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روح اهلل خدارحمیروح اهلل خدارحمی
مدیر عامل بانک کشاورزی:مدیر عامل بانک کشاورزی:

امسال نرخ سود ارزان قیمت گلخانه امسال نرخ سود ارزان قیمت گلخانه 
برای مناطق محروم برای مناطق محروم 1212 و در سایر  و در سایر 

مناطق مناطق 1414 درصد است درصد است

محمد مهدی قاسمیمحمد مهدی قاسمی
رئیس جهاد کشاورزی فارس:رئیس جهاد کشاورزی فارس:

افزایش بالغ بر افزایش بالغ بر 2222 درصدی درصدی
تولیدات کشاورزی فارس در تولیدات کشاورزی فارس در 

دولت تدبیر و امیددولت تدبیر و امید

ابراهیم عزیزیابراهیم عزیزی
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:

استان فارس از دیر باز استان فارس از دیر باز 
قطب کشاورزی کشور بوده استقطب کشاورزی کشور بوده است

برگزاری همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزیبرگزاری همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزی
استان فارس با محوریت جهش تولیداستان فارس با محوریت جهش تولید

)شروع سال زراعی )شروع سال زراعی 14001400--13991399((

لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:

پیشبرد اهداف نظام با حرکت پیشبرد اهداف نظام با حرکت 
مبتنی بر دانش محقق مبتنی بر دانش محقق می می شودشود

شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی؛شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی؛

پایین بودن سرمایه گذاری،پایین بودن سرمایه گذاری،
چالش بخش کشاورزیچالش بخش کشاورزی

عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

استاناستان  فارس در اجرایفارس در اجرای
طرح گندم  بنیان رتبه اول طرح گندم  بنیان رتبه اول 

کشور را کشور را دارددارد



میثاق مجدد مسئوالن و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با شهیدان واالمقام سنگرساز بی سنگر

افتتاح پروژه های مختلف در شهرستان های استان فارس

صبحی متفاوت پس از اعالم برتر شدن سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جشنواره شهید رجایی
)ورود همکاران از زیر طاق گل به سازمان و شیرین کردن کام آنها با شکالت(

بزرگداشت هفته دولت به روایت تصویر



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

سرمقاله:

شهریور ماه و یاد یاران

 آغازش، هفته دولت و پایانش، آغاز 
 هفته دفاع مقدس 

جمهـوری  نظـام  پرافتخـار  تاریـخ 
انسـان های  از  پـر  ایـران  اسـامی 
بـزرگ و اثرگـذاری اسـت کـه بـا از 
فداکارانـه  و  جانانـه  گذشـتگی،  خـود 
بـرای سـرافرازی و سـربلندی این مرز 
و بـوم از جـان و مـال خـود گذشـته  و 
کارنامـه ای تحسـین  برانگیـز از خـود 
بـه جـای گذاشـته اند. روزهـای آغازیـن شـهریور مـاه، یـادآور 
سـالروز عـروج عاشـقانه دو خدمتگـزار متعهـد و دو الگوی بارز 
مجاهـدت خالصانه؛ شـهیدان رجایـی و باهنر و و گرامیداشـت 
هفتـه دولـت اسـت و روزهـای پایانـی این مـاه، یادآور هشـت 
سـال دفـاع مقـدس و ایثار و مجاهدت های شـهیدان همیشـه 
جـاودان و ایثارگرانـی هسـت کـه از خـود گذشـتند تـا  مـا  و 
کشـورمان بـا عـزت و افتخـار زندگـی کنیـم و مانـا باشـیم.    

ایـن دو هفتـه، بهانه ای مناسـب و فرصت شایسـته ای اسـت تا 
از مـردان و زنانـی کـه بـه عنوان منابع انسـانی سـخت کوش 
و متعهـد بـرای اهـداف غایی کشـور عزیـز اسـامیمان گام بر 
داشـته و برمـی دارنـد یـاد و تجلیل کنیـم و  به دسـتاوردهای 

حاصلـه بپردازیم.
در سـال 1357 کـه بـه فرمـان معمـار کبیـر انقـاب، حضرت 
امام خمینی )ره( جهاد سـازندگی گشـایش یافت منابع انسـانی 
مخلـص و کارآمدی بـرای محرومیت زدایی از روسـتاها جذب 
ایـن نهـاد انقابـی گردیدنـد و بـا شـروع جنـگ تحمیلـی در 
کنـار نیروهای ارتش،سـپاه و بسـیج به گونـه ای نقش آفرینی 
کردنـد کـه حضرت امـام فرمودنـد: اگر جهـادی هـا نبودند به 
زودی ایـن پیـروزی هـا بـه دسـت نمی آمـد و بـه آن ها لقب 
سـنگر سـازان بـی سـنگر را دادنـد  سـاخت اولین سـازه های 
بتنی در جنگ و سـاخت موشـک با سـوخت جامد بـرای اولین 
بـار از جملـه  اقداماتـی اسـت کـه توسـط کارشناسـان جهـاد 

انجام شـده اسـت.
نفـر تحـت  تعـداد 18800  فـارس  اسـتان  از جهادسـازندگی 
آمـوزش قـرار گرفتـه  و بـه جبهـه هـا اعـزام شـده بودنـد که 
از ایـن عزیـزان سـرافراز،  تعـداد 239 نفـر به افتخار شـهادت 
نائـل گردیـده انـد، دو هـزار و یکصد نفـر جانباز و پنجـاه و دو 
نفرشـان جـزو آزادگان هسـتند و از جملـه کارهـای شایسـته و 
ماندگارشـان  احـداث  بالـغ بـر 2۴80 کیلومتـر خاکریـز،  دژ و 
سـیل بند،  1۴50 کیلومتر راه سـازی، 3200 مورد سـنگرهای 
جمعـی و انبـار مهمـات و2100 کیلومتـر کانـال،در زیـر آتـش 
دشـمن و در صـف مقـدم جبهـه هـا  و اقدامـات پشـتیبانی در 
پشـت جبهـه هـا و تامیـن  نیازهای  در روسـتاها بوده اسـت و 
بـه واقـع آنـان به هیـچ کاری نه نمـی گفتند،  بحران شـکن و 

بن بسـت شـکن بـوده اند.
درود بر شرفشان.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: شـروع سـال زراعی یک 
رویـداد مهـم در بخـش کشـاورزی اسـت و همـه کشـاورزان بـه نوعـی در تاش 
هسـتند تـا بتواننـد اقدامـات پایـه ای را بـرای بخـش کشـاورزی بـه نحو اساسـی 

انجـام دهنـد و بـا تشـریک مسـاعی تولیـدات خوبـی را رقـم بزنند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی در آیین افتتـاح "همایش 
تبییـن رویکردهـای بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس بـا محوریت جهـش تولید و 
در آسـتانه شـروع سـال زراعـی جدیـد" تصریـح کـرد: در حـال حاضـر مـا مدیران 
مجموعـه خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی فـارس گـرد هم جمـع آمده ایـم تا با 

هـم افزایـی بـر چالش های بخـش کشـاورزی فائـق آییم.
وی افـزود: تـاش می شـود بـا بررسـی اقداماتی کـه انجـام گرفتـه و برنامه هایی 
کـه در دسـتور کار قـرار دارد، بهتریـن راه کار ممکـن به منظور افزایـش بهره وری 

منابـع تولید اتخاذ شـود.
در  متعـددی  نشسـت های  روزه،  دو  همایـش  ایـن  در  کـرد:  قاسـمی تصریح   

بخش هـای مختلـف تولیـدات گیاهـی، تولیـدات دامی، صنایـع تبدیلـی و تکمیلی 
و در بحـث زمیـن برگـزار می شـود کـه هـر کـدام از معاونیـن و مدیران سـتادی، 
مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا، نماینـده مسـئولین پهنه هـای تولیـد و 

نماینـده مراکـز جهـاد کشـاورزی مسـائل خـود را مطـرح می کننـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: کشـت های سـال 
زراعـی گذشـته تحلیـل شـده کـه در ایـن همایـش بـرای سـال زراعـی جدیـد 
برنامه ریـزی می کنیـم و همـه بـا هم پای کار هسـتیم تـا بر مشـکات فائق آئیم 
و بـا هماهنگـی و انسـجام بیشـتر در خدمت کشـاورزان عزیز و کلیـه بهره برداران 

زحمتکش اسـتان باشـیم.

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

بخش کشاورزی اثرگذارترین بخش در تحقق 
جهش تولید است

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال 1399 از سـوی رهبـر معظـم انقاب تحـت عنوان 
سـال جهـش تولید گفت: بخش کشـاورزی یکـی از اثرگذارتریـن و اثربخش ترین 

حوزه هـا بـرای تحقـق جهـش تولید اسـت.
سـید محسـن قائمی افـزود: بایـد رویکـرد سـازمان جهـاد کشـاورزی را به سـمت 
افزایـش اقـام اساسـی ببریـم امـا متاسـفانه در برخـی از محصوالت اسـتراتژیک 

وارد کننـده هسـتیم و سـاالنه میلیـون هـا دالر ارز از کشـور خـارج می شـود. 
وی ادامـه داد: بایـد توجـه ویـژه ای بـه اقامی که نیاز به ارز دارد داشـته باشـیم و 

تـاش کنیم در خصـوص این محصـوالت نیز خودکفا شـویم. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: آغاز سـال زراعی، رویداد بسـیار مهمی اسـت، 
همزمـان بـا ایـن رویداد مهم در سـال جهش تولید دو روز پشـت سـر هـم خانواده 

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

محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شروع سال زراعی رویداد مهم در بخش کشاورزی است



5 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 64 - شهریورمـــــــاه 1399

بـزرگ جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در کنار هم جمع شـده اند که سـال زراعی 
را بـا یـک برنامـه خوب، مـدون و با محوریـت جهش تولید آغـاز کنند.

وی تصریـح کـرد: وزارت جهـاد کشـاورزی در سـال بیـش از 120 میلیـون تـن 
محصـوالت کشـاورزی در ارقـام مختلـف تقدیـم مـردم عزیـز کشـورمان می کند 
و اسـتان فـارس کـه ایران کوچـک نامیده شـده در بخـش کشـاورزی، تامین بالغ 
بـر 11 و نیـم میلیـون تـن از ایـن محصـوالت و شـاید بیـش از 10 درصـد از این 
محصـوالت را بـه عهـده دارد بنابراین شـروع سـال زراعی با شـکوه برگزار شـود.

قائمی بیـان کـرد: بایـد رویکـرد جهـاد کشـاورزی را بـه سـمت افزایـش اقـام 
اساسـی ببریـم امـا متاسـفانه در برخـی از محصـوالت اسـتراتژیک وارد کننـده 

هسـتیم و سـاالنه میلیـون هـا دالر ارز از کشـور خـارج می شـود. 
وی اظهـار کـرد: همایش هـای ایـن چنینـی خروجیشـان، موفقیـت در ایـن زمینه 

باشـد مایـه افتخار بـرای مجموعـه وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.
قائمی تاکیـد کـرد: دعـا می کنیـم ایـن دو روز بـا هم افزایـی، همدلـی و همراهی 

بیشـتر در مجموعـه عظیـم بخش کشـاورزی، جهـش تولید رقـم خورد.

ظفر افشون معاون استاندار فارس:
تشکیل زنجیره تولید در اولویت باشد

معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتاندار فـارس گفت: یکی از مسـائل تاثیر گذار 
در آینده بخش کشـاورزی؛ تشـکیل زنجیره ارزش است.

ظفـر افشـون تصریـح کـرد: سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه تنهایی 
نمی توانـد زنجیـره ارزش را تشـکیل دهـد و احسـاس می کنـم در ایـن زمینـه 
مشـکاتی وجـود داشـته باشـد و بایـد تـاش کـرد مشـکات پیش رو رفع شـود 
و در کان کشـور بایـد ایـن بسـترها را فراهـم کننـد و بـه تبـع آن سیاسـت ها 
و چشـم اندازها را ایجـاد  کننـد تـا سـازمان های تابعـه ایـن سیاسـت ها را دنبـال 

. یند نما
بـه گفتـه وی؛ تشـکیل زنجیره هـا باید یکـی از اولویت هـای راهبردهای اساسـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس باشـد چرا که با داشـتن اسـاتید برجسـته، 
دانشـکده های کشـاورزی، مراکـز تحقیقاتـی و بـا همـت واالیی کـه در گروه های 

جهـادی و انقابـی وجـود دارد ایـن امر عملیاتی می شـود.
افشـون با اشـاره به اینکه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بـا اسـتفاده از ظرفیت 
منابـع طبیعـی و امـور اراضی اسـتان، باید اراضی را بـه جوانان بیکار اسـتان واگذار 
کنـد، افـزود: در بحـث واگذاری ارضی شـیب دار بایـد از فرصت هـای قانونی بهره 

الزم را ببریـم و اراضـی قابل واگذاری هرچه سـریعتر واگذار شـوند.
وی بیـان کـرد: در سـال زراعی گذشـته شـاهد تاش های تمام دسـت انـدرکاران 
امـر کشـاورزی بودیـم کـه خروجـی ایـن تـاش هـا توانسـت رتبـه دوم تولیدات 

کشـاورزی اسـتان فـارس را حفـظ کند.
معـاون اسـتاندار فـارس گفـت: باید برای شـروع سـال جدیـد زراعی با اسـتفاده از 

تجربـه سـال های گذشـته تـاش کنیم تـا جایـگاه فـارس را در حوزه کشـاورزی 
ارتقـاء دهیم.

وی اظهـار کـرد: در بحـث توزیـع و رسـیدن محصوالت به دسـت مصـرف کننده 
مشـکاتی وجـود دارد کـه بایـد تـاش کنیـم ایـن مشـکات حـل شـود و جهاد 

کشـاورزی بایـد بـا یـک برنامـه درازمدت کاسـتی هـا را برطـرف کند.
افشـون در ادامـه بیـان کـرد: ایـن حـرف کـه گفتـه می شـود 92 درصـد آب های 
موجـود کشـور بـه بخش کشـاورزی اختصـاص داده شـده و خروجی آن متناسـب 
بـا میـزان آب نیسـت را قبـول نـدارم امـا در عین حـال وظیفه داریم تـاش کنیم 
بـا بـه کارگیـری روش های نویـن آبیـاری مصـرف آب در بخش کشـاورزی را به 
حداقـل برسـانیم و نیـز بایـد بـه سـمت کشـت های جایگزیـن برویـم تـا بتوانیـم 

ارزش افزوده بیشـتری داشـته باشـیم.

معـاون اسـتاندار فـارس اظهار کرد: در بخش صادرات بخش کشـاورزی در اسـتان 
فـارس مشـکاتی وجـود دارد کـه انتظار اسـت بـرای حل این مشـکات تاش و 

شـرایط صادرات فرآورده های کشـاورزی فراهم شـود.
وی ابـراز کـرد: سـازمان جهاد کشـاورزی در میان دسـتگاه های مرتبـط اقتصادی 
یکـی از بهتریـن دسـتگاه هایی اسـت کـه در امـر روان سـازی امـور مراجعیـن، 

تکریـم اربـاب رجـوع و سـهولت انجـام کار جایـگاه ویـژه ای دارد.

عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
استان فارس در اجرای طرح گندم  بنیان 

رتبه اول کشور را دارد
در ادامـه ایـن آییـن قائـم مقـام وزیر جهاد کشـاورزی با بیـان اینکه اسـتان فارس 
یکـی از دو اسـتان انحصـاری در اجـرای طـرح گنـدم بنیـان اسـت، گفت: اسـتان 
فـارس در اجـرای طـرح گنـدم بنیـان رتبـه اول، اسـتان خوزسـتان رتبـه دوم و در 

ایـن خصـوص جایگاه سـومی وجود نـدارد.
عبـاس کشـاورز تصریـح کرد: اسـتان فارس بـا اجرای طـرح گندم بنیان توانسـت 
بـا آب کمتـر، تولیـد بیشـتر داشـته باشـد و ضمـن ایجاد بـاور در کشـاورز، کاهش 

هزینـه هـا را بـه خوبی دنبـال کند.
ایـن مقـام مسـئول با تاکیـد بر اینکه اسـتان فارس نگین حفظ پنبه کشـور اسـت، 
ابـراز کـرد: اگر این مجموعه را نداشـتیم هشـت سـال دیگـر باید پنبـه را در کتاب 

درسـی به دانش آمـوزان معرفـی می کردیم.
وی ضمـن تاکیـد بـر این نکته که؛ کشـاورزان ایـران خیلی باهوش هسـتند که در 
سـرزمین خشـک، غـذا، آبادانـی و سرسـبزی را بـرای عموم بـه ارمغـان می آورند، 
اظهـار کـرد: اسـتان فـارس رکـورد دار عملکـرد تولیـد در واحـد سـطح محصـول 
کینـوا در کشـور اسـت؛ اگـر صنعـت غذایـی و دارویـی نیـز در کنـار تولیـد ایـن 

محصـول قـرار گیـرد یـک جواهر می شـود.
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قائـم مقـام وزیر جهاد کشـاورزی ضمـن گایـه از کارخانه های قند اسـتان فارس 
کـه در کشـت پاییـزه چغنـدر قنـد همراهـی خوبـی نمی کننـد و اینکه ایـن روِش 
دوسـتی، همـکاری و حمایـت از تولیـد ملی و جهش تولید نیسـت، افزود: در سـال 
1396 کشـور تـا مـرز خود کفایی شـکر پیش رفت اما در سـال 1398یـک میلیون 
و 700 هـزارر تـن شـکر وارد کردیم، باید از ظرفیت کشـور اسـتفاده کنیم تا نیازی 

به واردات نباشـد.
وی بیـان کـرد: اسـتان فـارس در بعضـی مـوارد مثـل گنـدم و کلزا عالی اسـت و 
خـودش را خـوب تطبیـق داده اسـت امـا در بعضـی مـوارد، نـه اینکـه مـا کوتاهی 

کردیـم بلکـه نتوانسـتیم دیگـران را با خـود همـراه کنیم.
کشـاورز بـا یـاد آوری اینکـه در حـال حاضـر بیـش از 80 درصـد نیـاز کشـور بـه 
محصـوالت کشـاورزی را از تولیـد داخلـی تامیـن می کنیـم و وضعیت کشـاورزی 
مـا خیلـی خـوب اسـت، می افزایـد: کشـاورزی کشـور پـر پتانسـیل، پویـا و خاق 
اسـت و خاقیـت هـا در بخـش کشـاورزی بایـد مکتـوب شـود تـا مـردم بدانند با 
همـه فشـارها، تهدیدهـا و تحریـم هـا چـه اتفاقاتـی در حـوزه کشـاورزی رخ داده 
و کشـاورزی کشـور سـرفراز، پویـا، آرام و مطمئـن تامیـن غـذای کشـور را انجـام 

می دهـد.
وی بـا ایـن توصیـه کـه بـرای مقابلـه با مشـکات نیـاز بـه رویکردهای سیاسـی 
وسـیعی تری داریم و باید دوراندیشـی بیشـتری داشـته باشـیم و کمی در آنچه که 
انجـام می دهیـم تجدیدنظـر کنیـم، بیـان کـرد: تصور نشـود که تاش کم اسـت 
و خـدای نکـرده کسـی بـی توجه اسـت و کسـی درک نمی کنـد کشـاورز و دامدار 

چـه می کشـد، شـرایط ایجاد شـده مسـئولیت ما را بیشـتر کرده اسـت.
قائـم مقـام وزیـر جهاد کشـاورزی با اشـاره به اینکه صـادق ترین خدمتگـزاران در 
بخـش کشـاورزی فعالیـت می کننـد و حاصـل تاش آنان این اسـت کـه وضعیت 
رشـد کشـاورزی بـا همـه مشـکات مثبـت اسـت، گفـت: بـه دالیلـی دنیـا هنوز 

کشـاورزی را تجـاری نمی بینـد کـه اولیـن عامـل آن امنیت غذایی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بایـد بـه موضوع امنیـت غذایی، شـرایط کشـور و نیاز امروز کشـور 
بیشـتر توجـه کنیـم و تـاش هـا خیلـی بیشـتر شـود؛ در کشـاورزی در مـواردی 
توفیق هـای عالـی داشـتیم و تولیـد عملکرد برخی محصـوالت مـا غیرقابل تصور 

اسـت و برخـی از کشـاورزان مـا در دنیـا نفـر اول و رکوردار هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: گروهـی از کشـاورزان نیـز نیمـه موفق و 
گروهـی نیـز بـه دلیل فقر سـرمایه یا عـدم فرصت بـرای انتقال تکنولـوژی موفق 

نیسـتند کـه بایـد تاش شـود گـروه سـوم بـه گـروه اول و دوم بپیوندند.
وی بـه موضـوع تکمیـل زنجیـره تولیـد مـواد غذایی نیـز گریـزی زد و افـزود: در 
تکمیـل زنجیـره تولید غفلت زیادی شـده اسـت، زنجیره تولیـد را فراموش کردیم، 
زنجیـره بـا تولیـد کننـده اتصالی نـدارد بلکـه در مـواردی مقابل هم قـرار دارند که 
بایـد در ایـن زمینـه آسـیب شناسـی صـورت بگیـرد؛ در بحـث زنجیـره در دنیـا یا 
گروهـی از تعاونـی هـا متولـی هسـتند یـا زنجیره شـخصی اسـت که ما در کشـور 

بایـد بیـن ایـن نمونه زنجیـره را تشـکیل دهیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اعـام اینکـه تفـاوت نـرخ محصـوالت در مزرعـه بـا نرخ 
خریـد مصـرف کننـده خیلی زیاد اسـت و این نشـان از غفلت از این موضع اسـت، 
ابـراز کـرد: یـا بایـد خودمان زنجیـره ارزش درسـت کنیم یا باید سـراغ کشـاورزی 

برویم؛ قـراردادی 
بـه عقیـده وی اگـر زنجیره تولیـد محصوالت کشـاورزی را ایجاد کنیم کشـاورزان 

