسـتی بـا ارزش ،گياهان
دارویـي ،صنعتـي و خوراكـي موجـود در محيـط زندگـي عشـاير همگـي مـي تواننـد
الهـام بخـش فعاليـت هـاي اقتصـادي پايـدار و زمينـه سـاز اشـتغال مولـد و جـذب
گردشـگر بـه عنوان اشـتغال پایدار و مکمل شـیوه معیشـتی و افزایش درآمـد اقتصاد
مبتنـی بـر دامداری باشـد.
تغييـر نگـرش بـه زندگـي عشـايري و ايجـاد تحـول در كاركـرد اقتصـادي جامعـه
عشـايري همـراه بـا حمايت هاي آموزشـي و ترويجي جهت جذب گردشـگر توسـعه
پايـدار ايـن جامعـه را رقـم خواهد زد.
در ایـن راسـتا اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس از سـال  94تا کنـون بیش از 100
متقاضـی گردشـگری و بـوم گـردی در مناطـق مختلـف مسـتعد گردشـگری و بـوم
گـردی جامعـه عشـایر را بـه اداره کل میـراث فرهنگـی و گردشـگری معرفـی نموده
اسـت کـه در حـال اخـذ پروانـه و مجـوز فعالیت بـوم گردی عشـایری می باشـند.

هـم اکنـون بیـش از  20کانـون فعـال بـوم گـردی عشـایری دارای مجـوز در قالـب
اقامتگاه هـای بـوم گـردی عشـایری در نقـاط مختلـف ییالقـی و قشلاقی مشـغول
بـه فعالیـت می باشـند کـه درایـن زمینـه ،ضمـن ایجـاد اشـتغال در افزایـش در آمد
خانوارهـای عشـایری موثـر می باشـند.
شـایان ذکر اسـت عشـایر اسـتان با سـه ايل بزرگ قشـقايي ،خمسـه  ،لر (ممسني و
بویراحمـد) و  8طايفـه مسـتقل ،یـک از جوامـع مهـم و تاثیر گذار در اقتصاد کشـور و
رونق گردشـگری اسـتان است.
ايـن جامعـه بـا  19زيسـت بـوم و  27279خانـوار و  147790نفـر جمعیـت و 12/5
درصد از عشـایر کشـور ،قطب عشـایر کشـور ب ه شـمار میروند همچنیـن این جامعه
بیـش از  57هـزار متـر مربع انواع صنایع دسـتبافـت نفیس و فرآوردههـای دامی را
تولیـد و بـه بـازار عرصه میکنـد و با در اختیار داشـتن  67درصد مراتـع ( 5/7ميليون
هكتـار) یکـی از جوامـع تاثیـر گـذار در جـذب گردشـگر و نقـش بـارزی در تحوالت
اقتصـادی اسـتان از منظر بـوم گردی و گردشـگری دارد.
لباسهـای رنگـی ،صنایـع دسـتی پـر طرفـدار و کهـن ،از جاذبههـای جامعه عشـایر
اسـت کـه فصـول مختلـف سـال را در ییلاق و قشلاق میگذرانند.
زندگـی عشـایری دنیایـی هیجـان انگیـز و پـر مشـقت دارد ،بیشـک برپایـی
نمایشـگاههای ایرانگـردی و برنامهریـزی بـرای تورهـای ویژه برای تماشـای زندگی
عشـایر در ییلاق و قشلاق بهترین نـوع تبلیغ برای گردشـگری عشـایر خواهد بود.
فـروش گبـه ،لبنیـات ،لبـاس محلـی و صنایعدسـتی عشـایر بـه گردشـگران موجب
توانمندسـازی اقتصـاد ایـن گـروه از اقـوام اصیـل ایرانـی میشـود لـذا الزم اسـت
هماهنگی هـای الزم توسـط دسـتگاه های متولی گردشـگری و بوم گـردی ها ،دفاتر
مسـافرتی و هتـل هـا در خصـوص بهره گیری مناسـب از این ظرفیت صـورت پذیرد
و اداره کل امـور عشـایر فـارس آمـاده هـر نـوع همـکاری و هم یاری می باشـد.
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جــاتروفــا

گیاهی شـــورپسند
برای سـوخت زیستی

اسـتفاده از سـوخت های طبیعـی یکـی از راه کارهایـی اسـت کـه امـروزه اکثـر
دانشـمندان به دنبال تولید آن هسـتند .سـوخت های زیسـتی نوعی سـوخت مایع و
یـا گازی شـکل می باشـند کـه از بیوماس زیسـتی ماننـد گیاهان زراعـی ،زباله های
شـهری و بقایـای جنگلـی بـه دسـت می آینـد .مسـائل زیسـت محیطـی همچـون
آلودگـی هـوا و گـرم شـدن کـره زمیـن اسـتفاده از سـوخت های زیسـتی را بیـش
از پیـش توجیـه می کنـد و بـه همیـن دلیل تحقیقات بسـیار گسـترده ای در سـطح
جهـان بـر روی ایـن سـوخت ها انجـام گرفته اسـت.

