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چالش های پیش روی هنر هشتم ؛
هشتمین شغل استرس زای جهان

ســنوات  طــی  عمومــی  روابــط 
گذشــته جــزو ۰۱ شــغل اول اســترس 
زا در جهــان مطــرح بــوده و در ســال 
را  هشــتم  رتبــه  میــادی   ۹۱۰۲

ــت. ــته اس داش
ــختی کار در  ــر  س ــود بیانگ ــن خ  ای
ــروی  ــود نی ــن عرصــه اســت. کمب ای
متخصــص، نداشــتن پســت و جایــگاه ســازمانی مناســب، تعدد 
کار، آن هــم تاقــی آن هــا بــا یکدیگــر، کمبــود اعتبــارات و 
ــرای  ــوق ب ــه جــای رده هــای ماف ــع ب ــات، توق ــع امکان بالطب
ــبانه  ــخگویی ش ــن، پاس ــه ممک ــن وج ــه بهتری ــام کار ب انج
ــک  ــازمان و در ی ــان س ــه ذی نفع ــا و کلی ــه آن ه روزی ب
ــکاران  ــای هم ــده کاره ــودن عم ــتقیم ب ــش مس ــه پخ جمل
ــودن ایــن شــغل  روابــط عمومــی؛ همــه باعــث اســترس زا ب

مــی شــود.
ایــن مــوارد بــا توجــه بــه تحــوالت و دگرگونــی هــای عصــر 
حاضــر دو چنــدان شــده اســت چــرا کــه بــا وجــود شــبکه های 
اجتماعــی و فضــای گســترده رســانه ای تحــت اختیــار تمــام 
ــژه در حیطــه کاری ســازمان جهــاد کشــاورزی  ــه وی ــراد، ب اف
ــت  ــی اس ــرو کار دارد کاف ــه س ــی جامع ــت غذای ــا امنی ــه ب ک
یــک غــرض ورزی و بــی ایمانــی  اذهــان عمومــی را  تخریــب 
کــرده، تنــش ســنگینی را بوجــود آورد و حــال ایــن همــکاران 
عرصــه روابــط عمومــی هســتند کــه مــی بایســت از قبــل تمام 
مــوارد را پیــش بینــی کــرده و در عیــن حــال آمادگــی خنثــی 

کــردن ایــن ضربــه هــا را نیــز  داشــته باشــند.
بــه راســتی آیــا تابحــال فکــر کــرده ایــد بــرای برگــزاری یک 
مراســم، همایــش یــا گردهمایــی همــکاران روابــط عمومــی از 
قبــل از برگــزاری، حیــن برگــزاری ) اوج آن(  و حتــی پــس از 

اتمــام آن چــه اســترس هایــی را متحمــل مــی شــوند؟ 
ــر  ــی در اکث ــای تخصص ــودن خبرنگاره ــر، نب ــش دیگ چال
رســانه هــا و بــه ویــژه رســانه هــای مکتــوب اســت کــه بعضــا 
تمــام تــاش زحمتکشــان را از بیــن بــرده و خســتگی را بــر 
تــن آن هــا گذاشــته و جامعــه ای را هــم مشــوش مــی کنــد.

ــر  ــی هن ــترس زای ــل اس ــاره ای از دالی ــا پ ــوارد تنه ــن م ای
ــود. ــتم ب هش

علــی ایحــال روابــط عمومــي بایــد در قامــت نهــادي فعــال، 
پویــا، اســتاندارد و کارآمــد بتوانــد بــا مهندســي افــکار عمومــي 
ــاع  ــي و اط ــن ارتباط ــاي نوی ــیوه ه ــري از ش ــره گی و به
ــازماني  ــرون س ــان درون و ب ــاي مخاطب ــه نیازه ــاني ب رس
راســتاي  در  را  حداکثــري  رضایتمنــدي  و  گویــد  پاســخ 

ــان آورد. ــه ارمغ ــش ب ــازمان متبوع ــي س ــرفت و تعال پیش
ادامه در صفحه 13

اخبار

شهرستان ها

گفت و گو
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استاندار فارس:

دستگاه هاي اجرایی به تولید
"محصول گواهی شده" کمک کنند

اسـتاندار فـارس گفـت: هشـت محصـول اسـتاندارد و گواهی شـده در این اسـتان 
تولیـد مـی شـود و مقدمـات تولید سـایر محصـوالت نیز فراهم شـده اسـت از این 
رو بایـد دسـتگاه هاي اجرایـی ماننـد تعـاون روسـتایی، جهاد کشـاورزی، دانشـگاه 

علـوم پزشـکی و شـهرداری هـا در ایـن زمینه کمـک کنند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، عنایـت اهلل رحیمی روز چهارشـنبه سـی و یکم 
اردیبهشـت مـاه در اولیـن نشسـت شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: 
فرهنـگ سـازی در زمینـه تولیـد محصـول گواهی شـده بـا قیمت مناسـب عاوه 

بـر تضمیـن سـامت جامعـه، ارتقای صـادرات را نیـز به دنبـال دارد.
وی بـا اشـاره به اینکـه بخش خصوصی، باید بیشـترین نقـش را در تولید محصول 
گواهـی شـده داشـته باشـد، تصریح کـرد: بخش دولتی باید به عنوان بسـتر سـاز و 
کمک کننـده ایـن مسـیر را تسـهیل کند تـا فعالیت ها به سـمت و سـوی اقتصادی 

و سـودآور شـدن پیش برود.
رئیـس شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به ضـرورت توجه به سـامتی 
جامعـه، بیـان کـرد: جهادکشـاورزی و محیـط زیسـت باید بـه مصرف سـموم دفع 
آفـات، کودهـای شـیمیایی و موادی کـه از نظر سـامتی ممنوعیت دارنـد حتی در 
محصوالتـی کـه بـه صـورت عـادی و بـدون آزمایـش تولیـد می شـوند نیـز دقت 

. کنند
او بـا اشـاره بـه محصوالتـی کـه زیـر نظـر کارشناسـان کنتـرل کیفـی تولیـد می 
شـوند، افـزود: هزینه هـاي تولیـد محصـوالت ارگانیـک حتـی محصـوالت عادی 
قابـل رقابـت باشـد و تضمیـن کنیـم که این بازار از گسـتره وسـیع تـری برخوردار 

شـد. خواهد 
کشاورزی فارس به سمت و سوی 

دانش بنیان حرکت کند
رحیمـی، بـا بیـان اینکـه کشـاورزی فـارس بایـد به سـمت و سـوی دانـش بنیان 
حرکـت کنـد، بیـان کـرد: ایـن موضـوع نیازمنـد مقدماتـی از جملـه ارتبـاط بیـن 
دانشـگاه و مزرعـه اسـت کـه طبیعتـًا عامـل ایـن ارتبـاط اسـاتید، محققـان معین 
و ارشـد و ناظریـن سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی هسـتند که خدمـات را به 

کشـاورزان ارائـه مـی  دهند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد بـا اطـاع رسـانی، احسـاس نیـاز بـه راهنمایـی 
دانشـگاهیان در کشـاورز ایجـاد شـود، افـزود: کشـاورزان بایـد متقاضـی خدمـات 
علمی دانشـگاهیان، اسـاتید و محققین ما باشـند تا زمینه تحقق کشـاورزی دانش 

بنیـان در اسـتان ایجاد شـود.
 اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بر اسـتفاده از علم اسـاتید دانشـگاه و نقشـه راه توسـعه 
و ترویـج کشـاورزی، تصریـح کـرد: بایـد کارهـا بـر مبنـای علمـی و کار از پیـش 

اندیشـیده شـده؛ انجام شـود.
رحیمـی؛ اثرگذارتریـن روش آمـوزش و ترویـج را ارتبـاط مسـتقیم، فیلـم و تصویر 
و در آخـر آمـوزش مکتـوب دانسـت و افـزود: متخصصیـن ترویـج و آموزش هـاي 

مجـازی و حضـوری در ایـن زمینـه اولویـت بنـدی کنند.

بحران ملخ استمرار پیدا می کند
رئیس شـورای کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره بـه اینکه این روزهـا بحران هاي 
مختلفـی را تجربـه کردیـم، بیان کـرد: بحران ملخ اسـتمرار پیدا می کنـد و مبارزه 
بـا ایـن آفـت بایـد بـا سـرعت و در زمان مناسـب صـورت گیرد تـا خسـارتی وارد 
نشـود، بنابرایـن سـازمان مدیریـت و اداره کل بحـران بایـد بـه جهـاد کشـاورزی 

کمـک کند. 
بـه گفتـه رحیمـی؛ در مواجـه بـا بحـران، تفکیـک دسـتگاهی مطرح نیسـت بلکه 

بایـد بـا همـت و حمایـت عمومـی بحـران را کنتـرل و رفـع کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ملـخ هـا بیشـتر در عرصـه منابـع ملـی و طبیعـی جوالن 
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عرصـه،  ایـن  اصلـی  بـردار  بهـره  عنـوان  بـه  عشـایر  امـور  افـزود:  می دهنـد، 
فرمانداری هـا، دهیـاری هـا، محیـط زیسـت و منابع طبیعـی باید در مبـارزه با این 

آفـت بـا جهـاد کشـاورزی همـکاری کنند.

مشکل سوخت ماشین آالت کشاورزی فارس 
سریعًا رفع شود

اسـتاندار فارس گفت: در مقایسـه با سـایر اسـتان ها، بیشـترین تعداد ماشـین آالت 
کشـاورزی در فـارس وجـود دارد و با توجـه به این امر در زمینه تخصیص سـوخت 

این ماشـین آالت باید درسـت و منطقی عمل و روند آن تسـهیل شـود.
وی، خطـاب بـه مدیـران ارشـد دسـتگاه های حاضـر در شـورای کشـاورزی ایـن 
اسـتان اظهـار کرد: سـریعا مشـکل این قشـر باید حل شـود و یکـی از راهکارهای 
حـل ایـن معضـل، اختصـاص کارت سـوخت به ماشـین آالت سـنگین کشـاورزی 

ست.  ا
رحیمـی افـزود: بایـد سـعی شـود بـا هم افزایـی مثبـت و گرفتـن نظر کارشناسـی، 
اقدامـی را اجرایـی کـرد که وقت کمبایـن داران و تراکتورداران این اسـتان در زمان 
اوج کار آنهـا و برداشـت محصـوالت بـه دلیـل عـدم دسترسـی آسـان به سـوخت 

تلـف نشـود و همچنیـن آنها به سـمت اسـتفاده از سـوخت قاچـاق نروند. 

رعایت عدالت، شرط رهاسازی آب سدهای فارس
بـا  رابطـه  در  گفـت:  فـارس  اسـتاندار 
اجـازه  نبایـد  سـدها  آب  سـازی  رهـا 
دولـت  اجرایـی  دسـتگاه هاي  تخریـب 
نیـز  عدالـت  رعایـت  امـا  شـود  داده 
شـرط الزم در ایـن بـاره اسـت و اگـر 
جایـی هـم خطایـی رخ داده، مسـئول 
ذی ربـط سـریعا از مـردم و بهره برداران 

کنـد. عذرخواهـی 
بارندگی هـای  داد:  ادامـه  رحیمـی 
مناسـب امسـال، باعـث رفع مشـکات 
سـالیان پیش در رابطه با رهاسـازی آب 
بـرای اراضـی کشـاورزی شـده امـا بایـد توجـه کـرد کـه ایـن کار بـا برنامه ریزی 
درسـت، نظـم و بـه ویژه رعایـت عدالت صورت پذیـرد و در مقابل با برداشـت های 

بی رویـه بایـد برخـورد انتظامـی و قضایـی شـود.
بـه گفتـه رحیمـی، تاکنـون ۱43 میلیـون مترمکعـب آب بـرای اسـتفاده در اراضی 

کشـاوزی از سـدهای اسـتان رها سـازی شـده است.
رئیـس شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: خریـد گنـدم و دانه هـای 
روغنـی بـرای امنیـت غذایی این اسـتان و کشـور از اهمیت زیادی برخوردار اسـت 
و اشـتغال خوبـی نیـز در ایـن زمینـه ایجـاد شـده، از این رو بایـد تولیدکننـدگان و 
کشـاورزان ایـن بخـش از نحـوه خریـد تضمینـی، حمـل کاال، دریافـت بـه موقـع 

خدمـات و هزینه هـای خـود رضایـت کامل داشـته باشـند.
رحیمـی، بـر توسـعه کشـت های گلخانـه ای در فارس نیـز تاکید کـرد و اظهار کرد: 
باید سـتاد تشـکیل شـده در ایـن زمینـه فعاالنه تر عمل کنـد و امیدواریـم در آینده 
نزدیـک بـا ارائه تسـهیات مناسـب به متقاضیـان فعالیت در این بخش، گسـترش 

سـطح زیر کشـت گلخانه را در اسـتان فارس شـاهد باشـیم.
اسـتاندار فـارس بـه نـزول رحمـت الهـی و وضعیـت مناسـب کشـاورزی در سـال 
جـاری نیـز اشـاره کـرد و گفت: قطعـا رحمتی که حاصل شـده باید قـدر این نعمت 

را دانسـت و وجوهـات شـرعی مترتـب بر ایـن موضوع پرداخت شـود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

پایش ملخ صحرایی در 469 هزار هکتار
از اراضی فارس

در ادامه این نشسـت رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: تاکنون 
ملـخ صحرایـی در سـطحی بالـغ بر46۹ هـزار هکتـار از عرصه هاي منابـع طبیعی 

و کشـاورزی ردیابی شـده است.
محمـد مهـدی قاسـمی بـا اشـاره به اینکـه ملـخ صحرایـی تاکنـون 47 ریزش در 
ایـن اسـتان داشـته اسـت، ابراز کرد: در سـطحی بالغ بـر ۲3 هـزار و 5۰۰ هکتار با 

ایـن آفـت مبارزه انجام شـده اسـت.
وی بـه تغییـر الگـوی مبـارزه با آفـت مذکور اشـاره کرد و افزود: بیشـترین سـطح 
مبـارزه در شهرسـتان هاي مهـر و المـرد بـه ترتیب با یـازده هـزار و 5۰۲ هکتار و 
84۲۱ هکتـار صـورت گرفتـه در حالی که سـال گذشـته الرسـتان، زرین دشـت و 

کازرون بیشـترین سـطح مبـارزه با ملخ را داشـتند.
دبیـر شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: در حـال حاضر ده شهرسـتان 
درگیـر حملـه و مبـارزه با ملخ صحرایی هسـتند و پیش بینی می شـود ریزش هاي 

جدید تا شهرسـتان فسـا و جهرم پیش روی داشـته باشـند. 
او، گریـزی بـه تاثیـر آفـت سـن بـر کیفیـت گنـدم زد و اظهار کـرد: تاکنـون بالغ 
بـر صـد هـزار هکتـار علیـه ایـن آفـت مبـارزه صـورت گرفتـه اسـت و گندم هاي 
تحویلـی نیـز از نظـر "میـزان خسـارت سـن" وضعیـت بسـیار مطلوبی دارنـد و در 

سـال گذشـته میـزان سـن زدگی گنـدم اسـتان فـارس صفردرصـد بود.

421 میلیارد ریال اعتبار مصوب 
خسارت سیل در فارس

 قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکه بـه منظور جبران خسـارت سـیل بالغ بـر 4۲۱ میلیارد 
ریـال اعتبـار در کارگروه اسـتانی مصوب شـده اسـت، تصریـح کـرد: تاکنون 35۰ 
میلیـارد ریـال اعتبـار تامیـن و در دو قسـط پرداخت شـده کـه بـرای پرداخت صد 

درصـدی 7۲ میلیـارد ریـال اعتبـار مورد نیاز اسـت.
وی اظهـار کـرد: بـه منظـور جبران خسـارات عمومـی از جمله کانال، قنـات، جاده 
بیـن بـاغ ها و مزارع، جـاده و پناهگاه هاي عشـایری ۲55 میلیـارد ریال تخصیص 

داده شـده کـه مبادلـه موافقت نامه انجام و در دسـت اجرا اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به اینکه تسـهیات ارزان 
قیمـت سـیل 65۰ میلیـارد ریال اسـت، افـزود: ۹۲ درصـد از این مبلغ جذب شـده 

است.
دبیـر شـورای کشـاورزی اسـتان فارس، اشـاره ای بـه روند توسـعه گلخانـه ها در 
ایـن اسـتان کـرد و گفـت: در سـال گذشـته به صـورت تهاجمـی و با هـدف 65۰ 
هکتـاری ایـن کار صـورت گرفـت و متقاضیـان احـداث گلخانـه در سـطح 57۰ 
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هکتـار شناسـایی شـدند کـه حـدود ۲۰۱ هکتـار گلخانـه و سـایبان احداث شـد.
وی افـزود: در رونـد توسـعه گلخانه ها متاسـفانه با کمبـود یارانه مواجه شـدیم که 
امیدواریـم بـا توجـه بـه تفاهـم اخیـر سـازمان مدیریـت و وزارت جهاد کشـاورزی 

تسـهیات جدید پرداخت شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ عـدم تخصیـص یارانـه سـود 
افزایـش  متقاضیـان،  بـه  بانکـی  تسـهیات  پرداخـت  عـدم  بانکـی،  تسـهیات 
قیمت هـاي لـوازم احـداث گلخانـه، عـدم فـروش محصـول گلخانه هـاي گل و 
گیاهـان زینتـی در شـرایط کرونـا و مشـکل نقدینگـی ایـن واحـد هـا را از جملـه 

چالش هـاي توسـعه گلخانـه هـا برشـمرد.

افزایش محصول در پی رهاسازی آب سد درودزن
قاسـمی ابـراز کـرد: رهاسـازی آب سـد درودزن از دوم اردیبهشـت سـال جاری در 
حـوزه مرودشـت و شهرسـتان هاي زرقـان و خرامـه آغـاز و براسـاس برنامه ریزی 
صـورت گرفتـه تـا هشـتم خردادمـاه بـه پایـان خواهد رسـید کـه پیـش بینی می 

شـود بالـغ بـر ۲5۰ هزارتـن افزایـش محصـول در این حوزه داشـته باشـیم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کـرد: هدر رفت مقـدار قابل 
ماحظـه ای از آب رودخانـه کـر در کانال هـاي فرعـی بـه علـت عملکـرد ناقص 
دریچـه هـا و وضعیت نامناسـب بسـتر و حاشـیه رودخانه کـر که باعـث هدر رفت 

و پـرت زیـاد آب می شـود از جمله مشـکات رهاسـازی آب سـد درودزن بود. 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس:

6 دستگاه اجرایی 
در تولید محصول گواهی شده نقش دارند

در ادامـه این نشسـت معـاون بهبود تولیـدات گیاهی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه 
منظور سـرعت بخشـیدن بـه تولید محصـول گواهی 
شـده، تفاهم نامه ای بین 6 دسـتگاه شـامل سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، اداره کل اسـتاندارد، 
سـازمان صمـت، صدا وسـیمای جمهوری اسـامی و 

شـهرداری منعقد می شـود.
حسـین پژمـان بیـان کـرد: تولید محصـوالت گواهی 
شـده و اسـتاندارد حدود پنج سـال اسـت که در دستور کار سـازمان جهاد کشاورزی 

فارس قـرار دارد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن طرح در حـال حاضر ارتقای سـامت 8 محصول خیـار و گوجه 
فرنگـی )گلخانـه ای و مزرعـه ای(، سـیب زمینـی، پیـاز، پرتقال و سـیب درختی را 

در بـر مـی گیرد.
پژمـان بـا اشـاره به اینکه در سـال جاری اجرای طرح با سـرعت و شـدت بیشـتری 
در دسـتور کار قـرار دارد، تصریـح کـرد: گرایـش مـردم بـه مصـرف محصـوالت 
گواهـی شـده و اسـتاندارد افزایـش یافته چرا کـه آگاهی مردم در مـورد نقش تغذیه 
در سـامت انسـان و سـطح اسـتاندارد هاي بهداشـتی و زندگـی در نتیجـه افزایش 

درآمـد جوامـع بشـری ارتقا یافته اسـت.
وی؛ وابسـتگی تولیـد محصوالت کشـاورزی به نهاده هاي پرمصـرف مثل کودهای 
شـیمیایی و سـموم و خطـرات بالقوه مصرف نادرسـت این محصوالت برای انسـان 
و افزایـش میـزان و شـدت بیماری هـاي صعـب العـاج در جامعـه از دیگـر دالیل 

گرایـش جامعـه به مصرف محصوالت گواهی شـده و اسـتاندارد برشـمرد.
پژمـان بیـان کرد: کشـور مـا صادرکننده محصوالت کشـاورزی اسـت و بـه منظور 
ورود بـه بازارهـای جهانـی به خصـوص در حوزه خلیج فارس و کشـورهای آسـیای 

میانـه حتمـا محصوالت ما باید اسـتاندارد و بهداشـتی باشـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه صـدا و سـیما نقـش بسـزایی در فرهنـگ سـازی مصـرف 
محصـول گواهـی شـده و آشـنایی مـردم بـا چگونگی تشـخیص محصـول گواهی 
شـده از محصـول عـادی دارد، مـی گویـد: جهاد کشـاورزی آمـوزش کشـاورزان و 
کارشناسـان نظـارت بـر کنتـرل کیفـی تولیـد محصـوالت گواهـی شـده را برعهده 
دارد، سـازمان صمـت بایـد زیـر سـاخت هاي اولیـه، پلـت فرم هـاي مـورد نیـاز و 
مجوزهـای شـرکت و هلدینـگ هـا را فراهـم سـازد و نهایتـا شـهرداری بـا ارائـه 

غرفه هـاي ارزان قیمـت بـه تولیـد کننـدگان همـکاری خواهـد کـرد.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار 
کـرد: در سـال گذشـته قریـب بـه 3۰ هزارتـن محصـول گواهـی شـده در سـطح 
اسـتان تولیـد و ۱۰8 نشـان اسـتانی حد مجـاز آالینده هاي کشـاورزی و 3۲ گواهی 

اسـتاندارد تشـویقی در ایـن زمینـه صادر شـده اسـت.
محصـوالت اسـتاندارد و گواهـی شـده کشـاورزی بـه محصوالتـی گفته می شـود 
کـه میـزان باقیمانـده مواد آالینده کشـاورزی )سـموم کشـاورزی، نیتـرات و فلزات 
سـنگین( در آنهـا کـم تـر از حد مجـاز آالیندگـی تعیین شـده توسـط کدکس ملی 
مـواد غذایـی کشـور یـا کدکس بیـن المللی مـواد غذایـی باشـد و تولید ایـن گروه 
محصـوالت در چارچـوب برنامـه عملیـات خـوب کشـاورزی )GAP( و مدیریـت 

عوامـل خسـارتزا بـا روش تلفیقـی )IPM( قـرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس:

فارس 300 پروژه پژوهشی کشاورزی در دست 
اجرا دارد

و  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس با 
اشـاره بـه اینکـه برای تسـهیل طرح هـاي تحقیقاتی 
در حـال حاضـر 3۰۰ پـروژه پژوهشـی در ایـن مرکز 
در حـال انجـام اسـت، تصریـح کـرد: ایـن پـروژه ها 
کـه بر اسـاس نیازهـای بخش اجـرا تعیین می شـود 
پـس از طـرح در کمیتـه فنی بخش، شـورای مرکز و 

شـورای تحقیقـات تصویـب می شـود.
ابراهیـم زارع ابـراز کرد: اسـتان فارس بیشـترین حجم فعالیـت را در خصوص نظام 
نویـن ترویـج بخـش کشـاورزی در سـطح کشـور داشـته اسـت و علی رغم شـیوع 
کرونـا، آمـوزش و تحقیقـات در بخش کشـاورزی فارس تعطیل نشـده بـه گونه ای 

کـه بـا اسـتفاده وبینار آمـوزش ارائه می شـود.
زارع ابـراز کـرد: فیلم هـاي آموزشـی در مـورد مسـائل کشـاورزی اسـتان تهیـه و 

بـرای بهره بـرداران ارسـال شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۲۲ مشـکل بخـش کشـاورزی فـارس شناسـایی و تهیه نقشـه 
راه بـرای بـرون رفـت از این مشـکات در دسـت اقدام اسـت، بیان کـرد: برای هر 
کـدام از ایـن موضوعـات چنـد مگا پروژه تعریف شـده که بـا تامین اعتبـار و اجرای 

ایـن مـگا پـروژه ها مسـائل اساسـی بخش کشـاورزی حل می شـود.
رئیـس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه اینکـه در قالـب طـرح نظام نویـن ترویج بـرای هر مرکـز جهاد کشـاورزی یک 
محقـق معیـن تعریـف شـده اسـت، گفـت: این اسـتان بـه 6 ناحیـه تقسـیم و برای 
هـر ناحیـه ۱5 محقـق معین تعیین شـده اسـت در نتیجه هر مرکز جهاد کشـاورزی 

از ایـن افـراد نیـز بهره مند می شـوند.
اولین نشسـت شـورای کشـاورزی اسـتان فارس در سـال جاری، روز چهارشنبه سی 

و یکم اردیبهشـت ماه به ریاسـت عنایت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس برگزار شـد.
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سفر معاون امور زراعت در وزارت جهاد کشاورزی به خرامه

خرامـه  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت: جـواد وفابخـش معـاون امـور زراعـت در 
اسـماعیل  همـراه  بـه  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
اسـفندیاری پـور مشـاور وزیـر و مجـری طـرح 
ملـی گنـدم کشـور و عزیـز کریمـی مدیـر کل 
محصـوالت اساسـی وزارتخانـه در سـفر بـه این 
و  ترویجـی  تحقیقـی،  طرح هـای  از  شهرسـتان 
P.V.S زراعت هـای گنـدم، جـو، گلرنـگ و کینوا 

بازدیـد کردنـد. 
بـه گـزارش خبرنگار “پرتـو امیـد”، کاووس همتی 
تصریـح کـرد: ایـن طرح هـا بـا هـدف بررسـی 
تعییـن  و  ارقـام، الین هـا  مقایسـه  و  سـازگاری 
الگـوی  اصـاح  بـرای  مناسـب  کشـت  تاریـخ 
کشـت و توسـعه کشـاورزی در شـرایط کـم آبـی 

اند. اجـرا شـده 
وزارت  در  زراعـت  امـور  معـاون  گفتـه وی؛  بـه 
جهـاد کشـاورزی در ادامـه سـفر خـود از مزرعـه 
گوجـه فرنگـی در روسـتای مهرآبـاد شاه حسـینی 
کـه بر اسـاس دسـتورالعمل تولید محصول سـالم 
و بـا نظـارت کارشناسـان بـه زیر کشـت رفته بود 

بازدیـد و بررسـی کرد.
همتـی اظهـار کـرد: وفـا بخـش و هئیـت همراه 
کربـال  بخـش  جـو  و  گنـدم  کشـت های  از 
شهرسـتان خرامـه نیز بازدیـد کرده و به مقایسـه 
ترکیـب  بـا  شـده  پاشـی  محلـول  زراعت هـای 

قـارچ کـش، اوره و ریزمغـذی بـا دیگـر مـزارع از 
نظـر وضعیت رشـدی، طول سـنبله و دانـه بندی 

پرداختنـد.

وی ابـراز کـرد: در این بازدید، مـزارع بذری گندم 
از نظـر ارتفـاع بوتـه، تراکـم، پنجـه زنـی، طـول 
سـنبله و تعـداد دانـه در سـنبله نیز مـورد ارزیابی 

گرفتند. قـرار 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه با اشـاره 
بـه اینکـه مصـرف بـذور گواهـی شـده راهکاری 
افـزود:  اسـت،  گنـدم  اقتصـادی  تولیـد  بـرای 
براسـاس اظهـارات هیئـت بازدیـد کننـده خالص 
سـازی بـذور گواهی شـده مصرفی بایـد دقیق تر 
و در چهارچـوب یـک برنامـه مـدون انجام شـود.

همتـی بیـان کـرد: کاهـش میـزان بـذر مصرفی 
و بـه خدمـت در آوردن تکنولـوژی روز از دیگـر 
مسـائلی بـود کـه در ایـن بازدیـد مـورد بحـث و 

گرفت.  قـرار  بررسـی 
در ایـن بازدیـد محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فرهاد 
جهانخـواه فرمانـدار شهرسـتان خرامـه و جمعـی 
اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی  مسـئولین  از 
فـارس، سرپرسـت معاونت امـور زراعت در وزارت 

جهـاد کشـاورزی را همراهـی مـی کردنـد.
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حمایت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی از تشکل های بخش کشاورزی

بازدید معاون امور زراعت در وزارت جهاد کشاورزی از مزارع شهرستان مرودشت

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  مسـئول 
زرقـان گفـت: جـواد وفابخش معـاون امـور زراعت در 
وزارت جهـاد کشـاورزی و هیئـت همـراه در سـفر به 
ایـن شهرسـتان از مزرعه کلـزای سـایت الگویی امید 
و مزرعـه گنـدم بنیـان بازدیـد و چگونگی رهاسـازی 
آب سـد دوردزن در ایـن شهرسـتان را ارزیابی کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، وفابخـش در این 
بازدیـد ضمـن تقدیـر از همـکاری مجموعـه جهـاد 
بـا بخـش خصوصـی گفـت:  کشـاورزی شهرسـتان 
وزارت جهـاد کشـاورزی آمادگی کامـل جهت حمایت 
همـه جانبـه از تشـکل هـای بخـش کشـاورزی در 
زمینـه تجهیـز آنها بـه ماشـین آالت و ادوات مکانیزه 

دارد. 
معـاون زراعـت وزارت جهاد کشـاورزی در این بازدید 
در  از جانـب کشـاورزان  بـه سـواالت مطـرح شـده 
خصـوص خریـد تضمینـی جـو، مشـکل قطعـی برق 

و ... پاسـخ داد.
رضـا امینـی تصریـح کـرد: در مزرعـه کلزای سـایت 

الگویـی امید واقـع در ایسـتگاه محمودآباد که توسـط 
هیئـت مذکـور بازدیـد شـد میـزان بـذر مصرفی سـه 

کیلوگـرم در هکتـار و رقـم ایـن بـذر نپتـون بود.
بـه گفتـه وی؛ کلزا در ایـن مزرعه با دسـتگاه ریز دانه 
کار غـات و بـه صـورت جوی و پشـته کشـته شـده 

اسـت و بـه روش نـواری آبیاری می شـود.
امینـی مـی گویـد: مزرعـه مذکـور در مرحلـه غاف 
دهـی اسـت و ریشـه قـوی و شـاخه دهـی مطلـوب 
کلـزا در ایـن مزرعه مورد توجـه بازدیدکننـدگان قرار 
گرفـت. ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: وفابخـش در 
ادامـه سـفر خـود از مزرعـه پـروژه افزایـش عملکـرد 
بنیـان  گنـدم  زراعـی  نظام هـای  در  بهـره وری  و 
بازدیـد کـرد. او افـزود: در ایـن مزرعـه رقم سـیروان 
بـا کارنده هـای رایزبـد و کمبینـات بـا میـزان بـذر 
متفاوت کشـت شـده اسـت و با مزرعه شـاهد مقایسه 

می شـود.
امینـی ابـراز کـرد: در مزرعـه مذکـور محلـول پاشـی 
عناصـر بـا قـارچ کـش و ریـز مغذی هـا نیـز صـورت 

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  مسـئول  گرفـت. 
شهرسـتان زرقـان از بازدیـد وفابخـش از رهاسـازی 
آب سـد درودزن در حـوزه آبخـور ایـن شهرسـتان نیز 
سـخن گفـت و افـزود: در پی رهـا سـازی مرحله دوم 
آب سـد درودزن از بنـد امیـر و بنـد فیض آبـاد، حدود 
۱5 هـزار هکتـار از اراضی شهرسـتان زرقان مشـروب 
می شـود و اکثریـت بهره بـرداران از ایـن رهاسـازی 

دارند. رضایـت 
امینـی اظهـار کـرد: ایـن رهاسـازی نهم اردیبهشـت 
مـاه بـا دبـی 3۰ مترمکعـب آغاز شـده و پـس از یک 
وفقـه بـه دلیـل بارندگی در شـانزدهم این مـاه مجدداً 
هفتـم  و  بیسـت  تـا  و  شـد  سـرگرفته  از  رهاسـازی 

اردیبهشـت مـاه پایـان مـی یابد.
در ایـن سـفر اسـفندیاری پـور مشـاور وزیـر جهـاد 
کشـاورزی و مجـری طرح گندم کشـور، کریمی مدیر 
کل محصوالت اساسـی وزارت خانه و قاسـمی رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، معـاون امور 
زراعـت در وزارت جهاد کشـاورزی را همراهی کردند.

جـواد وفابخـش معاون امور زراعـت در وزارت جهاد 
کشـاورزی و هیئـت همـراه از مزرعـه بـذر پرورشـی 
و پـروژه افزایـش عملکـرد و بهـره وری نظام هـای 
زراعـی گنـدم بنیـان در شهرسـتان مرودشـت بازدید 

کردند.
جهـاد  مدیـر  امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: مزرعـه ۲6 
هکتـاری گنـدم بـذری بـا طبقـه پرورشـی سـه کـه 
مـورد بازدیـد سرپرسـت معاونـت امـور زراعـت در 
وزارت جهـاد کشـاورزی و هیئـت همراه قـرار گرفت 
در روسـتای حسـن آباد تل کمین از توابع شهرسـتان 
مرودشـت قـرار دارد کـه در دو نوبـت بـا قـارچ کش 
تیلـت بـه صـورت توام بـا ریز مغـذی محلول پاشـی 

است. شـده 
عزیـز رحیمـی تصریح کرد: رقم کشـت شـده در این 
مزرعـه تیـرگان، میزان بـذر مصرفـی ۲3۰ کیلو گرم 
در هکتـار و بـا روش نـواری )تیپ( آبیاری می شـود.

او مـی گویـد: وفابخش و هیئت همراه در ادامه سـفر 
به شهرسـتان مرودشـت، از پـروژه افزایش عملکرد و 

بهـره وری نظام هـای زراعی گندم بنیان در روسـتای 
گـرم آباد نقش رسـتم بازدیـد کردند. 

بـه گفتـه رحیمـی؛ این پروژه در سـطح پنـج هکتار و 
در یـک دوره پنج سـاله در حال اجراسـت.

مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
ابـراز کـرد: در ایـن پـروژه روش هـای کاشـت بـی 
خاکـورزی، آرایـش کشـت های گوناگـون، اسـتفاده 
از ارقـام و محصـوالت مختلـف به صـورت تحقیقی، 

ترویجـی در حـال اجـرا اسـت.
در ایـن سـفر اسـماعیل اسـفندیاری پور مشـاور وزیر 
جهـاد کشـاورزی و مجری طـرح گندم کشـور، عزیز 
کریمـی مدیـر کل محصـوالت اساسـی وزارت خانه 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد  و 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سرپرسـت معاونـت امـور 
همراهـی  را  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  در  زراعـت 

ند. کرد
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مسـئول پیگیـری و نظـارت بر حسـن عملکرد شـبکه 
توزیـع آفت کش هـای سـازمان حفـظ نباتـات کشـور 
گفـت: بـرای رصـد و پایش مسـتمر سـموم وارداتی و 
تولیـد داخلـی، »سـامانه مانیتورینـگ سـموم« در یک 

سـال اخیر ایجاد شـده اسـت.
جـواد  سـید  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
نوروزیـان در حاشـیه بازدیـد از فروشـگاه های سـموم 
و نهاده هـای کشـاورزی شهرسـتان شـیراز افـزود: بر 
اسـاس عملکـرد ایـن سـامانه، نـام کارخانجـات تولید 
کننـده و وارد کننـده سـموم، فروشـگاه های عرضـه 

سـموم بایـد در ایـن سـامانه ثبـت شـوند تا مشـخص 
شـود یـک قوطی سـمی کـه در کارخانه تولید شـده از 

تولیـد تـا مصـرف چـه شـرایطی را طـی می کنـد.
سـامانه  ایـن  ویژگـی  دربـاره  مسـئول  مقـام  ایـن 
مانیتورینگ سـموم خاطر نشـان کرد: با ایجاد سـامانه 
مانیتورینـگ شـاهد رصد و ردیابی سـموم، کارخانجات 

و فروشـگاه های عرضـه از تولیـد تـا توزیـع اسـت.
فعالیـت  مجـوز  کـه  صورتـی  در  کـرد:  اظهـار  وی 
نظـام  سـازمان  از  سـموم  عرضـه  فروشـگاه های 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی دریافـت و در 
نباتـات  مانیتورینـگ سـموم سـازمان حفـظ  سـامانه 
ثبـت نشـود امکان دریافت سـم برایشـان وجـود ندارد 

و بایـد از ایـن عرصـه فعالیـت خـارج شـوند.
نوروزیـان با تاکیـد براینکه مجوز تمامـی کارخانجات، 
تولیدکننـدگان، واردکننـدگان و فروشـگاه های عرضه 
سـموم بایـد در ایـن سـامانه مانیتورینـگ ثبت شـود، 
تاکیـد کـرد: وظیفـه سـازمان حفـظ نباتـات پایـش و 
رصـد سـموم از لحظـه تولیـد، واردات تا عرضه اسـت 
ایـن عرصـه  در  فعـاالن  اسـت همـه  بنابرایـن الزم 

کنند. همـکاری 
وی تصریـح کـرد: سـازمان حفـظ نباتـات کشـور در 
راسـتای ماموریت هـای سـازمانی خویـش بـه منظور 
آفـت  مصـرف  و  توزیـع  تولیـد،  واردات،  سـاماندهی 
کش هـای نباتـی طـرح مطالعـه، طراحـی، سـاخت و 
اسـتقرار سـامانه مونیتورینـگ آفـت کش هـای نباتی 
را در دسـتور کار خویش قرار داده اسـت که نخسـتین 
یـک  ایجـاد   “ طـرح  ایـن  هـدف  تریـن  اساسـی  و 
پایـگاه داده ” اسـت کـه کلیـه اطاعـات مربـوط بـه 
آفت کش هـای نباتـی را بـه هنـگام نگهـداری کنـد. 
نوروزیـان یـادآور شـد: عـاوه بـر هـدف کلی فـوق با 
اجـرای موفـق این طـرح می تـوان به اهـداف مهمی 
شـامل: اطـاع از وضعیت مصرف، از اسـتفاده بی رویه 
و همچنیـن مصـارف غیـر صحیـح سـم جلوگیـری 
بـر اسـاس اطاعـات جمـع آوری شـده در  کـرده و 
ایـن مسـأله چاره اندیشـی  راسـتای آسـیب شناسـی 
شـود، بـا کنتـرل فرآینـد توزیع سـم، به شـکل ریشـه 
ای از توزیـع سـموم غیـر مجـاز و معیوب و یـا قاچاق 

سـم جلوگیـری می شـود.

مسئول پیگیری و نظارت بر حسن عملکرد شبکه توزیع آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور:

» سامانه مانیتورینگ سموم « 
برای رصد و پایش مستمر سموم وارداتی و تولید داخلی، ایجاد شده است
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نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

روابط عمومی باید مدافع سازمان و 
مدعی العموم مردم باشد

نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: روابـط عمومی بایـد وکیل 
مدافـع سـازمان در خـارج از آن و مدعی العموم مردم در داخل سـازمان و وسـیله ای 

بـرای تغییـر در افکار عمومی باشـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حجـت االسـام و المسـلمین سـیدرضا تقوی 
در همایـش سراسـری مدیـران روابط عمومـی وزارت جهاد کشـاورزی بـا مدیران 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ها که روز یک شـنبه بیست و هشـتم اردیبهشت 
مـاه بـه صـورت ویدئوکنفرانس برگزار شـد ضمـن تبریـک روز ارتباطـات و روابط 
عمومـی بـه فعـاالن ایـن عرصـه، اظهـار کـرد: مـا در عصـر ارتباطـات هسـتیم و 
جهـان امـروز را جهـان ارتباطـات مـی نامنـد کـه نشـان از نقـش پراهمیـت ایـن 

حـوزه در زندگی انسـان اسـت.
وی افـزود: در دنیـا تحوالت بسـیاری ایجاد شـده و در میان ایـن تحوالت موضوع 

ارتباط بشـری برجسـته ترین موضوع است.
حجـت االسـام و المسـلمین تقـوی ادامـه داد: ارتباطات، مـردم سراسـر جهان را 
بـه یکدیگـر بسـیار نزدیک کـرده به نحـوی که گویا انسـان ها در زیر یک سـقف 

زندگی مـی کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی خاطرنشـان کـرد: مـک لوهـان از 
اندیشـمندان ایـن حـوزه در رابطه بـا ارتباطـات می گوید: »دنیـا در پرتـو ارتباطات 

بـه یـک دهکـده جهانی تبدیل شـده اسـت«.
حجـت االسـام و المسـلمین تقـوی بـا بیـان اینکـه انسـان امـروز بیـش از هـر 
زمـان بـه ارتباطـات نیازمند اسـت، افـزود: فناوری پیشـرفته ارتباطات زندگی بشـر 
را تسـخیر کـرده اسـت و بـا ایـن ابـزار نویـن ارتباطی می تـوان هویـت یک ملت 

مسـتقل را مخـدوش کرد.
نماینـده ولـی فقیه در وزارت جهاد کشـاورزی با اشـاره به تاریخچـه روابط عمومی 
در جهـان و ایـران گفـت: تاریـخ روابـط عمومـی از اواخـر قـرن هجدهـم و اوایل 
انقـاب صنعتـی ایجـاد شـد و در ایـران هـم بـه تقلیـد از غـرب در شـرکت نفـت 
ایـران و انگلیـس روابـط عمومـی به وجود آمد کـه اول با نام تبلیغات از پاالیشـگاه 

آبادان شـروع شـد.
حجـت االسـام و المسـلمین تقـوی با اشـاره به این که ابوالقاسـم حالـت و نطقی 
اولیـن بنیانگـذاران روابـط عمومـی در ایـران هسـتند، بـه نقـل از حمیـد موالنا در 
رابطـه بـا تعاریـف روابـط عمومـی عنـوان کرد: روابـط عمومـی در واقـع رابط بین 
سـازمان ها و مـردم اسـت کـه اهـداف سـازمان ها را بـرای مـردم تشـریح می کند 
و عکس العمـل مـردم را بـه سـازمان هـا انتقـال مـی دهـد. وی افـزود: یحیـی 
کمالی پـور از دیگـر اندیشـمندان حـوزه روابـط عمومـی مـی گوید: روابـط عمومی 
نوعـی مدیریـت بـوده کـه هـدف آن ایجـاد رابطه بیـن اعضـای بیرونـی و درونی 

یک سـازمان اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی تاکیـد کـرد: روابـط عمومـی باید 
وکیـل مدافـع سـازمان در خـارج از آن و مدعی العمـوم مـردم در داخـل سـازمان و 
وسـیله ای بـرای تغییـر در افکار عمومی باشـد اما اشـتباهات مدیران سـازمان ها را 

نمـی تـوان توسـط روابـط عمومی مرتفـع کرد.
وی افـزود: روابـط عمومـی انـواع مختلفـی دارد کـه بـه تبلیـغ گـرا، اطـاع گـرا، 

سـنت گرا، فنی گـرا، نامتقـارن و متقـارن تقسـیم مـی شـود.

حجـت االسـام و المسـلمین تقـوی خاطرنشـان کـرد: روابـط عمومی بایـد افکار 
عمومـی کـه در ارتبـاط با دسـتگاه هاي خود باشـد را بـدون پیـش داوری تجزیه و 
تحلیـل کنـد و در اختیـار مدیران سـازمان قرار دهـد؛ همچنین بایـد آگاهی دهنده 
باشـد نـه آگهـی دهنـده اما برخـی روابـط عمومی هـا در حـال حاضر تنهـا آگهی 

دهنده هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه این نکتـه که روابط عمومی باید سـواد رسـانه ای داشـته باشـد، 
اذعـان کـرد: یکـی از مشـکات روابـط عمومـی هـا، حرفـه ای نبـودن و بـه روز 

نبـودن آنها اسـت.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت جهاد کشاورزی:

مهندسی پیام و مدیریت محتوا از وظایف 
مهم روابط عمومی است

در ادامه سرپرسـت مرکز روابط 
عمومی و اطاع رسـانی وزارت 
جهـاد کشـاورزی گفـت: روابط 
دسـت  در  بـا  بایـد  عمومـی 
داشـتن تمـام ابزارهـای رسـانه 
پیـام  ای و مجـازی مهندسـی 
انجـام دهـد و مدیریـت محتـوا 

را بـر عهـده بگیـرد.
در  زاده  والـی  ساسـان 
مدیـران  سراسـری  همایـش 
جهـاد  وزارت  عمومـی  روابـط 
کشـاورزی بـا مدیران سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان ها که 
روز یک شـنبه بیسـت و هشتم 

اردیبهشـت مـاه بـه صـورت ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد، اظهار کـرد: وظایـف روابط 
عمومـی بایـد شـامل نظام یکپارچـه اطاعات، سـواد رسـانه ای، نهضـت تولیدمحتوا، 

باشـد. محتـوا  مهندسـی  و  مدیریـت 
وی افـزود: نقـش روابـط عمومـی مدیریت ارتباطات انسـانی و رسـانه ای اسـت و این 
بخـش بایـد بـا ایجـاد انگیـزه، سـرعت تصمیـم سـازی را افزایـش دهد و یک پاسـخ 

رسـانه ای به مشـکات باشـد.
والـی زاده تاکیـد کـرد: روابط عمومـی مدیریت بحران هـا را برعهـده دارد و می تواند 
بـا جریـان سـازی و ایجـاد کمپیـن هـا شـرایط را مدیریت کـرده و خوراک رسـانه ها 

را تامیـن کند.
وی بـا اشـاره بـه این کـه روابط عمومـی بایـد از همه ابزارهـای رسـانه ای و مجازی 
اسـتفاده کند، خاطرنشـان کرد: روابط عمومی باید با در دسـت داشـتن تمـام ابزارهای 
رسـانه ای و مجـازی مهندسـی پیام انجـام دهد و مدیریـت محتوا را بر عهـده بگیرد.

سرپرسـت مرکـز روابـط عمومی و اطاع رسـانی وزارت جهاد کشـاورزی افزود: روابط 
عمومـی بایـد مدیریـت اخبـار منتشـر شـده و نحوه رسـیدن اخبار بـه مخاطبـان را در 

نظـر بگیرد.
والـی زاده بـا اشـاره به شـعار سـال گفت: در سـال جهش تولید بایسـتی دسـتآوردها و 

خدمـات نظـام و دولـت بیان هنرمندانه رسـانه ای و اطاع رسـانی شـود.

گزارش خبرنگار “پرتو امید” از گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی های وزارت جهاد کشاورزی کشور
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علیرضـا واحـدی پـور رئیس روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
در ارزیابـی سـالیانه روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ها، شـرکت ها 

موسسـات تابعـه، به عنـوان مدیر برتـر وزارت جهاد کشـاورزی انتخاب شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در گردهمایی سراسـری مدیران روابـط عمومی 
وزارت جهـاد کشـاورزی کـه به ریاسـت ساسـان والـی زاده سرپرسـت مرکـز روابط 
عمومـی و اطـاع رسـانی ایـن وزارتخانـه برگـزار شـد، نتیجـه جشـنواره سراسـری 
روابـط عمومی هـا برتـر اعـام شـد و بـر اسـاس نتیجـه داوری هیئـت داوران در 
ارزیابـی مذکـور اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
"تعامـل  هماهنگـی"،  و  "برنامه ریـزی  ای"،  چندرسـانه  "تولیـدات  بخش هـای 
سـازمانی و تولیـد خبـر" و "شـبکه های اجتماعی" حائـز رتبه برتر بین سـازمان های 

جهاد کشـاورزی در کشـور شـد. 
در نظـام ارتباطـات یکپارچـه وزارت جهـاد کشـاورزی بـه منظـور اعتـای جایگاه و 
ایجـاد زمینـه مناسـب در جهـت آشـنایی هر چـه بیشـتر و بهتر بـا الگوهـای موفق 
و ایجـاد رقابـت سـالم بیـن روابـط عمومی هـای وزارت جهاد کشـاورزی؛ جشـنواره 

سراسـری روابـط عمومی هـا برتـر مطابـق بـا آییـن نامه ارسـالی برگزار شـد. 
هیئـت داوران بـا ترکیبـی از انجمن هـای تخصصـی روابـط عمومی هـای ایـران، 

اسـاتید، رئیـس مرکـز روابـط عمومـی وزارت جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان رئیـس 
جشـنواره، معـاون مدیـر کل روابـط عمومـی بـه عنـوان دبیر جشـنواره و مسـئوالن 
کمیته هـای ارزیابـی شـامل روسـای ادارات مرکـز روابـط عمومـی و اطاع رسـانی 
شـکل گرفـت و روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ها، شـرکت ها 

موسسـات تابعـه توسـط هیئـت داوران ارزیابـی شـدند.

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس، مدیر برتر روابط عمومی وزارتخانه متبوع شناخته شد

در گردهمایی سراسری ویدئو کنفرانسی مدیران روابط عمومی هاي وزارت جهاد کشاورزی کشور اعالم شد

پیشنهادات دبیر منتخب رؤسای ادارات روابط عمومی
منطقه دو  کشور

در ایـن جلسـه علیرضـا واحـدی پـور بـه عنـوان دبیـر منتخـب رؤسـای ادارات روابط 
عمومـی منطقـه دو  کشـور بـا اشـاره بـه چالـش هـای مربوطـه در ایـن منطقـه کـه 
عمومـًا گریبانگیـر دیگـر مناطـق نیز هسـت مـوارد زیـر را به عنـوان پیشـنهاد عنوان 

: د کر
۱-  ارتقاء جایگاه روابط عمومی از اداره به مدیریت در سازمان ها 

۲-  ایجاد سـاختار مناسـب سـازمانی برای مدیریت های جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
هـا به عنـوان رئیس اداره یا حداقل کارشـناس مسـئول

3-  ایجاد ارتباط بافصل مدیر روابط عمومی با رییس سازمان و حذف واسطه
4-  ایجاد اعتقاد رییس سازمان به اهمیت و ضرورت روابط عمومی 

5  – ترسـیم چـارت سـازمانی مناسـب و تاکیـد بـر بـه کارگیـری کامل چـارت روابط 
عمومی در سـازمانها

6-مجـزا شـدن بودجـه و اعتبـارات روابط عمومی سـازمان هـا بر اسـاس برنامه های 
عملیاتی سـالیانه

7-برگزاری فصلی نشست های منطقه ای
8- برگزاری شش ماهه نشست های کشوری

۹– تاکیـد بـر برنامـه هـای آموزشـی روز آمـد بـرای کارشناسـان و مدیـران روابـط 
ها عمومـی 

۱۰- برگزاری جشنواره های منطقه ای و ملی روابط عمومی ها
۱۱- تاکیـد برحضـور روابـط عمومـی هـای در کنفرانـس ها و سـمپوزیوم هـای ملی 

و بیـن المللی 
۱۲- اعـزام رویـا و کارشناسـان روابـط عمومـی هـا بـه کشـورهای پیشـرو در زمینـه 

کشاورزی 
۱3- تشکیل یک گروه مجازی جهت هم افزایی دانش روسای روابط عمومی 

۱4-ایجـاد بسـتر مشـترک همـکاری فـی مابیـن ترویج و روابـط عمومی سـازمان ها 

جهـت هـم افزایـی دانش بهـره بـرداران بخش کشـاورزی و کارشناسـان امر
۱5-پیگیـری جـدی بخشـنامه هـای سـنوات گذشـته و اسـتفاده از راه کارهـا و فنون 
مذاکـره بـرای متقاعـد کـردن مدیـران مربوطـه کـه تاکنون  چندین سـال مسـکوت 
مانـده  و شـاهد ارتقـاء دیگـر بخـش هـا از حملـه تحـول اداری و تنظیـم بـازار ظرف 

مـدت کوتاهـی بـوده ایم.
۱6-روابـط عمومی هـا بایـد مشـاور ارشـد رسـانه ای سـازمان های جهـاد کشـاورزی 

اسـتان ها باشـند
۱7-تعریـف ردیـف اعتبـار بـرای روابـط عمومـی در موافقـت نامـه های اسـتانی جهت 
انجـام خدمـات بهتـر که امری ضروری اسـت و در نظـر گرفتن اعتبـار از اعتبارات ملی.
۱8-بـا توجـه بـه ایـن کـه خیلـی از دوره هایـی که اعـام می گـردد هزینه داشـته و 
سـازمان هـا در اعـزام مدیـران روابـط عمومی به ایـن دوره ها معذوریـت دارند در این 

خصوص راه کار هایی  اندیشـیده شـود 
۱۹-احیاء بخشـنامه سـال ۱388 وزارت متبوع در تشـکیل شـورای اطاع رسـانی در 
سـطح وزارتخانـه بـا دبیـری رئیس مرکز و بـه طبع آن در اسـتان ها بـا دبیری رئیس 
روابـط عمومـی جهاد کشـاورزی اسـتان ها و ایجاد شـکل و فرم قانونی برای تشـکیل 
شـورای هماهنگـی روابـط عمومـی های بخش کشـاورزی کشـور برای هـم افزایی و 
هماهنگـی بیشـتر روابـط عمومی های دسـتگاه های مسـتقل زیر مجموعـه در جهت 

توانمندسـازی ، اطـاع رسـانی و اطـاع یابی و اقناع افـکار عمومی 
۲۰-لحـاظ شـدن دریافـت سـختی شـرایط کار روابـط عمومـی بـه عنـوان کارهـای 

سـخت و پـر اسـترس
در خاتمـه ضمـن تشـکر مجـدد از رییـس محتـرم مرکـز ، امیدواریـم بـا توجـه بـه 
تاکیـدات و منویـات مقـام معظـم رهبری مبنی بر اطاع رسـانی هنرمندانـه از خدمات 
دولـت و بـا توجـه بـه رویکـرد شـما در گشـایش فصـل جدیـد فعالیـت هـای روابـط 
عمومـی و کسـب جایـگاه در خور شـان و مقام همه فعالیـن روابط عمومـی در وزارت 
متبـوع در سـال جـاری شـاهد تغییـرات بسـیار خـوب، راه گشـا و اثـر بخش باشـیم و 
بسـیار خرسـندیم کـه هر روز انـرژی بیشـتری را با در خدمت شـما بودن مـی گیریم.
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دبیـر سـتاد شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتان فـارس با بیـان این 
مطلـب کـه در سـازمان هـای مختلـف بـا تخصـص هـای متنـوع روبـرو هسـتیم 
گفـت: بایـد بـا همـکاری نیروهـای متخصـص، امر بـه معـروف و نهـی از منکر را 

کنیم.  تخصصـی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـلیمان 
مهـدوی در جمـع دبیـران شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و دسـتگاه هـای وابسـته افزود: ما بـه دنبال هـم افزایی 
و حرکـت جامعـی بـر اسـاس تخصص های هـر یک از سـازمان های اسـتان و از 

جملـه سـازمان جهاد کشـاورزی فارس هسـتیم.
وی اظهـار کـرد: شـوراهای سـازمان هـای دولتـی اسـتان فـارس موظف هسـتند 
معـروف و منکـر تخصصـی سـازمان خود را مشـخص کنند تـا بتوانیم در دسـتگاه 

هـای مشـابه نیـز از آن هـا اسـتفاده کنیم.
ایـن مقـام مسـئول به بیانـات مقام معظـم رهبـری در گام دوم انقاب اشـاره کرد 
و گفـت: بـرای رسـیدن بـه تمدن اسـامی سـه موضوع جامعـه پـردازی، حکومت 
اسـامی و تمـدن اسـامی مطـرح اسـت که در این راسـتا امـر به معـروف و نهی 
از منکـر تسـهیل بخـش سـاماندهی تمـدن اسـامی اسـت کـه مـی تـوان جامعه 

اسـامی را بر پایـه آن مدیریـت کرد.
وی بـه بعضـی از فعالیـت هـای ذاتـی سـازمان هـا اشـاره و تصریح کـرد: خدمت 
بـه مـردم اصلـی ترین معروفی اسـت کـه بایـد در تمام سـازمان ها نهادینه شـود.

مهـدوی مسـئولیت پذیـری اجتماعی و باال بردن آسـتانه تحمل مسـئولین را الزمه 
اجـرای قانـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر جمعی دانسـت و افـزود: باید یک 
هـم گرایـی در جهـاد کشـاورزی بـه وجـود بیاوریم که بـه عنوان یک شـاخص در 

تمـام ادارات، بـا کار جهـادی در امـر بـه معروف و نهـی از منکر یـک الگوی کامل 
باشـد به خصـوص در رفتار و پاسـخگویی مسـئولین و کارکنان.

دبیـر سـتاد امـر بـه معروف و نهـی از منکر اسـتان فـارس با اشـاره به گفتـه مقام 
معظـم رهبـری در مـورد تاثیـر قطعی امر بـه معروف و نهـی از منکر گفـت: ما نیز 
ایـن تاثیـر را قطعـی اما با تاخیر مـی دانیم چرا کـه ظرفیت پذیرش افـراد مختلف، 
متفاوت از یکدیگر اسـت و باید انسـان بسـیار دید باز و دلی روشـن داشـته باشـد 

کـه بـه سـرعت گفته مـا را بپذیـرد و در اعمال او تاثیـر بگذارد.
در ادامـه ایـن جلسـه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، گفـت: ما به 
ترویـج به عنـوان مهمترین رکن این سـازمان در بحث تعلیم و آموزش کشـاورزان 
نـگاه مـی کنیـم و بـه نوعی رفتـار غیر علمـی را که بـر پایه دانش نیسـت و منجر 
بـه بهـره وری نمـی شـود به لحاظ علمـی نهی کـرده و از رفتارهایی کـه می تواند 

منجـر بـه بهره وری باالتر شـود حمایـت می کنیم.

امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی تخصصی می شود

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس:
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محمدمهـدی قاسـمی؛ حجم بسـیار باالیـی از فعالیت های ترویجی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس را آموزش و توانمندسـازی بهره برداران دانسـت و افزود: 
وظیفـه و رسـالت اصلی مـا مباحث ترویـج و راهنمایی کشـاورزان، بهره بـرداران و 

ارباب رجوع در کنار توانمندسـازی مسـتمر کارکنان اسـت.
وی اظهـار کـرد: بـه یمـن پتانسـیل طبیعـی اسـتان فـارس، کشـاورزان پیشـرو 
و محققیـن ارزشـمند و کارشناسـان زبـده و دانشـگاه هـای پیشـرو از ظرفیـت 
بسـیار خوبـی در بخـش کشـاورزی برخـوردار هسـتیم. بخـش عمـده ای از تامین 
محصـوالت در حـوزه هـای مختلـف دام، زراعـت و باغبانی بر عهده اسـتان فارس 

اسـت و باالتـر از ده درصـد در تامیـن امنیـت غذایـی کشـور سـهیم هسـتیم. 
ایـن افتخـارات بـا هـم افزایـی و بـا همـت تـاش گـران اصلـی ایـن عرصـه که 
کشـاورزان هسـتند و نیـز بـا ارتبـاط خوبی کـه با مجموعـه دولتی و خانـواده جهاد 

کشـاورزی وجـود دارد، بـه دسـت آمده. 
قاسـمی بخـش عمـده ای از عملکـرد خـوب ایـن سـازمان را برگرفتـه از انقـاب 
عنـوان کـرد و گفت: سـازمان جهـاد کشـاورزی در ابتدا یـک نهاد انقابـی بوده و 
در طـول دوران ارتبـاط موثـری با کشـاورزان برقـرار کرده که منشـاء خیر و برکت 

بسـیار زیادی شـده است. 
بـه گفتـه وی؛ تامیـن بـرق، آب و راه روسـتایی پروژه های بسـیار بزرگـی بوده که 

جهادگـران هـم زمـان بـا مباحثی را که در جبهه داشـتند، در پشـت جبهـه نیز این 
خدمـات رسـانی را بـه بخش های محروم کشـور می رسـاندند و امـروز هم جامعه 
هـدف جهـاد کشـاورزی، همیـن روسـتاییان و کشـاورزانی هسـتند کـه در تامیـن 

امنیـت غذایـی کشـور نقش اصلـی را بر عهـده دارند .
قاسـمی اظهـار کـرد: امیدواریم بـا تاثی از همـه آداب دینی و تکالیفی که در شـرع 
بـه عهـده مـا گذاشـته شـده و بـا فرهنگ و تمـدن دیرینـه ای کـه داریـم بتوانیم 

وظیفـه خطیـر تامیـن امنیـت غذایی را بـه خوبی انجـام دهیم.
در ادامه این جلسـه مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: مقام معظـم رهبری اهمیـت امر بـه معروف و نهـی از منکر 

را در مقابلـه بـا تمـام تهاجـم هـای امـروز جامعـه اسامی،بسـیار زیاد مـی دانند و 
زنـده و پویـا بودن ، هوشـیاری، آسـیب ناپذپری، امیـدواری و آمـاده مقاومت بودن 
هـر یـک از افـراد جامعه را نیـز از دیگر دالیل آن دانسـته و مـی فرمایند: این یک 
تکلیف همیشـگی مسـلمانان اسـت و جامعه اسـامی بـا این تکلیف زنـده می ماند 

و قـوام حکومـت اسـامی بـا امر به معـروف و نهی از منکر اسـت.
سـید محسـن قائمـی افزود: در سـازمان جهاد کشـاورری نگاه ما بـه واجبات دینی 
ماننـد نـگاه شـورای امـر بـه معروف و نهـی از منکر اسـت به این جهت کـه انجام 

کار اربـاب رجوع بـر اقامه نماز جماعـت اولویت دارد.
وی تصریـح کـرد: در شـورای سـامت اداری کـه جلسـات آن به صورت مسـتمر 
برگـزار مـی شـود هـر بخشـی از مجموعه جهاد کشـاورزی زیـر ذره بیـن قرار می 
گیـرد و تمامـی گلـوگاه هـای فسـاد یک مجموعه شناسـایی شـده و علـت بروز و 

راه هـای شناسـایی و رفـع آن هـا در جلسـات ارائه می شـود. 
قائمـی تصریـح کـرد: اگـر کار بـه نحـو احسـن در مجموعـه انجـام شـود امـر به 
معـروف اسـت و اگـر کـم کاری صـورت گیـرد منکـر انجام شـده اسـت. این یک 
وظیفـه ای اسـت کـه مجموعـه جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا توجـه بـه 

تخصصـی بـودن فعالیـت هایـش بـه آن توجـه ویـژه دارد.
بـزرگ  خانـواده  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  شـورای  نشسـت  اولیـن 
ایـن  بـه ریاسـت محمدمهـدی قاسـمی رئیـس  جهادکشـاورزی اسـتان فـارس 
سـازمان و بـا حضـور سـید محسـن قائمی مسـوول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، سـلیمان مهـدوی دبیر سـتاد امر بـه معروف و 
نهـی از منکـر اسـتان فـارس، مدیران کل دسـتگاه های وابسـته به این سـازمان و 
دبیـران امـر بـه معروف و نهی از منکر این دسـتگاه هـا و دیگر اعضاء برگزار شـد.

 در ایـن مراسـم از سـوی دبیـر سـتاد امر به معـروف و نهی از منکر اسـتان فارس، 
بـا تقدیـم حکمی محمد مهدی قاسـمی رییس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان را 
بـه عنـوان رییـس شـورای امـر به معـروف و نهـی از منکر ایـن سـازمان به مدت 

دو سـال منصوب کرد.