کار خود را توسـعه داده و رشـد کشـاورزی را به ارمغـان می آورد.
کشـاورز کـه به گفته خود ۴0 سـال سـابقه مدیریتـی در بخش کشـاورزی را دارد، 
می گویـد: سـرمایه کشـاورزی ناچیـز اسـت، در دهه 70 سـهم کشـاورزی در تولید 
ناخالـص ملـی 15 درصـد بـوده امـا در حال حاضـر به هفت درصد رسـیده اسـت؛ 

اگـر کشـاورزی عالـی کار کنـد می توانـد سـالی پنج تا هشـت درصد بهـره وری را 
بـاال ببـرد که تاکنـون چنیـن اتفاقی نیفتاده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ بـا ایـن هزینـه هـا، پولـی کـه در کل کشـور از دهـه پنجـاه بـه ما 
تزریـق شـده هیـچ گاه بیـش از پنـج درصـد سـرمایه ملـی نبـوده اسـت بنابرایـن 

کشـاورزی از کمبـود سـرمایه در طـول تاریـخ رنـج می بـرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه در مـواردی تکنولوژی هـای مـا 
تکنولـوژی پیشـرفته جهانـی اسـت اگرچـه شـرایط تحریـم کار را برای ما سـخت 
کـرده اسـت، اظهـار کـرد: وابسـتگی بـه تکنولـوژی مـا را آسـیب پذیـر می کند از 
ایـن رو بایـد تـاش شـود تـا تکنولوژی های بخـش کشـاورزی ارتقا یابد تـا مبادا 

روزی برسـد کـه عملکـرد مـا پاییـن بیاید.
وی بـا تشـریح اینکـه بـه هیـچ وجـه نباید اجـازه دهیـم میلـی گرمـی از تولیدات 
بخـش کشـاورزی کـم شـود، تصریـح کـرد: شـرایط کشـور ایجـاب می کنـد تـا 

غـذای فـراوان و بـا قیمـت مناسـب در دسـترس مـردم باشـد.
قائـم مقـام وزیر با اشـاره بـه ظرفیت های بخش کشـاورزی در افزایـش بهره وری 
و تولیـد ناخالـص ملـی گفـت: ارکان وزارت جهاد کشـاورزی برای حل مشـکات 

حـاد پیـش بینی نشـده ایـن بخش تـاش می کنند.
وی بـه نقـش سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی، از بانک کشـاورزی قدردانی 
کـرد و افـزود: اگـر زنجیـره تولیـد را ایجـاد کنیـم کشـاورزان کار خـود را توسـعه 

می دهنـد و رشـد کشـاورزی را بـه ارمغـان می آورنـد.
وی بـا بیـان اینکـه بخـش کشـاورزی چـه در شـرایط عـادی چـه در بحران های 
شـدید بـا سـرافرازی اقتصـاد کشـور را نجـات داده اسـت وضعیـت ایـن بخـش را 
مناسـب ارزیابـی کـرد و اظهار کـرد: در حال حاضـر بیش از 80 درصد نیـاز خود را 

از تولیـد داخلـی تامیـن می کنیم.
وی فعـاالن بخـش کشـاورزی را صـادق ترین خدمتگـزاران و حاصـل تاش آنان 
را وضعیـت مثبـت رشـد کشـاورزی بـا وجود همه مشـکات دانسـت و ابـراز کرد: 

بـرای مقابلـه با مشـکات بـه رویکردهای سیاسـتی وسـیعی تری نیـاز داریم.

شاهرخ شجری
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

پایین بودن سرمایه گذاری، چالش
بخش کشاورزی

در ادامـه ایـن آییـن معاون توسـعه مدیریت و منابـع وزارت جهاد کشـاورزی گفت: 
منفـی بـودن تـراز بخـش کشـاورزی، پاییـن بودن سـهم ارزشـی بازارهـای هدف 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی، کاهـش میـزان منابـع ارزی و اعتبـاری و پایین 
بـودن سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی از جملـه چالش هـای پیـش روی 
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بخش کشـاورزی اسـت.
شـاهرخ شـجری افزود: در شـرایط سـخت اقتصـادی کنونی بـرای تقویـت انگیزه 
تولیـد در کشـاورزان، بایـد حمایـت اعتبـارات برای خرید هـای تضمینـی و توافقی 

صـورت بگیرد.
بـه گفتـه وی؛ صنـدوق توسـعه ملـی 10 درصـد از ورودی ارزی ایـن صنـدوق را 
بایـد بـه بخش کشـاورزی تخصیـص دهد کـه این موضـوع در قانون نیـز تصریح 

شـده است.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه 15 درصـد از منابـع اعتبـاری بانک هـای 
غیرتخصصـی بایـد بـه بخـش کشـاورزی تخصیص پیـدا کنـد، خاطر نشـان کرد: 
همچنیـن انتظـار داریـم سـهم اعتبـاری بخـش کشـاورزی از محل اعتبار اشـتغال 

پایـدار روسـتایی و عشـایری از ۴5 درصـد بـه 60 درصـد افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه رویکـرد وزارت جهـاد کشـاورزی بـه اشـتغال بیان کـرد: رویکرد 
این وزارتخانه حرکت از کشـاورزی تولید محور به سـمت کسـب و کار کشـاورزی 

است.
شجری؛ مهمترین راهبرد ارتقای امنیت غذایی را اتکا بر تولیدات 

داخلی و به استناد اسناد باال دستی دانست.
معـاون وزیرجهـاد کشـاورزی تصریـح کـرد: ارتقـای بهـره وری عوامـل و منابـع 
تولیـدی و بهبـود تراز تجاری از طریق سیاسـت های مدیریتـی از دیگر راهبردهای 

وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.
وی ابـراز کـرد: میـزان تولیـدات بخـش کشـاورزی از 96 میلیـون و 890 هزار تن 
از سـال 1392 بـه بیـش از 123 میلیـون تـن در سـال 1398 رسـیده و پیش بینی 

می شـود بـه بیـش از 128 میلیـون تـن در سـال 1399 ارتقـا یابد.
شـجری اظهـار کـرد: تولید محصوالت زراعـی از 68 میلیون تن در سـال 1392 به 
83.5 میلیـون تـن در سـال 1398 افزایـش یافتـه و افزایش تولید ایـن محصوالت 

تـا بیـش از 86 میلیـون تن در سـال 1399 پیش بینی می شـود.
وی یـادآور شـد: تولیـد محصـوالت باغی در سـال 1392، 16 میلیون تـن بوده که 
در سـال 1398 بـه 23 میلیـون تن افزایش یافته و پیش می شـود تـا بیش از 2۴.7 

میلیـون تن در سـال 1399 افزایـش پیدا کند.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی تاکیـد کـرد: در رابطه بـا تولید محصـوالت دامی و 
طیـور نیـز میزان تولیـدات در سـال 1392، 12 میلیون تن بوده که در سـال 1398 
بـه 15.7 میلیـون تـن افزایـش یافتـه و پیـش بینـی می شـود در سـال 1399 بـه 

بیـش از 16 میلیـون تن افزایـش یابد.
وی اذعـان کـرد: همچنیـن در بخـش صیـد و پـرورش آبزیـان تولیـد از 890 هزار 
تـن در سـال 1392 بـه یـک میلیون و 280 هـزار تن در سـال 1398 افزایش یافته 
و پیـش بینـی می شـود تـا بیـش از یـک میلـون و 370 هزار تـن در سـال 1399 

افزایـش یابد.
وی افـزود: از نظـر ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی، در اکثر سـال ها رشـد مثبت 

و بزرگتـر از رشـد تولیـد ناخالص داخلی اسـت.
در ادامـه ایـن آیین از اطلس اراضی کشـاورزی اسـتان فارس، "اطلـس هوا و اقلیم 
شناسـی کشـاورزی اسـتان فـارس" و کتـاب برآورد سـطح زیر کشـت محصوالت 
راهبـردی در اسـتان فـارس رونمایـی شـد کـه اطلـس اراضـی کشـاورزی اسـتان 
فـارس در قالـب 30 کتـاب منتشـر شـده اسـت همـه اراضـی زراعـی و باغـی در 
دو بخـش آبـی و دیـم، بـه کمـک سـنجش از دور تفکیـک و در قالب نقشـه های 
رقومی مسـتند شـده اسـت، ایـن مجموعـه بـه همـراه یـک عـدد سـی دی حاوی 
داده هـای  پایـگاه  بـه  مدیـران  دسترسـی  کـه  شـده  رقومی منتشـر  نقشـه های 

دیجیتـال را ایجـاد می کنـد.

رونمایی از اطلس اراضی کشاورزی 
استان فارس

در ادامـه ایـن آییـن از مجموعـه اطلس اراضی کشـاورزی اسـتان فـارس رونمایی 
. شد

ایـن مجموعـه توسـط دفتـر فناوری های نوین سـازمان جهـاد کشـاورزی و مرکز 
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس طی دو سـال همـکاری و با 
کمک مسـئولین پهنه کشـاورزی و مدیران شهرسـتان ها به انجام رسـیده اسـت.

در ایـن مجموعـه کـه در قالـب 30 کتاب منتشـر شـده اسـت همه اراضـی زراعی 
و باغـی در دو بخـش آبـی و دیـم، بـه کمـک سـنجش از دور تفکیـک و در قالب 
نقشـه های رقومی مسـتند شـده اسـت، ایـن مجموعـه بـه همـراه یـک عدد سـی 
دی حـاوی نقشـه های رقومی منتشـر شـده کـه دسترسـی مدیـران بـه پایـگاه 

داده هـای دیجیتـال را ایجـاد می کنـد.

با حضور قائم مقام وزیر؛

رونمایی از اطلس هواشناسی کشاورزی 
استان فارس

در آییـن همایـش تبییـن رویکردهای بخش کشـاورزی اسـتان فارس بـا محوریت 
جهـش تولیـد، از "اطلـس هوا و اقلیم شناسـی کشـاورزی اسـتان فـارس" رونمایی 

. شد
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، ایـن کتاب بـه عنوان یـک مجموعه 
مرجـع در حـوزه  هـوا و اقلیـم شناسـی کشـاورزی بـه منظـور دسترسـی بهتـر 
کارشناسـان، تصمیم سـازان و فعاالن بخش کشـاورزی توسـط دفتـر فناوری های 

نویـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس تهیه شـده اسـت.
اطلـس مذکـور شـامل نقشـه های هـم مقـدار آب و هوایی )هـم دما، هـم رطوبت، 
هـم بـارش و ...( اسـت، رسـم نقشـه های هم مقـدار آب و هوایی این امـکان را در 
اختیـار کاربـر قـرار می دهـد تا بتواند به سـهولت و آسـانی یک دید کلی از شـرایط 
آب و هوایـی منطقـه داشـته باشـد، اطاعـات اولیـه مورد نیـاز خود را اسـتخراج و 

شـرایط آب و هوایـی مناطـق مختلـف را با یکدیگر مقایسـه کند.
نقشـه های تهیـه شـده، در سـه دسـته بلند مـدت )طوالنی مـدت 20 سـاله(، میان 
مـدت )ماهانـه، فصلـی و سـاالنه(، کوتـاه مدت )نقشـه های مـوردی در سـال 98( 

رسـم شـده است.
سـینوپتیک،  ایسـتگاه های  از  اطلـس  ایـن  در  شـده  بـرده  اقلیمی بـکار  آمـار 
ایسـتگاه های  باران سـنجی سـازمان هواشناسـی اسـتان فـارس،  اقلیم شناسـی و 
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خـودکار هواشناسـی اسـکادا و ُکمـا )متعلـق بـه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس( تهیـه شـد.

ایـن رونمایـی بـا حضـور عبـاس کشـاورز قائـم مقـام وزیـر جهـاد کشـاورزی؛ 
شـاهرخ شـجری معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع و امیررضـا توکلـی مدیـر کل 
رفـاه و پشـتیبانی وزارت جهـاد کشـاورزی و ظفر افشـون معـاون هماهنگی و امور 

اقتصـادی اسـتانداری فـارس صـورت گرفـت.
همایـش تبییـن رویکردهـای بخش کشـاورزی اسـتان فـارس بـا محوریت جهش 
تولید روز سـه شـنبه بیسـت و پنجم شـهریور ماه آغاز به کار کرد و روز چهارشـنبه 

بیسـت و ششـم به کار خـود خاتمه داد.
در مراسـم افتتـاح ایـن همایـش عباس کشـاورز قائم مقام وزیر، شـاهرخ شـجری 
معاون توسـعه مدیریت و منابع و امیررضا توکلی مدیر کل رفاه و پشـتیبانی وزارت 
جهـاد کشـاورزی، ظفـر افشـون معـاون هماهنگـی و امـور اقتصـادی اسـتانداری، 
محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید 
محسـن قائمی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مدیران دسـتگاه های وابسـته به سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مدیران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیـران جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس حضور داشـتند.

با حضور قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی؛
رونمایی از کتاب برآورد سطح زیر کشت 

محصوالت راهبردی در استان فارس
رئیـس دفتـر فـن آوری های نوین سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـا حضور عباس کشـاورز قائـم مقام وزیر جهاد کشـاورزی از کتابچه هـای "برآورد 
 GIS سـطح زیرکشـت محصـوالت راهبـردی فارس)گندم، کلـزا، برنج( بـه کمک

و سـنجش از دور" رونمایی شـد.

حسـین صحراییـان جهرمی تصریـح کـرد: کتابچه هـای مذکـور با هدف دسـتیابی 
بـه اطاعـات کشـاورزی بـروز و قابـل اطمینـان و بـه منظـور اتخـاذ تصمیم های 

بخشـی، منطقـه ای، ملـی و بیـن المللی تهیه شـد. 
بـه گفتـه وی؛ در تهیـه ایـن کتابچه ها؛ تـوان و نقش فـن آوری هـای نوین نظیر 
Glob�( و سـامانه موقعیت یاب جهانی )Remote sensing, RS )سـنجش از دور 
GIS(،Geo� و سـامانه های اطاعـات جغرافیایی )al positioning system,GPSS

graphic Information system( روشـن است.

صحراییـان افـزود: بـه طـوری کـه تجمیـع کلیـه اطاعـات مکانـی و توصیفی به 
صـورت نقشـه و جـداول میسـر شـده و امـکان بـروز رسـانی اطاعات تسـهیل و 
تسـریع شـده و از طرفـی امـکان تجزیه و تحلیل عوامل مختلف و شـبیه سـازی و 

اسـتفاده از مدل هـای گوناگـون نیز میسـر می شـود.
رئیـس دفتـر فـن آوری هـای نوین سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز 
کـرد: کتابچه هـای تهیـه شـده در ایـن دفتـر )گنـدم، کلـزا و برنج( که بـه صورت 
مسـتمر و در هـر سـال زراعـی از 5 سـال اخیـر تهیه و بـه صورت نقشـه، جدول و 

فایل هـای رقومـی در اختیـار مدیـران شهرسـتانی و اسـتانی قـرار می گیرد.
صحراییـان تاکیـد کـرد: دقـت مکانـی ایـن نقشـه هـا بیـش از 90 درصد بـوده و 

اقدامی موثـر در جهـت تولیـد آمـار دقیـق و مـکان محـور بـه شـمار مـی رود.
ایـن رونمایـی بـا حضـور عبـاس کشـاورز قائـم مقـام وزیـر جهـاد کشـاورزی؛ 
شـاهرخ شـجری معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع و امیررضـا توکلـی مدیـر کل 
رفـاه و پشـتیبانی وزارت جهـاد کشـاورزی و ظفر افشـون معـاون هماهنگی و امور 

اقتصـادی اسـتانداری فـارس صـورت گرفـت.

خالصه نشست ها:
در ادامـه ایـن همایـش 6 نشسـت های مختلفی برگزار شـد که به ترتیب به شـرح 

ذیل بـه آن ها پرداخته می شـود:
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نشست اول:
نشسـت اول بـه ریاسـت حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و اعضاء نشسـت شـامل: هدایت الـه رحیمی رئیس 
سـازمان تعاون روسـتایی، ابراهیم زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي 
و منابـع طبیعـي اسـتان فـارس و ذبیـح اله سیروسـی نماینـده مدیران شهرسـتان 
بـود کـه آقایـان بهمنی، احمـد دهقـان، مجیدرضا پـاکاری، حمید دبیـری، علیرضا 
پرویـزی، هدایـت الـه رحیمی، فرهاد شـریفی، امیر اسـامی، ذبیح اله سیروسـی و 

حسـین پژمـان در حـوزه کاری خود صحبـت نمودند. 

خاصه مباحث مطرح شده در نشست شماره 1 به شرح ذیل است:
در سـال زراعـی 1399 � 1398 معاونـت تولیـدات گیاهـی بـا تمرکـز بـر افزایـش 
بهـره وری منابـع تولیـد پروژه هـای موفقـی را اجـرا کـرده اسـت که مهـم ترین و 

ترین: موفـق 
 - اجـرای موفـق پـروژه افزایـش عملکـرد گنـدم در نظـام تولیـد گنـدم بنیـان در 
سـطح 12 هزار هکتار در هشـت شهرسـتان و مهمترین دسـتاوردهای این پروژه :

- ارتقـای عملکـرد بیـش از شـش تـن در هکتـار، کاهـش 30 کیلوگـرم در هکتار 
مصـرف بـذر، محلول پاشـی تلفیقـی قارچ کـش و ریزمغذی ها در سـطح 67 هزار 
هکتـار متوسـط افزایـش تولیـد 750 کیلو در هکتار، توسـعه کشـت روی پشـته در 
سـطح 1۴00 هکتـار کـه کاهـش 30 درصـدی مصـرف آب کاهـش 30 درصدی 

مصـرف بـذر و صرفـه جویـی 25 درصـد هزینه هـا از مزایای آن بوده اسـت.
- اجـرای طـرح انتخـاب مشـارکتی ارقـام گنـدم کـه منجـر بـه معرفـی چنـد رقم 

گنـدم پرمحصول شـده اسـت.
- مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی در سـطح 32 هـزار هکتـار و جلوگیـری از هـر گونـه 

خسـارت بـه مـزارع و بـاغ ها.
- اجـرای طـرح تولیـد محصـول گواهی شـده و اسـتاندارد کـه منجر بـه اخذ 125 

گواهی ICM شـد
- واردات و توزیـع 12 هـزار اصلـه نهـال رقـم مجـول و کاشـت در سـطح 600 

هکتـار بـه منظـور تکثیـر ایـن رقم تجـاری.
- توسعه گلخانه ها و سایبان در سطح 201 هکتار.

- تولید 50 هزار تن بذور گندم گواهی شده و توزیع 25 هزار تنی آن.
- تامین 131 میلیارد تومان به منظور خرید ادوات مکانیزاسیون و ماشین آالت

-  عمده چالش های سال زراعی پیشرو:
قیمـت بـاالی بـذور گواهـی شـده و تخصیـص کـم یارانـه و در نتیجـه کاهـش 
اسـتقبال از بـذر گواهـی شـده عدم اعام بـه موقع قیمـت خرید گنـدم تضمینی و 

کلـزا و ایجـاد تردیـد در انتخـاب نوع کشـت توسـط کشـاورزان
افزایـش قیمـت نهـاده بـه ویـژه کودهـای فسـفاته و پتاسـه و آفت کش هـا و در 

نتیجـه افزایـش هزینه هـای تولید.

نشست دوم:
اعضاء نشست:

نشسـت دوم بـه ریاسـت مهـدی صادقی معـاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و اعضاء نشسـت شـامل: میعـاد امین پـور رئیس 
گـروه نوسـازی و تحـول اداری، فرج اله عباسـی مدیر بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و 
پاسـخگوئي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و کاووس همتی 
نماینـده مدیـران شهرسـتان بـود کـه خانـم هـا ناهیـد هژبـری و میعاد امیـن پور 

و آقایـان سـید عبـاس رضـوی نـژاد، حسـین جعفـری، افشـین فرهادی، فـرج اله 
عباسـی، سـید رحمـان هاشـمی، علیرضـا واحـدی پـور، کاووس همتـی و مهـدی 

صادقـی در حـوزه کاری خـود صحبـت نمودند. 
خاصه مباحث مطرح شده در نشست شماره 2 به شرح ذیل است:

مهـدی صادقـی مدیـر پنـل تخصصـی حـوزه معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع، 
بازرسـی و ارزیابـی عملکـرد، انفورماتیـک و روابـط عمومـی:

بـا عنایـت بـه اهمیـت وظایـف محولـه بـه ایـن معاونت بـه ویـژه در بعد سـرمایه 
انسـانی و چالش هـای روزانـه، آنـی و اعتبـاری اقدامـات انجـام شـده، چالش ها و 

راهکارهـای موثـر بـه طـور اجمالـی مـورد بحث قـرار گرفت.
 بزرگتریـن و مهمتریـن چالـش موجـود در ایـن حـوزه کمبـود اعتبـارات هزینه ای 
و  مدیریـت شهرسـتان  روزمـره  فعالیت هـای  مالـی عمـده  تامیـن  منبـع  اسـت 

اسـت. تعاونـی  مدیریت هـای 
نیروهـای  کارگیـری  بـه  بـا  و  برنامه ریـزی صحیـح  و  بـا همدلـی  اسـت  امیـد 

شـود. احسـاس  کمتـر  بـار  ایـن  سـنگینی  اندیشـمند  و  متعهـد  متخصـص، 
 سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با توجه بـه وظایف متعـددی که به عهـده دارد 
تامیـن کننـده امنیـت غذایـی اسـت کـه متوقع بر ایـن اسـت، مسـئولین ذی ربط 
بـه ایـن موضوع اهتمام بیشـتری داشـته باشـند. تا بتوان بـه نوعی ایثـار همکاران 

بـی ادعـای بخـش کشـاورزی در همـه زمینه ها را جبـران کرد.