سـوخت طبیعـی بـه سـوختی گفتـه می شـود که بـا محیط زیسـت سـازگار بـوده و
فاقـد آلودگی باشـد .سـوخت زیسـت نام کلـی ترکیبات اسـت که به منظور اسـتفاده
بـرای مصرف سـوختی از ترکیبات اسـتری روغن هـای گیاهی مانند جاتروفا ،سـویا،
آفتابگـردان و همچنیـن از چربـی حیوانـات تولیـد می شـود .این محصـول ،احتراقی
ماننـد گازوئیـل ایجـاد می کنـد و می توانـد در وسـایل نقلیـه ی دیزلـی جایگزیـن
مناسـبی برای گازوئیل باشـد.

یکـی از ایـن راه هـا اسـتفاده از روغن گیاه جاتروفا اسـت ،روغنی کـه در حال حاضر
می توانـد بـه عنـوان سـوخت در هواپیمـا هـا اسـتفاده شـود و مـی رود کـه کم کم
خـود را جایگزیـن سـوخت های فسـیلی نماید.
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طاهره اوجی
کارشناس زراعت شهرستان زرقان

جاتروفـا با نـام علمی  Jatropha curcasاز خانـواده  Euphorbiaceaeبومی مناطق
گرمسـیری آمریـکای جنوبـی (برزیـل) می باشـد و در هند و مصر کاشـته و توسـعه
یافتـه اسـت .جاتروفـا گیاهی اسـت فوق العاده سـمی و پـر انرژی و بـا درصد روغن
فـراوان کـه بـه هیـچ عنـوان امـکان کاربـرد خوراکـی نداشـته و از همه مهـم تر در
زمین هایـی قابـل کشـت بـوده کـه سـایر گونه هـای کشـاورزی خوراکـی قابلیـت
کشـت مناسـبی نـدارد و بـه اصطلاح در زمین هـای لـم یـزرع قابـل اسـتحصال
می باشـد.

ایـن گیـاه حـدود  50سـال طـول عمـر دارد و خاصیـت بذردهـی خـود را تـا 50
سـالگی حفـظ می کنـد .علاه بـر روغـن سـوختی (بیودیـزل) از تفاله هـای آن
بـرای تولیـد سـموم آفـت کـش طبیعـی و نیز کـود گیاهـی می تـوان اسـتفاده کرد.
دانه هـای جاتروفـا حـدودا  40درصـد روغـن دارنـد .روغـن بـه دسـت آمـده در هر
هکتـار جاتروفـا 10 ،برابـر بیشـتر از روغن ذرت و  4برابر بیشـتر از روغن سویاسـت.
تمـام ایـن خصوصیـات جاتروفـا رو به عنوان یک سـوخت زیسـتی بـا صرفه مطرح
می کنـد.
جاتروفـا خوراکـی نیسـت حتی بـرای تغذیه دام هـم نمی توانیم از آن اسـتفاده کنیم،
چـون بسـیار سمی اسـت کـه سـمیت آن هـم بخاطـر مـاده ایـی بـه نـام کورتیـن
می باشـد .جاتروفـا بسـیار مقـاوم بـه کم آبی و خشـکی اسـت و برای جنـگل کاری
و احیاء بیابان های غیر قابل کشت مناسب می باشد.
جـدا از سـمی بودن و مقاومـت جاتروفـا بـه خشـکی ،ایـن گیـاه دارای چربی بسـیار
باالیـی هسـت بـه طـوری کـه از هر بـذر  50درصد روغـن خالص به دسـت می آید

کـه می تـوان بـدون هیچ عملیـات فـرآوری و حتـی ترکیبی ،بـه عنـوان جایگزینی
مناسـب بـه طـور مسـتقیم وارد موتورهای دیزلی شـود.