ادامه سرمقاله از صفحه اول
ــواده  ــد خان ــکاران ارجمن ــای هم ــاش ه ــدوارم ت امی
بــزرگ روابــط عمومــی جهــاد کشــاورزی و بــه ویــزه 
ایــن خانــواده در اســتان پهنــاور فــارس موجــب 
رضایــت خداونــد رحمــان و کلیــه ذی نفعــان مجموعــه 
گســترده بخــش کشــاورزی قــرار گیــرد و مــا همــواره 
ــا در  ــترس ه ــال؛  اس ــزد متع ــتعانت از درگاه ای ــا اس ب

ــند. ــکننده باش ــا ش ــل م مقاب

ــه ایســت  ــه هــر ترتیــب هفتــه روابــط عمومــی بهان ب
تــا فعالیــت نیروهــای روابــط عمومــی در ســازمان هــا 
ــی  ــران، ارزیاب ــوی مدی ــری از س ــق ت ــگاه عمی ــا ن ب
شــده و از تــاش هــای ایــن عزیــزان قدردانــی گــردد. 
ــام   ــات تم ــاش و زحم ــود از ت ــه خ ــه نوب ــب ب اینجان
عزیزانــی کــه در دورتریــن نقــاط کشــور جــزو خانــواده 
ــه  ــتند و ب ــی هس ــط عموم ــزرگ رواب ــیار ب ــیار بس بس
ــز  ــد مرک ــن ارجمن ــرم  و معاونی ــس محت ــژه از رئی وی

روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت متبــوع گرفتــه 
ــران،  ــه در ته ــزی ک ــکاران عزی ــک هم ــک ت ــا ت ت
بــزرگ  خانــواده  اختصاصــًا  و  دیگــر  اســتان های 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــط عموم رواب
ــی نمــوده، صحــت، ســامتی  ــارس تشــکر و قدردان ف
ــتی  ــای هس ــه دان ــان را از یگان ــق روز افزونش و توفی

ــم. ــش خواهان بخ
علیرضا واحدی پور

چالش های پیش روی هنر هشتم ؛ هشتمین شغل استرس زای جهان
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کشـاورزی  جهـاد  وزارت  چغندرقنـد  طـرح  مجـری 
گفـت: قیمـت هـر کیلوگـرم چغندرقنـد بهـاره 6۰۲4 
ریـال بـه اضافـه 5۰۰ ریـال کمـک هزینـه حمـل در 
نظر گرفته شـده که نسـبت به سـال گذشـته افزایش 

64 درصـدی داشـته اسـت.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، پیمـان حصادی روز 
سـه شـنبه نهـم اردیبهشـت مـاه در سـتاد چغندرقنـد 
کیلوگـرم  هـر  قیمـت  کـرد:  بیـان  فـارس  اسـتان 
چغندرقنـد پاییـزه 5۹۰۰ ریـال به اضافـه ۱۰۰۰ ریال 

کمـک هزینـه حمل اسـت.
بـه گفتـه وی؛ به ازای هـر تن چغندرقنـد تحویلی، دو 
کیلوگرم شـکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله توسـط کارخانجات 

به عنـوان جایزه اختصاص داده می شـود.
حصـادی ابـراز کرد: سیاسـت وزارت جهاد کشـاورزی 
در افزایـش عملکـرد در واحد سـطح کشـت چغندرقند 
بهـاره و توسـعه سـطح زیرکشـت و افزایـش عملکرد 
در واحـد سـطح چغندرقنـد پاییـزه بـه خصـوص در 

مناطق مسـتعد کشـور اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه در اسـتان های 
جنوبـی از جمله خوزسـتان و مناطق گرمسـیر اسـتان 
فـارس امـکان کشـت چغندرقنـد پاییـزه وجـود دارد، 
افـزود: سـه کارخانـه قنـد فعـال در اسـتان فـارس 
توانایـی دو دوره بهـره برداری و اسـتحصال چغندرقند 

بهـاره و پاییـزه را دارند.
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  چغندرقنـد  طـرح  مجـری 
تصریـح کرد: سـطح ۱۱۰ هزار هکتاری برای کاشـت 
چغندرقنـد بهـاره در دسـتور کار قرار گرفتـه و تاکنون 

85 هـزار هکتـار قـرارداد کشـت منعقد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـطح اباغـی ۱۱ هـزار هکتـاری 
اسـتان فـارس، گفـت: تاکنـون چغندرقنـد بهـاره در 
سـطحی بالـغ بـر پنـج هـزار هکتـار در ایـن اسـتان 

منعقـد شـده اسـت.
حصادی به بسـته های تشـویقی کارخانجـات قند نیز 
اشـاره کرد و افـزود: مسـاعده های مالی بـدون بهره، 
در اختیـار قـرار دادن نهاده هـا بـه صـورت امانـی تـا 

زمـان برداشـت و خریـد تضمینـی چغندرقنـد از جمله 
کمک هـای ایـن بنگاه هـای تولیدی اسـت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس:
حمایت جهاد کشاورزی از کشت 

چغندرقند

در ادامـه معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: این سـازمان در تامین 
نهاده هـای مـورد نیاز چغنـدرکاران از جملـه کودهای 

شـیمیایی از کارخانجـات قنـد حمایت می کند.
حسـین پژمـان بـا اشـاره بـه افزایـش قیمـت خریـد 
چغندرقنـد بهـاره و نقـش ایـن گیاه در تناوب کشـت، 
تصریـح کرد: کاشـت چغندرقنـد از هر جهت به سـود 
کشـاورزان اسـت از ایـن رو جهـاد کشـاورزی فـارس 
کارخانجـات  و  چغنـدرکاران  بـا  را  الزم  همـکاری 

چغندرقنـد خواهـد داشـت.
وی از مشـکات چغنـدرکاران را تامیـن لولـه تیـپ 
تولیـد  شـرکت های  بـا  افـزود:  و  برشـمرد  آبیـاری 
کننـده هماهنـگ می شـود کـه کارخانجات قنـد تنها 
بـا سـپردن ضمانت هـای الزم، لوله تیپ مـورد نیاز را 

تامیـن کننـد و همچنیـن اجـرای سـامانه های آبیاری 
دسـتورالعمل های  براسـاس  چغندرقنـد  مـزارع  در 

جـاری و قانونـی در اولویـت قـرار دارد.
بـه گفتـه پژمـان؛ کشـاورزان در مناطـق مسـتعد بـا 
برداشـت جـو، امـکان کاشـت چغندرقند بهـاره دارند.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه در سـال 
تضمینـی،  خریـد  چغندرقنـد  کارخانجـات  جـاری 
متعهـد شـدند، گفـت:  را  نقـدی  و  فـوری  پرداخـت 
مسـاعده های مالـی بـدون بهـره و در اختیـار قـرار 
امانـی  بـه صـورت  چغنـدرکاران  بـه  نهاده هـا  دادن 
تشـویقی  بسـته های  جملـه  از  برداشـت  زمـان  تـا 

اسـت. چغندرقنـد  کارخانجـات 
سـطح اباغـی کشـت چغندرقنـد در اسـتان فـارس، 
۱۱هـزار هکتار اسـت که بر اسـاس آخریـن اطاعات 
کارخانجـات قنـد مرودشـت، اقلید و کـوار تاکنون پنج 
هـزار هکتـار قـرارداد منعقـد شـده و حـدود دو هـزار 

هکتار کشـت شـده اسـت.
نشسـت سـتاد چغندرقنـد اسـتان فـارس، بـا حضـور 
محمدمهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس، نماینـدگان سـه کارخانـه چغندرقنـد 

اسـتان فـارس و نماینـده کشـاورزان برگـزار شـد.

مجری طرح چغندرقند کشور:

افزایش 64 درصدی قیمت چغندرقند بهاره
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکه 
بـر اسـاس پیش بینی ها در سـال 
جـاری حـدود 8 درصـد کلـزای 
کشـور در فـارس تولید می شـود، 
ایـن  برداشـت  تاکنـون  گفـت: 
بـر  بالـغ  سـطحی  در  محصـول 
هشـت  در  هکتـار  هـزار  چهـار 
شهرسـتان جنوبـی اسـتان فارس 
صـورت گرفتـه و بیـش از هفـت 

هـزار و صـد تـن محصـول کلـزا اسـتحصال شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی تصریح 
کـرد: اتحادیـه کمبایـن داران این اسـتان در برداشـت محصوالت 
بـا توجـه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی کشـور سـهیم اسـت و در 
بیشـتری برداشـت را مدیریـت می کنـد از ایـن رو تـاش شـده 
اسـت حتـی مزارع کلـزا با قطعات کوچـک در دورتریـن نقطه این 

اسـتان بـا کمبایـن همـراه با هـد مخصوص برداشـت شـود.
بـه گفتـه وی؛ برداشـت کلزا در اسـتان فارس از هفدهـم فروردین 
ماه شـروع شـده و تـا نیمه دوم مرداد مـاه ادامه پیـدا می کند و در 
حـال حاضـر شـرکت بازرگانـی دولتی در حـال خرید دانـه روغنی 
بـه قیمـت چهار هـزار و 66۰ تومان اسـت و حداکثر تـا یک هفته 

پـس از تحویـل کلزا، پـول کلزاکاران پرداخت شـود.
خریـد  مراکـز  فـارس،  اسـتان  سـطح  در  کـرد:  ابـراز  قاسـمی 
استانداردسـازی شـده و دارای سـیلوهایی بـا نگهـداری حداقـل 
ظرفیـت سـه تـا چهـار هـزار بـا پراکنـش خوب در سـطح اسـتان 
وجـود دارد و مشـکلی بـرای نگهـداری کلـزای خریداری شـده در 
شهرسـتان های جنوبی اسـتان و سـایر شهرسـتان ها وجـود ندارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کلـزای خریـداری شـده در کارخانجـات 
داخلـی تبدیـل بـه روغـن می شـود، اظهـار کـرد: از کارخانجـات 
روغـن بـه منظـور مشـارکت زنجیـره ای در تولیـد کلـزا حمایـت 

می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در سـال 
زراعـی ۹۹-۹8 ، سـطح زیـر کشـت کلـزا در ایـن اسـتان بالـغ بر 
۱6 هـزار و 7۰۰ هکتـار بـود که پیش بینی می شـود از این سـطح 
زیـر کشـت بالـغ بـر 35 هزارتـن دانـه کلـزا اسـتحصال و تحویل 

مراکـز خرید شـود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استحصال حدود 8 درصد کلزای کشور 
از مزارع استان فارس
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
مراکـز  پهنه هـا،  در  کشـاورزی  وسـیع  عرصه هـاي 
و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا همگـی 
مگاپـروژه هسـتند کـه بـرای مدیریـت کـردن ایـن 
ایـن رو  از  بـاال اسـت  بـه سـواد  نیـاز  مگاپروژه هـا 
مـدل تعالـی سـازمانی )EFQM( به عنـوان یک مدل 
مدیریتـی کـه باعـث افزایـش بهـره وری در بخـش 
کشـاورزی می شـود در ایـن سـازمان جـاری سـازی 

است. شـده 
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت 
شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد  مدیـران  بـا 
اسـتان فـارس تصریـح کـرد: بـر اسـاس ایـن مـدل 
ماموریت هـا، چشـم اندازهـا و اسـتراتژی هـا تدویـن 
شـده اسـت و بـه دنبـال دسـتیابی بـه نتایج هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه نتایـج بایـد از طریـق رهبـری یا 
مدیریـت درسـت با اتخـاذ اسـتراتژی هاي بـه هنگام 
کـه از تحلیـل سـوات اسـتخراج شـده دنبـال شـود، 
افـزود: ایـن نتایـج بـا اسـتفاده از ظرفیـت کارکنـان، 
منابـع و شـراکت هـا و احصای همـه فرآیندها در یک 

بسـتر رشـد و یادگیـری حاصـل می شـود.
مـدل  یـک  سـازمانی  تعالـی  کـرد:  ابـراز  قاسـمی 
بـرای  مـدل  ایـن  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  مدیریتـی 
جاری سـازی هـر اسـتراتژی بایـد الگـوی رادار حاکم 

باشـد تـا بهبـود مسـتمر حاصـل شـود.
بـه گفتـه وی؛ مدل تعالـی باعث انسـجام، هماهنگی، 
هـم افزایـی و بهبـود مسـتمر در مجموعـه خانـواده 

بـزرگ جهـاد کشـاورزی می شـود.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جـاری جایـزه تعالـی 
شهرسـتانی در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار دارد، 
تصریـح کـرد: مدیران جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها 
بـر اسـاس مـدل تعالـی ارزیابی مـی شـوند از این رو 
بایـد شـرایط رشـد و یادگیـری برای خـود و همکاران 

سـازند. فراهم 
قاسـمی شناسـایی ذی نفعان را اولین گام برای شـروع 
هـر فعالیـت برشـمرد و افـزود: بـه منظـور برقـراری 
ارتبـاط موثـر بایـد جایـگاه ذی نفعـان را بـه لحـاظ 

عاقـه و قـدرت مشـخص شـود.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
شـده  اخـذ  تعالـی  نامه هـای  گواهـی  بـه  گریـزی 
توسـط ایـن سـازمان زد و ابـراز کـرد: در حـال حاضر 
تندیـس  جایـزه  بـه  دسـتیابی  سـمت  بـه  سـازمان 
بلوریـن در حرکـت اسـت کـه در ایـن راه هـر کـدام 
از مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان هـا یک واحد 
عملیاتـی سـازمان هسـتند و بر اسـاس ظرفیـت ها و 
توسـط  اسـتراتژی  نقشـه  پتانسـیل های شهرسـتان، 
معاونـت برنامه ریـزی تدویـن و اعـام شـده اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در نشست با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان:

افزایش بهره وری در کشاورزی با جاری سازی مدل تعالی سازمانی
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اطالع رسانی ضرورت کار هر مدیر
قاسـمی بـا بیـان اینکـه انعـکاس دسـتاوردها و اقدامات مثبـت، روحیه نشـاط در 

جامعـه ایجـاد مـی کنـد، گفت: اطـاع رسـانی ضـرورت کار هر مدیر اسـت.
وی بـا اشـاره به شـرایط حاکـم بر جامعه بـه دلیل شـیوع کرونا و تغییـرات حوزه 
اقتصـاد در شـرایط فعلـی، افـزود: از این شـرایط به عنـوان فرصت اسـتفاده کنید 
و بـا اسـتفاده از حوزه آی تـی و فن آوری اطاعات فرآینـد کاری را اصاح کنید.
قاسـمی بیـان کـرد: بـه منظـور حـل مسـائل اولویـت دار ماننـد کمبـود وسـیله 
جدیدالتاسـیس  شهرسـتان هاي  در  اداری  پسـت های  تکلیـف  تعییـن  نقلیـه، 
و سـایر مـوارد، تیم هـاي کاری بـا حضـور مدیـران شهرسـتان های درگیـر بـا 
مشـکات و مدیران سـتادی مربوطه تشـکیل و با همفکری و تشـریک مسـاعی 

ارائه شـود. راهـکاری 

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس:
مدیران نگاه ویژه به زکات داشته باشند

در ادامـه ایـن جلسـه مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: زکات واجب فراموش شـده ای اسـت که سـال ها 
بـه آن پرداختـه شـده امـا در حدی که باید و شـاید مـورد توجه قرار نگرفته اسـت 
از ایـن رو مدیـران بایـد بـا نـگاه ویـژه زمینـه پرداخـت زکات بـرای کشـاورزان را 

تسـهیل و زکات را جمـع آوری کننـد.
در ادامـه ایـن جلسـه سـید محسـن قائمـی در نشسـت مدیـران جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان هاي اسـتان فـارس با اشـاره بـه بارندگی ها خـوب و پراکنش مناسـب 
ایـن بارندگـی ها در سـال جـاری بیان کـرد: امیدوارم بـا تدبیر مناسـب و همراهی 

بـا کشـاورزان عزیـز سـال خوبی را بـرای جهـش تولید رقـم بزنیم.
وی افـزود: یـک مدیر در حکومت اسـامی عاوه بر اشـراف بر مسـائل تخصصی، 

علمی و اداری باید رفتار، کردار، منش و برخورد اسـامی داشـته باشـد.
بـه گفتـه قائمـی؛ مدیـر اسـامی بایـد آگاه و زیرک باشـد و علـی رغـم اعتماد به 

زیـر مجموعـه بایـد آگاهانـه و بـا تیزبینـی عملکرد همـکاران را پایـش کند. 
ایـن روحانـی بـا بیـان اینکـه مدیـران باید بـه پسـت و مسـئولیت به عنـوان یک 
ارزش نـگاه کننـد تا باعث تعالی شـود، ابراز کرد: مجموعه جهاد کشـاورزی سـبقه 

انقابـی و اسـامی دارد از ایـن رو تخلـف زیبنـده این مجموعه نیسـت.
وی؛ مسـئولیت را بـار امانـت سـنگینی دانسـت و افـزود: تـا لحظـه ای که انسـان 
موقعیـت خدمـت برایـش فراهـم اسـت بایـد بـه نحـو احسـن و تمـام و کمـال به 

خلـق خـدا خدمـت کند.

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
اظهـار کـرد: امیـدوارم در سـال جهش تولیـد با خدمت فـراوان تر به مـردم، زمینه 
جلـب رضایـت خلـق و در پی آن رضایت خداونـد تبارک و تعالی را فراهم سـازیم.

مدیر حراست جهاد کشاورزی فارس:
رویکرد حراست تعاملی است

مدیـر حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: رویکـرد کلی این 
مدیریـت در خصـوص مدیـران سـتادی و شهرسـتانی، تعامل دوطرفه اسـت.

در ادامه این جلسـه محمد جعفر ملک زاده در نشسـت با مدیران جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان هاي اسـتان فارس با اشـاره به اینکه نیروی انسـانی باالترین سـرمایه 
یـک سـازمان اسـت، تصریح کـرد: در راس ایـن نیروهـا مدیران هسـتند و وظیفه 

مدیریـت حراسـت؛ حفاظـت و صیانت از ایـن افراد و جایگاه آنان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه صیانـت از مدیـران و کارشناسـان اخـاق مـدار و قانـون مدار 
بـه نحواحسـن صـورت خواهد گرفـت، افزود: اگـر فردی خـدای ناکـرده مغرضانه 
و بـه عمـد قوانیـن را نقـض کند و قصـد خیانت به مجموعه را داشـته باشـد قطعًا 

حراسـت بـا اقتدار تمـام در مقابـل آن افراد خواهد ایسـتاد.
ملـک زاده بیـان کـرد: در صورتـی کـه خافـی ناآگاهانـه صـورت گیـرد، وظیفـه 
حراسـت شهرسـتان ها و سـتاد، تذکـر اسـت کـه امیدواریـم همـکاران بـه ایـن 

تذکـرات توجـه کننـد تـا در مواقـع الزم بتوانیـم از همـکاران دفـاع کنیـم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه نظـارت تنها بـر عهده بازرسـی و 
حراسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس نیسـت، ابـراز کرد: این رسـالت 
برعهـده برخـی از ادارات بـرون سـازمانی نیـز قـرار داده شـده و هـدف مـا حـل 

مشـکات درون سـازمان اسـت.
مدیـر حراسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: تقویـت و 
حمایـت مدیـر شهرسـتان از مسـئول حراسـت باعث ایجـاد یک مجموعه سـالم و 

امـن و تسـهیل دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی می شـود.
بـه گفتـه وی؛ مسـئول حراسـت شهرسـتان امیـن، بـازو، چشـم تیزبین و مشـاور 

مدیـر اسـت از ایـن رو تضعیـف حراسـت در واقـع تضعیـف مدیـر اسـت.
ملـک زاده افـزود: حراسـت بایـد قـوام و دوام مجموعـه را بـا همراهـی و کمـک 
مدیـر در مجموعـه اش فراهـم کند تـا خدمت بهتری بـه بهره برداران ارائه شـود.
مدیـر حراسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان اینکـه مدیران 
شهرسـتان هـا نباید سـلیقه هاي سیاسـی، شـخصی، حـب و بغـض را در عزل و 
نصـب هـا دخالـت ندهند، ابـراز کرد: عـزل و نصب مدیران حراسـت شهرسـتان 

بایـد بـا هماهنگـی ایـن مدیریت انجام شـود.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در اولیـن گردهمایـی مدیـران 
سـتادی و دسـتگاه هـای وابسـته، ضمـن تبریـک هفتـه روابـط عمومـی بـه همه 
تـاش گـران ایـن عرصـه و عـرض خـدا قوت بـه آنها گفـت: اگـر بپذیریـم تمام 
کارهایـی کـه مـا انجـام می دهیـم برای جلـب رضایـت ذی نفعان ما اسـت و آنها 
مردمانـی هسـتند در قالب هـای مختلف اعم از مشـاور، پیمانکار، کشـاورز، دامدار، 

باغـدار و ... مهندسـی ایـن ارتباطـات بـا روابط عمومی اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمدمهدی 
قاسـمی افـزود: نقـش روابط عمومی در اطاع رسـانی و به روز رسـانی آنها بسـیار 

بسـیار پر رنگ اسـت.
او گفـت: در تنویـر افـکار عمومـی مـردم و همـه ذی نفعـان و جلـب رضایـت آنها 
و خیلـی وقـت هـا ابهام زدایـی نقـش روابط عمومـی بسـیار پررنگ اسـت و انتظار 
ایـن اسـت کـه روز بـه روز سـازمان هـای متعالی بـه روابـط عمومی بیشـتر بها و 

بدهند. اهمیـت 
قاسـمی اظهـار کـرد: روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 
نمایندگـی از همـه دسـتگاه های وابسـته حائز رتبه برتر شـده اسـت و جـای تقدیر 

دارد.
 وی افـزود: از تمـام تـاش هـا و زحماتـی کـه به صـورت شـبانه روزی در فضای 
مجـازی و مباحـث پیـام رسـانی، اطـاع رسـانی و آگاه سـازی مـردم کشـیده می 

شـود از همـکاران روابـط عمومی تشـکر مـی کنم. 
قاسـمی تاکیـد کـرد: انتظـار این اسـت اقدامات بسـیار خوبـی که داریـد انجام می 
دهیـد و تـاش می کنیـد حتمـًا بایـد بـه اطـاع مردم رسـانده شـود چرا کـه آگاه 
شـدن مـردم در پیشـبرد اهدافـی که شـما دارید کمک مـی کند و وظیفه ما اسـت 

کـه مـردم را آگاهشـان کنیـم و به آنهـا اطاع رسـانی کنیم.
وی افـزود: خیلـی وقـت هـا ذهنیـت مـردم از کارهایـی کـه مـا داریـم انجـام می 
دهیـم ذهنیتـی منفـی اسـت بـه این دلیـل که فضـا خالی اسـت و همیـن ذهنیت 
منفـی بـه علـت خالـی بـودن عرصـه اطـاع رسـانی اسـت کـه جایگزیـن همـه 
اقدامـات مثبـت شـما می شـود، بعضی وقت هـا این انتقاداتـی که می شـود به دلیل 
کمبـود اطـاع و اطـاع رسـانی اسـت. مـا در مجموعه سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در زمینـه خبـر و اطـاع رسـانی در ارزیابـی عملکردی کـه ماهیانه 
داریـم ارائـه مـی دهیـم شـاخص تعریف کـرده ایـم و بر مبنـای آن دوسـتان نمره 
مـی دهنـد و در یـک درصـدی از عملکـرد عزیـزان این طور بررسـی می شـود به 
نظـرم اگـر کسـی کار شـاخصی دارد انجـام مـی دهـد ایـن کار قابل ارائه اسـت و 

ارائـه هـم مـی دهـد و بایـد جـزو وظایف ذاتی هر کسـی باشـد. 
قاسـمی در قسـمتی از سـخنان خود گفـت: در عرصـه مدیریـت از مهم ترین اجزاء 
مدیریـت بحـث برنامـه ریزی اسـت و نداشـتن برنامه ریـزی نقطه ضعف اساسـی 
کسـی اسـت کـه در مدیریت وارد شـده و نداشـتن برنامـه هیچ آینـده ای هم نمی 

توانـد بـرای مدیر متصور باشـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به جاری سـازی مـدل تعالـی سـازمانی در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کرد: بـا معاونـت برنامه ریزی این سـازمان 
همـراه شـوید بایـد تعالـی سـازی را همراهی کنیـد چرا کـه تعالی سـازمانی مدلی 

سـاده بـرای مدیریت ما اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: همبسـتگی و انسـجام در 
کارهـا بـرای پیشـبرد کارهـا بسـیار ضـروری اسـت و در جلسـاتی کـه شـما دارید 
ایـن همبسـتگی و انسـجام را در ادارات خـود در شهرسـتان ها نیز بـه وجود آورید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در اولین گردهمایی مدیران ستادی و دستگاه های وابسته در سال 1399:

انتظار این است که سازمان های متعالی، به روابط عمومی بیشتر بهاء دهند
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آمـوزش   و  تحقیقـات  مرکـز  دارای  دولتـی  تنهـا دسـتگاه  مـا  کـرد:  تصریـح  او 
کشـاورزی هسـتیم حتمـا از تمـام ظرفیـت هـای تحقیقـات بیشـترین اسـتفاده را 
کنیـد زیـرا تـا همـه امـورات مـا دانـش  بنیـان نشـود بـه بهـره وری نمی رسـیم.

وی گفت: امیدوارم این جامعه بزرگ کشـاورزی اقتصادش، معیشـتش و اشـتغالش 
را بـا برنامـه ریـزی علمی تـر و هـم افزایـی بهتـری کـه با هـم خواهیم داشـت با 

شـرایط بهتری پیشـر ببریم.

روابط عمومی ها؛ چشم و گوش سازمان
در ادامـه جلسـه رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس ضمـن تبریـک فرا رسـیدن روز و هفته روابـط عمومی و تجلیـل از زحمات 
همکاران سـتادی، شهرسـتانی و دسـتگاه های وابسـته گفت: قطعًا همه، مسـئولین 

روابـط عمومـی هـا را چشـم و گوش سـازمان مـی خوانند. 
وی افـزود: طبـق تعریـف جدیـد انجمن بین المللـی روابط عمومـی، روابط عمومی 
شـیوه مدیریـت تصمیـم گیری اسـت که وظیفه ایجـاد روابط و منافع بین سـازمان 
هـا و مخاطبـان آن هـا بر اسـاس ارسـال اطاعـات از طریق روش هـای ارتباطی 

و اخاقـی و قابل اعتمـاد را برعهده دارد.
واحـدی پـور اظهـار کـرد: در ایـن تعریـف ذکـر کلماتـی نظیـر ثبـات اخاقـی، 
راسـتگویی، یـک طرفـه نبـودن کلـی جـای تعمـق دارد. همـه مـا هـم مسـئول 
انعـکاس اخبـار سـازمان به کلیـه ذی نفعان هسـتیم و هم انعکاس دهنـده نظرات 

ذی نفعـان بـه مسـئوالن سـازمان.
نماینـده رؤسـای روابـط عمومـی منطقه دو کشـور گفـت: مهمترین مطلبـی که در 
موفقیـت روابـط عمومـی هـا مـی توانـد حائـز اهمیت باشـد اعتقـاد و باور داشـتن 
باالتریـن مقـام هـر دسـتگاه نسـبت بـه فعالیـت هـای روابـط عمومی ها اسـت و 
در ایـن صـورت مـی تـوان بـه واقـع حـق مطلـب را ادا کـرد کمـا اینکـه در جهاد 
کشـاورزی فـارس اگـر حمایـت هـا و راهنمایـی هـای رئیـس محتـرم سـازمان و 
همـکاری تـک تـک شـما عزیزان نبـود نمـی توانسـتیم امروز جـزء برتریـن های 
کشـور شـناخته شـویم و امیـدوارم در ایـن سـال کـه مزیـن بـه نـام جهـش تولید 

توسـط مقـام معظـم رهبـری اسـت بیـش از گذشـته بتوانیـم گام برداریم.

وی در ادامه به ذکر قسـمتی از عملکرد روابط عمومی های دسـتگاه های وابسـته 
اشـاره کـرد و گفـت: در سـال ۹8 در چهـار شـاخص صـدا و سـیما، خبرگزاری هـا، 
رسـانه هـای مکتـوب و خبرنامـه پرتو امیـد عملکرد روابـط عمومی های دسـتگاه 
هـای وابسـته را مـورد ارزیابـی قـرار دادیـم به نحـوی کـه در صدا و سـیما ۱۲86 
برنامـه 75 مـورد متعلـق به دسـتگاه های وابسـته بـوده، در رسـانه های مکتوب از 
تعـداد 35۱۱ خبر درج شـده تعداد 3۱5 خبر زحمت دسـتگاه وابسـته بـوده، از تعداد 
6۹۱3 خبـر درج شـده در خبرگـزاری هـا تعـداد 8۱8 مورد مربوط به دسـتگاه های 
وابسـته بـوده اسـت و در خبرنامـه پرتـو امیـد از ۱865 خبر درج شـده تعـداد ۲76 

خبـر مربـوط به دسـتگاه های وابسـته بوده اسـت.
بـه دیـن ترتیـب در بخـش اول سـازمان تعـاون روسـتایی، اداره کل دامپزشـکی 
و اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بـه ترتیـب بـا 3۲، ۲4 و ۱8 برنامـه حائـز 

رتبه هـای اول تـا سـوم شـدند. 
در شـاخص تعـداد خبـر در خبرگـزاری هـا، اداره منابـع طبیعی و آبخیـزداری، اداره 
کل امـور عشـایر و اداره کل دامپزشـکی بـا تعـداد 46۰، 8۰ و 7۰ خبـر بیشـترین 

انعـکاس اخبار را داشـتند. 
در شـاخص درج اخبـار در رسـانه های مکتوب اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری 
، اداره کل امـور عشـایر و سـازمان تعـاون روسـتایی بـا درج ۱8۰، 38 و 3۰ حائـز 
رتبـه هـای برتـر شـدند و در شـاخص خبرنامه پرتـو امید سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا تعـداد ... خبـر رتبـه اول، اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری و اداره کل امـور عشـایر مشـترکا با تعـداد .... خبر رتبه دوم و سـازمان 

تعـاون روسـتایی بـا تعـداد ... خبر رتبه سـوم را کسـب کردند.
واحـدی پـور افـزود: با توجـه به جمع بنـدی امتیـازات مربوطه به ترتیـب اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری، سـازمان تعاون روسـتایی و اداره کل دامپزشـکی مقام 
های اول، دوم و سـوم را کسـب نموده و اداره کل امور عشـایر و بانک کشـاورزی 

بـه عنـوان شایسـته تقدیر معرفی شـده و مـورد تجلیل قـرار گرفتند.
حمیـد سـلیمانی، فیـروزه حجتـی، فرهـاد زارع بـه دلیـل کسـب مقام هـای اول تا 
سـوم و مریـم ایـزدی و علـی خوشـگو بـه دلیـل شایسـته تقدیـر بـودن از رئیـس 

سـازمان لـوح تقدیـر و هدایایـی دریافـت کردند.
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در حکمـی از سـوی علیرضـا رفیعـی پـور رییـس سـازمان دامپزشـکی کشـور، 
حمیدرضا ناظمی به سـمت سرپرسـت اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس منصوب 

. شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
روز پنـج شـنبه یازدهـم اردیبهشـت مـاه در آییـن معارفـه سرپرسـت اداره کل 
دامپزشـکی ایـن اسـتان گفـت: وظیفـه هدایت، حمایـت و نظـارت بر عهـده اداره 
کل دامپزشـکی اسـت کـه وظیفه نظارت بـر بیماری ها و بهداشـت دام و همچنین 
بیماری های مشـترک انسـان و دام از وظایف حاکمیتی بسـیار سـنگینی اسـت که 

در حـوزه سـامت جامعـه و تامیـن امنیت غذایـی نقش پررنگـی دارد.
محمـد مهـدی قاسـمی با اشـاره بـه اینکه خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی فارس 
امیـد دارنـد بـا جاری سـازی مـدل تعالی روز بـه روز بهبود مسـتمر را ایجـاد کنند، 
تصریـح کـرد: مدیـران این خانـواده در معیار رهبـری چند وظیفه اصلـی را برعهده 
دارنـد کـه اولین نقـش مدیران به عنـوان رهبران زیـر مجموعه تعریـف ماموریت، 

چشـم انداز و اسـتراتژی ها اسـت.
مسـتمر  روزرسـانی  بـه  در  مدیـران  بـودن  محـور  و  پایبنـدی  اهمیـت  بـه  او   
اسـتراتژی ها اشـاره کـرد و افـزود: مدیـران بایـد الگو باشـند و با برنامـه محوری، 
اسـتراتژی ها تدویـن شـده را تحلیـل، نقـاط قـوت و ضعـف، فرصت هـا و تهدیدها 

را شناسـایی کننـد.

قاسـمی گریـزی نیـز بـه اهمیـت تعلـق سـازمانی زد و ابـراز کـرد: مدیـران بایـد 
مسـئولیت پذیری، پشـتکار، جدیـت و مشـارکت پذیـری را بـا اجـرای برنامه هـای 
بهبـود در کارکنـان تقویـت کننـد کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه شـرایط کمبودهـا و 
امکانـات نیازمنـد حرکـت ایثارگرانـه اسـت و مدیـران در ایـن زمینه نیز بایـد الگو 

. شند با
وی بـا بیـان اینکـه نظـام مدیریتـی بایـد مبتنی بـر شایسته سـاالری باشـد، گفت: 
افـرادی کـه مسـئولیت می پذیرنـد بایـد متعهـد و متخصـص باشـند کـه بتواننـد 
امـورات را بـه نحو احسـن دنبال کنند و در چهارچوب رشـد و یادگیـری روز به روز 

بهبود مسـتمر داشـته باشـند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه 
مدیـران بایـد ذینفعـان بیرونـی سـازمان را شناسـایی کننـد و بـا آنان تعامـل فعال 
داشـته باشـند، افزود: اتحادیه های مختلـف دام و طیور،کشـتارگاه ها، داروخانه های 

دامپزشـکی، نظام دامپزشـکی، شـرکت پشـتیبانی امور دام، واکسـن و سـرم سازی 
رازی و معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی ایـن سـازمان از جمله ذی نعفـان اداره کل 

دامپزشـکی هسـتند کـه باید بـا آنـان ارتبـاط مسـتمر و نظام مند برقرار شـود.
قاسـمی انعطاف پذیـری و چابکـی را از دیگـر ویژگی های رهبران دانسـت و گفت: 
ایـن امـر در حوزه دامپزشـکی کـه بیماری هـای مختلف دامـی سـروکار دارد حائز 

اهمیت بیشـتری است.
در انتهـا رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از خدمات ارزنـده یعقوب 
مهنـدس مدیرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس که به افتخار بازنشسـتگی نائل شـد، 

تقدیـر کرد.

معاون دامپزشکی کشور:
صادرات محصوالت لبنی به روسیه

در ادامـه معـاون تشـخیص و درمان سـازمان دامپزشـکی کشـور گفـت: علی رغم 
اینکـه کشـور روسـیه حساسـیت بهداشـتی بسـیار باالیـی دارد، محصـوالت لبنی 

تولیـدی مـا به ایـن کشـور صادر می شـود.
قاسـم رضاییـان زاده بـا بیـان اینکـه صـادرات فرآورده هـای خـام دامـی صرفـا با 
مجـوز دامپزشـکی امـکان پذیـر اسـت، تصریـح کـرد: در یکـی دوسـال گذشـته 
بسـیاری از اقـام بـه کشـورهایی کـه سـخت ترین شـرایط و ضوابط بهداشـتی را 

دارنـد صادر شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه کشـور ما بـا اقلیم متنـوع در مرزهـای شـرقی و غربی، در 
معـرض بیماری هـای دامـی متعـددی قـرار دارد، ابـراز کـرد: علی رغـم بحران ها 
امـروز در تولیـد صنعتی کشـور مـا یکی از صادرکننـدگان موفق منطقـه و در تولید 

سـنتی نیز الگـوی اقتصاد مقاومتی اسـت.
رضاییـان زاده بـا اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظـم رهبـری در ارتبـاط بـا اقتصـاد 
مقاومتـی، گفـت: امـروز تولیدکننـدگان مـا بـا حداقـل هزینه سـهم قابـل توجهی 
از تولیـدات را داشـتندکه نقـش دامپزشـکی بـا تـاش، زیرکـی و آگاهـی در ایـن 

اسـت. پررنگ  امـر 
وی بـه تـاش شـبانه روزی کارکنـان دامپزشـکی در تولید محصول سـالم اشـاره 
کـرد و افـزود: در کنتـرل کیفـی محصـوالت آزمایشـگاه های دامپزشـکی بادقـت 

با حضور معاون سازمان دامپزشکی کشور؛

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان فارس معرفی شد
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و حساسـیت بـاال اقـدام بـه 
بررسـی نمونه هـا می کننـد. 
اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
نظـرات  اسـاس  بـر  کـرد: 
شـده  منتشـر  تخصصـی 
آینـده  سـال   5۰ از  کمتـر 
تغذیـه و سـامت دو موضوع 
جدی جوامع بشـری اسـت و 
نقش کشـاورزی بسـیار مهم 
در  دامپزشـکی  جایـگاه  و 
خدمـت به کشـاورزی بسـیار 

اسـت. اثرگـذار 
معـاون تشـخیص و درمـان 
سـازمان دامپزشـکی کشـور 
بـه شـیوع ویـروس کرونـا و تاثیـر آن بـر امنیـت و سـامت جامعـه اشـاره کرد و 
افـزود: مجموعه دامپزشـکی از گذشـته های دور بـا اپیدمی بیماری های ویروسـی 
ماننـد ویـروس نیوکاسـل، آنفوالنـزا، کریمه کنگو و تـب برفکی درگیـر بودند و در 

کنتـرل بیماری هـای دامـی و سـامت جامعـه نقـش داشـتند.
وی بـا اشـاره به سـرمایه های خوب اسـتان فارس از جمله تشـکل ها بسـیار قوی 
بـه عنـوان کرسـی دار اصلی سـکان کشـور، موسسـه رازی اسـتان فـارس یکی از 
موسسـه های خـوب کشـور، سـرمایه دامـی و نیروهای توانمنـد، بیان کـرد: باید با 
سـرعت و شـدت برای خودکفایی کشـور، تولید سـالم و سـامت کشـور و اسـتان 

کوشـا باشیم.
رضاییـان زاده اظهار کرد: رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس مدیریت 
هوشـمندانه، سیسـتماتیک و بـه روز را دنبـال می کننـد و امیـد اسـت همچـون 
گذشـته بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بالقوه در خدمـت به اقتصاد کشـور کمک کند.
در ادامـه آییـن حمیدرضا ناظمی به عنوان سرپرسـت اداره کل دامپزشـکی اسـتان 
فـارس معرفـی شـد، او پیش از این مدیر شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی این 
اسـتان بـود و درکارنامـه کاری خـود نیـز سـابقه یـازده سـاله معاونـت اداری مالی 

سـازمان دامپزشـکی اسـتان فارس را دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس:
داشتن جامعه سالم ماموریت دامپزشکی

در ادامـه ایـن نشسـت معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس گفت: 
نظـام اقتصـادی و داشـتن جامعـه سـالم دو ماموریـت مهم دامپزشـکی اسـت.

محمـود رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال از سـوی مقـام معظم رهبری "سـال 
اقتصـادی مـا  نامگـذاری شـده اسـت، تصریـح کـرد: در نظـام  تولیـد"  جهـش 
دامپزشـکی در حـوزه تولیـد بـه عنـوان یـک فعالیـت زیربنایی حسـاب می شـود و 
بخـش عمـده ای از پروژه هایـی کـه در قالـب پروژه های جهش تولید به سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور ارائـه شـده بـه طـور مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم به 

حـوزه دامپزشـکی مرتبط اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان فارس بر اسـاس آمار و اطاعـات، در حوزه دام سـبک 
و سـنگین جایـگاه مناسـبی دارد، ابراز کرد: بخشـی از کسـب این جایـگاه به حوزه 
دامپزشـکی در بحـث تولیـد دام و فرآورده هـای دامـی گوشـت سـفید و قرمز، مرغ 
و شـیر برمـی گـردد. رضایی افـزود: در نظـام اقتصـادی حرکت از دامداری سـنتی 

بـه صنعتـی، جهش تولیـد را به دنبـال دارد.
معـاون اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه نقـش دامپزشـکی در حـوزه بهداشـت و 
تامیـن سـامت جامعـه، ابـراز کـرد: تامیـن پروتئیـن سـالم بـرای جامعـه، کنترل 
بیماری هـای مشـترک بیـن دام و طیـور، صـدور پروانه های بهداشـتی واکسـن ها 
و داروهـای دامـی و بـه طـور کلی تامین سـامت غذایی جامعه از اهمیت بسـزایی 

اسـت. برخوردار 
رضایـی با اشـاره بـه ظرفیت هـای حوزه دامپزشـکی در اسـتان فارس، بیـان کرد: 
ایـن ظرفیت هـا شـامل نیروهـای متخصـص حـوزه دامپزشـکی و ظرفیـت علمی 
دانشـگاهی اسـت کـه بـا بهـره گیـری از ایـن ظرفیت هـا مـی تـوان دو ماموریت 

بیـن اقتصـاد و بهداشـت را بـه خوبی انجـام داد.
مهنـدس در کارنامـه کاری خـود سـابقه یازده سـاله مدیریت اداره کل دامپزشـکی 

اسـتان فارس را دارد.
آییـن تکریـم و معارفـه مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـا حضـور محمـود 
رضایـی معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری فارس، قاسـم رضاییـان زاده 
معـاون تشـخیص و درمان سـازمان دامپزشـکی کشـور و محمد باقـر مقدس مدیر 

کل حـوزه ریاسـت، حقوقـی و ارزیابـی عملکـرد ایـن سـازمان برگزار شـد.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان 
اینکـه مهم ترین و ارزشـمندترین دسـتاورد جاری سـازی 
مـدل تعالـی، دسـتیابی بـه یک مـدل مدیریتـی در تفکر، 
نگـرش و عمـل به منظـور پیگیری امور سـازمان اسـت، 
گفـت: ایـن سـازمان تنهـا دسـتگاه دولتـی ادامـه دهنده 

مسـیر تعالی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمدمهدی قاسـمی 
در نشسـت " تیم رهبری تعالی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس" بیـان کـرد: مـدل تعالـی به عنـوان یک 
تسـهیل کننـده مدیریـت، ابـزار مدیریتـی را در اختیـار 
متخصصیـن مختلـف امـور کشـاورزی قـرار می دهـد و 
"تفکر مبتنی بر مدل" از دسـتاوردهای اساسـی آن اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جلـب رضایـت ذی نفعـان از 
جملـه نـکات کلیـدی مـدل تعالی اسـت، ابـراز کـرد: در 
ایـن راسـتا بایـد تعامـل و روش هـای ارتباطی خـود را با 
کشـاورزان بهبـود ببخشـیم از ایـن رو تشـکیل "باشـگاه 

کشـاورزان پیشـرو" در دسـتور کار قـرار دارد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 

بـه اسـتقرار و پیاده سـازی مـدل EFQM از سـال ۹6 در 
ایـن سـازمان، تصریح کـرد: تاکنـون این سـازمان موفق 
بـه دریافـت جایـزه ی تعالـی دو سـتاره، سـه سـتاره و 
چهارسـتاره در سـطح تقدیرنامـه شـده و هـدف گـذاری 
تندیـس   " بـه  تعالـی دسـتیابی  سـال جدیـد در مسـیر 

اسـت. بلورین" 
قاسـمی گریـزی نیـز به تسـری مـدل تعالـی در مدیریت 
کتابچـه  گفـت:  و  زد  شهرسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد 
اسـتراتژی نیـز بـه تفکیـک هـر شهرسـتان تدوین شـده 

. ست ا
مـدل  بـه  مرتبـط  تیم هـای  جملـه  از  رهبـری  تیـم 
توانمندسـازی  بـه منظـور توسـعه و  تعالـی اسـت کـه 
مهارت هـای مدیریتـی مدیران سـازمان در مسـیر تعالی 
و نهادینـه کـردن چرخـه ی بهبـود مسـتمر در عملکـرد 

سـطوح مختلـف سـازمان ایجـاد شـده اسـت.
اعضـای تیـم رهبری شـامل مدیران سـازمان در همه ی 
رده هـای مدیریتـی و مبتنـی بـر معیـار رهبـری مـدل 

تعالی سـازمانی اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در نشست " تیم رهبری تعالی سازمان جهاد کشاورزی استان" :

ارزشمندترین دستاورد تعالی سازمانی، دستیابی به مدل مدیریتی است
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
مراسـم تودیـع و معارفه معـاون بهبود تولیـدات دامی 
ایـن سـازمان گفـت: اسـتان فارس بـا تولیـد 7 درصد 
محصـوالت مختلـف دامـی، رتبـه چهـارم تولیـدات 

دامـی کشـور را در اختیـار دارد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهدی قاسـمی افزود: اسـتان 
فـارس در زمینـه تولید محصـوالت دام و طیور دارای 
چندیـن زنجیره اسـت و ایـن مهم به دلیل این اسـت 
کـه دولـت فضـای کسـب و کار در ایـن حـوزه را بـه 

خوبـی رصد نموده اسـت.
وی بیـان کرد: با توجه نامگذاری شـعار سـال توسـط 
مقـام معظـم رهبـری به نـام جهـش تولید و بـا توجه 
بـه شـرایط تحریمی که در کشـور وجـود دارد یکی از 
مهـم ترین اسـتراتژی های سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در حـوزه امـور دام افزایـش بهره وری 
اسـت کـه مـی بایسـتی در معاونـت بهبـود تولیـدات 

دامـی بـه طور خـاص مد نظـر قـرار گیرد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بهره بـرداران 
رکـورد دار مـا چندیـن برابـر بهره بـرداران بـا تولیـد 
متوسـط محصـول تولیـد می نماینـد به عنـوان مثال 
در حـوزه تولیـدات دامـی بهـره بـردار رکـورد دار ۲/5 
برابـر متوسـط تولیـد، در حـوزه زراعـت بهـره بـردار 
رکـورددار 4 برابـر متوسـط تولیـد و در حـوزه باغبانی 
۹ برابـر متوسـط تولیـد بوده اسـت که با بـه کاربردن 
اسـتراتژی بهـره وری بایسـتی ایـن گـپ بـه وجـود 
بهره بـرداران  و  رکـورددار  بهره بـرداران  بیـن  آمـده 

برطـرف گردد. متوسـط 
بایسـتی  وی تصریـح کـرد: دومیـن اسـتراتژی کـه 
در حـوزه تولیـدات دامـی مدنظـر قـرار گرفتـه شـود 
جایگزینـی واردات نهاده هـای صنعت امور دام اسـت 
کـه در ایـن زمینـه بـا هماهنگـی مدیریـت زراعـت 
نسـبت بـه جایگزینـی علوفه و بـاال بردن بهـره وری 
در ایـن زمینـه بایـد اقـدام شـود، با محقق شـدن این 
مهـم، مشـکل خـوراک دام کـه بایسـتی از خـارج از 

کشـور تامیـن گـردد، مرتفع شـود.
قاسـمی تاکید کرد: سـومین اسـتراتژی که بایستی در 
حـوزه تولیـدات دامـی مدنظر قـرار گرفته شـود فعال 

نمـودن واحدهـای راکد و نیمه راکد اسـت.
وی ضمـن تقدیر و تشـکر از زحمات 6 سـاله جزایری 
در پسـت معـاون بهبود تولیـدات دامی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: در طـول این 
مـدت اقدامـات خوبی از قبیل: تشـکیل اتـاق گفتمان 
امـور دام، ایجـاد سـامانه سـماصط که پـس از اجرای 
آن در اسـتان فـارس بـه تمـام اسـتان های کشـور 
تسـری یافتـه اسـت، صـدور کارت شـیر کـه در ایـن 
اسـتان طراحـی و جاری سـازی شـده اسـت و روزانه 
۱45۰ تـن شـیر تولیـدی از ابتدای تولیـد در گاوداری 
تـا انتهـا قابل پیگیری اسـت، هویت گـذاری امور دام 

و ... اشـاره نمود.
بـرای  موفقیـت  آرزوی  ضمـن  ادامـه  در  قاسـمی 
کیومرثـی تاکیـد کـرد: در ایـن معاونـت بایسـتی بـه 
مسـائلی ماننـد: دانـش بنیـان کـردن بخـش از جمله 
کن هـای  آبگـرم  بـه  دامداری هـا  نمـودن  تجهیـز 
اصـاح  الگویـی،  گسـترش طرح هـای  خورشـیدی، 
نـژاد دام سـبک و سـنگین، سـاماندهی مجتمع هـا با 
همکاری شـرکت شـهرک ها، بهره گیـری از ظرفیت 
پهنه هـا در تولیـد محصـوالت دامـی، ارتبـاط بیشـتر 
بـا مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی، تنـوع بخشـی به 
دام ماننـد توسـعه پـرورش شـتر و توجـه بیشـتر بـه 

زنجیره هـای تولیـد، توجـه ویـژه نمـود.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور محمد مهدی قاسـمی 

فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
سـید محسـن قائمـی مسـوول حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیـه، معاونیـن و مدیـران ایـن سـازمان، چنـد نفر از 
مدیـران کل دسـتگاه های وابسـته، مدیـران عامـل 
اتحادیه هـای دامداری، طیور، زنبورعسـل، کشـتارگاه 
دام و طیـور، صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی فرآورده های 
لبنـی و جمعـی از تولیدکننـدگان برگـزار شـد از سـید 
عبـداهلل جزایـری در طـول تصـدی 6 سـاله اش در 
ایـن سـمت تجلیـل و کرامت الـه کیومرثی بـه عنوان 
معـاون جدیـد معاونـت بهبود تولیـدات دامـی معرفی 

. شد
کیومرثـی کارشـناس ارشـد مدیریت اجرایـی و دارای 
۲6 سـال سـابقه کار، در سـمت های رئیـس تعـاون 
روسـتایی شهرسـتان آباده، معـاون بازرگانی سـازمان 
رئیـس  مشـاور  فـارس،  اسـتان  روسـتایی  تعـاون 
سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس در امـور بازرگانـی 
و مشـاور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در 

امـور دام بـوده اسـت.

مراسم تکریم و معارفه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

رشد 17 درصدی تحویل گندم
به مراکز خرید

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تاکنـون ده هـزار و 4۹۲ 
تـن گنـدم از مراکـز خرید فعال سـازمان تعـاون روسـتایی و اداره کل غلـه در این 
اسـتان خریداری شـده که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته، رشـد ۱7 درصدی 

داشـته است.
امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی روز شـنبه ششـم  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
اردیبهشـت مـاه در نشسـت سـتاد خرید گنـدم در اسـتانداری فـارس، تصریح کرد: 
لیسـت 6۲۰۰ تـن گندم به بانک کشـاورزی ارسـال که معـادل 6۰ درصد مطالبات 

گندمـکاران اسـت و بـه طـور کامل پرداخت شـد.
بـه گفتـه وی، بـا توجه بـه فعالیت هـای صـورت گرفته در جهـت تامیـن نهاده ها 
و پیگیـری مراحـل کاشـت ، داشـت و برداشـت توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی 
افزایـش 5۰ درصـدی قیمـت نسـبت بـه سـال گذشـته و بارندگی هـای مناسـب 
پیش بینـی می شـود در سـال زراعـی جـاری، خریـد گندم نسـبت به سـال زراعی 

گذشـته افزایش داشـته باشـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: سـطح زیـر کشـت گنـدم 4۱۲ هـزار هکتـار اسـت که 

تولیـدی بالـغ بـر یـک و 3۰۰هزارتـن خواهد داشـت.

رشد 600 درصدی خرید کلزا
قاسـمی بیـان کـرد: تاکنـون خریـد 3۱43 تـن، کلـزا در 3۰ مرکـز فعـال در سـال 
جـاری صـورت گرفتـه که در مقایسـه با سـال گذشـته در این تاریخ بیـش از 6۰۰ 

درصـد رشـد را نشـان می دهد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: کلـزای خریـداری شـده در حال 
بارگیـری و حمـل بـه مراکـز فـرآوری می باشـد و بیـش از 8۰ درصـد مطالبـات 

پراخت شـده اسـت.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در سـال گذشـته ۲۰۰ 
هـزار تـن کـود شـیمیایی یارانـه دار شـامل کودهـای 

اوره، فسـفات و پتـاس در ایـن اسـتان توزیـع شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
تصریـح کـرد: این میزان شـامل شـامل ۱6۹ هزار تن 
کـود اوره، ۲3 هـزار تـن فسـفات و 8۰۰۰ هزارتن کود 
پتـاس اسـت کـه افزایـش 3۰ هـزار تنـی نسـبت بـه 

سـال ۹7 داشـته است.
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه به افزایش سـطوح کشـت 
گنـدم و جـو در سـال زراعـی ۹۹-۹8، ۲۰ هـزار تـن 

بـر ۱6۹  از سـهمیه سـال جـاری عـاوه  اوره  کـود 
شـتوی  کشـت  مـزارع  در  اسـتفاده  بـرای  هزارتـن 
یادشـده از جملـه گنـدم در مناطـق مرکزی و شـمالی 

اسـتان اختصـاص یافتـه اسـت.
پژمـان همچنیـن از توزیـع کود بـه صـورت پایلوت از 
طریـق "اپلیکیشـن مزرعه" سـخن گفت و افـزود: این 
امـر بـه منظور توزیـع عادالنه کـود و سـاماندهی بازار 
این نهاده در سـال گذشـته در اسـتان فارس آغاز شـد.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 

کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: بـا ایـن روش 
امـکان توزیـع کـود بـر اسـاس نیـاز گیـاه فراهـم و 
عـاوه بـر آن میـزان توزیـع در شهرسـتان ها نیـز به 

می شـود. مدیریـت  خوبـی 
گـزارش  ای،  لحظـه  نظـارت  امـکان  پژمـان گفـت: 
گیـری توسـط مقامـات مسـئول، شـفافیت، عدالـت، 
مدیریـت بـه موقـع تخصیـص، توزیع و مصـرف کود، 
عـدم امـکان دخـل و تصـرف در توزیـع و تحویل کود 

از مزایـای اپلیکیشـن اسـت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
توزیع بالغ بر 200 هزار تن کود شیمیایی در استان فارس
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عدم معدوم سازی جوجه یک روزه 
در استان فارس

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: تا کنون هیـچ گونه معدوم 
سـازی جوجه یک روزه در سـطح اسـتان فارس صورت نگرفته اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس سـید 
عبدالـه جزایـری افـزود: با توجـه به تعداد واحدهای مرغداری فعال در سـطح اسـتان فـارس و همچنین 
اجـرای طـرح مدیریـت جوجـه ریـزی واحدهـای مرغداری گوشـتی توسـط ایـن معاونـت و همچنین با 
هماهنگی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس و اتحادیه مرغداران این اسـتان هیچ گونه معدوم سـازی 

جوجه یک روزه در سـطح اسـتان فارس مشـاهده نشـده اسـت.

تیم استراتژی،
فعال ترین تیم تعالی سازمانی

در هفته دوم اردیبهشت ماه 99
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای جـاری 
و  سـتاد  در سـطح  سـازمان  اسـتراتژی های  سـازی 
شهرسـتان ها، ۱5 جلسـه کاری برگـزار گردیـد که از 
این تعداد ۱3 جلسـه در سـتاد سـازمان و ۲ جلسـه در 
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز تشـکیل 

. شد
برنامه ریـزی  معاونـت  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
ارگان  تبییـن  افـزود:  پـور  صبـوری  جعفـر  فـارس، 
جهت سـاز اسـتراتژی سـازمان )ماموریت، چشم انداز 

محورهای اسـتراتژیک و ارزش های سـازمانی( ارکان 
 )BSC( امتیـازی متـوازن نقشـه اسـتراتژی و کارت 
کارت  و  نقشـه  بربازنگـری  و  تشـریح  را  سـازمان 
امتیـازی متـوازن واحدهـا و تعیین اهداف کمی سـال 

۹۹ تاکیـد کـرد.
ریسـک های  فرآیندهـا،  شناسـنامه  بازنگـری   
فرآینـدی، تیم هـای درون واحـدی و چنـد تخصصـه 
بیـن واحـدی تاکید کـرد. در این جلسـات ضمن آماده 
سـازی واحدها در جاری سـازی اسـتراتژی، برنحوه و 
دوره گـزارش گیـری و ارزیابی هـای BSC واحدی در 

جلسـات حضـوری تیـم رهبـری تاکیـد گردید.
شـایان ذکـر اسـت بـا انتخـاب شهرسـتان شـیراز به 
عنـوان پایلـوت شهرسـتانی دردو جلسـه در مدیریـت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در راسـتای جاری 
سـازی برگـزار و کارت امتیـازی متوازن شهرسـتان با 
کمـک مدیـر و کارکنـان تهیـه گردیـد تـا بـه عنوان 

امتیـازی  کارت  تهیـه  بـرای  شهرسـتان ها  الگـوی 
متـوازن شهرسـتانی ارسـال گردد. 

 ایـن جلسـات بـا حضـور مشـاور تعالـی سـازمانی، 
دبیرتیـم اسـتراتژی سـازمان، دبیـر تعالـی سـازمان، 
مدیران، کارشناسـان واحدهای سازمانی و کارشناسان 

دبیرخانـه تعالـی و دفتـر اسـتراتژی برگـزار شـد. 

مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در سـال زراعی ۹۹-
۹8 طـرح تلفیقـی کنتـرل بیماری هـای برگـی و تغذیـه ای در راسـتای افزایـش 
تولیـد در مـزارع گندم اسـتان فارس به منظـور تحقق جهش تولید اجـراء گردید. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، احمـد دهقـان افزود: در سـال ۹۹ با مسـاعد شـدن شـرایط آب و هوایی 
و افزایـش احتمـال شـیوع بیماری هـای برگـی به دلیـل افزایش رطوبت نسـبی 
در مـزارع، کنتـرل بیماری هـای برگـی گنـدم بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای 
سـازمان جهـت ارتقـاء تولید همـراه با اسـتفاده از کود هـای ریز مغـذی و یا اوره 

بـه کشـاورزان اسـتان توصیه و ترویـج گردید.
وی بیـان کـرد: تاکنون در سـطح ۲3 هـزار هکتار از اراضی گنـدم این مهم مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه و پیش بینـی مـی گـردد تـا پایـان مرحله داشـت گنـدم به 

بیـش از 6۰ هزار هکتار برسـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: امید اسـت بـا اجـرای این طـرح عملکرد 
گنـدم بیـن۲۰ تـا 35 درصـد افزایـش یابـد کـه گامـی موثـر در راسـتای تحقق 

جهـش تولید اسـت.

اجرای طرح تلفیقی کنترل بیماری های برگی و تغذیه ای در اراضی گندم استان فارس
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برگزاری جلسه تعالی سازمان و مدیریت مسئولیت های اجتماعی در مدیریت حوزه ریاست

مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
و  سـازمان  تعالـی  جلسـه  گفـت:  فـارس  اسـتان 
حـوزه  مدیریـت  در  اجتماعـی  مسـئولیت های 

شـد.  برگـزار  ریاسـت 
حـوزه  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
عبدالرحیـم پیشـکار افـزود: مباحث مرتبـط با لزوم 
حرکـت در مسـیر تعالـی )چـرا تعالـی(، تعاریـف و 
مصادیـق تعالـی، تشـریح مـدل تعالـی و معیارهای 
توانمندسـاز و  معیارهـای  ارتبـاط  آن و چگونگـی 

نتایـج از جملـه مـوارد مهـم تعالـی اسـت.
وی تاکید کرد: برای جاری سـازی تعالی سـازمانی 
الزم اسـت تـا همۀ همـکاران در تمامی سـطوح به 
صـورت هـم دل و یک زبـان، ضمن اعتقـاد کامل 
بـه موضـوع، نسـبت بـه به کارگیـری همـۀ ارکان 
آن اقـدام نماینـد. ایـن مقام مسـئول ضمـن تأکید 
بـه آگاهـی از اهـداف و کلیـات مبحث تعالـی بیان 
کـرد: انسـان نمـی تواند از دنیـا و علم و پیشـرفت 
عقـب بمانـد و توجـه بـه شـاخص های توسـعه در 
تمـام زمینه هـا الزم اسـت و مبحـث تعالـی بایـد 

در تمـام مراحـل زندگی انسـان وجود داشـته باشـد 
و نـگاه برنامـه ای، علمـی و سیسـتماتیک بـر امور 

الزمـۀ حرکت توسـعه ای اسـت.
مـدل  الزامـات  از  یکـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
تعالـی در بخـش نتایـج، معیار 8 نتایج جامعه اسـت 
کـه بـرای تحقـق اهـداف آن تیـم مسـئولیت های 
اجتماعـی در سـازمان تشـکیل شـده اسـت کـه از 
دسـتاوردهای ایـن تیـم در سـال ۹8 مـی تـوان به 
طراحـی مـدل مدیریـت مسـئولیت های اجتماعی، 
ممیـزی داخلـی سیسـتم مدیریـت مسـئولیت های 
اجتماعی براسـاس اسـتاندارد ایزو ۲6۰۰۰ و تدوین 

کتـاب مسـئولیت های اجتماعـی اشـاره نمـود. 

وی بیـان کرد: تعدادي از مشـارکت هاي اجتماعي 
در سـازمان بـا اهـداف فرهنـگ  سـازي و ایجـاد 
بسـتري بـراي کمک بـه دیگـران، پاکیزه  سـازي 
محیـط  زیسـت و پایبنـدي بـه ارزش هـاي ملي و 
مذهبـي شـامل: فعالیت هـاي صـورت گرفتـه در 
 55/6 عضویـت  سـالم،  محصـول  تولیـد  زمینـه 
درصـد از کل کارکنان سـازمان و شهرسـتان ها در 
خیریـه انفـاق، مشـارکت ۱۰ درصـد کل کارکنـان 
سـازمان در اهـداء خـون، کمک به سـیل  زدگان و 
زلزلـه  زدگان بـا ایجـاد ایسـتگاه  هاي مهرباني در 

اسـتان و شهرسـتان ها و ... اسـت.
از  تعـدادي  بـه  ریاسـت  حـوزه  مدیـر  ادامـه  در 
برنامه هایـي کـه در دسـتور کار سـال جـاري تیـم 
قـرار دارد از جملـه: بازدیـد مدیـران و مسـئوالن 
ارتبـاط  ایجـاد  پـارک سـامت روان،  از  سـازمان 
بـا تیـم مسـئولیت هاي اجتماعـي اتـاق بازرگانـي 
بـا هـدف کار مشـترک، آموزش هـاي بازپـروري 
از  میزبانـی  و  کشـاورزي  زمینـه  در  زندانیـان 
مـدارس بـرای بازدیـد از مـزارع بـدون کـود، سـم 

نمـود. اشـاره  گلخانه هـا  و 

مبارزه 25 هزار هکتاری با ملخ صحرایی در استان فارس

جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: تاکنون 
ملـخ  هجـوم  مـورد  شهرسـتان  ده  در 
 ۲5 حـدود  اسـتان  ایـن  در  صحرایـی 
هـزار هکتـار مبـارزه انجام شـده اسـت.
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حمیـد دبیـری اظهـار کـرد: از دوازدهم 
فروردیـن مـاه نیـز مبـارزه بـا پوره های 
ملـخ صحرایی در سـه شهرسـتان مهر، 

المـرد و فراشـبند انجـام می شـود.
او گفـت: تاکنـون در سـطحی بالـغ بـر 
335 هـزار هکتـار از مراتـع و مـزارع اسـتان فـارس عملیـات پایـش ملخ 

صحـرای صـورت گرفتـه اسـت.
دبیـری با اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته بـرای مبارزه و پایـش ملخ ها 
ابـراز کـرد: گزارش هـای پایـش و مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی بـه صورت 
مسـتمر به سـازمان حفظ نباتات کشـور و سـازمان فائو ارسـال می شـود.
بـه گفته وی؛ تاکنون شهرسـتان مهـر با 6 هزار و ۲57 هکتار، شهرسـتان 
المـرد بـا پنـج هـزار و 376 هکتـار و شهرسـتان فراشـبند با یـک هزار و 

755هکتـار بیشـترین سـطوح مبارزه را بـه خود اختصـاص داده اند.
 مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دربـاره آفت 
سـرخرطومی حنایـی خرمـا نیـز گفت: ایـن آفـت ای در چهار شهرسـتان 

گـراش، الرسـتان، خنـج و تاحـدودی قیروکارزین گزارش شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تاکنـون یـک هـزار اصلـه نخل آلوده به سوسـک سـر 

خرطومـی حنایـی شناسـایی که ۱5۰ اصلـه از آن امحاء شـدند.
بـه گفتـه وی؛ در مناطـق مشـکوک بـه وجود ایـن آفت تله هـای فرمونی 

بـرای ردیابـی و تائیـد حضور آفت نصب شـده اسـت.
دبیـری گریـزی به خسـارت آفت زنجره خرمـا زد و توضیـح داد: دو عامل 
تراکـم نخیـات و میـزان رطوبت هوا شـیوع این آفت را شـدت بخشـیده 
کـه حـدود 4 تـا 5 هـزار هکتـار از نخلسـتان های اسـتان فـارس در ایـن 

خصوص سمپاشـی می شـوند.
او افزود: بیشـترین سـطح تراکم آفت و مبارزه در شهرسـتان های فراشـبند 

و کازرون به ویژه در بخش خشـت و کمارج اسـت.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کرد: 
بـرای نخسـتین بـار آفت زنجـره در نخیـات شهرسـتان مهر دیده شـده 
اسـت که به منظور کنترل آن اسـتفاده از کارت زرد و سمپاشـی با سـموم 

مناسـب توصیه می شـود.
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مدیـر امـور زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
مهـر  شهرسـتان  از  گنـدم  برداشـت  گفـت:  فـارس 

اسـتان فـارس آغـاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور زراعـت 
احمـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
دهقـان افـزود: در سـال زراعـی ۹۹-۹8، سـطح زیـر 
کشـت گندم در این اسـتان، 4۱۲ هـزار و 6۰۲ هکتار 
بوده اسـت کـه از این میزان ۲67 هـزار و 5۰۰ هکتار 
گنـدم آبـی و ۱45 هـزار و ۱۰۲ هکتـار گنـدم دیـم 

. ست ا
وی بیـان کـرد: عملیـات برداشـت گنـدم در اسـتان 
فـارس از اواخـر فروردیـن مـاه آغـاز و تا پایـان مرداد 
مـاه ادامـه خواهـد داشـت کـه پیش بینـی مـی گردد 

مزرعـه  مدیریـت  در  موثـر  اقدامـات  بـه  توجـه  بـا 
ماننـد اسـتفاده از ارقـام جدیـد، رعایت تاریخ کاشـت، 
کشـت مکانیـزه، کنتـرل عوامـل خسـارت زای زنـده 
از طرفـی شـرایط مسـاعد آب و  و  بهینـه  تغذیـه  و 
هوایـی و بارش های مناسـب در سـال زراعـی جاری 
از یـک میلیـون و 4۰۰  پیش بینـی می شـود بیـش 

هـزار تـن گنـدم در اسـتان تولیـد شـود. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بـا افزایش نرخ 
خریـد تضمینـی گنـدم بـه ۲5 هـزار ریـال پیش بینی 
می شـود میـزان قابـل توجهـی از گنـدم تولیـد شـده 
در اسـتان بـه مراکـز خرید دولتـی تحویل داده شـود.

پیش بینی تولید یک میلیون و 400 هزار تن گندم در استان فارس

مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

پیش بینی افزایش 40 درصدی تولید کلزا
در استان فارس

جهـاد  سـازمان  روغنـی  دانه هـای  مسـئول 
پیش بینـی  فـارس گفـت:  اسـتان  کشـاورزی 
دانـه  هزارتـن  از 35  بیـش  امسـال  می شـود 
روغنـی کلـزا در اسـتان فارس برداشـت شـود 
کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته 4۰ درصـد 

افزایـش خواهـد داشـت.
امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت 
اینکـه در  بیـان  بـا  فـارس، منصـور رشـیدی 
سـال جـاری ۱6 هـزار و 7۰۰ هکتـار از مـزارع فـارس زیر کشـت کلزا 
رفتـه اسـت، افـزود: برداشـت کلـزا در ایـن اسـتان از هفدهـم فروردین 
مـاه و از شهرسـتان های ُمهـر و المـرد آغاز شـد و نیمه دوم مـرداد ماه 

در شهرسـتان های شـمالی پایـان مـی یابـد.
رشـیدی تصریـح کـرد: میانگیـن تولیـد کلـزا در جهـان هـر هکتار یک 
هـزار و 7۰۰ کیلوگـرم و در اسـتان فارس ۲ هزار و 3۰۰ کیلوگرم اسـت.

بـه گفتـه وی؛ قیمت کلزا نسـبت به سـال گذشـته افزایـش3۰ درصدی 
داشـته و بـه چهـار هـزار و 66۰ تومان رسـیده اسـت و پول کلـزاکاران 

کمتـر از ده روز پرداخت می شـود.
رشـیدی ابـراز کـرد: در سـال جـاری بیشـترین سـطح زیـر کشـت کلزا 
متعلق به شهرسـتان مهر با سـطح ۲4۱۰ هکتار و بزرگترین سـطح زیر 
کشـت کلـزای یکپارچه با سـطح ۱۰6 هکتار در شهرسـتان قیروکارزین 
قـرار دارد و بـا توجـه بـه وضعیت مطلـوب مزارع کلـزا در اسـتان انتظار 

مـی رود، عملکردهـای بـاالی هفـت تن کیل گیری شـود.
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مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در سـال زراعـی جـاری 
بیـش از 4۰8 هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان 
فـارس زیر کشـت گنـدم آبی و دیم قـرار گرفته 
کـه پیـش بینی می گـردد بیش از یـک میلیون 
و 4۰۰ هـزار تـن گنـدم در اسـتان تولیـد گردد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت توسـعه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی 
فـارس، صمـد رنجبـری افـزود: در سـال زراعی جاری بیـش از ۱5 هـزار هکتار 
کلـزا در سـطح اسـتان فـارس کشـت گردیـده اسـت که پیـش بینی مـی گردد 

بالـغ بـر 35 هـزار تـن دانـه روغنـی کلـزا تولید گـردد. 