نشست سوم:
نشسـت سـوم به ریاسـت جعفر صبـوری پور معـاون برنامه ریزی و امـور اقتصادی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و اعضاء نشسـت شـامل: صمـد رنجبری 
مدیـر توسـعه بازرگانی، سـید عبداله جزایـری مدیر صنایع تبدیلـی و غذایی و ناصر 
انصـاری نماینـده مدیران شهرسـتان بود کـه آقایان محمود کجوری، محمدحسـن 
رزاق منـش، غامرضـا مقصـودی، صمـد رنجبـری، سـید عبداله جزایـری، محمد 
رضـا خالقـی پـور، نـادر محمـودی، پزشـکی، مجتبـی حیـدری، ناصـر انصـاری و 

جعفـر صبـوری پـور در حـوزه کاری خود صحبـت نمودند. 
خاصه مباحث مطرح شده در نشست شماره 3 به شرح ذیل است:
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جعفر صبوری پور مدیر پنل برنامه ریزی و امور اقتصادی:
- موضوعات مطرح شده:

در ایـن نشسـت مدیـران حوزه های سـرمایه گـذاری بانـک کشـاورزی و صندوق 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی در خصوص نحـوه تأمین مالـی فعالیت های 

بخش کشـاورزی صحبـت کردند
مدیـران صنایـع تبدیلـی و توسـعه بازرگانـی در خصـوص ضرورت هـای توسـعه 
صنایـع تبدیلـی، زنجیره ارزش و نظـارت بر نهادها و قیمت محصوالت کشـاورزی 

بـه عنـوان حلقه های پـس از تولیـد اشـاره کردند.
مدیـران بودجـه، آمـار و بیمه و اداره مخاطـرات اعتبارات و اقدامـات حمایتی دولت 
را در بخـش کشـاورزی تشـریح کردنـد و مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا 

چالش هـای اجرایـی در حوزه هـای فـوق را به جلسـه ارائـه داد.

 - دستاوردهای حوزه معاونت:
ارتقای تفکر برنامه ریزی در سطح سازمان و دستگاه وابسته 

تنوع بخشی به اعتبارات و تسهیات در حوزه های مختلف 
توجه به سامانه های مورد نیاز در همه معاونت ها، مدیریت ها و و ادارات

توجه به تشکیل و راه اندازی صندوق های حمایت شهرستانی
- تاکیدات جلسه بر رفع مشکات فعلی در شهرستان:

ارتقـاء سـطح واحـد طـرح و برنامـه شهرسـتان ها بـه اداره بـا توجـه بـه حجـم 
فعالیت هـا و اهمیـت آن بـا پیگیـری ملـی.

اباغ به موقع موافقت نامه ها و اعتبارات به شهرستان ها 
جلسـات مشـترک جـذب تسـهیات مختلـف اباغی بین شـعب بانک کشـاورزی 

و مدیریـت جهاد کشـاورزی
 تأکیـد بـر ورود همزمـان با کشـت اطاعات سـامانه پهنه بندی توسـط مسـئولین 

پهنـه ها و نظـارت مدیران شهرسـتان ها 
لـزوم برگـزاری جلسـات رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان و کمـک بـه فعال سـازی 

واحدهـای راکـد و نیمـه فعـال 
اسـتفاده از ظرفیت هـا و فرصت هـای سـرمایه گذاری و هدایـت سـرمایه گذاری بـه 

سـوی اولویت هـا خصوصـًا در مجوزهـای بی نام و توسـعه صنایـع تبدیلی
 تاکید بر توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی و کسب و کارهای نوپا 

تقویـت سـرمایه صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتان ها و 
افزایـش ظرفیـت خدمات رسـانی بـه سـهامداران.

نشست چهارم:
نشسـت چهـارم بـه ریاسـت محمـود باصـری مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فارس و اعضاء نشسـت شـامل: عبدالحسـن صمدنـژاد مدیرکل 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فـارس و مهدی اعیـان منش نماینـده مدیران 
شهرسـتان بـود کـه آقایان محمـود باصری، عبدالحسـن صمدنژاد و مهـدی اعیان 

منـش در حـوزه کاری خـود صحبـت نمودند.
خاصه مباحث مطرح شده در نشست شماره ۴ به شرح ذیل است:

- محمود باصری عضو پنل حوزه زمین:
- مسائل مطرح شده در حوزه امور اراضی 

پیگیری مجدانه شهرستان ها در خصوص رفع تداخات پاک ها 
نظارت بر واگذاری اراضی

نظـارت بـر مجوزهـای صـادر شـده اسـتفاده از ظرفیت هـای تبصره 2 مـاده 10 و 
مـاده 3 قانـون حفـظ کاربـری اراضی

تدویـن شناسـنامه تغییـر کاربری هـای مجـاز در حـوزه اراضی کشـاورزی )شـامل 
بـاغ شـهرها و سـاخت و سـاز های اطراف روسـتاها(

پیگیـری پاک هـای کاداسـتر شـده شـش دانـگ مسـتثنیات بـه منظـور صـدور 
اسـناد تـک برگ

 ارائه مسائل و چالش های ملی و استانی حوزه امور اراضی
 ارائه پیشنهادهای ملی و استانی حوزه امور اراضی

 ارائـه پیشـنهاد جهـت اجرایـی کـردن واگـذاری بخـش امـور اراضـی بـه بخـش 
غیردولتـی

-  مسائل مطرح شده در حوزه مراتع:
 ارائه مطالب در خصوص مراتع و ظرفیت آنها 

آمار آتش سوزی ها و علل آن آمار عملکردی کاداستر اراضی ملی
 آمار عملکرد حوزه آبخیز داری و ظرفیت ها و پتانسیل ها

 تشـکیل تیـم ورزیـده و آمـوزش دیـده در اسـتان )شهرسـتان ها و روسـتاها( بـه 
منظـور مقابلـه بـا آتش سـوزی ها 

آمادگـی الزم حـوزه اداره کل منابـع طبیعی و شهرسـتان هـا در خصوص همکاری 
اجرای رفـع تداخات

نشست پنجم:
نشسـت اول به ریاسـت ابراهیـم زارع رئیس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزي 
و منابـع طبیعي اسـتان فـارس و اعضاء نشسـت شـامل: حمیدرضـا ابراهیمی مدیر 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین 
صحرائیـان جهرمی رئیـس دفتـر فناوری هـای نویـن و فرامـرز نوعـی خدآبـادی 
نماینـده مدیـران شهرسـتان بـود کـه خانـم طاهـره اوجـی و آقایـان حمیدرضـا 
ابراهیمـی، حسـین صحرائیـان جهرمـی، سـعید یعقوبـی، فرامرز نوعـی خدآبادی و 
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ابراهیـم زارع در حـوزه کاری خـود صحبـت نمودنـد. 
خاصه مباحث مطرح شده در نشست شماره 5 به شرح ذیل است:

- حمیدرضا ابراهیمی مدیر پنل آموزش، ترویج و فناوری نوین
در ایـن نشسـت ضمـن تشـریح رویکردهـا، برنامه هـا، چالش هـا و راهکارهـا و 
دسـتاوردها در حـوزه مـورد اشـاره بـه عملکـرد آن شهرسـتان ها و انتظـارات از 

آنـان مطرح شـد.
در ادامـه نشسـت نماینـده روسـای مراکـز جهـاد کشـاورزی، نماینـده مروجیـن 
مسـئول پهنـه و نماینـده مدیـران جهـاد کشـاورزی خواسـته ها و پیشـنهادات را 
بـرای بهبـود فرآیندهـای برنامه ریـزی سـتادی و فراهـم کـردن ملزومـات اجرای 

برنامه هـا ارائـه کردنـد.
 اسـتفاده گسـترده تر از ظرفیت هـای تحقیقاتی، آموزش های ضمـن خدمت برای 
مروجیـن مسـئول پهنـه، توسـعه آموزش هـای مجـازی، تـداوم آمـوزش حضوری 
بـا رعایـت پروتکل هـا، تامیـن اعتبـارات، منابـع و تجهیـزات بـرای آموزش هـای 
عملـی بهره بـرداران بـا توجـه به شـرایط اقلیمـی و انجام پهنـه بنـدی؛ در انتخاب 
نمونه هـا، بهـره گیـری از فناوری هـای نوین نظیـر سـنجش از دور و عکس های 
هوایـی بـرای تعییـن سـطوح زیـر کشـت و حـدود اراضـی از جمله مسـائل مطرح 

شـده در این نشسـت بود.
ابراهیم زارع مدیر پنل آموزش، ترویج، فناوری های نوین و تحقیقات:

در ایـن پنـل آخرین دسـت آوردهای پژوهشـی و فن آوری اسـتان بیان شـده و بر 
اسـتفاده از فضـای مجـازی و تکنولـوژی نـو برای انتقـال دانش در قالـب دو طرح 

محققیـن معیـن و یـاوران تولید تاکید شـد. 
در حـوزه آمـوزش، ضـرورت همکاری بیشـتر مدیران شهرسـتان ها در نیازسـنجی 
واقعـی در زمینـه آمـوزش کارکنـان و بهره برداران اشـاره شـد و مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی خواسـتار مطالبه گـری مدیران شهرسـتان ها، 

مراکـز خدمـات و مدیـران پهنـه در زمینه ارائـه آموزش های هدفمند شـد.

نشست ششم:
نشسـت ششـم بـه ریاسـت کرامـت الـه کیومرثی  معـاون تولیـدات دامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و اعضـاء نشسـت شـامل: ابراهیـم زارع رئیـس 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منابـع طبیعـي اسـتان فـارس، حمیدرضا 
ناظمی مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس و علیرضـا بصیـری نماینـده مدیـران 
شهرسـتان بـود کـه آقایـان سـید حبیـب الـه سـاجدی، رضـا فزونـی، حمیدرضـا 
ناظمـی، احمـد رضـا تابـع بردبـار، علـی فاحی، رهـام رحمانـی، روح الـه بهرامی، 
علیرضـا بصیـری و کرامـت الـه کیومرثـی در حـوزه کاری خـود صحبـت نمودنـد. 

خاصه مباحث مطرح شده در نشست شماره 6 به شرح ذیل است:

کرامت اله کیومرثی رئیس نشست ششم:
در ایـن پنـل ضمـن بیـان موفقیـت هـا و دسـت آوردهـای حاصلـه در حـوزه دام 
و طیـور، برنامه هـای بهبـود، مشـکات موجـود و چالشـهای پیشـرو بـا رویکـردی 
مبتنـی بـر شـاخص های نظـام تعالـی ارائـه شـد کـه برجسـته تریـن آنها به شـرح 

اسـت: ذیل 
* بخش امنیت غذایی و افزایش کمی و کیفی تولیدات خام دام و طیور :

تولیـدات در بخـش طیـور و طی 6 ماهـه اول سـال، 71 هزارتن تولید گوشـت مرغ، 
27 هزارتـن تخـم مـرغ و 6200 تـن عسـل می باشـد در بخـش دام نیـز 633.۴ 

هزارتـن شـیرخام و 62.33 هزارتـن گوشـت قرمـز تولید شـده اسـت. 
در راسـتای حمایـت از تولیدکننـدگان در بخـش طیـور 60957 تـن ذرت دانـه ای 
و 6098۴ تـن کنجالـه سـویا و در بخـش دام 52771 تـن جـو، 33385 تـن ذرت، 
کنجالـه سـویا 28355 تـن، علوفـه ی یارانه ای بین بهره برداران توزیع شـده اسـت.

در بخـش اصـاح نـژاد دام و طیـور و طـی سـال جـاری تعـداد 228۴6۴ تخـم 
مـرغ بومـی و 75219 قطعـه جوجـه یـک روزه اصـاح نـژاد شـده بومی فـارس 
تولیـد و توزیـع شـده اسـت، در بخـش زنبور عسـل نیـز حمایـت از تولیـد و تکثیر 
27000عـدد ملکـه ی اصـاح نژاد شـده زنبورعسـل صـورت پذیرفته اسـت .الزم 
بـه ذکر اسـت که در سـال 98 نیز اقـدام به تلقیـح 11130 راس گاو با اسـپرم نژاد 
سـمینتال و تلقیـح 500 راس گوسـفند بومی بـا اسـپرم نـژاد پربـازده رومانـف ) بـا 

روش الپاراسـکوپی( بـا هـدف ارتقـاء بهـره وری صـورت پذیرفته اسـت .
*بهبود مدل کسب و کار و توسعه ی نظام های بهره برداری*: 

در بخـش دام و طیـور بـا توجـه بـه اهمیـت بهبـود مـدل و فضـای کسـب وکار با 
ایجـاد زنجیـره هـا و خوشـه های تولیـدی و هدایـت آنهـا بـه سـمت زنجیره های 
ارزش اقدامـات الزم صـورت پذیرفتـه اسـت کـه درایـن خصـوص می تـوان بـه 
ایجـاد تشـکیل چهـار زنجیـره تولید در بخـش طیور و سـایر ماکیان، یـک زنجیره 

تولیـددر بخـش دام و33 مجتمـع دامپـروری در سـطح اسـتان اشـاره کرد. 
همچنیـن در خصـوص احیـای مرغ الین آریـن ودرجهت کاهش و قطع وابسـتگی 
بـه سـویه های تجـاری وارداتـی و بـا برنامه هـای پشـتیبانی شـامل 50 درصـد 
تخفیـف سـهم بیمه گذار، تسـهیات کـم بهره و تخصیـص نهاده هـای یارانه ای 

برنامه هـای الزم دردسـتور کار آتـی ایـن معاونـت قرارگرفته اسـت 
*اهم چالش های موجود در بخش دام و طیور*:

کمبـود و نوسـان قیمـت نهاده هـای دامـی، ضعـف تشـکل هـا در انجـام وظایف 
مطابـق بـا اساسـنامه هـا و توانمنـدی هـا، عـدم توسـعه تکنولوژی هـای نوین در 
واحدهـای تولیـدی، کمبـود اعتبـارت انجـام پروژه هـای اصـاح نـژادی، کمبـود 
و  بهبـود  جهـت  الزم  تسـهیات  کمبـود  و  نویـن  تکنولوژی هـای  اعتبـارات 

بروزرسـانی زیرسـاخت های فیزیکـی و تجهیزاتـی پـرورش دام و طیـور.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

زنجیره ارزش با بسته اجرایی محقق می شود

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـه منظـور عملیاتی 
شـدن ادبیـات زنجیره بایـد با توجه بـه بهره برداران مختلف بخش کشـاورزی 

و اقلیم هـای متفاوت بسـته اجرایی داشـته باشـیم.
محمـد مهـدی قاسـمی در آییـن اختتامیه همایـش تبییـن رویکردهای بخش 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا محوریـت جهـش تولیـد تصریـح کـرد: بـا هـم 
افزایـی و اسـتفاده از پتانسـیل های اسـتان فـارس در بخش اجـرا، تحقیقات و 

بخـش خصوصـی، بسـته اجرایـی تهیه شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارتقای بهـره وری بـا ارائه بسـته های دانشـی تجربه 
شـده بایـد دنبـال  شـود، افزود: کشـاورزی پیشـه نیـاکان اسـتان فـارس بوده 
و اجـداد مـا از دیربـاز بـه شـغل کشـاورزی مشـغول بودند،کشـاورزی اسـتان 
فـارس پیشـرفته و کشـاورزان ایـن اسـتان با هوشـمندی، دانـش و بینش باال 

در کشـور پیشـرو هستند.
ایـن مقـام مسـئول؛ آغـاز سـال زراعـی را رویداد مهمـی در بخش کشـاورزی 
برشـمرد و اظهـار کـرد: هـدف از برگـزای ایـن همایـش فائـق آمـدن بـر 
چالش هـا بـا انسـجام، وحـدت رویـه و تشـریک مسـاعی اسـت و بایـد ایـن 
پیـام را بـه تاشـگران عرصـه کشـاورزی بدهیم که بـا عزمی جزم، بـه دنبال 
ایجـاد تغییـرات چشـمگیر و ارتقـای بهـره وری در بخش کشـاورزی هسـتیم.

قاسـمی تاکید کـرد: مشـکات مطـرح شـده در پنـل هـا بایـد بـه فوریـت در 
قالـب تیم هـای هـر پنـل و با محوریـت مدیران شهرسـتان ها بررسـی و رفع 

شـود تـا پیامـد ایـن همایـش پیگیری سـهل تر و بهتـر امورات باشـد.
وی بـا اظهـار خرسـندی از جـاری شـدن ادبیات تعالـی در ارائـه گزارش های 
مجموعـه جهـاد کشـاورزی، ابـراز کرد:تعالـی سـازمانی بـا هدف ارائـه الگوی 

مدیریتـی در این سـازمان جاری سـازی شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـرای مدیریـت کـردن بایـد ابـراز 
مدیریتـی در اختیـار باشـد و بایـد ذی نفعـان، نیازهـا و راه هـای ارتباطی آنان 

شناسـایی شـود.

تیم یاوران پهنه تشکیل می شود
قاسـمی به ضـرورت رسـیدگی بـه مشـکات مسـئولین پهنـه، گفـت: تیـم 
یـاوران پهنـه متشـکل از 6 نفـر از مدیـران سـتادی در قالب دو تیم سـه نفره 

بـه منظـور پیگیـری امـورات ایـن افراد تشـکیل می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکه طـرح "پهنه 
+1" در دسـتور کار قـرار دارد، افـزود: ایجـاد مزرعـه الگویی در تمـام پهنه ها، 
معرفـی حداقـل یـک کشـاورز نمونـه بـه ازای هـر پهنـه، ایجـاد حداقل یک 
صنـدوق خـرد در هـر پهنـه از جملـه مـواردی اسـت کـه بایـد در دسـتور کار 

گیرد. قـرار 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ضرورت هوشمندسـازی کشـاورزی، تصریـح کرد: 
یکـی از شهرسـتان بـه عنـوان الگـوی هوشـمند سـازی کشـاورزی در نظـر 
گرفتـه و بـا محوریـت دفتر فـن آوری های نویـن و همکاری مرکـز تحقیقات 
ایـن امـر اجـرا شـود و مدیر جهادکشـاورزی این شهرسـتان به عنـوان مجری 

طرح باشـد.

مدیـر جهـاد  الـه سیروسـی  ذبیـح  معرفـی  آییـن مذکـور ضمـن  پایـان  در 
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـه عنـوان مدیـر برتر بخش کشـاورزی اسـتان 
فـارس در سـال 1398 و تجلیـل از وی، از سـایر مدیـران شهرسـتانی، سـعید 
یعقوبـی رئیـس مرکز جهاد کشـاورزی بخش بهمن شهرسـتان آبـاده و طاهره 
اوجـی از مسـئول پهنـه تجلیـل شـد و از همسـران مدیـران سـتادی نیـز بـه 

صـورت غیـر حضـوری تشـکر و قدردانـی بـه عمـل آمد.

طرح “ پهنه 1+” کلید خورد
رئیـس گروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: در آییـن اختتامیه “همایش تبیین رویکردهای بخش کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا محوریـت جهـش تولیـد” بـه دسـتور محمد مهـدی قاسـمی رئیس 

ایـن سـازمان، طـرح “ پهنه +1” کلیـد خورد.
میعـاد امیـن پور با اشـاره بـه اینکه طرح “ پهنـه +1” از دسـتاوردهای همایش 
مذکـور بـود، تصریـح کـرد: مسـئولین پهنه هـای کشـاورزی، سـربازان خـط 
مقـدم تولید هسـتند کـه در ارتباط مسـتقیم بـا بهره برداران بخش کشـاورزی 

بـه عنـوان یکـی از گروه هـای ذی نفعـان کلیدی قـرار دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه منظـور جاری سـازی نقشـه اسـتراتژی سـازمان 
و عملیاتـی نمـودن شـاخص های کلیـدی عملکـرد، تدویـن بـرش پهنـه ای 
ابـراز کـرد:  قـرار می گیـرد،  کار سـازمان  در دسـتور  کلیـدی  شـاخص های 
عـاوه بـر تعیین برش در سـطح مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان و مراکز 
جهـاد کشـاورزی بر اسـاس شـاخص های کلیدی عملیاتی سـهم هـر کدام از 
پهنه هـا هـم در تحقـق اهـداف مورد نظر مشـخص و بـه این ترتیـب کلیه ی 
سـطوح سـازمان در مسـیر اسـتراتژی های تعیین شـده بـه طـور هدفمند گام 

بردارند.
رئیـس گروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
اظهـار کـرد: در طـرح “پهنـه +1” هر مسـئول پهنه بایـد عاوه بر مـوارد فوق 
بـه منظـور ایجـاد یـک مزرعـه الگویـی، معرفی یـک کشـاورز نمونـه و ایجاد 
یـا توسـعه صنـدوق خرد زنـان روسـتایی و همچنین برخـورداری از نرخ رشـد 

سـاالنه بـه منظـور توسـعه و افزایش تولیـد برنامه ریـزی نماید.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: به منظـور افزایش بهره وری 
از منابـع تولیـد بـه ویـژه آب، بهتریـن تسـهیات به احـداث گلخانه هـا اختصاص 
داده شـده اسـت، امـا انتظـار داریم مانند آبیـاری تحت فشـار به این امر نیـز یارانه 

تعلـق گیرد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت مجمـع 
نمایندگان مردم اسـتان فارس در مجلس شـورای اسـامی، اظهار کرد: در سـطح 
کان تخصیـص اعتبـارات دولتـی بـه بخـش کشـاورزی نسـبت بـه وظیفـه ایـن 

بخـش در تامیـن امنیـت غذایـی و جایـگاه آن در اقتصـاد کشـور، پاییـن اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس بـا تامین حـدود 9 درصـد کل تـــولیدات 
کشـاورزی رتبـه دوم کشـور را دارد، تصریـح کـرد: در تولیـدات باغـی رتبـه اول، 

زراعـت رتبـه دوم و دامی رتبـه چهـارم دارد.

قاسـمی افزود: تعـداد بهره برداران بخش کشــاورزی اسـتان فـارس 279 هزار نفر 
و سهــم شاغلین بخش کشــاورزی فارس 19.8 درصد است.