ایـن گونـه که از جملـه گیاهان خـاص نواحی تروپیـکال بوده ،نوعی درختچه اسـت
کـه در مناطـق اسـتوایی و اراضـی تخریب شـده  ،بیابان و حاشـیه آن ،بسـیار مقاوم
و تکثیـر آن آسـان و دارای سـاقه سـخت بوده و دامنـه اکولوژیک گسـترده دارد .در
اراضـی غیـر قابـل اسـتفاده برای زراعـت می تواند کشـت شـود و بدون هیـچ گونه
آفتـی بـه راحتـی رشـد کنـد .از سـوی دیگـر ،آب مورد اسـتفاده بـرای کشـت گیاه،
هـرز آب هایـی اسـت کـه در کشـاورزی قابـل بهـره بـرداری نیسـت و با پسـاب ها
می تـوان آن را آبیـاری کـرد .روش هـای تکثیـر ایـن گیـاه از طریـق بـذر و قلمـه
سـاقه می باشد.
جاتروفـا درختـی نورپسـند و بـرگ ریـز بـا سـاقه شـاداب و نـرم چـوب اسـت ،این
گونـه دارای یـک ریشـه اصلـی و چهـار ریشـه جانبـی اسـت کـه ریشـه اصلـی به
دلیـل توسـعه عمیـق تـر در بخش ریزوسـفر خـاک مزیت سـازگاریش به خشـکی
را بارزتـر می کنـد .یـک ویژگـی بـارز دیگـر جاتروفـا ،سـاقه آبدار و شـاداب اسـت.
نقـش ایـن آب در سـاقه در هنـگام مواجه با خشـکی بسـیار مهم اسـت بـه طوری
کـه در تنظیـم پتانسـیل آب موجـود در برگ و خـاک ایفای نقش می کنـد .در واقع
برگ هایـی بـا محتوای باالی آب و سـطح ویژه برگی مناسـب آسـتانه خشکسـالی
را در ایـن گونـه افزایش داده اسـت .با شـروع فصل خشـکی سیسـتم مقاومتی گیاه
فعـال می شـود ،آب در سـاقه هـا ذخیـره می شـود ،ضریـب هدایتـی روزنـه در روز
کاهـش می یابـد و قبـل از شـروع فصل خشـک ،برگ ریـزی می کند .ریشـه های

جاتروفـا در جسـتجوی آب بـه اعمـاق زمیـن نفـوذ می کنـد و در سـطح زمیـن نیز
گسـترده می شـود لـذا بـرای جلوگیـری از فرسـایش خاک بسـیار موثر اسـت.
جاتروفـا دارای قـدرت پـا جـوش دهـی و حداکثـر ارتفـاع درخـت  ۳متر اسـت .بذر
باقالـی شـکل ایـن گونـه آن قـدر سـنگین اسـت کـه امـکان پخـش آن در اراضی
جانبـی آن وجـود نـدارد و در زمین هـای دیم و کم بازده و شـور با متوسـط بارندگی
 ۲۵۰میلـی متـر درسـال رشـد می نماید.
منطقـه اصلـی پراکنـش آن در اطـراف خـط استواسـت ،میـزان روغـن موجـود در
بـذر جاتروفـا  ۳۷ - ۴۵درصـد بـوده و پایـه سـوخت بیودیـزل را تشـکیل می دهد.
بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده در سـال  ،2008از هـر هکتـار زمینی کـه در آن
جاتروفـا کشـت شـده باشـد 2268 ،لیتـر بیودیـزل حاصـل می شـود کـه ایـن عدد
بـرای زیتـون در حـدود  1450لیتـر و بـرای ذرت فقـط  200لیتـر می باشـد.
گیاهانـی مثـل تخـل روغنی ( )Oil palmو نارگیل میزان سـوخت بیشـتری نسـبت
بـه جاتروفـا تولیـد می کننـد ولـی مزایـای دیگـر ذکـر شـده بـرای جاتروفـا ،باعث
شـده اسـت جاتروفـا همچنـان بـه عنـوان یـک منبـع مهـم تولیـد سـوخت های
زیسـتی مطـرح باشـد .ایـن درخـت پـس از  ۳سـال ،دوبـار در بهـار و تابسـتان بذر
تولیـد کـرده و هـر درخـت هـر بـار  ۵تـا  ۸کیلوگرم بـذر می دهـد و در سـال های
پایانـی عمـر گیـاه ،تولیـد بـذر کاهـش می یابـد .روغـن تولیـد شـده بسـیار ارزان
و روغنـی اسـت کـه مسـتقیما ً می توانـد بـه عنـوان سـوخت یـا روغـن موتـور در
موتورهای سـنگین اسـتفاده شـود.
بـا توجـه بـه سیاسـت سـازمان خواروبـار کشـاورزی (فائـو) مبنـی بـر تبـادل بذر و
گونههـای جدیـد در میـان کشـورها ۳ ،هـزار بـذر جاتروفـا کـه اصل آن بـه برزیل
بـاز میگشـت ،در هنـد توسـعه یافتـه بـود و در مصـر کشـت میشـد ،وارد ایـران
شـد و در سـال  ۱۳۸۸گیـاه جاتروفـا برای نخسـتینبار و با هدف اسـتحصال روغن
صنعتـی از آن ،بهصـورت آزمایشـی در بندرعبـاس بـه مسـاحت  2.5هكتار كاشـته
شـده و كشـور بـه تولیـد سـوخت بیودیزل دسـت پیـدا كـرد و اسـتحصال روغن از
آن انجام شـد.
کشـورهای هنـد ،چیـن ،مصـر ،تایلنـد ،ویتنـام ،اندونزی ،برزیـل ،اردن و عربسـتان
بـه صـورت پایلـوت در حـال تولیـد سـوخت بیودیـزل هسـتند .اسـتفاده از سـوخت
زیسـت دیـزل تـا  ۸۵درصـد باعـث کاهـش آلودگـی و  CO2هـوا و اثـرات تغییـر
اقلیمی میشـود ،ایـن گیـاه باعـث بهبـود شـرایط خـاک شـده و بـه دلیـل مقـاوم
بـودن به شـرایط نامسـاعد رشـد مناسـبی دارد.
بـا توجـه به شـرایط نگهداری آسـان ،میزان باالی سـوخت تولیدی و وسـعت باالی
نواحـی قابـل کشـت ،تحمـل نسـبت بـه شـوری ،احیـاء بیابان هـا و جلوگیـری از
فرسـایش خـاک و  ...جاتروفـا را به عنـوان یک گزینه مناسـب برای تولیـد بیودیزل
مطـرح می کنـد کـه نیـاز اسـت نسـبت به تحقیـق و کشـت این گیـاه اقـدام گردد.
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اهمیت
جمود نعشی
در ماهی