وی بیـان کـرد: برداشـت گنـدم از ۲۰ فروردیـن مـاه از مـزارع شهرسـتان هاي 
مهـر و المـرد شـروع گردیده و تا اواخـر شـهریورماه در شهرسـتان هاي اقلید و 

آبـاده بـه اتمام می رسـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ۱36 مرکـز خرید تعـاون روسـتایی و 46 
مرکـز خریـد اداره غلـه در امـر خریـد فعالیت مـی نمایند کـه عاملیـت خرید در 
سـال زراعـی جـاری به عهـده بانک کشـاورزی بوده و بـا توجه به تامیـن اعتبار 

الزم از طریـق دولـت مشـکلی در پرداخـت وجه گنـدم و کلزا وجـود ندارد.
وی تصریـح کـرد: در راسـتای حمایـت از تولیـد کننـده و بخـش تولیـد قیمـت 
خریـد تضمینـی گنـدم در سـال زراعـی جـاری ۲5 هـزار ریـال و کلـزا 466۰۲ 
ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم تعیین شـده اسـت که قیمـت گندم در سـال جاری 

نسـبت بـه سـال گذشـته نزدیـک بـه 5۰ درصد رشـد را نشـان مـی دهد.

برگزاری دوره آموزشی 
برداشت چغندرقند پاییزه

مدیـر امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: دوره آموزشـی برداشـت 
چغندرقنـد پاییـزه بـه صـورت وبینـار برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور 
اسـتان  زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس، احمـد دهقـان افـزود: بـا عنایـت به 
نزدیکـی زمان برداشـت چغندرقنـد پاییزه در 
اسـتان و اهمیـت کشـت ایـن محصـول در 
راسـتای افزایـش ضریـب خوداتکایی شـکر 
آبـی  منابـع  از  و حفـظ صیانـت  در کشـور 
عنـوان  تحـت  ترویجـی  آموزشـی  برنامـه 
عملیـات  و  داشـت  دوره  پایـان  اقدامـات 
برداشـت مـزارع چغندرقند پاییـزه به صورت 

وبینـار برگـزار شـد.
وی تاکیـد کرد: این دوره آموزشـی در جهت 
افزایـش آگاهـی و بنیه علمی کارشناسـان و 
تمامـی مدیـران پهنه برگزار که کارشناسـان 
و مدیـران پهنـه بـه زمـان صحیح برداشـت 
چغندرقنـد پاییزه آشـنا و همچنین نسـبت به 
برنامه ریـزی بهتـر جهت برداشـت بـه موقع 

در منطقـه خود آگاه شـدند.
کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
تاکنـون چندیـن برنامـه آموزشـی ترویجـی 
تدریـس  بـا  وبینـار  بـه صـورت  چغندرقنـد 
محسـن بذرافشـان معـاون پژوهشـی مرکـز 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات 
طبیعـی اسـتان فـارس برگـزار شـده اسـت.

آغاز برداشت و خرید گندم و کلزا از مزارع آبی و دیم استان فارس

کارشـناس مسـئول حبوبات 
زراعـت  امـور  مدیریـت 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
اسـتان فـارس گفت: سـطح 
زیـر کشـت حبوبات اسـتان 
 5۰-6۰ بـر  بالـغ  سـاالنه 
هزار هکتـار با تولیـدی بالغ 

بـر ۱۰۰ هـزار تـن اسـت.
زراعـت  امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رحیـم بادامی 
افـزود: کشـت حبوبـات در اسـتان شـامل نخـود، عـدس 
و انـواع لوبیـا اسـت کـه البتـه قسـمت اعظـم کشـت و 
تولیـد، مربـوط بـه لوبیـا اسـت و در ایـن خصـوص مقام 

اول کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
وی بیـان کـرد: کشـاورزان حبوبـات کار اسـتان قسـمت 
اعظـم بـذر مـورد نیاز خـود را از طریق بذر خـود مصرفی 
از  شـده  گواهـی  بـذر  طریـق  از  را  ناچیـزی  درصـد  و 

تامیـن می کننـد. مجـاور  اسـتان های 
بادامـی تاکیـد کـرد: طـی چنـد سـال اخیـر بـا اجـرای 
و  بـا رقـم محلـی  ارقـام جدیـد  p.v.s، مقایسـه  طـرح 
برگـزاری کارگاه هـا و کاس های آموزشـی، کشـاورزان 
بـا ویژگی هـای ارقـام جدیـد آشـنا شـده و گرایـش بـه 

اسـتفاده از ایـن ارقـام را داشـته اند.
وی تصریـح کـرد: در سـال گذشـته در راسـتای تامیـن 
و تولیـد بـذر مـورد نیـاز اسـتان، هماهنگـی بـا بخـش 
بـذر  کیلوگـرم   6۲۰۰ میـزان  تامیـن  بـرای  خصوصـی 
نخـود در طبقـات مختلف ارقـام از جمله: عـادل، منصور، 
گوکسـو انجـام شـده که همگـی این ارقـام پا بلنـد بوده 

و برداشـت مکانیـزه بـا اسـتفاده از کمبایـن امـکان پذیر 
. ست ا

ایـن مقـام مسـئول پیش بینی کـرد: بالغ بـر 4۰۰ تن بذر 
نخـود در طبقـات مختلـف بـذری اعـم از گواهی شـده و 
مـادری و پرورشـی 3 تولیـد شـده و در اختیار کشـاورزان 

قـرار گیرد. 
وی اظهـار کـرد: میـزان ۱5 تن لوبیا شـامل لوبیـا چیتی، 
قرمـز و سـفید در طبقـات مختلـف بـذری تامیـن و بـا 
انعقاد قرارداد با کشـاورزان پیشـرو در مناطق سردسـیری 
اسـتان در سـطح ۱۰۰ هکتـار کشـت شـده و پیش بینـی 
می شـود بالـغ بـر 45۰ تـن بذر لوبیـا در طبقـات مختلف 

تولیـد و در اختیـار کشـاورزان قـرار گیرد.
بادامـی یـادآور شـد: بـا اجـرای این طـرح اهدافـی چون 
دنبـال  را  محصـوالت  ایـن  کیفـی  و  کمـی  افزایـش 
می کنیـم کـه عـاوه بـر افزایـش درآمـد زارعیـن زمینه 

صـادرات ایـن محصـوالت را نیـز فراهـم می سـازد. 

برای اولین بار 
تولید و تکثیر بذور حبوبات مورد نیاز استان فارس
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مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس:

فارس رتبه اول تولید گل محمدی در کشور را دارد

جهـاد  سـازمان  صنعتـی  طرح هـای  اداره  رئیـس 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
و  جـاری  سـال  در  محمـدی  گل  تولیـد  افزایـش 
محدودیت هـای فـروش بـه دلیـل شـیوع بیمـاری 
گل  خریـد  بـرای  رایمـون  اسـپاد  شـرکت  کرونـا، 

کـرد. آمادگـی  اعـام  محمـدی، 
بـه گزارش روابـط عمومـی مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
لیـا حقیقـت بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کوویـد 
۱۹ در اسـتان فـارس تصریـح کـرد: عـدم حضـور 
خریـداران خـارج اسـتانی، کاهش خریـد محصوالت 
تولیـدی توسـط واحدهـای تولیـد گاب و عرقیـات 
شهرسـتان و فرصـت اندک برداشـت از دغدغه های 

صاحبـان گلسـتان ها بـود.
وی ابـراز کـرد: به منظـور جلوگیری از ضـرر و زیان 
بخـش  بـا  متعـددی  نشسـت های  بهره بـرداران؛ 
خصوصی و فرماندار شهرسـتان فیروزآباد برگزارشـد 

کـه مقـرر شـد شـرکت اسـپاد رایمـون بـا خرید گل 
محمـدی در رفـع دغدغـه بهره بـرداران کمک کند.
حقیقـت با بیـان این که دشـت گل فیروزآبـاد، یکی 
از قطب هـای تولید گل محمدی اسـتان و کشـور به 
شـمار مـی رود، بیـان کـرد: گل های محمـدی تولید 
ایـن شـرکت  توسـط  مذکـور  در شهرسـتان  شـده 
بـه شـکل گاب و  از فـرآوری  خریـداری و پـس 
و خارجـی عرضـه  داخلـی  بازارهـای  بـه  اسـانس، 

می شـود.
رتبـه اول تولیـد گل محمـدی متعلـق بـه اسـتان 
امسـال  پیش بینی هـا  اسـاس  بـر  و  اسـت  فـارس 
بـه  محمـدی  گل  تـن   6۰۰ و  هـزار   ۱3 از  بیـش 
تولیـد  اسـتان  ایـن  در  گلبـرگ  و  غنچـه  صـورت 
می شـود. شـرکت اسـپاد رایمـون در زمینـه هـای 
مختلـف کشـاورزی از جمله تولید گیاهـان دارویی و 
پـرورش زنبـور عسـل فعالیت نموده و در شهرسـتان 

مرودشـت واقـع شـده اسـت.

اسپاد رایمون خریدار گل محمدی

مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: رتبـه اول تولیـد گل محمـدی 
متعلـق بـه اسـتان فـارس اسـت و بر اسـاس 
و  هـزار   ۱3 از  بیـش  امسـال  پیش بینی هـا 
6۰۰ تـن گل محمـدی بـه صـورت غنچـه و 

گلبـرگ در ایـن اسـتان تولیـد می شـود.
خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  پـاکاری  مجیدرضـا 
“پرتـو امیـد”، تصریـح کـرد: اسـتان فـارس با 
هشـت هزار و 5۰۰ هکتار سـطح زیر کشـت، 
46 درصـد سـطح زیر کشـت محمدی کشـور 

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
گل  کشـت  زیـر  سـطح  وی؛  گفتـه  بـه 
محمـدی بـه صـورت دیـم و آبـی بـه ترتیب 
565۰ و ۲85۰ هکتـار و میانگیـن تولیـد در 
گلسـتان های دیـم ۱.5 تـن در هکتـار و آبـی 

۲.5 تـن در هکتـار اسـت.
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: برداشـت غنچه 
و گل محمـدی از اول اردیبهشـت ماه شـروع 

و تـا پایان خـرداد ماه ادامـه دارد.
پاکاری با بیان اینکه در ۲۲ شهرسـتان اسـتان 
فـارس، گل محمدی کشـت و تولید می شـود، 
افـزود: بزرگتریـن دشـت گل محمـدی دیـم 
جهـان در بخـش الیزنـگان داراب قـرار دارد 
از  یکـی  فیروزآبـاد  گل  دشـت  همچنیـن  و 
و  اسـتان  محمـدی  گل  تولیـد  قطب هـای 

کشـور بـه شـمار می رونـد.
گل  برداشـت  شـروع  بـا  کـرد:  بیـان  وی 
فعالیـت ۱۲4 واحـد سـنتی و ۲4  محمـدی، 
می شـود  پیش بینـی  و  آغـاز  مکانیـزه  واحـد 
امسـال بیش از ۱5 میلیـون لیتر گاب و ۲5۰ 

لیتـر اسـانس تولیـد شـود.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
اسـتان فـارس اظهـار کـرد: عرقیـات تولیـد 
شـده در فـارس، عـاوه بـر بـازار داخلـی بـه 
فـارس،  خلیـج  حـوزه  حاشـیه  کشـور های 

می شـود. صـادر  اروپـا  و  میانـه  آسـیای 
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مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس:

قنات بناب ششده جانی تازه گرفت
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: با رسـوب شـکنی گالری و بغل تراشـی قنـات بناب 
ششـده واقـع در شهرسـتان فسـا، چشـمه های آب در ایـن قنـات جاری 

شـد و دبـی آب از ۱6 بـه 35 لیتـر بـر ثانیـه افزایـش یافت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، امیر اسـامی با اشـاره بـه اینکه قنات 
بنـاب ششـده قدمتـی 5۰۰ سـاله داشـته و ۱353 متر طـول دارد، تصریح 
کـرد: پیـش از مرمـت ایـن قنـات 5۰ هکتـار از اراضـی زراعـی و باغـی 

روسـتای قـادر آبـاده ششـده توسـط آب این قنـات آبیاری می شـدند.
وی افـزود: در حـال حاضـر ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی روسـتای 

مذکـور از ایـن قنـات سـیراب و 3۰ خانوار بهره مند می شـوند.
ایـن مقـام مسـئول می گویـد: بدنه و کف قنـات به مرور زمان سـخت و 
سـنگی شـده بود و بـرای اولین بـار در اسـتان فارس حجمـی معادل 8۰ 

متـر مکعب رسـوب شـکنی در یک قنات صـورت گرفت.
بـه گفتـه اسـامی؛ در سـال گذشـته ۱۲4 رشـته قنـات بـه طـول 58 
کیلومتـر و بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱۲۰ میلیـارد ریـال در اسـتان فـارس 
مرمـت و بازسـازی شـده کـه افزایـش آبدهـی ۱۲۰۰ لیتـر بر ثانیـه را به 

دنبـال داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه مرمت و بازسـازی هفـت کیلومتر بیشـتر از برنامه 
پیش بینـی شـده بـود، ابراز کـرد: اعتبـار مذکـور از محل اعتبـارات طرح 

کمک هـای فنـی و اعتبـاری ملی تامین شـده اسـت.
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس با بیـان اینکه مرمت 74 رشـته قنات به طـول تقریبی 3۰ 
کیلومتـر در دسـتور کار سـال جـاری ایـن مدیریت قـرار دارد، ابـراز کرد: 
از محـل اعتبـارات اسـتانی سـیل 7۰ میلیارد ریـال به این امـر اختصاص 
داده شـده اسـت و مرمـت قنات هـای مذکـور افزایـش آبدهـی 3۰۰ لیتر 

بـر ثانیـه را به دنبـال دارد.
اسـامی گفـت: 5۰ قنـات خشـک اسـتان فـارس پـس از بارندگی هـای 

بهـاره مجـددا فعـال و آب در آنـان جاری شـد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس:

دهستان کهنویه
در معرض تخریب و فرسایش

دهسـتان کهنویـه در مسـیر عبـور رودخانـه فصلـی قـرار دارد کـه بـه 
هنـگام وقـوع بارندگـی به دلیل حـوزه آبریز وسـیع باالدسـت و وضعیت 

هیدرولوژیکـی آن سـیاب های شـدید را بـه وجـود مـی آورد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و 
مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در شـرح وضعیـت 
دهسـتان کهنویـه گفـت: ایـن دهسـتان با جمعیتـی حدود یک هـزار نفر 
در بخـش مرکزی شهرسـتان خنـج قـرار دارد و عمده فعالیـت اقتصادی 

مـردم ایـن دهسـتان کشـاورزی و دامپروری اسـت.
امیـر اسـامی با اشـاره بـه اینکه در حال حاضر سـرعت تخریـب اراضی 
کشـاورزی در طـول تقریبـی 6 کیلومتـری رودخانه بسـیار نگـران کننده 
اسـت، مـی گویـد: 3۰۰ هکتـار از اراضـی زراعـی، ۲۰۰ هکتـار نخیات 
و 5۰۰ هکتـار از اراضـی دیـم دهسـتان کهنویـه در معـرض خطر بسـیار 

شـدید فرسـایش و تخریب قـرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: سـیاب های فصلـی عـاوه بـر خسـارت 
شـدیدی کـه بـه مـزارع و باغ هـای دهسـتان مذکـور وارد می سـازد، در 
آینـده تخریـب اراضـی کشـاورزی و منـازل مسـکونی را به دنبـال دارد.

بـه گفتـه وی؛ بـا توجه به سـاختار زمین شناسـی دشـت، جنـس مصالح 
دیواره هـا، شـیب تنـد رودخانـه کهنویـه در ابتـدای دشـت و همچنیـن 
عمـق سـه متـری آبرفـت ریزدانـه و غیـر چسـبنده؛ هرسـاله بـه هنگام 
طغیـان رودخانـه و برخـورد امـواج به کناره ها فرسـایش بسـیار شـدیدی 
در دیواره هـا و بسـتر رودخانـه اتفـاق مـی افتد که با سـرعت زیـادی در 
حـال توسـعه به سـمت اراضـی کشـاورزی و روسـتاهای کنار آن اسـت.

اسـامی بیـان کـرد: اشـباع شـدن خـاک و عـدم زهکشـی سـریع آن 
پـس از فروکـش شـدن سـیاب نیـز لغزش هـای شـدیدی در پروفیـل 

کناره هـای رودخانـه پدیـدار مـی سـازد.
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس اظهـار کرد: کارشناسـان این مدیریت پس از بررسـی های 
متعـدد راهـکار بـرون رفـت از معضل فعلـی را انجـام اقدامـات حفاطتی 
و مهندسـی رودخانـه و راهـکار تکمیلـی را تنظیـم و کنتـرل سـیاب بـا 

احـداث طرح هـای سـازه ای کنتـرل و مهار سـیاب دانسـتند.
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جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: یکی از استخرهای 
از  کـه  خرامـه  کشـاورزی شهرسـتان  آب  ذخیـره 
محـل اعتبـارات تملکـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
ماهـی دار شـده بـود، آمـاده صیـد و بهره بـرداری 

ماهـی قـزل آالی رنگیـن کمـان اسـت. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت شـیات و امور 

آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
علـی فاحـی افـزود: این فعالیـت در راسـتای ارتقا 
بهـره وری از آب در اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی 
جـاری سـازی شـده و طـی آن در یـک اسـتخر 
ذخیـره به مسـاحت 8۰۰ مترمربع، بیـش از ده هزار 
قطعـه بچـه ماهـی قـزل آال در آبـان ماه سـال ۹8 
رهاسـازی گردیـد کـه ایـن ماهیان طی شـش ماه 

دوره پـرورش بـه وزن بیـش از 4۰۰ گرم رسـیده و 
آمـاده عرضه بـه بازار اسـت.

فاحـی پیـش بینـی کـرد 3/5 تـن ماهـی از ایـن 
ایـن فعالیـت ضمـن  اسـتخر برداشـت شـود کـه 
کمک بـه اقتصـاد خانوار روسـتایی، موجـب ترویج 
نتیجـه  در  و  آب  شـدن  غنـی  و  آبزیـان  مصـرف 

اراضـی کشـاورزی شـود. حاصلخیـزی 

استخر ذخیره کشاورزی شهرستان خرامه آماده صید و بهره برداری ماهی قزل آال

مدیر تعالی جهاد کشاورزی فارس:

تشکیل "کمیته راهبری تعالی سازمان" 
در جهاد کشاورزی فارس

تعالی  راهبری  کمیته  گفت:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تعالی  مدیر 
شورای  عضویت  سازمان،  این  رئیس  قاسمی  مهدی  محمد  ریاست  به  سازمان 

معاونین و جمعی از مدیران تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، میعاد امین پور با اشاره به اینکه در کمیته مذکور 
شده  تعیین  تعالی"  نظام  "مدیریت  ساختار  و  تدوین  سازمان"  تعالی  نامه  "نظام 
است، تصریح کرد: آسیب شناسی و بررسی نواحی بهبود، استقرار تعالی سازمانی 
"کمیته  اقدامات  ازدیگر  تعالی  و چالش های پیش رو و بررسی وضعیت تیم های 

راهبری تعالی سازمان" است.
به گفته وی؛ کمیته راهبری سازمان با همراهی اعضای تیم های تعالی و مشارکت 
فعال کارکنان گام های موثرتری در راستای تسری مفاهیم تعالی و حرکت نظام  مند 

در استقرار مدل تعالی در سال جدید را برنامه ریزی و جاری سازی می  کند.
امین پور با اشاره به اینکه دستیابی به ارزش های بنیادین و محقق کردن اهداف 
ابراز  آنهاست،  اجرای کامل  استراتژیک و  برنامه های  هر سازمان، مستلزم تدوین 
کرد: سازمان  ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگریز از استقرار سیستم  های نوین 

مدیریتی هستند.
رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می گوید: 
و  نتایج  به  دستیابی  منظور  به  تاش  هدف  با  سازمان"  تعالی  راهبری  "کمیته 
سازمانی  تعالی  تحقق  منظور  به  برنامه ها  در  بازنگری  و  ای  دوره  ارزیابی های 

راه اندازی شده است.
وی با اشاره به تشکیل ده نشست "کمیته راهبری تعالی سازمان"، ابراز کرد: ساختار 
بر  تیم  ها  بررسی وضعیت  راهبری و اعضای آن،  تعیین کمیته  تعالی در سازمان، 
اساس ماتریس، تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی و تیم  های تعالی، بررسی نقاط 
قوت و نواحی بهبود استخراج شده از گزارش اولیه ارزیابی جایزه تعالی، تعیین سطح 
تعالی در سال ۱3۹۹ و بررسی روش  های ایجاد ارتباط بین تیم  های تعالی از جمله 

موضوعات مطرح شده در این نشست ها بود.
امین پور؛ هدف گذاری سال جدید را از جاری سازی مدل تعالی سازمانی، دریافت 

تندیس بلورین دانست.
مدل EFQM از سال ۹6 در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جاری سازی و به 
منظور پیشبرد اهداف این مدل، بیست تیم متشکل از تعدادی از مدیران و کارکنان 
تشکیل شد و در سه سال گذشته این سازمان موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره، 

سه ستاره و چهار ستاره شده است.
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اختصاص تسهیالت مکانیزاسیون 
به مزارع پرورش ماهی به منظور ارتقاء 

بهره وری و افزایش تولید
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
اسـتان فـارس گفـت: مبلـغ 5۰۰۰۰ میلیـون ریـال تسـهیات 
مکانیزاسـیون اعتبـاري خـط شـماره 8 سـال ۱3۹۹ شـیات بـه 

یافـت. تخصیـص  مربوطـه  شهرسـتان هاي 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی اظهـار 
کـرد: ایـن تسـهیات بـه منظـور تجهیـز مـزارع آبـزي پـروري 
بـه دسـتگاه هاي هـواده و فیلتراسـیون جهـت اجرای طـرح ارتقا 
بهـره وری در مـزارع پرورش ماهی قزل آال اختصاص داده شـد. 

کمک های مومنانه بین نیازمندان توزیع شد
رهپویـان  تشـکل  همـت  بـه 
فرزنـدان  از  متشـکل  ایثـار 
شـهید شـاغل در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بسـته 
بیـن  و  تهیـه  معیشـتی  هـای 

گردیـد. توزیـع  نیازمنـدان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
رهپویـان  تشـکل  دبیـر  فـارس 
ایثـار گفـت: این حرکـت جهادی 

به مناسـبت شـب شـهادت موالی متقیـان امام علـی )ع( در قالب طرح کمـک مؤمنانه 
و در پاسـخ بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری صـورت پذیرفـت.

علـی فاحـی افـزود: از ابتـدا ماه مبـارک رمضـان و با توجه به مشـکاتی کـه ویروس 
کرونـا بـرای وضـع معیشـتی اقشـار آسـیب پذیـر ایجـاد کـرده اسـت، هسـته مرکـزی 
تشـکل رهپویـان ایثـار تصمیـم بـه اجرایـی نمـودن طـرح کمـک مومنانـه نمـود و بـا 
تـاش اعضـاء ایـن تشـکل و کمک های نقـدی آنـان و همچنین دیگر خیـران بیش از 
4۰ بسـته معیشـتی شـامل اقـام ضـروری تهیه شـد و در بیـن نیازمندان توزیـع گردید.
محمدمهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به همراه سـید 
محسـن قائمـی مسـئول حوزه نمایندگـی ولی فقیه در این سـازمان و جمعـی از معاونین 
و مدیـران ایـن سـازمان به طور سـرزده از رونـد اجرای این طـرح بازدید کـرده و ضمن 

خـدا قـوت بـه فرزندان شـهدا، ایـن کار خداپسـندانه را مـورد تمجید خود قـرار دادند.

مدیر هسته گزینش جهاد کشاورزی فارس:

رعایت تعهدات اخالقی و موازین 
شرعی الزام کارمندی

مدیـر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پایبندی 
بـه تعهدات اخاقی، موازین شـرعی و سـر لوحـه بودن منشـور کارمندی برای 

کارکنـان یک الزام اساسـی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، فردیـن زمانـی تصریـح کـرد: ضـروری و 
شایسـته اسـت همـه کارکنـان بـه منظور حفـظ سـامت اداری، رشـد فردی و 
تعالـی سـازمانی؛ رفتـار و عملکرد خـود را با قوانیـن و معیار های مـورد ارزیابی 

منطبـق و همسـو کنند.
ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: اسـتمرار ضعف و عـدم تغییر رفتـار کارمند پس 
از مذاکره هـای ارشـادی یـا تعهـدات کتبـی وفـق ضوابـط و قوانیـن منجـر به 
پیشـگیری تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی و جلوگیری از کسـب سـایر امتیاز ها و 

در نهایـت قطـع همـکاری با وی خواهد شـد.
زمانـی بـر پیچیدگـی و محرمانـه بـودن پرونده هـای هسـته گزینـش تاکیـد و 
ابـراز کـرد: هـدف مدیریـت هسـته گزینـش پاسـخگویی سـریع و قانونـی بـه 

پرونده هـا اسـت از ایـن رو بـر اسـاس قوانیـن حاکـم بـر گزینـش بررسـی ها 
انجـام و در نهایـت بـا نظـر اعضـاء رأی صـادر می شـود.

مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان اینکه 
وجـود نیـروی انسـانی کارآمـد و متخصص می تواند باعث رشـد و تعالی شـود، 
افـزود: حضـور کارکنـان بـا این خصایص مـی تواند چـرخ بزرگ کشـاورزی را 

در مـدار خـود بـه حرکـت در آورده و جهـش تولید را رقـم بزند. 
او رسـالت هسـته گزینش را انتخـاب نیروی متخصص، متعهد و جوان دانسـت 

کـه بـه نوبه خود همسـو با اهـداف کان جهش تولید اسـت.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
جلسـه داخلـی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و 
پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: مدیریت بازرسـی نقش اساسـی 
در ارزیابـی عملکـرد و کنتـرل اقدامـات این سـازمان 

دارد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـی، ارزیابی 

عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی با 
اشـاره بـه جاری سـازی مـدل تعالی سـازمانی در این 
سـازمان افـزود: تاکنـون آمـوزش مـدل مدیریتـی در 
بدنـه نظـام اجرایـی سـازمان ها بـه انـدازه و در حـد 
مطلـوب نبـوده اسـت و مهـم تریـن بخـش سیسـتم 
اجرایـی کشـور مدیریـت آن اسـت امـا متاسـفانه بـه 

و  اهمیـت  مدیریـت  شـیوه های  زمینـه  در  آمـوزش 
بهـای شایسـته داده نشـده اسـت.

تعالـی در  بـا جـاری سـازی مـدل  بیـان کـرد:  وی 
طـی  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
سـال های اخیـر و در سـال جـاری بـا ترسـیم نقشـه 
شـیوه های  و  اندازهـا  چشـم  سـازمان،  اسـتراتژی 
رهبـری متناسـب بـا رسـیدن بـه نتایـج کلیـدی در 
همـه حوزهـا توسـط کارکنان، به سـمت دسـت یابی 

بـه تندیـس بلوریـن قـدم بـر مـی داریـم.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس سـازمانی پیشـرو در سـطح 
کشـور در زمینـه جـاری سـازی تعالـی سـازمانی بوده 
اسـت بـه طـوری که سـایر اسـتان ها با الگـو برداری 
از سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس قـدم در 

ایـن مسـیر گذاشـته اند.
وی در ادامـه ایـن موهبت را افتخـاری برای همکاران 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برشـمرد و از 

تـاش کلیه همـکاران تقدیر وتشـکر نمود.
در ادامـه این جلسـه فـرج اله عباسـی مدیر بازرسـی، 
ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان 
از  تشـکر  فـارس، ضمـن  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
ایـن  کارکنـان  جلسـه  در  سـازمان  رئیـس  حضـور 
مدیریـت، بـا بیـان تاثیـر جـاری سـازی مـدل تعالـی 
سـازمانی در برنامه هـای جـاری سـازمان و حتـی در 
زندگـی شـخصی کارکنـان بـه بررسـی نقطـه نظرات 
همـکاران در زمینـه پیشـرفت هر چه بیشـتر عملکرد 

ایـن حـوزه پرداخت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

مدیریت بازرسی
نقش اساسی در ارزیابی عملکرد و کنترل
اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دارد

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و 
مدیـر تیـم ارتبـاط بـا مشـتری در اولیـن جلسـه تیـم 
ارتبـاط بـا مشـتری گفـت: از اولویت هـای کار تیـم 
مشـتری در سـال پیش رو بـا محوریـت و تمرکز ویژه 
در زمینـه بخش بندی مشـتریان، کانال های ارتباطی، 
و  بهره بـرداران  نظرسـنجی  پرسشـنامه  بازنگـری 
تدویـن پرسـش نامـه جدید بـا رویکرد برطـرف کردن 
نقـاط ضعـف و در نظـر گرفتـن مـوارد مطرح شـده در 
ارزیابی سـال گذشـته همراه با اسـتقرار اسـتانداردهای 

isoo10002 و iso10004 خواهـد بـود.

بـه گزارش روابـط عمومـی مدیریت بازرسـی، ارزیابی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس فـرج الـه عباسـی افـزود: 
ایـن جلسـه بـا هـدف بررسـی عملکـرد تیم ارتبـاط با 
مشـتری در سـال ۹8، تبییـن اهـداف تشـکیل تیـم و 
هماهنگـی جهت انجـام مقدمات فعالیت هـای تیم در 

سـال جـاری برگزار شـد.
در ادامـه ایـن جلسـه رئیـس گـروه نوسـازی و تحول 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اداری 
نیـز تحقـق زیـر معیارهـای 5 ه و 6 الـف و ب را از 

کـرد. بیـان  مشـتری  تیـم  وظایـف  مهم تریـن 
میعـاد امیـن پـور افـزود: تعییـن نیازهـای مشـتریان 

همـراه بـا مشـخص کـردن اثـر بخشـی کانال هـای 
ارتباطـی و نظرسـنجی از آن هـا و لـزوم کار تیمـی 
بـا همـکاری  نامه هـا  پرسـش  بررسـی  در  مشـترک 
تیـم تولیـد و تیـم مشـتری مـداری الزم دانسـت و بر 
اسـتقرار اسـتانداردهای رسـیدگی بـه شـکایات تاکیـد 

. د نمو

برگزاری اولین جلسه تیم مشتری مداری
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بازرسـی،  مدیریـت  خـاک  و  آب  ارزیـاب  کارشـناس 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان 
اسـاس  بـر  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اطاعـات اخـذ شـده از مدیریـت شهرسـتان خرامـه 
سـطح کشـت شـده در حوزه آبخور سـد درودزن حدود 
۲5 هـزار هکتـار اسـت کـه مطابق بـا نظر کارشـناس 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان حـدود ۲۰ هزار 

هکتـار آن در برنامـه آبیـاری منظـور گردیـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، سـید محمود رضا طباطبائی 
افـزود: بـا توجه بـه این کـه در دور اول آبیـاری آب به 
بنـد جهان آبـاد نرسـیده بـود، لـذا بـا هماهنگـی انجام 

شـده در ایـن مرحلـه آبگیـری ابتـدا از ایـن بنـد آغـاز 
شـده اسـت که با رهاسـازی آب در مرحلـه دوم قبل از 
ظهـر روز یکشـنبه هفتـم اردی بهشـت مـاه آب به بند 
جهان آبـاد رسـیده و آبگیری در شـبکه این بند شـروع 

شـده است. 
وی بیـان کـرد: دبـی آب در بنـد حسـن آباد حـدود ۲5 
مترمکعـب اعـام شـده صـرف نظـر از ایـن کـه عدد 
اعامـی بـا وضعیـت موجـود تطبیق داشـته باشـد و یا 
خیـر، دبـی آب رودخانـه در محـل ایـن بنـد و شـبکه 
پاییـن دشـت مناسـب بوده و هـم اکنـون بهره برداران 
بـا  یـا  و  موجـود  کانال هـای  شـبکه  از  اسـتفاده  بـا 
اسـتفاده از موتـور پمپ هـای خـود اقـدام بـه آبیـاری 

کرده انـد.  مـزارع 

طباطبائـی خاطـر نشـان کـرد: زمـان بنـدی تحویـل 
آب بـه گونـه ای برنامه ریـزی شـده کـه تا نهـم اردی 
بهشـت مـاه آب در ایـن محـدوده تحویـل خواهد شـد 
و پـس از آن سـهم آب بـه سـایر نقـاط داده خواهـد 
شـد که تـا امروز هنـوز مـکان توزیع آب بعـدی اعام 

رسـمی نشـده است. 
در  کـه  کشـتی  سـطوح  شـرایط  کـرد:  تصریـح  وی 
مرحلـه اول توانسـته انـد آب دریافـت نماینـد بسـیار 
خـوب اسـت همچنیـن شـرایط اراضـی کـه در مرحله 
قبـل آبـی دریافـت نکـرده اند و یـا در زمان رهاسـازی 
از آب رودخانـه  آب سـهم زیسـت محیطـی دریاچـه 
جهـت خـاک آب اسـتفاده کرده اند نیز مناسـب اسـت 
و در صورتـی کـه در ایـن مرحلـه آب مـورد نیـاز خـود 
را دریافـت نماینـد مـی تواننـد بـه لطـف بارش هـای 
مناسـب بهـاری تـا حـدود زیادی عقـب ماندگـی خود 

را جبـران نماینـد. 
طباطبائـی تاکیـد کـرد: در مورد بند حسـن آباد و مزارع 
روسـتای مظفـری نیـز از بند حسـن آباد حـدود 3 هزار 
هکتـار آبگیـری می کننـد کـه در مرحلـه قبـل فقـط 
یـک هـزار و ۲۰۰ هکتـار آب که در مجـاورت رودخانه 
بـوده توانسـته اند آب اول را دریافـت نماینـد کـه در 
ایـن مرحلـه با توجـه به وضعیـت آب به نظر می رسـد 
قسـمت عمـده ای از سـطوح بـه میـزان مناسـبی آب 
دریافـت نماینـد همچنیـن در محل پل شـهید مظفری 
رودخانـه بـه دو شـاخه بـه نام بیشـه دو شـاخ تقسـیم 
می شـود کـه عمًا اراضی دو بخش شـامل شـاخ قلعه 

محمـودی و شـاخ یدالـه را آبیـاری مـی نماید. 

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: اراضـی زراعی 
و باغـی بـه عنـوان بسـتر تامیـن امنیت غذایـی جامعه و بخشـی از محیط زیسـت 

کشـور، از سـرمایه های ملـی جامعه محسـوب می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصـری افزود: ایجـاد اشـتغال و افزایش تولید در سـال 
جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی از مهم ترین اهداف جلسـات شـورای هیات 

واگـذاری اراضی اسـت.

وی بیـان کـرد: جلسـه شـورای هیـات 7 نفـره واگـذاری اراضی اسـتان فـارس به 
منظـور رسـیدگی به 3۰ پرونـده واگذاری طرح هـای مختلف تشـکیل و تصمیمات 

الزم در خصـوص تعییـن اجـاره، فـروش و انتقـال قطعی اراضی اتخاذ شـد.
شـورای فـوق با حضور حاکم شـرع هیـات واگـذاری و احیاء اراضی فـارس، رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان فـارس، نماینـده اسـتانداری و مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس در دفتـر مدیریـت امـور اراضی این سـازمان برگزار شـد.

پایش مرحله دوم آب رها سازی شده از سد درودزن

برگزاری شورای هیات واگذاری اراضی
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مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در جلسـه تعالـی سـازمانی در ایـن مدیریت 
گفـت: تعالـی سـازمانی جـزء اولویت های سـازمانی 

ایـن مدیریت در سـال ۹۹ اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود 
باصـری افـزود: بیشـترین اسـتفاده از مـدل تعالـی 
مـدل  و  اسـت  مدیریتـی  تـوان  ارتقـای  سـازمانی 
تعالـی بـه عنـوان یـک تسـهیل کننـده مدیریـت، 
ابـزار مدیریتی را در اختیار مدیران و رؤسـای ادارات 

می دهـد. قـرار 
وی بیـان کـرد: مهم ترین دسـتاورد تعالی سـازمانی 
دسـتیابی بـه یک مـدل مدیریتی در نگـرش و عمل 

بـه آن بـه منظـور پیگیری امور مختلف اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ارائـه جدول 
در  معاونیـن و نصـب  بـه  متـوازن  امتیـازی  کارت 
دفاتـر کار جهـت برنامه ریـزی در راسـتای اهـداف 
تعالـی، بازنگری نقشـه اسـتراتژی، بازنگـری جدول 
در  و  کنتـرل شـاخص ها  متـوازن،  امتیـازی  کارت 

نظـر گرفتـن شـاخص های سـال ۹۹ و همچنیـن 
بـه روز رسـانی شناسـنامه فرآینـد شـامل: افـزودن 
و  قـوت  و  ضعـف  نقـاط  بررسـی  زیرفرآیندهـا، 
بازنگـری  ورودی هـا،  بـا  رابطـه  در  تهدیدهـا 
ورودی هـا و خروجـی فرآیندهـا از جملـه مصوبـات 

ایـن جلسـه بـود.
وی تاکیـد کـرد: در مدیریـت امـور اراضـی پیگیری 
امـوری از قبیـل مسـائل حقوقـی، کاداسـتر اراضی، 
رفـع تداخات اراضی کشـاورزی و واگـذاری اراضی 
از مهـم تریـن امـوری اسـت کـه بایسـتی در تعالی 

سـازمانی مد نظـر قـرار گیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه جلسـه تعالـی سـازمانی بـا 
حضـور مقصـود بیگـی مشـاور رئیـس سـازمان در 
تعالـی سـازمانی، صبـوری پـور معـاون برنامه ریزی 
و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
سـازمان  اراضـی  امـور  مدیـر  باصـری  فـارس، 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معاونیـن، رؤسـا و 
کارشناسـان مدیریـت امـور اراضـی در دفتـر مدیت 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اراضـی  امـور 

فـارس برگـزار شـد.

تعالی سازمانی، از اولویت های سازمانی مدیریت امور اراضی در سال 1399 است

حفاظت از اراضی کشاورزی، ضامن تولید 
محصوالت کشاورزی

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: هـر گونه 
تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی بـدون مجوز ممنوع اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
از  جلوگیـری  قانـون  اسـاس  بـر  افـزود:  باصـری  محمـود  فـارس،  اسـتان 
خردشـدن اراضی کشـاورزی، هـر گونه تفکیـک و افراز اراضی کشـاورزی به 

قطعـات کمتـر از حـد نصاب هـای تعییـن شـده ممنـوع می باشـد.
وی بیـان کـرد: در راسـتای حفاظت از اراضی کشـاورزی در اردی بهشـت ماه 
سـال جـاری از مجمـوع ۱36پرونده کـه به دبیرخانـه هیات واصل شـده بود، 

بـه کلیـه پرونده هارسـیدگی و تصمیـم گیری های الزم انجام شـد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به ایـن که حفاظـت از اراضی کشـاورزی، ضامن 
تولیـد محصوالت کشـاورزی اسـت، خاطر نشـان کـرد: از مجمـوع طرح های 
رسـیدگی شـده، بـا اجـرای ۱۰7 مـورد از طرح هـا موافقـت بـه عمـل آمد، 5 
مـورد از طرح هـا نیـز مـورد مخالفت اعضـای کمیسـیون قرار گرفـت و مقرر 
شـد کـه در خصوص ۲4 مـورد از طرح ها نیز اسـتعام از شهرسـتان و بازدید 

پذیرد. مجدد صـورت 
کمیسـیون فـوق بـا حضـور رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان فـارس، مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت و نماینـده 

اسـتانداری فـارس در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس برگـزار شـد.

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های 
کشاورزی استان فارس

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: کمیسـیون ماده 
۲ بـه منظـور بررسـی و اتخـاذ تصمیم در خصـوص طرح های تقاضای اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی بـرای ایجـاد و توسـعه واحدهـای دامـداری، پـرورش طیـور، 
آبزیـان و تاسیسـات وابسـته بـه آن هـا و صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی وابسـته بـه 

بخش کشـاورزی تشـکیل می شـود.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصـری افـزود: عـاوه بر مـوارد فـوق، کمیسـیون ماده 
۲ طرح هـای اقتصـادی زراعـی و باغبانـی موضـوع مـواد 3۱، 7۰، 75 و ۱۰8 را 
شـامل می شـود که بـه همین منظور در اردی بهشـت ماه سـال جـاری تعداد 74 
پرونـده در خصـوص طرح های مختلف کشـاورزی بررسـی و تصمیم گیری شـد.
کمیسـیون فـوق بـا حضور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیر 
کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان فـارس، نماینـده اسـتانداری، مدیـر امـور 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضـای کمیسـیون در 

ایـن سـازمان برگزار شـد.
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مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: در سـال گذشـته 344 دوره ترویجـی – مهارتی کشـاورزی توسـط این 
مدیریـت و ادارات ترویـج شهرسـتان ها برگـزار شـد کـه نسـبت به سـال ۹7، 

رشـد 58 درصدی داشـته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حمیدرضـا ابراهیمـی تصریح کـرد: 7436 
بهـره بـردار در دوره هـای مذکـور شـرکت و گواهـی مهـارت دریافـت کردند.

بـه گفتـه وی؛ ۱7۰ دوره در زمینه هـای دام، طیور، زنبورعسـل و دامپزشـکی و 
تعـداد ۱6۲ دوره در زمینه هـای زراعـت، باغبانی، مکانیزاسـیون و حفظ نباتات 

بـوده کـه حدود 3۰ درصـد آن مربـوط به گلخانه بوده اسـت.
ابراهیمـی افـزود: ۱۲ دوره در زمینـه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و فعالیت های 

اشـتغال زای زنـان روسـتایی نیز برگزار شـد.
مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ابـراز کـرد: عـاوه بـر دوره هـای مذکـور، کارگاه هـای یکـروزه، بازدیدهـای 
ترویجـی، آموزش هـای انفـرادی و آموزش هـای انبوهی و رسـانه ای در طیف 

گسـترده برگزار شـد.
ابراهیمـی ابـراز امیـدواری کـرد: در سـال جاری با توجـه بـه برنامه ریزی های 
انجـام شـده و تفاهـم نامـه منعقد شـده بـا اداره کل آمـوزش فنـی و حرفه ای، 
مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی، سـازمان تعاون روسـتایی 
و سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان، شـاهد توسـعه 

بیـش از پیـش آموزش هـای مهارتی ویـژه بهره برداران در اسـتان باشـیم.

مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهاد کشـاورزی 
وب  سـامانه   " ارزیابـی  در  گفـت:  فـارس  اسـتان 
ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  کنفرانـس سـازمان 
کشـاورزی" در سـال گذشـته ایـن مدیریـت حائـز 

رتبـه برتـر در برگـزاری دوره هـای آموزشـی شـد.
حمیدرضـا ابراهیمـی در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو 
امیـد" در اسـتان فـارس ابـراز کـرد: از 33 مرکـز، 
موسسـه و پژوهشـکده تحقیقاتی همکار با "سـامانه 
وب کنفرانـس سـازمان تـات"، مدیریـت هماهنگی 
ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
در  کـه  بـود  ترویجـی  هماهنگـی  مدیریـت  تنهـا 

برگـزاری ایـن دوره هـا مشـارکت داشـت.
بـه گفتـه وی؛ در ارزیابـی کلـی ایـن مدیریـت بـا 
برگـزاری 37 دوره حائـز رتبـه پنجـم شـد و مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس نسـبت به سـایر مراکـز تحقیقاتی در 

باالتریـن جایـگاه قـرار گرفـت.

ایـن مقام مسـئول تصریح کرد: دوره های آموزشـی 
برگـزار شـده در زمینه هـای زراعـت، باغبانی، حفظ 
دام  شـیات،  وخـاک،  آب  مکانیزاسـیون،  نباتـات، 
و طیـور، تعالـی سـازمانی و ایمنـی کار در بخـش 
کشـاورزی بـود و ۱85۱ نفر در این دوره ها شـرکت 

کرده انـد.
ایـن کـه جامعـه هـدف  بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی 
دوره هـای آموزشـی مذکـور؛ کارشناسـان، مروجین 
مسـئول پهنـه و بهره بـرداران پیشـرو بـود، بیـان 
کـرد: در سـال جـاری ایـن دوره ها بـه بهره برداران 

پیشـرو و تشـکل ها تسـری پیـدا خواهـد کـرد.
مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس اظهـار کـرد: سـامانه وب کنفرانـس 
سـازمان تـات از سـال ۱3۹7 راه انـدازی شـد کـه 
در ایـن سـامانه بسـتری فراهـم شـده تـا جامعـه 
جدیدتریـن  بـا  اینترنـت  طریـق  از  کشـاورزی 
دسـتاوردها آشـنا شـوند و ایـن مدیریـت از مهرمـاه 
سـال گذشـته بـا ایـن سـامانه مذکـور در برگـزاری 

دوره هـای آموزشـی همـکاری داشـته اسـت.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد:
رتبه برتر جهاد کشاورزی فارس
در سامانه وب کنفرانس سازمان تات

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی فارس:

رشد 58 درصدی دوره های ترویجی کشاورزی در استان فارس



37 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 60 - اردیبشهت مــــــاه 1399

برگزاری جلسه چگونگی استقرار 
آزمایشگاه در ورودی میدان تره بار شیراز 

رئیـس دفتـر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: جلسـه چگونگـی اسـتقرار آزمایشـگاه در ورودی 
میـدان تـره بار شـیراز و چگونگـی بررسـی ورود محموله هـای تولیدات 

خـام کشـاورزی بـه منظـور هویـت سـنجی تولید برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، محمد مهـدی غیاثی افـزود: مکانیزه 
کـردن ورود و خـروج در میـدان بزرگ شـیراز جهت ردیابـی محصوالت 
خـام کشـاورزی، ایجـاد آزمایشـگاه در میـدان مرکـزی، ایجـاد غرفـه 
بازارچـه ای در سـطح شـهر جهـت یکپارچـه سـازی و هماهنگـی  و 
بیـن تولیدکننـدگان محصـوالت گواهـی شـده و عرضـه مسـتقیم ایـن 
محصـوالت بـه مصـرف کننـده از مهم تریـن مصوبـات این جلسـه بود.

ایـن مقام مسـئول بیـان کرد: موضـوع امنیت غذایی و ایمنـی غذایی که 
سـنگ بنـای یک جامعـه توسـعه یافته و عنصـر اصلی سـامت فکری، 
روانـی و جسـمی اعضـای آن می باشـد رسـالتی حاکمیتـی محسـوب 
می شـود و از اولویـت بسـیار باالیـی در کلیـه سـطوح برنامه  ریـزی و 

سیاسـت گذاری دولـت  هـا برخوردار اسـت. 
وی تصریـح کـرد: امنیـت غذایـی بـه مفهوم دسترسـی همیشـگی تمام 
افـراد جامعـه بـه غـذای کافی، سـالم و مغذی بـرای برخـورداری از یک 

زندگـی سـالم و پویا اسـت. 
غیاثـی اظهـار کـرد: وقتـی صحبـت از امنیـت غذایـی می شـود بـر هر 
دو بُعـد کفایـت و سـامت آن تاکیـد می شـود کـه دلیـل ایـن امـر نیـز 
اثبـات نقش سـامت غـذا بر سـامت جامعـه و پیامدهای منفـی متعدد 

آلودگی هـای غذایـی بـر سـامت انسـان و محیط اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بـرای تأمیـن امنیـت غذایـی در یک کشـور 
بایـد کلیـه سـازمان ها و نهادهـای متولی با هم همکاری داشـته باشـند، 
گفـت: تاکنـون اقدامـات متعـددی در جهـت دسـتیابی به امنیـت غذایی 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی برنامه ریـزی شـده و بـه مرحلـه اجرا 
درآمـده اسـت کـه از اهم آن می توان بـه اقدامات مهم و موثـر در زمینه 
سـاماندهی شـبکه توزیع سـموم و همچنین شـبکه مصرف سـموم اشاره 
نمـود و در تکمیـل ایـن زنجیـره و نتیجـه گیـری بهتـر از آن اقدامـات، 
سـاماندهی شـبکه عرضـه محصـوالت خـام کشـاورزی الزامـی بـه نظر 

می رسـد.

افتخاری دیگر در بخش کشاورزی استان فارس؛

کسب مقام اول تولید 
محصوالت استاندارد در کشور

توسط استان فارس در سال 1398
 رئیس دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: کسـب مقـام اول تولیـد محصـوالت کشـاورزی 
اسـتاندارد در کشـور، بـرگ زرینـی دیگـر از مجموعـه افتخـارات بخش 

کشـاورزی فارس در سـال ۱3۹8 اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، محمد مهـدی غیاثی ضمن اشـاره به 
ایـن که در سـال ۱3۹8 فـارس با دریافت ۲6 پروانه اسـتاندارد تشـویقی 
و بـا تولیـد قریـب بـه 3 هـزار تن، اسـتان پیشـرو در کشـور بوده اسـت، 
افـزود: ایـن موفقیـت مرهون زحمـات تاشـگران عرصه امنیـت غذایی 

در بخش کشـاورزی اسـتان اسـت.
وی اظهـار کـرد: پروانه هـای اسـتاندارد تشـویقی جهـت محصـوالت 
مختلفـی نظیـر پیاز، سـیب زمینی، گوجه فرنگـی، خیار گلخانـه ای، کلم 
پیـچ، لوبیـا، بادمجان، کدوسـبز، چغندرقند، سـیب، پسـته، زردآلـو، انگور، 

پرتقـال، نارنگـی و انـار صادر گردیده اسـت.
غیاثـی تاکیـد کـرد: از الزامـات تحقـق امنیت غذایي، سـالم بـودن مواد 
غذایـي اسـت و تامیـن غـذاي سـالم در گـرو تولیـد هدفمنـد و ارتقـاء 
کیفیت محصوالت کشـاورزی و استانداردسـازی آن اسـت که در نهایت 
منجـر بـه ارتقـاء سـامت جامعـه می گـردد کـه ایـن مهـم باید بیشـتر 
مـورد توجـه آحـاد جامعـه و مسـئولین امـر قـرار گیـرد؛ آحـاد جامعـه در 
زمینـه اسـتفاده بیشـتر از محصوالت اسـتاندارد و مسـئولین در راسـتای 

تخصیـص اعتبـار و ردیـف بودجـه ای خـاص بـه ایـن امر.
تامیـن هزینه هـای گواهـی اسـتاندارد  وی تصریـح کـرد: در صـورت 
تشـویقی، یقینـا تعـداد پروانه هـا افزایـش خواهـد یافـت، به طـوری که 
در سـال ۱3۹8، اسـتان فـارس موفـق به صدور ۱۱۹ نشـان اسـتانی حد 
مجـاز آالینده هـای کشـاورزی )ICM( گردیـد کـه در ایـن گواهی هـا، 
تنهـا هزینه های مرتبط با شـرکت بازرسـی حذف گردیده اسـت و سـایر 
مراحـل هماننـد اسـتاندارد تشـویقی اسـت و بـا احتسـاب هـر دو پروانه 
میـزان تولیـد محصوالت گواهی شـده قریب بـه 3۰ هزار تن می باشـد. 
غیاثـی در ادامـه رونـد ملـی دریافـت پروانـه کاربـرد نشـان حدمجـاز 
آالینده هـا در محصوالت کشـاورزی در قالب اسـتاندارد تشـویقی را این 
چنیـن بیـان نمـود کـه متقاضی پـس از ثبت نـام در پایـگاه محصوالت 
گواهـی شـده و ارگانیـک بـه آدرس cerganic.maj.ir و انتخـاب مدیـر 
کنتـرل کیفـی و شـرکت بازرسـی، نظـارت مسـتمر کارشناسـان از ابتـدا 
تـا برداشـت محصـول، نمونـه برداری توسـط شـرکت بازرسـی در زمان 
اسـتاندارد  همـکار  آزمایشـگاه های  بـه  نمونه هـا  ارسـال  و  برداشـت 
و معتمـد سـازمان را خواهنـد داشـت کـه در صـورت منطبـق بـودن 
آزمایشـات باقیمانـده سـموم، نیترات و فلزات سـنگین و طـرح در کمیته 
عائـم، اداره کل اسـتاندارد نسـبت بـه صدور پروانه اسـتاندارد تشـویقی 

اقـدام می نمایـد.
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سرپرست جهاد کشاورزی آباده معرفی شد

در حکمی از سـوی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مهدی امینی 
به عنوان سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده معرفی شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده، روز سـه 
شـنبه نهـم اردیبهشـت مـاه، آئیـن تکریـم و معارفـه مدیر سـابق و سرپرسـت 
جدیـد ایـن مدیریـت بـا حضـور نیـک مـرام، فرمانـدار آبـاده؛ صادقـی، معاون 
توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و صمدنژاد، 

مشـاور و مدیـر امـور شهرسـتان های ایـن سـازمان برگزار شـد. 
در ایـن آئیـن فرماندار شهرسـتان آبـاده گفت: توجه بـه نیروی انسـانی توانمند 
و متخصـص، تکریـم اربـاب رجـوع، حمایـت و تسـهیل امـور کشـاورزان از 
مهم تریـن مـواردی اسـت کـه مدیـر جدیـد جهـاد کشـاورزی الزم اسـت در 

دسـتور کار خـود قـرار دهد.
در ادامـه ایـن آئیـن از زحمـات “مجیـد یعقوبـی مدیـر سـابق جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان آبـاده” تقدیـر و “مهـدی امینی به عنـوان سرپرسـت مدیریت جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان” معرفـی شـد، امینی پیـش از این رئیـس اداره فنی 

و امـور زیربنایـی ایـن مدیریت بوده اسـت.
مجیـد یعقوبـی سـابقه ۱3سـال مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های 
اسـتان فـارس را دارد و هـم اکنـون سرپرسـت مدیریـت امـور اداری سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت.

تخریب تغییر کاربری های غیر مجاز در آباده
رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: ده 
فقـره حکـم قضایـی بـرای قلع و قمـع در خصوص تخلفـات تغییـر کاربری که 

قطعـی و الزم االجـرا بـود در مهدی شـهر آباده انجام شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، کامران 
پرهامـی بـا اشـاره به اینکـه از طریق اخطار کتبی و دیوار نویسـی هشـدار های 
الزم بـه متخلفیـن داده شـده بـود، اظهـار کـرد: بـا حضـور نماینـده دادسـتان، 

نیروهـای انتظامـی و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی حکم قضایی اجرا شـد. 
ایـن کارشـناس افـزود: بـر اسـاس تبصـره ۲ مـاده ۱۰ قانـون اصاحـي قانون 
حفـظ کاربـري اراضـي زراعي و باغ هـا مصوب سـال ۱385 هرگونـه تفکیک، 
بنـا، اسـتخر، کانکـس و فنـس و  تغییـر کاربـري شـامل احـداث  تجزیـه و 

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

حصارکشـي ممنـوع اسـت. 

کاشت نخود در خسروشیرین آباده آغاز شد
کارشـناس مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: کاشـت نخـود در 

بیـش از ۱6۰۰ هکتـار از اراضـی منطقـه خسروشـیرین آغـاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، ویـدا 
کاظمـی اظهـار کـرد: با توجه به سـابقه کشـت در سـال های گذشـته پیش بینی 
می شـود ۱5۰۰ هکتـار نخـود دیـم و بیـش از یک صد هکتـار نخود آبی کاشـته 

 . شود
وی بـا اشـاره بـه اینکه نخود تولیدی این دهسـتان دارای کیفیت مناسـبی اسـت، 
افـزود: کشـت غالب نخود شهرسـتان در منطقه خسـرو شـیرین و بـه صورت دیم 

اسـت کـه متوسـط عملکرد نخود دیـم 4۰۰ کیلوگرم در هکتار اسـت.
کاظمـی تاکیـد کـرد: در کاشـت مکانیزه مقـدار بذرمصرفـی تـا ۱۲ کیلوگرم در 
هکتـار کاهـش مـی یابـد کـه عـاوه بر کم شـدن بـذر مصرفـی باعـث ذخیره 

شـدن رطوبـت در زمیـن و در نهایـت افزایـش عملکـرد محصول می شـود. 

خسارت طوفان به زیر بخش کشاورزی ارسنجان
جهـاد  مدیریـت  سرپرسـت 
کشاورزی شهرسـتان ارسنجان 
بارندگـی  و  طوفـان   : گفـت 
۱۱3 میلیـارد ریـال بـه بخـش 
شهرسـتان  ایـن  کشـاورزی 
اسـت.  کـرده  وارد  خسـارت 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
سـید  ارسـنجان،  شهرسـتان 
اظهـار  ناصـر حسـینی خرمـی 
کرد: در یازدهم اردیبهشـت ماه 
مـزارع گنـدم، جـو و باغ هـای 
متحمـل  درصـد   7۰ تـا  انـار 
شـده اند.  سـنگین  خسـارت 

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بیـش از 84۰ هکتـار از مـزارع گنـدم و بالـغ 
بـر ۱435 هکتـار از اراضـی زیـر کشـت جـو به علـت طوفـان دچـار خوابیدگی و 

خسـارت شـده است. 
بـه گفتـه وی؛ ۲5۰ هکتـار از باغ هـای انـار ارسـنجان نیـز با ریـزش گل مواجه 

شـده اند کـه در تولیـد آینـده ایـن محصول اثرگـذار خواهـد بود. 

سرپرست جهاد کشاورزی ارسنجان معرفی شد
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا حکمی سـید ناصر حسـینی 
خرمـی را بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان 

کرد. معرفـی 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، روز 
یکشـنبه هفتـم اردیبهشـت ماه، آئیـن تکریـم و معارفه مدیر سـابق و سرپرسـت 
جدیـد ایـن مدیریـت با حضور مهـدی صادقـی، معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و عبدالحسـین صمد نژاد، مشـاور و مدیر 
امـور شهرسـتان های این سـازمان برگزار شـد. 

در ایـن آئیـن از زحمـات و خدمـات علـی عسـکر امیـدی، مدیـر سـابق جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان در طـول پنـج سـال تصـدی این پسـت تقدیر 
و سـید ناصـر حسـینی خرمـی بـه عنوان سرپرسـت جدیـد این مدیریـت معرفی 

 . شد
حسـینی خرمـی پیـش از ایـن مسـئولیت معاونـت فنـی و رئیـس اداره تولیدات 
گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد را عهده دار بوده اسـت.

افزایش ۴9 درصدی صادرات انجیر استهبان
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: بر اسـاس آمار رسـمی گمرک 
صـادرات انجیر خشـک در سـال ۹8 نسـبت به سـال مـا قبل خود بـا افزایش 4۹ 

درصـدی به ۱3 هزار و 737 تن رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش تصریـح کـرد: رفـع مشـکات گمرکـی، کاهـش تعرفـه 
صادراتـی انجیـر و ایجـاد ظرفیـت صادراتـی بـه منطقـه اورآسـیا از مهم تریـن 

دالیـل افزایـش صـادرات ایـن محصـول کشـاورزی بـود. 
بـه گفتـه وی؛ یکـی از صـادر کننـدگان ایـن شهرسـتان به عنـوان اولیـن صادر 

کننـده انجیـر بـه اورآسـیا پیشـرو در ورود بـه ایـن بازار ها اسـت.
اعیان منـش؛ صـدور گواهی قرنطینه بهداشـتی برای این محصول در شهرسـتان 
مانـدن  معطـل  و عـدم  ایـران  انجیـر خشـک  پایتخـت  عنـوان  بـه  اسـتهبان 
محموله هـا در گمـرک و افزایـش میـزان تولیـد محصـول را از دیگـر دالیـل 

افزایـش صـادرات دانسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان افـزود: سـطح باغ های انجیـر این 
شهرسـتان ۲4 هـزار و 5۰۰ هکتـار اسـت که در سـال گذشـته بیـش از ۱۹ هزار 

تـن محصول از آن برداشـت شـده اسـت.

جذب مازاد اعتبارات مکانیزاسیون در استهبان 
مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: 

بیـش از ۱۰۰ درصـد اعتبـار تسـهیاتی بخـش مکانیزاسـیون، مـازاد بـر سـقف 
تعییـن شـده در ایـن شهرسـتان جـذب شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
سـعید قانعـی تصریـح کـرد: در زیـر بخـش مکانیزاسـیون بـا جـذب 45 هـزار و 
۲6۹ میلیـون ریـال تسـهیات تعداد 5۱ دسـتگاه مـدرن کشـاورزی خصوصا ۲۲ 
دسـتگاه تراکتـور، وارد نـاوگان مکانیـزه کشـاورزی این شهرسـتان شـده اسـت. 
 قانعـی تاکیـد کـرد: هیـچ محدودیتـی از نظـر منابـع بـرای پرداخت تسـهیات 
بـه متقاضیـان زیر بخش مکانیزاسـیون کشـاورزی و خریـد تراکتور وجـود ندارد 
و در صـورت امـکان فـروش بـرای کارخانـه تراکتورسـازی تبریز اقدامـات الزم 

انجـام می شـود.
قانعـی ضمـن اشـاره به برخی مشـکات موجـود در ایـن بخش از جملـه هزینه 
ارزیابـی وثیقـه و سـهم الشـرکه خریـدار، رونـد مسـتند سـازی و تکمیـل پرونده 
اعتبـاری، تهیـه تضامیـن الزم، مشـکات ناشـی از نوسـانات نـرخ ارز و افزایش 
قیمـت تمـام شـده ماشـین آالت، خواسـتار همکاری بیـش از پیـش بانک عامل 

بـرای برطـرف شـدن این موارد شـد.

مصرف قارچ کش ها و ریز مغذی ها در مزارع گندم 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: اسـتفاده از قـارچ کش ها و 
ریـز مغذی هـا در افزایـش عملکـرد مـزارع گنـدم و جـو موثـر اسـت از ایـن رو 

مصـرف آن توصیـه می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش تصریح کـرد: تاکنون در سـطح 55۰ هکتار از مـزارع گندم 
ایـن شهرسـتان از قـارچ کش هـا و در بیـش از 35۰ هکتـار از مـزارع جـو نیز از 

کودهـای ریـز مغذی اسـتفاده شـده اسـت . 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: برخـی از بیماری هـای برگی ماننـد زنگ زرد، 
سـپتوریوز، سـفیدک سـطحی و سـایر بیماری هـای لکـه برگـی می تواننـد در 
کاهـش تولیـد تـا 5۰ درصـد موثر باشـند و خسـارت سـنگین به کشـاورزان وارد 

. کنند

آغاز عملیات اجرایی شبکه آبیاری حومه اقلید

مسـئول اداره امـور فنـی و زیربنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید از 
آغـاز عملیـات اجرایی طرح شـبکه کانال های آبرسـانی در حومه این شهرسـتان 
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بـه طول تقریبـی یک کیلومتـر خبر داد.
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمندنیـا گفـت: ایـن طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر 3 میلیـارد ریـال، 
بـه منظـور مشـروب نمـودن 7۰ هکتـار از باغ هـای حومـه اقلیـد اجرا می شـود.
 وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه خـرده مالـک بـودن اراضـی ایـن منطقـه، امید 
اسـت بـا اجرای این طـرح، عاوه بر افزایـش 3۰ درصدی بهـره وری آب، حدود 

۲7۰ نفـر از باغـداران از منافـع آن بهره مند شـوند.

آغاز کاشت سیب زمینی در شهرمیان اقلید

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی شـهر میـان از آغـاز کاشـت سـیب زمینـی در 
سـطح بیـش از ۲ هـزار هکتـار از اراضـی زراعـی ایـن منطقـه خبـر داد.

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سیدحسـین میرسـلیمانی با اشـاره بـه اینکه شهرسـتان اقلید یکـی از قطب های 
تولیـد سـیب زمینـی بهاره در اسـتان فارس اسـت گفت: کشـت ایـن محصول از 

اوایـل اردیبهشـت مـاه آغـاز می شـود و تـا خـرداد مـاه ادامـه دارد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجه به مکانیزه بودن کشـت سـیب زمینی در شهرسـتان، 
در سـال گذشـته بیـش از ۲5۰۰ هکتـار از اراضـی ایـن مرکـز بـه کشـت ایـن 

محصـول بـا متوسـط عملکـرد 4۰ تـن در هکتـار اختصاص داشـت. 
او اظهـار کرد: امید اسـت با مسـاعد شـدن شـرایط جـوی به منظور آماده سـازی 

بسـتر، ادامه کشـت این محصول انجام شـود.

توسعه باغ های پسته در خنجشت اقلید
جهـاد  مرکـز  مسـئول 
از  خنجشـت  کشـاورزی 
پسـته  باغ هـای  توسـعه 
از  هکتـار   4۲۰ سـطح  در 
اراضـی تحـت پوشـش این 

داد.  خبـر  مرکـز 
به گـزارش روابـط عمومی 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
عبـاس  اقلیـد،  شهرسـتان 
سـال  در  گفـت:  مومنـی 
جاری سـطح کاشـت پسته 
بـه ویـژه در روسـتای نظام 
آبـاد و دهسـتان خنجشـت 
یـک صـد هکتـار افزایـش 

داشـته اسـت. 
ایـن کارشـناس تصریـح کرد: محدودیـت منابع آب و لـزوم تغییر الگوی کشـت، 
تناسـب پسـته بـا خاک هـای شـور منطقـه و کـم آب بر بـودن آن از مهـم ترین 

دالیـل گسـترش این باغ ها اسـت. 
وی اظهـار کرد: درختان پسـته در مقایسـه با سـایر درختان میـوه مقاومت زیادی 
بـه کـم آبی و شـوری از خـود نشـان داده و عاوه بـر آن از لحاظ اقتصـادی نیز 

حائـز اهمیت می باشـند. 