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه فعالیت حـدود 25 درصد ناوگان 
برداشـت کشـور بـا مشـارکت در برداشـت 23 اسـتان اشـاره کـردو گفت: توسـعه 
مکانیزاسـیون بـا تجهیـز و نوسـازی ماشـین ها و ادوات کشـاورزی با بهـره گیری 
از ۴200 میلیـارد ریـال تسـهیات اعتبـاری در سـال های 92 تا 98 و دسـتیابی به 
ضریـب 2.06 اسـب بخار در هکتار درپایان سـال گذشـته از جملـه توفیقات حاصل 

شـده در این زمینه اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه سـال گذشـته 17.5 درصـد از کل صنایع تبدیلـی و تکمیلی 
بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس بعد از انقـاب را بـه بهره برداری رسـاندیم، بیان 
کـرد: اسـتان فـارس رتبـه دوم در جذب ماده خام محصوالت کشـاورزی در سـطح 

دارد. کشور 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه مقـام اول اجـرای 
آبیـاری تحـت فشـار این اسـتان از سـال 93 تاکنون، ابـراز کرد: 301 هـزار و 816 

هکتـار از اراضـی بـه سـامانه نویـن آبیـاری در فارس مجهز شـده اسـت.
قاسـمی با بیـان اینکـه اولویـت مـا بر اسـاس چالش هـای موجـود، دانـش افزایی 
و مهـارت افزایـی اسـت، گفـت: از ایـن رو طـرح نظـام نویـن ترویـج بـه صـورت 

گسـترده در 36 شهرسـتان و 95 مرکـز خدمـات اجـرا شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بهـره گیـری از ظرفیـت 102 محقـق معین به 
منظـور تعامـل بـا مراکز جهادکشـاورزی و مروجین مسـئول پهنه در اسـتان فارس 

بـرای اولیـن بار در کشـور رقـم خورد.
وی گفـت: بـر اسـاس آسـیب شناسـی به عمـل آمده چالش هـا به دو گـروه عمده 
کمبـود دانـش و مهارت تقسـیم می شـود که بـا اجرای نظـام نوین ترویـج در رفع 
این نقصیه گام برداشـتیم و همچنین کمبود سـرمایه در بخش کشـاورزی از دیگر 
چالـش ها اسـت که به منظور رفع این مشـکل، سـند توسـعه صنـدوق بخش های 
اسـتانی تشـکیل و 17 صندوق شهرسـتانی و صندوق منابع طبیعی راه اندازی شـد 
و دو صنـدوق دیگـر در شـرف راه اندازی اسـت و سـرمایه صندوق های اسـتان به 

8۴ میلیارد تومان رسـیده اسـت.
قاسـمی تصریح کـرد: در دولـت تدبیر وامید بـرای اولین بار سـامانه 131 راه اندازی 
و 13 اکیـپ گشـت حفاظت و جلوگیـری از تغییر کاربری اراضـی باغی و زراعی در 

شـهرهای اسـتان فارس تشکیل شد.
وی؛ نظـارت بـر اراضـی واگـذار شـده بـه میـزان 18 هـزار و 729 هکتـار، اجرای 
قانـون رفـع تداخـات اراضی کشـاورزی در سـطح ۴۴ هـزار و 500 هکتـار، تغییر 
کاربـری غیرمجـاز شناسـایی شـده به میـزان یک هـزار و 7۴ مـورد و 2110 مورد 
قلـع و قمـع بنـا به اسـتناد به احـکام صادره قطعـی و تبصره 2 مـاده 10 را از جمله 

اقدامـات در حـوزه امور اراضی برشـمرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:

استان فارس از دیر باز قطب کشاورزی 
کشور بوده است

در ادامـه رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان فارس گفت: اسـتان فـارس از دیرباز به 
عنـوان قطـب کشـاورزی کشـور معرفی شـده اما امـر مهم کشـاورزی هنـوز ما را 

بـه آن جایـگاه واقعی خودش نرسـانده اسـت.
ابراهیـم عزیـزی بـا اشـاره بـه اینکـه تحـوالت خوبـی در طـول سـال های پـس 

نشست مجمع نمایندگان مردم استان فارس در خانه ملت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
توسعه گلخانه ها؛ با اعطای یارانه 

حمایت شود
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از انقـاب رقـم خـورده اسـت و مجموعـه مدیـران و مسـئولین زحمات زیـادی را 
کشـیدند، تصریـح کـرد: در حوزه هـای صنایـع تبدیلـی و کشـت های گلخانـه ای 
جـای کار داریـم و بـدون شـک بایـد تـاش کنیـم کـه در ایـن بخش کـه مزیت 

اسـتان فـارس اسـت توفیقات بیشـتری داشـته باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مشـکات بخش کشـاورزی در سـه سـطح بومی، اسـتانی 
و ملـی قـرار دارد، ابـراز کـرد: اگرچـه مسـئولیت آب برعهـده وزارت نیـرو اسـت 
امـا تشـخیص بهـره گیـری از ظرفیت هـای آب بـرای بخش کشـاورزی بـا جهاد 
کشـاورزی اسـت کـه انتظـار مـی رود در ایـن زمینه بـر اسـاس برنامه اقدام شـود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس:
باید حرکت مبتنی بر علم در نشست ها 

نهادینه شود
در ادامـه نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فارس گفـت: امروز مهمتریـن وظیفه دینی 
مـا پیشـبرد اهداف نظام اسـامی و تمدن سـازی اسـت کـه این یـک حرکت باید 

مبتنـی بـر دانـش باشـد و همه مـا بایـد در این زمینـه به هم کمـک کنیم.
آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام بـا اشـاره بـه حدیـث امیرالمومنیـن )ع( کـه فرمودنـد با 
علـم و دانـش خداونـد عبادت می شـود، خطـاب به نماینـدگان ابراز کـرد: باید این 
حرکـت مبتنـی بـر علـم در نشسـت ها نهادینه شـود چرا کـه علم زمینـه حاکمیت 

مـا بر جهان اسـت.
وی افـزود: همـه، شـواهد و مـدارک علمـی و دانشـی را خودشـان را رو کننـد تـا 
بتـوان کار را پیـش بـرد و اگـر این را از دسـت بدهیم بـا شـعار دادن نمی توانیم به 

اهدافی کـه داریم برسـیم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه رهبـر معظـم فرمودنـد 
کـه امیدهایـی بـه این مجلس بسـته شـده اسـت، اظهـار کـرد: تشـکر می کنم از 
مجموعـه نماینـدگان عزیـز و بزرگـوار مجلـس فـارس کـه بـرای حل مشـکاتی 
کـه روبـروی نظام و کشـورمان اسـت به عنـوان اولویـت اصلی تاش های بسـیار 
خوبـی دارنـد و بعـد ناظـر بـه مسـائل حوزه هـای انتخابیه هسـتند که اگر مسـائل 

کلـی نظـام حـل شـود مسـائل ریز هـم حل می شـود.
ایـن روحانـی بـا بیـان اینکـه مجموعـه قدرت هـای جهانـی اگـر بـا مـا دشـمنی 
نداشـته باشـند، در رقابـت هسـتند، بیـان کـرد در ایـن رقابـت امیدوار هسـتند که 
چالش هایـی کـه نظـام بـا آن مواجـه اسـت حـل نشـود از ایـن رو بایـد بـا هـم 

همفکـری مسـائل را حـل کنیـم
وی افـزود: جلسـات تعامل بین نماینـدگان مجلس و نمایندگان دولت را در اسـتان 

فـارس، نشسـت هایی مبارکی می تواند باشـد.
آیـت اهلل دژکام بـا اشـاره بـه اینکه بـا دلسـوزی عالمانه نسـبت به مـردم اقدامات 
انجـام دهیـم، تصریـح کـرد: بایـد دانش را مـاک قـرار دهیـم و حرکت هایی که 
ممکـن اسـت مـردم را جـذب کنـد ولی نتیجـه به نفـع مردم نباشـد خیانت اسـت 

ولـو ظاهـراً دنبـال مـا بیفتنـد و رای بدهند و مرید شـوند.
مدیران بر اساس برنامه راهبردی ارزیابی شوند

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیـران باید بر اسـاس 
برنامـه راهبـردی ارزیابـی شـوند، گفت: در سـنجش هر دولـت، وزیر و یا مسـئول 
بایـد پیشـبرد برنامه هـای راهبـردی مدنظـر باشـد تـا میـزان قـدرت مدیریتـی 

شود. مشـخص 
وی با اشـاره به اینکه در سـطح کان مملکت سـند توسـعه اسـتراتژیک و برنامه 
پنـج سـاله تدوین شـده اسـت، اظهار کـرد: باید مدیران در سـطح اسـتان برنامه ها 
را تدویـن کـرده باشـند و آگاهـی ما نسـبت بـه برنامه و هـدف گذاری اسـتانی در 

حـدی باشـد کـه بتوانیم طبـق برنامه ارزیابـی کنیم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فارس اظهـار کرد: برنامه هـا باید راهبردی باشـد نه 
اجرایـی، تـا بـا تغییـر مدیر برنامـه نیز تغییر نکنـد و مدیر بعـدی بتواند ایـن برنامه 

راهبـردی را ادامه دهد.
نشسـت مجمـع نماینـدگان مـردم اسـتان فـارس در مجلـس شـورای اسـامی با 
نماینـده ولـی فقیـه در ایـن اسـتان بـا موضـوع بررسـی اقدامـات و دسـتاوردهای 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد و چالش هـا بخـش کشـاورزی مورد 

بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

ابراهیم عزیزی:
بدون شک باید تاش کنیم که در حوزه های صنایع تبدیلی 

و کشت های گلخانه ای که مزیت استان فارس است
توفیقات بیشتری داشته باشیم.

آیت اهلل دژکام:
در سنجش هر دولت، وزیر و یا مسئول، باید پیشبرد برنامه های 

راهبردی مدنظر باشد تا میزان قدرت مدیریتی 
مشخص شود.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در هفتـه دولـت از افزایش 
22.7 درصـدی تولیـدات کشـاورزی ایـن اسـتان در دولـت تدبیـر و امید خبر 
داد و گفـت: درسـال 92 تولیـدات کشـاورزی ایـن اسـتان حـدود 9 میلیـون 
تـن بـود و در حـال حاضـر، باوجود خشکسـالی هـا با بیـش از یـازده میلیون 
و 192هـزار تـن تولیـدات کشـاورزی، رتبـه دوم کشـور را به خـود اختصاص 

است. داده 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهـدی قاسـمی ضمن تبریک فرا 
رسـیدن هفتـه دولـت؛ بـا بیـان اینکـه افزایـش تولیـد در واحد سـطح در این 
اسـتان بـا کشـاورزی دانش بنیان دنبال می شـود، ابـراز کـرد: در دولت تدبیر 
و امیـد در تولیـدات دامی، باغی، زراعی و شـیاتی به ترتیـب بالغ بر 28، 2۴، 
21 و 1۴.8 درصـد افزایـش تولیـد داشـتیم و از آن جمله می تـوان به افزایش 
نزدیـک بـه 6 برابـری سـطح گلخانـه هـا و سـایبان هـا و افزایـش قریب به 
12۴ درصـدی در تولیـد دانه هـای روغنـی نـام برد کـه در خوداتکایـی تولید 

مـواد غذایـی نقـش به سـزایی را ایفـا کرده اند.
وی؛ گریـزی بـه افزایـش 85درصـدی در میـزان جذب مـاده خـام حاصل از 
فعالیـت واحدهـای صنایـع تبدیلـی و غذایـی تحت نظـارت جهاد کشـاورزی 
در اسـتان فـارس زد و تصریـح کـرد: در سـال 92 تعـداد واحدهـای بـه تولید 
رسـیده کـه مجـوز خـود را از سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان دریافـت 
کرده انـد ۴۴۴ واحـد بـود و در پایـان سـال 98 این عـدد به 77۴ واحـد ارتقاء 
یافـت کـه حاصـل فعالیـت واحدهـای مذکور، اشـتغال زایـی ده هـزار و 558 

نفـر و افزایـش 9۴ درصـدی در ایـن زمینـه را نشـان می دهـد.

قاسـمی با تاکیـد بـر اینکه اقدامات صـورت گرفتـه در راسـتای افزایش تولید 
"آب محـور" اسـت، گفـت: در دولـت تدبیـر و امید در اسـتان فـارس، احیاء و 
مرمـت قنوات نسـبت به گذشـته بالـغ بر 8۴ درصـد افزایش داشـته و اراضی 
مجهـز بـه سـامانه های نوین آبیـاری با ارتقـاء بیش از 36 درصد به سـطحی 

بالـغ بر 300 هزار هکتار رسـیده اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از دیگـر اقدامات انجام شـده 
بـه منظـور افزایـش بهـره وری از منابع آبی سـخن گفت و افزود: از سـال 92 
تـا پایـان 98، شـبکه های فرعـی آبیاری، تجهیز و نوسـازی اراضـی و احداث 

جـاده بیـن مـزارع به ترتیب افزایشـی حـدود 15، 11 و 8 درصد داشـته اند.
بـه گفتـه وی؛ طرح هـای تامیـن آب اسـتان فـارس در سـال 92 منجـر بـه 
ذخیـره سـازی 36 میلیـون متـر مکعـب آب شـده بـود کـه ایـن میـزان بـا 

افزایشـی بالـغ بـر 22درصـد بـه ۴۴ میلیـون متـر مکعـب رسـیده اسـت.
قاسـمی با بیـان اینکـه بـدون توسـعه افقـی، با توسـعه عمـودی و نظـام مند 
بـه دنبـال افزایـش بهـره وری در تولیـد هسـتیم، ابراز کـرد: در این راسـتا در 
دولـت تدبیـر و امید ضریب مکانیزاسـیون از 1.25 به 2.06 رسـیده اسـت که 

افزایشـی نزدیـک بـه 65 درصـد را نشـان می دهد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کرد: افزایش شـاخصی 
بـه نـام دانـش در هکتار در دسـتور کار قـرار دارد و در همین راسـتا در سـال 
98 بیـش از 120 هـزار نفـر روز کارگاه آموزشـی بـرای بهره بـرداران بخـش 
کشـاورزی برگزار شـده اسـت که نسـبت به سـال 92 با برگزاری کارگاه های 

آموزشـی بـرای حـدود 27 هزار نفر روز افزایش چشـمگیری داشـته اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس :
افزایش بالغ بر 22 درصدی تولیدات 
کشاورزی فارس در دولت
تدبیر و امید
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مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری خبر داد:
داراب پیشرو در اجرای سامانه های نوین آبیاری

مجـری طرح توسـعه سـامانه های نوین آبیاری کشـور 
گفـت: شهرسـتان داراب بـا حـدود 70 درصـد اراضـی 
کشـاورزی مجهـز بـه سـامانه های نویـن آبیـاری از 
شهرسـتان های پیشـرو اسـت کـه ایـن امـر حاصـل 
برنامه ریزی مناسـب مسـئولین و همکاری کشـاورزان 

خـوش فکـر و توانمنـد منطقه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، عبـاس زارع روز 
شـنبه یکم شـهریور ماه به مناسـبت هفتـه دولت و در 
سـفر بـه شهرسـتان داراب تصریح کرد: اسـتان فارس 
بـا حـدود 30 درصـد اراضـی کشـاورزی مجهـز به سـامانه های نویـن آبیـاری رتبه 
اول در کشـور دارد. بـه گفتـه وی؛ تاکنـون حـدود 27 درصـد از اراضـی کشـاورزی 
کشـور، یعنـی 2 میلیـون و ۴18 هـزار هکتـار اراضـی آبـی از 8.7 میلیـون هکتار به 

سـامانه های نویـن آبیـاری تجهیز شـده اسـت.
مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی تصریـح کـرد: خوشـبختانه اعتبـاری حـدود 1600 
میلیـارد تومـان در بودجـه سـنواتی سـال جـاری بـه سـامانه های نویـن آبیـاری 
اختصـاص داده شـده اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه تاکنـون حدود 167 هـزار هکتار 
اراضـی آبـی به سـامانه های نویـن آبیاری تجهیز شـده اسـت، اظهار کـرد: 37 هزار 
هکتـار پروژه هـای بـه بهـره بـرداری رسـیده و 130 هزار هکتـار هم در دسـت اجرا 
اسـت کـه امیدواریـم تـا پایـان سـال مالـی پروژه های در دسـت اجـرا نیز بـه بهره 

برسـد. برداری 

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور در استان فارس:
بیمه فراگیر آبزیان در کشور آغاز شد 

از مراحل تخم چشم زده، الرو، تکثیر تا خروج آبزیان
از استخرهای پرورشی

بیمـه  صنـدوق  مقـام  قائـم  بازدیـد  ایـن  ادامـه  در 
حاضـر  حـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور  کشـاورزی 
صنعـت طیـور بـه شـکل فراگیـر تحـت پوشـش بیمه 
اسـت، گفـت: همزمـان بـا آغـاز هفتـه دولـت بیمـه 
فراگیـر آبزیـان کلیـد خـورده اسـت کـه می توانـد در 
توسـعه صنعـت آبـزی پـروری کشـور کمـک موثـری 

باشـد.
محمـد ابراهیـم حسـن نـژاد افـزود: بـا اجرایی شـدن 
بیمـه فراگیـر، آبزیـان از مراحل تخم چشـم زده، الرو، 
تکثیـر و تـا مرحلـه ای کـه آبزیان از اسـتخرهای پرورشـی خـارج می شـوند، تحت 

پوشـش بیمـه خواهنـد بود.
بـه گفتـه وی؛ عملیاتـی شـدن ایـن طـرح باعـث کاهـش چشـمگیر خسـارت های 
ناشـی از مخاطـرات احتمالی در مسـیر توسـعه صنعـت پرورش آبزیان کشـور خواهد 
شـد کـه در ایـن خصـوص هماهنگی هـای الزم بـا تشـکل های شـیاتی کشـور 

انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس از اسـتان های مسـتعد در بخش 
کشـاورزی اسـت و کشـاورزان همـه سـاله بخش هـای زیـادی از محصـوالت خود 

از جملـه محصـوالت زراعـی، باغـی، دام و طیـور را تحـت پوشـش قـرار می دهند، 
تصریـح کـرد: سـاالنه بیـش از 90 هـزار هکتـار بـاغ و بالـغ بـر 120 هـزار هکتـار 
زراعـت و زنجیـره طیـور اسـتان فـارس بـه طـور کامـل تحـت پوشـش بیمـه قرار 

می گیـرد.
وی بیـان کـرد: بیمـه محصوالت کشـاورزی ضروری اسـت زیرا نوسـانات اقلیمی و 
مخاطـرات طبیعـی بـه بخش کشـاورزی آسـیب های زیـادی وارد می کنـد و یکی از 

راه هـای مدیریـت کردن این خسـارت ها بیمه کشـاورزی اسـت.
حسـن نژاد تاکیـد کـرد: سـاالنه حـدود 70 درصـد حق بیمـه محصوالت کشـاورزی 
را دولـت تقبـل می کنـد و تنهـا نزدیـک بـه 30 درصـد مابقی حـق بیمه ها توسـط 
کشـاورزان پرداخـت می شـود کـه خـود نشـان از حمایت کامـل دولـت از این بخش 
دارد. قائـم مقـام صندوق بیمه کشـاورزی کشـور با اشـاره به بازدید خـود از باغ های 
خسـارت دیـده در شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت ابـراز کـرد: امیدواریـم بـا 
حمایت هایـی کـه انجـام می گیـرد آن بخش هایـی کـه آسـیب دیـده انـد جبـران 

خسـارت شوند.
مدیر عامل بانک کشاورزی خبر داد :

امکان احیاء باغ های مرکبات از طریق تسهیالت بانکی
در ادامـه ایـن بازدیـد مدیـر عامـل بانـک کشـاورزی 
کشـور از امـکان احیاء باغ های خسـارت دیـده از زوال 
مرکبـات از طریـق تسـهیات بانکی خبـر داد و گفت: 
اعطـای تسـهیات صرفـًا بـا ارائـه طـرح تحقیقاتـی و 
بـه صـورت تدریجـی به باغـداران امـکان پذیر اسـت.
روح اهلل خدارحمی افـزود: باغـداران بایـد بـا در نظـر 
گرفتـن سـود تسـهیات بانکـی، طرحـی را بـه منظور 
احیـا و یـا تغییـر الگـوی بـاغ هـا انتخـاب کننـد که با 
توجـه بـه سـودآوری در نهایـت بـار مالـی زیـادی بـه 
آنـان تحمیـل نشـود. وی با اشـاره به اینکـه اعطای تسـهیات باید منجر بـه بهبود 
شـرایط معیشـتی تولیـد کننـدگان شـود، تصریـح کـرد: بایـد با ارائـه طـرح پایلوتی 

مناسـب بـا منطقـه، راهـی بـرای نجـات باغـداران فراهم شـود.
مدیـر عامـل بانـک کشـاورزی کشـور با اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان داراب از دهه 
30؛ مرکـز تحقیقـات محصـوالت باغـی داشـته اسـت، تصریـح کـرد: بـا همـکاری 
کشـاورزان پیشـرو در اجـرای طـرح تحقیقاتـی فضای شهرسـتان متحول می شـود.
وی؛ بـه تسـهیات 7 و 9 درصـدی گلخانه در سـال گذشـته نیز گریـزی زد و اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه دولـت نتواسـت یارانـه را تامیـن کند تسـهیات بـه همه 
گلخانـه داران تعلـق نگرفـت اما امسـال تسـهیات ارزان قیمت طبق تقسـیم بندی 
کشـور در مناطـق محـروم بـا نـرخ سـود 12 درصـد و در سـایر مناطـق نـه حـول و 

حـوش 1۴ درصد اسـت.
در ادامـه قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس نیز با اشـاره بـه اینکه به 
منظـور حمایـت از باغـداران خسـارت دیـده از زوال مرکبـات این سـازمان بـا بانک 
کشـاورزی همـکاری می کنـد، گفـت: طـرح تحقیقاتـی جامعـی بـا در نظـر گرفتـن 
نیازهـای کامـل در زمینـه اصـاح و احیای و یا تغییر الگوی کشـت بـاغ ارائه خواهد 

شـد تـا امـکان تامیـن مالی بـرای بانک وجود داشـته باشـد.
در ایـن بازدیـد محمد جـواد عسـکری نماینده مـردم شهرسـتان های داراب و زرین 
دشـت و تعدادی از مدیران سـتادی و شهرسـتانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس نیز حضور داشـتند.