سید وحید مصباحی

کارشناس مسئول بهبود کیفیت،
فرآوری و توسعه بازار آبزیان
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
فعالیـت آنزیـم  ATPآز می شـود .در نتیجـه  ATPدر عضالت سـریع ًا تجزیه شـده
و اگـر دیگـر  ATPای موجـود نباشـد ،ایـن رونـد ادامـه نمی یابد .یعنـی کمپلکس
اکتومیوزیـن بـدون بازگشـت را خواهیـم داشـت و عضالت از حالـت انقباض خارج
نمی شـوند کـه این همـان پدیده جمـود نعشـی  Rigor-resolutionاسـت.

جمود نعشی ماهی

جمود نعشی یا سفتی عضالنی ()Rigor mortis
جمـود نعشـی یـا سـفتی عضالنـی ،حالتـی اسـت کـه چنـد سـاعتی پـس از صید
ماهـی یـا ذبـح دام و طیـور اتفـاق می افتـد و در پـی آن بافـت ماهیچه ای الشـه
سـفت و سـخت می شـود.
همـه جانـداران پـس از مـرگ بـه محـض اتمـام ذخایـر ماهیچـه ای دچـار جمود
نعشـی می شـوند و مـدت زمـان شـروع تـا خاتمـه آن بـه جثـه ،درجـه حـرارت و
ذخایـر انـرژی موجـود در عضلات بسـتگی دارد .جمـود نعشـی در گوشـت طیـور
حـدود یـک سـاعت پـس از کشـتار ،در گوشـت دام پنـج تـا هفـت سـاعت پس از
ذبـح و در ماهـی یـک تـا هفت سـاعت پس از صید شـروع و به اوج خود می رسـد
و پـس از آن حالـت نزولـی پیـدا می کنـد و دوبـاره بافـت گوشـت نـرم و انعطـاف
پذیـر می شـود.
علـت بـه وجـود آمـدن جمـود نعشـي پـس از مـرگ كاهـش اكسـيژن عضالت و
فقـدان انـرژي اسـت كـه منجـر بـه انقبـاض شـديد بافـت ماهیچه می شـود.
در واقـع جمـود یـا صالبـت نعشـی پدیده ای اسـت کـه در حیـن تغییـرات پس از
کشـتار در عضلات ،بـه علـت پاییـن آمـدن میـزان آنزیـم  ATPهمـراه با سـفت
شـدن عضلات ایجـاد می شـود .بعـد از کشـتار بـه علـت توقـف جریـان خـون
اکسـیژن بـه بافـت ها نمی رسـد و تجزیـۀ گلیکوژن به صـورت بی هـوازی انجام
می گیـرد کـه منجـر به تولید اسـید پیرویک و سـپس اسـید الکتیـک می گردد که
بـه علـت عـدم برقـراری جریان خـون اسـید الکتیک خـارج نشـده و در عضالت
باقـی می مانـد کـه تجمع اسـید الکتیـک موجـب کاهـش  PHو متعاقبـ ًا افزایش
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در ماهـی سـخت شـدن حیـن جمـود معمـو ًال از دم شـروع می شـود و ماهیچهها
بـهتدریـج در طـول بـدن به سـمت سرسـخت میشـوند .تـا زمانی کـه کل ماهی
ً
کاملا سـفت میشـود .جمـود نعشـی با توجه بـه عوامـل مختلف میتوانـد یک یا
چنـد سـاعت حتـی تا سـه روز متفاوت باشـد ،در زمان جمود نعشـي ،بافت گوشـت
جمـع و سـفت میشـود و بـه یکسـوم انـدازه خود کاهـش پیـدا می کند.
اسـتفاده ماهـی در زمـان جمـود و سـفتی باعـث می شـود تـا مقاديـر زيـادي از
ویتامینهـا و پروتئینهـای آن ،حيـن پخـت از دسـترس خـارج و کيفيـت گوشـت
کاهـش پیـدا نمـوده و گوشـت ماهـی ،نرمـي و تـردي الزم را نداشـته باشـد.