کشت چغندرقند بهاره در اقلید آغاز شد

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفت: عملیات کشـت چغنـدر قند بهاره 
در سـطحی بالغ بر ۱7۰۰ هکتار در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید علی 
آقـا میرطالبـی اظهـار کـرد: تاکنـون بـرای ایـن مقـدار از اراضـی قرارداد کشـت 
چغنـدر قنـد منعقد شـده اسـت و با توجه بـه تعهـد 38۰۰ هکتاری ایـن مدیریت 

بـرای کشـت، افزایـش سـطح زیر کشـت آن نیـز پیش بینی می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاضـر در 36 هکتـار عملیـات کشـت انجـام شـده که با 
توجـه بـه بارندگی های مسـتمر، کشـت ایـن محصول با تاخیر آغاز شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه افزایش سـطح قـرار داد کشـت ایـن محصول 
نسـبت بـه سـال قبل تصریح کـرد: افزایش قیمـت خرید چغندرقنـد، وجود ادوات 
مکانیـزه بـرای برداشـت، تضمینـی بـودن خریـد ایـن محصـول، وجـود صنایـع 
تبدیلـی و حمایـت کارخانه هـای قنـد از مهم ترین دالیل اسـتقبال کشـاورزان از 

کاشـت چغندرقند اسـت. 
میرطالبـی بـه اقداماتـی از قبیـل برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، هماهنگـی 
برگـزاری جلسـه هایی با حضـور کشـاورزان و مسـئولین کارخانه قنـد، ترویج در 
فضـای مجـازی و تهیـه بنـر و اطاعیه هـای ترویجی بـرای افزایش سـطح زیر 

کشـت چغندرقنـد در اقلیـد اشـاره کرد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد خاطـر نشـان کـرد: سـطح قـرارداد 
چغندرقنـد نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش داشـته کـه از دالیـل آن می توان 
بـه عـدم ثبـات قیمتـی در محصوالت سـبزی و صیفی و نبـود بـازار تضمینی در 

ایـن زمینـه اشـاره نمود.
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 سرشاخه کاری گردو در بوانات آغاز شد
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات بـا بیـان اینکـه 
اجرای سرشـاخه کاری گردو در دسـتور کار واحد باغبانی اسـت، گفت: سرشـاخه 
کاری درختـان گـردو به منظـور حذف درختـان نامرغوب و پیوند بـا ارقام دیرگل 

و بـا کیفیـت در این شهرسـتان آغاز شـد. 
بوانـات،  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهانبخش هاشـمی اظهـار کـرد: ایـن عملیـات در باغ هـای گـردو از ابتـدای 
اردیبهشـت مـاه بـا حضـور کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

آغـاز شـده اسـت . 
بـه گفتـه وی؛ بـرای سـر شـاخه کاری، درفصـل زمسـتان از باغ هـای مـادری 
و مـورد تاییـد سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس سرشـاخه ارقـام مرغوب 
جمـع  آوری و در دمـای صفـر تـا دو درجـه سـانتی گراد نگهـداری و بـه محـض 

مسـاعد شـدن هـوا بـه درختـان بـه شـکل تاجـی پیوند می شـود. 
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود تـا پایان ایـن طـرح در اوایل 

خـرداد مـاه نزدیـک به ده هکتـار از باغ هـای گـردو در بوانات اصاح شـود. 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

افزایش سطح زیر کشت چغندر قند در پاسارگاد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفت: در سـال زراعی جـاری 4۰۰ 
هکتـار از اراضی کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد به زیر کشـت چغنـدر قند رفت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، سـید 
حسـن موسـوی با اشـاره به اینکه عاوه بر سـطح کشـت شـده، ۲۲۰ هکتار عقد 
قـرارداد کشـت نیز صـورت گرفتـه، تصریح کرد: با مسـاعد شـدن وضعیت جوی 

و توقـف بارندگـی کاشـت چغندر قنـد در مزارع ادامه مـی یابد . 
بـه گفته وی؛ سـال گذشـته سـطح زیرکشـت چغندرقند در شهرسـتان پاسـارگاد 
۲5۰هکتـار بـود کـه بـا ترویـج و توصیه کارشناسـان این سـطح در سـال زراعی 

جـاری افزایش یافته اسـت.

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه مـزارع کاشـته شـده تنهـا بـا آب بارندگـی سـبز 
شـده اند، بیـان کـرد: ایـن مـزارع از سـطح سـبز مطلوبـی برخوردارنـد.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد اظهارکـرد: نمایندگان سـه کارخانه 
قند اقلید، مرودشـت و اصفهان با تمامی امکانات در شهرسـتان مسـتقر هسـتند.

کشـت چغندر قند در شهرسـتان پاسـارگاد از اواخر اسـفند ماه سـال گذشـته آغاز 
و تـا اواخـر اردیبهشـت ماه ادامه خواهد داشـت.

 
کاشت فیسالیس برای اولین بار در پاسارگاد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد از 
کاشـت گیـاه دارویی "فیسـالیس" بـرای اولین 
بـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن 
گیـاه در سـطح 35۰۰ مترمربـع و بـه صـورت 

گلخانه ای کشـت شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، سـید حسـن 
طوالنـی  برداشـت  کـرد:  تصریـح  موسـوی 
مـدت، نیـاز آبـی پاییـن، مانـدگاری طوالنی میـوه بعد از برداشـت، قیمت بسـیار 
بـاالی محصـول و همچنیـن عملکـرد بـاال از مزایـای کاشـت گیـاه دارویـی 

"عـروس پشـت پـرده" اسـت.

بـه گفتـه وی؛ در پـی اقدامـات ترویجـی انجـام شـده کاشـت گیاهـان دارویـی 
جدیـد در ایـن شهرسـتان در حـال گسـترش اسـت.

ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه توسـعه کشـت های گلخانـه ای و همچنین 
گیاهـان دارویـی از سیاسـت های سـازمان متبـوع اوسـت، اظهـار کرد: در سـال 
زراعـی جـاری بالـغ بر ۲6۲ هکتار از اراضی پاسـارگاد به کشـت گیاهـان دارویی 
اختصـاص یافتـه کـه انتظـار مـی رود شـاهد عملکرد مناسـبی در تنـاژ محصول 

تولیدی باشـیم.
موسـوی از بارش هـای مناسـب دو سـال اخیر به عنـوان عامل موثـر در افزایش 
سـطح و تولیـد محصـول گیاهـان دارویـی نام بـرد و بیان کـرد: گیاهـان دارویی 
متنوعـی از قبیـل زیـره سـبز، نعنـاع فلفلـی، آویشـن، بادرنجبویـه، آنغـوزه، گل 
محمـدی، کنگـر فرنگـی، مریـم گلـی، بـه لیمـو، گل گاوزبـان و گلرنـگ در 

پاسـارگاد کشـت می شـود.
او ابـراز امیـدواری کـرد: بـا ترویج و اطاع رسـانی های انجام شـده در خصوص 
مزیت هـای کاشـت گیاهـان دارویـی سـطح کشـت و تنـوع ارقـام و گونه هـای 

آن افزایـش یابد.
کاشـت گیاهـان دارویی در شهرسـتان پاسـارگاد هرسـاله از اسـفند مـاه آغاز و تا 
پایـان فروردیـن ماه سـال بعـد ادامـه دارد که محصـوالت تولیدی شـامل برگ، 
گل، دانـه، میـوه، سـاقه، صمغ و ریشـه ایـن گیاهان در فصل تابسـتان برداشـت 

می شـود.
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

توزیع کمپوست غنی شده در جهرم 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از توزیع کود کمپوسـت غنی شـده در 

بیـن انجیـرکاران دیـم این شهرسـتان خبر داد.
روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
شهرسـتان جهـرم، علـی جـوکار بـا اشـاره بـه جایـگاه مهـم انجیـر در بیـن 
محصـوالت کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: 86 تـن کـود کمپوسـت در بیـن 

انجیـر کاران دیـم خفـر و سـیمکان توزیـع شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـول تصریح کـرد: این کود آلـی در سـطح 5۰۰ هکتـار از باغ ها با 

نظارت کارشناسـان باغبانی پخش شـد. 
وی افـزود: ارزش ریالـی این محموله از کمپوسـت توزیع شـده، دو میلیارد و 5۰۰ 
میلیـون ریـال اسـت کـه از محـل طرح هـای اراضـی شـیبدار بـرای ایـن باغ ها 

تامین شـده است. 
جـوکار بـا بیـان اینکـه کمپوسـت بـه عنـوان یکـی از غنی تریـن کود هـای آلی 
محسـوب می شـود، گفـت: بـه دنبال تقویـت مواد الی خـاک در سـطح باغ های 

شهرسـتان جهـرم هسـتیم تـا کیفیت محصـوالت را بـاال ببریم .

کمباین ها در جهرم آماده برداشت محصول هستند 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از آمادگـی 6۰ دسـتگاه کمباین برای 

برداشـت غـات و کلـزا در این شهرسـتان خبـر داد . 
روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
شهرسـتان جهـرم، علـی جـوکار گفت: ایـن کمباین ها از اوسـط اردیبهشـت ماه 
برداشـت غـات و کلـزا را در سـطح 8 هـزار هکتـار از مـزارع شهرسـتان جهرم 

را آغـاز می کننـد.
ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد: تمام تمهیـدات الزم را برای برداشـت محصول 
کشـاورزان دیـده ایـم تـا بتواننـد در زمـان مناسـب و بـدون مشـکات عملیات 

برداشـت را بـه خوبـی انجـام دهند . 
 بـه گفتـه وی؛ کارشناسـان مکانیزاسـیون بازدید هـای فنـی قبـل از برداشـت را 
در دسـتور کار خـود دارنـد. جـوکار در خصـوص تامیـن سـوخت کمباین هایـی 
کـه وارد شهرسـتان مـی شـوند، افزود: با شـرکت نفـت هماهنگی هـای الزم در 
جهت صدور حواله و تامین سـوخت ده روز این ماشـین آالت انجام شـده اسـت. 

اعزام ناوگان برداشت خرامه به مناطق 
جنوبی کشور

 

مسئول مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه گفت: تاکنون ۹۰ 
درصد کمباین های این شهرستان برای عملیات برداشت به مناطق جنوبی کشور 
اعزام و قریب به 6۰ دستگاه دیگر در حال طی فرآیند کسب مجوز انتقال هستند. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه، جواد سهرابی 
بوشهر،  استان های  مقصد  به  برداشت  دستگاه های  اکثر  کرد:  اظهار  شورجه 

خوزستان و شهرستان های المرد و الر بارگیری شدند.
این کارشناس صدور مجوز انتقال را منوط به داشتن معاینه فنی و کارت ضدعفونی 
دانست و یادآور شد: به علت شیوع بیماری کرونا، دریافت کارت تردد و سامت 

برای کمباین داران متقاضی جابجایی الزامی است. 
وی تصریح کرد: این شهرستان با ۲74 دستگاه جاندیر ۹55، ۲۰۰ دستگاه کاه 
کوب، 64 دستگاه نیوهلند و ۲۰ دستگاه جاندیر ۱۰55 نقش تعیین کننده در اجرای 

موفقیت آمیز عملیات برداشت در سراسر کشور خواهد داشت.
مسئول مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه برداشت صحیح و 
به موقع را یکی از مهم ترین مراحل تولید محصول عنوان کرد و افزود: نوسازی و 
گسترش ماشین های برداشت و ارتقای مهارت رانندگان تاثیر بسزایی در افزایش 

بازدهی مزرعه دارد.

ساماندهی مجتمع بره پرواری در سال 
جهش تولید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از سـاماندهی مجتمـع ۱88 واحـدی 
بـره پـرواری واقع در "چشـمه تنـگاب معزآباد جابری" در سـال جـاری خبر داد و 
گفـت: ایـن مجتمـع بـا ظرفیـت 4۰ هـزار راس دام در نقش تعیین کننـده ای در 

افزایـش تولیـدات دامـی این شهرسـتان دارد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاووس 
همتـی اظهـار کـرد: در راسـتای تحقق جهـش تولیـد، ۲5 واحد دامـی مجتمع از 
نظـر میـزان پیشـرفت فیزیکـی، رعایت اصول فنی، بهداشـتی و زیسـت محیطی 

در سـاخت و سـاز، تاسیسـات و تجهیزات مورد بررسـی قـرار گرفتند.
وی؛ هـدف از احـداث مجتمع هـای دامـداری را حمایـت از تولیـد و رشـد بخـش 
دامپـروری بیـان کـرد و افـزود: در ایـن عملیـات، واحدهایی با پیشـرفت فیزیکی 
کمتـر از 4۰ درصـد، زمین هـای فاقـد سـاخت و سـاز و واحدهـای غیرفعـال 

مشـخص و تعییـن تکلیـف خواهند شـد.
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

بـه گفتـه ایـن مقام مسـئول؛ ذی نفعـان واحدهای مشـمول اخطاریـه موظفند در 
فرصـت سـه ماهـه تعییـن شـده براسـاس دسـتورالعمل اباغـی اقدام نمـوده در 
غیـر ایـن صـورت طبـق مصوبـه کمیسـیون مـاده 33 واگـذاری لغـو و در اختیار 

متقاضیـان لیسـت انتظار قـرار داده می شـود.
او بـا اشـاره بـه عـدم انطباق غرس اشـجار در واحـد دامی با طرح مصـوب یادآور 

شـد: تمدیـد قـرارداد اجاره مشـروط به رعایـت قوانین و عمل به تعهدات اسـت.
همتـی؛ از اشـتغال زایی، بهبـود راندمـان تولیـد، بهبـود روش هـای مدیریـت و 
هماهنـگ بـا تکنولـوژی روز دامپـروری و صرفه جویـی ملی در تامیـن آب و برق 

و غیـره بـه عنـوان مزایـای تشـکیل مجتمع هـای دامـداری نـام برد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تصریح کـرد: در حال حاضـر مجتمع 
بـره پـرواری مجتمـع معزآبـاد جابری بـا 75 درصد واحد فعال مشـغول بـه تولید 
اسـت کـه پیش بینی می شـود بـا اجرای ایـن طرح تعـداد واحدهای تکمیل شـده 

بـه ۹۰ درصد می رسـد.

۵۷ هکتار مزرعه گندم بذری خرامه 
محلول پاشی شد

 مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از محلول پاشـی 
ترکیـب قـارچ کـش و ریزمغذی در 57 هکتـار مزرعه بذری گندم این شهرسـتان 

داد. خبر 

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طاهره 
اوجـی بـا اشـاره بـه اهمیـت و جایگاه بـذر در پایـداری تولیـد، گفت: در راسـتای 
دسـتور العمـل اباغـی، محلـول پاشـی ۱۲ هکتار گندم ترابی پرورشـی سـه، 45 
هکتـار سـیروان مـادری و سـه هکتـار طرح هـای تحقیقـی ترویجی شهرسـتان 

جـز اولویـت کاری ایـن مدیریت قـرار گرفت.
بـه گفتـه وی؛ محلـول مصرفـی بـه ازای هـر هکتار شـامل یک لیتر قـارچ کش 

تیلـت، هشـت کیلـو اوره از گـروه کودهـای پرمصـرف و یـک و نیم لیتـر روی و 
منگنـز از عناصـر غذایی میکـرو در 4۰۰ لیتر آب اسـت.

 ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: عناصـر سـنگینی ماننـد روی و منگنـز بـر روی 
ذرات خـاک بـه حالـت غیر قابـل جذب در مـی آینـد از اینرو محلول پاشـی این 

قبیـل عناصـر غذایـی بازدهی بیشـتری خواهد داشـت.
 اوجـی؛ ضمـن ابـراز خرسـندی از نـزول بارش هـای اخیـر و رهاسـازی حقابـه 
بخش کشـاورزی خرامه از سـد درودزن، یادآور شـد: رطوبت باال شـرایط را برای 
ظهـور و اپیدمـی شـدن بیماری هـای برگـی ماننـد سـفیدک پودری، زنـگ زرد، 
سـپتوریوز و ... مسـاعد مـی سـازد کـه با تصمیـم گیری و اقـدام به موقـع برای 

کنتـرل بیمـاری، بهبـود عملکرد محصـول تضمین می شـود.
مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـه کارگیـری 
محلـول سـم و کـود را گامـی عملـی در کاهـش مصـرف نهاده های کشـاورزی 
بـه ویـژه آب، سـرعت بخشـی به عملیـات مبارزه بـا آفـات، بیماری هـا و تغذیه 

گیاهـی، افزایـش تولیـد در واحـد سـطح و تـداوم فعالیـت کشـاورزی برشـمرد.

پایش آفات در مزارع خرم بید
آغاز شد 

کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد گفت: 
پایـش مـزارع گنـدم و جـو بـه منظـور جلوگیـری از خسـارت و کنتـرل عوامـل 

آفـت آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
سـیما رنجبـر اظهـار کـرد: بـا توجه بـه شـرایط آب و هوایی سـال زراعی جاری 

، عائـم بیمـاری در مـزارع گنـدم تـا کنون ظهوری نداشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ریـزش سـن مـادری در مـزارع ایـن شهرسـتان از نیمـه 
فروردیـن مـاه اتفاق افتاده اسـت، تصریح کـرد: از هجدهم فروردیـن ماه مبارزه 
بـا سـن مـادری شـروع و ۱6 نفر از اعضای شـبکه مراقبت سـن گندم ، شـامل 

مروجیـن پهنـه و کارشناسـان سـتادی بـر این عملیـات نظـارت دارند.
 ایـن کارشـناس یـادآور شـد: از کشـاورزان خواسـته ایـم تـا در زمـان بازدیـد و 
پایـش روزانـه مـزارع خـود هرگونه عائـم آلودگـی را بافاصله به کارشناسـان 

مسـتقر در مراکـز جهـاد کشـاورزی اطـاع دهند .
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 رنجبـر افـزود : سـموم علـف کـش ، قـارچ کـش و حشـره کـش مـورد نیـاز 
شهرسـتان بـه مقـدار کافـی در فروشـگاه های عرضـه کننـده سـموم موجـود 

اسـت کـه در صـورت نیـاز در اختیـار کشـاورزان قـرار دارد .

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

آغاز برداشت صیفی جات در خنج 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج از آغاز برداشـت صیفی جـات خارج از 

فصـل در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی گفـت: برداشـت محصـول از 3 هـزار هکتـار از مـزارع این شهرسـتان 
آغـاز شـده اسـت کـه پیش بینی می شـود تـا اواخر خـرداد ماه نیـز ادامـه یابد. 
بـه گفتـه وی؛ عمـده محصـول صیفی این شهرسـتان شـامل شـمام، هندوانه، 
خیارسـبز و گوجـه فرنگـی اسـت کـه عـاوه بـر بازار هـای داخلـی بـه بـازار 

کشـور های همسـایه نیـز ارسـال می شـود. 
اسـامی ابـراز کـرد: کشـت بـه موقـع صیفـی جـات و بـه روش هـای کـف 

می شـود.  آب  مصـرف  چشـمگیر  کاهـش  موجـب  تونلـی  و  پاسـتیک 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

برداشت گندم در داراب آغاز شد
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب 
گفـت: برداشـت گنـدم از سـطح ۱6 هزار هکتار از مزارع این شهرسـتان آغاز شـد . 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، شـهاب 
سـرفرازی اظهـار کـرد: برداشـت گنـدم از دوم اردیبهشـت از منطقـه قاتویـه 
ایـن شهرسـتان شـروع شـده اسـت و تـا اواسـط تیرمـاه در دیگر مناطـق ادامه 

خواهد داشـت .
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه به شـرایط خـاص امسـال ۱7۰ دسـتگاه کمباین با 
رعایـت موازیـن بهداشـتی، برداشـت مـزارع گنـدم و جـو شهرسـتان را برعهده 

دارند. 
سـرفرازی بیـان کـرد: پیش بینی می شـود بیـش از 65 هـزار تن گنـدم در این 
شهرسـتان تولیـد شـود کـه نسـبت به سـال زراعـی قبل بیـش از ۱۰ هـزار تن 

افزایـش خواهد داشـت. 
بـه گفتـه وی؛ مهم تریـن ارقام کشـت شـده گنـدم شـامل سـیروان، چمران۲، 

خلیـل، مهرگان، سـارنگ، بـرات، دوروم شـبرنگ و بهرنگ اسـت.
ایـن کارشـناس افـزود: با توجـه به نزوالت جوی مناسـب در فصول زمسـتان و 
بهـار و مراقبت هـای صـورت گرفتـه در مراحل رشـد گنـدم این افزایـش تولید 

رقم خواهـد خورد. 

تولید ساالنه ۷ هزار تن گل محمدی در داراب
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب با اشـاره به آغاز 
برداشـت گل محمـدی از گلسـتان های ایـن شهرسـتان، گفت: سـاالنه 7 هزار 

تـن گل محمدی در داراب برداشـت می شـود. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، مرتضی 
فانی با اشـاره به سـطح 5۱۰۰ هکتاری کشـت گل محمدی در این شهرسـتان 
اظهـار کـرد: از هـر هکتار گل محمـدی دیم ۱۲۰۰ کیلوگـرم و از هر هکتار گل 

محمدی آبی ۲5۰۰ کیلوگرم گل برداشـت می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ سـطح گلسـتان های آبـی ایـن شهرسـتان 5۰۰ هکتـار اسـت و 
اغلـب محصـول تولیـدی بـه صـورت غنچـه و گلبـرگ خشـک به کشـور های 

پاکسـتان، هنـد و کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس صـادر می شـود.
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب در خصـوص 
فـرآوری گل محمـدی اظهـار کرد: تنها پنـج کارخانه صنعتی و ۲۰ واحد سـنتی 

گاب گیـری در شهرسـتان داراب فعالیـت دارنـد.
فانـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ارزش افـزوده بـرای تولیـد اسـانس گل محمـدی 
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عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 

بسـیار بـاال اسـت، بیـان کرد: سـاالنه ۲5 کیلـو گـرم اسـانس گل محمدی در 
ایـن شهرسـتان اسـتحصال کـه بـرای تولید آن بین پنـج تا ده تـن گلبرگ گل 

محمـدی اسـتفاده می شـود.
عمـده  و  دارد  قـرار  داراب  در  جهـان  دیـم  محمـدی  گل  دشـت  بزرگتریـن 
گلسـتان های دیـم در مناطـق الیزنگان، نوایـگان، شـکرویه، مروارید، الیگردو 

و بخـش کوهسـتان واقع شـده اسـت.

اجرای همزمان سازی فحلی دام سبک 
در زرین دشت

 مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفت: عملیات همزمان سـازی 
فحلـی در بیـش از یـک هـزار راس گوسـفند قـره گل ایـن شهرسـتان اجرایی 

شـده است. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح اهلل دیانـت بـا بیـان اینکـه هم زمـان کردن فحلی در گوسـفند بـه منظور 
کوتـاه نمـودن دوره ی زایـش و تولـد بره های همسـن انجام می شـود، تصریح 
کـرد: ایـن طـرح از ابتـدای فروردیـن مـاه بـا اسـتفاده از پروژسـترون واژینال 

انجام شـده اسـت .
بـه گفتـه وی، در ایـن اقـدام بـرای مدت مشـخصی هورمـون پروژسـترون در 
قالـب قطعـه ای اسـفنجی با اسـتفاده از ابـزار "اپلیکاتـور" در واژن دام قرار داده 

می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول بر توسـعه کار هـای اصـاح نـژادی در گله هـای دام های 
ایـن شهرسـتان تاکیـد کـرد و توضیـح داد: برای تشـویق دامداران و مشـارکت 
آنهـا در ایـن طـرح مواد مصرفی شـامل "اسـفنج هورمونی" با قیمـت یارانه ای 

در اختیـار دامداران قـرار گرفت.
 دیانـت بـه امـکان تلقیح مصنوعـی و اصاح نـژاد دام ها، امـکان مراقبت بهتر 
از دام هـا، افزایـش دو قلـو زایـی و امـکان برنامه ریـزی سـه بـار زایـش در دو 

سـال را از دیگـر مزایـای اجرای همزمان سـازی فحلی دانسـت. 

بیش از ۴ هزار هکتار محلول پاشی 
در زرین دشت

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
دشـت از محلـول پاشـی بیش از 4 هـزار هکتار از مـزارع گندم این شهرسـتان 

بـا اسـتفاده از ریزمغذی هـا و قارچ کش هـا خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
غامرضـا شـفاعت گفـت: از مجموع هشـت هـزار و67۰هکتـار گنـدم آبی این 
شهرسـتان، در 4 هـزار هکتـار بـا توصیـه کارشناسـان عملیات محلول پاشـی با 

ریزمغذی هایـی چـون سـولوپتاس انجام شـده اسـت . 
بـه گفتـه وی؛ در بیـش از ۲۹۰ هکتـار از ایـن مـزارع سـموم قـارچ کـش مانند 

تیلـت علیـه بیماری هـای برگـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
شـفاعت افـزود: بـه منظـور افزایـش تولیـد دانه های روغنـی نیـز ۲5۰ هکتار از 

مـزارع کلـزای آبـی بـا ریزمغذی ها محلول پاشـی شـدند. 
شـفاعت اظهـار کـرد: در محصـوالت سـبزی و صیفـی ماننـد گوجـه فرنگـی و 
خربـزه نیـز عملیـات محلول پاشـی با اسـتفاده از ریـز مغذی ها و قـارچ کش ها 

در حـال انجـام اسـت کـه مطمئنـا در افزایش تولیـد موثر خواهـد بود.

توزیع نهال کشت بافت نخیالت 
در زرین دشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از توزیـع بیـش از ۱5۰۰ نهال 
کشـت بافـت نخیات در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: این نهال هـا از ارقام 

پیـارم و غنامـی قرمز اسـت . 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح اهلل دیانـت اظهـار کـرد: بـه منظـور حمایـت از توسـعه ارقام تجـاری جدید 
ایـن نهال هـا از یارانـه دولتـی برخوردار هسـتند کـه در بین ۱5 نفـر از باغداران 

متقاضی توزیع شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: بـا توجه به مسـاعد بودن شـرایط آب و هوایی 
ایـن شهرسـتان بـه منظـور توسـعه نخیـات ترویـج کاشـت ارقـام پرمحصول 

ارزشـمند در دسـتور کار قرار دارد. 
بـه گفتـه وی؛ در تولیـد نهال هـای کشـت بافـت گیاهـی بـا تکنیکـی ویـژه 
از بخش هایـی ماننـد سـلول یـا بافـت گیـاه بـرای تولیـد و تکثیـر آن اسـتفاده 

 . می شـود 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

زهرا بهاءالدینی

شهرستان سپیدان 

بررسی اثر قارچ کش ها در مزرعه گندم بنیان 
سپیدان 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: طـرح بررسـی اثر سـه نوع 
قـارچ کـش در کنتـرل بیماری های قارچی گنـدم در مزرعه گنـدم بنیان بخش 

همایجـان در حال اجرا اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریح کـرد: در این طرح از سـه قارچ کش آمیسـتار اکسـترا، 

تیلـت و آرتئـا بـه عنوان سـموم آزمایشـی اسـتفاده می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: ایـن طـرح در زمینی به مسـاحت ۱5 هـزار متر 

مربـع در مزرعـه ای واقـع در روسـتای کریـم آبـاد به اجـرا در آمد. 
وی افـزود: سمپاشـی در سـه مرحله رشـد گیاه، بـه منظور کنتـرل بیماری های 
قارچـی گنـدم از قبیـل فوزایوم، زنگ زرد، سـفیدک پودری و ... انجام می شـود 

کـه اولین سمپاشـی ایـن طرح در مرحله بند سـاقه اجراء شـد. 
نصیـری اظهـار کـرد: رقم گندم کشـت شـده در این طـرح آنتونیوس بـوده که 

یک رقم جدید در شهرسـتان سـپیدان اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ابراز کـرد: آنتونیـوس از ارقام گندم 
اصـاح شـده اروپایـی و رقمـی مناسـب مناطـق سـرد سـیری بـوده و از لحاظ 

دوره رسـیدگی میان رس اسـت.

کاشت گوجه سیاه برای اولین بار درسپیدان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: بـرای اولیـن بـار گوجـه 
سـیاه در گلخانـه ای بـه مسـاحت 5 هـزار متـر مربـع در بخـش همایجـان این 

شهرسـتان کشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریح کـرد: "گوجـه ایندیگو رز" تیـره ترین گوجـه در جهان 
اسـت کـه در مراحـل ابتدایـی رشـد، رنـگ ایـن گوجـه بنفـش و در ادامـه بـه 

مشـکی تغییـر رنـگ می دهـد.
وی بیـان کـرد: ایـن گوجـه توسـط جیـم میـرز در دانشـگاه ایالتـی اورگان بـا 
اسـتفاده از تکنیک هـای اصـاح نـژاد سـنتی طراحـی و تولیـد شـده و دارای 

درصـد باالیـی از آنتـی اکسـیدان هسـت.
ایـن مقام مسـئول با بیان اینکه شهرسـتان سـپیدان از شهرسـتان های پیشـرو 
در توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده اسـت، ابـراز کـرد: در بخـش 
همایجـان۲۰ واحـد گلخانـه فعـال وجـود دارد کـه عمـده تولیـد ایـن واحد هـا 

گل رز اسـت. 

اجرای عملیات بهزراعی در مزارع گندم و جو 
سروستان

مسـئول زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: عملیات 
بهزراعـی در مـزارع گنـدم و جـو ایـن شهرسـتان بـا انجـام محلـول پاشـی 

قارچ کش هـا و ریـز مغذی هـا بـه اجـرا در آمـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
بنفشـه حقیـر تصریـح کـرد: تـا کنـون 7۹۰ هکتـار از مـزارع گنـدم و جـو این 
شهرسـتان بـه منظـور جلوگیـری و مبارزه بـا بیماری های قارچی بـا قارچ کش 

تیلت محلول پاشـی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ در همیـن سـطح از مـزارع محلـول پاشـی شـده از کود هـای 
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 
ریزمغـذی و کـود اوره نیـز بـه منظـور افزایـش تولیـد محصول اسـتفاده شـد. 
حقیـر افـزود: در سـال زراعـی جاری ۹3۰ هکتـار گندم آبـی و 3365 هکتار جو 

آبی در این شهرسـتان کشـت شـده است . 
جـوی،  مناسـب  بارش هـای  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  کارشـناس  ایـن 
نظارت هـای فنـی الزم توسـط کارشناسـان و رعایـت اصـول بهزراعی توسـط 

بهره بـرداران افزایـش تولیـد گنـدم و جـو دور از ذهـن نیسـت. 

راه اندازی واحد پرورش بز سانن 
در سروستان

دامـی  تولیـدات  اداره  مسـئول 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
گفـت:  سروسـتان  شهرسـتان 
یـک واحـد 35 راسـی پـرورش 
بز سـانن در روسـتای بیت الهی 

شـد.  انـدازی  راه 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
احمـد  سروسـتان،  شهرسـتان 
بـا  کـرد:  تصریـح  پنـاه  یـزدان 
توجه بـه بهـره وری باالتـر نژاد 
سـانن در تولیـد شـیر و چنـد قلوزایـی، بـا توسـعه پـرورش ایـن نژاد مـی توان 
پیش بینـی کـرد. ایـن شهرسـتان  دامپـروری  بـرای صنعـت  بهتـری  آینـده 

ایـن کارشـناس افـزود: تغییـر شـیوه پـرورش دام سـبک بـه صورت جـدی در 
دسـتور کار ایـن مدیریـت اسـت از ایـن رو بـه حفـظ و احیـاء مراتـع و افزایش 

بهـره وری در تولیـد شـیر و گوشـت امیـدوار هسـتیم.

اجرای طرح الگویی کشت کود سبز 

رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی کوهنجان گفت: طرح الگویی کشـت کود سـبز 
منـداب در اراضـی زراعی این بخش انجام شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
رضـا طالـب زاده تصریـح کـرد: یکـی از راه هـای افزایـش مـاده آلـی خـاک 
اسـتفاده از کـود سـبز در تنـاوب زراعی اسـت که ایـن طرح به صـورت الگویی 

در سـطح چهـار هکتـار از یـک مزرعـه بـه اجـرا در آمد. 
وی اظهـار کـرد: کاشـت کـود سـبز بهینـه تریـن کار بـرای بهبود مـواد آلی و 
اصـاح سـاختمان خـاک اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن روش مـی تـوان انتظـار 

حاصـل خیزی خـاک را داشـت.

توقف تغییر کاربری های غیر مجاز کشاورزی 
در شیراز

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت : از ابتـدای سـال جـاری 4۰ 
مـورد تغییـر کاربـری غیرمجـاز در ایـن شهرسـتان متوقـف شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکه تغییـر کاربری هـای مذکور در بخـش ارژن از 
توابـع ایـن شهرسـتان اتفـاق افتاد، تصریـح کرد: با توجـه به گزارش ارسـالی از 
سـامانه ۱3۱، تخلیـه مصالـح، تفکیـک و قطعه بنـدی، قطعات یک هـزار متری 
کـه در زمینـی بـه مسـاحت 4۰ هزار متـر مربع در حـال انجام بـود، جلوگیری و 

بـا صـدور اخطاریـه، متخلفـان به مراجـع قضایی معرفی شـدند. 
وی بـا اشـاره بـه عملکرد قابـل تقدیر کارشناسـان امـور اراضی در گشـت های 
حفاظـت اراضـی در ایـام تعطیل عید نـوروز، ابراز کـرد: در این ایـام بیش از 3۰ 
منطقـه در سـطح شهرسـتان، کـه سـاخت و سـاز غیر مجـاز در آنها مسـبوق به 

سـابقه بود مورد بررسـی قـرار گرفت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بیـان کـرد: عمـوم مـردم در مناطق 
مختلـف شهرسـتان می توانند در صورت مشـاهده هرگونـه تغییرکاربری اراضی 
زراعـی و باغـی، مراتـب را بـه اداره امـور اراضی ایـن مدیریت و سـامانه "۱3۱" 

گـزارش دهند.

نوسازی جاده بین مزارع در لپویی 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: عملیـات اجرایی پـروژه تکمیل 
جـاده دسترسـی بـه مـزارع و باغ هـای شـهر لپویی با هـدف تجهیز و نوسـازی 
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زیـر سـاخت های بخش کشـاورزی آغاز شـد.
اله  ذبیح  شیراز،  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  روابط عمومی  گزارش  به 
اعتبار یک میلیارد و 36۰ میلیون ریال  با  سیروسی تصریح کرد: پروژه مذکور 
از محل اعتبارات استانی به پیمانکاری شرکت کشت و زرع پرسیس در منطقه 

زرقان به مرحله اجرا رسید . 
طبق  و  می شود  اجرا  متر  تقریبی۲3۰۰  طول  به  پروژه  این  کرد:  تصریح  وی 
برنامه ریزی های انجام شده تا پایان اردیبهشت ماه به بهره برداری خواهد رسید.
سیروسـی ابـراز کـرد: بیش از 35 نفـر از بهره برداران در سـطحی بالـغ بر ۱۰۰ 

هکتـار از مزایـای تکمیـل پروژه مذکـور بهره مند می شـوند.

هویت گذاری دام در داریون ادامه دارد

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی داریـون با بیـان اینکـه عملیات هویـت گذاری 
دام در سـال جـاری ادامـه دارد، گفت: در سـال گذشـته بیش از پنـج هزار راس 

دام سـبک و سـنگین در ایـن منطقـه هویت گذاری شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، عبداهلل 
اسـفندیاری تصریـح کـرد: در پـی اقدامـات ترویجـی و بـا اطـاع رسـانی های 
گسـترده در سـال گذشـته ۲837 راس دام سـبک و 3477 راس دام سـنگین در 

منطقـه داریـون پاک گذاری شـده اسـت. 
او اظهـار کـرد: دسـتیابی بـه آمار واقعی دام کـه زیربنای کار اقتصـادی در حوزه 
تولیـدات دامـی اسـت، اسـتقرار نظـام صحیـح بهداشـتی، ،کنتـرل بـازار بـرای 
دسترسـی بـه میـزان تقاضـا و عرضـه تولیدات دامـی و برنامه ریـزی طرح های 

اصـاح نـژادی در کشـور از مزایـای اجـرای طـرح هویت گذاری دام اسـت. 
اسـفندیاری ابـراز کـرد: امیدواریـم بـا برنامه ریزی هـای دقیـق انجـام شـده در 
زمینـه امـور دام در سـال جهـش تولیـد بتوانیـم فعالیت هایـی هماهنـگ و در 

راسـتای اهـداف تعالـی انجـام دهیم. 

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

آغازبرداشت غالت ازمزارع فراشبند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از آغاز برداشـت بیـش از ۱7 هزار 

هکتـار غات ایـن شهرسـتان خبرداد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور گفـت: برداشـت گنـدم و جـو از پایـان فروردیـن مـاه در منطقـه دژگاه 
آغـاز و پیش بینـی می شـود تـا نیمـه خرداد مـاه در بخـش مرکزی ادامـه یابد. 

او تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود3۰ هـزار تـن گنـدم و ۱6۰۰ تن جـو از مزارع 
این شهرسـتان برداشـت شود. 

بـه گفتـه وی؛ در سـال زراعی جـاری363۰ هکتـار گندم آبی، ۱۲ هـزار و 56۰ 
هکتـار گنـدم دیـم، ۲۱۰ هکتـار جـو آبـی و ۱۲۰۰ هکتـار جـو دیـم در اراضی 

شهرسـتان فراشـبند کاشته شـده است. 
نـادر پـور افـزود: بـا پیگیری هـای انجـام شـده سـه مرکز خریـد گنـدم در این 

شهرسـتان دائـر و مشـغول بـه خریـد تضمینی گندم کشـاورزان هسـتند. 

برداشت گوجه فرنگی در فراشبند 
آغاز شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: برداشـت گوجـه فرنگی از 
اوایـل اردیبهشـت مـاه در بخـش دهـرم ایـن شهرسـتان آغـاز و پیش بینـی 

می شـود تـا نیمـه خـرداد مـاه ادامـه یابـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
بیـژن نادرپـور اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از ۱33 هزار تـن گوجه 
فرنگـی از مـزارع این شهرسـتان برداشـت و به تمامـی میادین بزرگ کشـور و 

کشـور های حـوزه خلیـج فـارس صادر شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: در سـال زراعی جـاری ۲65۰ هکتـار از مزارع 
فراشـبند بـه کشـت گوجـه فرنگی اختصـاص دارد که مهـم ترین ارقام کشـت 

شـده شـامل سانسـید 6۱8۹، متین، 83۲۰ و و بریویو اسـت. 

پایان صید ماهی سرد آبی در فراشبند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: برداشـت ماهی قـزل آال از 
تنهـا اسـتخر پـرورش ماهیان سـردآبی ایـن شهرسـتان در پایـان فروردین ماه 

بـه اتمام رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور تصریـح کـرد: این اسـتخر خاکی به مسـاحت ۱5 هکتار از اواسـط آبان 
مـاه همزمـان بـا کاهـش درجـه حرارت هـوا اقـدام به پـرورش ماهـی قزل آال 

کـرد که ۱7 تن محصول از آن برداشـت شـده اسـت.
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سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: بـا توجه بـه محدودیت های اقلیمـی و کوتاهی 
دوره امـکان پـرورش ماهیان سـردآبی در این شهرسـتان، این واحـد تولیدی از 

ماهیـان پیـش پـرواری با میانگیـن وزنی 5۰ تـا صد گرم اسـتفاده کرد. 
بـه گفتـه وی، محـدوده وزنی ماهیان برداشـت شـده از چهار صد تـا 6۰۰ گرم 

بـوده اسـت کـه به صـورت زنده فروشـی نیز در ایـن واحد عرضه می شـد.

توزیع کودهای یارانه ای بر اساس 
گندم تحویلی

فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت: در سـال زراعـی آینـده توزیـع انواع 
کودهـای شـیمیایی یارانـه دار بـر مبنـای 
گنـدم تحویلی در سـال جـاری خواهد بود.

معاونـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان 
شهرسـتان فسـا، ناصر انصـاری اظهار کرد: 
آتـی  مـاه  شـهریور  ابتـدای  از  کشـاورزان 
کود هـای شـیمیایی دولتـی ماننـد اوره، پتـاس و فسـفات را برای کشـت های 
شـتوی صرفـا بـر اسـاس اطاعـات شـرکت غلـه از گنـدم تحویلـی دریافـت 

خواهنـد کـرد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: گنـدم کاران ضمن تمـاس با مدیـران پهنه از 
ثبـت اطاعـات کشـت خود در سـامانه جامع پهنـه بندی و مدیریـت داده های 
کشـاورزی اطمینـان حاصـل نمـوده و پـس از برداشـت محصول گنـدم خود را 

بـه مراکـز خریـد مجـاز و شـرکت بازرگانی غله اسـتان تحویـل نمایند.
بـه گفتـه وی، سـطح زیرکشـت گنـدم در فسـا بالغ بـر ۹5۰۰ هکتار اسـت که 
پیش بینـی می شـود 5۰ هـزار تـن گنـدم از ایـن مـزارع برداشـت و تحویـل 

مراکـز خرید شـود.

توسعه کشت گیاهان دارویی در فسا
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از توسـعه کشـت گیاهان دارویی در این 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: سـطح کشـت گیاهـان دارویی در این شهرسـتان 

بالـغ بر 4۰۰ هکتار شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان فسـا، ناصـر انصـاری تصریـح کـرد: ایـن سـطح از مـزارع گیاهـان 
دارویـی در سـال ۹8 نسـبت بـه سـال قبـل خـود افزایـش چشـمگیری دارد.

وی افـزود: افزایـش سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی ایـن شهرسـتان بـا 
اقدامـات ترویجـی میسـر و باعـث ایجـاد اشـتغال جدیـد بـرای متقاضیـان کار 

است. شـده 
ایـن مقام مسـئول بـه وجود دو واحد فعال گلخانه تولید نشـا گیاهـان دارویی در 
ایـن شهرسـتان اشـاره و ابراز کـرد: انواع نشـاء گل گاوزبان ایرانـی، مرزنجوش، 

آویشـن باغـی و بادرنجبویـه در این واحدها تولید می شـوند.
انصـاری از تولیـد نشـاء گیاهـان دارویـی مریـم گلـی، اسـطو خـودوس، ریزوم 
نعنـاع فلفلـی، پیازچـه علـف لیمـو )لیمو گاسـه( و نهـال گل محمـدی در این 

شهرسـتان نیـز یـاد کـرد کـه بـه بـازار مصـرف عرضه می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا بیـان کـرد: ایـن نشـاء ها عـاوه بـر 
گلخانـه در فضـای بـاز نیـز تولیـد می شـود کـه عـاوه بـر نیـاز شهرسـتان در 

نقـاط مختلـف اسـتان نیـز بـه فـروش می رسـد.

فسا پذیرای زنبورستان ها

رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از اسـتقرار 
4۰۰ زنبورسـتان در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمد 
جـواد جمالـزاد گفـت: جمعیـت کندوهای زنبـور عسـل در این زنبورسـتان ها به 

بیـش از 5۰ هـزار کلنی می رسـد.
ایـن کارشـناس افـزود: شـرایط آب و هوایی مناسـب، وجـود باغ هـای مرکبات 
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و زراعت هـای کلـزا مشـوق زنبورداران برای اسـتقرار در این شهرسـتان اسـت.
اسـتان های  از  شهرسـتان  ایـن  در  مسـتقر  زنبورسـتان های  یادآورشـد:  وی 
اصفهـان، چهارمحـال و بختیـاری، تهـران، مازنـدران و تهران هسـتند که بیش 
از 35۰ تـن عسـل بهـاره در ایـن شهرسـتان تولیـد و اسـتحصال خواهنـد کرد.

قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در فسا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: حکـم قلـع و قمـع سـاخت و 
سـازهای غیرمجـاز در اراضـی کشـاورزی بـرای ۱8 پرونـده در این شهرسـتان 

شـد.  اجرا 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری تصریـح کـرد: متخلفین ده هکتـار از اراضـی را به عنوان باغ شـهر در 
منطقـه صغـاد تخریـب و اقـدام بـه احـداث بنا کـرده بودند کـه با دسـتور مقام 

قضایـی ابنیـه تخریـب و بـه حالت اولیـه بازگردانده شـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: ایـن اقـدام قانونـی بـه منظـور صیانـت از 
زمین هـای کشـاورزی و باغـی و بـه اسـتناد تبصـره ۲ مـاده ۱۰ قانـون حفـظ 

کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی صـورت گرفـت. 
بـه گفتـه وی؛ حفاظـت از خاک زراعـی و جلوگیـری از تغییرکاربـری غیر مجاز 

اراضـی کشـاورزی یکی از وظایف اصلی سـازمان جهادکشـاورزی اسـت . 
انصـاری بیـان کـرد: بیشـترین میـزان حساسـیت و دقـت عمـل در ایـن موارد 
صـرف می شـود تـا شـاهد از بیـن رفتن خـاک زراعـی در شهرسـتان نباشـیم.
او ابـراز کـرد: هرگونـه تغییرکاربـری در قالـب ایجـاد بنـا و سـایر اقداماتـی که 
بـه تشـخیص جهادکشـاورزی تغییـر کاربـری محسـوب شـود جـرم بـوده و 
قانون گـذار، جهـاد کشـاورزی را ملـزم بـه برخـورد قانونـی و تعییـن تکلیـف از 

طـرف مقـام قضایـی کرده اسـت.

مبارزه با پوره سن غالت در فسا آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا بـا اشـاره بـه آغـاز ردیابـی پـوره سـن 
گنـدم در ایـن شهرسـتان گفـت: نُـرم این آفت بـه مرحله مبـارزه رسـیده از این 

رو عملیـات سمپاشـی در مـزارع آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 

انصـاری اظهـار کـرد: از ابتدای اردیبهشـت مـاه تاکنون در ۲5۰ هکتـار از مزارع 
گنـدم سمپاشـی برعلیـه پـوره سـن غات انجام شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: آفـت سـن از مهم ترین آفـات مـزارع گندم و 
جـو اسـت کـه در صـورت عـدم کنتـرل در مرحله مـادری و پوره باعـث کاهش 

عملکـرد محصـول و از بیـن رفتـن خاصیـت نانوایی گنـدم تولیدی می شـود.
انصـاری ابـراز کـرد: گندمـی کـه بیـش از ۲ درصـد سـن زدگـی داشـته باشـد 
توسـط مراکـز خریـد دولتـی خریـداری نمی شـود از ایـن رو لزوم مبـارزه جدی 

کشـاورزان بـا ایـن آفـت بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
او افـزود: کشـاورزان بایـد ضمـن اخـذ مشـاوره های فنـی الزم از کارشناسـان 
مدیریـت و مسـئولین پهنه ها نسـبت بـه مبارزه با آفت سـن غات اقـدام کنند.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا با بیان اینکه سـطح زیر کشـت گندم در 
ایـن شهرسـتان بالـغ بر ۹5۰۰ هکتار اسـت، گفـت: پیش بینی می شـود بیش از 

۲ هزار هکتار از مزارع فسـا علیه پوره سـن سمپاشـی شـود.

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

آغاز برداشت جو از مزارع قیروکارزین
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـا اسـتعانت از خداوند 
متعـال عملیـات برداشـت محصـول جـو از ۲4۰۰ هکتـار مزارع این شهرسـتان 

آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی اظهـار کـرد: بیـش از ۹5 درصـد از ایـن سـطح بـه صـورت 
دیـم کاری بـوده و غالـب بـذر مـورد اسـتفاده از محـل خـود مصرفـی تامیـن 

است.  شـده 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: با توجـه بـه بارندگی هـای مطلوب گذشـته، 
میانگیـن عملکـرد تولیـد مـزارع جـو بیـش از ۱8۰۰ کیلوگرم در هکتـار خواهد 
بـود و کل تولیـد شهرسـتان افزایـش بیـش از دو برابـری نسـبت بـه سـال 

۱3۹8خواهـد داشـت. 
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بـه گفتـه وی؛ عملیـات برداشـت با 
نظـارت گروه هـای برداشـت مرکـز 
جهـاد کشـاورزی افـزر و با اسـتفاده 
از دو دسـتگاه کمبایـن شـروع شـده 

ست.  ا
رگبـاری  بارش هـای  بـه  همتـی؛ 
بهـاری نیـز اشـاره و بـه کشـاورزان 
توصیـه کـرد: محصـوالت برداشـت 
دپـو  مسـقف  انبار هـای  در  شـده 
در  نگهـداری  صـورت  در  و  شـود 
فضـای آزاد بـا چادر یا پوشـش های 
پاسـتیکی از بارش هـای احتمالـی 

محافظـت شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
پرداخـت  اهمیـت  بـه  قیروکارزیـن 
زکات محصـول نیـز اشـاره و بیـان کـرد: آمـدن زکات در کنار نمـاز بیانگر این 
اسـت کـه رابطـه بـا خداونـد متعـال از طریـق نمـاز و رابطه بـا مخلـوق از راه 

می شـود.  برقـرار  زکات  ادای 
وی ابـراز کـرد: زکات شـکاف های ایجـاد شـده را پـر می کنـد و از این طریق 

می تـوان بـه محرومـان جامعـه خدمات رسـانی کرد .
در سـال ۱3۹8 گنـدم و جوکاران شهرسـتان قیروکارزین بیـش از 8۰۰ میلیون 
تومـان زکات پرداخـت کـرده اند کـه صرف طرح هـای عام المنفعه و مسـکن، 

درمـان، تحصیـل و خریـد جهیزیه برای نیازمندان قیروکارزین شـده اسـت.

آغاز برداشت عسل بهاره در قیروکارزین
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
قیروکارزیـن گفـت: عسـل گیـری از 
بالـغ بـر8۰ هـزار کلنـی زنبور عسـل 
از اوایـل اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده 
اسـت و قریـب بـه یـک مـاه ادامـه 

خواهـد داشـت.
 بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت 
قیـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اظهـار  همتـی  مهـدی  کارزیـن،  و 
بیـش  می شـود  پیش بینـی  کـرد: 
از 7۰۰ هـزار کیلوگـرم عسـل بهـاره 
ایـن  در  سـاکن  زنبورسـتان های  از 

شـود.  اسـتحصال  شهرسـتان 
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: بیـش از 5۰۰ واحد زنبـورداری بومـی و مهاجر 
در قیروکارزیـن اسـتقرار دارنـد کـه ضمـن زمسـتان گذرانی و زنبور سـازی، در 

فصـل بهار عسـل قابـل توجهـی برداشـت می کنند. 
همتـی؛ عسـل های ُکنـار و مرکبـات را از شـاخص تریـن انـواع عسـل های 
تولیـدی شهرسـتان قیروکارزین دانسـت و تصریح کرد: بسـته بنـدی و فرآوری 
عسـل های تولیـدی در افزایـش ارزش افـزوده ایـن محصـول بسـیار حائـز 

اسـت.  اهمیت 
وی از عـدم وجـود آزمایشـگاه ارزیابـی کیفـی محصـول تولیـدی، کارگاه های 
بسـته بنـدی عسـل و تولیدی هـای ابـزار و کنـدو به عنـوان کمبودهـای پیش 
روی حرفـه زنبـورداری در ایـن شهرسـتان نـام بـرد و گفـت: زمینـه فعالیت در 

ایـن بخش هـا بـه خوبـی فراهم اسـت. 
بـه گفتـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن؛ شـرایط اقلیمـی و 
سـطح بیـش از ۱۱ هـزار هکتـاری مرکبات در این شهرسـتان موجب شـده این 

شهرسـتان از نقـاط قشـاقی مسـتعد بـرای پرورش زنبورعسـل باشـد. 
بیـش از 5 درصـد از فعـاالن و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی قیروکارزیـن به 
حرفـه زنبـورداری اشـتغال دارند که در قالب یـک تعاونی زنبورداران سـاماندهی 

شـده اند . 

افزایش تولید ماهیان گرمابی در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: تولیـد و صیـد ماهیـان 
گرمابـی در سـال ۱3۹8 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، افزایـش ۱5 

 . دارد  درصـدی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارین، 
مهـدی همتـی بـا تاکیـد بـر ارزشـمندی ایـن محصـول در سـبد غذایی اقشـار 
متوسـط، اظهـار کـرد: بیـش از ۲8۰ تـن انـواع ماهیـان گرمابـی از منابـع آبـی 
دریاچه "سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین" و اسـتخر های ذخیره آب دو منظوره 

صید شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول تصریح کرد: انسـجام صیـادان در قالب یک تشـکل صیادی، 
بـه کارگیـری روش هـای نویـن پـرورش در اسـتخرهای دو منظـوره، پیروی از 
دسـتور العمل هـای فنـی مانند بهبـود تغذیه و هـوا دهی در اسـتخر های ذخیره 

از جملـه دالیـل افزایش تولید در این شهرسـتان اسـت. 
همتـی بـا بیـان اینکـه امکان جهـش تولیـد ماهیان گرمابـی در این شهرسـتان 
دور از دسـترس نیسـت، افـزود: در حـال حاضر تنهـا ۱۱3 اسـتخر دو منظوره در 
پـرورش ماهیـان گرمابـی فعال هسـتند که در صورت مشـارکت تعداد بیشـتری 

از کشـاورزان، میـزان تولیـد افزایـش خواهد یافت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فاکتور هایـی ماننـد درجـه حـرارت آب امـکان پرورش 
ماهیـان سـرد آبـی مثـل قـزل آال را در ایـن شهرسـتان بـا محدودیـت مواجـه 
سـاخته اسـت، ابـراز کـرد: انواع ماهیـان گرمابی همچـون کپور، آمور، شـکاری، 
لجـن خـوار، فیتوفاک، سـر گنده و سـرخو به وفـور در تور صیـادان قیروکارزینی 

می شـود. پیدا 
بـه گفتـه وی؛ پـرورش ماهـی در اسـتخر های دو منظـوره ضمن تولیـد آبزیان 
بـا حداقـل مصـرف منابـع، مانـع از رشـد جلبـک در اسـتخر شـده و قسـمتی از 
هزینه هـای کشـاورزان را جبران و سـود اقتصـادی کشـاورز را افزایش می دهد.

قیروکارزین پیشرو در پرورش ماهی در قفس
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به اجـرای طرح پرورش 
ماهیـان گرمابـی در قفـس در اسـتخر دو منظـوره بـرای اولیـن بـار در اسـتان 
فـارس توسـط بهـره بـردار نمونـه ایـن شهرسـتان بیـان کـرد: ترویج و توسـعه 
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روش هـای نویـن پـرورش ماهـی باعـث افزایـش تولیـد و کاهـش هزینه های 
آن می شـود. 

همتـی از تاش هـای مسـتمر مدیریـت شـیات اسـتان فـارس در دسـتیابی 
بـه بهتریـن عملکرد هـا در حـوزه آبـزی پـروری تقدیر کـرد و افـزود: مروجین 
پهنه هـای کشـاورزی در ترویـج پرورش و مصرف آبزیان با هدایت کارشناسـان 

شـیات تاکنـون عملکرد مثبتـی دارند. 
ایـن مقـام مسـئول عنـوان کـرد: عاقـه منـدان بـه پـرورش ماهیـان گرمابی 
بـرای دریافـت مشـاوره های فنـی و خریـد بچـه ماهـی بـه مراکز یـا مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعـه و اقـدام بـه ثبـت درخواسـت خـود کنند. 
گوشـت آبزیـان از گوشـت های سـفید بـوده و در حـال حاضر حـدود ۲۰ درصد 
از سـهم پروتئیـن حیوانـی کل جهان از طریـق ماهی و آبزیان تامین می شـود، 
ماهـی یـک منبـع غنـی از پروتئیـن بـه حسـاب مـی آیـد بـه طـوری کـه در 
مقایسـه بـا انـواع گوشـت ها، از نظـر کمی بیشـترین درصـد پروتئیـن را دارد. 

قیروکارزین پیشتاز در تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از پیشـتازی ایـن شهرسـتان 
در ارزیابـی درصـد تحقـق اهـداف کمـی پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی در زیر 
بخش هـای کشـاورزی طـی سـال زراعـی ۹8-۹7 در اسـتان فـارس خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: بر اسـاس آخریـن ارزیابـی انجام شـده سـازمانی، بخش 
کشـاورزی قیروکارزیـن بـا میانگیـن تحقـق 88 درصـدی اهـداف پروژهـای 
کشـاورزی در بیـش از 4۰ طـرح مـورد بررسـی در بین 3۰ شهرسـتان مقام اول 

را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
مهم تریـن  از  یکـی  غذایـی  امنیـت  اینکـه  توضیـح  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
بخش هـای اقتصـاد مقاومتـی اسـت، تصریح کـرد: در سـطح کان پروژه هایی 
مقاومتـی  اقتصـاد  پروژه هـای  قالـب  در  بخش هـا  ایـن  مقاوم سـازی  بـرای 
تعریـف شـده اسـت و از طـرف سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی اعـام که تا 

پاییـن تریـن سـطوح دنبـال و اجرایـی می شـود.
بـه گفتـه وی؛ ضرورت مشـارکت مـردم در اجـرای طرح های اقتصـاد مقاومتی 
از ملزومـات موفقیـت در این اقدامات اسـت که افزایش مشـارکت های عمومی 

مسـتلزم تاش هـای همـه جانبه و رفـع موانع تولیـد خواهد بود.
همتـی از کشــاورزی بـه عنـوان زیـر بنــایی تریـن موضـوع درمســیر تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی یـاد کـرد و افـزود: در ایـن راســتا بایـد بـا قــدرت، نشـاط، 
احسـاس مســئولیت، تعامـل و همفکری برای تحقـق این مهم اهتمـام ورزید.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گریـزی نیـز به عناویـن مورد 
ارزیابـی در تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی زد و ابـراز کـرد: تعهـدات توزیـع 
نهاده هـای کشـاورزی، مبـارزه غیـر شـیمیایی بـا آفـات، اصـاح گلخانه هـا، 
توسـعه کاشـت گیاهـان دارویی گلخانـه ای، توسـعه مکانیزاسـیون باغی، دامی 
و شـیات، راه انـدازی صنایـع و ایجـاد سـایت الگویـی باغی از جملـه مواردی 
اسـت کـه در سـال زراعی گذشـته در این شهرسـتان صـد درصد محقق شـده 

ست. ا
او در ادامـه بـه حجـم تعهـدات اباغـی در بخش هـای ایجـاد اشـتغال دائـم 
و موقـت، پـرورش ماهیـان گرمابـی، اجـرای دوره هـای آموزشـی و ترویجـی، 
ماهـی دار کـردن اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی، تولیـد محصـوالت دامی 
شـامل عسـل، گوشـت قرمـز و طیـور و... اشـاره کـرد و گفـت: درصـد تحقـق 
تعهـدات در ایـن بخش هـا تـا بیـش از 5۰ برابـر تکالیـف قانونـی بـوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول می گوید: ایـن حجم از موفقیـت مرهون تاش کشـاورزان 
و بهره بـرداران سـخت کـوش این شهرسـتان اسـت کـه در پرتو الطـاف الهی، 
بهـره گیـری از آب و خـاک و اقلیـم مسـتعد و اسـتفاده از دانـش روز و فنـی 

کارشناسـان بـه ایـن جایگاه دسـت یافتـه اند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین عدم دسـتیابی کامـل به برخی 
از اهـداف از پیـش تعییـن شـده را نیـز یاد آور شـد که بـه منظـور تحقق کامل 

آن هـا در سـال های آتـی برنامه ریزی هـای منسـجمی انجام می شـود.
قیروکارزیـن بـا بیـش از 55 هـزار هکتـار اراضـی قابل کشـت و تولیـد بیش از 
7۰۰ هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی اعـم از زراعـی، باغی، دامی، شـیات و 
زنبـور عسـل، دارای قریـب بـه 7 هزار نفـر بهره بردار فعال شناسـایی شـده در 

بخش کشـاورزی اسـت.

برداشت دانه روغنی کلزا در قیروکارزین 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز برداشـت دانـه روغنی 
کلـزا از سـطح 5۹۱ هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت کلـزا از بخـش افـزر آغـاز و تـا 
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پایـان اردیبهشـت مـاه به تدریـج در بخش مرکـزی ادامه خواهـد یافت، گفت: 
پیش بینـی می شـود بیـش از ۱3۰۰ تـن دانـه کلـزا از مـزارع حاصـل و روانـه 

مراکـز خرید شـود. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه کلـزا یک گیـاه صنعتـی و کشـت آن برای 
کشـور راهبـردی اسـت، تصریـح کـرد: دانـه کلـزا از جملـه محصوالتی اسـت 
کـه بـه شـکل تضمینـی از طرف دولـت و بـا قیمت چهـار هـزار و 66۰ تومان 

خریـداری می شـود.
بـه گفتـه وی؛ تـاش بـرای کاهـش وابسـتگی در تامیـن روغـن خوراکـی به 
خـارج از کشـور، جلوگیـری از خـروج ارز کشـور، پایـداری در تولیـد گنـدم و 
افزایـش حداقـل ۲۰ درصـدی عملکـرد آن و کاهـش بیماری هـای گنـدم در 

کشـت بعـدی از جملـه دالیـل اهمیـت کشـت راهبـردی کلـزا اسـت. 
همتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه کشـت کلـزا در قیروکارزیـن رونـد رو بـه رشـدی 
داشـته و در سـال زراعـی جاری وضعیت خوبـی در زمینه کاشـت این محصول 
بـوده اسـت، گفت: سـطح کاشـت دانه روغنـی کلزا نسـبت به سـال قبل بیش 

از 38 درصـد افزایش داشـت. 
کشـاورزان قیروکارزینـی در سـال گذشـته قریب بـه یک هزار تـن دانه روغنی 

کلـزا را تولیـد و به دولت تحویـل دادند. 

بهای چغندر قند در پایان برداشت 
پرداخت می شود

مدیـر عامـل کارخانـه قنـد پـارس بـا اشـاره بـه افزایـش ظرفیت خـوراک این 
کارخانـه بـه ۱5۰۰ تـن در روز و نیـاز بـه توسـعه کاشـت چغندر قند در اسـتان 
فـارس، گفـت: بـه منظور تشـویق کشـاورزان، ایـن کارخانـه بهای چغنـدر قند 

تولیـدی را نقـدا و در پایـان برداشـت پرداخـت خواهـد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
حسـین غفـاری کـه در نشسـتی مشـترک بـا مهـدی همتـی، مدیـر جهـاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان سـخن مـی گفـت، اظهـار کـرد: علـی رغـم رویه 
مرسـوم در کشـور ایـن کارخانـه بنـا دارد پـس از پایان برداشـت از هـر مزرعه 
نسـبت به تسـویه حسـاب بهـای تمام چغنـدر قند تحویلـی زارعین اقـدام کند.

عضـو هیئـت مدیـره کارخانـه قنـد پـارس تصریـح کـرد: ایـن کارخانـه از هم 
اکنـون بالـغ بـر ۹ هـزار واحد از ارقـام مختلف بـذر چغندرقند تهیـه و خریداری 

کـه آمـاده تحویـل به کشـاورزان طـرف قرارداد اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مدیریت جدیـد کارخانه قند پـارس تمامی مطالبـات معوق افراد 
حقیقـی و حقوقـی را پرداخـت کـرده و این آمادگـی را دارد که بـرای حمایت از 

چغنـدر کاران طـرف قـرارداد کمک هزینـه واریز کند. 
وی بـا تاکید بر بازسـازی و سـرمایه گذاری کان در ایـن کارخانه، عنوان کرد: 
تـاش داریـم کاشـت چغنـدر قند را توسـعه و نیاز خـود را برآورده کنیـم از این 
رو تمامـی نهاده هـای مـورد نیـاز بـرای کشـت چغنـدر قنـد از جمله سـموم و 

کودهـای شـیمیایی خریداری شـده و در انبارها موجود اسـت.

غفـاری بـا ابـراز عاقـه بـرای عقـد قـرار داد کشـت چغنـدر قنـد پائیـزه بـا 
کشـاورزان قیروکارزینـی، بیان کرد: در صورت آمادگی کشـاورزان برای کاشـت 
ایـن محصـول راهبـردی در سـطح قابل توجـه، ادوات مـورد نیاز تامیـن و دفتر 

نمایندگـی در ایـن شهرسـتان دائـر خواهد شـد. 
او از ضـرورت جهـش در تولیـد در سـالی که بـه همین نام از طـرف مقام معظم 
رهبـری )مـد ظلـه العالـی( نامیـده شـده اسـت نیز یـاد کـرد و افزود: بر اسـاس 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده ایـن کارخانـه فعالیـت خـود را بـا دو خـوراک 

چغنـدر قنـد و شـکر خام آغـاز خواهـد کرد. 
قیروکارزین مستعد توسعه چغندر قند پائیزه است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـا توجـه بـه وجـود 
کشـاورزان پیشـرو و شـرایط اقلیمی مناسـب، این شهرسـتان از مناطق مسـتعد 
بـرای کاشـت چغنـدر قنـد پائیزه بـوده، رکورد تولیـد ۱۱۰ تن در هکتار و سـطح 

کاشـت 5۰۰ هکتـاری در گذشـته گویـای ایـن موضوع اسـت. 
وی بـا یـاد آوری اینکـه قسـمتی از مطالبـات چغنـدر کاران ایـن شهرسـتان در 
سـنوات گذشـته از طـرف یکـی از کارخانه هـا تاکنـون پرداخـت نشـده اسـت، 
اظهـار کـرد: : کارخانه هـای قنـد ضمـن جلـب اطمینـان کشـاورزان و توسـعه 
کشـت پائیـزه چغنـدر قنـد بتواننـد گامی بلنـد در راسـتای تحقق اهـداف کان 

وزارت جهـاد کشـاورزی و دولـت خدمتگـزار بردارنـد. 
ایـن مقام مسـئول با اعام اینکه توسـعه کشـت چغنـدر قند پائیزه یـک اولویت 
سـازمانی اسـت، تصریـح کـرد: ترویج توسـعه کشـت ایـن محصـول صنعتی و 
راهبـردی در شهرسـتان آغـاز شـده اسـت، امیدواریم کشـاورزان پیشـرو در این 

طـرح مشـارکت فعاالنه و موثر داشـته باشـند. 
همتـی بـا تاکید بر تاش مسـتمر در دسـتیابی به اهـداف برنامه های ترسـیمی 
در اسـناد بـاال دسـتی مانند برنامـه اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: توسـعه کشـت 
چغنـدر قنـد پائیزه در مناطق جنوبی اسـتان در راسـتای صرفـه جویی در مصرف 

آب و حفـظ ذخایر آبی کشـور اسـت. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از جهش در تولید، ایجاد اشـتغال 
جدیـد، رونـق تولیـد، بهبـود بافـت و افزایـش مـاده آلـی خـاک، رعایـت تناوب 
زراعـی مناسـب و کنتـرل علف های هـرز مزارع بـه عنوان دیگر مزایای کشـت 

چغنـدر قنـد پائیزه نـام برد. 
ایـن مقام مسـئول از کشـاورزان عاقـه مند به کاشـت این محصـول اقتصادی 
و بـا صرفـه خواسـت: بـه منظـور انجـام هماهنگی هـای الزم بـا کارشناسـان 
پهنه هـای کشـاورزی تمـاس یـا بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی و مدیریـت جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان مراجعـه کنند. 
در ایـن نشسـت عبدالرضـا دادرس، مشـاور و مدیـر بخـش کشـاورزی و محمد 
عـوض پـور، مدیـر داخلـی کارخانـه قنـد پـارس )کـوار(؛ کارشناسـان سـتادی، 
روسـای مراکز و کارشناسـان پهنه های جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 

نیـز حضور داشـتند. 
کارخانـه قنـد پـارس در شـهر کـوار واقع شـده و قدمـت آن قریب به 5۰ سـال 
اسـت، رونـق بیـش از پیـش آن می توانـد صنعت و کشـاورزی منطقـه را جانی 
دوبـاره بخشـد و منشـاء تقویـت اقتصـاد جامعـه روسـتایی این بخش از اسـتان 

فارس باشـد. 