گزارش سفر مدیرعامل بانک کشاورزی به شهرستان داراب به مناسبت هفته دولت
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گزارش سفر مدیرعامل بانک کشاورزی به شهرستان داراب به مناسبت هفته دولت

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
افزایـش خریـد حـدود 300 هـزار تـن گنـدم در ایـن 
اسـتان، نسـبت بـه سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: 
تاکنـون بالـغ بـر 960 هزار تـن گندم در قالـب خرید 
تضمینـی و توافقـی از کشـاورزان خریداری شـده که 
911 هزارتـن در قالـب خریـد تضمینـی و مابقـی در 

قالـب خریـد توافقی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه خریـد گنـدم در اسـتان 
فـارس، افزایش ۴6 درصدی نسـبت به سـال گذشـته 
داشـته اسـت، افـزود: در 25 شهرسـتان ایـن اسـتان 
خریـد گنـدم روند افزایشـی داشـته و شهرسـتان های 
ترتیـب  بـه  سـپیدان  و  پاسـارگاد  شـیراز،  خرامـه، 

بیشـترین درصـد افزایـش را داشـته انـد.
از مطالبـات  وی تصریـح کـرد: تاکنـون 99 درصـد 
گندمـکاران پرداخت شـده اسـت که این مهم نسـبت 
به سـال گذشـته با سـرعت بیشـتری محقـق گردیده 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اسـتان فارس 
رتبـه دوم خریـد و تحویـل گنـدم توسـط کشـاورزان 
در سـال جـاری را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و 
بـه  الرسـتان  و  مرودشـت  شـیراز،  شهرسـتان های 

ترتیـب مقـام اول تـا سـوم تحویـل گنـدم را دارنـد.
افزایـش ضریب مکانیزاسـیون در فـارس، ارتقاء تولید 

را به دنبال داشـت
قاسـمی به ارتقـاء ضریـب مکانیزاسـیون بـه عنـوان 
یکـی از دالیـل افزایـش تولید اشـاره داشـت و اظهار 
کـرد: ضریـب مکانیزاسـیون در اسـتان فـارس 2.06 
اسـب بخار در هکتار اسـت و کاشـت در 72 درصد از 
مـزارع آبـی و 63 درصـد از مزارع دیم گندم به شـکل 
کامـا مکانیـزه صـورت گرفتـه اسـت و تقریبـا همه 

مـزارع کامـا مکانیزه برداشـت شـده اند.
وی؛ بـا اشـاره بـه اینکـه در هفـت سـال اخیـر حدود 
6300 میلیـارد ریـال از خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون 
بـرای خریـد ادوات و دنبالـه بندهـا و ماشـین آالت 
اسـتفاده شـده اسـت، ابراز کرد: بالغ بـر 5200 میلیارد 

ریـال آن تسـهیات بوده اسـت.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بیـان کـرد: تعـداد کمباین هـای برداشـت غـات در 
ایـن اسـتان از 2۴00 دسـتگاه در سـال 93-92 بـه 
3650 دسـتگاه رسـیده اسـت و تعـداد کمبایـن مدرن 
)سـنگین( نیز از 350 به 800 دسـتگاه رسـیده اسـت.

اس،  وی  پـی  طـرح   9 اجـرای  شـد:  یـادآور  وی 
برگـزاری 88 واحـد الگویـی شـامل سـایت الگویـی، 
کانـون یادگیـری و مزرعه نمایشـی و برگزاری 8319 
نفـر روز آموزش هـای ترویجـی شـامل کارگاه هـای 
آموزشـی و بازدید هـای ترویجـی از اقدامـات موثر در 
افزایـش عملکـرد و افزایـش تولیـد گنـدم در اسـتان 

اسـت. فارس 
قاسـمی تاکید کـرد: بـه منظـور افزایـش تولیـد سـال 
زراعـی گذشـته، 29 هـزار تـن بـذر گنـدم در طبقات 
پرورشـی 3، مـادری و گواهـی شـده بیـن کشـاورزان 

شـد. توزیع 
وی تصریـح کرد: کاشـت گندم در قالـب نظام زراعی 
گنـدم بنیـان؛ آزمـون خـاک و تغذیـه بهینـه، محلول 
پاشـی تلفیقـی ریـز مغـذی هـا با قـارچ کـش، مبارزه 
اصولـی بـا عوامـل خسـارت زا بـه ویـژه علف هـای 
هـرز، بیمـاری هـا و آفـات بـه خصوص سـن گندم از 
دیگـر دالیـل افزایـش تولیـد گنـدم در اسـتان فارس 

ست. ا

فارس رتبه دوم تولید جو در کشور 
را دارد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، از 
افزایـش 61 درصـدی تولیـد جـو در اسـتان فـارس 
نسـبت بـه سـال گذشـته نیـز سـخن گفـت و خاطـر 
نشـان کرد: این اسـتان بـا تولید حـدود ۴79 هزار تن 

جـو، رتبه دوم کشـور را به خود اختصاص داده اسـت.
وی افـزود: اسـتان فارس با اختـاف جزیی و حدود 6 
هـزار تنـی با اسـتان خراسـان رضوی در جایـگاه دوم 

تولید جو قـرار دارد.
قاسـمی ابراز کـرد: در سـال زراعـی جـاری متوسـط 
عملکـرد جـو آبـی از 3.5 بـه 3.9 تـن در هکتـار و 
جـو دیـم از 1.2 بـه 1.5 تـن در هکتار افزایـش یافته 

. ست ا
وی اظهـار کـرد: سـطح قابل برداشـت جو در اسـتان 
فـارس حـدود 86.6 هـزار هکتار بود که از این سـطح 
85 هـزار هکتـار آن بـه صـورت کشـت آبـی و مابقی 

بـه صـورت کشـت دیم بوده اسـت.

استان فارس رتبه سوم
خرید تضمینی کلزای کشور

را دارد
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در فصـل خریـد امسـال افزون بر 22 هـزار و 600 تن 
دانـه روغنـی کلزا در این اسـتان به شـکل تضمینی از 
کشـاورزان خریداری شـد که نسـبت به سـال گذشته 

رشـد 17 درصدی داشـته است.
مطالبـات  درصـد   100 اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کلـزاکاران پرداخت شـده اسـت، افزود: اسـتان فارس 
بـا 8.6 درصـد خریـد تضمینـی کلـزای کشـور رتبـه 
سـوم را بـه خـود اختصاص داده اسـت و بـا تولید بالغ 
بـر 28 هـزارو 500 تـن کلـزا بـه میـزان 9.6 درصـد 
تولیـد کشـور مقـام سـوم کشـور را در این زمینـه نیز 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
قاسـمی تصریح کـرد: بیشـترین تولید کلزا بـه ترتیب 
فیروزآبـاد، فسـا،  بـه شهرسـتان های مهـر،  مربـوط 

داراب، رسـتم و مرودشـت اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

افزایش 46 درصدی خرید گندم در استان فارس 
نسبت به سال گذشته
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در بیسـت و سـومین جشـنواره شـهید رجایی، سازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در گـروه "تولیـدی 
و خدماتـی" موفـق بـه احـراز رتبـه برتـر در مجمـوع 
شـاخص های عمومـی و اختصاصـی ارزیابـی عملکرد 
شـد و از محمـد مهدی قاسـمی رئیس این سـازمان با 

عنـوان مدیـر برتـر تجلیل شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، در جشـنواره مذکور؛ 
از دالیل برتر شـدن سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس؛ توجـه بـه بهـره وری منابـع، نـگاه علمی بـه 
مدیریـت و اسـتفاده از آموزهـای تعالـی سـازمان در 
سـال 98 کـه موجـب ارتقـای شـاخص های بخـش 

کشـاورزی اسـتان شـده اسـت؛ بیان شـد.
رجایـی،  شـهید  جشـنواره  سـومین  و  بیسـت  در 
دسـتگاه های اجرایـی در پنـج گـروه ارزیابـی شـدند. 
ایـن گروه هـا شـامل "آمـوزش، پژوهـش و فرهنگی"، 
زیـر  توسـعه  و  بنایـی  "زیـر  خدماتـی"،  و  "تولیـدی 
سـاخت ها"، "سـامت و رفـاه اجتماعـی" و "عمومی و 

بودنـد. قضایـی" 
در جشـنواره مذکـور "حمیـد دبیری مدیر حفـظ نباتات 
اسـتان فـارس" نیـز به عنـوان "کارمند نمونـه" معرفی 

و تجلیل شـد.
در ایـن آییـن از اعضـای تیم هـای موثـر در ارزیابـی 
عملکـرد  اختصاصـی  عمومـی و  شـاخص های 
دسـتگاه ها تقدیـر شـد و در ایـن قسـمت از مراسـم 
از فـرج اهلل عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
ایـن  کارشـناس  هوشـیار  حسـین  و  فـارس  اسـتان 

مدیریـت و میعـاد امیـن پـور رئیـس گـروه تحـول و 
نوسـازی اداری و علیرضـا زارعی کارشـناس این گروه 
در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تقدیر شـد.

جشـنواره شـهید رجایـی با هـدف اجـرای برنامه های 
اصـاح نظـام اداری، نهادینـه کـردن فرهنـگ ارتقـاء 
در سـطوح  اجرایـی  دسـتگاه های  عملکـرد  بهبـود  و 
مختلـف بـه منظـور ارزیابـی و معرفـی دسـتگاه های 
اجرایـی برتـر در ارزیابـی عملکـرد، همه سـاله برگزار 
جهـاد  سـازمان  ارزیابی هـا  اسـاس  بـر  و  می شـود 
کشـاورزی اسـتان فـارس در سـنوات اخیـر، بـه طـور 
مسـتمر از دسـتگاه های دارای رتبـه برتـر شـناخته و 
در ایـن جشـنواره به عنوان نمونه معرفی شـده اسـت.

در بیسـت و دومیـن جشـنواره شـهید رجایی که سـال 
از میـان 6۴ دسـتگاه اجرایـی  گذشـته برگـزار شـد، 
اسـتان فارس، مدیر چهار دسـتگاه در محـور "اقدامات 

برجسـته" نمونه اسـتانی شـناخته شـدند.
قاسـمی رئیس  مهـدی  محمـد  جشـنواره  ایـن  در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس در "شـاخص 
اقتصـاد مقاومتـی" بـه عنـوان مدیـر نمونـه اسـتانی 

معرفـی شـد.

در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی؛

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

"دستگاه برتر استان فارس 
در مجموع شاخص های 
عمومی و احتصاصی" شد

اسـتان  نباتـات  حفـظ  مدیـر  دبیـری  حمیـد   •
فـارس” نیز بـه عنـوان “کارمنـد نمونـه” معرفی 

و تجلیـل شـد.

مدیـر  عباسـی  اهلل  فـرج  از  آییـن  ایـن  در 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه  بازرسـی، 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  شـکایات 
ایـن  کارشـناس  هوشـیار  حسـین  و  فـارس 
مدیریـت و میعـاد امیـن پور رئیس گـروه تحول 
و نوسـازی اداری و علیرضـا زارعـی کارشـناس 
ایـن گروه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس به عنـوان اعضـای تیم موثـر در ارزیابی 
عملکـرد  اختصاصـی  عمومـی و  شـاخص های 

دسـتگاه تقدیر بـه عمـل آمـد.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
توسـعه بـر پایـه نـوآوری و رسـالت خطیـر اسـتقرار 
امنیـت غذایـی بـر پایـه نوآفرینـی اتفـاق می افتد در 
ایـن راسـتا از شـرکت های دانش بنیـان، ظرفیت آی 

تـی و تفکـر نـو کمـک بگیرید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در نشسـت با مدیر سـازمان تعاون روسـتایی 
اسـتان فـارس، بـا بیـان اینکـه یکـی از رویکردهـای 
نظـام ایـن بوده کـه 25 درصـد از اقتصـاد را در قالب 
تعاونـی هـا شـکل دهد، تصریـح کرد: تشـکل ها باید 
ارکان شـرکت خودشـان بـدون دخالت بخـش دولتی 
تعییـن کننـد و اعضای تشـکل هـا باید بـاور کنند که 

تعییـن کننده سرنوشـت خودشـان هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت ایجـاد ارزش افـزوده در 
ها؛کشـت  تشـکل  کـرد:  اظهـار  بخـش کشـاورزی، 
قـراردادی، راه انـدازی صنایـع فرآوریـی، سـردخانه و 
تشـکیل زنجیره هـای تولیـد را در دسـتور کار قـرار 

. هند د
قاسـمی به مشـکل کمبـود سـرمایه کشـاورزان نیـز 
اشـاره کـرد و افـزود: بـه منظـور حـل مشـکل تولید، 
پیشـنهاد می شـود تعاونـی هـا بـا اسـتفاده از ظرفیت 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی و 

یـا تعامـل بـا بانـک؛ کشـاورز کارت را فعـال کنند.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز 
کـرد: در تشـکیات بخـش خصوصی باید ایـن تفکر 
حاکـم شـود کـه بـا هـم افزایـی دارایـی و امکانـات، 
سـازمان  مدیـر  و  شـود  انجـام  بزرگتـر  پروژه هـای 

تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس ایـن تفکـر را دارد.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: بـه منظـور تحقـق از 
عرضـه  و  ضایعـات  از  مصرف،جلوگیـری  بـه  تولیـد 

مسـتقیم؛ غرف شـبکه تعـاون روسـتایی در بازارچه ها 
شـود. راه اندازی 

تعـاون  ای  زنجیـره  فروشـگاه های  می گویـد:  او 
روسـتایی در اسـتان فـارس از قدیـم فعالیت داشـتند، 
ایـن  برنامه ریـزی  و  مطالعـه  بـا  می شـود  توصیـه 

فروشـگاه هـا احیـا شـوند.
قاسـمی با بیـان اینکـه تجربه کشـورهای موفـق دنیا 
در اقتصـاد این اسـت کـه امورات را از دولـت متنزع و 
بـه بخـش خصوصی اضافـه کردند ، گفت: در نشسـت 
بـا نماینـدگان مجلس ذکر کـردم کـه از الیحه هایی 
کـه بخـش خصوصـی را قدرتمندتر می کنـد، حمایت 
کننـد و ماک هـای تشـخیص بـرای رای موافـق و 
مخالـف، تقویـت بخـش خصوصـی و کاهـش دخالت 

باشـد. دولتی  بخش 

راه اندازی سامانه سمیت در شبکه
تعاون روستایی فارس

در ادامـه ایـن دیـدار مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی 
اسـتان فـارس از راه انـدازی سـامانه جامـع سـمیت 
توسـط ایـن سـازمان خبـر داد و گفت: سـامانه مذکور 
بـا هـدف هماهنگـی بیـن گـروه هـا و تشـکل هـا و 
در  هـا  تشـکل  اعضـای  در صـدی  مشـارکت صـد 

تصمیـم گیـری هـا راه انـدازی شـده اسـت.
هدایـت اهلل رحیمی بـا بیـان اینکـه بـر مشـکل کمبود 
نیـرو با بـه کارگیری تکنولـوژی نوین فائـق آمده ایم، 
افـزود: ایـن سـامانه کـه بـه زودی رونمایی می شـود 
از جملـه اقدامـات بـزرگ صـورت گرفتـه و بـا هدف 

است. اعتمادسـازی 
وی تصریـح کـرد: مجموعـه تعـاون روسـتایی یـک 
زیرمجموعه هـای  از  و  رسـان  خدمـات  سـازمان 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت که برای رسـیدن به 

اسـتراتژیک سـازمان تـاش می کنـد. اهـداف 
بـا  تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس  مدیـر سـازمان 
اشـاره بـه اینکه این سـازمان بـه دلیل شـبکه بزرگی، 
بـا تمـام امکانـات موجـود بـه کشـاورزان و جامعـه 
روسـتایی خدمـات رسـانی می کنـد، بیان کـرد: عمده 
ایـن خدمـات در مدیریـت هـا و یا اداره هـای مختلف 
اسـتان جـای گرفته اسـت کـه از جمله توزیع سـاالنه 
بیـش از 200 میلیون لیتر سـوخت و حـدود 3۴00 تن 

آرد روسـتایی در مـاه را می تـوان نـام بـرد.
وی گریـزی بـه خریـد بیمـه عشـایری بـه عنـوان 
یکـی از خدمـات بـه جامعـه روسـتایی زد و اظهـار 
کـرد: نزدیک بـه 80 درصـد از بیمه عشـایر در حیطه 

شـرکت های مـا اسـت.
سـامانه های  اسـاس  بـر  خدمـات  ارائـه  رحیمـی از 
جامـع نیـز سـخن گفـت و تاکیـد کـرد: توزیـع کـود 
جهـاد  سـازمان  توسـط  کـه  مزرعـه  اپلیکیشـن  بـا 
کشـاورزی راه انـدازی شـده اسـت، کمک به شـرکت 
سـامانه  راه انـدازی  در  نفتـی  فرآورده هـای  پخـش 
سـوخت و توزیـع سـوخت بـر اسـاس ایـن سـامانه و 
بـه کارگیری سـامانه توزیـع آرد از جمله ایـن اقدامات 

. ست ا

بازدید از سازمان تعاون روستایی به مناسبت بزرگداشت هفته تعاون

قاسمی: استقرار امنیت غذایی بر پایه نوآفرینی اتفاق می افتد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
جلسـه کمیسـیون رفع تداخـات اراضی اسـتان فارس 
گفـت: جهاد کشـاورزی مکلف اسـت با همـکاری اداره 
کل ثبـت اسـناد و امـاک در اجرای قوانیـن و مقررات 
مربـوط، بـا تهیـه حدنـگاری و نقشـه های مـورد نیـاز، 
نسـبت بـه تثبیـت مالکیـت دولـت بـر منابـع ملـی و 
اراضـی مـوات و دولتـی و بـا رعایـت حریـم روسـتاها 
و همـراه بـا رفـع تداخـات ناشـی از اجـرای مقـررات 

مـوازی اقـدام نماید.
اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمد مهدی 
افزایـش  قانـون   9 مـاده  اسـاس  بـر  قاسـمی افزود: 
بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، جهـاد 

کشـاورزی مکلـف اسـت نسـبت بـه تثبیـت مالکیـت 
دولـت بـر منابـع ملی و اراضـی موات و دولتـی اقدام و 
سـند مالکیـت این عرصه هـا را به نمایندگی از سـوی 

دولـت اخـذ کند.
وی تصریـح کـرد: کمیسـیون رفـع تداخـات اراضـی 
اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه پرونده هـای 
مربـوط بـه شهرسـتان های نـی ریـز، پـاک دشـتی 
جلسـات  اسـتهبان طـی  بهمنـی  پـاک  و  الرسـتان 
متعـدد در نیمـه اول شـهریورماه سـال جـاری برگزار و 
مقرر شـد جهاد کشـاورزی بـا همـکاری اداره کل ثبت 
اسـناد و امـاک و منابـع طبیعـی پـس از رفـع مـوارد 
اختافـی نسـبت بـه اصـاح اسـناد مالکیـت و صدور 

اسـناد اراضـی کشـاورزی اقـدام نماید. 

کمیسـیون  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
رفـع تداخـات اراضـی اسـتان فارس بـه منظـور رفع 
همپوشـانی قوانیـن و مقررات موازی و اصاح سـوابق، 
نقشـه ها و کلیه دفاتر و اسـناد از جمله اسـناد مالکیت 

در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار می گـردد.
شـایان ذکـر اسـت که این کمیسـیون با حضـور رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر کل 
ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان فـارس، سرپرسـت اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، مدیر 
کل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان فـارس، مدیر امور 
اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سایر 
اعضـای کمیسـیون در سـالن جلسـات سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: هدف از واگـذاری اراضی 
ملـی و دولتی، ایجاد اشـتغال و کاهش بیکاری اسـت.

فـارس، محمـد مهـدی  اراضـی  امـور  روابـط عمومی مدیریـت  بـه گـزارش 
قاسـمی افزود: واگـذاری اراضـی منابـع ملـی و دولتـی بـرای مصـارف غیـر 
کشـاورزی بـه اشـخاص حقیقی و حقوقـی ایرانی منـوط به ارائه طـرح مصوب 

و موافقـت اصولـی بـا جـواز تاسـیس از دسـتگاه های ذیربـط اسـت.
وی ضمـن تاکیـد بـر گسـترش واحدهـای تولیـدی، صنعتـی و خدماتـی در 
سـطح اسـتان فـارس بیـان کرد: در جلسـه کمیسـیون مـاده 21 طرح های غیر 
کشـاورزی بـه 50 پرونـده طرح هـای غیر کشـاورزی با مسـاحتی بالـغ بر 91۴ 
هکتـار اراضی تعیین تکلیف شـده رسـیدگی و تعـداد 38 پرونده واگـذاری اولیه 
بـا مسـاحتی حـدود 682 هکتـار، تعـداد 5 پرونده تمدیـد قرارداد اجـاره، 2 مورد 
انتقـال قطعـی، ۴ پرونـده تعییـن قیمـت فروش و یـک طرح جهـت تغییر طرح 

و جایگزینـی، مـورد موافقـت اعضای کمیسـیون قـرار گرفت.
کمیسـیون مـاده 21 طرح هـای غیـر کشـاورزی بـا حضـور معـاون هماهنگی 

امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، مدیر 
امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضای کمیسیون 

در دفتـر معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتان فارس برگزار شـد.