مدتزمان الزم برای کامل شدن جمود نعشی

از آنجایـی کـه تخلیـه ی انـرژی عضلات بـه تدریـج صـورت می گیرد ،لـذا آغاز
و کامـل شـدن جمـود نیـز در بـدن ماهـی مراحلـی هسـتند کـه بـه تدریـج انجام
می گیـرد و ایـن فرآینـد بـه عوامـل دیگـری از جملـه موارد زیـر بسـتگی دارد:
گونـه :ماهیـان پهـن سـریع تر از ماهیـان گـرد مرحلـه جمـود را پشـت سـر
می گذارنـد.
انـدازه :هـر چقـدر ماهـی کوچـک تر باشـد سـریع تـر مرحلـه ی جمود را پشـت
سـر می گـذارد.

روش صیـد :هـر چقـدر ماهی تالش بیشـتری کند یـا تقالی بیشـتری کند جمود
نعشـی سـریع تر اتفـاق می افتد وکمتر هـم دوام دارد.
درجـه حـرارت ماهـی :هرچـه درجـه حـرارت ماهی یـا محیط یا آب بیشـتر باشـد
جمـود نعشـی سـریع تـر اتفـاق می افتد.
عملیـات پـس از صیـد :خالی کـردن محتویات شـکم و امعـاء واحشـاء بالفاصله
پـس از صیـد جمود نعشـی را بـه تاخیـر می اندازد.
کامـل یـا فیلـه بـودن ماهـی :در ماهی کامـل بـه دلیل وجود اسـتخوان پشـت،
مان�ع از انقب�اض کام�ل و در نتیج�ه کوت�اه ش�دن عضلات می گ�ردد( (�Shorten
 .)ingاگـر ماهـی قبـل از جمـود فیلـه شـود ،انقبـاض عضلات با شـدت بیشـتر و
گسـتردگی بیشـتر انجـام خواهـد شـد و سـبب می شـود فیلـه چروک شـود.
یکـی از مهـم تریـن عواملـی کـه بـر طـول دوره ی جمـود تاثیـر زیـادی دارد
ذخیـره ی گلیکوژنـی عضالت اسـت هر چه مقـدار و ذخیره ی انـرژی در عضالت
بیشـتر باشـد ماهـی مـدت زمـان طوالنـی تـری در حالـت جمـود باقـی می ماند.
در نتیجـه ماهیانـی کـه در شـرایط بد تغذیه ای بوده یا در شـرایط نـا مطلوب صید
شـوند سـبب تخلیـه ذخیره ی گلیکوژنی شـده و سـریع به حالت جمـود می روند و
سـریع هم از آن خارج می شـود.

فواید گذراندن جمود نعشی در ماهی

گذرانـدن مرحلـه جمود نعشـی باعـث ارتقاي کيفيـت در بافت ماهي میشـود .زيرا
عالوه بر به تأخیر اندازی فسـاد ماهي سـبب سـفتي و اسـتحکام گوشـت ماهي و
بازارپسـندی آن میشـود .جمـود نعشـی ،چند سـاعت پـس از صید تمام می شـود
و عضلات ماهـی شـل میشـوند .بهتـر اسـت در طـی فرآینـد جمـود ،ماهـی را
درون یـخ یـا دمـای پاییـن نگه داشـت کـه هـم کیفیت ماهـی حفظ شـود هم به
بافتهـای ماهی آسـیب وارد نشـود.