پایان گرده افشانی نخیالت در قیروکارزین
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از پایان گرده افشـانی در 6 هزار 
هکتـار از نخیـات ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن عملیـات بـا ظهـور 

اسـپات ها بـر روی نخل هـا آغـاز و تـا اوایـل اردیبهشـت مـاه ادامه داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
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مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه بـازه زمانـی دو ماهـه در بـارور سـازی نخیـات 
ایـن شهرسـتان تصریح کـرد: نوسـانات دمایی، افزایـش رطوبـت و بارش های 
بهـاری موجـب شـد کـه این اقـدام ضروری بـرای تولیـد خرما با کنـدی مواجه 

و در مـواردی دوبـاره انجام شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: بـرای دسـتیابی به محصول مناسـب بـه لحاظ 
کمـی وکیفـی عمل گـرده افشـانی و تلقیح توسـط کارگر ماهر انجام می شـود.
بـه گفتـه وی؛ علـی رغـم بـاور عموم گـرده افشـانی و اسـتفاده از اسـپات های 
جنـس نـر اختصاصـی هـر رقـم از انـواع نخل هـا در افزایش کیفیـت محصول 

تولیـدی حائـز اهمیت اسـت. 
او از مقـرون بـه صرفـه بـودن نگهـداری نخل هـای جنس نـر مـازاد در باغ به 
منظـور فـروش اسـپات های اضافـه خبر داد و افزود: در سـال جاری هر اسـپات 
جنـس نـر بالـغ بـر 5۰ هـزار تومـان قیمـت داشـت کـه منبـع درآمد مناسـبی 

بـرای افـراد بود. 
وی ابـراز کـرد: بـه منظور گـرده افشـانی نخیـات در قیروکارزین بیـش از ۱5 
هـزار نفـر روز نیـروی انسـانی خبره مـورد نیاز بوده اسـت که بازار کار مناسـبی 

را بـرای افـراد جویای کار فراهم سـاخت. 
همتـی بـه همیـن منظـور، بـه اجـرای دوره هـای تربیـت کارگـر خبـره گـرده 
افشـانی نخیـات در مراکـز آموزشـی اشـاره کرد و گفـت: متقاضیان مـی تواند 
بـرای دریافـت اطاعـات الزم بـه اداره ترویج و آمـوزش این مدیریـت مراجعه 

 . کنند
پیش بینی تولید 70 هزار تن خرما در قیروکارزین

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه قیروکارزیـن بـزرگ ترین تولیـد کننده خرما در اسـتان 
فـارس اسـت، اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از 7۰ هزار تـن خرما در 
سـال جاری تولید و عمدتا به کشـور های همسـایه و آسـیای میانه صادر شـود. 
بـه گفتـه او؛ زاهـدی، شـاهانی، خاسـویی، هلیله، کپـکاب و پیـارم از مهم ترین 
ارقـام خرمـای کشـت شـده در باغ هـای ایـن شهرسـتان اسـت کـه از مرغوب 

تریـن و بـازار پسـند ترین انـواع خرما هـای ایران هسـتند. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن توصیه کرد: باغداران با کاشـت 
ارقـام تجـاری و جدیـد و اصـاح نخیـات فرسـوده، رعایـت بهداشـت باغ ها و 

تغذیـه مناسـب درختـان تولید خـود را افزایـش دهند. 
 در فصـل بهـار بـا عـرق گیـری از غاف هـای اسـپات های نـر و مـاده نخـل 
نوشـیدنی مطبـوع و فـرح بخشـی حاصل می شـود که عـرق طارونه نـام دارد و 

طبیعـت آن گـرم و معتدل اسـت . 

پرداخت تسهیالت به صادر کنندگان
بخش کشاورزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از تخصیص تسـهیات صادراتی 
بـه صـادر کنندگان متقاضـی در بخش کشـاورزی خبر داد و گفت: افـراد متقاضی 

بـه منظور بررسـی مـدارک به ایـن مدیریت مراجعـه کنند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریح کرد: براسـاس اعـام مدیر کل دفتر امـور اقتصادي وزارت 
جهـاد کشـاورزی تسـهیات صادراتـي تلفیقـي بیـن بانک های عامـل و صندوق 

توسـعه ملـي بـا کارمـزد ۱4.5 درصـد بـه واجدین شـرایط پرداخت می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: تسـهیات موصـوف به افـرادی کـه دارای کارت 
بازرگانـی هسـتند و تاکنـون از صنـدوق توسـعه ملـی موفـق بـه اخـذ تسـهیات 

نشـده انـد یـا نسـبت بـه تسـویه آن اقـدام کـرده اند تعلـق خواهـد گرفت. 
بـه گفتـه وی، افـراد متقاضـی پـس از ارائه مـدارک به سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس معرفی تا پس از بررسـی توسـط بخـش تخصصی و تائیـد کارگروه 
تسـهیات بانکـی اسـتان بـه بانک هـای کشـاورزی و تـو سـعه صـادرات معرفی 

شوند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به ضرورت تامیـن اعتبار 
و سـرمایه در گـردش صـادر کنندگان بـرای حمایت از صـادرات و تولیدات بخش 
کشـاورزی، ابـراز کـرد: صـادر کنندگان بخـش کشـاورزی قیروکارزین بـه منظور 

بهـره منـدی از شـرایط حاضـر هر چه سـریعتر مراجعـه کنند. 
همتـی یـاد آور شـد: از شهرسـتان قیروکارزیـن محصـوالت متنوعـی ماننـد انواع 
فـارس،  خلیـج  حـوزه  کشـور های  بـه  صیفـی  محصـوالت  و  خرمـا  مرکبـات، 
پاکسـتان، روسـیه، ترکیـه، عـراق و برخـی از کشـور های اروپایی صادر می شـود. 
او تاکیـد کـرد: سـال گذشـته صرفـا بیـش از ۲8۰۰ تـن از محصول "ملـون" این 

شهرسـتان به مقصد کشـور روسـیه بارگیری و ارسـال شـده اسـت. 

ترویج قارچ کش ها و ریز مغذي ها در قیروکارزین
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
اسـتفاده از قـارچ کش هـا و ریـز مغذی هـا از مرحلـه آزمایشـی گذشـته و تاثیر 

ویـژه آن در سـامت گیـاه و افزایش عملکرد 
محصـول اثبات شـده اسـت، ایـن موضوع در 
مـزارع قیروکارزیـن در حال گسـترش اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، مهـدی 
همتـی تصریـح کـرد: در پـی گزارش هـای 
فنـی از بهبـود عملکـرد مزارع گنـدم، تاکنون 
قـارچ کـش "تیلـت" در بیـش از ۱8۲ هکتـار 
از مـزارع برای مبـارزه بـا بیماری های برگی 

اسـتفاده شـده است. 
گذشـته  خـوب  بارش هـای  وی  گفتـه  بـه 
شـده  پیش بینـی  بارش هـای  همچنیـن  و 
در روز هـای آتـی شـرایط را بـرای ظهـور و 
گنـدم  برگـی  بیماری هـای  شـدن  اپیدمـی 

و جـو فراهـم سـاخته اسـت کـه اسـتفاده از قـارچ کش هـا بایـد در برنامـه 
باشـد.  کشـاورزان 

همتـی اظهـار کـرد: برخـی از بیماری هـای برگـی مانند زنـگ زرد، سـپتوریوز، 
سـفیدک سـطحی و سـایر لکه برگی مـی تواننـد در کاهش تولید تـا 5۰ درصد 
نیـز موثر باشـند کـه باعث تحمیل خسـارت سـنگین به کشـاورزان می شـود. 
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ایـن مقـام مسـئول بـه اسـتفاده از کود هـای ریز مغـذی در سـطح ۲8۰ هکتار 
از گنـدم زار هـای بخـش افـزر نیز اشـاره کـرد و افزود: اسـتفاده از ایـن کود ها 

مـی توانـد در افزایـش محصـول تاثیر قابل توجه داشـته باشـد. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا اسـتفاده از اطـاع رسـانی های گسـترده توسـط 
مدیـران پهنـه در بیـن کشـاورزان و آگاهـی عمـوم از تاثیر چشـمگیر این اقدام 
در افزایـش محصـول، میـزان سـطوح مـزارع بهرمنـد از عناطـر ریـز مغذی در 

قیروکارزیـن افزایـش یابد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکید بـر اینکـه مصرف به 
موقـع و مناسـب عناصر ریـز مغذی مقاومت گیـاه در برابـر تنش های محیطی 
را افزایـش می دهـد، گفـت: آزمون هـای آب و خـاک نـوع و میـزان کمبود ها 

را مشـخص و تغذیـه را هدفمنـد می کند. 

باغداران قیروکارزین برای خرید پوشش بیمه ای 
اقدام کنند 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با بیـان اینکه تنهـا راه جبران 
خسـارت کشـاورزی و تضمیـن تولیـد بیمـه اسـت، گفـت: باغـداران هـر چـه 
سـریع تـر نسـبت بـه خریـد پوشـش بیمـه ای محصـوالت کشـاورزی اقـدام 

 . کنند
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
نـا  بـر  مبنـی  هواشناسـی  پیش بینی هـای  بـه  اشـاره  بـا  همتـی  مهـدی 
پایداری هـای جـوی در روز هـای آتـی، تصریـح کـرد: مهلـت بیمـه گـری 
مرکبـات و نخیـات در صـورت عـدم وقـوع عامل خسـارت تا پایـان فروردین 

مـاه ادامـه دارد. 
بـه گفتـه وی، بارندگـی سـیل آسـا، تگـرگ، طوفـان، بارندگی های بـی موقع 
در زمـان تلقیـح گل، سـرما، سـیل و زلزلـه از جمله عوامل خطر تحت پوشـش 

بیمـه باغ ها اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: تاکنـون بیـش از ۱5۰۰ هکتـار از انـواع میوه 
مرکبـات و بیـش از ۱6۰۰ هکتـار از محصـول نخیـات ایـن شهرسـتان تحت 
پوشـش بیمـه قـرار گرفتـه اسـت که قریـب بـه ۲۰ درصـد از سـطح باغ های 

شهرسـتان را شـامل می شـود.
وی بـا یـاد آوری اینکـه در چند سـال اخیـر امکان بیمـه تنه درختـان مرکبات 
نیـز فراهم شـده اسـت، عنـوان کرد: بـا این طرح درختـان غیر مثمـر نیز تحت 
پوشـش قـرار مـی گیرنـد کمـا اینکـه در سـال جـاری تا کنـون بـرای بیش از 

6۰۰ هکتـار قـرار داد بیمـه تنـه انواع مرکبات منعقد شـده اسـت.
همتـی ابـراز کـرد: در پـی اطـاع رسـانی های عمومی و بـا اقدامـات ترویجی 
انجـام شـده توسـط مروجیـن پهنـه و شـرکت خدمـات بیمـه ای فعـال در این 
شهرسـتان سـطوح تحـت پوشـش بیمـه نسـبت بـه سـنوات قبـل تـا کنـون 

افزایـش نزدیـک بـه ده درصـدی دارد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـان اینکـه بارندگـی و 
طوفـان سـوم فروردیـن مـاه بـه باغ هـا خسـارت های وارد کرده اسـت، گفت: 
کارشناسـان بیمـه از باغ هـای آسـیب دیـده تحـت پوشـش بیمـه بازدیـد و 
گزارش هـای الزم بـرای صنـدوق بیمـه محصوالت کشـاورزی تهیه و ارسـال 

اند. کـرده 
بـا توجـه به وقـوع بیمـاری کرونـا و تمهیـدات اتخاذ شـده برای پیشـگیری از 
شـیوع آن، صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی امـکان خرید غیـر حضوری 
پوشـش بیمـه ای را فراهـم کرده اسـت، شـرکت خدمـات بیمه ای پیشـگامان 
بـا شـماره تمـاس ۰۹۱73۰35۹68 در قیروکارزین عملیات بیمـه گری را انجام 

می دهـد.

حریق؛ تهدیدی جدی برای مزارع 
شتوی قیروکارزین

اینکـه سـال  آوری  یـاد  بـا  قیروکارزیـن  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
گذشـته بیـش از ده مـورد حریـق در مـزارع و باغ هـای این شهرسـتان گزارش 
شـده اسـت، گفـت: خطـر آتـش سـوزی در مـزارع جـدی و آمادگـی در کنترل 

حریق هـای احتمالـی بـرای تمامـی کشـاورزان و باغـداران الزامـی اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی اظهار کـرد: کشـاورزان ادوات مکانیزه خـود از قبیـل تراکتور ها، 
گاو آهـن و سـمپاش ها را بـرای کنتـرل حریـق احتمالـی بـه صـورت آمـاده به 

کار در محـل مـزارع مسـتقر کنند. 
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکه بارش های مناسـب سـال زراعی جاری سـبب 
رویـش قابـل توجه علف های هرز شـده اسـت، تصریـح کرد: حـذف علف های 
هـرز حاشـیه مـزارع و باغ های مجـاور جاده های اصلـی از اولویت و حساسـیت 

بیشـتری برخوردار است. 
همتـی، خواسـتار مراقبـت تمـام وقـت کشـاورزان از مـزارع تـا پایـان برداشـت 
محصـول شـد و ابـراز کـرد: ممنوعیـت تردد وسـایل نقلیـه موتوری غیـر ضرور 
تـا پایـان برداشـت کامـل محصـوالت غلـه ای در کاهـش خطـر حریق بسـیار 

اسـت.  موثر 
بـه گفتـه وی؛ شـخم زدن علف هـای هرز حاشـیه مـزارع و باغـات، جمع آوری 
علف هـای هـرز حاشـیه و درون جـاده بیـن مـزارع، ایجـاد جـاده دسترسـی در 
مـزارع و تسـریع در جمـع آوری محصـول از دیگـر تدابیـر حائـز اهمیـت در 

جلوگیـری و مهـار آتـش سـوزی مزارع اسـت. 
او بـا بیـان اینکـه ارائـه خدمـات آتـش نشـانی در خـارج از محـدوه خدمـات 
شـهری و درون مـزارع بـرای واحد هـای آتـش نشـانی دشـوار اسـت، گفـت: 
شـهرداری های مناطـق مختلـف شـهری در صـورت وقـوع حادثـه در صـورت 

امـکان همـکاری خواهنـد کـرد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر اینکه آتـش زدن 
دارد،  قضایـی  و محکومیـت  ممنـوع  برداشـت  از  پـس  کلـش  و  کاه  بقایـای 
بیـان کـرد: کشـاورزان بـه جـد از ایـن کار اجتنـاب کننـد، از ایـن رو مراکـز 
جهـاد کشـاورزی هشـدار های الزم را ابـاغ و آموزش هـای ضـروری را بـه 

انـد. داده  ارائـه  بهره بـرداران 
وی؛ از اقدامـات مثمـر اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای شهرسـتان بـه 
منظـور پـاک سـازی و ایمـن سـازی حاشـیه جاده هـا از علف هـای هـرز تقدیر 
کـرد و افـزود: امیدواریـم بـا اقدامات انجام شـده و رعایت نـکات ایمنی از طرف 

عمـوم فصل برداشـت بی خطر سـپری شـود. 
برداشـت از مـزارع جـو، کلـزا و گنـدم از اواسـط اردیبهشـت مـاه آغاز می شـود 
و تـا پایـان خـرداد مـاه ادامـه خواهـد داشـت، سـطح این مـزارع بیـش از هفت 

هـزار هکتار اسـت. 

آموزش های وبیناری کشاورزان
اجرایی می شود

مسـئول اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط موجـود و شـیوع ویـروس کرونـا، آموزش هـای 
مجـازی در قالـب وبینار بـرای بهره برداران بخش کشـاورزی اجرایی می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
بـرای  جدیـد  فرصت  هـاي  از  اسـتفاده  بـا  کـرد:  تصریـح  رضائـی  ملیحـه 
بهره بـرداران و کشـاورزاني کـه توانایـي بهـره گیـري از کامپیوتـر و اینترنت در 
امـر آموزش  هـاي ترویجـي را دارنـد دوره هـای تخصصـی برگزار خواهد شـد. 
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ایـن کارشـناس افـزود: بـه منظـور سـاماندهی متقاضیـان ایـن دوره هـا افـراد 
مـی تواننـد اطاعات نـام و نـام خانوادگی، نام روسـتا، نـوع فعالیت کشـاورزی 
و شـماره تلفـن همـراه هوشـمند متصـل بـه اینترنـت را بـه شـماره همـراه 

کننـد.  پیامـک   ۰۹۰۱83۹65۰۹
وی اظهـار کـرد: وبینـار بـه کاس، دوره، سـمینار یـا هـر رویـداد آناینی گفته 
می شـود کـه در محیـط وب و با اسـتفاده از اینترنـت به صورت کامـا آناین، 

زنـده، تعاملـی و دو طرفـه در یک زمان مشـخص برگزار شـود.
رضائـی از عـدم نیـاز به رفـت و آمد، صرفـه جویـی در هزینه ها، امـکان تعامل 
دو سـویه و زنـده، امـکان ضبـط و ذخیره کـردن آموزش ها و امکان شـرکت در 
وبینـار بـا تلفـن همـراه و تبلت به عنـوان مزایـای دوره های وبینـاری نام برد. 

مسـئول اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
بـا تاکیـد بـر ضـرورت اسـتمرار برگـزاری دوره هـای آموزشـی و انتقـال دانش 
روز بـه ذی نفعـان بیـان کـرد: ایـن دوره هـا بـا بکارگیری اسـاتید مجـرب و با 
موضوعاتـی ماننـد حاصلخیـزی خـاک، تغذیـه گیاهـی مـزارع گنـدم، ایمنی در 

کشـاورزی و ... برگـزار خواهد شـد . 
بـه گفتـه وی، در چند سـال اخیر برگـزاری دوره های مختلف آموزشـی مجازی 
خصوصـا وبینار در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـرای کارکنان مورد 

توجـه قـرار گرفته و به شـکل مسـتمر در حال اجرا اسـت. 

سیب ُترش قیروکارزین 
برداشت می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز برداشـت سـیب ُترش 
خبـر داد و گفـت: کار برداشـت ایـن محصـول از ابتدای اردیبهشـت مـاه آغاز و 

تـا اواخـر خـرداد ماه ادامـه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه تنـوع شـرایط اقلیمـی قریـب به 4۰ 
هکتـار بـاغ سـیب ُتـرش در این شهرسـتان وجـود دارد که محصـول تولیدی را 

بـه بـازار مصـرف عرضـه می کنند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه سـیب ُتـرش قیروکارزیـن به نوبـه خود 
در کشـور نوبرانـه تریـن اسـت، ابـراز کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از یـک 
هـزار و ۲۰۰ تـن از ایـن محصـول برداشـت و به میادیـن میوه و تره بار اسـتان 

ارسـال شود.
او گفـت : سـیب تـرش در اواخـر فصل زمسـتان شـکوفه می دهد و در اواسـط 

فصـل بهـار قابـل برداشـت یا به اصطاح رسـیده اسـت.
بـه گفتـه وی، تمامـی ایـن باغ ها سـنتی اسـت که با اجـرای روش هـای نوین 
آبیـاری و اصـاح و احیـاء آن، افزایـش در تولیـد محصـول بـه خوبـی محقـق 

خواهد شـد. 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بیان کـرد: عمده تریـن مناطق 
کشـت سـیب ُتـرش شـامل روسـتا های ریـکان، شـلدان و دهبـه در بخـش 
مرکـزی اسـت کـه شـرایط آب و هوایـی بـرای کاشـت و رشـد درختان سـیب 

است.  مسـاعد 
کـرد:  اعـام  و  زد  گریـزی  نیـز  روسـتایی  گردشـگری  موضـوع  بـه  همتـی 
وجـود میکـرو اقلیم هایـی از ایـن دسـت موجـب احـداث باغ هایـی بـه غیـر از 
گونه هـای معمـول منطقـه می شـود از ایـن رو شـهروندان و طبیعت دوسـتان 

بـه ایـن مناطـق جـذب و موجـب رونـق روسـتایی مـی شـوند. 
سـیب ُتـرش در رفـع حالت تهوع، هضم غذاهای سـنگین، بعضـی بیماری های 
عصبـی و مسـائل مربوط به دسـتگاه گـوارش مفید بـوده و پژوهش  های علمی 
نشـان داده اسـت کـه ۱5 دقیقـه پـس از خـوردن آهسـته ی یـک عـدد سـیب 
 تـرش حـدود ۹۰ درصـد و بعـد از یـک سـاعت تقریبـًا تمامـی ذرات میکروبـی 

موجـود در دهـان از بیـن می روند. 

کاشت کینوا برای اولین بار 
در قیروکارزین 

رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی 
زراعـی  گیـاه  کاشـت  از  افـزر 
ایـن  در  اولیـن  بـرای  کینـوا 
گفـت:  و  داد  خبـر  بخـش 
مزرعـه ای بـه مسـاحت یـک 
و نیـم هکتـار به کاشـت کینوا 
کـه  اسـت  یافتـه  اختصـاص 
ایـن  در حـال حاضـر شـرایط 

اسـت.  آل  ایـده  مزرعـه 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
امین  قیروکارزیـن،  شهرسـتان 
پورحمـزه جعفـر بیگلو با اشـاره 
بـه کاشـت ایـن گیـاه در اواخر 

بهمـن مـاه سـال گذشـته اظهـار کـرد: کینوا یـک دوره رشـد صـد روزه دارد و 
انتظـار مـی رود برداشـت محصـول در اوایـل خـرداد مـاه انجـام شـود. 

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: مزرعـه کینـوا به صـورت مکانیزه بـا مصرف 
ده کیلوگـرم بذر کاشـته شـده اسـت کـه به منظور آبیـاری آن از سیسـتم تحت 

فشـار بـه صورت نـوار تیپ اسـتفاده می شـود.
او بـا بیـان اینکـه کاشـت مکانیزه بـا کامبینـت در خاک های شـور میـزان بذر 
مـورد نیـاز را افزایـش می دهـد، افزود: براي کشـت دسـتي در شـرایط معمولی 

خـاک )غیرشـور( میـزان چهار تـا پنـج کیلوگرم بـذر در هکتار کافي اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـرای برداشـت کینـوا از کمباین هـای برداشـت گنـدم اسـتفاده 
ایـن مزرعـه  از  از دو تـن محصـول  بیـش  می شـود و پیش بینـی می شـود 

آید.  حاصـل 
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی افزر اعام کرد: تمامی مراحل کاشـت و داشـت 
ایـن مزرعـه بـه عنـوان یک مزرعـه نمایشـی و ترویجی زیـر نظر کارشناسـان 

پهنه و سـتادی بوده اسـت. 
وی توضیـح داد: دانـه کینـوا مشـهور به "خاویار سـبز" یک شـبه غلـه با ارزش 
غذایـي باالسـت کـه بسـیار کم حجـم و خـوش هضم اسـت و منبعـی غني از 

پروتئیـن، آهـن، منیزیـم، فیبر، فسـفر و ویتامیـن B۲ را فراهـم می آورد. 
پورحمـزه جعفـر بیگلـو ابراز کـرد: تغییر الگوی کشـت در راسـتای حفـظ منابع 
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آبـی کشـور از جملـه سیاسـت های کان وزارت جهاد کشـاورزی اسـت که به 
شـکل فراگیر در دسـتور کار قـرار دارد. 

تغییـر آب و هـواي ایـران بـه سـمت گـرم و خشـک و شـور شـدن تدریجـي 
خاک  هـاي زراعـي کشـور از یـک سـو و تحمـل بـاالی گیـاه کینـوا در مقابل 
خشـکي و شـوري از سـوي دیگـر، بیانگـر منطقـي بـراي اسـتفاده از کینـوا به 
عنـوان یـک گیـاه مناسـب براي رسـیدن به کشـاورزي پایـدار، تغذیه مناسـب 

و تولیـد صنعتي اسـت.

مبارزه با پوره سن گندم در قیروکارزین
آغاز شد

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از آغاز 
مبـارزه بـا پوره سـن گندم در این شهرسـتان خبر داد و گفـت: از نیمه فروردین 
مـاه نُـرم پوره هـای سـن در مـزارع گندم به مرز هشـدار رسـیده و مبـارزه آغاز 

شـده است. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی اظهار کرد: تاکنـون در بیش از 3۱۲ هکتـار از مزارع عملیات 
سمپاشـی بـرای سـن های نـوزاد انجـام شـده اسـت کـه پیش بینـی می شـود 

ایـن سـطح بـه بیـش از دو هزار هکتار برسـد. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه مبـارزه 68۰ هکتاری با سـن های مـادری مزارع 
گنـدم در اسـفند مـاه گذشـته، تصریـح کـرد: اکثریـت گنـدم کاران تمایـل بـه 
مبـارزه در مرحلـه پورگـی دارنـد از این رو سـطح مبـارزه مرحلـه دوم افزون تر 

ست.  ا
بـه گفتـه وی، مبارزه شـیمیایی با سـن گندم با اسـتفاده از سـم "دلتامترین" به 

میزان 33۰ سـی سـی در هـر هکتار انجام می شـود. 
فامـرزی افـزود : سـن زدگي بیـش از حد مجـاز موجب عدم خرید و برگشـت 
محصـول توسـط مراکـز خریـد تضمینـی می شـود کـه عـدم مبـارزه بـه موقع 
باعـث می شـود در سـال بعـد جمعیت آفـت افزایش یافته و خسـارت بیشـتري 

بـه مزارع وارد شـود.
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین تاکید 
کـرد: شـبکه مراقبـت گنـدم بـا محوریت بررسـی آفت سـن و علف هـای هرز 
در مـزارع بـا بسـیج ۲۰ نفـر از مروجیـن پهنـه و کارشناسـان سـتادی تـا زمان 

برداشـت فعـال و مـزارع را پایـش خواهند کرد. 
سـطح کاشـت غـات در قیروکارزیـن بیـش از 6 هزار هکتار اسـت کـه مبارزه 

بـا آفت سـن در مـزارع آلـوده به آفت بسـیار ضروری اسـت.

مصرف "مانکوزب" در مزارع سبزی و صیفی 
ممنوع است

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
تاکیـد بـر عـوارض و سـرطان زایـی قـارچ کـش "مانکـوزب" در انسـان گفـت: 
توصیـه و مصـرف قـارچ کـش "مانکـوزب" در مـزارع سـبزی، صیفـی و دیگـر 

محصـوالت تـازه خـوری ممنـوع اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی تصریـح کرد: متاسـفانه پایش فروشـگاه های سـموم و مزارع 
کشـاورزان حاکـی از مصرف این سـم در برخـی از محصوالت سـبزی و صیفی 

بوده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ در صورت محرز شـدن توصیه بـه مصرف از طرف هر فروشـگاه 
سـموم کشـاورزی، بـر اسـاس قوانیـن و دسـتورالعمل های اباغـی فروشـگاه 

قطعـا پلمـپ و از ادامـه فعالیـت آن جلوگیری خواهد شـد. 
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه مصـرف مانکـوزب در مـواردی همچـون ضـد 
عفونـی بـذور گنـدم بـرای مبـارزه با سـیاهک پنهـان منعی نـدارد، اظهـار کرد: 
اسـتفاده نـا  آگاهانـه یا سـود جویانه از این سـم در مـزارع کاهو، گوجـه فرنگی، 
خیـار سـبز، بادمجـان و کدو می تواند مشـکات جـدی برای تمام اقشـار جامعه 

ایجـاد و عواقـب جبـران ناپذیری را به بـار آورد. 
فامـرزی بـا بیـان اینکـه مصـرف صحیـح ترکیبـات شـیمیایی قـارچ کش در 
عرصه  هـاي کشـاورزي بـه منظور کنتـرل بیماری  هـاي قارچي باعـث افزایش 
کمیـت و کیفیـت محصـوالت تولیـدی مـي شـود، توصیـه کـرد: کشـاورزان از 

قـارچ کش هـا بـه نحـو صحیح، بـه جـا و عالمانـه اسـتفاده کنند. 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن می 
گویـد: بیـش از 3۱ قـارچ کـش ثبـت شـده در ایـران داراي تـوان بالقـوه در 
ایجـاد عـوارض مزمـن از جمله انواع سـرطان، جهـش، اختاالت تولیـد مثلي و 

اختـال در هورمون  هـاي غـدد درون ریـز هسـتند. 
اولویـت سـازمان متبـوع خـود بـرای تولیـد محصـوالت  وی بـه سیاسـت و 
کشـاورزی گواهـی شـده و اسـتاندارد نیز اشـاره کـرد و افزود: محصـول گواهی 
شـده پـس از تولیـد فاقـد باقیمانـده آفـت کش هـا و سـموم هسـتند و میـزان 

عناصـر آالینده هـا و نیتـرات درآنهـا کمتـر از حـد اسـتاندارد اسـت .
فامـرزی بیـان کـرد: تولیـد محصـوالت گواهـی شـده تـوام بـا هزینه هـای 
بیشـتری بـرای کشـاورزان اسـت که انتظـار دارند تـا محصوالت آن هـا در بازار 

بـا قیمـت باالتـری بـه فروش برسـد .
 او از ترویج و گسـترش مصرف محصوالت کشـاورزی گواهی شـده و استاندارد 
در جامعـه و اعمـال سیاسـت های تشـویقی بـه عنـوان اصلـی ترین مشـوق ها 

بـرای ترغیـب کشـاورزان به منظـور تولید محصول اسـتاندارد نـام برد. 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس58
شماره 60 - اردیبشهت مــــــاه 1399

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

آغاز برداشت گیاه دارویی بابونه
در کازرون 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: برداشـت بابونـه از اوایـل 
اردیبهشـت مـاه از مـزارع ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون ، حمیـد رشـیدی بـا اشـاره بـه کاشـت 5 هکتـار بابونه رقم 
آلمانـی در پائیـز گذشـته در ایـن شهرسـتان، اظهار کـرد: پیش بینی می شـود از 

هـر هکتـار ایـن مزرعـه متوسـط 3 تن بابونه خشـک برداشـت شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: کازرون بـا دارا بـودن شـرایط آب و هوایـی 
مسـاعد، مسـتعد کشـت و پـرورش انواع گیاهـان دارویـی از جمله بابونه اسـت.

وی بـه وجود مشـکاتی از جمله نبود دسـتگاه برداشـت برای ایـن گیاه دارویی 
اشـاره و افـزود: از مزایـای کشـت گیاهـان دارویـی بـه قابلیـت کاشـت آنها در 
اراضـی کوچـک، آسـتانه تحمـل بـاال در برابـر تنش هـای محیطی، نیـاز کم به 

منابـع آبـی و صرفـه اقتصـادی آن را می توان اشـاره کرد.
 رشـیدی ابـراز کـرد: بابونـه، گیاهی علفی و یکسـاله اسـت و به صـورت پاییزه 
و بهاره کشـت می شـود کـه دارای خواص تقویـت کننده معـده، روده، ضد نفخ، 

آرام بخش و مناسـب برای پوسـت و سـردرد است.

برداشت جو دیم در کازرون 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: محصول جو از حـدود 6 هزار 

هکتـار مزارع این شهرسـتان در حال برداشـت اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون ، حمیـد رشـیدی بـا بیـان اینکه برداشـت از مـزارع دیم و از 
اول اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده اسـت، تصریح کرد: در سـال زراعـی جاری جو 
آبـی در سـطح ۲6۰ هکتـار و جـو دیـم در سـطح بیـش از 57۰۰ هکتار کاشـته 

بود. شـده 
وی بـا اشـاره بـه پیش بینی تولید بیـش از 75۰۰ تن جو در شهرسـتان کازرون، 
بیـان کـرد: متوسـط عملکرد جـو در مزارع آبـی و دیم این شهرسـتان به ترتیب 

37۰۰ و ۱5۰۰ کیلوگرم در هکتار اسـت.
رشـیدی؛ مهـم تریـن ارقـام جو کشـت شـده در شهرسـتان کازرون را اکسـن، 

نیمـروز و محلی برشـمرد.

فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم 
در کازرون 

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
کازرون گفـت: خریـد تضمینـی گنـدم 
در این شهرسـتان توسـط هشـت مرکز 
و بـر اسـاس آمـار سـامانه پهنـه بندی 

. انجـام می شـود 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت 
سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون ، حمیـد رشـیدی با 
بیـان اینکـه برنامه ریزی هـای اصولی 

بـرای خریـد تضمینـی انجام شـده اسـت اظهار کـرد: قیمت مصـوب پایه برای 
هـر کیلـو گـرم گنـدم ۲5۰۰ تـا ۲6۰۰ تومان اسـت که بـا توجه به میـزان افت 

)4 درصـد مفیـد، ۲ درصـد غیرمفیـد و۲ درصـد سـن زدگی( خواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود در سـال جـاری بیش از 

7۰هزارتـن گنـدم تولیـد و از کشـاورزان خریداری شـود.
 رشـیدی افـزود: برنامه ریزی الزم برای سـاماندهی کمباین، سـوخت مورد نیاز 
ماشـین آالت کشـاورزی، مراکـز خریـد و آماده سـازی سـیلو از جملـه اقدامات 

انجـام شـده برای برداشـت گندم در این شهرسـتان اسـت.
بـه گفتـه وی؛ تعامـل تعـاون روسـتایی، شـرکت غلـه و جهـاد کشـاورزی بـه 
منظـور همـکاری سـازنده بـرای جلوگیـری از هرگونـه ایراد و اشـکال ضروری 

ست. ا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ابـراز کـرد: واریـز بـه  موقـع مبلـغ 
خریـد تضمینـی گنـدم یکـی از دغدغه هـای کشـاورزان به حسـاب می آیـد و 
انتظـار مـی رود پیگیری هـای الزم بـرای پرداخـت به موقـع و در حداقـل زمـان 

شـود. انجام 

کاهش مصرف آب با کشت چغندر قند پاییزه

مجـری طـرح چغنـدر قنـد وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: یکـی از برنامه های 
وزارت جهاد کشـاورزی، توسـعه کشـت چغندر قند در مناطق گرمسـیری است.

بـه گـزارش معاونـت سـازمان و روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون: پیمـان حصـادی در بازدید از مزارع کشـت چغندر قند پاییزه 
در ایـن شهرسـتان اظهار داشـت: چنانچـه کارخانه هـای قند مسـتقر در مناطق 
گرمسـیری کشـور با تمـام ظرفیت خـود فعالیت کننـد، این امر موجـب ترغیب 
کشـاورزان بـه تولیـد بیشـتر چغنـدر قند می شـود و به تبـع آن نیز میزان شـکر 

تولیـدی داخـل کشـور افزایـش می یابد. 
حصـادی افـزود: در مناطقـی کـه کشـت پاییـزه چغنـدر قنـد انجـام می شـود، 
تعـداد کارخانه هـای قنـدی که خریـدار محصول چغندر قند کشـاورزان هسـتند 
انـدک اسـت و همیـن امر موجـب کاهش تولید شـکر در داخل شـده در حالیکه 
اگـر بتوانیـم کارخانه هـای بیشـتری را در ایـن عرصـه وارد کنیـم، شـکر مـورد 

نیـاز کشـور تامین می شـود. 
وی بیـان داشـت: در حال حاضر کشـت ایـن محصول در مناطق گرمسـیری از 
جملـه در جنـوب اسـتان فـارس انجـام و بـه دلیل اینکه بـرای آبیـاری این نوع 
کشـت بیشـتر از بـارش باران اسـتفاده و در مصـرف آب صرفه جویی می شـود، 

کشـت ایـن محصـول در پاییز از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت. 
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بـه گفتـه وی، میـزان تولیـد محصول چغنـدر قند پاییزه در کشـور بیـش از 7۰ 
تـن در هکتـار اسـت و افزایـش قیمـت خریـد تضمینـی این محصول در سـال 

۹۹ می توانـد نقطـه قوتی بـرای کشـاورزان چغندرکار باشـد. 
امسـال 75 هکتـار از اراضـی شهرسـتان کازرون بـه کشـت چغنـدر قنـد پاییزه 

اختصـاص یافته اسـت.

 معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی کازرون 
معارفه شد 

در حکمـی از سـوی مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، علیرضا محمد 
زاده بـه عنـوان سرپرسـت معاونت فنـی و اجرایـی این مدیریت معرفی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون آئیـن تکریـم و معارفـه سرپرسـت معاونـت فنـی و اجرایی 
ایـن مدیریـت، بـا حضـور مدیـر، معـاون اداری مالـی و مسـئولین مراکـز جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان کازرون برگـزار شـد.
حمیـد رشـیدی مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون در ایـن آئین گفت: 
امیـدوارم سرپرسـت جدیـد معاونـت فنـی و اجرایی همـراه با تیـم جدید کاری 
خصوصـا در حـوزه ی تولیـدات گیاهـی بـا تـوکل بـر خدواند متعال و تمسـک 
بـر اصـل وحـدت و همدلـی گام های موثـری در جهـت نیل به اهـداف بخش 

کشـاورزی شهرسـتان بر دارد.
رشـیدی افزود: همراهـی و بهره گیری از توان نیروهای متخصص شهرسـتانی 
در راسـتای بکار بسـتن سیاسـت های سـازمانی، اجرای دسـتورالعمل های فنی 
و دانـش بنیـان کـردن تولیـد از دیگـر اولویـت معـاون فنـی و اجرایـی ایـن 

شهرسـتان باید باشـد. 
در ایـن مراسـم علیرضـا محمـد زاده بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت فنـی و 
اجرایـی معرفـی و از خدمـات و تاش هـای مهـرداد بازیـار در دوران تصـدی 
ایـن مسـئولیت کـه بـه درجه رفیـع بازنشسـتگی نایل آمـده تقدیر و تشـکر به 

آمد. عمـل 

فعالیت کمباین های بدون کارت معاینه فنی 
ممنوع است 

از ممنوعیـت ورود کمباین هـای  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
بـدون کارت معاینـه فنـی به مـزارع خبر داد وگفـت: صدور حواله سـوخت برای 

کمبایـن داران منـوط بـه اخـذ این کارت اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی تصریح کرد: بـا اجرای معاینـه فنی کمباین 
برداشـت جلوگیـری  از محصـول در زمـان  قابـل توجهـی  از ریـزش بخـش 
می شـود و در مـدت زمـان برداشـت و مصـرف انـرژی صرفـه جویی می شـود.
وی بـا اشـاره به سـطح زیر کشـت 37 هزار هکتـاری گندم و جو در شهرسـتان 
کازرون، تصریـح کـرد: برداشـت محصـوالت زراعـی در ایـن شهرسـتان از اول 

اردیبهشـت شـروع و اواخـر خـرداد مـاه به اتمام می رسـد. 
رشـیدی افـزود: شهرسـتان کازرون دو کمبایـن بومی دارد که با توجه به سـطح 
زیـر کشـت، پیش بینـی می شـود بیـش از 35۰ کمبایـن غیـر بومـی بـه منظور 

برداشـت در شهرسـتان حضور یابند.

آغاز برداشت کلزا از مزارع کازرون 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت کلزا در این شهرستان 

از هجـدم اردیبهشـت ماه آغاز شـده اسـت و تا پایان همین مـاه ادامه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون ، حمیـد رشـیدی تصریـح کرد: سـطح کلزای قابل برداشـت 
در ایـن شهرسـتان 85۰ هکتـار اسـت که پیش بینی می شـود از این سـطح یک 

هـزار و 4۰۰ تـن کلزا برداشـت شـود.
خریـد  نـرخ  امسـال  اقتصـاد،  شـورای  مصوبـه  اسـاس  بـر  افـزود:  رشـیدی 
هرکیلوگـرم دانـه روغنی کلزا 46هزار و 6۰۲ ریال تعیین شـده اسـت و شـرکت 
غلـه و تعاون روسـتایی کازرون به عنوان مباشـر مسـئولیت خریـد تضمینی کلزا 

را برعهـده دارد.
بـه گفتـه وی؛ ارقـام دانـه روعنـی کشـت شـده در ایـن شهرسـتان هایوال 5۰، 

تراپـر و دلگان اسـت.
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عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

آغاز احداث اولین گلخانه نشاء درکوار 

 کارشـناس گلخانه هـای مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: 
اولیـن گلخانـه نشـاء بـه مسـاحت 45۰۰ متـر مربـع در روسـتای باغـان ایـن 

شهرسـتان بـدون دریافـت تسـهیات در حـال احـداث اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، مهسـا 
برزویـی تصریـح کرد: ایـن گلخانه با هزینه یـک میلیارد تومانی و اشـتغال زایی 

5 نفـر بـه طور مسـتقیم تـا 6 مـاه آینده به بهـره برداری می رسـد .
بـه گفتـه وی؛ تولیـد مکانیزه نشـای گیاهان زراعی در شهرسـتان کوار، کسـب 
و کار پرسـود و اشـتغال زایـی اسـت و موجب کاهـش مصـرف آب و نهاده ها و 

هزینه هـای تولیـد خواهد شـد . 
برزویـی اظهـار کـرد: بـا توجه بـه افزایـش هزینه های تولیـد از جملـه افزایش 
قیمـت بـذر و محدودیـت نهاده هـای تولیـد اسـتفاده از نشـا بـه جـای کشـت 

مسـتقیم بـذر امـری ضروری اسـت. 

مهار آتش سوزی در مزارع گندم گراش
 سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت : بیـش از ده 
هکتـار از مـزارع گنـدم منطقـه میلویـه بخـش ارد ایـن شهرسـتان در آتـش 

 . خت سو

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، حبیب 
ا.. مجیـدی تصریـح کـرد: با ورود به موقـع نیرو های آتش  نشـانی و کمک های 
مردمـی آتـش سـوزی مهار و از گسـترش آن به مزارع هم جوارجلوگیری شـد.

 وی بیـان کـرد: در عملیـات اطفـاء حریـق نیرو هـای آتـش نشـانی و امـدادی 
از شـهر گـراش بـه همـراه نیرو هـای مردمـی، اعضای سـتاد بحـران و تراکتور 
داران مشـارکت فعـال داشـتند کـه پس از گذشـت یک سـاعت موفـق به مهار 

آتش شـدند. 
او افـزود: یکـی از علـل وقـوع آتـش سـوزی در مـزارع انباشـت کاه و کلـش و 
باقیمانـده محصـول در مزرعه اسـت که کشـاورزان باید هرچه سـریع تر نسـبت 
بـه جمـع آوری محصـول خود اقـدام و از انباشـت آن در مزارع خـودداری کنند. 
مجیـدی اظهـار کـرد: هرسـال فصل برداشـت محصـول غله مزارع شهرسـتان 
گـراش، بـا گرم شـدن تدریجـی هوا هم زمـان می شـود که این موضـوع خطر 

بـروز آتـش سـوزی در مزارع غـات را افزایـش می دهد .
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه بارندگی مناسـب و پوشـش گیاهی بسـیار خوب در 

مراتـع و حاشـیه مـزارع کشـاوارزان باید نهایت دقت را داشـته باشـند . 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش ابـراز کـرد: در سـال 
زراعـی جـاری بیـش از دو هـزار و 3۰۰ هکتـار از اراضی شهرسـتان گراش زیر 

کشـت گنـدم و جـو رفته اسـت.

آغاز به کار 2 مرکز خرید گندم در گراش 

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفت: برای تسـهیل 
در خریـد گنـدم تولیـدی کشـاورزان امسـال دو مرکـز خریـد دولتـی در ایـن 

شهرسـتان راه انـدازی و در حـال فعـال سـازی اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، حبیب 
اهلل مجیـدی اظهـار کرد: خرید گندم از کشـاورزان گراشـی از اوایل اردیبهشـت 

مـاه آغـاز و تـا خرداد مـاه ادامه خواهد داشـت . 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه بارش هـای مناسـب در سـال زراعـی جاری، 
تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود تولید گندم نسـبت به سـال قبـل افزایش و 
قریـب بـه 7 هـزار تن گندم برسـد که توسـط مراکـز خرید تضمینـی خریداری 

می شـوند.
بـه گفتـه وی؛ بر اسـاس آمـار و اطاعات سـامانه جامع پهنه بنـدی و مدیریت 
داده هـای کشـاورزی سـطح زیـر کشـت گنـدم آبـی و دیـم در این شهرسـتان 
۲3۰۰ هکتـار اسـت کـه میانگیـن تولیـد مـزارع گنـدم آبـی چهـار و متوسـط 
عملکـرد در مـزارع دیـم ایـن شهرسـتان یک تـن در هکتـار بر آورد می شـود. 
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ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

الرستان قطب تولید پیاز طرح استمرار 
در جنوب فارس 

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان گفـت: ایـن شهرسـتان بـه عنـوان قطـب تولیـد پیـاز طرح اسـتمرار 
در فـارس بـوده و در ۱۲ سـال اخیـر نشـاء پیـاز مورد اسـتفاده جنـوب فارس را 

تامیـن می کنـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، علـی سـعیدی نـژاد افـزود: بـا توجه به شـرایط مناسـب 
تولیـد خـارج از فصـل پیاز در الرسـتان پیش بینی می شـود امسـال بیش از ۱۱ 

هـزار و ۲5۰ تـن محصـول در سـطح ۲5۰ هکتـار تولیـد شـود.
وی بـا اشـاره بـه مناطـق درز و سـایبان و حومـه به عنـوان مراکز عمـده تولید 
پیـاز در ایـن شهرسـتان، تاکید کـرد: تولید مـازاد بر مصرف نشـاء محصول پیاز 
بـه شهرسـتان های خنـج، المرد، مهر و دیگر شهرسـتان ها ارسـال می شـود. 

احیاء قنات جالل آباد جویم الرستان 

 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از مرمت و احیاء قنـات جال آباد 
جویـم از توابـع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: دبـی آب از مظهـر این قنات 

بـه 3۰ لیتـر در ثانیه افزایش یافته اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان الرسـتان، فـرزاد قاسـمی اظهـار کـرد: بـه دنبـال بهـره بـرداری از 
ایـن قنـات مرمـت شـده یـک صـد هکتـار از اراضـی زیـر دسـت از نعمـت آب 

کشـاورزی بهـره منـد شـده اند. 
 بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور احیاء و مرمـت قنات جال آبـاد الیروبـی، حفر میله 

چـاه و دوس گـذاری بـه طول ۱۲5۰ متر انجام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: اعتبـار این طـرح از محـل کمک هـای فنی 
اعتبـاری ملـی و بـه صـورت 85 درصـد کمـک باعـوض دولـت و ۱5 درصـد 

خودیـاری بهره بـرداران تامیـن شـده اسـت. 
قاسـمی بـا بیـان اینکه قنـات جال آبـاد 4 هـزار و ۲6۰ متر طـول دارد و ۲7۰ 
هکتـار از اراضـی امـکان مشـروب شـدن از آب آن را دارنـد، ابراز کرد: قسـمتی 
از ایـن قنـات در حـال حاضـر بـه دلیـل سـیاب و ریـزش نیمه فعال اسـت که 
تـاش می شـود بـا تامیـن اعتبـار مجـدد از همیـن محل به طـور کامـل فعال 
شـود. مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان یـادآور شـد: قبـل از مرمت 
ایـن قنـات دبـی آب خروجـی حداکثـر ده لیتـر بـر ثانیه بـوده که قریـب به 4۰ 

هکتـار از اراضـی از امـکان آبیـاری بـا آن برخـوردار بودند.

آغاز برداشت جو از مزارع الرستان
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
ایـن  اراضـی  از  از سـطح ۲3 هـزار هکتـار  برداشـت جـو  آغـاز  از  الرسـتان 

. داد  شهرسـتان خبـر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، علـی سـعیدی نـژاد گفـت: عملیات برداشـت از سـطح ۲ 
هـزار و ۹۲ هکتـار از مـزارع جـو آبـی و ۲۱ هـزار هکتار مـزارع جو دیـم در این 

شهرسـتان در حـال انجام اسـت.
وی تصریـح کـرد: برداشـت جـو از اوایـل اردیبهشـت مـاه تـا نیمـه خـرداد ماه 
ادامـه دارد کـه بـرآورد می شـود ۲4 هـزار تـن محصـول جـو تولیـد و بـه بازار 

شـود. عرضه 
سـعیدی نـژاد با اشـاره به شـرایط َجوی سـال زراعی جـاری بیان کـرد: با توجه 
بـه هـم زمانـی برداشـت جـو در بخش هایـی از شهرسـتان بـا شهرسـتان های 

میـان بنـد هم جـوار با کمبـود کمبایـن مواجه خواهیـم بود .

برداشت کلزا از مزارع الرستان 

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان گفـت: عملیـات برداشـت دانـه روغنـی کلـزا از بیسـتم فروردیـن ماه 

شـروع شـده اسـت و تـا اواسـط اردیبهشـت مـاه ادامـه خواهـد داشـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
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شهرسـتان الرسـتان، علـی سـعیدی نـژاد اظهـار کـرد: انتظـار داریـم از ۱۱۰۰ 
هکتـار از مـزارع کلـزای ایـن شهرسـتان بیـش از ۲5۰۰ تـن دانه روغنـی کلزا 

شود.  برداشـت 
سـعیدی نـژاد با اشـاره به نـرخ خریـد تضمینی محصـول کلزا با قیمـت 4 هزار 
و 66۰ تومـان توسـط دولـت ابـراز کـرد: کشـاورزان بـا مراجعه به مراکـز جهاد 
کشـاورزی نسـبت بـه اخـذ معرفـی نامـه بـه منظـور ارائـه بـه مراکـز خریـد و 

تحویـل کلزای خـود اقـدام کنند. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن رونـد باعـث حـذف دالالن و سـودجان از چرخـه خریـد و 

فـروش محصـول تولیـدی می شـود. 
او بـا اشـاره بـه مصوبات سـتاد برداشـت غات کشـور بیان کرد : نرخ برداشـت 
دانـه روغنـی کلـزا از 4۲8 هـزار تومان تـا 5۲3 هـزار تومان بـه ازای هر هکتار 

بر اسـاس نـوع کمباین متغیر اسـت.

خرید تضمینی جو در الرستان 

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفـت: خریـد جـو بـه صـورت 
تضمینـی و بـه نـرخ هـر کیلو ۱63۰ تومان در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، فرزاد قاسـمی اظهار کرد: صرفا کشـاورزانی که اطاعات 
کشـت آنهـا در سـامانه جامع پهنـه بندی و مدیریـت داده های کشـاورزی ثبت 

شـده اسـت امـکان تحویـل محصـول تولیدی امسـال خـود را دارند. 
بـه گفتـه وی؛ در زمـان تحویـل هـر محمولـه از محصـول تولیـدی بـه مراکز 
خریـد تضمینـی ارائـه و تسـلیم تصویـر کارت ملـی، شـماره حسـاب بانکـی و 

شـماره همـراه الزامی اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: بیشـترین افـت مفید و غیـر مفید قابـل قبول 
بـرای محصـول جو پنج به سـه درصد اسـت کـه باالترین میـزان رطوبت قابل 
قبـول آن نیز ۱4 درصد احتسـاب شـده اسـت. قاسـمی افزود: خریـد جو تولیدی 
کشـاورزان شهرسـتان الرسـتان توسـط اتحادیـه تعاونی هـای روسـتایی بـه 
عنوان عامل شـرکت پشـتیبانی امور دام اسـتان فارس از سـیزدهم اردیبهشـت 

ماه اجرایی شـده اسـت. 
وی بـر نظـارت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان بـر فرایند خرید 

محصول توسـط اتحادیـه مذکـور تاکید کرد.

کدوی طبی برای اولین بار در الرستان کشت شد
کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه الرسـتان از کاشـت آزمایشـی کدوی 

طبـی در سـطح ۱۲ هکتـار بـرای اولیـن بار در این شهرسـتان خبـر داد . 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، زینـت محسـنی گفت: کدوی تخـم کاغـذی زیرگونه ای 

از کـدو تنبـل اسـت که در الرسـتان در پانزدهم اسـفند ماه کشـت شـده اسـت 
و خـرداد مـاه برداشـت آن انجـام می شـود .

وی بـا اشـاره بـه عملکـرد تولیـد یـک تـن در هکتـار ایـن گیـاه بیـان کـرد : 
پیش بینـی می شـود کـه در مجمـوع ۱۲ تـن دانه کدوی طبی برداشـت شـود .

محسـنی افـزود: از روغـن بذر این گیاه در طب سـنتی، دانه آن بـه عنوان آجیل 
خوراکی و از میوه گوشـتی کدو در مصرف خوراک دام اسـتفاده می شـود.

هجوم ملخ ها به مزارع گلرنگ در الرستان 
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی بیـرم از هجـوم ملخ هـا بـه مـزارع گلرنـگ 

روسـتای خواجـه عالـی ایـن بخـش خبـر داد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، حسـین کهنـدل پـور گفـت : عملیـات مبـارزه علیـه آفـت ملـخ در 

سـطح 4۰ هکتـار از اراضـی کشـاورزی و مراتـع انجـام شـد . 
وی اظهـار کـرد: ملخ هـای مهاجـم مشـاهده شـده از نـوع ملـخ بالـدار نـا بالغ 
بودنـد و خوشـبختانه بـا توجـه بـه مبـارزه بـه موقـع خسـارتی بـه مـزارع وارد 

است. نشـده 
او ابـراز کـرد: عملیـات مبـارزه علیـه آفت ملخ صحرایـی از ابتدای سـال زراعی 

جـاری در سـطح ۱35 هکتـار از مناطق این شهرسـتان انجام شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ کشـاورزان در طـول روز حداقـل دو نوبـت صبـح و عصـر مزارع 
و باغ هـای خـود را بازدیـد و ضمـن آمـاده سـازی سـم پاش های شـخصی در 
صـورت مشـاهده ایـن آفـت به مراکـز جهـاد کشـاورزی مراجعه و یـا از طریق 

شـماره ۱5۰4 اطـاع رسـانی کنند.
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

 اجرای مدیریت هرزآب در بیابان های 
عالمرودشت

مسـئول اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری المـرد گفـت: رونـد اجرایـی احـداث 
طـرح مدیریـت هـرز آب و هالی هـای آبگیر در مطالعـات بیابان عامرودشـت 

آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد، مرتضی 
نکوگـو اظهـار کـرد: طرح هالی هـای آبگیر در سـطح ۱۱۰ هکتار و بـا اعتباری 
بالـغ بـر یـک صـد میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی در 
اطراف روسـتاهای شـیرینو و مهرآباد بخش عامرودشـت در دسـت اجراسـت .
نکوگـو افـزود: اجـرای ایـن طـرح باعـث کاهـش روان آب، کاهـش فرسـایش 
خـاک، افزایـش رطوبت خاک و بهبود شـرایط اسـتقرار پوشـش گیاهـی و تغذیه 

می شـود. آبخوان هـا 
 وی تصریـح کـرد: طـرح مطالعـات بیابـان عامرودشـت بـه وسـعت ۲3 هـزار 
هکتـار در سـال ۱387 توسـط اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری فارس تهیه 

است. شـده 

تسریع در پرداخت بهای دانه روغنی کلزا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المرد گفـت: با آغـاز فصل برداشـت محصول 
کلـزا، بهـای محصـول تحویلی بـه مراکـز خرید ظرف مـدت 7۲ سـاعت پرداخت 

می شـود.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد، محمدصادق 
فانـی اظهـار کـرد: براسـاس پیگیری هـای انجام گرفتـه اولیـن پرداخت های وجه 

کلـزای تحویلـی از طریـق بانک کشـاورزی به عنـوان بانک عامل انجام شـد.
ایـن مقام مسـئول تصریـح کرد: متولـی خرید کلزا در سـال زراعی جاری شـرکت 
غلـه و بازرگانـی فارس اسـت که کارشناسـان این شـرکت در مراکز خرید اسـتقرار 

دارند. 
فانـی افـزود: در سـال زراعـی جاری کشـت محصول اسـتراتژیک کلزا در سـطح 
85۰ هکتـار از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان المـرد انجـام شـد کـه پیش بینـی 

می شـود ۲ هـزار تـن محصـول برداشـت و تحویـل مراکـز خرید شـود.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: دو مرکـز خریـد در بخش هـای 
مرکـزی و عامرودشـت محصـول تولیـدی کلـزا را در ایـن شهرسـتان خریداری 

می کننـد. 

پرداخت وجوه گندم کاران در ۴8 ساعت
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المرد با اشـاره به 
آغـاز برداشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان گفـت: بهای 
گنـدم تحویلـی به مراکـز خریـد دولت حداکثـر در 48 

پرداخت می شـود. سـاعت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان المـرد، محمـد صادق فانـی اظهار کـرد: با 
توجـه بـه تمهیدات و ابـاغ دولت محتـرم بهای گندم 

تحویلـی بـه مراکـز خریـد توسـط بانـک عامـل بـه حسـاب کشـاورزان در بانک 
کشـاورزی واریز می شـود. 

 بـه گفتـه وی؛ براسـاس بخشـنامه شـورای اقتصـاد و وزارت جهادکشـاورزی 
هرکیلـو گنـدم تحویلی بـه مبلغ ۲5 هزار ریال از کشـاورزان در حال خرید اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: تعـداد 6۱ دسـتگاه کمبایـن دربرداشـت گندم 
ایـن شهرسـتان مشـارکت دارنـد کـه پیش بینـی می شـود ایـن عملیات تـا نیمه 

اردیبهشـت مـاه ادامه داشـته باشـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المرد با بیـان اینکـه 5 هـزار و 3۰۰ هکتار از 
اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت آبـی و دیم گنـدم اختصـاص دارد، ابـراز کرد: 
بـرآورد می شـود ۱6 هـزار تـن گنـدم مـازاد بـر نیـاز کشـاورزان تحویـل مراکـز 

شـود. خرید 

سمیه عبدی

شهرستان مرودشت 

گوجه کاران سطوح ابالغی کشت را
رعایت کنند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: سـطح زیر کشـت اباغی 
گوجـه فرنگـی در ایـن شهرسـتان ۲ هـزار و ۲۰۰ هکتار اسـت از ایـن رو گوجه 
کاران بـه منظـور پیشـگیری از ضررهـای ناشـی از تولیـد مازاد باید سـطوح زیر 

کشـت خود را مدیریـت کنند.
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روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، عزیـز رحیمی 
بـا بیـان اینکه خرید حمایتـی گوجه فرنگی در دسـتور کار نیسـت، تصریح مرد: 
بـر اسـاس نتایـج حاصل از طـرح خود اظهاری سـطوح زیر کشـت کـه در مهر 
ماه سـال گذشـته از کشـاورزان گرفته شـد، پیش بینی می شـود بیش از 35۰۰ 

هکتـار گوجه فرنگی در این شهرسـتان کشـت شـود.
وی اظهـار کـرد: کشـت نشـایی گوجه فرنگـی از فروردیـن آغاز و تـا خردادماه 
ادامـه دارد از ایـن رو کشـاورزان بایـد قبـل از کشـت محصـوالت صیفـی بـا 

کارشناسـان مسـئول پهنـه مشـورت کنند.
رحیمـی بـه بیـان مشـکات خریـد گوجـه فرنگـی ایـن شهرسـتان در سـال 
گذشـته پرداخـت و افـزود: بیـش از 4۰ واحـد صنایـع تبدیلی گوجـه فرنگی در 
مرودشـت وجـود دارد که در سـال گذشـته امکان خریـد گوجه فرنگـی تولیدی 

در مرودشـت را نداشـتند. 

امدادرسانی به عشایر آسیب دیده از سیل 
در مرودشت

 رئیس اداره امور عشـایر شهرسـتان مرودشـت گفت: به چهل خانوار عشـایری 
گرفتار در سـیل در مناطق مختلف این شهرسـتان امداد رسـانی شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مجتبـی حبیـب اللهـی بـا اشـاره بـه وقـوع سـیل در روز هـای دهـم و یازدهم 
اردیبهشـت مـاه اظهار کرد: برای برخی از عشـایر سـاکن در مناطـق کامفیروز، 
درودزن و تنـگ خشـک سـیوند از توابـع این شهرسـتان مشـکاتی بوجود آمد 

کـه بـا هماهنگـی بـا ادارات مختلـف شهرسـتان بـه آنها امداد رسـانی شـد.
او افـزود: سـه تیـم امدادی متشـکل از نیرو های امور عشـایر، جهاد کشـاورزی، 
هـال احمر، دامپزشـکی و بخشـداری ها بـه مناطق مختلف در محل سـکونت 

عشـایر اعـزام و کار امداد رسـانی را آغاز کردند.
حبیـب اللهـی بـا بیـان اینکه عـاوه بر سـیل، خطر سـرما و آبگرفتگـی چادرها 
نیـز وجـود داشـت، تصریـح کـرد: پتو، نایلـون و نـان از جمله اقام توزیع شـده 

در بیـن عشـایر بود.
وی ضمـن هشـدار جـدی بـه عشـایر در مناطـق مختلـف شهرسـتان از آنـان 
خواسـت توصیه هـای سـازمان هواشناسـی را جـدی گرفته و از تردد در حاشـیه 

رودخانه هـا و مسـیل ها خـودداري کننـد. 
در ایـن بارش هـا در بخـش درودزن 4۹ میلـی متـر و بخش مرکزی )ایسـتگاه 

تخـت جمشـید( 4۱ میلـی متر بارندگی گزارش شـده اسـت .

اعالم بسته حمایتی به چغندر کاران در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از اختصـاص بسـته حمایتـی بـه 
چغنـدر کاران ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: این بسـته شـامل خریـد نقدی، 
وام قـرض الحسـنه، اختصـاص کـود، بذر و سـم بـه کشـاورزان طرف قـرارداد 

بود. خواهـد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی اظهـار کـرد: این بسـته به منظـور حمایـت از کشـاورزان چغندر 
کار و در راسـتای پایـداری تولیـد از طرف کارخانه قند مرودشـت و نظام صنفی 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان به کشـاورزان اعطاء می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه توسـعه کشـت نشـایی چغنـدر قنـد نیز در 
دسـتور کار قـرار دارد، تصریـح کرد: مشـوق هایی برای این نوع کشـت شـامل 
تامیـن بـذر مصرفـی در خزانـه، تامیـن تیـپ مورد نیـاز خزانـه و تامیـن هزینه 
آنالیـز کامـل یـک نمونـه از خاک محل ایجاد نشـاء در نظر گرفته شـده اسـت. 
و  تشـویقی  پیامک هـای  ارسـال  ترویجـی،  کاس هـای  برگـزاری  بـه  وی 
اطاعیه هـای ترویجـی در گروه هـای مجـازی بـه منظور توسـعه کشـت و در 

راسـتای تصمیمـات سـتاد چغنـدر قنـد شهرسـتان مرودشـت اشـاره کـرد.
او بـا تاکیـد بـر اینکه قیمـت خرید تضمینـی هر کیلوگـرم چغندرقنـد بهاره 34 
درصـد افزایش داشـته اسـت، ابـراز کرد: نـرخ خرید تضمینـی چغندرقنـد بهاره 

در حـال حاضـر 6۲4 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم مصوب شـده اسـت.

ایمن سازی ۵60 باب استخر کشاورزی 
در مرودشت

معـاون فنـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از لـزوم ایمـن سـازی 
اسـتخر های کشـاورزی در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: از مجمـوع یـک 
هـزار و ۱54 بـاب اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی تاکنـون تعـداد 56۰ اسـتخر، 

حصارکشـی و ایمـن سـازی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مجیـد فارسـی تصریـح کـرد: الـزام بـه حصـار کشـی بـرای همه اسـتخر های 
مالـکان  بـرای  رو  ایـن  از  اسـت  مدیریـت  ایـن  کار  دسـتور  در  کشـاورزی 
اسـتخر های ذخیـره آب کـه هیـچ اقدامـی بـرای ایمن سـازی انجام نـداده اند 

اخطـار کتبـی صادر شـده اسـت. 
وی ضمـن هشـدار جـدی بـه صاحبـان اسـتخر های کشـاورزی بیـان کـرد: 
مالـکان باید هر چه سـریع تر نسـبت به رعایـت اقدامات ایمنی در اسـتخر های 

مذکـور اقـدام کننـد و مسـئولیت عـدم توجـه بر عهده مالک اسـتخر اسـت. 
فارسـی بـا تاکیـد بر اینکه شـناکردن در اسـتخر های کشـاورزی ممنوع اسـت، 
خاطـر نشـان کـرد: بـر اسـاس مصوبـات کمیتـه "جامعـه ایمـن"، فنس کشـی، 
نصـب تابلو هـای هشـدار دهنـده در همـه جهـات، ایجاد جـان پنـاه در کناره و 

نصـب نردبان هـای شـناور در اسـتخرهای کشـاورزی ضروری اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان ضرورت احـداث اسـتخر های ذخیره آب بـه منظور 
باالبـردن بهـره وری آب اظهـار کـرد: اسـتخر هایی کـه بـا اعتبـارات دولتـی و 
در قالـب سیسـتم آبیاری هـای نویـن احـداث می شـوند در صورت عـدم فنس 
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کشـی و نصـب تجهیـزات حفاظتی، تایید نمی شـوند و اعتبـار باعوض دولتی 
نمی کنند. دریافـت  را 

معـاون فنـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریح کرد: اسـتخرهایی 
کـه بـه صـورت خـود اجرایـی احـداث می شـوند نیـز بایـد از جهاد کشـاورزی 
مجـوز کسـب کننـدو مـوارد ایمنـی اسـتخر را رعایـت کننـد. کمیتـه "جامعـه 
ایمـن" در راسـتای ارتقـاء سـطح آگاهـی مـردم بـرای کاهـش عوامـل بـروز 

حـوادث و سـوانح فعالیـت می کنـد.

پایش فروشگاه های عرضه سموم 
در مرودشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: 87 فروشـگاه فعال سـم 
فروشـی ایـن شهرسـتان بازدیـد و ۱۰ فروشـگاه غیـر مجـاز عرضـه سـم در 

شهرسـتان شناسـایی و پلمـب شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه پلمـب فروشـگاه ها بـا پیگیـری رئیـس 
و اعضـای اتحادیـه صنـف سـم فروشـان و اعضـای اتـاق اصنـاف و نیـروی 
انتظامـی شـهر رامجـرد صـورت گرفـت، تصریح کـرد: بـر اسـاس بازدید های 
صـورت گرفتـه به فروشـندگان سـموم کـه اقدام به فـروش نهاده هـای قاچاق 
و تاریـخ مصـرف گذشـته می کردنـد در چنـد نوبـت اخطـار کتبـی ارائـه شـد.