هدف از واگذاری اراضی ملی و دولتی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ضمـن  دام"  امـور  گفتمـان  اتـاق   " نشسـت  در 
گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و یـاد و خاطـر 
ذرت  امـروز  گفـت:  تحمیلـی  جنـگ  شـهدای 
علوفـه ای هکتـاری 100 تـن، بـا مصـرف ۴000 

می شـود. تولیـد  آب  مکعـب  متـر 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمـد مهدی 
قاسـمی افزود: ایـن در حالی اسـت که در گذشـته 
بـا مصـرف 12000 متـر مکعـب آب فقـط 60 تن 

ذرت در هکتـار تولیـد می شـده اسـت.
ایـران  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کشـوری بسـیار بـزرگ با منابـع مختلـف و دارای 
سـرمایه های بسـیار زیادی اسـت از سویی صنعت 
دام صنعتـی اسـت وابسـته شـاید کسـانی کـه در 
گذشـته برنامه ریـزی کرده انـد ایـن صنعـت را از 

دیربـاز وابسـته ایجـاد کرده انـد.
وی تصریـح کـرد: مراکـز تحقیقاتـی می بایسـتی 
فعاالنـه تـر در ایـن زمینـه گام بردارنـد و در زمینه 
علوفه هـای جایگزیـن گام های موثـری را بردارند 
و بسـته های راهگشـا ارائـه دهند به عنـوان مثال 
طرحی بدهند که در آن سـویا را در الگوی کشـت 

جایگزیـن کرد.
قاسـمی بیان کـرد: بـا اسـتفاده از سـویا می تـوان 
تولیـد روغـن گام  هـم در زمینـه خودکفایـی در 
از آن  اسـتحصال روغـن  بـه  برداشـت و نسـبت 
در  آن  کنجالـه  از  می تـوان  هـم  و  نمـود  اقـدام 

جیـره غذایـی دام و طیـور اسـتفاده کـرد.
شـرایط  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
اقلیمی خوبـی کـه در اسـتان فـارس وجـود دارد 
بـا  جایگزیـن  علوفه هـای  از  اسـتفاده  امـکان 
مشـارکت بخـش خصوصـی و مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس 
امـکان پذیر اسـت تا بتـوان راهکاری بـرای برون 

رفـت از ایـن شـرایط را داشـته باشـیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
یادآور شـد: اسـتفاده از سـایر نهاده هـا و جایگزین 
نمـودن آن هـا و یا امکان تولیدشـان در کشـور، از 
مهم تریـن راهکارهـای بـرون رفت از این شـرایط 

است.
وی تاکیـد کـرد: نظـارت هـا هـم سـخت گیرانـه 
تر می شـود تـا نهاده هـا بـه دسـت تولیدکنندگان 

برسـد و در ازاء آن هـم؛ تولیـدی کـه بایـد تحویل 
دهنـد حتمـًا تولیـد و تحویل داده شـود.

قاسـمی ابراز داشـت: مـا هیـچ چیـز پنهـان کاری 
نداریـم و نسـبت بـه هیـچ فـرد و گروهـی تفاوت 
نمی گذاریـم و البتـه زنجیره های تولیـد در اولویت 
هسـتند و بـا هـم فکـری، هـم افزایـی و تعامات 
بیشـتر می توانیـم بـر مسـایل و مشـکاتی که در 

ایـن دوران سـخت داریـم فائـق آییم.
تولیـدات  بهبـود  معـاون  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان 
گفـت: در بحث نهـاده ها به رغم وجود مشـکات 
موجـود در سـطح کشـور، تـا جایـی کـه در تـوان 
داشـتیم تـاش کـرده ایـم نهاده هـا تامین شـود.

تامیـن  زمینـه  در  افـزود:  کیومرثـی  اهلل  کرامـت 
نهاده هـا، نامه ای به وزیر جهاد کشـاورزی ارسـال 
شـده اسـت تا سـهمیه اسـتان فارس افزایـش پیدا 
کنـد ضمـن اینکه حاکی از آن اسـت کـه ارز مورد 

نیـاز تامیـن شـده و بـه زودی مشـکات در ایـن 
می شـود. زمینـه حل 

جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
اساسـی ترین  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مشـکلی کـه امـروز داریـم در مـورد تهیـه سـویا 
بـرای مصـرف در واحدهـای مرغـداری اسـت که 

در صـدد رفـع آن هسـتیم.
شـایان ذکر اسـت کـه جلسـه گفتمان امـور دام و 
طیـور بـا حضور مدیـران عامل صنعـت دام، طیور، 
شـیات و زنبـور عسـل اسـتان فـارس بـا رئیس، 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  مدیـران  و  معاونیـن 
اسـتان فارس و مدیران کل دسـتگاه های وابسـته 
در سـالن کوثـر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس برگـزار شـد کـه در ایـن جلسـه مدیـران 
زنبـور  و  شـیات  طیـور،  دام،  صنعـت  عامـل 
عسـل اسـتان فـارس بـه بیـان دیدگاه هـای خود 

پرداختنـد.

در جلسه اتاق گفتمان امور دام و طیور استان فارس مطرح شد:

با هم فکری، هم افزایی و تعامالت بیشتر می توان
بر مسائل و مشکالت فائق آئیم
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در چهارچـوب طرح 
یـاوران تولیـد اباغـی از سـوی وزیر جهاد کشـاورزی 
مبنـی بـر حضـور محققیـن معیـن مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس در 
سـال زراعی 1۴00-1399 در کنار کارشناسـان بخش 

اجـرا صـادر گردیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حسـین پژمـان افـزود: همـه مـا در 
خانـواده ای بـه نـام جهـاد کشـاورزی قـرار داریـم و 
هیـچ گونـه مرزی بیـن واحدها نیسـت و خوشـبختانه 
رایـج  نیـز  از گذشـته  محققـان  از ظرفیـت  اسـتفاده 
بـوده اسـت امـا در قالـب طـرح یـاوران تولیـد در نظر 
اسـت مشـکات و چالـش هـای روز بخش اجـراء در 
قالـب تیـم های آسـیب شناسـی؛ متشـکل از محققان 
و کارشناسـان بخـش اجـراء بررسـی و نسـخه هـای 

شـود.  تجویز  عملیاتـی 
وی تصریـح کـرد: تاکنـون تیـم هـای کارشناسـی یاد 
شـده جهـت بررسـی چالـش هـای محصوالتـی مثل 
چغندرقنـد، حبوبـات، انجیـر و ... بـه شهرسـتان هـا 

اعـزام و بررسـی هـای الزم انجـام و توصیـه هـای 
علمـی ارائه شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
شـروع فصـل زراعـی جـاری، تیـم هـای تخصصـی 
مختلف تشـکیل شـده تـا چالش های چهـار محصول 
اصلـی گندم، جـو، کلـزا و چغندرقند پاییـزه به صورت 

مسـتمر بررسـی شود.
وی بـا بیـان این کـه هرگونه سیاسـتی کـه اتخاذ می 
شـود بـا توجـه بـه سیاسـت هـای کان وزارت جهاد 
کشـاورزی اسـت و در آن ها امنیت غذایی، خودکفایی 
و خـود اتکایـی سـرلوحه کار قـرار دارند، خاطر نشـان 
کـرد: یکـی از وظایف وزرات جهاد کشـاورزی حفاظت 

از منابـع آب و خـاک و موارد ژنتیکی اسـت.
وی بـا ذکـر ایـن موضـوع کـه آب محـور اصلـی در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت، تصریح کـرد: برای 
ایـن کـه بتوانیـم در مصـرف آب صرفـه جویـی کنیم 
باید توسـعه کشـت متراکم را در سـطح اسـتان داشـته 

. شیم با
پژمـان بیـان کـرد: از قدیـم االیـام گلخانـه هـا را در 
سـطح اسـتان داشـته ایـم لـذا در زمینـه روسـتاهای 
گلخانـه ای نیـز تـاش کـرده ایـم کـه با اجـرای این 
مهـم صرفـه جویی و بهـره وری بیشـتر از آب را بیش 

از پیش داشـته باشـیم.
وی تاکیـد کـرد: اسـتفاده از ظرفیـت محققـان مرکـز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
از جملـه محققـان  قالـب هـای مختلـف  در  فـارس 
معیـن، محقـق- مروجـان ارشـد از قبـل رایـج بـوده 
اسـت و طـرح یـاوران تولیـد کـه اخیـرا توسـط وزیـر 
اباغ شـده اسـت ظرفیـت جدیـدی را جهت اسـتفاده 
بخـش اجـراء بـرای اسـتفاده بیشـتر و منسـجم تـر از 
توانمنـدی و پتانسـیل هـای فنی محققـان فراهم می 

. زد سا

اجرای طرح یاوران تولید در سال زراعی 1399-1400

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
توسـعه  برنامـه  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
جهـاد  سـازمان  کار  دسـتور  در  نشـائی  کشـت های 

دارد. قـرار  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
به گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، حسـین پژمان افزود: 
از مزایای کشـت نشـائی می تـوان بـه صرفه جویی در 
مصـرف آب، کاهش مصـرف بذر، کاهـش هزینه های 
عملیـات  و  سـم  هزینـه  کاهـش  انسـانی،  نیـروی 
سمپاشـی، زودرس کردن محصـول و افزایش عملکرد 

از طریـق رعایـت تراکـم بهینه کاشـت اشـاره نمود.
در  را  نشـائی  کاربـرد سیسـتم کشـت  بیشـترین  وی 
کـرد:  تصریـح  و  دانسـت  فرنگـی  گوجـه  محصـول 
در سیسـتم کشـت نشـا صنعتـی بـه دلیـل اسـتفاده از 
ماشـین آالت خطا در کاشـت بـه حداقل رسـیده و نیاز 

بـه واکاری بـه حداقـل می رسـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: جهـت اجرای 
جهـت  الزم  برنامه ریزی هـای  نشـائی  کشـت های 
آمـوزش و ترویـج بـه بهره برداران انجام شـده اسـت.

وی اظهـار کـرد: کشـت نشـائی در تمـام محصـوالت 
زراعـی اسـتان فـارس بـه جـزء گنـدم، جـو و سـیب 
زمینـی در دسـتور کار اسـت هـم چنین تلفیق سیسـتم 

کشـت نشـائی همـراه با آبیـاری تیپ نقش اساسـی در 
افزایـش بهـره وری آب دارد و موجـب اقتصـادی تـر 

شـدن تولیـد می گـردد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

اجرای کشت های نشایی در محصوالت زراعی استان
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـذر به عنـوان مهم 
تریـن نهـاده و سـتون فقـرات تولیـد همـواره مـورد 

توجـه ایـن سـازمان قـرار داشـته اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حسـین پژمان افـزود: در سـال زراعی 
جـاری ۴5 هـزار تـن بـذور اصـاح شـده در طبقـات 
و گواهـی شـده جهـت  مـادری  پرورشـی،  مختلـف 

کشـت در اسـتان فـارس تامین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بذر بـا کیفیت 
بایـد بـدون هرگونـه مـواد خارجـی ماننـد کاه، خاک، 
شـن، صمـغ و شـیره ی میـوه باشـد و در کل بذر باید 

پـاک، تمیـز و عـاری از بـذر علـف های هرز باشـد.
وی تصریـح کـرد: در مجموع در فصـل زراعی جاری 
بـا هـدف ایجـاد تنـوع در بذر گواهی شـده حـدود 31 
رقـم گنـدم آبـی و دیـم و چندین رقـم جـو در برنامه 
تکثیـر اسـتان قـرار گرفتـه اسـت و بـرای مناطـق و       
اقلیـم هـای مختلف اسـتان ارقام پر محصـول تدارک 

دیده شـده اسـت.
پژمـان بـه ویژگـی بـذور اصـاح شـده اشـاره کرد و 
گفتـک به مـواردی ماننـد: خلوص ژنتیکـی و خلوص 
فیزیکـی بـاال، عـدم آلودگـی بـه آفـات، بیمـاری هـا 
و علـف هـای هـرز و قـوه نامیـه بـاال همـواره بایـد 
مدنظـر  کشـاورزان عزیـز باشـد و می بایسـت جهت 
تولیـد محصـول بـا کیفیت و عـاری از بیمـاری ها به 
خصـوص سـیاهک از بذر گواهی شـده اسـتفاده کنند 
کـه فرآینـد بوجـاری و ضدعفونی در آن هـا با نظارت 

کارشناسـان مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و بخـش اجـراء انجـام 

است. شـده 
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه کیفیـت بـاالی 
بـذور گواهـی شـده؛ در مصـرف میـزان بـذور صرفـه 
جویـی نماینـد و بـرای هـر هکتـار گنـدم آبـی بیـن 
200-180 کیلوگـرم بـذر بـا اسـتفاده از بـذر کار و در 
مـزارع گنـدم دیـم حداکثـر از 130 کیلوگـرم بـذر در 

هکتـار اسـتفاده نماینـد.
وی یادآور شـد: با توجه به توسـعه کشـت روی پشـته 
در اسـتان و وارد شـدن حـدود 50 دسـتگاه کارنـده 
کشـت روی پشـته، اسـتفاده از ایـن کارنده هـا منجر 

بـه کاهـش مصرف بـذر خواهد شـد.
پژمـان اظهـار کرد: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس جهـت کمـک بـه توسـعه کشـت روی پشـته 
و مزایـای متعـدد آن تعـداد 8 دسـتگاه بـذرکار روی 
پشـته را تهیـه نمـوده تـا در مناطـق مختلـف اسـتان 

ایـن شـیوه کشـت نهادینه شـود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
بذر به عنوان مهم ترین نهاده تولید همواره مورد توجه قرار دارد

کارشـناس مسـئول حبوبـات مدیریـت زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: کشـت روی پشـته لوبیا در سـطح 26 هـزار متر مربع 
بـه روش کشـت زیـر پاسـتیک که بـه صراحت می تـوان گفت در کشـور 

بـی سـابقه و بـی نظیـر اسـت در اسـتان فارس انجام شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، رحیـم بادامی افـزود: از مزایـای این روش کشـت می توان 
بـه کاهـش میـزان مصـرف بذر بـه میـزان 35 کیلوگـرم در هکتـار این در 
حالـی اسـت کـه مصـرف بـذر رایـج در منطقـه 200 کیلوگـرم در هکتـار 
اسـت، کاهـش هزینه هـای تولیـد بـه میـزان بالـغ بـر 5 میلیـون تومـان، 
کاهـش مصـرف آب، کاهـش مصرف نهـاده ها اعم از کود، سـم و گازوئیل 

نمود. اشـاره 
وی بیـان کـرد: از معایـب ایـن روش می توان بـه زیاد بـودن فاصله ردیف 
هـا بـه میزان 1۴0 سـانتی متـر که موجب فعالیت شـدید آفت کنـه گردیده 
اسـت اشـاره نمـود کـه این بـه دلیل عـدم همپوشـانی بوته هـا و همچنین 

خشـک بـودن خـاک بین ردیف ها اسـت.
بادامی یـادآور شـد: راه کار ایـن مهـم کاهـش فاصله ردیف هـا و همچنین 
اسـتفاده از پاسـتیک رنگـی اسـت کـه می توانـد معایـب ایـن روش را 
مرتفـع نمـوده و بـه عنوان یک روش جدید و نوین به کشـور معرفی شـود. 

برای اولین بار در کشور 
کشت لوبیا روی پشته به روش کشت 

زیر پالستیک در استان فارس
ادامه سرمقاله از صفحه 3

بـدون شـک  امـروزه در فضـای پـر رقابـت و سرشـار از تغییـر و تحـول، تنها سـازمان  هایی 
موفـق بـه کسـب سـرآمدی خواهند شـد کـه نقـش اسـتراتژیک منابع انسـانی خـود را درک 

نمـوده و در راسـتای توسـعه و نگهداشـت آنـان برنامـه و تاش مسـتمر داشـته باشـند. 
 طـی یـک سـال اخیـر بـه مـدد الهـی موفقیـت هـای بزرگـی بـه همـت تعـداد کثیـری از 
همـکاران ایـن سـازمان، از رئیـس سـازمان گرفتـه تـا همکارانمـان  در جـای جـای اسـتان 
پهناورمـان حاصـل گردیـد؛ مبـارزه جانانـه بـا ملـخ صحرایـی و حفـظ امنیـت غذایی کشـور، 
بهـره بـرداری از 80 واحـد صنایـع تبدیلـی و غذایـی در سـال 98 و پیامـد آن کاهـش دوازده 
و نیـم درصـدی ضایعـات محصـوالت و افزایـش جذب مـاده خام تـا هفـده و دو دهم درصد 
و...، دریافـت تقدیرنامـه چهـار سـتاره و تندیـس آن بـه عنـوان تنهـا دسـتگاه بـزرگ دولتـی 
کشـوردر سـال گذشـته ، کسـب رتبـه برتـر در مجموع شـاخص هـای عمومـی و اختصاصی 
دربیـن دسـتگاه هـای خدمـات دهنـده اسـتان فـارس، تولیـد گنـدم بـه میـزان بیـش از یک 
میلیـون و ۴60 هـزار تـن در سـال زراعـی 99-98 و .... در  سـال 1398 همـه از جمله آن ها 
هسـتند کـه هرکـدام بـه آسـانی به دسـت نیامده اسـت و بـا تمامی پسـتی و بلندی هـا و در 
شـرایط وضعیـت کرونایـی حاکم بر جامعـه، نمادی از مقاومـت و تاش برای مردم کشـور ما 
بـود کـه بـا وجود تحریـم هـای ناجوانمردانه توانسـتیم بـا تکیه بـر دانش و تـاش همکاران 

همچنـان رو بـه جلـو حرکـت کنیم. 
این جانـب بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای گرانقـدر میهـن اسـامی به ویـژه شـهدای 
هشـت سـال دفـاع مقـدس و شـهدای سـرافراز دولـت، فرارسـیدن هفتـه دولـت، روز کارمند 
و چهلمیـن سـالگرد هفتـه دفـاع مقـدس را بـه همـه کارمندان دولـت به خصـوص همکاران 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـه ویـژه ایثارگـران سـنگر سـاز بـی سـنگر تبریـک عـرض نموده؛ 
توفیـق روزافـزون همـه خدمتگـزاران بـه نظـام مقدس جمهـوری اسـامی ایـران را از درگاه 

خداونـد منـان مسـئلت می نمایم.
علیرضا واحدی پور

شهریور ماه و یاد یاران
 آغازش، هفته دولت و پایانش، آغاز هفته دفاع مقدس
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مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: در راسـتای تحقق اهـداف سـازمانی و با توجه 
بـه ابـاغ هـا ی وزارت متبـوع و نیـز بـا توجـه بـه 
اهـداف تعالـی سـازمانی و هـدف گذاری هـای آتـی 
آخریـن جلسـه ارائـه گـزارش تحلیلی مسـائل زراعی 

شهرسـتان هـا برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، احمد دهقـان افزود: 
در این جلسـه به ریز مسـائل، مشـکات، دستاوردها، 
پتانسـیل هـا، پیشـنهادات و نتایـج به دسـت آمده در 
نباتـات  حفـظ  و  مکانیزاسـیون  زراعـی،  حوزه هـای 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.
وی تصریـح کـرد: اهـم مـوارد مطـرح شـده توسـط 
شهرسـتان هـا شـامل: کاهـش عمومی سـطح بیمـه 
مـزارع بـه دلیـل عـدم انجـام تعهـدات و گاهـا اقدام 
آموزشـی،  دوره هـای  برگـزاری  لـزوم  دیـر،  بسـیار 
بـا  مبـارزه  سـطح  افزایـش  بنیـان،  گنـدم  پـروژه 
جملـه  از  مناطـق  از  ای  پـاره  در  هـرز  علف هـای 
شهرسـتان مرودشـت، آنالیـز آزمـون خـاک، مقایسـه 

ضریـب نفـوذ بـذر خـود مصرفـی، لـزوم اسـتفاده از 
کـود سـرک، طـرح تغذیـه متعـادل، کاهـش مصرف 
بذر، کشـت روی پشـته، نتایج محلول پاشـی تلفیقی، 
کود هـای  مصـرف  گـزارش  بارندگـی،  تحلیل هـای 
پایـه، کشـت روی پشـته های بلنـد، افزایـش کشـت 
گنـدم دیـم، کنتـرل بیماری هـای برگـی، نتایج طرح 
pvs در شهرسـتان ها، آبیـاری نویـن و سـایت علوفه 

واقـع در شهرسـتان پاسـارگاد بـوده اسـت.
در ادامـه پرویـزی رئیـس اداره امـور فـن آوری هـای 
مکانیـزه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
خصـوص مزایـای کشـت با پشـته کار، خـط اعتباری 
دسـتگاه  جابجایـی  هزینـه  کمـک  و  مکانیزاسـیون 

مطالبـی را بیـان نمـود. 
نباتـات  ادامـه حمیـد رضـا دبیـری مدیـر حفـظ  در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خصوص 
انتظـار الگـوی کشـت مطلـوب و اختاط بـذر چاودار 
بـا گندم، قیمت سـموم، اهمیـت بذر و اولویـت مبارزه 
شـیمیایی  مبـارزه  بـه  نسـبت  مکانیکـی  و  زراعـی 

مطالبـی را بیـان کـرد.
در ادامه حسـین پژمـان معاون بهبـود تولیدات گیاهی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خصوص 
طرح هـای  اسـتانی،  برنامه هـای   ،pvs طرح هـای 
نویـن، ارسـال پاورپوینـت اسـتاندارد، لزوم در دسـتور 
کار قـرار دادن آرایـش کشـت، اهمیـت کشـت روی 
پشـته، مزایـای آزمـون خـاک، آنالیز کاهـش مصرف 
و  مهـم  نـکات  الگویـی  سـایت های  ایجـاد  و  بـذر 

کلیـدی را عنـوان نمود. 
در ادامه سـید محسـن قائمی مسـئول حوزه نمایندگی 

ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در خصـوص اهمیـت برگـزاری جلسـات در جهت هم 
افزایـی و موفقیـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در جشـنواره شـهید رجایـی مطالبـی را بیـان 

. کرد
در ادامـه محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن تشـکر از برگـزاری 
ایـن جلسـه هـا بـه اسـتفاده از خـرد جمعـی، تجارب 
دیگـران، بـذر بـه عنـوان مهمتریـن پارامتـر، اهمیت 
زمـان کاشـت، تغذیـه گیاهـی، محلولپاشـی تـوام بـا 
بـا  ارتبـاط  نحـوه  مغذی هـای،  ریـز  و  کـش  قـارچ 
کشـاورزان، تاثیـر هـر شـاخص در تحلیل هـا، آبیاری 
نویـن، گـروه یـاوران تولیـد و اجرایـی کـردن نظـام 

نویـن ترویـج در هـر پهنـه اشـاره کرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه این جلسـه بـا حضـور رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مسـئول 
جهـاد  سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه 
تولیـدات  بهبـود  معـاون  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، قائم 
مقـام معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، مدیر زراعت سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیر حفظ نباتات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رئیـس اداره امـور 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  مکانیـزه  فن آوری هـای 
اسـتان فارس، مدیران و کارشناسـان شهرسـتان های 
مرودشـت، پاسـارگاد، سـپیدان، بیضـاء، اقلیـد، آبـاده، 
بوانات، خرم بید و سـرچهان و تعدادی از کارشناسـان 

سـتادی ایـن سـازمان برگـزار گردید.