اگرچـه طبـق مطالعـات ماهیانـی کـه قبـل از جمـود منجمـد می شـوند کیفیـت
شـیمیایی باالتـری نسـبت به ماهیـان منجمد شـده پس از جمـود دارنـد .در مورد
البسـتر ،خرچنـگ پهـن وخرچنـگ دراز ترجیحـ ًا بایـد بهصـورت زنـده یـا قبل از
جمـود نعشـی پخته شـوند.
اگـر ماهـی بالفاصلـه پـس از صیـد سـرد نشـده و در دمـای بـاال نگهداری شـود
در مرحلـه آغـاز جمـود فعالیت هـای آنزیمی افزایـش یافتـه و عضلات به شـدت
منقبـض می گردنـد ایـن انقباضات سـبب پاره شـدن اتصـاالت بافـت پیوندی بین
بلوک هـای عضلات می گـردد .درایـن حالـت بلـوک هـا از یکدیگـر جدا شـده و
فیلـه تکـه تکـه می شـود و حالتی کـه در اصلاح بـه آن  Gappingمی گویند ،رخ
می دهـد .بـرای جلوگیـری از بـروز ایـن گونه مشـکالت توصیه می شـود ماهی ها
را قبـل از انجمـاد زدایـی یـا هـر گونـه عمـل آوری ،بـرای مدتـی در فریـزر و در
دمـای مناسـب (-3تـا  )-10نگهدارنـد تـا از ایـن طریـق جمـود کامـل شـده و از
بیـن برود.
جمـود نعشـی در ماهی هـای تـازه صیـد شـده خیلـی زود آغـاز می شـود و زود
پایـان می پذیـرد کـه البتـه ایـن حالـت در گوشـت ماهـی برخلاف گوشـت قرمز
تـا حـدودی باعـث ارتقـاء کیفیـت بافـت ماهی می شـود زیـرا از یک طـرف زمان
فسـاد ماهـی را بـه تاخیـر می انـدازد و از سـوی دیگـر سـبب سـفتی و اسـتحکام
گوشـت ماهـی و بـازار پسـندی آن می شـود.
جمـود نعشـی در فیلـه کـردن ماهـی بسـیار حائـز اهمیـت می باشـد ،فیلـه کردن
ماهـی در حالـت جمـود نعشـی ،باعـث سـفت شـدن بـدن ماهـی خواهـد شـد،
محصـول فیلـه بسـیار نامرغـوب و ضعیـف می گـردد .همچنیـن به ایـن دلیل که
عضلـه هـا در چنیـن شـرایطی بـه راحتـی و آسـانی منقبـض می شـوند ،فیلـه ی
حاصـل ،پـس از جمـود نعشـی کوچـک می گـردد .عضلات تیـره تـا  52درصـد
و عضلات سـفید تـا بیـش از  15درصـد طول اولیـه منقبـض و کوتاه می شـوند.
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قانون جلوگیری از

خرد شدن اراضی کشاورزی
(قسمت اول)

در جهـت اجـرای صحیـح قوانیـن مرتبـط با واگـذاری زمیـن ،بهره بـرداری بهینه
و پایـدار از منابـع پایـه و سـاماندهی و ایجـاد وحـدت رویـه در تعییـن حـد نصاب
مسـاحت مـورد نیـاز بـرای اجـرای طرح های کشـاورزی و غیـر کشـاورزی ،قانون
جلوگیری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطعات مناسـب فنی ،اقتصادی
به شـرح ذیـل ارائـه گردید:
مـاده  :1وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت به منظـور ارتقا بهـره وری عوامل
تولیـد ،تخصیـص بهینـه منابـع و جلوگیری از تفکیـک و افراز و خرد شـدن اراضی
کشـاورزی (اعـم از بـاغ هـا ،نهالسـتان هـا ،اراضـی زیـر کشـت آبی ،دیـم و آیش
هـا) حداکثـر ظـرف مـدت  6مـاه از تصویـب ایـن قانـون ( 1385/11/21مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام) ،حـد نصاب فنـی ،اقتصـادی اراضـی کشـاورزی را بر
اسـاس شـرایط اقلیمـی ،الگوی کشـت ،ضوابـط مکانیزاسـیون و کمیـت و کیفیت
منابـع آب و خـاک تعییـن و جهـت تصویـب بـه هیات وزیـران ارائـه نماید.
هیـات وزیـران نیـز موظـف اسـت حداکثـر ظـرف مـدت  3مـاه حـد نصـاب فنی،
اقتصـادی پیشـنهادی را بررسـی و تصویـب نمایـد.
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تبصـره -در صـورت تغییـر شـرایط و ضوابـط مذکـور جهـت تعییـن حـد نصـاب،
دولـت می توانـد بـا پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزی و رعایـت مفـاد ایـن قانون
نصاب هـای تعییـن شـده را تغییـر دهـد.
مـاده  :2تفکیـک و افـراز اراضـی مذکـور بـه قطعـات کمتـر از نصاب تعیین شـده
ممنـوع اسـت .ارائه هـر گونه خدمـات ثبتی از قبیل صدور سـند مالکیـت تفکیکی
یـا افـرازی مجـاز نخواهـد بـود .بـرای ایـن گونه اراضـی در صـورت تقاضا ،سـند
مشـاعی صـادر و نقـل و انتقـال اسـناد بـه طور مشـاعی بال مانع اسـت.
مـاده  :3دولـت و سـایر دسـتگاه های ذی ربـط موظـف هسـتند به منظور تشـویق
مالکیـن اراضـی کشـاورزی (کـه میـزان مالکیـت آنـان کمتـر از حد نصـاب فنی،
اقتصـادی می باشـد) بـه تجمیـع و یکپارچـه سـازی آن اراضـی به مسـاحت های
در حـد نصاب هـای تعیین شـده و باالتر ،نسـبت بـه اعطای امتیازات و تسـهیالت
ویـژه از قبیـل مالـی ،اعتبـاری ،حقوقـی ،بازرگانـی ،فنـی و سـاخت زیربناهـای
تولیـدی و پرداخـت یارانه هـای مـورد نیـاز اقـدام نماید.