وی بـا بیـان اینکه سـاماندهی فروشـگاه های عرضه سـموم و نظـارت برتوزیع 
سـموم جـزو اولویت هـای جهاد کشـاورزی اسـت، افـزود: به همیـن منظور در 
ابتـدای سـال جـاری کارگروهـی متشـکل از مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت، مسـئول حفـظ نباتات، عضـو هیئت مدیـره اتحادیه سـموم، نماینده 
اداره صنعـت معـدن و تجـارت نماینده تعزیـرات، اتاق اصنـاف و نماینده نیروی 

انتطامی تشـکیل شد. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اینکه سـامت مردم 
در گـرو برخـورد بـا ورود و اسـتفاده از سـموم قاچـاق و غیـر اسـتاندارد اسـت، 
اظهـار کـرد: رونـد بازرسـی و پایـش فروشـگاه های عرضـه سـموم نباتـی در 
شهرسـتان ادامـه دارد و چنانچه فروشـگاهی دسـتورالعمل و ضوابـط را رعایت 
نکنـد ضمـن صـدور اخطـار کتبـی نسـبت به پلمـپ فروشـگاه اقدام می شـود. 

کاشت بهاره ذرت علوفه ای در مرودشت 
آغاز شد

کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی نقش رسـتم از کشـت یکصد هکتـار ذرت 
علوفـه ای بهـاره در ایـن منطقـه خبر داد و گفـت: پیش بینی می شـود بیش از 

6 هـزار تـن ذرت علوفـه ای زود هنگام تولید شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 

محمـد رضـا امیـری با بیان اینکه کشـت مرسـوم ذرت در منطقه اوایـل تیر ماه 
اسـت، اظهار کرد: کاشـت بهاره ذرت از اوایل اردیبهشـت ماه آغاز شـده اسـت.

امیـری، مزایـای کشـت ذرت بهـاره را کنترل علف های هرز سـبز شـده با باران 
در عملیـات زراعـی، مدیریـت کاربـرد علـف کش ها، اسـتفاده از نـزوالت جوی 
بهـاره و سـبز شـدن محصـول بـا آب بـاران، اسـتفاده از آب ذخیـره ای خاک و 

تولیـد علوفـه با کیفیـت در اوایل تابسـتان عنـوان کرد .
او بیـان کـرد: بافاصلـه پس از برداشـت کشـت اول، بدون هیچگونـه عملیات 

خـاک ورزی مـی تـوان کشـت دوم ذرت را نیـز انجام داد.
وی گفـت: کشـت ذرت بـا ایـن روش در اراضـی خـرد باعـث بـاال رفتـن بهره 

وری از زمیـن توسـط کشـاورزان و کسـب درآمـد بهینـه خواهد شـد.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: ذرت علوفـه ای تولیـد شـده جهـت مصـرف در 
گاوداری هـای منطقـه و دیگـر نقـاط مرودشـت و شهرسـتان های همجوار حمل 

و بارگیـری می شـود.

سرشاخه کاری هزار اصله گردو در مرودشت 
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره به 
سرشـاخه کاری و جوان سـازی هزار اصله درخت گردو در شهرسـتان مرودشـت 
گفـت: ایـن عملیـات در سـطح ده هکتـار و در مناطق مختلف شهرسـتان انجام 

شـده است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
سـمیه کارگـر اظهـار کـرد: سرشـاخه کاری از دهـه اول فروردیـن در مناطـق 
دشـتک، حصـار و کنـدازی از توابـع ایـن شهرسـتان آغـاز شـده و تا دهـه دوم 

اردیبهشـت مـاه در شهرسـتان بـه پایـان می رسـد.
او گفـت: بـرای ایـن منظـور 4 هزار چشـمه پیونـدک از ارقـام پـدرو، فرانکت و 

چندلـر بـه کار رفته اسـت.
کارگـر بـا بیـان اینکـه پیوندک هـای دو رقـم جمـال و 6۰ درصد کـه از نی ریز 
تهیـه شـده انـد و رقم چندلـر که از بـاغ نمونه این شهرسـتان جمع آوری شـده 
اسـت، هرسـه در شـرایط یکسـان و مشـابه در یک سـردخانه نگهداری شده اند 
افـزود: بـاز شـدن جوانه هـا در پیوندک های ارقـام جمال و z6۰ نشـان می دهد 
ایـن ارقـام تناسـب کمـی بـا اقلیـم ایـن شهرسـتان داشـته و بـا توجه بـه بروز 
سـرمای دیـررس بهـاره در برخـی نقاط اسـتفاده از ایـن ارقام در سـال های بعد 

کمتـر توصیه می شـود.
ایـن کارشـناس بـا تاکیـد بـر اینکـه رقـم جمـال و 6۰ درصـد بـرای مناطـق با 
ارتفـاع ۲۰۰۰ متـر و باالتـر مناسـب اسـت، تصریـح کـرد: رقـم چندلـر از لحاظ 
ارتفـاع و وضعیـت آب و هوایی تناسـب بیشـتری بـا اقلیم شهرسـتان دارد و می 

تـوان بـه میـزان بیشـتری روی ایـن رقـم برنامه ریـزی کرد.
وی هـدف از عملیـات سرشـاخه کاری را جایگزینـی ارقـام کم بازده و حسـاس 

بـا ارقـام مقـاوم به سـرما و آفـات و قابلیت بـازده اقتصـادی باال عنـوان کرد.
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کشاورزان استفاده از قارچ کش ها را در دستور 
کار قرار دهند

معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس از لزوم اسـتفاده 
از قـارچ کش هـا در سـال زراعـی جـاری خبـر داد و گفـت: در صورت اسـتفاده 
از قـارچ کش هـا علیـه بیماری هـای برگـی گنـدم حداقـل یـک تـن در هکتار 

افرایـش عملکرد خواهیم داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
حسـین پژمـان در همایـش اسـتفاده از ریـز مغذی هـا در شهرسـتان مرودشـت 
بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از قـارچ کش هـا در سـال های قبـل نیز وجود داشـته 
اسـت، اظهـار کـرد: بـه منظـور هـم افزایی، مصـرف قـارچ کش ها بـه صورت 
اختـاط بـا ریـز مغذی هایـی ماننـد روی، منگنـز و کـود ۲۰-۲۰-۲۰ زیـر نظر 
کارشناسـان و بـا هـدف افزایـش عملکـرد 3۰ درصـدی از اسـفند مـاه سـال 
گذشـته در سـطح اسـتان خصوصا در مناطق مرکزی و شـمالی آغاز شـده است.

اینکـه در سـال های پـر بـارش مثـل سـال جـاری و  پژمـان بـا اشـاره بـه 
حتـی سـال هایی کـه بارندگـی نیـز نرمـال اسـت، بیماری هـای قارچـی مانند 
سـپتوریوز، زنـگ زرد و سـفیدک مـی تواننـد در مـزارع گنـدم ایجـاد خسـارت 
کننـد خاطـر نشـان کـرد: ایـن بیماری هـا مـی تواننـد در بعضـی شـرایط حتی 
تـا ۱۰۰ درصـد نیـز خسـارت وارد کننـد کـه بـا مصرف بـه موقع قـارچ کش ها 
قبـل از خوشـه دهـی مـی توانیـم مانع شـیوع ایـن بیمـاری و کاهش خسـارت 

بـه مـزارع گندم شـویم.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس از بـرگ پرچـم و دو بـرگ پایینتر به 
عنـوان مهم تریـن قسـمت گیـاه گندم اشـاره کـرد و افـزود: چنانچـه تحت هر 
شـرایطی عملکـرد ایـن برگ هـا دچـار نقصـان شـود و عملکـرد آنها بواسـطه 

بیمـاری کاهـش یابـد، کاهـش عملکـرد گنـدم حتمی خواهـد بود.

او بـا تاکیـد بـر اینکـه دسـتیابی بـه نتایـج مطلـوب اسـتفاده از قـارچ کش هـا 
منـوط بـه اقدامـات پیشـگیرانه اسـت، تصریـح کـرد: در صورتـی کـه بیمـاری 
اتفـاق بیفتـد و سـپس قارچ کش اسـتفاده شـود، بخشـی از عملکرد را از دسـت 

دهیم. مـی 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار امیـدواری کـرد بـا مجموعـه اقدامـات انجـام شـده 
تولیـد گنـدم در اسـتان فارس و شهرسـتان مرودشـت به جایـگاه واقعی خود در 
سـال های قبـل برسـد و عاوه بر دسـتیابی بـه عملکرد مطلـوب نتایج رضایت 

بخـش آن نصیـب بهره برداران شـود.

برگزاری نخستین همایش استفاده از قارچ کش ها 
در مرودشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از برگـزاری همایـش علمـی - 
آموزشـی مصـرف قـارچ کش بـه صورت تـوام با ریـز مغذی ها با هـدف ترویج 

و توسـعه مصـرف ایـن سـموم در مـزارع گندم این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی با بیـان اینکه اسـتفاده از قارچ کش ها تاکنون در سـطح هشـت 
هـزار هکتـار از مـزارع انجام شـده اظهار کـرد: مصرف این سـموم از یافته های 
تحقیقاتـی اسـت و تاثیـر و نتایج آن در افزایش عملکرد به اثبات رسـیده اسـت.

او افـزود: بافاصلـه پـس از ابـاغ سـازمان جهـاد کشـاورزی از اوایـل فرودین 
مـاه اسـتفاده از ایـن سـموم علیـه بیماری هـای برگـی به صـورت گسـترده در 

دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
رحیمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتفاده از قـارچ کش هابایـد قبل از خوشـه دهی 
صـورت گیـرد، بیان کرد: دسـتیابی به عملکـرد مطلوب در گرو اسـتفاده غلظت 

مناسـب، در زمان مناسـب و اسـتفاده از نظر کارشناسـان است.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: انـواع سـمپاش های تروبوالینـر ، النـس دار، کوله 
پشـتی سـاده و موتـوری و در مـواردی پهپـاد در اجرای عملیات سمپاشـی علیه 

بیماری هـای برگـی فعال هسـتند.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیان اینکه سـاالنه بیش از ۲5۰ 
هـزار تـن گنـدم در شهرسـتان تولیـد می شـود، یـادآور شـد: افزایـش عملکرد 
گنـدم، بواسـطه کنتـرل بیماری هـای برگـی و اسـتفاده تـوام از محلول پاشـی 

ریـز مغذی هـا و قـارچ کش هـا بـه صـورت گسـترده محقق خواهد شـد.
همایـش مذکـور بـا حضـور حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، علیرضا پرویـزی، مدیـر اداره فناوری هـای مکانیزه 
و تعـدادی از کارشناسـان اسـتانی و شهرسـتانی و کشـاورزان پیشـرو در محـل 
مزرعـه در روسـتای حسـن آباد تل کمیـن از توابع شهرسـتان مرودشـت برگزار 
شـد و انعـکاس آن در شـبکه های مجـازی و از طریـق ضبـط برنامـه تلوزیونی 

در اختیـار بقیـه بهره بـرداران قـرار گرفت.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

تولید ماهی قزل آال برای نخستین بار در استخر های 
پیش ساخته فارس آغاز شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
براتـی کارشـناس شـیات جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: پـرورش 
ماهـی در اسـتخر های پیش سـاخته در ممسـنی بـا رویکرد اسـتخر های ذخیره 
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آب کشـاورزی تـوام بـا پـرورش ماهـی آغاز شـد.
وی افـزود: در ایـن طـرح ۱۲ هـزار بچـه ماهـی 6۰ گرمـی در چهـار اسـتخر 
از پیـش سـاخت رهـا شـده و پیش بینـی می شـود بیـش از ۱۰ تـن ماهـی 
قـزل آال سردسـیری و بیـش از ۱۲ تـن هـم ماهـی گرمسـیری در تابسـتان در 

ایـن پـرورش ماهـی تولید شـود.
براتـی بیـان کرد: این اسـتخر های پـرورش ماهـی قابلیت جابجایـی در مزرعه 

را دارد و در اسـتان های شـمالی و خوزسـتان هم اجرا شـده اسـت.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

برداشت کلزا از مزارع شهرستان مهر 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: عملیات برداشـت دانـه روغنی 
کلـزا از بیسـتم فروردیـن مـاه شـروع شـده اسـت و تـا اواسـط اردیبهشـت ماه 

ادامـه خواهد داشـت.
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غامحسـین مظاهـری افـزود: پیش بینـی می شـود بیـش از 55۰۰ تـن دانـه 

روغنـی کلـزا تولیـد و تحویـل مراکـز خریـد شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: در سـال جـاری رتبـه اول کشـت کلزا در 
اسـتان فـارس بـا بیـش از ۲3۰۰ هکتـار متعلـق به شهرسـتان مهر بوده اسـت.
 مظاهـری تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تجربـه سـال گذشـته، کشـاورزان اقدام 
بـه کشـت کلـزا در تاریـخ مناسـب کـرده و بـا توجـه بـه بارندگی های مناسـب 
و تغذیـه صـورت گرفتـه پیش بینـی می شـود عملکـرد در واحد سـطح افزایش 

باشد. داشـته 
 وی بـه نظـارت جهـاد کشـاورزی بر عملیات برداشـت این محصول اشـاره کرد 
و افـزود: 7۰ دسـتگاه کمبایـن عملیات برداشـت گندم و کلزای شهرسـتان را بر 

عهده خواهند داشـت.

سایه ناوگان برداشت فارس بر 
2۵ استان کشور

رئیـس اداره امـور فناوری هـای مکانیـزه کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: سـه هـزار و 6۰۰ دسـتگاه کمبایـن از اسـتان فـارس، در 

برداشـت ۲5 اسـتان کشـور مشـارکت دارند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، علیرضا 
پرویـزی در سـفر یـک روزه خـود بـه شهرسـتان مهـر گفـت: عملیات برداشـت 
غـات و کلزای اسـتان فـارس از هفدهـم فروردین مـاه از شهرسـتان های مهر 
و المـرد آغاز شـده و اواسـط مرداد مـاه در شهرسـتان های سردسـیری به پایان 

خواهد رسـید.
وی در خصـوص نـاوگان برداشـت در سـال جاری نیـز گفت: تمهیـدات الزم در 
خصـوص آماده سـازی و معاینـه فنـی کمباین هـا بـا توجـه بـه شـرایط بیمـاری 
کرونـا اندیشـیده شـده و ضدعفونی کمباین هـا از طریق تعاونـی کمباین داران و 

سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن به نوسـازی ناوگان برداشـت اشـاره کـرد و گفت: 
از سـال ۱3۹۲و بـا شـروع دولـت تدبیـر و امیـد در هشـت مرحلـه خـط اعتباری 
مکانیزاسـیون داشـته ایم کـه اسـتان فـارس از ایـن فرصت بهره گرفت و نسـبت 
بـه نوسـازی نـاوگان برداشـت اسـتان اقـدام کـرد و امـروز عـرض می کنیـم که 
اسـتان فـارس دارای نـاوگان نوسـازی شـده برای برداشـت مزارع غـات و کلزا 

اسـت و عـاوه بـر اسـتان فـارس در تمامی کشـور نقش موثـری دارد.
پرویـزی بـا اشـاره بـه تجهیـز کمباین هـا بـه ادوات مخصـوص برداشـت کلـزا 
یـادآور شـد: بـا توجـه بـه شـرایط خـوب مـزارع کلزا در سـال جـاری در اسـتان 
فـارس و سـایر اسـتان های کشـور بـه ویـژه در شهرسـتان های گرمسـیری، 
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

کمباین هـای برداشـت کلـزا مجهـز بـه هد برداشـت هسـتند؛ عاوه بـر آن این 
کمباین هـا مجهـز بـه غربال مخصـوص بوجاری کلزا هسـتند کـه نقش مهمی 
در تمیـز کـردن کلـزا دارد و باعـث شـده دردسـر های کشـاورزان کمتـر شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه بارندگی های خوب صـورت گرفته در سـال 
جـاری، امیـد اسـت که برداشـت خوبی در تمامی اسـتان ها داشـته باشـیم.

مبارزه 1۴ هزار هکتاری با ملخ صحرایی 
در استان فارس

 مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تاکنون 
در ده شهرسـتان مـورد هجـوم ملـخ صحرایـی در این اسـتان بیـش از ۱4 هزار 

هکتـار مبارزه انجام شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر،حمید 
دبیـری اظهـار کـرد: از دوازدهـم فروردیـن مـاه نیـز مبـارزه بـا پوره هـای ملخ 

صحرایـی در سـه شهرسـتان مهـر، المـرد و فراشـبند انجـام می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: تاکنون در سـطحی بالـغ بر 335 هـزار هکتار 
از مراتـع و مـزارع اسـتان فـارس عملیات پایـش ملخ صحرای صـورت گرفت. 
دبیـری بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه برای مبـارزه بـا ملـخ صحرایی 
و چگونگـی ادامـه مبـارزه و پایـش ملخ هـا ابـراز کـرد: گزارش هـای پایـش و 
مبـارزه بـا ملـخ صحرایی به صـورت مسـتمر به سـازمان حفظ نباتات کشـور و 

سـازمان فائو ارسـال می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ تاکنـون شهرسـتان مهـر بـا 6 هـزار و ۲57 هکتـار، شهرسـتان 
المـرد بـا پنـج هـزار و 376 هکتـار و شهرسـتان فراشـبند بـا یـک هـزار و 
755هکتـار بیشـترین سـطوح مبـارزه را به خود اختصـاص داده انـد. مدیر حفظ 
نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس درباره آفت سـرخرطومی حنایی 
خرمـا نیـز گفـت: در اسـتان فـارس این آفـت قرنطینـه ای در چهار شهرسـتان 

گـراش، الرسـتان، خنـج و تاحـدودی قیروکارزیـن گزارش شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: تـا کنـون یـک هـزار اصلـه نخـل آلـوده بـه سوسـک سـر 

خرطومـی حنایـی شناسـایی کـه ۱5۰ اصلـه از آن امحـاء شـدند. 
بـه گفتـه وی؛ در مناطـق مشـکوک بـه وجود این آفـت تله هـای فرمونی برای 

ردیابـی و تائیـد حضور آفت نصب شـده اسـت. 
دبیـری گریـزی بـه خسـارت آفـت زنجـره خرمـا زد و توضیـح داد: دو عامـل 
تراکـم نخیـات و میـزان رطوبـت هـوا شـیوع این آفت را شـدت بخشـیده که 
حـدود 4 تـا 5 هـزار هکتـار از نخلسـتان های اسـتان فـارس در ایـن خصـوص 

سمپاشـی می شـوند. 
او افـزود: بیشـترین سـطح تراکـم آفت و مبـارزه در شهرسـتان های فراشـبند و 

کازرون بـه ویـژه در بخـش خشـت و کمارج اسـت. 
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکید کـرد: برای 
نخسـتین بـار آفـت زنجـره در نخیـات مهـر دیـده شـده اسـت که بـه منظور 
کنترل آن اسـتفاده از کارت زرد و سمپاشـی با سـموم مناسـب توصیه می شـود.

آغاز برداشت محصوالت جالیزی در مهر 
رییـس اداره تولیـدات گیاهـی شهرسـتان مهـر گفـت: برداشـت انـواع ملـون از 

نیمـه دوم فروردیـن مـاه آغـاز شـده اسـت و تـا نیمـه خرداد مـاه ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی اظهـار کـرد: بـا توجه بـه تاثیـر کرونا در صـادرات این محصـول، در 
حـال حاضـر محصـول ملـون شهرسـتان مهـر، در تمامـی اسـتان های کشـور 
بـه ویـژه تهـران، اصفهـان، تبریـز، مشـهد و اسـتان های شـمالی بـه فـروش 

می رسـد.

 محمودی یادآور شـد: با توجه به اینکه تمامی سـطح کشـت شـده محصوالت 
جالیـزی خـارج از فصـل بـه صـورت زیـر پاسـتیکی اسـت و آبیـاری آن بـه 

صـورت نـوار تیـپ می باشـد، تولید ایـن محصـوالت آب بری اندکـی دارد. 
 ایـن مقام مسـئول خاطرنشـان کرد: کشـت محصوالت جالیزی خـارج از فصل 
در شهرسـتان مهـر به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم باعث اشـتغال زایی بیش 

از سـه هزار نفر شـده است.
 وی تصریـح کـرد: در سـال زراعی جاری یـک هزار و 37۲ هکتـار محصوالت 
جالیـزی زیـر پاسـتیکی در شهرسـتان مهـر کشـت شـده اسـت کـه از ایـن 
میـزان، مقـدار 45۲ هکتـار گوجـه فرنگـی، 5۰۲ هکتـار ملـون و ۱7۹ هکتـار 

اسـت.  هندوانه 
بـه گفتـه وی؛ بقیـه سـطوح نیز به سـایر محصوالت جالیـزی تعلـق دارد که از 
ایـن میزان سـطح کشـت، 5۰ هزار تن انـواع محصوالت جالیـزی تولید و روانه 

بازار مصرف در سراسـر کشـور می شـود.

کاشت پاپایا برای اولین بار در فارس 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از کاشـت گیـاه پاپایا بـرای اولین بار 
در اسـتان فـارس و شهرسـتان نی ریـز خبر داد و گفت: این گیاه در سـطح سـه 

هـزار مترمربـع و به صورت گلخانه ای کشـت شـده اسـت. 
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نی ریـز،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علیرضـا بصیـری ابراز کرد: در این گلخانه، اوایل زمسـتان گذشـته ۲7۰۰ نشـاء 
چهـار ماهـه پاپایـا از نـوع پـا کوتاه بنگالی کاشـته شـده اسـت کـه پیش بینی 

می شـود دراواخـر شـهریور مـاه امسـال محصول آن برداشـت شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: خربـزه درختـی دو پایه بـوده و با بـذر تکثیر 
می شـود، فاصلـه زمانـی کاشـت تا برداشـت این محصول یکسـاله اسـت و هر 
اصلـه 4۰ کیلـو گـرم میـوه می دهـد کـه تـا سـه سـال تولیـد آن اقتصـادی و 

مقرون بـه صرفـه خواهدبود. 
بـه گفتـه وی؛ هـر کیلـو پاپایا بـه قیمت 3۰ هـزار تومـان به عنوان یـک میوه 

وارداتـی در کشـور بـه فروش می رسـد . 
پاپایـا یکـی از میوه های اسـتوایی و بومی مناطق گرمسـیری آمریکا و مکزیک 
اسـت و در کشـورهای هنـد، آفریقای جنوبـی، سـریانکا و فیلیپین هم پرورش 
داده می شـود کـه کاشـت آن در ایـران بـرای اولیـن بـار در شـهر یـزد انجـام 

شـده است .

توقف تغییر کاربری غیر مجاز در نی ریز
 رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از 

توقـف 3۲ مـورد تغییـر کاربـری غیـر مجـاز در سـال جدیـد خبـر داد. 
نی ریـز،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

مجتبـی شـعاع تصریح گفت: گشـت حفظ کاربـری اراضی ایـن مدیریت پس از 
شناسـایی و انجـام هماهنگـی الزم بـا مراجع قضایی نسـبت به صـدور اخطاریه 
توقـف عملیـات اقـدام کـه در ۲7 مـورد اجـرای تبصـره ۲ مـاده ۱۰ قانون حفظ 

کاربـری اراضـی انجام شـد.
ایـن کارشـناس تصریـح کرد: هـر گونه تعییـر کاربـری در قالب خـاک برداری، 
پـی کنـی، احداث اسـتخر، دیوار کشـی، تفکیک و قطعـه بندی اراضـی ،احداث 
بنـا و... در زمین هـای کشـاورزی، بـدون اخذ مجـوز از جهاد کشـاورزی ممنوع 

است.
شـعاعی از عموم مردم خواسـت در صورت مشـاهده هرگونه سـاخت و سـاز غیر 

مجاز در اراضی کشـاورزی از طریق شـماره ۱3۱ اطاع رسـانی کنند.

شلیل، نوبرانه نی ریز روانه بازار شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از آغاز برداشـت شـلیل نوبرانه کشـور 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: برای سـومین سـال متوالی ایـن محصول 

از گلخانـه ای بـه مسـاحت یـک و نیم هکتـار برداشـت و روانه بازار می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
علیرضـا بصیـری تصریح کـرد: با اجرای کشـاورزی مکانیزه و اسـتفاده از دانش 
روز، کشـاورز نی ریـزی توانسـته اسـت بـه ایـن موفقیـت دسـت یافتـه و آن را 

بخشد. اسـتمرار 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کار برداشـت ایـن محصول امسـال یـک مـاه زودتر از 
قبل شـروع شـده اسـت، افـزود: این باغـدار نمونه، در منطقه باالشـهر مشـکان 

بـوده و خـود کارشـناس ارشـد باغبانـی با گرایـش میوه کاری اسـت .
بصیـری بـه ثبـت تنهـا بـاغ نخبـه انجیـر کشـور و اولیـن بـاغ مـادری گردوی 

اسـتان فـارس توسـط ایـن باغـدار نی ریـزی نیـز اشـاره کـرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود 

برداشـت شـلیل از ایـن بـاغ تـا ۱5 اردیبهشـت ادامه داشـته باشـد.
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برداشت گل محمدی از گلستان های نی ریز
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفت: برداشـت 
گل محمـدی از نیمـه فروردین ماه در گلسـتان های نی ریز شـروع شـده اسـت 

و تـا نیمه اردیبهشـت مـاه ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز، سـعید 
ضیغمـی تصریـح کـرد: از سـطح ۱۲4 هکتـاری گلسـتان های ایـن شهرسـتان 

بیـش از 64 هکتـار آن مثمـر و دارای تولید اسـت . 
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود ۱۹4 تـن گل تـازه از ایـن 
گلسـتان ها برداشـت شـود کـه در حـال حاضـر قیمـت پایـه هـر کیلو گـرم آن 

بیـش از ۲5 هـزار تومـان اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ پـس از خشـک کـردن یک هـزار کیلو گـرم گلبـرگ و 38 هزار 

کیلـو گـرم غنچـه از محصـول تولیدی این شهرسـتان به دسـت مـی آید. 
 او ابـراز کـرد: سـطح باغ هـای گل آبی بیـش از 78 هکتار و بیـش از 45 هکتار 

است.  دیم 

تخصیص یارانه نهال به باغداران نی ریزی
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از اختصـاص 58۰ میلیـون ریـال 

یارانـه نهـال بـه باغـداران این شهرسـتان خبـر داد.
نی ریـز،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  
علیرضـا بصیـری گفـت: یارانـه مذکـور بـه طرح هـای سرشـاخه کاری گـردو 
و زیتـون، احـداث بـاغ سـازگاری بررسـی ارقـام و سـاختارهای ژنی بـادام امید 
بخـش، توسـعه کشـت گیـاه دارویـی آنغـوزه در سـطح ۲۰ هکتـار و و باغ های 

انگـور و انجیـر در سـطح 4۲ هکتـار اختصـاص داده شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـرای دریافـت یارانه نهال در سـال جاری، 3۰ پرونده تشـکیل و 

کل اعتبار تخصیصی شهرسـتان جذب شـد.
بصیـری بـا بیـان اینکـه شهرسـتان نی ریـز بـا ۱6 نهالسـتان مجـوزدار و تولید 
سـاالنه بیـش از ۲.5 میلیـون اصلـه نهـال، مقام اول اسـتان فارس را داراسـت، 
تصریـح کـرد: در نهالسـتان های نی ریـز گونه هـای درختـان میـوه دانـه دار، 
هسـته دار، نیمـه گرمسـیری، دانـه ریـز، سردسـیری و خشـک تولید می شـود. 
او بـا تاکیـد بـر اینکـه شهرسـتان نی ریـز توانایـی صـادرات نهـال بـه سـایر 
کشـور ها را دارد، اظهـار کـرد : نهال هـای تولیـدی ایـن شهرسـتان بـه تمامـی 
نقـاط کشـور از جملـه اسـتان های کرمـان، مشـهد، یـزد، اصفهان و کردسـتان 

صـادر می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز بیـان کـرد: تولیـد نهال شناسـه دار 
و سـالم بـه عنـوان مهم تریـن مسـئله زیر بنایـی باغبانـی، اهمیت زیـادی دارد 
کـه در همیـن راسـتا تنهـا بـاغ نخبـه تامیـن اندامـک تکثیـری انجیر کشـور و 
نخسـتین بـاغ مـادری گـردوی اسـتان فـارس زیـر نظـر موسسـه علـوم باغی 

کشـور در ایـن شهرسـتان احداث شـده اسـت. 

کمک بالعوض به خسارت دیدگان سیل در نی ریز
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفـت: مبلغ 3۲میلیـارد و ۱4۱میلیون 
و 875 هـزار ریـال کمـک بـا عـوض در مرحلـه اول بـه حسـاب یک هـزار و 

6۲۰ نفـر از خسـارت دیـدگان سـیل سـال ۱3۹8 نی ریز واریز شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز، علیرضا 
بصیـری افـزود: عـاوه بـر این میـزان کمک بـا عوض تـا کنـون ۱۰۰میلیارد 
ریـال تسـهیات 4 درصـد بـا بـاز پرداخـت پنـج تـا هفـت سـاله به یـک هزار 
و 68۱ نفـر از کشـاورزان خسـارت دیـده نی ریـزی در زیـر بخش هـای بـاغ، 

زراعـت و دام ایـن شهرسـتان پرداخت شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه تخصیص ۲5 درصد تسـهیات خسـارت سـیل اسـتان فارس 
بـه نی ریـز خاطـر نشـان کـرد: ثبـت اسـامی از تاریـخ 3۱ فروردیـن ماه سـال 
گذشـته شـروع شـد و تعداد ۱68۱ نفر از کشـاورزان خسـارت دیده شناسـایی و 

در سـامانه سـجاد ثبت نام شـدند.
بصیـری تصریـح کـرد: کارگـروه تسـهیات ارزان قیمـت سـیل بـه ریاسـت 
فرمانـدار و دبیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی در فروردیـن ۹8 تشـکیل شـد و 
بانک هـای کشـاورزی، ملـی، تجـارت، سـپه، رفاه کارگـران به عنـوان اعضای 

کارگـروه تسـهیات ارزان قیمـت سـیل در ایـن طـرح مشـارکت دارنـد.

صدور اولین "پروانه کاربرد نشان حدمجاز 
آالینده ها" برای پسته نی ریز

نشـان  کاربـرد  پروانـه  اولیـن  گفـت:  نی ریـز  جهادکشـاورزی شهرسـتان  مدیـر 
حدمجـاز آالینده هـا در شهرسـتان نی ریـز بـرای بـاغ محمـود خزایـی پسـته کار 

نمونـه ایـن شهرسـتان، در سـطح ۲5 هکتـار صـادر شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری افـزود: بر اسـاس ایـن گواهینامه کـه زیر نظر سـازمان جهادکشـاورزی و 
اداره کل اسـتاندارد اسـتان فـارس صادر می شـود، حد مجاز آالینده هـا و باقیمانده 

سـموم و آفـت کش هـا مورد تایید اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه محصـول گواهـی شـده بـه محصولـی اطـاق می شـود 
کـه حداقـل ترکیبـات سـمی در آن وجـود داشـته باشـد، ابراز کـرد: در بسـیاری از 
کشـورهای جهـان از جملـه ایران، اسـتانداردهای داخلـی به منظـور مدیریت تولید 
وجـود دارد کـه ایـن گواهـی یکـی از آن ها بوده که بـا همـکاری وزارت خانه های 
جهادکشـاورزی و بهداشـت و درمـان و زیرنظر ادره کل اسـتاندارد صادر می شـود. 
بصیـری بـا اشـاره بـه صـدور اولیـن گواهـی ارگانیـک انـار فـارس در نی ریـز در 
سـال گذشـته، یـادآور شـد: تولیـد محصـوالت گواهـی شـده، سـالم و ارگانیک از 
اولویت هـای بخـش کشـاورزی اسـت کـه در همیـن زمینـه مراجـع مربوطـه پس 
از آزمایش هـای الزم، اقـدام بـه صـدور گواهی هـای ICM، اسـتاندارد تشـویقی 
و ارگانیـک می کننـد کـه در راس همـه آن هـا گواهینامـه مدیریـت محصـوالت 

کشـاورزی ارگانیـک قـرار دارد. 
شهرسـتان نی ریـز بـا بیـش از ۲۰هزار هکتار پسـته مقام اول سـطح زیر کشـت و 

تولید پسـته اسـتان فارس را داراسـت.

واحدهای تولیدی راکد در نی ریز فعال می شوند
کارشـناس طـرح و برنامـه مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: 
پیش بینـی می شـود ۱4 واحـد تولیدی در سـال جـاری فعال و به چرخـه تولید 

بـاز گردند.
بـه گـزارش روابـط عممی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، زهره 
صداقـت کیـش بـا بیـان اینکه سـتاد رفـع موانـع تولیـد در نی ریز فعال اسـت، 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس پیگیری های این سـتاد در سـال گذشـته، چهـار واحد 

تولیـدي راکـد، موانـع تولیدشـان رفع و هـم اکنون مشـغول به کار هسـتند. 
ایـن کارشـناس با اشـاره بـه اینکه ۲7۱ واحـد تولیدی در بخش کشـاورزی این 
شهرسـتان وجـود دارد، تصریـح کرد: از ایـن واحد های تولیـدی 74 بنگاه راکد، 
کـه در هشـت مـورد شـرایط بُحرانی بوده و رسـیدگی بـه آن ها در دسـتور کار 

مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر عزم جـدی در این شهرسـتان برای رفـع موانع در تولیـد ابراز 
کـرد: در بخـش کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز ۲۱ واحـد تولیـدی با پیشـرفت 
فیزیکـی مناسـب وجـود دار و در صـورت تخصیـص اعتبار و رفع مشـکات در 

آینـده نزدیک بـه بهره بـرداری خواهد رسـید. 
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موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و تقسیمات کشوری

شهرستان الرستان به مرکزیت شهر الر با مساحت ۱4۱4۲ کیلومترمربع 5/۱۱ 
درصد کل مساحت خاکي استان فارس را به خود اختصاص داده است و در 336 

کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شیراز قرار دارد. 

این شهرستان در محدودی جغرافیایي حداقل 53 درجه و ۱۱ دقیقه و حداکثر 55 
درجه و 44 دقیقه طول شرقی و حداقل ۲7 درجه و ۱8 دقیقه و حداکثر ۲8 درجه 
و ۲۱ دقیقه عرض شمالي قرار گرفته است و از شمال به شهرستان هاي داراب، 
زرین دشت، جهرم، قیروکارزین و استان هرمزگان، از جنوب به شهرستان المرد 
شهرستان های  به  غرب  از  و  هرمزگان  استان  به  شرق  از  هرمزگان  استان  و 
المرد؛ گراش، خنج محدود مي شود. ارتفاع آن از سطح دریا 8۲۰ متر و متوسط 
بارندگي طي یک دوره بیست ساله ۱۹۲ و طي یک دوره سي ساله ۲۱6 میلیمتر 

مي باشد. حداکثر دما 46 و حداقل آن ۱- درجه سانتیگراد است.

این   )۱3۹۱( سال  در  شهرستان ها  کشوري  تقسیمات  آمار  آخرین  براساس 
شهرستان داراي شش بخش )اوز، بیرم، جویم، صحراي باغ، بنارویه و مرکزي( 
و  شهر  عماد  لطیفی،  خور،  بنارویه،  جویم،  بیرم،  )اوز،  شهري  نقطه  هشت  و 
الر( و ۱3 دهستان )بیدشهر، فیشور، باالده، بیرم، عمادده، بنارویه، جویم، هرم، 
این  باغ( مي باشد. همچنین  ده فیش، دهکویه، حومه، درزو سایبان، صحراي 
آبادی  و ۲۱3  آبادی مسکوني  است ۱88  آبادي  پارچه  داراي 4۰۱  شهرستان 
خالي از سکنه مي باشد. جمعیت شهرستان الرستان )بر اساس سرشماری سال 
۱3۹4( ۲36۰۰۰ نفر می باشد که از این تعداد 5۲ درصد جمعیت شهری و 44 
درصد جمعیت روستایی و 4 درصد جمعیت عشایري است. بیشتر از 35 درصد 

جمعیت شهرستان در بخش کشاورزی به کار اشتغال دارند.

سیمای کشاورزی شهرستان الرستان

ف
واحدمقدارشرحردی

ب
حلقه374۹تعداد چاه های کشاورزیآ

میلی متر۲8۰متوسط میزان بارندگی
ک

خا
هکتار۱/7۱37۹ار اضی با قابلیت کشاورزی

اراضی کشاورزی
هکتار35۱۲3آبی
هکتار۱8۱64دیم

سطح زیر کشت 
محصوالت زراعی

هکتار5/۲۹5۱۲آبی
هکتار3۲۲۰۰دیم

هکتار5۲78سطح زیر کشت محصوالت باغی

هکتار۲46۰۰اراضی آیش

ت
یدا

تول

تن۲۱3۲37میزان تولیدات محصوالت زراعی

تن6۹۱3۲میزان تولید محصوالت باغی

تن۲8۲36۹میزان تولید محصوالت زراعی و باغی

تن۲5565میزان محصوالت دامی

رتبه های شاخص کشاورزی شهرستان الرستان
در استان فارس:

• رتبه اول سطح زیر کشت سیب زمینی و پیاز طرح استمرار
• رتبه اول سطح زیر کشت پنبه

• رتبه اول سطح زیر کشت و تولید کنجد
• رتبه اول طراحی و رتبه دوم اجرای سیستم آبیاری نوین 

سیمای کشاورزی شهرستان الرستان در یک نگاه

اسماعیل فضایلی
معاون اداری مالی

فرزاد قاسمی
مدیر سابق 

محمد جواد مظفری
معاون سازمان و مدیر
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اداره بهبود تولیدات گیاهی
اداره بهبود تولیدات گیاهی شهرستان متشکل از واحد های زراعت، حفظ نباتات، 
باغبانی و مکانیزاسیون می باشد که مهم ترین اهداف و فعالیت های این اداره در 

الرستان شامل موارد ذیل است:
واحد زراعت

- توسعه 55 درصدی کشت مکانیزه محصوالت گندم، جو و پنبه و کلزا با استفاده 
از دستگاه های پنوماتیک و بی خاکورز در بخش های جویم، بناویه و حومه شهر الر 
- کاشت ماش علوفه ای و منداب در سطح ۱5۰ هکتار به منظور افزایش ماده آلی 

خاک 
- توسعه و بهبود کشت کف کار خصوصًا در مزارع غات شهرستان با هدف کنترل 

شوری و کاهش مصرف آب 
 PVS آبی،  گندم  تحقیقاتی  یافته های  انتقال  ای  وزارتخانه  طرح های  اجرای   -
)انتخاب مشارکتی ارقام( گندم و جو آبی و به نژادی غات در مناطق جویم و بلغان 
- اجرای طرح کشت گلرنگ دیم با هدف تغییر الگوی کشت و استفاده از محصوالت 

کم آب بر در سطح۲5۰هکتار و در مناطق مختلف شهرستان 
- کشت محصوالت طرح استمرار سیب زمینی و پیاز در سطح75۰ هکتار با هدف 

تنظیم قیمت بازار
-کشت کلزا در مناطق مختلف شهرستان در سطح ۱۰۰۰ هکتار

سطح زیر کشت و عملکرد محصوالت زراعی شهرستان 
در سال 97

نام محصولردیف
سطح زیر کشت 

به هکتار
متوسط عملکرد 

)کیلوگرم در هکتار(
میزان تولید )تن( 

1
۱۹44۰36۲67۰5۰4گندم آبی
۲۲۰۰۱4533۱۹8گندم دیم

2
۱۹۲6۲6۰۲5۰۱3جو آبی
68۰۰۱36۹۹3۱۰جو دیم

5۰۰۰3۰۰۰۱5۰۰۰پنبه4
۱۰۰۰۱۹5۰۱۹5۰کلزا5
۱7۰۰۹5۰۱6۰۰کنجد6
5۰۰۲8۰۰۰۱4۰۰۰سیب زمینی7
۲۲۰45۰۰۰۹۹۰۰پیاز8
65۰34۰۰۰۲۲۰۰۰گوجه فرنگی9

۱56۲7۰۰۰4۲۱۲بادمجان10
۱5۰3۲۰۰۰48۰۰خربزه11
65۰5۰۰۰۰3۲۰۰۰هندوانه12
۱۲۰۲4۰۰۰3۰۰۰طالبی13
۲5۲8۰۰۰7۰۰کدو14
۱5۰۲6۰۰۰65۰۰خیار15
55۰۱۲۰۰۰66۰۰یونجه )خشک(16
۱۰5۰۰۰۰5۰۰ذرت علوفه ای17
۱۰7۰۰۰۰7۰۰سورگوم18
۲83۲۰۰۰۹۰۰انواع فلفل19
5۰۱7۰۰۰85۰سایر سبزیجات20

واحد باغبانی
- نظارت بر مراحل اصاح، احیاء و بهسازی باغات شهرستان در سطح 55۰۰ هکتار. 

- کشت گیاهان دارویی در سطح ۱4 هکتار .  
- افزایش سطح گلخانه های شهرستان از ۱3.5 هکتار به ۱4.5هکتار ) افزایش تولید 

از ۲45۰ تن به ۲64۰ تن(.
- نظارت بر عملیات ثبت آمار باغات شهرستان در سامانه پهنه بندی .

معادل  مورد   ۱۰ تعداد  به  ترویجی  بازدیدهای  و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   -
۱۰۰ نفر روز. 

- برگزاری 5 ستاد گلخانه و گیاهان دارویی و مکاتبات متعدد به منظور هماهنگی 
و برنامه ریزی اجرای طرح های اولویت دار سازمان

- نظارت برتولید قارچ خوراکي در سطح شهرستان به میزان 5۰۰ تن درسال. 
- تشکیل پرونده و معرفی تسهیات اشتغال فراگیر و پایدار به تعداد ۲۰ فقره. 

- پیگیری تخصیص، خرید و حمل کود شیمیایی سهمیه باغات و نظارت بر نحوه 
توزیع و مصرف آنها. 

- بررسی تقاضاهای تغییر کاربری و صدور سند اراضی کشاورزی.
تولید  و  باغی  مکانیزه  ادوات  باغات،  بیمه  باغی،  گونه های جدید  ترویج کشت   -

محصول سالم.
- برگزاری نمایشگاه ارائه محصوالت باغی شهرستان به مناسبت دهه مبارکه فجر.

سطح زیر کشت و عملکرد محصوالت باغی، گلخانه ای و 
گیاهان دارویی شهرستان در سال 97

نام محصول
سطح زیر کشت 

به هکتار
متوسط عملکرد 

)کیلوگرم در هکتار(
میزان تولید 

)تن(

3۰۰۰5.6۱68۰۰خرما

۲۰4۲۰4۰۰۰پرتقال

8۲۱6۱۲64نارنگی

۱۰7۹۲5۱755۰لیمو ترش

۲۱۱3۱465۰لیمو خارگی

7453۲۱۹۹68لیمو شیرین

863۱۱55۲سایر مرکبات

۱7۱۱7زیتون

6/54۲6انگور

7856کنار

۲۱/55۱۱۲سایر باغات

محصوالت 
۱4.5۱8۲۲63۹گلخانه ای

۰/5۹۹۲4۹6قارچ خوراکی

۱4۱۲گیاهان دارویی
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واحد حفظ نباتات
- پایش مستمر کل شهرستان به منظور بررسی وضعیت آفت عمومی و خطرناک 

ملخ صحرایی و کنترل این آفت در سطح7۲۰۰ هکتار تا تاریخ ۹8/4/۱۰
- کنترل علف های هرز گندم۱۱۲87 هکتار باریک برگ و ۱36۱۱ پهن برگ هکتار

- کنترل علف های هرز سایر محصوالت زراعی 3۹75 هکتار
- کنترل علف های هرز محصوالت باغی ۲58۹ هکتار
- کنترل بیماری ها در محصوالت زراعی ۱3۹8هکتار

- ضدعفونی بذور گندم و جو 5۰5۹ تن
- ردیابی و شناسایی بیماری گرینینگ مرکبات و جاروک لیموترش و آفت پسیل 

مرکبات555۰ هکتار
- ردیابی ۲55۰ هکتار و تیمار و امحاء 8۱ اصله از آفت سرخرطوم حنایی خرما

- ردیابـی آفـات و بیماری هـای قرنطینـه ای محصـوالت زراعـی )بایـت پنبـه، 
سـیاهک ناقـص گنـدم، نماتد سیسـت سـیب زمینی، سوسـک کلرادو، کرم سـرخ 

پنبـه، کـرم خـاردار(۱۰۹۰۰ هکتار
- ردیابـی آفـات و بیماری هـای محصـوالت باغی )مگس زیتون، شپشـک سـیاه 

زیتـون، پروانـه جوانه خـوار زیتـون( ۹6۰ هکتار
بین المللـی  برکـه و فـرودگاه  نباتـی چهـار  فعالیـت پسـت های قرنطینـه ای   -

الرسـتان 
- نظارت بر فعالیت کلینیک گیاهپزشکی

- اسـتقرار شـبکه های مراقبـت از محصـوالت زراعـی و نباتی جهـت پیش آگهی 
کشـاورزان و باغداران

- نظارت بر فروشگاه های مجاز عرضه کننده سموم شیمیایی در شهرستان

اداره فنی زیر بنایی:
واحد مکانیزاسیون

اجرای طرح رایزبد در روستای شرفویه بخش بنارویه )کاشت روی پشته های 
بلند و استفاده از ساقه خرد کن در مراحل اجرای طرح( به صورت آزمایشی در 

سطح یک هکتار
هدایت و نظارت بر عملکرد و جابجایی بیش از ۱۰۰ دستگاه کمباین در زمان 

برداشت محصوالت گندم، جو و کلزا در سطح شهرستان 
-برداشت یونجه با دو دستگاه کمباین کاس و جاندیر تغییر شکل یافته در دو 

بخش بیرم و بنارویه در سطح بیش از 4۰۰ هکتار

مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد )دستگاه(نوع ماشین آالت

۱۰75انواع تراکتور

۱6انواع کمباین

۱غوزه چین پنبه

5نوتیلیج )بی خاکورز(

4کمبینات

45انواع کارنده 

4۰انواع چیزل و خاکورز

۲6۰انواع سمپاش ها

واحد آب و خاک
احیاء و مرمت قنوات به طول ۲.7 کیلومتر 

اجرای 35۰ هکتار عملیات تسطیح لیزری و 4 کیلومتر احداث جاده بین مزارع 
 3/5 حجم  به  زیرزمینی(  آب  سفره های  )تغذیه  آب  تامین  طرح های  تکمیل 

میلیون متر مکعب در مناطق شرفویه و صحرای باغ
توسعه مطلوب آبیاری تحت فشار از محل کمک های با عوض )مقام اول در 

طراحی و مقام دوم در اجرا(

وضعیت اجرای آبیاری تحت فشار در پنج سال گذشته 
)هکتار(

آبیاری سال
بارانی

آبیاری 
نواری

آبیاری 
قطره ای

آبیاری 
جمع کلهیدروفلوم

۹3۲۰6۰۰75۰8۰۱45۰

۹45۰۱۱3۰67۰5۰۱۹۰۰

۹53۰۹6۰35۰۱۰۰۱44۰

۹68۰۱۱5۰57۰۱5۰۱۹5۰

۹74۰.۲۹۱۹4۱.۱۹۲۲8.6645.۱7۲۲55.3۱

۲۲۰.۲۹578۱.۱۹۲568.664۲5.۱78۹۹5.3۱جمع

واحد صنایع کشاورزی
معرفی 5 نفر از متقاضیان دارای پروانه تأسیس جهت اخذ وام سرمایه ای 

معرفی دو نفر از متقاضیان دارای پروانه بهره برداری جهت اخذ تسهیات سرمایه 
در گردش 

معرفی متقاضیان صنایع تبدیلی جهت اخذ سوخت نفت و گاز ۱۲ مورد
صدور موافقت اصولي )اولیه( 4۰ مورد 

صدور پروانه تاسیس 6 مورد  
صدور پروانه بهره برداري 5 مورد 

صدور طرح توسعه ۲ مورد 
دادن مشاوره به متقاضیان به طور متوسط 7۲۰ مورد 

اشتغال بوجود آمده ۲۹ نفر 
سرمایه گذاري انجام گرفته 5۱5۰۰ میلیون ریال
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اداره آموزش و ترویج
تمرکز بر آموزش با توجه به قابلیت های هر منطقه، بازدیدها و کاس در مزرعه 
جهت بهره برداران و ایجاد مزارع الگویی سر فصل های اصلی اداره آموزش و 
ترویج می باشد که اهم فعالیت ها و کارگاه های آموزشی و ترویجی این اداره در 

سال ۹7 به شرح ذیل می باشد:

حجم فعالیت )نفر روز(تعدادعناوین فعالیت های ترویجی
۱۰۲۲47۰اجرای کارگاه آموزشی

68۱۰-آموزش انفرادی بهره برداران بخش کشاورزی
۱45۰۰بازدید آموزشی در بخش کشاورزی

اعزام همکاران به دوره های آموزشی
۲۲۲3۹ضمن خدمت

تهیه و توزیع لوح فشرده، بروشور، اطاعیه و پوستر 
۱۲۱۱-ترویجی بین بهره برداران بخش کشاورزی

دوره آموزشی ویژه مروجین مسئول پهنه 
۱۰34۰شهرستان های جنوبی )الرستان، گراش و خنج( 

همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان در 
خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی تب مالت، 
کارگاه های آموزشی TOP و PES پیشگیری از 

تب مالت

7۱۱4

طرح های امید اجرا شده در شهرستان 

تعداد اعضای سایتهدفنوع محصولمرکز خدمات

۲5بررسی ارقام سازگارگیاهان داروییحومه
۲5تولید محصول سالمگوجه داربستیحومه
۲5افزایش ماده آلی خاکمرکباتجویم
۲5توسعه کشت گلرنگگلرنگبنارویه
۲5توسعه کشت کلزاکلزابیرم

اداره بهبود تولیدات دامی
افزایش 6۰۰ تنی تولید گوشت سفید و افزایش 5۱۰ تنی تخم مرغ نسبت به 

سال قبل
افزایش ۲۰ تنی تولید گوشت قرمز نسبت به سال قبل

افزایش ۱۰ تن شیر نسبت به سال قبل
توسعه 3۰ درصدی واحدهای پرورش ماهی نسبت به سال قبل

توسعه 3۰ درصدی واحدهای پرورش شترمرغ نسبت به سال قبل

عملکرد تولیدات دامی شهرستان در سال97

تولید )تن(ظرفیتتعداد )واحد / رأس/ قطعه(نوع دام / طیور / آبزیان

۱5۰۰۰۰۱5۰۰۰۰۱5۰۰دام سبک )سنتی(

4۹۰۰ ۲8۰۰۰۲8۰۰۰دام سنگین )سنتی(

تعداد واحد گاوداری شیری 
3۹۱36۰۱۰37صنعتی

5۹6۱۲۰۱53۰تعداد واحد گوساله پرواری

تعداد واحد صنعتی مرغ 
55۱67۱۱۰۰۱33۰۰گوشتی

تعداد واحد صنعتی مرغ تخم 
3۱۹۰۰۰۰3۲3۰گذار

۱85۰۰۱تعداد واحد پرورش بلدرچین

۱۲۰۰7تعداد واحد پرورش شتر مرغ

تعداد واحد پرورش ماهیان 
7۲5۲5گرمابی

۲5۰۰3535تعداد کلونی زنبور عسل 
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اداره برنامه و بودجه: 
تهیه آمار اشتغال و کنترل اطاعات پرسشنامه و ثبت 3۲6 نفر شاغل در سامانه 

رصد و اخذ کد رهگیری 
تهیه آمار و کنترل داده های پرسشنامه هزینه تولید به میزان حداقل 6۰۰۰ فیلد 

آماری و داده آمایی کلیه اطاعات آمار 
نیاز سازمان  تهیه آمارهای مختلف زراعی - باغی - دامی شهرستان برحسب 

جهاد کشاورزی فارس
صدور و تمدید پروانه تأسیس: 45 مورد 

صدور و تمدید پروانه بهره برداری: ۲8 مورد 
صدور پروانه بهره برداری دامداری کوچک روستایی: ۱5 مورد

موافقت اصولی: 37 مورد
امور مربوط به پروانه ها و مجوزهای محصوالت کشاورزان و  نظارت بر کلیه 

دامی و صنایع کشاورزی شهرستان
مهندسی  نظام  مجوزهای  و  پروانه ها  صدور  سامانه ای  عملیات های  ناظر 

کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان 
پیگیری و ارسال آمار تنظیم بازار و نهاده های کشاورزی شهرستان و ثبت در 

سامانه استانی
ارسال قیمت محصوالت درجه یک کشاورزی شامل: میوه، سبزی، حبوبات و 

خشکبار و ... به سامانه تنظیم بازار به صورت هفتگی 
توزیع بیش از ۱۱8 تن سیب و 8۰ تن پرتقال و 35 تن مرغ منجمد، ۱۹ تن 
جهت  شکر  تن   88 توزیع  همچنین  گوسفندی  و  منجمد  گرم،  قرمز  گوشت 
مصرف عموم و هیات های مذهبی، 56 تن شکر جهت صنوف قناد و شیرینی پز 
و ... همچنین ۲5 تن برای واحدهای صنعتی در طرح تنظیم بازار در شهرستان و 
نظارت بر توزیع این اقام در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان و رصد وضعیت 

سایر اقام علی الخصوص گوشت قرمز و مرغ در بازار
مبلغ  برآورد  و  طبیعی  بایای  اثر  در  دیدگان  خسارت  اسامی  اعام  و  بررسی 

خسارت وارده به مزارع و باغات
معرفی بیش از ۱۰۰ نفر بهره بردار کشاورزی جهت استفاده از تسهیات داخلی 

بانک ها
از  استفاده  جهت  کشاورزی  بخش  بهره برداران  از  نفر   3۲۲ از  بیش  معرفی 
تسهیات امهال بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه به بانک های عامل 

اداره امور اراضی
وصول عواید )وصول مطالبات دولت واریز به حساب خزانه( اعم از مال االجاره 

و فروش اراضی ملی: ۱/۲۰۹/۱۱۹ هزار ریال
نظارت بر طرح های واگذار شده: 74 مورد به میزان ۱7۰/83 هکتار
پوشش کامل حفاظتی در اراضی کشاورزی به میزان 3۰7۰ هکتار 

صدور اسناد واگذاری 6 مورد
توسعه اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی ۲7 مورد به میزان ۱34/63 هکتار

تعداد پرونده های ارائه شده به دادگاه 4۹ مورد 
لغو واگذاری و خلع ید و رفع تصرف ۱۰ مورد به میزان 4/5 هکتار

روابط عمومی و امور مجلس
فعالیت روابط عمومی در سال 97

انعکاس اخبار در خبرگزاری ها: ۲85 مورد
انعکاس اخبار در رسانه های مکتوب: 46 مورد

انعکاس اخبار در صدا و سیما: 6 مورد

انعکاس اخبار در خبرنامه پرتو امید: 67 مورد
انعکاس اخبار در پرتال شهرستان: ۹7 مورد

تهیه و ارسال مطالب تحت عنوان کوتاه و گویا به دفتر نماینده: ۱۲ مورد

امور اداری-رفاه و پشتیبانی
بررسی فرم های نظرسنجی ارائه شده از طرف ارباب رجوع به تعداد 383 مورد 

اسکان مهمانان وزارتخانه جهاد کشاورزی در طول سال به تعداد 5۰۰ نفر 
برگزاری کاس های مشاوره خانواده و آموزشی بهداشت 3 مورد 
برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه به مناسبت هفته دفاع مقدس

دیدار با خانواده شهدای جهادگر و شهدای شهرستان 
تقدیر از جانبازان سرافراز به مناسبت روز جانباز 

پیشنهاد  از ۱63  پیشنهادها و تصویب 5۲ مورد  نظام  برگزاری 6 جلسه کمیته 
ارائه شده 

نقش تشکل های تولیدی فعال در شهرستان 
بی شک بخش های خصوصی در قالب های تشکل ها، تعاونی های تولید و ... 
می توانند به کاستن حجم کار از بخش های دولتی و واگذاری کار مردم به خود 

مردم بسیار کارگشا باشد.
غالب تعاونی های فعال شهرستان در عرصه تولیدات گیاهی مشغول به کار هستند 
این تعاونی ها عاوه بر توزیع کلیه نهاده های کشاورزی، خرید دستگاه های کارنده، 
هدایت و مدیریت کلینیک های گیاهپزشکی، عقد قرارداد با مدیریت شهرستان در 
عرصه های مختلف، قدرت بسیج مردم در آموزش ها و اطاع رسانی کشاورزی 
و کمک فیزیکی به مراکز خدمات در مراحل حساسی چون عملیات مبارزه با سن 

گندم مشارکت دارند. 
بدنه  با  تماس  موجود  مالی  امکانات  و  خصوصی  ساختار  واسطه  به  عاوه  به 
خصوصی خارج شهرستان با اطاع بخش دولتی می تواند در غنای فعالیت های 

شهرستان مفید باشد.

شرکت های تعاونی تولید فعال در الرستان
شرکت تعاونی تولید کشاورزی گلستان بنارویه )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

شرکت تعاونی تولید کشاورزی گلرنگ بیرم )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

شرکت تعاونی تولید کشاورزی سبزدشت جویم )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

شرکت تعاونی تولید کشاورزی گلدشت بلغان )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

شرکت تعاونی تولید کشاورزی مهتاب شرفویه )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

شرکت تعاونی تولید کشاورزی گلپاش ده فیش )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

شرکت تعاونی تولید کشاورزی کوثر زروان )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

تعاونی دامداران
)تهیه نهاده های دامداری ها، تلقیح مصنوعی و پاک گذاری دام(
تعاونی مرغداران )تهیه نهاده های مرغداری ها(
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

کرونا کوچ بهاره عشایر فارس را
به تاخیر انداخت

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: هرسـاله با آغـاز فصل بهـار کوچ 
عشـایر ایـن اسـتان آغـاز می شـود ولـی امسـال بـا توجـه بـه اپیدمـی کرونا و 
مصوبـه سـتاد اسـتانی کرونا، کوچ عشـایر بـا تاخیر مواجـه و از اواخـر فروردین 

مـاه و ابتـدای اردیبهشـت ماه آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی اظهـار کـرد: مانـدگاری طوالنـی مدت در قشـاق به دلیل گرم شـدن 
هـوا، خشـک شـدن علوفه مراتـع و وجود حشـرات مزاحـم امکان پذیر نیسـت.

وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تقویـم کوچ بهـاره کـه از طریق سـتاد کرونای 
اسـتان فارس تنظیم شـده اسـت کوچ عشـایر با رعایت پروتکل های بهداشـتی 
و اسـتقرار اکیپ های سـیار بهداشـتی شـروع تا عشـایر بتوانند به سـامت کوچ 

و بـه مناطق ییاقی برسـند.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس اذعان کـرد: مدیریت کـوچ در شـرایط کرونایی 
کار بسـیار دشـواری بـوده از ایـن رو اکیپ هـای مدیریـت کـوچ اداره کل امـور 
عشـایر فـارس درسـطح اسـتان مسـتقر و به طـور مسـتمر در حال گشـت زنی 

. هستند
وی بـا اشـاره بـه اقداماتـی از قبیـل اعـام هشـدارهای عـدم توقـف در مسـیر 
طـرف  از  هواشناسـی  هشـدار های  رسـانی  اطـاع  و  اطـراف  روسـتا های  و 
اکیپ هـای مدیریـت کوچ، بیان کـرد: آموزش هایـی جهت پیشـگیری از کرونا 
به عشـایر ارائه و اقام بهداشـتی در بین خانوارهای عشـایری توزیع می شـود.
بهرامـی اظهـار کـرد: بـه منظـور حفـظ بهداشـت و بـرای جلوگیـری از شـیوع 
ویـروس کرونـا و درگیـر نشـدن عشـایر بـه ایـن بیمـاری مهلـک تانکرهـای 
آبرسـانی در مسـیر ایـل راه هـا در حال خدمات رسـانی بـه عشـایر خواهند بود.

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس از همـکاری نهاد هـا و دسـتگاه های ذی ربـط 
خصوصا سـتاد کرونا در اسـتان فارس، دانشـگاه علوم پزشـکی و سـپاه عشـایر 

بـرای مدیریـت کوچ تشـکر کرد.

مدیر کل امورعشایر فارس:
عمده عشایر فارس خودرویی کوچ می کنند

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: اطـاع رسـانی های گسـترده و 
اهمیـت موضـوع بیمـاری کرونـا باعـث شـد علـی رغـم تمـام محدودیت های 
موجـود در مناطـق قشـاقی از جملـه گرمای هوا عمده کوچ عشـایر در اسـتان 

فـارس خودرویی باشـد.
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل بهرامی 
کـه در ویدئـو کنفرانـس مدیران سـتادی و اسـتانی سـازمان امور عشـایر ایران 
سـخن مـی گفـت، اظهـار کرد: بر اسـاس مصوبـه سـتاد کرونای اسـتان فارس 
کـوچ خودرویی از اواسـط اردیبهشـت ماه آغاز می شـود از ایـن رو برای حمایت 
از عشـایر پرداخـت یارانـه و کمک هـای ویـژه در این خصوص ضروری اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به افزایش حجم آبرسـانی سـیار به عشـایر در این 
مـدت تصریـح کـرد: مانـدگاری عشـایر در مناطـق قشـاقی باعث تلف شـدن 

دام هـای تـازه متولد شـده و کاهـش وزن دام ها می شـود.

بهرامـی ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونا و بسـته شـدن میادین 
عرضـه دام، شـاهد افـت قیمـت دام زنده و عـدم تقاضا برای خرید دام هسـتیم.

وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه نام گـذاری امسـال توسـط مقـام معظـم رهبری 
بـه نـام جهـش تولیـد، پروژه هایـی مانند طـرح زنجیره گوشـت قرمـز با هدف 
افزایـش تولیـد و تلفیـق بـا اجـرای طـرح دوقلـو زایـی و اسـتفاده از نژاد هـای 

اصـاح شـده و پـر بـازده مـی تواند در دسـتور کار سـازمان باشـد.
او در همیـن خصـوص بـه طرح هـای کاشـت گیاهـان دارویی، کشـت گیاهان 
علوفـه ای، اجـرای طرح هـای نویـن کشـاورزی بـا همـکاری سـازمان جهـاد 
کشـاورزی در مناطـق عشـایری، توسـعه صنایع دسـتی و بازاریابـی محصوالت 

عشـایری بـا مشـارکت فعـال تشـکل های عشـایری نیـز اشـاره کرد.
پرواربنـدی دام، اجـرای طرح هـای بـوم گـردی و گردشـگری عشـایری در 
عمـق سـامانه های عشـایری، حمایـت همـه جانبـه از صندوق هـای اعتبـارات 
خـرد زنـان، برگـزاری دوره هـای آموزشـی و ترویجـی در مناطـق عشـایری با 
همـکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان در راسـتای ارتقـاء مهارت شـغلی 
عشـایر و توانمنـد سـازی آنـان نیـز از دیگـر طرح های مـورد اشـاره بهرامی در 

ایـن بخـش بود.
ویدئـو کنفرانـس مدیـران سـتادی و اسـتانی سـازمان امـور عشـایر ایـران بـا 
موضـوع بررسـی پروژه هـای جهـش و راهکارهـای آن، کوچ عشـایر و زنجیره 
تولیـد گوشـت قرمـز بـا حضـور رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران، معاونین، 
مدیـران سـتادی و مدیران کل امور عشـایر اسـتان های سراسـر کشـور برگزار 

. شد
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اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس:
آغاز توزیع گوشت تنظیم بازار در ماه رمضان

مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس گفـت: توزیـع و فـروش ۹۰۹ تن 
گوشـت قرمـز و یـک هـزار و 5۱5 مـرغ تنظیم بـازار ویژه ماه مبـارک رمضان، 

در سـطح این اسـتان آغاز شـده اسـت.
فـارس،  اسـتان  دام  امـور  پشـتیبانی  اداره کل  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رهـام رحمانـی تصریـح کـرد: قیمـت فـروش شـرکت پشـتیبانی امـور دام بـه 
شـرکت های مباشـر و فروشـگاه های توزیـع کننده برای گوشـت قرمـز و مرغ 
منجمـد بـه ترتیـب 38 هزار تومـان و ۱۱ هـزار و 6۰۰ تومـان و حداکثر قیمت 
فـروش بـرای خانوارهای مصـرف کننده به ترتیـب 4۲ هزار تومـان و ۱۲ هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا تدابیـر اتخـاذ شـده هیـچ کمبـود و افزایـش قیمتـی در مـاه 
مبـارک رمضـان نداریـم و هـر چقـدر بازار نیـاز به گوشـت قرمز و مـرغ منجمد 
داشـته باشـد، از طریـق شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان تامین خواهد شـد.
رحمانـی افـزود: بر اسـاس مصوبـات کارگروه تنظیم بازار اسـتان، ایـن اقام در 
فروشـگاه های زنجیـره ای، غرفه هـای سـازمان میادین و تره بـار، تعاونی های 

مصـرف و توزیعـی و شـبکه های توزیـع منتخب صنفی توزیع می شـود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس:
خرید مرغ مازاد از مرغداران استان فارس

مدیر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فارس گفت: از ابتدای سـال بیش از 34۲۰ 
تـن مرغ مازاد از مرغداران این اسـتان خریداری شـده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس، رحمانی 
بـا بیـان اینکـه در خرید مـرغ مازاد مرغـداران محدودیتـی وجود نـدارد، تصریح 
کـرد: علی رغم شـرایط سـخت بهداشـتی شـرکت پشـتیبانی امور دام بـه منظور 
جلوگیـری از ضـرر و زیـان مرغداران به صورت شـبانه روزی آماده خرید اسـت.

بـه گفتـه وی، بـه منظـور حمایـت از تولیدکنندگان، اولویت شـرکت پشـتیبانی 
امـور دام بـرای خریـد مـرغ، انعقـاد قرارداد بـا مرغـداران، تشـکل ها تعاونی ها، 
اتحادیه هـا و زنجیره هـای تولیـد اسـت و در صورتـی کـه تشـکل ها و یـا 

مرغـداران متقاضـی نباشـند شـرکت بـه اجبـار بـا کشـتارگاه ها قـرارداد خریـد 
مـرغ منجمـد منعقـد می کند.

مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، نـرخ خریـد هر کیلو مـرغ منجمد 
خـط یـک را ۱۲ هـزار و 7۰۰ تومـان و خـط دو را ۱3 هـزار تومـان اعـام کرد 
و افـزود: ایـن شـرکت بنـا بـه وظیفـه قانونـی و بـه منظـور حمایـت از مصرف 
کننـدگان بـه ویـژه گروه های آسـیب پذیر، آمادگی توزیع گوشـت مـرغ منجمد 

طـرح تنظیـم بازار ویـژه ماه مبـارک رمضـان را دارد.
مـرغ منجمـد اسـتحصالی در روش خـط یـک بـه صـورت سـنتی و دسـتی 
پاکسـازی و بخش هایـی از جملـه جگـر و سـنگدان جداسـازی می شـود و در 

خـط دو پاکسـازی گوشـت مـرغ بـه روش مکانیـزه انجـام می شـود.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

معاون اداره کل دامپزشکی فارس:
نظارت بهداشتی دامپزشکی فارس در ماه رمضان 

شدت یافت

معـاون سـامت اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت: در ایام مـاه مبارک 
رمضـان ، نظارت های بهداشـتی دامپزشـکی بر واحدهای تولیـد، توزیع، فرآوری 

و عرضه ی فراورده های خام دامی در سراسـر اسـتان تشـدید شـده اسـت.
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، منصور بسـتانیان 
تصریـح کـرد: این طرح بـا هدف اطمینـان از سـامت فرآورده های خـام دامی 
عرضـه شـده بـه شـهروندان از چهـارم اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده و بـه مدت 

یـک ماه ادامـه دارد.
بهداشـتی  نظارت هـای  تشـدید  طـرح  در  کـرد:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
دامپزشـکی 74 اکیـپ در قالـب 4۰ اکیـپ سـیار و 34 اکیـپ ثابـت بـر تولیـد، 

توزیـع و عرضـه فرآورده هـای خـام دامـی نظـارت دارنـد.
وی ابـراز کـرد: شـهروندان فرآورده هـای خـام دامی مـورد نیاز خـود را از مراکز 
معتبـر و مـورد تائیـد دامپزشـکی تهیـه کرده و در هنـگام خرید گوشـت قرمز به 

مهـر و برچسـب درج شـده بر روی الشـه یا بسـته بندی توجـه کنند.
بـه گفتـه وی؛ مهر و برچسـب الصاقـی حاوی اطاعـات ضروری شـامل تاریخ 

تولیـد، انقضـاء، نـوع محصول و کد بهداشـتی بهره برداری دامپزشـکی اسـت.
معـاون سـامت اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس بیـان کرد: شـهروندان در 
صـورت مشـاهده هر گونـه تخلف بهداشـتی در حـوزه فرآورده های خـام دامی، 
مراتـب را از طریـق تلفـن پیامگیـر ۱5۱۲ یـا سـامانه پیامکـی 3۰۰۰۲7۹۲ بـه 

اطاع کارشناسـان دامپزشـکی برسـانند.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

برگزاری اولین دوره آموزش مجازی
سنجش مهارت لبنی

رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
گفـت: اولیـن دوره آمـوزش مجازی سـنجش مهارت لبنی در مرکـز تحقیقات و 

آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس، ابراهیـم زارع افـزود: اسـتان فـارس در راسـتای آموزش هـای 
مجـازی در سراسـر کشـور، نسـبت بـه فیلمبرداری بخـش عملـی دوره مجازی 
سـنجش مهـارت لبنـی از ابتدای اردیبهشـت ماه سـال جاری با همـکاری اداره 
آموزش هـای رسـمی، گـروه صنایع غذایـی و اداره روابـط عمومی اقـدام نمود.
وی بیـان کـرد: در ایـن فیلـم آموزشـی نحوه تولیـد محصوالت لبنی و آشـنایی 
بـا دسـتگاه های صنایـع لبنـی آمـوزش داده می شـود کـه ایـن فیلم هـا در 
قطعـات ۲ الـی 3 دقیقـه ای ضبط شـده که قابل اسـتفاده بر روی گوشـی های 
موبایـل اسـت و همچنیـن در کنـار ایـن فیلم ها یک جزوه آموزشـی ارائه شـده 

اسـت کـه تمـام نـکات موجـود در فیلم هـا را توضیـح می دهد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: هـدف از برگـزاری ایـن دوره آشـنایی با 
مراحـل شیردوشـی در ایران و مقایسـه آن با سـایر کشـورها، نحوه شستشـوی 
بهداشـتی پسـتان، تـورم پسـتان، مراحـل شیردوشـی، نحـوه نگهـداری شـیر، 

حضـور آنتـی بیوتیک هـا در شـیر و شـیر دوشـی رباتیک اسـت.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

رئیس منابع طبیعی قیروکارزین:
فاز یک ساخت آبخوانداری تلخاب به پایان رسید

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن از اتمـام فـاز 
یـک طـرح کنتـرل سـیاب و آبخوانـداری تلخاب و کماسـیج خبـر داد و گفت: 

ایـن مرحلـه از طـرح مهـر مـاه ۹8 در روسـتای کماسـیج عملیاتی شـده بود.
شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

قیروکارزیـن، یعقـوب نظریـان مادوانـی اظهـار کرد: طـرح آبخوانـداری تلخاب 
بـا اعتبـاری بالـغ بر ده میلیـارد و 4۰۰ میلیون ریـال از محل اعتبـارات صندوق 

توسـعه ملـی سـال ۹8 اجرایی شـد .
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به توقـف روند اجرایی ایـن پروژه اظهـار امیدواری 
کـرد: بـا تامین اعتبـار مورد نیـاز مرحله اجرایی فـاز دوم نیز در دسـتور کار قرار 

گیـرد و بزودی شـاهد افتتاح کامل طرح باشـیم.
بـه گفتـه وی؛ کنترل سـیاب و ایجاد مخـزن تغذیه مصنوعـی از جمله مزایای 

اجـرای این طرح اسـت .
نظریـان افـزود: طـرح کنتـرل سـیاب و آبخوانـداری تلخـاب در بخـش افـزر 
شهرسـتان قیروکارزیـن در حـال اجرا اسـت که امید اسـت با اتمـام کامل طرح 

چرخـه تولیـد در کشـاورزی اراضی زیر دسـت جهشـی دوباره داشـته باشـد.

مدیریت عشایر در حفاظت از مراتع قیروکارزین 
ضرورت دارد

 رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری قیـر وکارزیـن گفت: بـرای کنترل و 
مدیریـت بیشـتر در امـر حفاظـت از مراتع، وجـود ضمانت اجرایی امـری الزامی 

و اجتناب ناپذیراسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی بیـان کرد: بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده تدابیری 
اندیشـیده شـد تـا در زمـان کوچ عشـایر یـک قرقبـان در منطقه حضور داشـته 

باشـد و حفاظـت از مراتـع قشـاقی را در غیـاب عشـایر بر عهـده بگیرد. 
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او، بـا اشـاره بـه قوانیـن تمدید پروانـه چرا، بر اسـاس بخش نامه هـای اجرایی 
تصریـح کـرد: اخـذ تعهـد محضـری از عشـایر هنـگام تمدیـد پروانـه چـرا، 
مبنـی برلـزوم حفاظـت و ایجـاد مسـئولیت در صـورت هـر گونه آتش سـوزی 
مهم تریـن ضمانـت اجرایـی در دسـت اجرا هنگام ترک مراتع قشـاقی اسـت. 
نظریـان مادوانـی ابراز کرد: پارسـال همزمان در سـه منطقه آتش سـوزی شـد 
کـه اگـر مدیریت و برنامه ریـزی اطفا در مراتـع و دوره  های آموزشـی و حضور 

مـردم و بسـیجیان نبود بـا یک بحـران واقعی روبرو می شـدیم
وی بـا تاکیـد بـر مشـکات موجـود در فصـل چـرا، افـزود: ضـرورت کنترل و 

مدیریـت مراتـع امـری اجتنـاب ناپذیر اسـت
بـه گفتـه رئیـس منابع طبیعـی قیروکارزیـن، اهرم مدیریتـی را باید بـا ضمانت 
اجرایـی و مراقبـت از مراتـع لحـاظ کننـد کـه در ایـن راسـتا کوچ عشـایر نباید 
موجـب سـلب مسـئولیت حفاظـت از مراتـع تحـت حفاظـت آنـان در فصـل 

شود.  قشـاق 

ممنوعیت برداشت گیاه دارویی مرتعی 
در قیروکارزین

 رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـا 
متخلفـان برداشـت گیـاه دارویـی آویشـن در اراضـی ملـی قیـرو کارزیـن بـه 

شـدت برخـورد می شـود . 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی بیان کرد: برداشـت و حمل هـر نوع گیـاه دارویی به 
ویـژه آویشـن بـدون دریافت مجـوز از منابع طبیعـی ممنوع اسـت و افرادی که 
قصـد برداشـت ایـن گیـاه ارزشـمند را دارنـد باید در سـریع ترین زمـان ممکن 

بـا مراجعـه به منابـع طبیعـی، مجوز هـای الزم را دریافت کنند
اوتصریـح کـرد: بـا توجـه به فصل برداشـت آویشـن و مهیـا بودن شـرایط آب 
و هوایـی منطقـه بـرای رشـد این گیـاه دارویـی، بهره بـرداران قانونی نیـز باید 
ضمـن رعایـت قوانین و مقررات از برداشـت بـی رویه جلوگیری کنند تا شـاهد 

انقـراض این گیاه نباشـیم
نظریـان مادوانـی ابـراز کـرد: گیـاه آویشـن، ضـد عفونـی کننده، هضـم کننده 
غـذا، ضـد سـرفه، ضدبو و ضد تشـنج بـوده و جوشـانده این گیاه نیـز در درمان 

بیماری هـای دسـتگاه گـوارش از جمله اسپاسـم روده اسـتفاده می شـود. 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

بیماری آنتروتوکسمی
عامل اصلی تلفات گوسفند و بز در فصل های

بهار و پائیز است
معاون تولید موسسـه تحقیقات واکسن 
شـیراز  شـعبه  رازی  سـازی  سـرم  و 
گفـت: عامـل بیمـاری آنتروتوکسـمی 
یـا قلـوه نرمـی نوعـی باکتری بـه نام 
کلسـتریدیوم پرفرینجنـس اسـت کـه 
با آزادسـازی سـم سـبب بـروز بیماری 

می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه 

تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز، نـادر قلعـه گاب افزود: 
وقـوع ایـن بیمـاری تابعـی از تغییـر جیـره غذایی اسـت، بدین معنی کـه در هر 
فصلـی کـه مشـکات تغذیـه و تغییـر جیـره وجـود داشـته باشـد، ایـن بیماری 
بـروز می کنـد امـا در فصـل بهار و زمـان چرای آزاد کـه دسترسـی دام به علوفه 
تـازه و خـوش خـوراک فراهم شـود به ویـژه دام عشـایر و چرای مرتـع  افزایش 

می یابـد، امـکان وقـوع بیماری بیشـتر اسـت.
وی بیـان کـرد: در مجمـوع می تـوان گفـت هـر شـرایطی کـه موجـب تغییـر 
ناگهانـی جیـره گـردد، ممکـن اسـت سـبب تغییـر وضعیـت میکروبی دسـتگاه 

گـوارش و ازدیـاد باکتری هـای عامـل ایـن بیمـاری شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه طـور مثـال اگـر دامـداری بـه طور 
ناگهانـی آرد جـو یـا گندم بـه جیره دام هـا اضافه نمایـد عاوه بـر اینکه موجب 
اسـیدوز شـکمبه می شـود، شـرایط الزم بـرای بـروز ایـن بیمـاری را نیـز ایجاد 

می کنـد.
وی یادآور شـد: عائم این بیماری بسـته به شـدت آن متفاوت بوده و در حالت 
فـوق حـاد بـه صـورت مـرگ ناگهانـی و در فـرم حـاد تب و لـرز، بی اشـتهایی، 
بی قـراری، گیجـی، نفـس  نفـس زدن و ترشـح از بینـی دیـده می شـود و در 
حالتـی کـه شـدت بیمـاری کمتر اسـت ایـن نشـانه ها ضعیف تـر بـوده و گاهی 
بـا مشـاهده اسـهال نیـز همـراه اسـت و در کالبـد گشـایی قرمـز شـدن روده ها 

نیـز دیده می شـود.
عمـده  طـور  بـه  آنتروتوکسـمی  بیمـاری  درمـان  کـرد:  تاکیـد  گاب  قلعـه 
موفقیت آمیز نبوده و راه کار مناسـب و آسـان تر پیشـگیری و واکسناسـیون است.

وی تصریـح کرد: زمان مناسـب واکسیناسـیون جهت پیشـگیری بـرای دام های 
مرتعـی اسـفندماه تـا اوایـل بهـار اسـت کـه 
گوسـفند ها اغلب آبسـتن هسـتند و بـا تزریق 
واکسـن در زمـان ۱5 روز مانـده بـه زایمـان 
شـیر  طریـق  از  نیـز  شـده  متولـد  بره هـای 

خـوردن ایمـن می شـوند.
ایـن  از  بـرای پیشـگیری  اظهـار کـرد:  وی 
بیمـاری و تلفـات ناشـی از آن مـی بایسـت 
واکسیناسـیون دام هـا طبـق ضوابط سـازمان 
زمـان  در  بیمـاری  ایـن  علیـه  دامپزشـکی 
مناسـب انجام شـود و همیشـه به ویـژه قبل 
از آوردن دام هـا بـه مراتـع سـبز بهـاری، این 
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نکتـه کلیـدی را بـه خاطر بسـپاریم کـه تغییر نوع و میـزان جیره غذایـی دام ها 
بایـد تدریجـی و بـه آرامـی صـورت پذیـرد.

وی عنـوان کـرد: دام هایـی کـه از آغل های گرم یـا زاغه بیرون آورده می شـوند 
بـه هیـچ وجـه نباید آب سـرد و یا یـخ زده بنوشـند، بلکه باید حدود یک سـاعت 
در معـرض هـوا قـرار گیرنـد و بعـد به آن هـا آب داده شـود و در ضمـن علوفه 

یـخ  زده هم بـرای دام ها مضر اسـت. 

آغاز فاز مطالعاتی ساخت واکسن مدل کرونا 
در حوزه دامپزشکی 

رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز گفت: پیدا 
شـدن عضـو جدیـد خانـواده کرونـا و عجیـب و غریب بـودن آن، دنیـا را بر هم 

زده و همـه را بـرای مقابله با آن واداشـته اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، علـی شـیرازی نـژاد افـزود: شـیوع کوویـد ۱۹ بسـیاری از مراکز 
تحقیقاتـی دنیـا را بـه سـمت مطالعـه بـرای سـاخت واکسـن ایـن بیمـاری بـا 
عائـم سـرماخوردگی سـوق داده و در ایـن زمینه طـی چند ماه اخیـر ادعاهایی 
هـم مطـرح شـده امـا سـاخت ایـن واکسـن حیاتی زمـان بر بـوده و بـه همین 
دلیـل دقیقـًا مشـخص نیسـت کـه در چـه زمانـی محققان بـه نتایـج مدنظر در 

ایـن بـاره می رسـند. 
وی بیـان کـرد: محققـان کشـور مـا از جملـه فـارس نیـز از ایـن قافلـه عقـب 
نمانـده انـد بـه طـوری کـه فـاز مطالعاتی واکسـن مـدل کرونا توسـط محققان 

موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز در حـال انجام اسـت.
رئیـس موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز تصریـح کـرد: بـا توجـه به شـرایط 
بحرانـی کرونایـی حاکـم بر کشـور ایـن برنامه جـزو اولویت های این موسسـه 
اسـت و تحقیقـات اولیـه در زمینـه مدل ویروس کرونـا را شـروع کرده ایم تا به 

سـمت سـاخت واکسـن مدل برویم. 
وی بیـان کـرد: در ایـن زمینـه دو معیـار اصلـی یکی ویـروس مـدل و دیگری 

مـدل حیوانـی را بـرای بررسـی در فـاز اولیه مدنظـر قـرار داده ایم. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در این مرحلـه مطالعاتی تعییـن می کنیم 
کـه آیـا واکسـن مـدل واکسـن کرونا بـر روی دیگـر اعضـای خانـواده کرونای 
جدیـد موثـر می باشـد یا نـه، اما اینکه واکسـن بـر کوویـد ۱۹ تاثیر مـی گذارد 

در فازهـای بعدی بررسـی مـی گردد. 
شـیرازی نـژاد اظهـار کرد: دسـتیابی به واکسـن مدنظر زمان بر اسـت و در یک 
بـازه کوتـاه امـکان پذیر نیسـت و به همین دلیل محققان موسسـه رازی شـیراز 
فعـا در حـوزه دامپزشـکی مطالعـه می کننـد کـه پس از رسـیدن بـه نتیجه در 

فـاز اولیـه، جزئیـات را اعام و سـپس وارد مراحل بعدی خواهیم شـد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

افزایش سه برابری مجوزهای صادر شده در نظام 
مهندسی کشاورزی فارس

مدیـر صـدور مجوزهای سـازمان 
و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس از 
صـدور مجوزهـا بـه صـورت غیر 
حضـوری در ایـن سـازمان خبـر 
مجوزهـای  تعـداد  گفـت:  و  داد 
صادر شـده از ابتدای سـال جاری 
نسـبت بـه مدت مشـابه در سـال 
گذشـته سـه برابر افزایش داشت. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس مصطفـی 
بیمـاری کرونـا و حفـظ فاصلـه  بـه شـیوع  بـا توجـه  اوجـی تصریـح کـرد: 
اجتماعی، سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی فـارس با دارا بودن سـامانه های 
الکترونیکـی پنجـره واحـد در فضـای مجـازی توانسـت خدمـات را بـه صورت 

غیـر حضـوری بـه ذینفعـان ارائـه دهـد. 
وی ارائـه مشـاوره تلفنـی بـه منظـور کاهش تـردد ارباب رجـوع را نیـز از دیگر 
اقدامـات دانسـت و تصریـح کرد: تعـداد مجوزهای صادره در سـال جـاری اعم 
از صـدور، تمدیـد و تاسـیس در واحدهـای تولیـدی گلخانه ای ۱۱ فقـره، دام و 
طیـور 7۰ فقره، گیاهپزشـکی ۲ فقره و دام روسـتایی ۱ فقـره که در مجموع 84 

فقره و نسـبت به سـال گذشـته سـه برابر افزایش داشـته اسـت.

کارگروه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
شهرستان ها برگزار شد

معاون اداری و مالی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس گفـت: پراکنـش مراکـز خدمات کشـاورزی غیر دولتی در سـطح اسـتان 

منجـر به توسـعه ارائـه خدمات فنی و مهندسـی به ذینفعان شـده اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس، فاطمـه ظفرآبـادی افـزود: هـدف از تشـکیل ایـن کار گـروه 
برنامه ریـزی بـه منظـور شناسـایی فرصت هـا و هـم افزایـی تـوان مهندسـی 

و تبییـن جایـگاه واقعی سـازمان در سـطح اسـتان اسـت.
وی تصریـح کرد: نظارت و بازرسـی مسـتمر بـر نحوه عملکرد دفاتر، شناسـایی 
چالش هـا و مشـکات، ارائـه راه کارهـای مناسـب مقابله با چالش ها، بررسـی 
آسـیب های ناشـی از ویـروس کرونـا در مراکـز خدماتـی و بهـره گیـری از 
فرصت هـای شهرسـتانی در راسـتای توانمندسـازی مراکـز از وظایـف کارگروه 

مراکـز خدمـات کشـاورزی غیر دولتی شهرسـتان ها اسـت.

قرار گرفتن مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
در رسته فعالیت های اقتصادی 

آسیب دیده از بیماری کرونا

رییـس سـازمان مرکـزی بـا ارسـال نامـه ای بـه وزیـر جهـاد کشـاورزی، قرار 
گرفتـن مراکـز خدمـات کشـاورزی غیردولتی در رسـته فعالیت هـای اقتصادی 

آسـیب دیـده از بیمـاری کرونا را خواسـتار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس، شـاهرخ رمضـان نژاد گفـت: در راسـتای اجرای مصوبات سـتاد 
ملـی مدیریـت و مقابلـه بـا بیمـاری کرونا در کشـور، سـازمان نظام مهندسـی 
همـگام بـا سیاسـت های اجرایـی دولـت و وزارت متبـوع و بـا رویکـرد کاهش 
تماس هـا و حـذف ترددهـای غیرضـرور در کشـور، بـا ابـاغ بخشـنامه ای 
بـه کلیـه تولیدکننـدگان و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی، تمدیـد و دریافـت 
پروانه هـای بهـره بـرداری را بـه مـدت سـه مـاه و بـه صـورت رایـگان تمدید 
و اعتبـار پروانه هـای مذکـور را بـه کلیـه وزارتخانه هـا و دسـتگاه های ذیربـط 

نمود. اعـام 
وی بیـان کـرد: در ایـن ارتبـاط، اعضای حقوقـی و بیـش از 75۰ مرکز خدمات 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیردولتی در کشـور که برای درآمد متکـی به ارائه 
خدمـات فنـی و حرفـه ای به کشـاورزان و تولید کننـدگان می باشـند؛ به دلیل 
توقـف و یـا کاهـش فعالیـت، فاقـد در آمـد در ایـن شـرایط بـوده و بـا چالـش 
جـدی در پرداخـت حقـوق و بیمه کارشناسـان و کارکنان مراکز بـرای ماه های 

متاثـر از کرونـا بـه ویـژه سـه ماهه اول سـال ماه جـاری روبرو می باشـند.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان ایـن نامـه خاطـر نشـان کـرد: بـا عنایـت بـه 
برنامه هـای حمایتـی دولـت جهـت حفـظ اشـتغال و اختصـاص کمک هـای 
مالـی باعـوض و تسـهیات کـم بهـره بـه کسـب و کارهـای خـرد و نظر به 
ایـن کـه کارگـروه مقابلـه بـا آثار اقتصـادی بیمـاری کرونـا پیش نویـس آیین 
نامـه اجرایـی مربوطـه را در دسـت بررسـی دارد؛ خواهشـمند اسـت مسـاعدت 

نمـوده بـرای بهره منـدی اعضـای ایـن سـازمان از حمایت هـای پیش بینـی 
شـده، مراکـز خدمـات کشـاورزی غیردولتـی در ذیـل مـاده )8( پیش نویـس به 
عنـوان رسـته فعالیـت اقتصـادی آسـیب دیده از بیمـاری کرونـا منظـور شـود.

مهندسی سازی فرآیند تولید عامل موثر در محقق 
شدن جهش تولید است

منتخـب مـردم سـپیدان و بیضـاء در مجلس یازدهم شـورای اسـامی با اشـاره 
بـه شـعار جهـش تولیـد در سـال جدیـد گفـت: مهندسـی سـازی فرآینـد تولید، 
توسـعه دانـش در محیط هـای تولیـد و کمـک به افزایـش بهـره وری از عوامل 

موثـر در محقـق شـدن جهش تولید اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فارس، محسـن علیزاده افزود: زمینه سـازی و هدایـت مجموعه تدابیری 
کـه منجـر به هـم افزایـی اسـتعدادها و توانمندسـازی قابلیت دانـش آموختگان 
بخـش کشـاورزی در عرصـه تولیـد مـی گـردد؛ مـی تواند سـبب سـاز جهش و 

باشـد. حرکت جدید 
وی تصریـح کـرد: سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی بـا دارا 
بـودن پتانسـیل بـاال به عنـوان اتاق فکر نقـش مهمی در تدوین سیاسـت دولت 

می توانـد ایفـا کند.

مرتفع شدن مشکالت با تغییر نگاه 
در حوزه شیالت

مدیـر صـدور مجوز سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس در جمع کارشناسـان شـیات گفـت: در این حـوزه تغییر نـگاه در بخش 
کشـاورزی و نظـام منـد سـازی فعالیت های کشـاورزی در راسـتا توسـعه پایدار 
بـا بهـره گیـری از تکنولوژی منجر به مرتفع شـدن مشـکات این حـوزه و رفع 

چالش هـا می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس مصطفـی اوجی بـا ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای انجـام گرفته 
این سـازمان در حوزه شـیات تصریح کرد: سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان فارس با هـدف دانش گسـتری مسـتمر در محیط های 
کشـاورزی و برگـزاری دوره های مهارت آموزی توانسـته حرکـت مثبتی در این 

صنعـت را ایفا کند.
وی تشـکیل کمیته تخصصی و کمیته نظارت و بازرسـی بر سـاخت و سـازهای 
مزارع پرورش آبزیان با حضور کارشناسـان سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 

و منابع طبیعی اسـتان فارس و مدیریت شـیات را ضروری دانسـت.
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گفت و گوی پرتوامید با
خالق سجادیان

کشاورز پیشرو بخش سیدان
از توابع شهرستان مرودشت

1( در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید ؟
حـاج خالـق سـجادیان 46 سـاله دارای دو فرزنـد دختـر بـا تحصیـات ابتدایی 
از کشـاورزان پیشـرو بخش سـیدان مرودشـت در زمینـه باغداری، کشـاورزی، 

گلخانـه و دامپـروری فعالیـت می کند. 
دارای ۲۰ هکتـار زمیـن کشـاورزی )پنج هکتار مالک و ۱5 هکتار اسـتیجاری(، 
یـک هکتـار بـاغ )انـار، زردآلـو، هلـو، یـک مجموعـه دامـداری ۲۰۰۰ متـری 
گوسـفند نـژاد رومانـف و یـک واحـد 5۰۰ متـری گلخانـه کـه نشـاء سـبزی و 

صیفـی تولیـد می کنـد.
2( عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست شرح دهید؟

تـوکل بـه خـدا و پشـتکار فـراوان، مدیریـت صحیـح، اسـتفاده از کودهـای 
از کمپوسـت )زراعـت شـتوی(، مبـارزه  دامـی)در زراعـت صیفـی(، اسـتفاده 
بیولوژیـک بـا آفـات )کـرم گلو گاه انـار در باغ و مینـوز گوجه فرنگی(، اسـتفاده 
از تجربـه مهندسـین کشـاورزی، اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری ماننـد 
آبیـاری تیـپ )بارانـی و مه پـاش در مـزارع( و اسـتفاده از تجربیات کشـاورزان 

پیشـرو و موفق سراسـر کشـور
3( چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید ؟

از سـال ۱36۹فعالیـت در حـوزه کشـاورزی را آغـاز کـردم و بعـد بـا توسـعه 
کشـاورزی و موفقیـت در ایـن حوزه بـا احداث بـاغ، دامداری و گلخانـه فعالیت 

خـود را گسـترش دادم.
4 ( بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیر چـه راهـکاری برای هر چـه بهتر 

انجـام شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مد نظر شماسـت ؟
۱- استفاده از روش های نوین آبیاری به عنوان مهم ترین راهکار

۲- استفاده از بذور زودرس
3- کشت گیاهان کم آب بر مانند زعفران،کشت گیاهان دارویی و 

4-احـداث اسـتخر های پلیمـری جهت ذخیـره آب باران )دارای اسـتخر5۰ متر 
مکعبـی جهت ذخیـره آب باران(

ایـن بهربـردار جهـت تامیـن آب مـورد نیـاز گلخانه خـود از آب بـاران ذخیره 
شـده در اسـتخر اسـتفاده می کند.

5( چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟
گرانـی نهاده هـا، عـدم اختصاص تسـهیات کـم بهره بـه بهره بـرداران، عدم 
تنظیـم بـازار فـروش در سـال جـاری گوجـه فرنگـی، پیـاز و سـیب زمینـی در 

زمـان برداشـت دچـار افـت قیمت شـدید شـد و متضرر شـدیم.

در بحـث خریـد حمایتـی گوجـه فرنگـی نیـز بـه ازای هر سـبد صد ریال کسـر 
مـی کردند و سـه روز کامیون گوجـه درب کارخانه معطلی داشـت که نارضایتی 

راننـدگان را در پی داشـت .
همچنین افت محصول گوجه را به صورت نصف محاسبه می کردند . 

6 ( آیـا صنایـع تبدیلـی در حـوزه فعالیـت شـما الزم اسـت و در منطقـه 
وجـود دارد ؟ 

بلـه قطعـًا وجـود صنایـع تبدیلـی در تعـادل بـازار نقـش مهمـی دارد.در بخـش 
سـیدان حـدود 4۱ صنایـع تبدیلـی از جملـه کارخانه هـای رب گوجـه و شـوری 
ترشـی وجـود دارد. عـدم وجـود سـردخانه جهـت ذخیـره محصـول در حـوزه 

کشـاورزی از جملـه مشـکات اسـت.
7( بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد ؟

بـا فـروش خـوب و بـازار مناسـب عـاوه بـر سـود بـاال انگیزه بـرای کشـاورز 
دوچندان می شـود و سـال بعد با اشـتیاق بیشـتری کشـت را انجـام می دهد در 
صـورت عـدم بازار مناسـب، کشـت محصـول تحت تاثیـر قرار می گیـرد عرضه 

و تقاضـا در بـازر دچار نوسـان می شـود.
8 ( بـه عنـوان یک کشـاورز پیشـرو تجربیـات خـود را در زمینـه فعالیت 
خـود شـرح دهیـد و چـه توصیـه ای بـرای افـرادی داریـد کـه در زمینـه 

شـغلی شـما فعالیـت مـی نمایند؟
تولیـد ارقـام جدیـد گنـدم بـذری از جملـه گندم بـذری رقـم NS کـه اولین بار 

اسـت در مرودشـت کشـت شـده و تـا ۱5 تـن نیز عملکـرد دارد.
تولیـد گنـدم بـا عملکـرد حدود ده تـن در هکتار و جـو بهمن پاکوتاه بـا عملکرد 
۱۱ تـن در هکتـار ،گوجـه فرنگـی بـا عملکـرد ۱6۰تـن در هکتار، پیـاز صد تن 
در هکتـار، سـیب زمینـی 75 تـن در هکتـار از تجربیـات موفـق این بهـره بردار 

است.
کشـت چنـد محصولـی از دالیـل دیگـر موفقیت این کشـاورز اسـت بـه طوری 
کـه در هـر سـال زراعـی محصـوالت گنـدم، جـو، گوجـه فرنگی، سـیب زمینی 
و پیـاز را کشـت می کنـد کـه در صـورت متضـرر شـدن در یک محصول سـود 

حاصـل از محصـول دیگـر خسـارت وارده را جبـران کند.
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بــا توجــه بــه نــگاه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه از ابتـدای مسـئولیت خویـش رویکردشان را دانش بنیان و علمـی 
کــردن بخش کشــاورزی در اســتان بیــان نمـوده اند و در ایـن راسـتا مجله ماهنامه پرتو امید سـعی کـرده کـه در صفحـه و سـتون گفـت و 
گـوی کشـاورزی با صاحـب نظران، اسـاتید و مسـئوالن این بخش گسترده به بحث و تبـادل نظـر در خصـوص راه کارهـای کشـاورزی علمـی 
بپــردازد، در ایــن شــماره از پرتــو امیــد پــای صحبت دکتر مرضیه ایزدی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فن آوران 
صـدرای شـیراز )تنهـا مرکـز معیـن آموزش های علمی کاربردی کشـاورزی در اسـتان فارس( نشســتیم که ماحصـل آن از نظرتان می گذرد.

گفت و گوی پرتوامید با
سید علی اکبر موسوی 
دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک
دانشگاه شیراز

1 ( چه راهکاری برای ارتباط بیشتر سازمان جهاد کشاورزی و دانشکده و 
... پیشنهاد می دهید ؟

- برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه های مشترک
- ایجـاد دفتـر فعـال نمایندگـی سـازمان در دانشـکده و یـا بالعکـس بـرای انتقال 

مشـکات بخـش اجـرا بـه دانشـگاه و انتقـال یافته هـای علمـی بـه بخـش اجرا

2 ( چـه اقدامـات مشـترکی بـا محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی یـا 
ایـد؟ انجـام داده  تاکنـون  کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی 

- در ارتبـاط بـا انجـام امـور پژوهشـی و رسـاله های دکتـری و پایان نامه هـای 
مراکـز  محتـرم  پژوهشـگران  ارزشـمند  تجربیـات  و  از حضـور  کارشناسی ارشـد 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و کارشناسـان محتـرم سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان اسـتفاده شـده و می شـود.
- در ارتبـاط بـا موضوعـات کان خاک های اسـتان از جمله تهیه نقشـه راه خاک 
اسـتان، برگـزاری همایش هـای بزرگداشـت روز جهانـی خاک در سـنوات مختلف 
و سـایر موضوعـات، جلسـات مشـترک و همکاری هـای نزدیکـی بین دانشـگاه و 
سـایر دسـتگاه های مرتبـط از جملـه سـازمان جهـاد کشـاورزی، مرکـز تحقیقـات 
کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان )مرکز تحقیقات خـاک و آب(، اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان، اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان و سـازمان 

سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداری شـیراز وجود داشـته و دارد. 
 

3 ( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید ؟ 
- همـان گونـه کـه گفته شـد جلسـات مشـترکی در ارتباط بـا موضوعـات مذکور 

برگزار شـده و اسـتمرار دارد. 

4 ( آیا پایان نامه هاي دانشجویی فوق لیسانس و دکترا را به سمت 
برنامه های بخش اجرا سوق داده اید؟

- همـکاران محتـرم در دانشـگاه همـواره در تاشـند ضمن حرکـت در چهارچوب 
برنامه هـای باالدسـتی اباغ شـده از وزرات علوم، تحقیقات و فنـاوری، موضوعات 

پژوهشـی رسـاله های دکتـری و پایان-نامه هـای کارشناسی ارشـد حتی االمـکان 
در راسـتای حـل مشـکات بخش اجـرا و نیـاز جامعه تعریف شـوند. البته بایسـتی 
توجـه شـود کـه در دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی بخشـی از پژوهش ها بایسـتی 
پژوهش هـای بنیـادی و پایـه ای و در راسـتای تولیـد علـم و حرکـت در مرز های 

دانش باشـد. 

5( چه مشکالتی سر راه این موضوع بوده است ؟ پیشنهاد شما برای استفاده 
از ظرفیت دانشجویان فوق لیسانس و دکترا چه بوده است؟

و  سـازمان ها  باالدسـتی  اسـناد  و  آیین نامه هـا  در  تفـاوت  مـوارد  برخـی  در   -
وزارت خانه ها سـبب ایجاد اشـکال در تعامل مناسـب بین دانشـگاه با دستگاه های 

اجرایـی می شـوند. 

6( از منظر رسته شما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشاورزی 
چیست؟

- بهره گیـری از توصیه هـا و راهکارهـای علمـی متخصصـان امـر به ویـژه در 
زمینه هـای آب و خـاک، زراعـت و باغبانـی

- کاهش مصرف آب با استفاده از روش های مناسب آبیاری 
- اصـاح و اسـتفاده از ارقـام و گونه هـای گیاهـی و باغـی سـازگار بـا شـرایط 

خشـک و نیمـه خشـک کشـور
- افزایش ماده آلی و استفاده از اصاح کننده های خاک 

- افزایـش کارایـی مصرف آب بـا بهره گیری از روش های مناسـب آبیـاری، ارقام 
مناسـب و بـه کارگیری روش هـای مدیریتی متناسـب با شـرایط هر منطقه

- اسـتفاده از الگوی کشـت مناسـب، روش های مناسـب خاک ورزی و شـیوه های 
مناسب کاشـت و داشت و ... 

7( شاخص هاي شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 
- شـاخص های علمـی و فنـی بـودن کشـاورزی کـم و بیـش در کشـور های 
مختلـف یکسـان و عمدتـا شـاخص های مرتبـط بـا تولیـد پایـدار از قبیـل مـوارد 
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می باشـند: زیـر 
- تولید پایدار )تولید عملکرد مناسب با حفظ شرایط تولید برای آیندگان(

- حفظ منابع آب و خاک همزمان با تولید غذای مورد نیاز جامعه
- تولید محصوالت کشاورزی استاندارد و با کیفیت مناسب 

8( چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید ؟
- در برخـی مـوارد هـدف دسـتیابی به حداکثـر عملکرد به صـورت مقطعی و بدون 
در نظـر گرفتـن کیفیت محصـوالت تولیـدی و همچنین حفظ کیفیـت منابع آب و 
خـاک و ... اسـت. بـه عبارتـی بـه ایـن موضـوع کمتر توجه می شـود کـه عملکرد 
و محصـول بـه ازای مصـرف و مسـتهلک کـردن چـه میـزان از منابـع آب و خاک 
تولیـد شـده و بـه ازای هـر واحـد محصـول تولیدی چه میـزان آب، کود، سـموم و 
آفت کـش مصـرف شـده و بـه چـه میـزان منابـع به کنـدی تجدید پذیـر یـا عما 

غیـر قابـل تجدیـد مسـتهلک و محیط زیسـت آلوده و تخریب شـده اسـت. 
- اسـراف در مصـرف منابـع مختلف و مـواد غذایی نیز یکـی از دغدغه های بزرگ 
موجـود اسـت. پژوهش هـا نشـان داده حداقـل 3۰ تـا 4۰ درصـد از محصـوالت و 
غـذای تولیـد شـده از مرحلـه تولیـد در مزرعه تا مصـرف بوسـیله مصرف کننده به 
نوعـی هـدر داده شـده و ضایـع می شـوند کـه در صـورت جلوگیری از ایـن میزان 
اسـراف در منابـع و مـواد غذایـی، فشـار بسـیار کمتری بـه منابع آب و خـاک وارد 

شـده و بخـش زیـاد یا تمامـی فقـر غذایی موجـود مرتفع خواهد شـد. 

9( ارزیابی شما به طور کلی از روند پیشرفت بخش کشاورزی در دولت 
تدبیر و امید چیست؟ 

تاش هـای زیـادی انجـام شـده و توفیقاتـی نیـز در مباحـث توسـعه شـیوه های 
نویـن آبیـاری، تسـطیح لیـزری اراضـی، جایگزینـی گونه هـا و ارقـام سـازگار بـا 
شـرایط خشـک و نیمه خشـک، توسـعه کشـت های گلخانـه ای، تولیـد کودهای 
شـیمیایی و زیسـتی داخلـی و ... حاصـل شـده اسـت. امـا بخـش کشـاورزی در 
ایـران و اسـتان فـارس بـا وجـود منابـع عظیـم خـدادادی از قبیـل منابـع خـاک 
مناسـب و حاصلخیـز، وجـود چهـار فصـل متمایـز، وجـود متخصصـان در طـراز 
کـرده  تحصیـل  و  تجربـی  کار  نیـروی  مختلـف،  گرایش هـاي  در  بین المللـی 
مناسـب، گونه هـای گیاهـی دارویـی و تنـوع زیسـتی بسـیار غنـی و ... پتانسـیل 
و قابلیت هـای بسـیار زیـادی بـرای شـکوفایی در زمینه هـای تولیـد محصـوالت 
مـورد نیاز کشـور، صـادرات محصـوالت مختلف که برخـی در جهان با نـام ایران 

شـناخته می شـوند، دارد. 
چنانچـه برنامه ریزی هـا و حمایت هـای الزم از بخـش کشـاورزی انجـام و از 
وجـود فـارغ التحصیـان متخصـص در کنـار کشـاورزان عزیـز با تجربه اسـتفاده 
شـود و زیرسـاخت ها و حمایت هـای مـادی و معنـوی الزم برای تولیـد، فراوری، 
بسـته بندی و صـادرات محصـوالت کشـاورزی و غذایـی بـا کیفیـت فراهم شـود 
ضمـن خودکفایـی در تولیـد بسـیاری از محصـوالت و تامیـن نیازهـای غذایـی 
کشـور، امـکان ایجـاد اشـتغال بـرای فـارغ التحصیـان، جلوگیـری از مهاجـرت 
روسـتاییان مولـد بـه شـهرها و ایجـاد مشـکات بـرای ایـن عزیـزان، امـکان 
صـادرات محصـوالت و تامیـن بخـش زیـادی از نیازهـای بودجـه ای کشـور و 
کاهـش اتـکا بـه درآمدهـای نفتـی فراهم خواهـد شـد. همانگونه کـه در برخی از 
کشـور ها ایـن حمایت-هـا و برنامه ریزی هـا انجـام شـده بـه گونه ای کـه تولید 
و صـادرات گل، تولیـد و صـادرات علوفـه در برخـی کشـورها بـا تمـام یـا بخـش 

عظیمـی از بودجـه کل کشـور برابـری می کنـد. 

10( چه توصیه هایی را به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان 
دارید؟

- حفظ ارتباط با مراکز و موضوعات علمی در زمینه های مختلف 
- استفاده از یافته های علمی جدید و نظرات متخصصان

- توجـه بـه موضـوع پایـداری در مباحـث مختلـف از جملـه تولیـدات کشـاورزی 
به ویـژه در زمینـه حفـظ کیفیـت خـاک، حفـظ منابـع آب و ...

- توجـه بـه کیفیت محصـوالت تولیدی و اسـتفاده از کودها و اصـاح کننده های 
خـاک بـر اسـاس نتایـج آزمون هـای آب، خـاک و گیـاه و بـر اسـاس توصیـه 

کارشناسان 
- اسـتقبال از روش هـا و شـیوه های جدیـد مدیریتـی و نهاده هایـی کـه آزمـون 

شـده و مـورد تایید می-باشـند. 
- ترویج یافته های جدید علمی در بین بهره بردان

 
11( اگر نظر و صحبت خاصی را به مسئولین، مردم و به ویژه بهره برداران 

بخش کشاورزی دارید بیان نمایید. 
بـه نوبـه خـود از همـه مسـئولین و بهره بـرداران محتـرم کـه بـرای خودکفایـی 
محصـوالت و مـواد غذایـی تـاش می کننـد صمیمانـه سپاسـگزاری می کنم و از 

خداونـد متعـال بـرای همـه عزیـران سـامتی و توفیـق روزافزون خواسـتارم. 
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کاشـت کینوا، کاملینا، کوشـیا، یوالف و سالسـوال بـرای اولین بار در اسـتان فارس 
از موفقیت هـای یک مسـئول پهنه در این اسـتان اسـت.

ایـن مسـئول پهنـه در اسـتان فـارس خبـر می دهـد کـه کاشـت کینـوا، کاملینـا، 
کوشـیا، یـوالف و سالسـوال بـرای اولیـن بـار در ایـن اسـتان رخ داده اسـت که به 

نوعـی تغییـر الگـوی کشـت در ایـن اسـتان محسـوب می شـود. 
طاهـره اوجـی در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد"، از دالیـل موفقیـت، اهـداف و 

چالش هـای پیـش روی خـود مـی گویـد:
خودتان را معرفی کنید و میزان تحصیالت و رشته تحصیلی را بفرمایید؟ 

دانشـجوی تـرم آخـر دکتـری زراعت و کارشـناس مسـئول زراعـت مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان خرامه هستم.

از طریـق طـرح اسـتخدام مهندسـین ناظـر جـذب جهـاد کشـاورزی شـدم و پیش 
از اسـتخدام ده سـال متوالـی در شهرسـتان های شـیراز، کـوار و کازرون ناظر کلزا 

بودم.
شما مسئول پهنه شماره چند کدام مرکز شهرستان هستید؟ 

مسـئول پهنـه شـماره 7، مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه هسـتم که 
وسـعت ایـن پهنـه ۲3۹5 هکتار اسـت.

سـطح تحت پوشـش پهنه شـما بـه تفکیـک اراضی زراعـی، باغـی، گلخانه و 
دام چقـدر اسـت و چـه تعـداد بهره بـردار شناسـایی و ثبت شـده اند؟

کل بهره بـرداران پهنـه تحـت پوشـش 365 نفـر هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۲۱7 
نفـر بهـره بـردار زراعی در سـطح 664 هکتـار و در زمینه کاشـت گندم، جـو، کلزا، 

یونجـه، منـداب و مـاش فعالیـت می کنند.
در ایـن پهنـه باغ های پسـته، انجیـر، انار، زیتون، انگـور و زردآلو با وسـعت 38۲.5 

هکتـار وجـود دارد که تعـداد بهره برداران باغی ۱73 نفر اسـت.
چهـار اسـتخر پـرورش ماهیان گرمابـی، ۱6 زنبورسـتان و چهار مرغـداری فعال با 

ظرفیـت یـک صـد و 3۰ هزار قطعـه در پهنه تحت پوشـش فعالیـت دارند.
بـا اقدامـات ترویجی صورت گرفته و پیگیری کارشـناس مسـئول باغبانی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، روسـتا گلخانـه ای نیز در سـطح 5.6 هکتار در 

این پهنه در حال تاسـیس اسـت.
کـدام فعالیـت بخـش کشـاورزی در حـوزه تحـت پوشـش شـما شـاخص و 

درآمدزاتـر اسـت؟
در حـال حاضـر بـه دلیـل کاهش شـدید منابع آبـی و اُفت بسـیار زیـاد کیفیت آب 
آبیـاری در ایـن منطقـه تغییـر الگـوی کشـت داشـتیم و محصـوالت زراعـی نظیر 

کینـوا و باغـی نظیـر پسـته بـا تحمل شـوری بـاال و انجیر با نیـاز آبی کم توسـعه 
پیـدا کـرده اسـت امـا پیـش از این کاشـت محصـوالت زراعـی نظیر گنـدم و جو، 

ذرت، صیفـی جـات و سـیزیجات، یونجـه و ... در منطقـه رایـج بود.
فعالیت هـای شـاخص و یـا موفقیـت خاصـی کـه داشـتید و علـت موفقیـت 

خـود را بیـان کنید؟
عاقـه شـخصی نسـبت به تحقیق سـبب شـد کـه در پنج سـال اخیر بـا همکاری 
مدیریـت زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس طرح هـای مختلفـی 
را در حـوزه زراعـت اجرایـی کنـم از جملـه کشـت کینـوا پاییـزه در سـطح ۲5۰۰ 
متـر مربـع بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس در سـال ۱3۹6 و توسـعه ایـن گیاه 
بـه صـورت بهـاره و پاییـزه در سـطح 6۰ هکتـار در سـال گذشـته بـود کـه اولین 
همایـش معرفـی کینـوا با دعـوت از محققین موسسـه اصـاح نهال و بـذر کرج و 
همکاران شهرسـتان شـیراز و سروسـتان برگزار شـد و پـروژه تعیین تاریخ کاشـت 
و ژنوتیپ هـای کینـوا بـه طـور مشـترک با همـکاری مرکـز تحقیقات زرقـان اجرا 

کردم.
بـا توجـه به شـوری آب هـا در شهرسـتان خرامه و خشکسـالی حاکم، بـرای اولین 
بـار در ایـن شهرسـتان و اسـتان فـارس گیاهـان زراعـی کاملینا، کوشـیا، یوالف و 
سالسـوال کاشـته شـد کـه ایـن گیاهـان نیـاز آبی کـم دارنـد و به شـوری متحمل 

. هستند
در زمینـه کلـزا نیـز طرح هـای تحقیقاتـی داشـتم از جمله اجـرای طرح امیـد کلزا 
بـا سـه رقـم هیبریـد نپتون، دانـوب و ناتالـی؛ طـرح P.V.S کلزا با ۱۹ رقـم هیبرید 
و OP و کشـت راهرویـی کلـزا )کشـت کلـزا بیـن ردیف های بـاغ پسـته( از جمله 

اسـت. مذکور  تحقیقات 
در زمینـه گنـدم پژوهش هایـی را دنبـال کـردم کـه از جملـه طـرح P.V.S گنـدم 
بـا ۲6 رقـم و اسـتخراج 6 رقـم مناسـب منطقـه و تکـرار ایـن طرح در چهار سـال 
اخیـر؛ اجـرای طـرح تحقیقـی ترویجـی گندم با سـه الیـن و یک رقم بـا همکاری 
مرکـز تحقیقـات و اجـرای پـروژه انتقـال یافته هـای تحقیقاتی گندم آبـی در چهار 

سـال متوالی اسـت.
توسـعه کشـت نشـایی صیفـی جـات؛ ترویـج و توسـعه کشـت منـداب و مـاش به 
عنـوان کـود سـبز از ۱4 هکتـار بـه ۱5۰ هکتار؛ مقایسـه دو رقم گلرنـگ پاییزه در 
سـطح چهـار هکتار)پدیـده و گلدشـت(؛ ایجـاد مزرعـه بـذری گلرنگ در سـطح ۹ 
هکتـار؛ اجـرای طـرح P.V.S گلرنگ با 6 الیـن و چهار رقم؛ اجـرای طرح تحقیقی 
ترویجـی جـو بـا سـه الیـن و یـک رقـم بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات و اجـرای 
طرح هـای امیـد گنـدم سـیروان، چمـران ۲، گلرنگ، کلـزا از دیگـر پژوهش هایی 

اسـت کـه در ایـن سـال ها دنبـال کردم.
چگونگی ارتباط موثر با بهره برداران تحت پوشش را بفرمایید؟

شـناخت بهره بـرداران و اسـتفاده از وسـایل ارتبـاط جمعی و شـبکه های اجتماعی 
راهـی بسـیار موثـر در بـه وجـود آوردن ارتباط بـا بهره برداران می باشـد.

حضـور در مزرعـه و قـرار گرفتـن در کنـار کشـاورزان در مراحـل کاشـت، داشـت 
و برداشـت بـرای بهره بردارانـی کـه سـن بـاال دارنـد مـی تواند بسـیار مفیـد واقع 
شـود و هنـگام بازدیـد از مزرعـه در صورتـی کـه بهره بردار حضور نداشـته باشـد، 
توصیه هـای الزم را بـا تهیـه عکـس و فیلـم از طریـق واتس آپ ارسـال می کنم.

پیام هـای ترویجـی را عـاوه بـر شـیوه های مرسـوم از طریـق پیام رسـان واتس 
آپ بـرای بهره بـرداران ارسـال مـی کنم.

بـه عنـوان یک مروج پهنـه در خصوص نظـام نوین ترویـج چه پیشـنهاداتی دارید 
و در راسـتای دسـتیابی به اهداف آن چه کارهایی در دسـتور کار پهنه خود 

قـرار داده اید؟
 انجـام هـر گونـه فعالیت ترویجی شـامل کاس هـای آموزشـی-ترویجی، اجرای 
طرح هـای الگویـی در قالـب مـزارع پایلـوت یـا طـرح امیـد و همچنیـن ایجاد پل 

گفت و گوی پرتو امید با یک مسئول پهنه

طاهره اوجی:

تغییر الگوی کشت در استان فارس
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ارتباطـی بیـن مراکـز تحقیقاتـی و کشـاورزان در راسـتای انتقـال موثـر یافته های 
تحقیقاتـی بـا حضور دائمی و مسـتمر در مزارع کشـاورزان بسـیار موثر بوده اسـت. 
ترویـج اسـتفاده از ادوات و ماشـین آالت الگویی)همچـون ترویج کـف کار به دلیل 
شـوری آب منطقـه( و نهاده هـای موثـر و جدیـد همچـون سـم، بـذور جدیـد و پر 
پتانسـیل، کودهـای ماکـرو و میکـرو، اسـتفاده از مـواد بیولوژیـک و کودهـای آلی 
باعـث افزایـش عملکرد در واحد سـطح و بهبـود کیفیت محصوالت کشـاورزی در 

پهنه تحت پوشـش شـد.
ابزارهـا،  از چـه  بهره بـرداران  توسـط  الگـوی کشـت  رعایـت  منظـور  بـه 
تعامـالت و برنامه هایـی بهـره مـی بردیـد و آیـا ارتبـاط موثـر دوسـویه در 

پهنـه شـکل گرفتـه اسـت؟
تعامـل مناسـب بـا شـوراهای روسـتاها جلسـات توجیهـی اقتصـادی در ارتبـاط با 

اهمیـت تغییـر الگوی کشـت تشـکیل شـد.
از طریـق ارتبـاط چهـره بـه چهـره، ایجاد مـزارع پایلـوت و دعوت از کشـارزان در 
مراحـل کاشـت تـا برداشـت، ارسـال پیام هـای ترویجـی، عکـس و فیلـم، اطاع 
رسـانی قیمت هـای خریـد تضمینـی، حمـل کـود و توزیـع بر اسـاس سـطح سـبز 

پهنـه و ... بـه کشـاورزان نزدیـک شـد و اعتمـاد آنـان را جلـب کرد.
پهنـه تحت پوشـش من بـه دلیل داشـتن چاه مشـترک، دارای تعداد بسـیار زیادی 
بهـره بـردار بـا قطعـات اراضـی خرد هسـتند و اجـرای هر گونـه طـرح و توصیه با 
موافقـت کل بهره بـرداران آن منبـع آبـی امکان پذیر اسـت اما تعامل بسـیار خوبی 
بـا کشـاورزان پیشـرو سـایر پهنه ها برقـرار کـردم و اکثـر طرح هـای تحقیقاتی با 

همکاری آنـان انجام می شـود.
فناوری نوین مانند GIS در رصد و پایش پهنه شما چه کاربردی دارد؟

 اسـتفاده از نـرم افزارهـا و سـامانه های سـنجش از راه دور هماننـد گـوگل ارث 
و ... و اسـتفاده از ماهـواره و دسـتگاه های موقعیـت یـاب در راسـتای گسـترش 
آوردن شـرایط کشـاورزی دقیـق  بوجـود  دنیـا و همچنیـن  تکنولوژی هـای روز 
تاکنـون بـه منظـور شـناخت مناطـق تحـت پوشـش بسـیار مناسـب بـوده اسـت.

)توسـعه  سـازمان  الویت هـای  تحقـق  بـرای  شـده  انجـام  شـاخص  کارهـای 
کشـت های گلخانـه ای، کاشـت کلـزا، افزایـش بهـره وری نهاده هـای تولیـد بـه 

ویـژه آب و....( در محـدوده پهنـه خـود را بیـان کنیـد.
توسـعه کشـت گلخانـه ای در سـطح 5.6 هکتـار، کشـت کلـزا به صـورت پایلوت 
بـا سیسـتم آبیـاری بارانـی در سـطح ۲ هکتار، اجـرای آبیـاری تحت فشـار در 83 
هکتـار از مـزارع، کاهـش میـزان بـذر مصرفـی و رسـیدن بـه تراکم بوتـه در واحد 
سـطح، اجـرای طرح هـای مقایسـه ارقـام، اسـتفاده از دسـتگاه کـف کار بـه دلیل 
شـوری آب چاه هـا، تحقیـق و کشـت گیاهـان جدیـد از اقداماتی شـاخصی اسـت 

کـه موفـق بـه انجام آن شـدم.
چگونگـی برنامه ریـزی بـرای تحقـق اهدافتـان در پهنـه تحـت مدیریـت و 

اجرایـی کـردن ایـن برنامه هـا را شـرح دهیـد؟
شـناخت پتانسـیل های بهره بـرداران و منابـع موجـود در منطقه همراه بـا برقراری 

تعامـل سـازنده با کشـاورزان و بخش های تحقیقاتی بسـیار موثر اسـت.
آشـنایی بـا طرح هـای اولویـت دار از طریـق بررسـی دسـتورالعمل های اجرایـی و 

حمایتـی و انتقـال آن بـه کشـاورزان موثر بوده اسـت.

از تجارب کشاورزان سایر مناطق و حتی دیگر کشورها استفاده و بومی سازی شد.
تقویـت انگیـزش کشـاورزان از طریـق تسـهیلگری و سـپردن برخی امـور به آنان 
بـه منظـور هدایـت دیگـر کشـاورزان و ... از برنامه هـای تدوین شـده بوده اسـت.

هـر مسـئول پهنـه بایـد وزیـر جهاد کشـاورزی پهنه خود باشـد شـما تا چـه میزان 
در ایـن امـر موفـق بودیـد؟ دالیل موفقیـت خود را شـرح دهید؟

هـر مسـئول پهنـه به منظور شـناخت مشـکات کشـاورزان و کمک به رفـع آنان؛ 
بایـد در تمـام زمینه هـای کشـاورزی، آشـنایی الزم را داشـته باشـد و پیشـنهاد 
می شـود در ارتبـاط بـا سـایر مسـائل کـه رشـته تخصصـی آنـان نیسـت، آموزش 

ببینند. عملـی 
توصیه هـا و پیشـنهادات بـه منظـور موفقیـت بیشـتر طـرح پهنـه بنـدی، بـه 
مسـئول پهنـه، مدیـران شهرسـتانی و سـتادی جهـاد کشـاورزی را در قالـب 

حداکثـر سـه جملـه ارائـه دهید.
هـر پهنـه بایـد برنامـه ترویجـی خـاص را بـر اسـاس جامعـه هدف داشـته باشـد. 
کارشـناس مسـئول هـر پهنـه باید با اسـتفاده از روش هـای ترویجی مانند توسـعه 
مشـارکتی تکنولـوژی ، مدرسـه در مزرعـه، انتخـاب روش هـای مناسـب آمـوزش 
بهـره بـردارن بـر اسـاس سـن و تحصیـات، برنامه هـای تحقیقاتـی مشـارکتی 
مزرعـه ای بین کشـاورز، کارشـناس و محقـق، ایجاد مزارع و سـایت های الگویی، 
روز مزرعـه طبـق هماهنگی هـای قبلـی بـا جامعـه محلـی، فراهـم کـردن زمینـه 
برگـزاری ایـام انتقـال یافته هـا به منظـور تبادل دانش کشـاورزان و کارشـناس به 

صـورت جمعـی اقـدام کند.
هـر مسـئول پهنـه بایـد صرفـا مدیریـت پهنـه را بـر عهـده داشـته باشـد و سـایر 

مسـئولیت های کلیـدی را بـر عهـده آنـان قـرار ندهنـد.
عـالوه بـر شـیوه های مرسـوم کنونـی چـه پیشـنهاد یـا پیشـنهاداتی بـرای 

افزایـش دانـش در هکتـار داریـد؟
اعزام کشـاورزان پیشـرو به دیگر نقاط شهرسـتان و اسـتان و دعوت از کشـاورزان 
و تشـکل های دارای تجربـه دیگـر اسـتان ها در راسـتای بهبـود شـرایط دانـش 
کشـاورزان بسـیار موثـر خواهـد بود. همچنیـن فعال کـردن و تقویت تشـکل های 
سـازی  همـگام  و  تولیـد  و  روسـتایی  تعاونـی  شـرکت های  جملـه  از  تولیـدی 
سیاسـت های الگـوی کشـت در کنـار انجمن هـای امور صنفـی می تواند راهگشـا 

. شد با
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گفت و گوی پرتو امید با زوج کارآفرین

احمد روستا و سمیه رضایی زوج کارآفرین قیروکارزینی:

درآمد مزرعه را تا 15 برابر 
افزایش داده ایم

زوج هاي کارآفرین به زوج هایي گفته مي شود که همزمان و با هم مدیریت 
امور زندگي و کسب و کار را بر عهده مي گیرند. 

صاحبان کسب و کارهاي خانوادگي این گونه توصیف مي شونـــد "تصمیم 
گیرنده یک نفر است، در حالي که هر دو سخت کوش و پُرکار بوده و آینده 
نگر هستند". آمار و گزارش ها نشان مي دهد که تعداد زوج هاي کار آفرین 

در حال افزایش است. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، 
احمـد روسـتا و سـمیه رضایـی به ترتیب 5۲ و 3۲ سـاله زوج سـاکن شـهر مبارک 
آبـاد هسـتند کـه با همـکاری هـم موفق بـه راه انـدازی صنایـع کوچک فـرآوری 

محصـوالت کشـاورزی شـده اند.
ایـن دو تاکنـون بـا وجـود نداشـتن سـرمایه هنگفـت به تمامـی افرادی کـه تصور 
می کننـد رسـیدن بـه موفقیـت در گـرو داشـتن پول بسـیار اسـت، ثابت کـرده اند 
این گونـه نیسـت بلکـه بـا داشـتن تـوکل بـه خـدا، فکـر نـو، اراده و تاش بسـیار 

می تـوان موفق شـد.
ایـن دو کار آفریـن قیروکارزینـی بـا ایجاد "سـبزی خشـک کنی و تولیـد عرقیات" 
در کنـار مزرعـه سـبزیجات خـود توانسـته اند ضمن اشـتغال زایی مسـتقیم حداقل 
بـرای ۲۰ نفـر از اهالـی شـهر مبـارک آبـاد، زمینـه رشـد ارزش افـزوده در تولیـد 

محصـوالت کشـاورزی را نیـز فراهـم کنند.

روسـتا در گفتگـو بـا روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی قیروکارزیـن گفـت: 
سـاخت و اجـرای طـرح سـبزی خشـک کنـی باعث شـده تا از هـر هکتـار مزرعه 

سـبزی در شـرایط ناپایـداری بـازار بیش از 3۰ میلیون تومان در آمد داشـته باشـیم 
و ریسـک تولیـد را کاهـش دهیـم ایـن در صورتی اسـت کـه قبا محصـوالت ما 

بـه علـت نبـود خریـدار بعضـا دور ریخته می شـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خـود تحصیل کرده رشـته مکانیک اسـت، افزود: دسـتگاه 
سـبزی خشـک کنـی بـا الگوبـرداری از نمونه هـای صنعتـی و به صـورت خانگی 
توسـط خـودم سـاخته شـده اسـت از ایـن رو میـزان سـرمایه گـذاری تا پنـج برابر 

کاهـش یافتـه و بـا مبلغـی به میـزان ۲۲ میلیـون تومان راه اندازی شـده اسـت.
 

بهبود معیشت خانواده ها با رونق صنایع کشاورزی
او بـا تاکیـد بـر اینکـه سـرمایه گـذاری در ایـن طـرح بـا سـرمایه و هزینـه کـرد 
شـخصی خـود و خانـواده بـدون گرفتـن تسـهیات از بانـک ایجـاد شـده اسـت، 
می گویـد: شـاغلین در ایـن مجموعه زنان سرپرسـت خانواده هسـتند کـه با درآمد 
حاصـل از ایـن فعالیـت معیشـت خـود و خانـواده را تامیـن و رونـق بخشـیده انـد. 
بـه گفتـه وی، در مجموعـه عـرق گیـری بیـش از 4۰ نـوع از انواع عرقیـات تولید 
می شـود کـه دارای بهتریـن کیفیـت بـوده و از بـازار پسـندی ویـژه ای در منطقه 
برخـوردار شـده انـد همچنین روسـتا میـزان ظرفیت خوراک واحد سـبزی خشـک 

کنـی را روزانـه یـک تن سـبزی تـازه اعـام کرد.

رضایـی نیـز در ایـن گفتگـو بـا تاکید بـر این که هرگـز اجـازه نـدادم زن بودنم 
سـدی بـرای فعالیت هایـم باشـد گفـت: همـواره با توکل و اراده راسـخ پشـت سـر 
شـوهرم توانسـته ایـم همـه موانـع و سـدهای موجود بـر سـر راه موفقیـت خود را 

کنـار بزنیم.
ایـن بانـوی فعـال در بخـش صنایـع کشـاورزی افـزود: مـا بـا بازاریابی هایـی که 
انجـام داده ایـم تمـام سـبزیجات خشـک شـده را بـه صـورت فلـه در جعبه هـای 

کارتنـی بسـته بنـدی و صرفـا بـه بـازار تهـران ارسـال می کنیم. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه زنـان فعـال و کارآفریـن ایرانـی بارهـا ثابـت کـرده اند که 
می تواننـد در فعالیت هـای اقتصـادی پیشـتاز و حتـی جلوتـراز مردهای خود باشـند 
اظهـار کـرد: بنـا داریـم که کار خـود را در یـک کارگاه ویژه برای این طرح توسـعه 
دهیـم تـا میزان بیشـتری از محصوالت سـبزی منطقه را فـرآوری و تبدیل نماییم. 
 توسـعه صنایـع کوچک وابسـته به کشـاورزی عاوه بـر بهبود وضعیـت اقتصادی 
خانـوار کشـاورز موجب کاهش ضایعات محصوالت کشـاورزی و رشـد اشـتغال در 

ایـن بخـش می شـود کـه امیدواریم بسـتر این کار بیش از پیش تسـهیل شـود. 
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گفت و گوی پرتو امید با تولیدکننده نمونه 
ماهیان گرمابی در فارس

محمد محمدی تولیدکننده نمونه ماهیان گرمابی:

مشاوره های فنی و پشتکار ؛
شرط موفقیت 

متولد 1359 دارای مدرک کارشناسی علوم  فرزند خیراهلل  محمد محمدی 
اقتصادی متاهل و دارای یک فرزند و در حال حاضر مدیر استخر دو منظوره 

پرورش ماهیان گرمابی در بخش افزر قیروکارزین است.
این استخر به مساحت 1/5 هکتار با سرمایه گذاری 30 میلیارد ریالی پدر 
وی احداث شده است و در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های 
بخش کشاورزی استان فارس به عنوان واحد تولیدکننده نمونه ماهیان گرمابی 

در استخرهای ذخیره آب کشاورزی در سال 1397 معرفی شد. 