برگزاری آخرین جلسه ارائه گزارش تحلیلی مسائل زراعی شهرستان ها

کارشـناس مسـئول دانه های روغنـی مدیریت زراعت 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: کاشت 

کلزا در اسـتان فارس شـروع شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت زراعت سـازمان 
رشـیدی  منصـور  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 

افـزود: کشـت اولیـن مزرعـه کلـزا در اسـتان فـارس 
درمنطقـه سردسـیری کلـوان در سـطح 3 هکتـار از 

مزرعـه آقـای زاهـدی انجـام شـد.
وی تصریـح کرد:کشـت ایـن مزرعـه با رقـم نپتون و 
بـا میـزان بذر 5 کیلوگـرم در هکتار با دسـتگاه بذرکار 
همدانـی بـا دو ردیـف کشـت و آبیـاری کرتـی نواری 

انجام شـد.
رشـیدی بیـان کـرد: از جملـه مشـکات موجـود در 
گرانـی  و  نبـود  کشـت  مـورد  منطقـه  و  شهرسـتان 
کودهـای شـیمیایی و عدم اعـام نـرخ تضمینی قبل 

می باشـد.  کشـت  از 
وی تاکیـد کـرد: در مزرعـه فـوق بـا توجـه بـه تاکید 
و ضـرورت تغذیـه اولیـه کلـزا کـه نقـش مهمـی در 

رسـیدن گیـاه به مرحله روزت قبل فرا رسـیدن سـرما 
دارد نسـبت بـه مصـرف کودهای فسـفاته و سـولفات 
پتاسـیم هـر کـدام بـه میـزان دو کیسـه بـه منظـور 
ایجـاد مقاومـت در گیـاه در برابـر سـرمازدگی و مقدار 

50 کیلوگـرم اوره اسـتفاده شـده اسـت.

آغاز کاشت کلزا در استان فارس
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اسـتان  کشـاورزی  جهـاد    سـازمان  زراعـت  مد  یـر 
فـارس از بـه صـد  ا د  رآمـد  ن سـوت پایان برد  اشـت 
اسـتان خبـر د  اد   و گفـت:  گنـد  م، جـو و کلـزا د  ر 
براسـاس ارزیابی هـای انجـام شـد  ه بالـغ بـر یـک 
میلیـون و ۴60 هـزار تـن گنـد  م، ۴80 هـزار تن جو 
و د  ر حـد  ود   26 هـزار تـن محصـول کلـزا از مـزارع 

فارس برد  اشت شد  ه است. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، احمـد دهقـان با 
بیـان اینکـه کشـاورزان تاکنـون بالغ بـر 950 هزار 
تـن از گنـدم تولیـدی خـود را بـه صـورت تضمینی 
بـه بخـش دولتـی فروختـه انـد، اظهـار کـرد: 50 
هـزار تـن گندم دیگـر نیز تحـت عنـوان بذرگواهی 
شـده توسـط دولـت از کشـاورزان خریـداری شـده 

است. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مابقـی گنـدم بـه صـورت 
بـه  یـا  و  مانـده  باقـی  کشـاورزان  نـزد  مصرفـی 
کارخانجـات آرد فروختـه شـده اسـت، ابـراز کـرد: 
برداشـت گنـدم در 5 منطقـه اقلیمی فـارس انجـام 
نسـبت  تحویـل  ضریـب  باالتریـن  کـه  می شـود 
بـه سـطح زیرکشـت و تولیـد مربـوط بـه مناطـق 
گرمسـیر اسـت کـه عمدتـًا در اردیبهشـت و خرداد 

انجـام شـده اسـت.
بـه گفتـه مدیـر زراعـت جهـاد کشـاورزی فـارس، 
کمتریـن ضریـب تحویـل نیـز مربـوط بـه مناطـق 
مرکـزی اسـتان همچـون مرودشـت و شـهرهای 

می باشـد.  آن  اطـراف 
دهقانـی، فعالیـت واسـطه ها را بـه عنـوان یکـی از 
دالیـل عـدم تمایـل کشـاورزان ایـن مناطـق برای 
فـروش گنـدم به دولـت عنوان کـرد و گفت: عاوه 
برایـن در برخـی مناطـق ماننـد شهرسـتان خرامـه 
نیـز برخـی کشـاورزان از قیمـت خریـد تضمینـی 
احسـاس رضایـت نداشـتند و ترجیـح دادند بخشـی 
از گنـدم تولیـدی را نـزد خودشـان نگـه دارنـد و در 
صـورت امکان در شـرایط بهتری آنهـا را به فروش 

نند. برسا
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه 
نزدیـک شـدن کشـاورزان بـه دوران کشـت پاییزه 
خاطرنشـان کرد: معمواًل کشـت پاییـزه از نیمه های 
مهـر و یـا اوایـل آبـان ماه شـروع می شـود؛ در این 
نـرخ  دولـت  می ماننـد  منتظـر  کشـاورزان  مـدت 
خریدهـای تضمینـی را اعـام کنـد تـا بتوانند برای 

کشـت محصـوالت خـود برنامه ریـزی کنند.
فـارس  سـازمان جهـاد کشـاورزی  زراعـت  مدیـر 

بـا اذعـان براینکـه دولـت بایـد هرچـه سـریع تـر 
نـرخ خریـد تضمینـی را اعـام کنـد، گفـت: تاخیر 
سوءاسـتفاده  بـرای  را  فضـا  نـرخ  ایـن  اعـام  در 
واسـطه ها فراهـم می کنـد؛ چـرا کـه آنها گنـدم را 
بـا قیمـت پاییـن تـری از کشـاورز می خرنـد و بعد 
از اعـام نـرخ خریـد تضمینـی، نسـبت بـه فروش 

محصـول بـا قیمتـی باالتـر اقـدام می نماینـد.
خریـد  نـرخ  مـی رود  انتظـار  دهقانـی  گفتـه  بـه 
تضمینـی رقمـی در حـدود ۴ هـزار و 500 تومـان 

باشـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه میزان 
تولیـد جـو در اسـتان نیز اشـاره و خاطر نشـان کرد: 
تولیـد جو امسـال نسـبت به سـال گذشـته با رشـد 
مناسـبی همـراه بود و به رقـم۴80 هزار تن رسـید؛ 
بـا ایـن حال عدم رضایـت کشـاورزان از نرخ 1600 
تومانـی خریـد تضمینـی باعث شـد تا عمـده خرید 
بـه صـورت توافقـی انجـام شـود؛ چـرا که نـرخ جو 
در بـازار آزاد بـه ازاء هرکیلـو 2 تـا 2 هـزار و 300 

تومـان بود.
مدیـر زراعـت جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره 
بـه اینکـه در تولیـد محصـول کلـزا نیز با رشـد 20 
درصـدی مواجـه بـوده ایـم، گفـت: در مجمـوع 26 
هـزار تـن کلـزا در اسـتان تولیـد و بالغ بـر 23 هزار 
تـن آن به صـورت تضمینی از کشـاورزان خریداری 

. شد

سوت پایان برداشت محصوالت استراتژیک در فارس کشیده شد

مدیر زراعت جهاد کشاورزی فارس:
مناطق گرمسیر بیشترین و مناطق مرکزی استان، کمترین ضریب تحویل گندم به دولت را داشتند
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مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: ایـن اسـتان د  ر تولید   محصـوالت باغـی مانند   
انجیـر، گل محمـد  ی، خرمالـو، انـار، بِـه و انگـور رتبه 

اول را د  ر اختیـار د  ارد  . 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، مجید رضـا پاکاری 
زمینـه  می توانـد    کشـاورزی  بخـش  توسـعه  افـزود: 
افزایـش اشـتغال و ارزش افـزود  ه را بـرای اسـتان بـه 
د  نبـال د  اشـته باشـد  ، بـا ایـن حال یـک نکتـه مهم را 
نبایـد   از نظر د  ور د  اشـت که هر موجـود  ی اعم از زند  ه 
ماننـد   گیاهـان و غیرزنـد  ه مانند   د  سـتگاه ها و ماشـین 
آالت صنعتـی یـک عمـر مفیـد   و کارایـی مشـخص 

د  ارند  .
وی تصریـح کـرد: طبیعتـًا د  رختـان نیز از طـول عمر 
چنـد    هـر  برخورد  ارنـد  ،  بارد  هـی  بـرای  مشـخصی 
می تـوان بـا انجـام فرآیند  هـای اصاحـی بـه طـول 
عمـر و بهـره وری آنهـا افـزود  ؛ امـا د  ر نهایـت د  وران 
ناکارآمـد  ی و مـرگ د  رختـان هـم از راه می رسـد   و 

آنها از چرخه تولید   اقتصاد  ی خارج می شوند.   
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: عمـد  ه طرح و 
رد  یف هـای اعتبـاری بـرای احیاء و اصـاح باغات د  ر 
سـطح شهرسـتان هـا تعریـف شـد  ه انـد   که مشـروط 
بـه وجـود   منابـع، از محـل اعتبـارات ملـی یا اسـتانی 

تامیـن می شـوند  . 
وی بـا اظهارتاسـف از اینکـه طـی سـال های اخیر به 
د  لیـل محد  ویت هـای مالـی د  ولـت اعتبـار ایـن طرح 
هـا بـه خوبی تامیـن نشـد  ه اسـت، اظهارد  اشـت: بالغ 
بـر 360 هـزار هکتار باغ د  ر اسـتان فـارس وجود   د  ارد   
کـه بیـش از 250 هـزار هکتـار آن آبـی و مابقی د  یم 
می باشـد   کـه تحـت تاثیر عوامـل مختلف، بخشـی از 

آن ها عملکرد   مطلوب و مناسبی ند  اشته اند  . 

پـاکاری د  ر اد  امـه با تشـریح بیشـتر عوامـل تاثیرگذار 
کاهـش  ابرازد  اشـت:  باغـات  عملکـرد    کاهـش  د  ر 
بارند  گـی د  ر یـک د  هـه اخیر، هجـوم آفـات و ملخ ها، 
بـروز بیمـاری هـا، حـواد  ث ناشـی از سـیل، باد  هـای 
اقلیمـی، خشـک شـد  ن چـاه هـا و  تغییـرات  گـرم، 
تغییـرات کمـی و کیفـی آب باعـث شـد  ه تـا باغـات 
بازد  هـی و عملکـرد   اقتصاد  ی گذشـته خود   را ند  اشـته 

شند  .  با
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجمـوع ایـن عوامل سـبب 
افزایـش  بـا  و  می شـوند    د  رختـان  د  ر  تنـش  ایجـاد   
میـزان تبخیـر، فراینـد   زوال را سـرعت می بخشـند  ، 
گفـت: بـروز ایـن آسـیب هـا باعث شـد   برخـی گونه 
هـا کـه د  ر گذشـته پربـازد  ه بود  نـد   و عملکـرد   خوبـی 
شـد  ید    کاهـش  بـا  اخیـر  سـال های  طـی  د  اشـتند  ، 
عملکـرد   مواجـه شـوند   و نیـاز بـه تغییـر رقـم د  اشـته 

باشند  . 
مد  یـر باغبانـی سـازمان جهـاد   کشـاورزی فـارس بـا 
مشـکات  و  اعتبـاری  محد  ویت هـای  اینکـه  بیـان 
مالـی سـال های اخیـر باعـث شـد  ه تامین تسـهیات 
ارزان قیمـت بـرای باغد  ارهـا بـا د  شـواری های جد  ی 
مواجـه شـود  ، اظهارد  اشـت: بـا ایـن حال بـرای برخی 
باغـات ماننـد   زیتون رد  یـف اعتباری وجـود   د  ارد   و این 
گونـه بـاغ ها، سـاالنه د  ر مباحث تغذیه، هـرس، پیوند   
و یـا تغییـر رقـم بـا انجـام عملیـات اصاحـی مـورد   

حمایت قرار می گیرند.   
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یارانـه ای به صورت سـاالنه 
گیاهـان  از  حمایـت  بـرای  شهرسـتان ها  اختیـار  د  ر 
د  ارویـی، د  رختـان مثمـر کـم آب بر و د  رختانـی که د  ر 
اولویـت کاری سـازمان جهـاد   باشـند  ، قـرار می گیرد  ، 

گفـت: از جملـه ایـن د  ر ختان می تـوان باد  ام، پسـته، 
گـرد  و، زیتـون، خرمـا و نهال هـای مرکبات عـاری از 

ویروس را نام برد.   
مد  یـر باغبانـی سـازمان جهـاد   کشـاورزی فـارس د  ر 
بخـش د  یگـری از سـخنان خـود   بـه تشـریح فرآینـد   
اصـاح باغـات پرد  اخـت و گفـت: اصاح معمـواًل د  ر 
سـه شـکل مختلـف انجـام می شـود   که یـک بخش 
آن، اصـاح و جایگزینـی د  ر ختـان باغات اسـت و د  ر 
ایـن فراینـد   حـد  ود   ۴0 د  رصـد   د  رختان بـاغ جایگزین 

می شـوند  .
پـاکاری بخـش د  وم فرآینـد   اصاح را شـامل عملیات 
حـذف و جایگزینـی د  انسـت و اد  امـه د  اد  : ایـن بخش 
بـرای باغـات د  رجـه سـه کـه هیـچ بازد  هـی ند  ارنـد   
و خشـک شـد  ه انـد  ، اعمـال می شـود   و د  ر جریـان 
آن ارقـام سـازگار بـا اقلیـم همـان منطقـه جایگزیـن 

می شود  . 
وی بخـش سـوم فرآینـد   اصـاح را شـامل عملیـات 
هـرس و تغذیـه سـاالنه باغـات عنـوان کـرد   و افزود  : 
مد  یریـت باغبانـی سـازمان جهـاد   بـه عنوان د  سـتگاه 
نظارتـی و مشـاور، آخریـن اطاعـات و د  انـش مـورد   
نیـاز د  ر زمینـه هـرس، بـه نـژاد  ی، گـرد  ه افشـانی و 
قـرار  باغـد  اران  اختیـار  د  ر  را  د  رختـان  ارقـام  تغییـر 

می د  هد   تا بازد  هی باالتری د  اشته باشند  . 
مد  یـر باغبانـی سـازمان جهـاد   کشـاورزی فـارس د  ر 
اد  امـه بـا اشـاره بـه اینکـه بخشـی از حمایت هـا نیز 
د  ر قالـب ارایـه یارانـه تهیـه نهـال بـرای باغـد  اران و 
بهره بـرداران صـورت می گیـرد  ، خاطـر نشـان کـرد  : 
ارضـی  د  ر  د  یـم  باغـات  توسـعه  بـرای  یارانـه  ایـن 
شـیب د  ار بـه صـورت 100د  رصـد   اعمـال می شـود   
اختیـار  د  ر  رایـگان  صـورت  بـه  نهـال  واقـع  د  ر  و 
باغـد  ار قـرار می گیـرد  ، امـا د  ر اراضـی مسـتثنیات یـا 
اراضـی واگـذاری بـه طـور متوسـط بیـن 30 تـا ۴0 
د  رصـد   قیمـت نهـال به عنـوان یارانـه به باغـد  اران و 

می شـود  . د  اد  ه  تخفیـف  بهره بـرداران 
پـاکاری تاکیـد کـرد: تقریبـًا ۴0 د  رصد   باغات اسـتان 
نیازمنـد   جایگزینـی د  رختـان هسـتند  ، امـا بـه طـور 
متوسـط عملیـات اصاحـی بـه صـورت سـاالنه د  ر 
حـد  ود   90 د  ر صـد   باغـات اسـتان انجـام می شـود  .

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس با اشاره به افزایش 
سرعت زوال باغات در سال های اخیر:

144هزار هکتار از باغات فارس نیازمند   حذف و 
جایگزینی د  رختان هستند
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رئیـس اداره امـور فناوری های مکانیزه کشـاورزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
واقعیـت این اسـت که تولیـد و تأمین ماشـین ها و 
ادوات کشـاورزی دو سـال اخیر و بـه ویژه در یکی 
دو مـاه گذشـته بـا مشـکات زیادی مواجـه بوده و 
بـا افزایـش عمومی قیمـت هـا تـا دو و نیـم برابـر 
بـرای ماشـین های تولیـد داخـل و تـا ۴ برابر برای 

ماشـین های وارداتـی مواجـه بـوده ایم.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا پرویزی 
بـا بیـان اینکه روند صعـودی قیمت ماشـین آالت، 
کشـاورزان را بـا مشـکات زیـادی بـرای مکانیـزه 
کـردن فعالیت هایشـان مواجـه کرده اسـت، اظهار 
کرد: شـرایط به گونه ای اسـت که کشـاورزان برای 
اجـاره ماشـین ها نیز مشـکل دارند؛ چـرا که هزینه 
اجـاره ماشـین های کشـاورزی در دو سـال اخیـر 
بـه دلیـل نوسـان قیمـت لـوازم یدکـی، السـتیک، 
هزینه هـای تراکتـورداری و کامبایـن داری بـه طور 

متوسـط تـا دو برابر افزایش داشـته اسـت.
وی با اشـاره به اینکه کمبـودی در زمینه تجهیزات 
عمـده  و  نداریـم  شـکل  آن  بـه  سـخت افزاری 
ماشـین ها، ادوات و تجهیـزات در مـورد اسـتفاده 
در بخـش کشـاورزی تولیـد داخل هسـتند، تصریح 
کـرد: عمـده مشـکل کشـاورزان بـه کمبودهـای 
مالـی بـر می گـردد؛ هرچند مـواردی محـدودی از 
ماشـین های کشـاورزی نیـز وارداتـی هسـتند کـه 
بـه دلیـل محدودیت هـای ارزی و شـیوع بیمـاری 
افزایـش قیمـت و دشـواری در واردات  بـا  کرونـا 

شـده اند. مواجـه 
رئیـس اداره امـور فناوری های مکانیزه کشـاورزی 
ابـراز  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
داشـت: هزینه هـای مکانیزاسـیون بسـته بـه نـوع 
محصـول متفاوت اسـت؛ لیکن عوامـل موثر در این 

زمینـه عبارتنـد از افزایـش قیمت ماشـین، افزایش 
هزینـه کارگری و سـختی بسـیاری از فعالیت های 
زراعی، چاره ای جز اسـتفاده از ماشـین ها و توسـعه 
مکانیـزه بـرای کشـاورزان باقی نمی گـذارد؛ با این 
حـال می تـوان از نیروهـای آزاد شـده ایـن بخش، 
در سـایر فعالیت هـای خدماتی و صنایع کشـاورزی 

و تبدیلـی اسـتفاده کرد.
وی ابـراز کـرد: در افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون 
پیشـرفت  اباغـی  برنامه هـای  حـد  در  تقریبـًا 
داشـته ایم؛ بـه طوری کـه از ضریب مکانیزاسـیون 
1/25 اسـب بخـار در هکتـار در سـال 92 به 2/06 

اسـب بخـار در هکتـار در سـال 96 رسـیده ایم.
رئیـس اداره امـور فناوری های مکانیزه کشـاورزی 
بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
برخـی  مکانیزاسـیون  خصـوص  در  اینکـه  بیـان 
محصـوالت ماننـد پنبـه و چغندرقنـد با مشـکاتی 
مواجـه هسـتیم، گفـت: عمـده تریـن دلیـل ایـن 
موضـوع بـه گـران بـودن ماشـین های تخصصـی 

می شـود.  مربـوط  محصـوالت  ایـن 
شـدن  مکانیـزه  خصـوص  در  همچنیـن  وی 
بـا  داشـت:  ابـراز  اسـتان  باغـداران  فعالیت هـای 
توجـه بـه سیسـتم های گشـت کشـت و آبیـاری 
سـنتی بیشـتر باغـات، امکان بـه  کارگیـری بخش 
زیـادی از ادوات و ماشـین های کشـاورزی مکانیزه 
در آن ها میسـر نیسـت؛ بنابرایـن در زمینه مکانیزه 
کـردن باغـات هنـوز کار باقـی مانـده زیـاد اسـت.
رئیـس اداره امـور فناوری های مکانیزه کشـاورزی 
سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس در خصوص 
حمایت هـای پیش بینـی شـده از کشـاورزان بـرای 
مکانیـزه کـردن فعالیت هایشـان گفـت: از ابتـدای 
تومـان  میلیـارد  از 630  بیـش  تاکنـون  سـال 92 
صـورت  سـرمایه گذاری  میکانیزاسـیون  حـوزه  در 
تومـان  میلیـارد  میـزان 520  ایـن  از  کـه  گرفتـه 
در قالـب تسـهیات خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون 
پرداخـت شـده اسـت و عـاوه بـر ایـن در ایـن 
نیـز،  باعـوض  و  بهـره  کـم  تسـهیات  سـال ها 
بـرای تهیه ادوات و ماشـین های کشـاورزی دارای 
فناوری هـای نویـن، بـه کشـاورزان پرداخت شـده 

. ست ا

کمباین های استان فارس
در توسعه کشاورزی دیگر استان ها موثرند

پرویزی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
برگزاری جلسه تعالی سازمانی 

در اداره امور فناوری های 
مکانیزه کشاورزی

رئیـس اداره امـور فناوری هـای مکانیـزه کشـاورزی 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
جاری سـازی اصـول و مبانی تعالی سـازمانی در اداره 
امورفناوری هـای مکانیـزه کشـاورزی گامی بـزرگ و 
موثـر در افزایـش کارایی و کیفیت خدمات رسـانی به 

اسـت. بهره بـرداران 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره امـور فناوری هـای 
مکانیـزه کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، علیرضا پرویزی در جلسـه هماهنگی کارکنان 
ایـن اداره بـا موضـوع تعالـی سـازمانی افـزود: همـه 
فعالیـت هـا و برنامه ریزی هـای حـوزه مکانیزاسـیون 

بایـد در قالـب تعالـی سـازمانی انجام شـود. 
وی تصریـح کـرد: الگـوی تعالـی سـازمانی ابـزاری 
مسـیر  در  اداره  منظورحرکـت  بـه  راه گشـا  و  موثـر 

می باشـد.  رشـد  و  تعالـی 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: تعالی سـازمانی 
دارای 9 معیـار شـامل: رهبـری، اسـتراتژی، کارکنـان 
و  محصـوالت  فرآیندهـا،  منابـع،  و  هـا  همـکاری 
نتایـج  کارکنـان،  نتایـج  مشـتریان،  نتایـج  خدمـات، 
جامعـه و نتایج سـازمانی اسـت کـه هرکـدام از این 9 

معیـار، از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت.