جهادگر شهید
محمدرضا قدمی میمندی

سـازندگی خـاش اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـود .خدمت بـه مردم
محـروم آن منطقـه را افتخـار خود می دانسـت .ضد انقلاب داخلی نیز که
متوجـه فعالیت هـای خالصانـه او بـه مـردم منطقه شـده بـود و از تـرس اینکه
تـداوم حضـور ایشـان موجـب دلگرمی بیشـتر مـردم بـه انقالب اسالمی شـود،
تـرور وی را طـرح ریـزی می کند.
محمدرضـا قدمـی در تاریـخ بیسـت و سـوم اسـفند  ،1369در خاش مورد سـوء
قصـد اشـرار قـرار گرفـت و بـه شـهادت رسـید .پیکـرش در گلـزار شـهدای
دارالرحمـه شـیراز بـه خاک سـپرده شـد.
از خصوصیـات بـارز ایـن شـهید قناعت و سـاده زیسـتی او بود .علیرغـم اینکه
مقـررات دریافـت حـق مهاجـرت از منطقـه برخـوردار فـارس به مناطـق کمتر
برخوردار سیسـتان و بلوچسـتان را برای ایشـان مقرر داشـته بود ،او با امتناع از
دریافـت ایـن فـوق العـاده ،با ارسـال یاداشـتی به مقام مسـئول اعلام می دارد
تـا ایـن مبلغ را به حسـاب جنـگ واریـز نمایند.
متن دست نوشته شهید قدمی بدین شرح است:
شورای مرکزی جهاد استان(سیستان و بلوچستان)،
برادر حاج آقا نصرت آبادی
سالم علیکم
بدیـن وسـیله بـه اسـتحضار می رسـاند کـه علی رغم میـل شـخصی اینجانب
در رابطـه بـا منظـور نمـودن حـق مهاجـرت و ایـن که منظور شـده اسـت .لذا
خواهشـمند اسـت مبلـغ مذبـور را به حسـاب جنگ یا هر حسـابی کـه خودتان
صلاح می دانیـد واریز شـود.
برادر کوچک شما ،رضا قدمی

فرزند :اسماعیل
تولد :یکم فروردین  1336شهر میمند
شهرستان فیروزآباد
شهادت :بیست و سوم اسفند 1369
شهرستان خاش
جهادگـر شـهید محمدرضـا قدمی میمنـدی فرزنـد اسـماعیل ،یکـم فروردیـن
 ،1336در شـهر میمنـد شهرسـتان فیروزآبـاد بـه دنیـا آمـد.
وی تـا پایـان دوره کاردانی در رشـته مکانیک درس خواند .سـال  ،1359ازدواج
کـرد و صاحـب دو فرزند پسـر و یک دختر شـد.
مـدت  389روز بـه عنـوان جهادگـر در جبهـه حضـور داشـت .مسـئول جهـاد

بخشی از وصیت نامه:

ت معتقديم و
ب را بدانيـد .چـون ما بـه روز قيامـ 
«قـدر ايـن رهبـر و ايـن انقلا 
ن و مال
خداونـد هـ م در قرآنمجيـد نويـد داده كـه مـن مشـتري و خريدار جـا 
ن و صالـح و با ايمان هسـت م و ما هـ م امانتيهسـتيم از طرف خداي
افـراد مومـ 
بـزرگ بدسـت پـدران و مـادران .پـس خوشـا بحـال پـدر و مادرانـي كـه ايـن
ي گردانند ...
ب اصلي خـود برمـ 
ت را بـه نحـو احسـن به صاحـ 
امانـ 
تـا زمانـی کـه مکتـب اسلام و قـران در خطـر اسـت ،آرامـش و راحتـی نباید
داشـته باشـیم و بایـد ایـن قـدر مبـارزه کنیم و بـا خون خـود درخت اسلام را
آبیـاری کنیـم تـا قدرتـی غیـر از قـدرت خـدا در جهان نباشـد».
از توصیه های شهید قدمی است.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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معرفی تالیفات همکاران