مدیـر ایـن واحـد پـس از دریافـت تندیـس و لوح سـپاس ایـن جشـنواره در گفتگو 
بـا روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از دالیـل 

موفقیـت، اهـداف و چالش هـای پیـش روی خـود مـی گویـد: 
عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟ 

ایـده جدید، هدف گـذاری، برنامه ریزی، گرفتن مشـاوره های فنـی از متخصصین، 
پشـتکار و پیگیـری مـداوم و داشـتن سـرمایه مکفـی همـراه بـا اعتمـاد به خـدا از 
مهـم تریـن عوامل موفقیت مـن در زمینه پـرورش ماهیان گرمابی در اسـتخرهای 

دو منظوره ذخیره آب کشـاورزی اسـت. 
چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید ؟

از سـال ۹3 شـروع بـه سـاخت اسـتخر کـردم کـه در سـال ۹4 این طرح بـه اتمام 
رسـید و بـا توجـه بـه اینکـه اسـتخر مـا از روان آب های سـیابی تغذیه می شـود 
بـا بارندگی هـای اسـفند ۹5 ایـن اسـتخر با حجـم ۱5۰ هـزار متر مکعـب آبگیری 

و فعالیـت مـا آغاز شـد. 
بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر چـه راه کاری برای هـر چه بهتـر انجام 

شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مـد نظر شماسـت ؟
بهره گیـری از روان آب هـای سـیابی ناشـی از بارندگی هـا زمسـتانه یا موسـمی 
خـود مهـم تریـن ایـده بـه منظـور کاهـش اثـرات خشکسـالی بـوده کـه آن را به 
کار بسـته ایـم البتـه اسـتفاده از نـو آوری هـای جدیـد و مکانیـزه کردن امـور مثل 

پـرورش ماهـی در قفـس نیـز مـد نظـر بوده کـه بـه مرحله اجرا رسـیده اسـت. 
چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟ 

از  از دسـتگاه های ذی ربـط موجـب شـده کـه برخـی  عـدم همـکاری برخـی 
مجوز هـای الزم صـادر نشـود و بـه همیـن دلیل امـکان بهره مندی از تسـهیات 
کـم بهـره فراهـم نیسـت و موجـب شـده بـه سـمت بانک هـای غیـر تخصصی و 
اسـتفاده از تسـهیات گـران قیمـت سـوق داده بشـوم از ایـن رو هزینـه تولیـد را 

افزایـش و فعالیـت اقتصـادی را بـا ریسـک زیـاد مواجـه کرده اسـت. 
آیـا صنایـع تبدیلـی در حـوزه فعالیـت شـما الزم اسـت و در منطقـه وجـود 

؟ دارد 
قطعـا صنایـع غذایـی در ایجـاد ارزش افـزوده بـرای محصـول خصوصـا ماهی اثر 
گـذار اسـت اما متاسـفانه هیـچ نـوع صنایع تبدیلـی یا نگهـداری در منطقـه وجود 
نـدارد و تمامـی محصـول صیـد شـده بایـد بـه سـرعت بـرای مقاصد خـاص خود 

حمل شـود. 
بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد ؟

بـازار مهـم تریـن نقش در حوزه پـرورش ماهیان گرمابی را داراسـت زیـرا این نوع 
از ماهیـان علـی رغـم خـواص و فواید خـود چندان با ذائقه مردم سـازگار نیسـت و 
مـی طلبـد در خصـوص مصـرف آن فرهنگ سـازی شـود، در حال حاضر قسـمت 
اعظـم تولیـد مـا بـه کشـور عـراق صادر می شـود کـه موجب رونـق تولید و سـود 
آوری می شـود. هـر گاه گذرگاه هـای مرزی بسـته باشـد ما با بیشـترین چالش در 

زمینـه بـازار مصـرف و افت قیمـت فروش روبرو هسـتیم. 
چه طرح هایی برای توسعه فعالیت های خود مد نظر دارید؟

هـم اکنـون طـرح پـرورش ماهـی گرمابی در قفـس را به صـورت پایلوت اسـتانی 
بـرای اولیـن بـار در قیروکارزین شـروع و اقدام بـه خرید بچه ماهـی در اندازه های 
کوچکتـر و پـرورش آن در کانال هـای موجـود در محل طرح کـرده ام که در آینده 
بـرای تامین بچه ماهی مشـکلی نداشـته باشـم همچنین قصد ایـن را دارم که نیاز 

بچـه ماهـی دیگر اسـتخر های شهرسـتان را نیز بر طـرف کنم. 
بـه عنـوان یـک مدیـر و تولیـد کننـده پیشـرو تجربیـات خـود را در زمینـه 
فعالیـت خود شـرح دهیـد و چه توصیه ای بـرای افرادی دارید کـه در زمینه 

شـغلی شـما فعالیت مـی نمایند؟
پـرورش ماهـی در اسـتخرهای دو منظـوره بـرای باغـداران و کشـاورزان موجـب 
ایجـاد ارزش افـزوده و افزایـش بهـره وری از منابع آبی موجود می شـود کما اینکه 
در تامیـن امنیـت غذایـی و رشـد اقتصـادی نیز کم اثر نیسـت . من بـه عنوان یک 
عضـو کوچـک از خانـواده بخش کشـاورزی مهـم ترین توصیـه را ایـن میدانم که 
عاقـه مندان، سـرمایه گـذاران و فعالین ایـن بخش از افراد متخصـص و اهل فن 
مشـورت بگیرنـد و از سـرمایه کافـی برخـوردار باشـند چـون ممکن اسـت در روند 

اخـذ تسـهیات با مشـکاتی برخـورد کنند . 
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گفت و گوی پرتوامید با غالمحسین آبرومند 
از پیشکسوتان جهاد کشاورزی استان فارس

از ایـن پـس بـا باز شـدن صفحـه ای جدید بـر آن شـده ایم تا به 
منظـور تجلیل از پیشکسـوتان بخش کشـاورزی گفت و گوییی را 

بـا آنهـا انجـام دهیم تـا از تجربیات ارزشمندشـان بهره گیریم.
در این شـماره به سـراغ غالمحسـین آبرومند رفتیـم که ماحصل 

گفـت و گویمـان به قرار زیر اسـت:

1- مـدت خدمـت شـما در چـه سـنواتی در 
اداره کشـاورزی سـابق و یـا سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس بـوده اسـت؟
از سـال 5۰ تا 54 در اسـتان بوشـهر شهرستانهای 
بوشـهر و برازجان و از سـال 54 در اسـتان فارس 
اداره کشـاورزی شهرسـتان فسـا و از سـال 68 تا 
از  و  7۲ مدیریـت کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
سـال 7۲ تا مهرمـاه 7۹ در مدیریـت حفظ نباتات 

اسـتان فـارس خدمت نمـوده ام.
2- در طـول خدمـت از چـه سـمتی آغـاز بـه 

کارکردیـد و در خاتمـه بـا چـه مسـئولیتی خدمتتـان بـه اتمـام رسـید ؟
شـروع از بدو اسـتخدام به عنوان کارشـناس ترویج و از سـال 5۹ تا بازنشسـتگی، 

کارشـناس مسـئول حفظ نباتات .
3- در سـنوات خدمتـی خـود چـه موفقیت هایـی در تولیـدات کشـاورزی 

اسـتان و چـه موفقیت هـاي در زمینـه اداری کسـب کردیـد؟
در موفقیـت هـا مـی تـوان از مبارزه هایـی کـه در سـالهای طغیانـی سـن و زنـگ 
گنـدم که در گسـتره اسـتان انجام می شـد ، یاد کـرد که البته با جدیـت همکاران، 

مـزارع از لحـاظ لـزوم یا عـدم لزوم به مبـارزه شـیمیایی کنترل مـی گردید.
- دیگـر از موفقیـت هـا ، تغییـر آبیـاری کرتـی و سـنتی به نشـتی که بنـده هم به 

عنـوان ناظـر کشـت گندم وظیفـه ای به عهده داشـتم .
- آشنا شدن کشاورزان با روش هاي مبارزه با علف هاي هرز مزارع و باغات

- آشـنا شـدن کشـاورزان با ارقـام جدید محصوالت زراعـی و باغـی ، ناگفته نماند 
کـه نتیجـه تحقیقاتـی کـه کارشناسـان محتـرم مرکـز تحقیقـات ارائه مـی دادند ، 
توسـط امـور اجرایـی ماننـد ترویـج و حفـظ نباتات بـه سـطح باغات و مـزارع می 
رسـید و گسـترش مـی یافـت. یکی از مـواردی که بـرای خودم موفقیت محسـوب 
می کنـم، شـعری اسـت کـه در سـال 74 زمانیکـه صحبـت از ضایعـات نـان بود ، 
بـه لطـف خـدا بـه ذهنم خطور کرد و شـاید بـه عنوان رسـالت و مسـئولیتی که در 
خـودم احسـاس کـردم ، نوشـتم که از ایـن بعد یک تذکـر و یک یـاد آوری از خود 
بـه جـا بگـذارم که قدر نـان را بیشـتر بدانیم ، حـال در صورت وجـود فضای کافی 

بـرای درج آن، خدمتتـان تقدیم مـی نمایم.
- از لحـاظ موفقیت هـاي اداری مـی توانـم از تشـویق هـا و تقدیـر نامه هایـی که 
از طـرف مسـئولین محتـرم در طـول سـنوات به اینجانـب اعطا گردیـده ، یاد کنم.

4- رمز موفقیت جنابعالی در زمینه هاي مذکور چه بود؟
رمـز موفقیـت، تـاش و کار با نگاهـی کلی به اهـداف نهایی و درعیـن حال توجه 
بـه مقاطعـی کـه در کوتـاه مدت در مسـیر اهـداف کلی قـرار دارند، به طـوری که 
هـر یـک از نتایـج بدسـت آمـده از مقاطـع موجـب ارضای ذهـن و وجـدان گردد ، 
بدیـن معنـی کـه بـه هر حـال برای فـان مـورد به انـدازه تـوان تـاش گردیده، 
مثـا بررسـی نتیجـه یک سمپاشـی آزمایشـی باعـث انبسـاط خاطر مـی گردید یا 
یافتـن یـک مـورد آفـت ناشـناخته از نظـر خودمـان و ارسـال بـه مراکـز تحقیقات 

کشـور یـا خارج از کشـور و شناسـایی آن موجب مسـرت می شـد.

5- نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود کشاورزی استان چیست؟
یکـی از مـوارد نقـاط ضعـف ، چند شـاخه بـودن مسـیر ورود و خروج بعضـا موازی 
بـودن بعضـی از مسـیرها جهـت تولیـد و تولید کننـدگان . به لحاظ اینکـه بنده بعد 
از بازنشسـتگی چندین سـال با سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 
همـکاری داشـته ام و بـا بخـش غیـر دولتی هم آشـنا شـدم ، عرض مـی کنم که 

یـک شـاخه شـدن این مسـیر از مـوارد خـوب دارای قابلیت بهبودی می باشـد.
6- پیشنهاد شما برای ارتقای سطح کشاورزی استان چیست؟

پیشنهادات جهت ارتقاء : 
- توجه به اشاراتی که در پاسخ سئوال 5 ) نکات ضعف و قوت ( گردیده است.

- اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از دانـش آموختـگان و انتقـال علـوم و فنـون جدید به 
تولید. واحدهـای 

- فراهـم نمـودن بسـتر مناسـب جهت اندوختـن تجربـه در واحدهـای تولید برای 
دانـش آموختـگان )مثـا کارورزی که چنـد دوره برقـرار گردید(

- الـزام واحدهـای تولیـدی ، زراعـی ، باغـی و ... بـه داشـتن مدیـر بـه نحوی که 
مدیـر تصمیـم گیرنده باشـد.

7- بهترین و بدترین خاطره شما از دوران خدمتتان چیست؟
از بهتریـن خاطـره هـا، پیگیـری نتایـج مبـارزه بـا آفـت سـن گنـدم با سمپاشـهای 
پشـت تراکتـوری بـود کـه بعضی از کشـاورزان راضی شـده و برخی دیگـر راضی به 
سمپاشـی بـا تراکتـور نشـدند، چـون عقیده داشـتند که چـرخ تراکتور خودش بیشـتر 
خسـارت مـی زنـد، به هر حال مدتـی بعد از برداشـت از هر دو گروه که همسـایگان 
یکدیگـر بودنـد ، پـرس و جـو شـدم و آنهایی کـه حاضر به مبـارزه با تراکتور نشـده 
بودنـد ، گنـدم جهـت نان خـود را از همسـایگان دیگر می گرفتند و ایـن خود موجب 

گسـترش ذهنیـت و اعتمـاد بیشـتر به بخش دولتـی گردید.
- بدتریـن خاطـرات ، وقـوع یکی دو سـانحه جهت هواپیماهای سـمپاش بود. ناگفته 

نمانـد کـه خاطرات تلخ و شـیرین زیاد داشـتم ولـی موجب تطویل کام می شـود.
8- چه توصیه ای به کارکنان جهاد کشاورزی دارید؟

البتـه اینجانـب خـود را در جایـگاه توصیـه کننده نمـی بینم ولی هر آینـه به عنوان 
تذکـر و یادآوری عـرض می کنم:

- خـود را بـه جـای تولید کننـده بگذارید، همانگونـه که او فکر می کنـد و دغدغه 
دارد کـه بایـد چکار کند ، شـما هـم همان نگرانـی و دغدغه را به اضافـه تجربیات 
کاری و دانـش اندوختـه بـه واحـد تولیـدی منتقل نماییـد، مثا بنده خـودم نگران 
بـودم کـه با فـان مزرعه با شـرایط خاصش چـکار کنـم و نهایتا نتیجـه کار برای 
تولیـد کننـده و بنـده از لحـاظ رضایـت مندی منهای بعـد مادی آن مثـل هم بود. 

9- چه توصیه ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارید؟
- بـه کارکنـان و کاردانان و کارشناسـان بخش کشـاورزی اعتماد نمایید و پیوسـته 

با آنها مراوده داشـته باشـید.
10- در سـنوات خدمـت شـما چه قانونی بـرای کشـاورزان و کارکنان جهاد 
کشـاورزی تصویب یا لغو شـده که به نظر شـما در روند توسـعه کشـاورزی 

تاثیـر مثبت یا منفی داشـته اسـت؟
از لغـو یـا برقـراری قوانین ، متاسـفانه چیز زیادی بـه خاطر نـدارم ، فقط یک مورد 
در خاطـرم اسـت و آن قانونـی بـود کـه بـه موجـب آن ، حریـم چا ه هـاي آب می 
بایسـتی رعایـت گـردد کـه نمـی دانم به قـوت خود باقیسـت یا خیر ولـی می دانم 
کـه متاسـفانه در خیلـی از مـوارد رعایـت نگردیده اسـت. ضمنـا قانـون بهره وری 
کـه بعـد از بازنشسـتگی مـا تدویـن گردید، در صـورت اجـرای کامل بسـیار مثبت 

و سـازنده است. 
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بـا توجـه بـه نـگاه ویـژه رئیس سـازمان بـه تعالی سـازمانی و نقش مهـم کارمنـدان پرتـالش و نمونه در پیشـبرد اهداف 
متعالـی و از آنجایـی کـه بـه دلیـل شـیوع ویروس کرونا و شـرایط حاکم بر جامعـه موفق به ارج نهادن به تـالش کارمندان 
نمونـه بـه صـورت حضـوری نشـدیم، بر آن شـدیم تا از این نسـخه پرتو امیـد، با این عزیزان گفت و گو داشـته باشـیم، 
در ایـن شـماره از پرتـو امیـد، پـای صحبت هـای دو تـن از کارشناسـان منتخـب نشسـتیم و دالیـل موفقیـت و همچنیـن 

نظراتشـان را جویـا شـدیم که ماحصـل آن از نظرتـان می گذرد:

لطفـا خـود را بـه طـور کامـل معرفـی و میـزان سـنوات خدمـت و سـطح 
بفرماییـد. را  تحصیالت تـان 

 علی داودی - سابقه کار ۱8 سال - فوق دیپلم 

لطفا بفرمایید در چه مدیریت ها و سطوحی خدمت نموده اید؟
- مسئول باشگاه غذاخوری سازمان

- مسئول خدمات ساختمان شماره ۲
- مسئول امور اداری و پشتیبانی شهرستان خرامه

- مسئول روابط عمومی شهرستان سروستان
- کارشناس گروه نوسازی و تحول اداری

بـا توجـه بـه موفقیـت شـما بـه عنـوان کارمنـد نمونـه در راسـتای اهتمـام 
بـه ارزش هـا همچـون ایثارگـری، مشـارکت در بحـران هـا و فعالیت هـاي 
اجتماعـی و پاسداشـت ارزش هـاي اسـالمی چـه اقدامـات موثـری مـد نظر 

داشـته اید؟ 
- رزمنده سال های 67 تا 67 نبرد حق علیه باطل 

- عضو بسیج پایگاه مقاومت سازمان
- ناظر شورای نگهبان در انتخابات از سال 83 تاکنون

تا به حال در سنوات گذشته هم نمونه شده بودید؟ 
خیر

افزایـش بهـره وری از معیارهـای ویـژه ارزیابـی کارمند نمونه اسـت به این 
منظـور عملکرد هـاي حائـز اهمیت و ارزشـمند خـود را بفرمایید؟ 

- توجه بیش از پیش به معنویات.
- فعالیت مستمر در انجام امور محوله

بـه عنـوان نیـروی انسـانی نمونه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
چـه خالقیـت هـا و نو آوری هـاي داشـته اید ؟

پیگیری امور در اسرع وقت

بـرای تقویـت روحیـه کار گروهـی و مشـارکت جمعـی در محیـط کار خود 

چـه برنامه هایـی اجرایـی کـرده اید؟ 
- همدلی و همنوایی با معیارهای سازمان

- توجه به اهمیت موضوع مشارکت در پیشبرد اهداف سازمان

ویژگی هـاي عمومـی و مدیریتـی کـه بـرای موفقیـت شـغلی و فـردی مـی 
توانـد بـرای دیگـر همـکاران راهگشـا باشـد و موثـر واقـع شـود بفرمایید؟ 

- اهمیت به امور واگذار شده 
- مسئولیت پذیری-همدلی

 چه توصیه ای برای سایر همکاران سازمان دارید؟
- بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبری گـوش دهند تـا از بحران های پیـش رو به 

سـامتی عبور کنیم.

توصیـه و پیشـنهاد خـود را بـرای تعالـی هـر چه بیشـتر سـازمان حداکثر در 
سـه جملـه بفرمایید.

بـا توجـه به رشـد چشـمگیر تعالی سـازمانی اهتمـام به ادامـه روند کنونـی و توجه 
بـه جایـگاه تعالـی سـازمانی و شناسـاندن بهتـر بـرای کلیه همـکاران کـه حداقل 

کاری آن باعـث نظـم و انظبـات در محیـط کار می شـود.

گفت و گوی پرتو امید با کارکنان نمونه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 1398

 پای صحبت هاي علی داوودی
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لطفـًا خـود را بـه طـور کامـل معرفـی و میـزان سـنوات خدمـت و سـطح 
بفرماییـد.  را  تـان  تحصیـالت 

* محمد محسن ظریفکار فرد
از تاریـخ ۱3۹3 دارای بیمـه از طرف سـازمان و قبل از آن نیز به عنوان قراردادهای 
پیمانـکاری و قـرارداد کارمعیـن در مرکز اسـتان کاداسـتر، شهرسـتان های گراش، 
سروسـتان، سـپیدان و هـم اکنـون به عنوان قرارداد کار مشـخص مشـغول خدمت 

در سازمان .
کارشناس ارشد

لطفا بفرمایید در چه مدیریت ها و سطوحی خدمت نموده اید ؟
- کاداستر استان مسئول اکیپ نقشه برداری و میدانی

- جهاد کشاورزی شهرستان گراش مسئول ترویج و کاداستر
- سپیدان مسئول تغییر کاربری و مشاع امور اراضی

- هـم اکنـون مسـئول روابـط عمومـی حـوزه نمایندگی ولی فقیـه و معـاون اداره 
فرهنگی امـور 

بـا توجـه بـه موفقیـت شـما بـه عنـوان کارمنـد نمونـه در راسـتای اهتمـام 
بـه ارزش هـا همچـون ایثارگـری، مشـارکت در بحـران هـا و فعالیت هـاي 
اجتماعـی و پاسداشـت ارزش هـاي اسـالمی چـه اقدامـات موثـری مـد نظر 

اید؟  داشـته 
* فعالیت هـاي متنـوع در تمـام موضوعـات حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه و ارائه ی 
پیشـنهادات متنـوع در انجـام بهتـر و تسـریع در امور، انجـام اقدامات بـدون توجه 

بـه سـاعت کاری و حضـور در کلیـه برنامه ها 

تا به حال در سنوات گذشته هم نمونه شده بودید؟ 
خیر

افزایـش بهـره وری از معیارهـای ویـژه ارزیابـی کارمند نمونه اسـت به این 
منظـور عملکرد هـاي حائـز اهمیت و ارزشـمند خـود را بفرمایید؟ 

- اسـتفاده از پتانسـیل مجموعه و همچنین تشـکیل هیئت اندیشـه ورز و همچنین 
اسـتفاده از پتانسـیل امکانـات موجـود سـازمان و سـایر دسـتگاه هـا جهـت ارائه و 

انجـام هرچه بیشـتر امور
- حضـور در جلسـه کشـوری کارشناسـان حـوزه و ارائه پیشـنهاد جهت سیسـتمی 

شـدن گـزارش عملکـرد و اجرایی شـدن آن
- جمـع آوری و گـزارش نویسـی بـه شـیوه ی جدیـد و همـه گیـر شـدن مدل در 

حـوزه نمایندگی هـاي کشـور

بـه عنـوان نیـروی انسـانی نمونه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
چـه خالقیـت هـا و نـو آوری هاي داشـته اید؟

- اسـتفاده از پتانسـیل مجموعه و همچنین تشـکیل هیئت اندیشـه ورز و همچنین 
اسـتفاده از پتانسـیل امکانـات موجـود سـازمان و سـایر دسـتگاه هـا جهـت ارائه و 

انجـام هرچه بیشـتر امور
- حضـور در جلسـه کشـوری کارشناسـان حـوزه و ارائه پیشـنهاد جهت سیسـتمی 

شـدن گـزارش عملکـرد و اجرایی شـدن آن
- جمـع آوری و گـزارش نویسـی بـه شـیوه ی جدیـد و همـه گیـر شـدن مدل در 

حـوزه نمایندگی هـاي کشـور

بـرای تقویـت روحیـه کار گروهـی و مشـارکت جمعـی در محیـط کار خود 
چـه برنامه هایـی اجرایـی کـرده اید؟ 

واگـذاری و تقسـیم کار و همفکـری و هم اندیشـی و نگاه دوسـتانه و اخوت جهت 
همکاری بهتر و بیشـتر

توصیـه و پیشـنهاد خـود را بـرای تعالـی هـر چه بیشـتر سـازمان حداکثر در 
سـه جملـه بفرمایید.

افزایـش رفـاه همـکاران و دیـده شـدن حجم کار در مقایسـه با سـایر همـکاران و 
تفـاوت گذاشـتن در پرداخـت هزینه هـاي اضـاف کاری بر اسـاس حضـور و حجم 

کار
اسـتفاده از الگـوی فرهنـگ و مدیریـت جهـادی کـه اینجانـب طـرح آن را آمـاده 

نموده ام
افزایش روحیه ی خدمت و مسئول بودن در قبال حقوق دریافتی

گفت و گوی پرتو امید با کارکنان نمونه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 1398

 پای صحبت هاي محمد محسن ظریفکار فرد
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

بـا توجـه بـه جایـگاه ویـژه مدیریـت دانـش در سـازمانهای امـروزی و بـا توجـه 
بـه ایـن واقعیـت کـه مدیریـت دانـش در گـذر زمـان و به شـکل تدریجـی کامل 
مـی شـود؛ سـازمانها و محققـان بسـیاری به ارائـه الگوهـای بلوغ مدیریـت دانش 

اند. پرداختـه 
 از آنجـا کـه پیاده سـازی مدیریـت دانش برای رسـیدن به کمال مطلـوب، نیازمند 
تغییـرات فـراوان و معنـاداری در فراینـد، زیرسـاختها و فرهنـگ اسـت، بنابرایـن 
غیرمحتمـل اسـت کـه در یـک خیـز ناگهانـی حاصـل شـود و از ایـن رو بهبـود 
مسـتمر بـر پایـه مراحـل تکاملـی و گام بـه گام شـکل مـی گیـرد و نه بر اسـاس 
نوآوریهـای تحولـی؛ از ایـن مراحـل تکاملـی مدیریـت دانـش که در خـال زمان 

شـکل مـی گیـرد، به بلـوغ مدیریت دانش تعبیر می شـود و بـه عبارتی، 
الزم اسـت تـا مدیریـت دانـش بـه بلـوغ رسـیده، از یـک 

حالـت جمـود، بـه یک کارکـرد بیِن بخشـی، که به 
شـکل مسـتحکمی در سـازمان مسـتقر شـده 

اسـت تبدیل شـود.
بلـوغ  بـرای  فراوانـی  الگوهـای 

مدیریـت دانـش مطـرح شـده انـد 
آن  انتخـاب  و  انطبـاق  کـه 

دچـار  کاربـران  بـرای  را 
بـه  می کنـد  مشـکل 
آنهـا  از  بسـیاری  عـاوه 

فاقـد عمومیت هسـتند و به 
شـکل تجربـی آزمـون نشـده 

انـد و فقـدان مطابقـت منطقـی؛ 
از قبیـل: هدفها و شـیوه های تعریف 

شـده در هـر سـطح، بـر اسـاس مقیاس 
بلوغ انـد. بسـیاری از ایـن الگوهـا نیـز بسـیار 

کل نگرنـد. همچنیـن بسـیاری از آنها با وجـود ارائه 
پیشـنهادهای فـراوان، راههـای عملـی کمـی ارائـه می 

دهنـد و بیشـتر نگـران مباحـث تکنولوژیکـی بـوده، کمتر 
مباحـث فرهنگـی و مدیریتـی را مـورد نظـر دارنـد که این 
مسـئله را در تمرکـز حـدود 7۰ درصـدی مقـاالت مرتبـط 
بـا مدیریـت دانـش بـر فنـاوری اطاعـات / سیسـتم هاي 

اطاعـات نیـز مـی تـوان مشـاهده کـرد. 
بایسـتی یـادآور شـد که در سـاخت یـک الگو بلـوغ ایده آل، 

بـرآورده شـدن چندین نیـاز و خواسـته، همچون: کاربسـت پذیری بـرای هدفهای 
متفـاوت؛ تمرکـز بـر مناظر مختلـف و به ویژه افـراد؛ قابل درک بـودن و همخوانی 
بـا مفاهیـم مدیریتـی و مواردی از این دسـت مطرح شـده که هر چنـد برخورداری 
یـک الگـو از همـه ایـن موارد بـا هم کار سـختی اسـت امـا در ارائه الگـوی بلوغ، 

توجـه بـه هدف های اساسـی مدیریـت دانش ضروری اسـت.

بعضی انواع الگوهای بلوغ مدیریت دانش

الگوی ارزیابی بلوغ مدیریت دانش 
ایـن الگـو بـر مبنـای CMM و بـا همـکاری دانشـگاه آریزونـا و گـروه بـزرگ 
EPIK از شـرکت اینتـل شـکل گرفته و معتبرسـازی ایـن الگو نیز 

در تحقیقـی انجام شـده اسـت.
بـرای تعیین سـطوح پنج  گانـه بلـوغ در این الگو 
هدفهـای سـازمانی در دو دسـته زیربنایی و 
ادراکـی ارزیابـی شـده و بـا کمـک آنها 
مـی  تعییـن  بلـوغ  عمومـی  سـطح 
عمومـی  سـطوح  سـپس  شـود، 
بـه  سـاختار  مطابـق  بلـوغ 
 )KMA( نواحـی کلیـدی بلـوغ
دانشـی  نواحـی  بیانگـر  کـه 
ویـژه سـازمان اسـت و دارای 
مشـخص  اقدامهای  تعـدادی 
اسـت،  سـازمانی  واحـد  در 

می شـود. تدویـن 

- الگوی بلـوغ مدیریت دانش 
استراتژیک 

عنـوان  بـا  آن  از  کـه  الگـو  ایـن 
فرمولـه کـردن الگـو بلـوغ مدیریـت 
 S-KMM دانـش یاد شـده و ما به اختصـار

نامیـده ایـم، بـر مبنـای اسـتراتژی شـکل گرفتـه اسـت. 
در ایـن الگـو بـا تاکیـد بـر نقـش ICT؛ بـه ویـژه در گامهـای انتهایـی؛ الگو 
بسـیار کلـی ارائه شـده که توالـی گام های آن سـاختاری پیوسـته دارد. در 
ایـن الگـو، بلـوغ مدیریـت دانش بـا بازبینی مسـتمر فاکتورهـای کلیدی 

در خـارج از مرزهـای سـازمانی نیـز تکرار می شـود.

الگوهای بلوغ مدیریت دانش

 Knowledge Management 
Maturity Models
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- الگوی بلوغ مدیریت دانش در اینفوسیس 
)اینفوسیس )Infosys( یک شرکت هندی عرضه کننده خدمات فناوری(

در اینفوسـیس؛ الگـوی بلوغـی مبتنـی بـر CMM ارائـه شـده اسـت کـه در ابعـاد 
فـرد، فراینـد و فنـاوری و در هـر سـطح از بلوغ یک سـری قابلیتهـا و نواحی نتایج 
کلیـدی وجـود دارد کـه در جمع ۱5 مورد را شـامل می شـوند. چرخـه عمر مدیریت 
دانـش در ایـن الگـوی ترکیبی از گامهای؛ کسـب/ به روز سـازی دانش، اشـتراک/ 
انتشـار، بـه کارگیـری مجدد و تیم مجازی برای اشـتراک دانـش در فرای مرزهای 
سـازمان و بـه منظـور حذف ابعـاد فیزیکی به عنـوان گام نهایی اسـت. در این الگو 
کـه نیـازی به برآورده شـدن تمـام نواحی نتایج کلیـدی در باالترین سـطح ممکن 

بـرای حضور در یک سـطح مشـخص از بلوغ نیسـت. 

- الگوی بلوغ مدیریت دانش در زیمنس
این الگو بر مبنای CMM شکل گرفته، سه مولفه را دربر دارد، که عبارتند از :

نواحـی و  تعییـن شـود چگونـه  تـا  الگـوی توسـعه ای، کـه کمـک می کنـد   -
موضوعهـای کلیـدی مشـخص شـده بـه بهتریـن گونـه می توانند سـبب رسـیدن 

بـه سـطح بعـدی بلـوغ شـوند.

- الگـوی تحلیلـی، کـه کمـک می کنـد مشـاوران الگوهای بلـوِغ مدیریـت دانش 
بتواننـد تعییـن کننـد کـدام یـک از جنبه هـاي کلیدی مدیریـت دانش بایسـتی در 

آینده توسـعه داده شـوند.

- فرآینـد ارزیابـی؛ کـه تمـام گام های مربوطـه را برای تفسـیر نتایج سـاختاردهی 
مـی کند.

کـه در الگـوی تحلیلـی آن نواحـی کلیـدی هشـتگانه مدیریت دانـش و منطبق بر 
قابلیـت سـازهای EFQM ارائـه شـده کـه با حرکت در عمق سـازمان و بـا رویکرد 
مدیریـت دانـش 64 ناحیـه کلیـدی را بررسـی می کند و سـپس در مرحلـه ارزیابی 
بـا کمـک جمـع آوری اطاعـات و داده هـا از راه مصاحبه، سـطوح بلـوغ در این 8 
ناحیـه کلیـدی توسـط نمودارهای پیوسـتاری ارائه می شـود که بیانگـر نیمرخ بلوغ 
سـازمان اسـت و می توان بخشـهای نیازمند بهبود را از روی آن شـناخت و تعیین 

کـرد که بـه طور کلی سـازمان در چه سـطحی قـرار دارد.
ویژگی هایـی بـرای الگوهای بلوغ ارائه شـده که در سـه دسـته عمومی، سـاختاری 

و کارکردی/قابلیتـی بـرای الگوهای مختلف مورد مقایسـه قـرار می گیرد. 
هـم چنیـن ویژگی هـاي کارکردی بـه عنـوان الزامـات کان در توسـعه الگوهای 
بلـوغ معرفـی شـد کـه توجه به هـر یک از ایـن الزامات مـی توان گامـی در جهت 

ارائـه یـک الگو بلـوغ ایـده آل تعبیر کرد.

از این رو پیشنهاد می شود که:
• الزامات اشاره شده در توسعه الگوهای بلوغ، به دقت مورد توجه قرار گیرند.

• ارائـه الگوهـای جامـع تـر از بلـوغ مدیریت دانش، با بـه کارگیری عملـی آنها در 
سـازمان های مختلف همراه باشـد. 

• بـه دلیـل رونـد تدریجـی در بلـوغ مدیریـت دانـش و همراهـی آن بـا تغییـرات 
مدیریتـی  مفاهیـم  بـه  توجـه  فنـاوری،  و  فرآینـد  فـرد،  مولفه هـای  در  اساسـی 
همچـون مدیریـت تغییـر، بـه صـورت امـری الزم و ضـروری مـورد توجـه باشـد.

• برخـورداری از توجـه بـه ذی نفعـان مختلـف مـورد نظـر بـوده، اسـتراتژی هاي 
سـازمانی و اسـتراتژی هاي دانشـی را توسـعه دهـد.

• مفهـوم بلـوغ مدیریـت دانـش بـه شـکل کمـی و کیفی و بـا رویکردی مسـتمر 
مـورد بازبینـی قـرار گیرد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس94
شماره 60 - اردیبشهت مــــــاه 1399

کاربـرد گیاهـان دارویـی از ارزش و اهمیـت خاصی در تامین بهداشـت و سـامتی 
جوامـع ، هـم بـه لحاظ درمـان و هـم پیشـگیری از بیماری ها برخوردار اسـت.

ایـن کاربـرد قدمتی همپای تاریخ بشـر داشـته و گیاهان همواره یکـی از مهم ترین 
منابـع تامیـن غذایی و دارویی بشـر در طول نسـل ها بوده اند. 

از نقطـه نظـر تاریخـی گیاهـان اهمیـت فراوانـی در توسـعه جوامـع داشـته اند و 
تحقیقـات وسـیعی بـرای یافتـن فرآورده هـا و مـواد طبیعـی داروهـای گیاهـی در 
طـول تاریـخ انجـام شـده اسـت خوشـبختانه بـا روی آوردن دنیـا بـه خصـوص 
کشـورهای پیشـرفته بـه اسـتفاده از فرآورده هـای گیاهـی و مصـرف روز افـزون 
آنهـا در جهـان صنعـت نوظهـور گیاهـان دارویـی در حـال شـکل گیـری اسـت. 

کاربردهـای مهـم گیاهـان دارویـی بـه شـرح زیـر می باشـد. 

 الف- تولید داروهای گیاهی
- شـربت توسـیوین تولیـد شـده از گیـاه دارویی آویشـن شـیرازی و رازیانـه دارای 

خاصیـت ضد سـرفه اسـت.
- شـربت آلوئـه ورا باریـج، عصـاره گیـاه آلوئه ورا اسـت کـه برای تقویت سیسـتم 

ایمنـی بدن اسـتفاده می شـود.

ب- تولید مواد آرایشی و بهداشتی
- تهیه انواع صابون و شـامپوهای بهداشـتی )شـامپو سـدر، شـامپو رزماری، شامپو 

سـیر، صابون سیب(
- ساخت انواع پماد و کرم بهداشتی )کرم آلوئه ورا(

پ -کاربرد در صنایع غذایی: 
در زیـر مـواردی از کاربرد هـای موثـر گیاهان دارویـی در صنایع غذایی ذکر شـده 

ست ا
- چاشنی غذاهای سنتی و صنعتی )زعفران، فلفل، دارچین و زنجبیل(

- انواع عسل با منشاء گیاهی )عسل کنار(
- انواع اسانس و پودر غذایی

- شـیرین کننـده در صنایـع غذایـی، صنایـع آدامـس سـازی و تولید نوشـابه های 
انـرژی زا )عصـاره اسـتویا و نوشـابه موهیتو(

- تولید گاب از گل محمدی
- تولید انواع روغن

- انواع سبزی تازه خوراکی
- انواع سبزی خشک

- طعم دهنده مواد غذایی )زیره(

ت- کاربرد به عنوان آفت کش
در درمان بیماری ها و کنترل آفات گیاهی

- تند اکسیر: عصاره فلفل محصول شرکت کیمیا سبز
- سرینول: عصاره گیاه سیر محصول شرکت کیمیا سبز

- دایابون: برای مبارزه به سوسک برگخوار نارون استفاده می شود
- نیم )عصاره چریش(: کنترل انواع آفات در سطوح تجاری

ث- کاربرد در طب سنتی: 
مانند: دمنوش  آویشن، گاوزبان و بابونه

ج-نقش در گردشگری: 
بـه دلیـل اینکـه بخش قابل توجهـی از گیاهـان دارویی در طبیعت بکـر و کوه ها و 
دامنه هـا رشـد می کننـد و از زیبایـی خاصـی برخوردارنـد، از جذابیت ویـژه ای برای 

بوم گردان و گردشـگران طبیعـت یرخوردارند. 

چ- نقش در اشتغال: 
عده ای از طریق جمع آوری آن از طبیعت امرار معاش می کنند. 

ح- سایر موارد : 
عـاوه بـر مـوارد ذکر شـده در بـاال، گیاهـان دارویـی کاربردهـای متعـدد دیگری 

به شـرح زیـر دارند. 
- صنایع عطر سازی )باریجه و گل محمدی(

- تولید علوفه )بقایای گیاهان دارویی( 
- تولید کمپوست از ضایعات گیاهان دارویی)شیرین بیان(

- صنعت رنگرزی )روناس(

کـاربرد
گیـاهـان
دارویـــی

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

اهداف نظارت بر اجرای طرح های واگذاری
اراضی ملی و دولتی: 

از معطـل  بـر اجـرای طرح هـای واگـذاری، جلوگیـری  اعمـال نظـارت فراگیـر 
مانـدن اراضـی ملـی و دولتـی واگـذار شـده و اسـتمرار فعالیـت مجریـان طرح ها، 
استانداردسـازی فرآیندهـای انجـام کار بـر اسـاس مقـررات، توسـعه و سـرعت 
بخشـیدن بیشـتر بـر اجـرای طرح هـا، جلوگیـری از تصـرف اراضـی ملـی مـازاد 
اراضـی واگـذار شـده، حفـظ حقـوق متقابـل مـردم و دولـت، اسـتفاده بهینـه از 
امکانـات موجـود و افزایـش بهـره وری، رونـق و جهـش تولیـد و رشـد اقتصـادی 
کشـور، جلوگیـری از معـوق ماندن مطالبـات قانونی دولت در وصـول عواید حاصل 
از اجـاره و فـروش، ایجـاد اشـتغال برای فـارغ التحصیان بخش کشـاورزی و غیر 

کشـاورزی و ارتقـاء سـطح نظـارت و ارزیابـی بـر عملکردهـا.

پاره ای از وظایف اداره واگذاری، توسعه و ساماندهی اراضی:
دبیرخانه هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی وظیفه تکمیل پرونده های واگذاری 

جهت اجرای طرح های زراعت و باغبانی و ارائه آن به هیات مذکور را دارد. 
ضمنـًا از آنجـا که حدود هشـت هزار پرونده توسـط هیات مذکور در سـطح اسـتان 

فـارس واگـذار شـده، طـرح موضوعـات تمدیـد قـرارداد اجـاره، صدور سـند قطعی 
و لغـو واگـذاری و بـه طـور کلـی تعیین تکلیـف واگذاری سـنوات قبل می باشـد.

دبیرخانـه کمیسـیون های مادتیـن ۲ و ۲۱ نیز وظیفه تکمیـل پرونده های واگذاری 
بـرای طرح هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی و ارائـه آن بـه کمیسـیون های 
مذکـور را دارد از آنجـا کـه حـدود ده هـزار پرونـده توسـط کمیسـیون های مذکور 
از ابتـدای انقـاب تـا کنـون واگـذار گردیـده، دبیرخانه کمیسـیون های ذکر شـده 
وظیفـه طـرح موضوعـات تمدید قـرارداد اجاره و صدور سـند قطعی در کمیسـیون 

را به عهـده دارد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه طرح هـای کشـاورزی شـامل طرح هـای زراعـت و بـاغ، 
همـه طرح هـای مربـوط بـه امـور دام و طیـور )بره پـرواری - گاوداری گوشـتی و 
شـیری - و پـرورش سـایر طیـور( و همچنیـن طرح هایـی کـه جـواز تاسـیس آن 

توسـط مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی صـادر مـی گردد، می شـود.
طرح هـای غیـر کشـاورزی شـامل تمامـی طرح هایی اسـت کـه موافقـت اصولی 
یـا جـواز تاسـیس آن توسـط اداره کل صنعت، معـدن و تجـارت و اداره کل میراث 

فرهنگـی و گردشـگری و اداره کل حمـل و نقـل و پایانه هـا صـادر مـی گردد.

اهداف نظارت بر
اجرای طرح های واگذاری

اراضی ملی و دولتی
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دکتـر علیرضـا اوجـی، کارشـناس خـاک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و بـه عنـوان نخسـتین پژوهشـگر در زمینـه کشـاورزی هسـته ای اسـتان فارس، 
پـروژه ای موفـق بـا سـازمان انـرژی اتمـی ایـران اجـرا کـرد. در ایـن پـروژه بـه 
بررسـی زمـان مانـدگاری رادیـو کربن ها تحـت اقلیم هـای مختلف پرداخته شـده 
اسـت. همچنیـن در رسـاله دکتـری خـود بـرای اولیـن بـار بـه اسـتفاده از علـوم 

هسـته ای در علـم خاکشناسـی ایـران مبـادرت داشـته اسـت.
وسـعت و دامنـه بخـش کشـاورزی به گونه ای اسـت کـه مولفه های اصلـی اقتصاد 
مقاومتـی از جملـه مولـد بـودن، درون زایـی و برون نگـری را پوشـش می دهد و به 
اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان حلقـه اتصال اقتصـاد مقاومتی و بخش کشـاورزی، 
امنیـت غذایـی اسـت. تامیـن امنیـت غذایی همـواره به دلیـل وجود برخـی عوامل 
نظیـر محدودیت هـای منابـع پایـه تولیـد از قبیل آب و خـاک، وجود خـرده مالکی 
بخـش،  بـه کار  ایـن  مناسـب  زیرسـاخت های  نبـود  کشـاورزی،  زمین هـای  در 
نگرفتـن یافته هـای علمـی و نتایـج تحقیقـات بخش کشـاورزی،  پیشـرفت ناکافی 
در ماشـینی شـدن عملیـات کشـاورزی  و کمبـود سـرمایه گذاری در بخـش صنایع 

تبدیلـی با مشـکل مواجه اسـت. 
در ایـن میـان توجه به خاک و زمین های کشـاورزی اهمیت ویـژه ای دارد که کمتر 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. خـاک محیطی غیـر همگن اسـت کـه فرایندهای 
متعـدد فیزیکـی، شـیمیایی، بیولوژیکی و بیوشـیمیایی به طور هخمزمـان در آن به 
وقـوع مـی پیونـدد. شـناخت ذقیق ایـن فرایندهـا و عوامل موثـر بر آنهـا در ارتباط 

بـا تولیـد پایدار محصوالت کشـاورزی و بوم سـازان )اکوسیسـتم( ضروری اسـت.
یکـی از روش هـای جدیـدی و مدرن برای شـناخت دقیـق این فرآیندهـا و برآورد 

سـرعت واکنـش آن هـا اسـتفاده از "ایزوتوپ هـا" به عنوان ردیاب اسـت.
ایزوتوپ هـا بـه آن دسـته از عناصـر شـیمیایی اطـاق می شـوند کـه عـدد اتمـی 
آن هـا یکسـان اسـت امـا وزن اتمی متفـاوت دارنـد. در حقیقت ایزوتوپ هـا عناصر 
همسـان و مشـابه هسـتند کـه ویژگی هـای شـیمیایی یکسـان دارنـد در حالـی 
کـه ایـن ویژگی هـا از نظـر روش تجزیـه ای )آنالیتیکـی( متفـاوت و قابـل تمایـز 

می باشـند. 
به طور کلی ایزوتوپ ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

ایزوتوپ های پایدار و ایزوتوپ های ناپایدار یا رادیواکتیو.
ایزوتوپ هـاي پایـدار دسـته اي از ایزوتوپ هـا هسـتند کـه فاقـد فرآیندهاي 
ایزوتوپ هـاي  حالي کـه  در  هسـتند  پایـدار  و  بـوده  زمـان  طـي  رادیواکتیـو 
رادیواکتیـو داراي عمـر محـدود بـوده و بـه تدریـج بـه عناصـر دیگـر تبدیـل 

می شـوند
در علـم خاکشناسـی از ایزوتوپ هـا بـرای بررسـی توزیـع و رفتار عناصـر گوناگون 

کـه در اجزالـی مختلـف خاک و گیـاه وجود دارند، اسـتفاده می شـود. 
ایزوتـوپ شـاخص مفیدی بـرای نظارت بـر تخریب خاک، بررسـی اقلیم گذشـته، 
بررسـی پویایـی مـواد آلـی خـاک در ارتبـاط با نـوع و تغییر پوشـش گیاهـی و اثر 

مدیریـت در اراضـی کشـاورزی، جنگلـی و مرتعـی و غیـره به حسـاب می آیند.
نکتـه ی مهـم این اسـت کـه در واقع خـاک یکی از منابـع مهم توسـعه اقتصادی 
کشـور هسـت. چگونگـی بهره بـرداری از این منبع مهـم برای کشـاورزی پایدار و 
امینت غذایی، که موضوع اسـتراتژیک کشـور محسـوب میشـه، از اهمیت بسـزایی 
برخـوردار اسـت. رهبـر معظـم انقـاب طـی دیـداری کـه بـا مسـئوالن و فعاالن 
محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی و فضـای سـبز در سـال ۹3 داشـتند فرمودنـد کـه 
"قضّیـه ی خـاک از قضّیـه ی آب مهم تـر اسـت". امیـد اسـت کـه بـا بـه کارگیری 
علـوم نویـن و سـوق دادن تحقیقـات کشـاورزی بـه سـمت کشـاورزی هسـته ای 
گامـی شـگرف در بهبـود وضعیـت خـاک بـه عنـوان پایـه ی تولیدات کشـاورزی 

شود. برداشـته 

علیرضا اوجی
کارشناس خاک سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس و پژوهشگر کشاورزی هسته ای

ایزوتوپ ها
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Link Schneider Simmondsia chin- )جوجوبـا یا فنـدق جامائیکا با نـام علمـی 
ensis( درختچـه ای دو پایـه و همیشـه سـبز متعلـق به جنـس سیموندسـیا و تیره 

است.  Simmondsiaceae

ایـن گیـاه بـه شـکل خـودروی در صحـرای سـونوران در جنـوب غربـی آمریـکا، 
باهامـا در کالیفرنیـا و شـمال غربـی مکزیـک بیـن ۲3 و ۲5 درجـه عرض شـمالی 

دیـده می شـود امـا موطـن اصلـی آن هنـوز نامعلـوم اسـت.
جوجوبـا بـه خاک هـای سـنگین و مسـتعد غرقابـی بسـیار حسـاس اسـت و بافـت 
خاک درشـت، لومی شـنی، سـنگاخی و بـا تهویه مناسـب را ترجیـح می دهد و از 
طرفـی بـه اسـیدیته خـاک زیـاد حسـاس نبـوده و در محدوده اسـیدیته 5 تـا 8 به 

خوبـی رشـد می کند.
ایـن گیـاه مقاومـت خوبـی در برابـر شـوری از خـود نشـان داده و بـه رغـم وجود 
محتـوای چربـی بـاال در بذرهـا، قـوه نامیـه خـود را تا مـدت طوالنی حتـی تا ۲۰ 

می کند. حفـظ  سـال، 
میـوه جوجوبـا یـک کپسـول سـبز بیضـوی بلنـد بوده کـه حـاوی ۱ تا 3 عـدد بذر 

ست. ا
از دانه هـای ایـن گیـاه مـوم مایعی به دسـت می آید کـه حاصل ترکیب اسـیدهای 
چـرب بـا الکل هـای زنجیـره طویل اسـت کـه مـوارد اسـتفاده از این روغن بسـیار 

چشـمگیر و بـه دلیـل خواص جالـب توجه از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت.
عـدم حضـور کامـل گلیسـرین در مـوم جوجوبـا نشـان می دهـد کـه ایـن گیـاه از 
همـه دانه هـای روغنـی شـناخته شـده متفـاوت اسـت و به دلیـل اینکه به وسـیله 
لیپـاز گوارشـی هیدرولیز نمی شـود، روغنی بـدون کالری در رژیم غذایی محسـوب 

می شـود.
روغـن جوجوبـا مسـتقیما جانشـین روغـن اسـپرم نهنـگ شـده و بـه ایـن ترتیب 
دیگـر لزومـی بـه شـکار ایـن حیوانات نیسـت. ضمنـا این روغـن فاقد بـوی ماهی 
موجـود در روغـن اسـپرم نهنـگ بوده و خـام آن دارای پیه اسـت. بنابرایـن قبل از 

اسـتفاده در بسـیاری از فرآیندهـای صنعتـی نیـاز بـه حـرارت کمـی دارد و یا هیچ 
حرارتی الزم نیسـت.

ایـن روغـن بر اثر سـولفوره شـدن تیره نمی شـود و هنگامی که زیاد سـولفوره شـد 
بـه صـورت غیرقابل برگشـت در وضعیت مایع باقـی می ماند.

روغـن جوجوبـا در صورت هیدروژنه شـدن، جانشـین خوبـی برای نخـل برزیلی و 
مـوم زنبور عسـل به شـمار می رود.

روغـن اسـتخراج شـده خالـص، غیرسـمی، احیـا شـده و دارای نیمه عمـر طوالنی 
اسـت، کـه ایـن ویژگـی احتمـاال بـه دلیـل وجـود ترکیبـات ضـد اکسـید کننـده 

طبیعـی آن اسـت.
بـه گونـه ای کـه گزارش شـده در دمای باالی ۲85 درجه سـانتی گـراد و همچنین 

فشـار باال در طی 4 روز خصوصیات شـیمیایی آن تغییری نیافته اسـت.
بـه همیـن سـبب در سـاخت روغـن ترمـز، روغن موتـور به ویـژه چـرخ دنده های 

سـنگین به عنـوان روان کننـده بـه کار می رود.
روغـن تصفیـه شـده جوجوبـا دارای ثبـات باال و اشـباع نشـده اسـت، فرار نیسـت 
و می تـوان آن را بـه دفعـات گـرم کـرد بـدون آنکـه بـه ویژگی هـای فیزیکـی و 

شـیمیایی آن لطمـه ای وارد شـود.
از روغـن جوجوبـا بـرای سـاخت لـوازم آرایشـی و بهداشـتی از جملـه محصـوالت 
محافظت کننـده پوسـت، مـو، ناخـن، انـواع شـامپوهای حمـام، صابـون، کرم های 

ضـد آفتـاب و یـا شـوینده ها اسـتفاده می شـود.
کاربـرد دیگـر ایـن روغـن محصـوالت آمینی مـوم اسـت کـه آن را به عنـوان یک 
محصـول آغازگـر جهـت سـنتز هتروسـیکل های نیتروژنـی آمـاده می سـازد، بـه 
گونـه ای کـه آمین هـا و هتروسـیکل های رده جوجوبا در صنعت شـیمی، به صورت 
مونومرهـای جدیـد، پتانسـیل قابل اسـتفاده ای بـرای تولید رزین هـای پلی آمیدی 
پیـدا می کننـد و محلـول روغنـی جدیـد بـه عنـوان جداکننـده یون هـای فلـزی 
سـنگین بـه کار رفتـه و یـا بـه عنـوان یـک مـاده آغازگـر در سـنتز مـواد جدیـد 
اسـتفاده می شـود، بـه گونـه ای کـه مـواد را به شـکل بیولوژیـک فعال کـرده و در 
صنعـت لـوازم آرایشـی و پزشـکی قابل اسـتفاده می سـازد )به صورت مـاده ای که 

از طریـق پوسـت نفـوذ کـرده و در چربـی زیـر پوسـت ذخیره می شـود(.

جوجوبا
سید محمد شاه امیرییا فندق جامائیکا

کارشناس ارشد زراعت
شاغل در اداره روابط عمومی سازمان

جهاد کشاورزی استان فارس
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انـار واندرفـول از جنـس انـار punicaceae اسـت کـه بـه صـورت درختچـه بـا 
پاجوش هـای فـراوان و ارتفـاع آن بـه ۲ تـا 5 متر می رسـد. انار واندرفول برای رسـیدن 

بـه میـوه بـا کیفیت مطلـوب به گرمـای تابسـتان بیشـتری نیـاز دارد. 
انـار واندرفـول یکـی از ارقـام تجـاری دنیاسـت، این رقـم درختچه ای اسـت بـا قدرت 
رویشـی و باردهـی زیـاد کـه میوه هایی با انـدازه متوسـط دارد. میزان بـرگ این درخت 
متوسـط بـوده و میـوه آن کـروی شـکل و رنگ پوسـته آن قرمز می باشـد. ایـن رقم در 
تمامـی مناطقـی کـه در آن کشـت انار صورت می گیرد قابل کشـت اسـت. ایـن رقم از 

گـروه متوسـط تا دیـررس ملس می باشـد. 
رقـم انـار واندرفـول، رقـم دورگـه و دارای رنـگ تیـره و بازارپسـند اسـت. این رقـم انار 
از طریـق روش قلمه گیـری و کشـت بافـت تکثیر می شـود. منشـاء این واریتـه فلوریدا 
اسـت ولـی اکثـر باغات احداث شـده واندرفول در ایران، تولید کشـور اسـپانیا می باشـد.
انـار واندرفول نسـبتًا به خشـکی مقاوم اسـت اما آبیـاری منظم موجـب افزایش عملکرد 
آن می شـود، آبیـاری در خاک هـای سـبک در فصل گرمـا زودتر و در خاک های نسـبتا 

سـنگین هـر ده روز یک بار آبیاری منظم، مناسـب می باشـد.
انـار واندرفـول سـرماهای ۱۰- زمسـتان را تحمـل می کنـد امـا اگـر سـرما بـه ۱۲- تا 

۱4- برسـد، موجـب خشـکیدگی اندام هـای هوایـی آن مـی گـردد.
فاصلـه کاشـت نهـال انـار واندرفـول بـا توجه به عادت رشـدی ایـن درخت 4متـر در 6 
متـر بـوده و کوددهـی آن بهتر اسـت بـا فاصله یک متر تـا 7۰ سـانتیمتراز طوقه درخت 
باشـد و در فصـل گـرم بـا مالـچ )کاه وکلـش ،بقایـای شـیرین بیـان( در اطـراف محـل 

آبیـاری قرار داده شـود.
زمـان رسـیدن میـوه انـار واندرفول متوسـط تـا دیرس اسـت، رنگ آریـل آن قرمز 
تیـره و بسـیار آبـدار اسـت، طعم انار واندرفول ملس و هسـته آن نسـبتا نرم اسـت.

گل هـای آن از اواسـط فروردیـن بـه بعـد ظاهـر مـی گردد. میـوه آن بـزرگ و به 
رنـگ ارغوانـی تیـره – قرمـز می باشـد. پوسـت میـوه دارای ضخامتی متوسـط و 
سـفت اسـت، پالـپ میـوه به رنگ قرمز سـیر، پـر آب و دارای طعم لذیذ می باشـد. 
دانه هـا از سـختی زیـادی برخـوردار نیسـت. ایـن واریتـه بسـیار پـر پشـت و پـر 

اسـت. محصول 
صفات کلیدی انار رقم واندرفول:

قدرت رشد درخت: قوی   شکل تاج میوه: گردن متوسط
باردهی درخت: زیاد   میزان برگ: متوسط 

شکل میوه: کروی   ضخامت پوست: متوسط
اندازه میوه: متوسط   رنگ پوست: قرمز

شکل تحتانی میوه: گرد  زمان رسیدن میوه:
آریل )دانه(: آبدار متوسط تا دیرس

رنگ آریل: قرمز تیره   هسته: نرم

باغ های سازگاری انار واندرفول در استان فارس
بـه منظـور بررسـی سـازگاری ارقـام تجـاری دنیـا ،اخیـرا رقـم تجـاری و بـازار 
پسـند انـار بـه نـام واندرفـول توسـط معاونـت محتـرم وزیـر در امـور باغبانـی و با 
همـکاری مدیریت امور باغبانی سـازمان جهادکشـاورزی فارس ،تعـداد۰۰ ۱4اصله 
نهـال واندرفـول د ر 6 شهرسـتان بـرای احـداث بـاغ سـازگاری در مناطـق انـار 
خیزاسـتان توزیـع گردید. بررسـی خصوصیـات کلیدی مرفولوژی )ریخت شناسـی( 
و فیزیولـوژی و سـازگاری ایـن رقـم در مناطـق انـار خیـز اسـتان بـا همـکاری 
کارشـناس معیـن مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و بـا موافقـت کمیته فنی 
مرکـز تحقیقـات پـرو پـوزال آن تهیه و بررسـی صفـات کلیدی این رقم در دسـت 

اسـت.  اقدام 
ابتـدا سـازگاری ایـن رقم بـا آن مناطق بررسـی و پـس از اخذ نتیجـه در خصوص 
عملکـرد کمـی و کیفـی آن و مقاومـت یا حساسـیت رقـم به انواع تنش ها نسـبت 
بـه توسـعه کشـت آن در مناطـق انـار خیـز اسـتان برنامه ریـزی می گـردد. بدیـن 
منظـور خصوصیـات کمـی و کیفی میـوه این رقم نیز مورد بررسـی قـرار می گیرد.

سهمیه نهالنام شهرستانردیف
واندفول کشت بافتی )اصله(

سهمیه نهال واندرفول
قلمه ریشه دار )اصله(

50150داراب1
50200شیراز2
50200کازرون3
50150ممسنی 4
150200نی ریز5
50100مرودشت6

4001000جمع

خصوصیات انار واندرفول

غالمرضا مالشفیع
کارشناس باغبانی مدیریت باغبانی سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس
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(17گزارش شماره ) 99/2/30تاریخ  وضعیت برداشت کلزا از مزارع استان فارس تا  

خنج

المرد

برداشت نشده 
درحال برداشت

گراش
الرستان

قیروکارزینزرین دشت
داراب

جهرم

هکتار5919کل سطح برداشت شده استان تاکنون  * 

تن11800کل محصول تولید شده استان تاکنون  * 

تن در هکتار2متوسط عملکرد استان تاکنون  * 

%110افزایش میزان خرید ثبت سامانه غله در مقایسه با خرید سال گذشته * 

%21افزایش محصول تولید شده استان در مقایسه با سال گذشته  * 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

فسا

250*100

اتمام برداشت

مدیریت زراعت-منصور رشیدی: تهیه کننده 

ممسنی

فیروزآباد

25*8

900*500

132*60

25*23

2690*381

180*102

4778*2388

1661*791

130*55

230*92

414*230

1706*1005

150*134

محصول تولید شدهسطح برداشت شده

150*50
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سئواالت دوازدهمین مسابقه

 شـــماره: 59 - اسفند 98 و فروردین مــاه 99

رئیس دادگستری استان فارس:

قریب هزار هکتار از اراضی ملی
از دست زمین خواران استان 

رفع تصرف شد 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در سفر به استان فارس:

عملکرد فارس در 
مبارزه با ملخ صحرایی 

بسیار عالی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

نیاز به حضور فیزیکی مراجعین
در سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس نیست

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

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

 استاندار فارس:

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

صحرایی صورت گرفته است

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

درخت کاری عالوه بر
جنبه های اجتماعی،

ثواب معنوی بسیار زیادی دارد

با رای قاطع نمایندگان مردم در خانه ملت:

کاظم خاوازی
وزیر جهاد کشاورزی شد

با ارتقاء استان فارس از مقام چهارم به دوم کشور

ویژه نامه “راه تعالی” - ضمیمه این شماره

 شـــماره: 58 - بهمن مـــــــــاه 98

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی کشور:

تولید کنندگان فارس پذیرش خوبی 
نسبت به راه کارهای علمی و
فن آوری های نوین دارند 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

کشاورزی دانش بنیان 
رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

مجری طرح گلخانه هاي کشور:

سطح گلخانه هاي استان فارس
از 57 هکتار در سال 1387

به 700 هکتار در سال جاری رسیده است

تولید 13300 کیلوگرم پسته در هکتار توسط 
باغدار نمونه ملی در استان فارس

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشاورزان نمونه،
الگوی عملی به کارگیری 

کشاورزی دانش بنیان هستند

معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور:

زنجیره هاي تولید
باعث ایجاد ارزش افزوده

می شوند

استاندار فارس:

کشاورزان فارس به عنوان
طالیه داران امنیت غذایی کشور 

مطرح بوده و هستند

اسامی برندگان مسابقه شماره 11
در یازدهمین مسابقه "پرتو امید" 260 نفر به 

سئواالت جواب داده بودند و از بین آنان 243 نفر به 
همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به 
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی 

به رسم یادبود طی مراسمی به آن ها اهدا خواهد شد:
حسین جاوید، رضا زارع، محمد دهقان و نادیا حسینی

1( ردیابی ملخ در چند هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان فارس انجام شده است؟

2( قیمت خرید تضمینی گندم در سال 99 نسبت به 
سال 98 چند درصد افزایش داشته است؟ 

3( پیش بینی می شود در سال زراعی جاری چه 
میزان گندم در استان فارس تولید گردد؟

4( خسارت سرما به کشاورزی فارس چه میزان 
بوده است؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

عنوان:
اصول و ابزارهای 

برنامه ریزی آبیاری 
مزارع و باغ ها

نویسنده:
محمدعلی شاهرخ نیا 

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

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
تعریـف برنامه ریـزی آبیـاری • منافـع مـورد انتظـار در برنامه ریزی 
آبیـاری • شـرایط حصول موفقیت بیشـتر در برنامه ریـزی آبیاری • 
اطاعـات مـورد نیاز بـرای برنامه ریزی ابیـاری • معرفـی ابزارهای 

معمـول برنامه ریزی آبیـاری  و ...

معرفی تالیفات همکاران

سنگرساز بی سنگر
شهید محمد حسین نجابت

فرزند: حسنعلی
متولد: 1340 شهرستان داراب 

شهادت: 1362 - آبادان

جبهه محترم تر از مسجد
شـهید محمـد حسـین نجابت فرزنـد عارف واصـل، آیت 
اهلل شـیخ حسـنعلی نجابـت شـیرازی»رحمت اهلل علیه« 
اول تیرمـاه ۱34۰ در شـیراز متولـد شـد. در محضـر پدر 
بزرگـوارش عـاوه بـر فراگیـری علـوم حـوزوی، درس 
بندگـی، عبودیـت و عشـق بـه بنـدگان خـدا خصوصـًا 
محرومیـن را آموخـت. او علـوم اسـامی و عرفـان بـه 
ذات ربوبـی را در محضـر آیـت اهلل تلمذ کـرد و دلش به 
آتشـدان عشـق بـه خدا مبدل شـد، آن چنان کـه آثار آن 

در نمـاز، شـب زنـده داری، راز و نیـاز و تـاوت قـران کریـم متجلـی بود.
محمـد حسـین با اخذ مـدرک کاردانی دامپزشـکی در اداره دامپزشـکی جهرم اسـتخدام 
مـی شـوند. بـا پیـروزی انقـاب اسـامی و تشـکیل جهاد سـازندگی خـود را بـه جهاد 

منتقـل و در کمیتـه کشـاورزی ایـن ارگان انقابـی مشـغول خدمت می شـود.
بـا شـروع جنگ تحمیلـی، جبهه های جنـگ را بر هر جـای دیگری مقدم دانسـته عازم 
مناطـق جنگـی مـی شـود. در اهواز مطلع می شـود کـه تعداد زیـادی گاو و گوسـفند در 
خرمشـهر بـا صاحـب رها شـده اند. وی به خاطر رسـیدگی بـه این دام ها به خرمشـهر 
آمـد. تمـام گاوهـای بـی صاحـب را در یـک اسـتادیوم جمـع کـرده و آنجـا را بـه یـک 
گاوداری تبدیـل کـرد و مسـئولیت آنجـا را بـه عهده گرفت. بعـد، کم کـم وارد کارهای 

مهندسـی رزمـی شـد. )نقل از: همرزم شـهید عبـاس معلمی(
آیـت اهلل نجابـت در احـواالت شـهید مـی فرماینـد: اواخـر عمر ایشـان )محمدحسـین( 
کامـًا آشـکار بـود کـه جبهـه را محتـرم تـر از مسـجد می دانـد. مکـرر ایشـان اشـاره 

می نمـود کـه بـرکات خداونـد در جبهـه عیـان اسـت و حضـرات معصومیـن 
علیهم السـام نظـر شریفشـان در جبهـه فـوق العـاده اسـت.

عبـاس معلمـی؛ همـرزم شـهید، حـاالت روحانـی محمدحسـین در هنـگام نمـاز ایـن 
گونـه توصیـف می کنـد: وقتـی بـه نمـاز مـی ایسـتاد آنقـدر گـوش و صورتـش سـرخ 
می شـد کـه حالتـی نورانـی پیدا می کـرد. من وقتـی ایشـان را در حال نمـاز می دیدم، 
میخکـوب می شـدم. ربـع سـاعت یـا بیسـت دقیقـه می ایسـتادم و ایشـان را تماشـا 

می کـردم. احسـاس می کـردم کـه از صـورت ایشـان نـور سـاطع می شـود.
جهادگـر شـهید " محمدحسـین نجابت" به واسـطه ترکشـی کـه به سـر او اصابت کرده 
بـود، در بیمارسـتان طالقانـی در آبـادان بسـتری و بیهـوش بود. پـدرش مرحوم حضرت 
آیـت اهلل شـیخ حسـنعلی نجابـت بـرای عیـادت او آمدنـد. خبـر آوردنـد کـه ایشـان به 
ا إِلَْیِه َراِجُعوَن« )آیه ۱56 سـوره  ِ َوإِنَـّ شـهادت رسـیده اسـت. آیت اهلل نجابت آیـه »إِنَّا هلِلَّ
بقـره( را زمزمـه کردنـد و بـه راننـده گفتند: » بر می گردیم شـیراز «. به بیمارسـتان هم 

نرفتند. )صدائی از دل خاکسـتر- سـیما سـلیمان پـور-۱388- ص5۰(
محمدحسـین نجابـت در اول اردیبهشـت مـاه ۱36۰ در جبهـه آبادان به فیض شـهادت 

نائـل آمـد و پیکـر مطهرش در گلزار شـهدای شـیراز به خاک سـپرده شـد..

»گزیده وصیت نامه شهید نجابت«
سـام بـر پـدر بزرگـوارم کـه از کوچکـی درس تقـوا و خداشناسـی، ایثار و باالخـره راه 
انبیـاء و ائمـه اطهـار و اولیـاء اهلل را بـه مـن آموخـت. سـام بـر مـادر مهربانـم کـه بـا 
محبـت و آغـوش گـرم خـود مفهـوم محبت الهی را به من چشـانید. سـام بر همسـرم 
کـه تـا آخریـن لحظه یـار و غمخـوار و مددکارم بـود. در تربیـت فرزندانم نهایت سـعی 

و کوشـش را بنمائیـد، همانـا کـه خدمت گزار اسـام و مسـلمین باشـند.
هرگز خدا را فراموش نکنید و جز برای او کاری انجام ندهید.

قران را زیاد بخوانید و سعی در یادگیری تفسیر آن بنمائید.
اموالم را پس از کسر مهریه همسرم در اختیار سادات بی بضاعت قرار دهید.

حداقـل سـالی یـک مرتبـه بیـاد من روسـیاه عـزاداری حضـرت زهـرا)س( و امـام حسـین)ع( بر پا 
داریـد. شـاید بـه شـفاعت ایـن بزرگـواران راه نجاتی پیـدا نمائیم.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد



اولین جلسه هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مدیران دستگاه هاي وابسته در سال 1399

اولین جلسه حضوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های این استان در سال 1399



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

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

با رشد 17 درصدی تحویل گندم به مراکز خرید

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