سئواالت چهاردهمین مسابقه
لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:

پیشبرد اهداف نظام با حرکت
مبتنی بر دانش محقق می شود
شـــماره - 64 :شهـــــریورمــاه 99
عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

استان فارس در اجرای
طرح گندم بنیان رتبه اول
کشور را دارد

شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی؛

پایین بودن سرمایه گذاری،
چالش بخش کشاورزی

برگزاری همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزی
استان فارس با محوریت جهش تولید
)1399
1399(شروع سال زراعی -1400

محمد مهدی قاسمی
رئیس جهاد کشاورزی فارس:

افزایش بالغ بر  22درصدی
تولیدات کشاورزی فارس در
دولت تدبیر و امید

ابراهیم عزیزی
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:

استان فارس از دیر باز
قطب کشاورزی کشور بوده است

روح اهلل خدارحمی
مدیر عامل بانک کشاورزی:

امسال نرخ سود ارزان قیمت گلخانه
برای مناطق محروم  12و در سایر
مناطق  14درصد است

 استان فارس در اجرای کدام طرح رتبه اول کشور را دارد؟ دو چالش مهم بخش کشاورزی را نام ببرید؟ چنـد درصـد تولیدات کشـاورزی اسـتان فارس در دولـت تدبیرو امیـد افزایش یافته اسـت؟
 نسـبت بـه سـال گذشـته خریـد گنـدم در اسـتان فـارس چنددرصـد افزایش داشـته اسـت؟

عنوان:

حساسیت سازه های کنترل کننده جریان
آب در شبکه های آبیاری
نویسنده:

محمد علی شاهرخ نیا

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان فارس و موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب

حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب باال دست

حساسیت دبی سازه به تنظیم دریچه

حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب باال دست آبگیر

حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری
حساسیت سازه به زبری کانال

حساسیت سازه ها به عمق آب کانال های فرعی

حساسیت سازه ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم
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سید کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی:

در طراحي الگوي کشت
باید پایداري تولید در نظر
گرفته شود

شـــماره - 63 :مـــــردادمــاه 99

محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

خبرنگار نقش دیده بانی جامعه را
برای پیمودن مسیر تعالی
بر عهده دارد

علیمراد سرافرازی با حکم وزیر جهاد کشاورزی معرفی شد؛

اولین سرپرست مرکز روابط عمومی
و امور بینالملل وزارت جهاد کشاورزی
منصوب شد

هم زمان با چهارمین سال از فعالیت دولت دوازدهم؛

افتتاح  189پروژه در بخش کشاورزی استان فارس
با اعتبار  451میلیارد تومان

ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری فارس:

دانشگاه با تعهد بیشتر
در تعامل با جهاد کشاورزی
باشد

فرهاد طهماسبی نماینده مردم شهرستان های
استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسالمی:

امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار به
معنی ایجاد ثبات در بازار و تأمین مواد
اولیه برای سرمایه گذاری است

عبدالحسن صمدنژاد سرپرست اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان فارس:

حفاظت از منابع طبیعی

جز با تحقق رضایت ذی نفعان کلیدی
رقم نمی خورد

اسامی برندگان مسابقه شماره 15
در پانزدهمین مسابقه "پرتو امید"  235نفر به سئواالت جواب

و از بین آنان  218نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند.

افراد ذیل به قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی
به رسم یادبود به آنها اهدا خواهد شد:

حسین خواجه ای ،محمود جعفری ،سیده طاهره انصاری
و سارا زارع

برنامه های هفته دفاع مقدس از نگاه دوربین

حضور تعدادی از سنگرسازان بی سنگر ،ایثارگران و خانواده های آنان در برنامه تلویزیونی حکایت فتح

بزرگداشت سالروز شهادت سنگرساز بی سنگر در رونمایی از کتاب آقا صادق

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

دیدار رئیس ،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ،معاون توسعه مدیریت و منابع با فرزندان شهید شاغل در سازمان

مراسم غبار روبی مزار شهدای سنگرساز بی سنگر

برگزار ی مانور مشترک حفظ کاربری اراضی کشاورزی
در شهرستان شیراز به مدت یک هفته

آدرس :شیراز  -بولوار آزادی  -نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان32272180 - 8 :
نمابر32293572 :

تلفن گویا32271771 :
تلفن روابط عمومی32292670 :

ایمیل روابط عمومی farsro@yahoo.com :

پورتال سازمانwww.fajo.ir :