وی بیـان کـرد: از همه همکاران بـرای افزایش میزان 
مشـارکت فعـال در عرصه هـای یـاد شـده در زمینـه 
تعالی سـازمانی، نظام پیشـنهادات، ارسـال منظم اخبار 
و گزارشـات بـه صـورت دقیـق و با ذکر اعـداد و ارقام 

مربوطـه دعـوت به عمل مـی آید. 
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رئیـس اداره امـور فناوری هـای مکانیـزه کشـاورزی 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
امـروزه، تکنولـوژی اسـتفاده از پهپادها در کشـاورزی 
بـه عنوان یکـی از مصادیـق اسـتفاده از فناوری های 
نویـن در عرصـه مکانیزاسـیون کشـاورزی، در سـطح 

دنیـا مطرح اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره امـور فناوری هـای 
مکانیزه کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، علیرضا پرویزی در حاشـیه برگـزاری همایش 
بـه  نظامی کـه  غیـر  پهپادهـای  مقـررات  و  قوانیـن 
روش غیـر حضـوری و از طریـق ویدیـو کنفرانـس 
فناوری هـای  امـور  اداره  افـزود:  گردیـد،  برگـزار 
مکانیـزه کشـاورزی از حـدود پنـج سـال قبـل و بـا 
همـکاری و مشـارکت بخـش غیـر دولتـی، مقدمـات 
ورود و بومی سـازی ایـن فنـاوری در سـطح اسـتان 

فـارس را فراهـم نمـود. 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بـه لطـف خداوند 
متعـال و تاش هـای همه دسـت انـدرکاران، شـاهد 
بـه بـار نشسسـتن ایـن تـاش هـا هسـتیم و سـه 
شـرکت بـزرگ در سـطج اسـتان فـارس بـه صـورت 
حرفـه ای و علمـی در حـال ارائـه خدمـات فـروش، 
دسـتگاه های  فـروش  از  پـس  خدمـات  و  گارانتـی 
پهپـاد محلـول پـاش بـه عنـوان یکـی از کاربردهای 
و  می باشـند  متقاضیـان  نظامی بـه  غیـر  پهپادهـای 
همایـش امـروز بـا همـت و برنامه ریزی یکـی از این 
سـه شـرکت برتر بـه عنـوان بخش خصوصـی برگزار 

است. شـده 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: یادگیری و رشـد 
علمـی و فنی همـکاران مکانیزاسـیون، تضمین کننده 
تـداوم حرکـت رو بـه جلـو و تعالی کارکنـان این اداره 
اسـت و الزمـه دسترسـی بـه موفقیت هـای بیشـتر و 
بـادوام در عرصـه مکانیزاسـیون کشـاورزی اسـتان، 
ارتقـای سـطح علمـی و فنـی همه دسـت انـدرکاران 

و فعـاالن ایـن عرصه می باشـد.
دانـش  علمـی و  رشـد  و  یادگیـری  کـرد:  بیـان  وی 
فنـی همـکاران و فعـاالن عرصـه مکانیزاسـیون باید 
 Training بـه صـورت مسـتمر و بـه دو روش کلـی
و Learning انجـام شـود، بدیـن معنـی کـه کارکنان 
عـاوه بـر بهـره گیـری از کاس هـا و دوره هـای 
ذی  دسـتگاه های  و  واحدهـا  توسـط  کـه  آموزشـی 
دیگـر  روش هـای  از  بایـد  می گـردد  برگـزار  ربـط 
نظیـر مطالعه متون فنـی، بهره بـرداری از محتواهای 
آموزشـی، بهـره گیـری از اینترنت و زیر سـاخت های 
آمـوزش الکترونیـک و از ایـن قبیـل نیز برای کسـب 

و ارتقـای مهارت هـای فنـی و علمی خـود به صورت 
خـود جـوش اسـتفاده نمایند. 

پرویـزی اظهار کرد: متقاضیـان می توانند پس از طی 
دوره هـای آموزشـی و همچنیـن دریافـت مجوزهـای 
مربوطـه، ضمـن  مراجـع ذی صـاح  از  نیـاز  مـورد 
مراجعـه بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها، 
از تسـهیات بانکـی تخصیـص یافتـه بـرای خریـد و 
بهـره بـرداری از فنـاوری نویـن دسـتگاه های پهپـاد 

محلـول پـاش اسـتفاده نمایند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تسـهیات بانکـی مربوطـه 
نقـدی 20  آورده  نـرخ سـود 15 درصـد، میـزان  بـا 
درصـد و دوره بازپرداخـت 5 سـاله بـا عاملیـت بانـک 
کشـاورزی قابل پرداخـت به متقاضیـان و عاقمندان 
اسـت، یـادآور شـد: همـه بهره بـرداران، عاقمندان و 
خصوصـا فـارغ التحصیـان رشـته کشـاورزی بـرای 
کسـب اطاعـات بیشـتر می تواننـد بـه مراکـز جهاد 
کشـاورزی در مرکـز بخـش هـا و یـا مدیریـت جهاد 
کشـاورزی در مرکـز شهرسـتان هـا مراجعـه نماینـد.

رشد علمی و فنی همکاران، تضمین کننده تداوم حرکت رو به جلو و تعالی 
کارکنان است

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

دو انتصاب در معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قائـم مقـام و سرپرسـت مدیریـت طیـور معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس معرفـی شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی ایـن معاونـت، طـی احـکام جداگانـه ای از 
سـوی کرامـت اهلل کیومرثـی معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، عبدالمجیـد رنجبـر به عنـوان قائم مقـام و رضا 
فزونـی بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت طیور ایـن معاونت منصوب شـدند و 
طـی برگـزاری جلسـه ای  از خدمـات ارزنده  چندسـاله حبیب اهلل سـاجدی 
قائـم مقـام پیشـین و حسـین رسـتگار مدیر سـابق طیـور  تجلیـل به عمل 

. مد آ
عبدالمجید رنجبر رضا فزونی
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معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
گاوداری هـای صنعتـی  اکثـر  گفـت:  فـارس  اسـتان 
خـام  شـیر  هوشـمند  کارت  دارای  اسـتان  سـنتی  و 

می باشـند.
 بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، کرامت 
الـه کیومرثـی افـزود: از سـال گذشـته تراکنش هـای 
تبـادل شـیر خـام به مقصـد صنایـع کوچـک لبنی که 
مربـوط بـه ماسـت بنـدی هـا و بسـتنی بندی هـای 

درون و بـرون شـهرها اسـت ثبـت می گـردد.
وی تصریـح کـرد: هم اکنون در اسـتان فـارس حدود 
12 هـزار و ۴36 نفـر دامـدار، 292 نفـر حمـل کننـده 
شـیر خـام، 1۴5 مرکـز جمـع آوری، 52 کارخانجـات 
لبنـی و 39 مرکـز لبنیـات سـنتی تراکنـش هـا را ثبت 
می کننـد کـه این تعـداد روزانه در حال افزایش اسـت 
و بالـغ بـر 1792 تن شـیر خـام روزانه ثبـت می گردد. 
در  تـاش  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
جهت راسـت آزمائـی و به روز کـردن اطاعات کارت 
هوشـمند شـیر خام در اسـتان، بـه منظور دسـتیابی به 
تحـت پوشـش قـرار دادن تمامی بهره بـرداران، حتـی 
بهره بـرداران سـنتی و کوچـک در سـطح روسـتاه ها، 

در برنامـه کاری معاونـت بهبـود تولیـدات دامی قـرار 
دارد.

وی بیـان کـرد: هم اکنـون توزیع نهاده ها بر اسـاس 
صـورت  سـامانه  در  شـیرخام  تراکنش هـای  ثبـت 
می گیـرد از دیگـر مزایـای وجـود سـامانه هوشـمند 
کارت شـیر خـام می توان بـه: رصد تبادالت شـیرخام 
بیـن دامـداران حمـل کننـدگان مرکـز جمـع آوری و 
کارخانجـات لبنـی، بهبـود توزیـع نهاده ها بر اسـاس 
تراکنش هـای شـیر خـام، برنامه ریـزی مناسـب بـه 
منظـور تولید شـیر خام، داشـتن آمار دقیق تولید شـیر 
خـام و بـرآورد نیاز مناسـب تر نهاده های دامی اشـاره 

. د نمو

دریافت اطالعات و آمار تراکنش های شیرخام به 
صورت لحظه ای

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

عملیات سرشماری زنبورستان ها در 
سال جاری انجام نمی شود

نظارت بر تولید و توزیع نهاده ها و کنترل کیفی 
محصوالت کارخانجات خوراک دام

مدیـر امور طیـور و زنبور عسـل 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
اسـتان فـارس گفـت: بـه دلیـل 
شـیوع بیمـاری کرونـا و تاکیـد 
دسـتورالعمل های  رعایـت  بـر 
سـتاد ملـی کرونـا و بـه منظـور 
جلوگیـری از مخاطـرات احتمالی 
کارشناسـان  تـردد  از  ناشـی 
عملیـات سرشـماری زنبورسـتان هـا در اسـتان انجـام نمی شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات دامی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی رسـتگار افزود: در چند سـال 
اخیـر شـاهد رشـد کمـی و کیفـی صنعـت زنبـور عسـل در اسـتان 
فـارس بوده ایـم و از نظـر تعـداد و تولیـد اسـتان فارس مقام سـوم 
را در کشـور دارد کـه خوشـبختانه بـا اقدامـات انجـام شـده و بـا 
آمارهـای بـه دسـت آمـده از سـر شـماری سـال 98 تا پایـان مهر 
مـاه، 7 هـزار نفـر زنبوردار بـا یک میلیـون و 150 هـزار کلنی، بالغ 

بـر 11 هـزار و200 تـن عسـل تولیـد می نمایند.
فراوانـی  مزیت هـای  تولیـد  جهـش  سـال  در  کـرد:  بیـان  وی 
همچـون سـرمایه گـذاری کـم جهـت اشـتغال نسـبت بـه سـایر 
فعالیت هـای اقتصـادی، برگشـت سـریع سـرمایه، عدم وابسـتگی 
و نیـاز بـه تاسیسـات و سـاختمان و امکانات زیر بنائـی، وجود تنوع 
آب و هوایـی در اسـتان و تنـوع پوشـش گیاهـی باعـث شـده کـه 
رونـد توسـعه پایدار در سـال جهـش تولید روز به روز در حال رشـد 

و شـکوفایی باشـد.

مدیر امور دام سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس رتبـه دوم در تولید گوشـت قرمـز و رتبه 
چهارم در تولید شـیر خام را در کشـور در اختیار 

دارد.
بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
افـزود: در  الـه سـاجدی  فـارس، سـید حبیـب 
سـال 1398 میـزان 91677 تـن ذرت دانـه ای، 
1۴6826 تـن کنجالـه سـویا، ۴6563 تـن جو و 
85710 تـن سـبوس گنـدم بیـن بهره بـرداران 
زیـر بخـش دام و طیـور اسـتان توزیـع گردیـده 

 . ست ا
تعـداد 22  وی تصریـح کـرد: در سـال 1398 
اجـرای  منظـور  بـه  کارشناسـی  بازدیـد  مـورد 
پـروژه کنتـرل کیفـی کارخانجات خـوراک دام، 

طیـور و آبزیـان انجـام پذیرفتـه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: پیگیری 
ادامـه صـدور کارت  و  سـاماندهی کارت شـیر 

شـیر،  آوری  جمـع  مراکـز  دامـداران،  جهـت 
شـیرکش هـا و کارخانجـات لبنـی بـا همکاری 
بخـش خصوصـی و نظـارت بـر ثبـت تراکنـش 
هـا در سـامانه و صـدور 10000 کارت از دیگـر 

عملکرد هـای ایـن مدیریـت بـوده اسـت. 
وی بیـان کرد: انجام عملیـات اصاح نژادی در 
دام سـنگین و سـبک از جملـه فعالیت های این 
مدیریـت در سـالی کـه گذشـت اسـت و اجراي 
نـژاد سـیمنتال  طـرح توسـعه گاو دو منظـوره 
)گوشـتی- شـیری( در شهرسـتان های اسـتان 
بـا هـدف افزایـش بهـره وری در واحدهـای گاو 
داری شـیری روسـتایی و متناسـب بـا تغییـرات 
تأمیـن  افـزون  روز  نیـاز  و  اسـتان  اقلیمـي 
انجـام گردیـده  گوشـت قرمـز و شـیر جامعـه 
اسـت. سـاجدی اظهار کـرد: جهت توسـعه نژاد 
سـیمنتال در سـال 1398 تعـداد 1060۴ رأس 
عملیـات تلقیـح مصنوعی از اسـپرم ایـن نژاد با 
گاوهـای نـژاد بومی و دو رگ در سـطح اسـتان 

انجام شـده اسـت.
وی ابـراز کـرد: انجام عملیات اصـاح نژادی در 
دام سـبک در قالب طرح تولیـد ترکیب ژنتیکي، 
طـرح تولیـد ترکیـب ژنتیکي دام سـبک پربازده 
گوسـفند رومانـف بـا نـژاد بومی بـه تعـداد 500 
ریـز و سروسـتان  نـي  راس در دو شهرسـتان 
انجـام گرفتـه کـه جـزء طرح هـای اولویـت دار 
مدیریـت امـور دام در سـال 1398 بوده اسـت. 
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مدیریـت  کارشـناس 
جهـاد  سـازمان  طیـور 
اسـتان  کشـاورزی 
فـارس گفـت: مناسـب 
بـرای  زمـان  تریـن 
پـرورش کـرم ابریشـم 
تـا  فروردیـن  نیمـه  از 
مـاه  خـرداد  اواسـط 

 . شـد با می 
رنجبـر  هاشـم  امیـد"  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
افـزود: معمـواًل الروهـای کـرم ابریشـم در همین بازه 
زمانـی توزیـع می شـود و عاقمنـدان به ایـن فعالیت 
می تواننـد میـزان نوغـان مـورد نیـاز خـود را اعام تا 
از طریـق مرکـز نوغانـداری کشـور بـه مرکـز پرورش 
کرم ابریشـم شهرسـتان سـعادت شـهر ارسـال شود و 

آن هـا سـفارش خـود را دریافـت نماینـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایسـتگاه پرورش کرم ابریشـم 
سـعادت شـهر ده سـالی اسـت کـه بـه دلیل نبـود آب 
و خشـک شـدن چـاه بـه صـورت نیمـه فعـال درآمده 
اسـت؛ تصریـح کرد: این ایسـتگاه را مرکـز نوغانداری 
کشـور در سـال 77 در زمیـن بـه مسـاحت 50 هکتـار 
بـا احـداث چنـد سـاختمان راه انـدازی کـرد و در آنجا 
حـدود 30 هکتـار بـاغ تـوت هـم احـداث گردیـد و 
امـا تقریبـا از ده سـال پیـش تاکنـون بـه دلیـل بـروز 
خشکسـال و خشـک شـدن چاه به آب نرسـد و با این 
حـال اگـر ایـن ایسـتگاه مجـددا فعـال شـود می تواند 

بـه قطـب نوغانـداری فـارس تبدیـل گردد.
کارشـناس مدیریـت طیـور سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس ابـراز داشـت: زمـان مناسـب پـرورش 
کـرم ابریشـم تقریبـا نیمـه فروردیـن تـا نیمـه خرداد 
اسـت و 35 روز طـول می کشـد تـا الروهـا بـه بلـوغ 
برسـند و امـکان برداشـت پیله هـای تـر فراهم شـود.
وی بـا بیـان اینکـه یـک جعبـه کـرم ابریشـم در این 
مـدت بالـغ بـر 600 تـا 700 کیلـو برگ درخـت توت 
را بـه عنـوان غـذا مصـرف می کننـد، گفـت: حداقـل 
فضـای مـورد نیـاز بـرای پـرورش یـک جعبـه کـرم 
ابریشـم کـه دارای 20 تـا 25 هزار الرو باشـد 20 متر 

اسـت. مربع 
بـه گفتـه رنجبـر، دمـای مناسـب ایـن کار 27 درجـه 
سـانتی گـراد و رطوبـت 70 تـا 90 درصـد اسـت کـه 

معمـواًل در فصـل بهـار قابـل دسـتیابی اسـت.
کارشـناس مدیریـت طیـور سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بیـان داشـت: یک جعبـه با حـدود 20 تا 
25 هـزار الرو در حـدود 15 هزار تومـان قیمت دارد، اما 

اگـر فرآینـد پـرورش و رسـیدگی آنهـا به خوبـی انجام 
شـود می تـوان بالـغ بـر 30 کیلو پیله ابریشـم تـر از هر 
جعبـه برداشـت کرد کـه قیمت هر کیلـوی آن در حدود 

70 تـا 80 هزار تومان اسـت. 
بـه گفتـه وی، پـرورش کرم هـای ابریشـم، جـز هزینه 
هـم  چنـدان  کـه  مناسـب  جـای  و  خـوراک  تامیـن 
چشـمگیر نیسـت، هزینـه دیگـری نـدارد، امـا می تواند 
درآمـد قابـل توجهـی را نصیب پرورش دهنـدگان بکند 
کـه بـه عنوان نمونه امسـال بـه رقم دو میلیـون تومان 

هم رسـیده اسـت.
رنجبـر تصریـح کـرد: پـرورش کـرم ابریشـم هزینـه 
زیـادی نـدارد معمـوال حمایـت تسـهیاتی خاصی هم 
از آن انجـام نمی شـود امـا سـازمان بـرای متقاضیـان 
کاس هـای آموزشـی برگـزار می کنـد و جـزوه هـا و 
فیلم هـای آموزشـی را در اختیـار آن هـا قـرار می دهد.

برگـزاری  دوره  هـر  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کاس های آموزشـی بین 20 تا 30 جلسـه اسـت ابراز 
داشـت: بـا ایـن حال بـا توجه بـه فصلی بـودن پرورش 
کـرم ابریشـم همـه افراد به صورت مسـتمر ایـن کار را 
ادامـه نمی دهنـد، امـا افرادی هم هسـتند کـه عملکرد 
مناسـبی دارنـد و هر سـاله برای دریافـت الروهای کرم 

ابریشـم تقاضـا می دهنـد. 
رنجبـر بـا اشـاره بـه شـیوع بیمـاری کرونـا در سـطح 
کشـور، ایـن بیمـاری را عاملـی بـرای کاهش اسـتقبال 
کاس هـای  از  حـوزه  ایـن  عاقمنـدان  و  فعـاالن 
آموزشـی امسـال عنـوان کرد و گفـت: هر چنـد امکان 
پـرورش کـرم ابریشـم در پاییـز هـم وجـود دارد، اما به 
دلیـل اینکـه برگ هـای درخـت تـوت کیفیت مناسـبی 
بـه  مناسـبی  نتیجـه  معمـوال  ندارنـد،  ایـن فصـل  در 

دسـت نمی آیـد و برداشـت محصـول خوبـی صـورت 
نمی گیـرد.

وی همچنیـن افـزود: با توجـه به شـرایط آب و هوایی، 
کمبـود مـواد غذایـی مـورد نیـاز کرم هـای ابریشـم به 
دلیـل نبـود باغ هـای تـوت و همچنیـن فصلـی بـودن 
پـرورش آنهـا، تـا بـه امـروز تقاضایـی بـرای پـرورش 
صنعتـی کـرم ابریشـم در فـارس ارائـه نشـده و همـه 

فعالیـت هـا بـه صـورت خانگی اسـت.
کارشـناس مدیریـت امور طیور و زنبور عسـل سـازمان 
کسـی  اگـر  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
بخواهـد بـه صـورت صنعتـی ایـن فعالیت را آغـاز کند، 
بایـد حداقـل 2 هکتـار زمیـن را به کشـت درخت توت 
اختصـاص دهـد، بـا ایـن حـال یکـی از راهکارهـای 
مناسـب بـرای پـرورش کرم هـای ابریشـم در مقادیـر 
بـاال، اسـتفاده از سـالن های پـرورش قـارچ بـرای این 
کار اسـت، چـرا کـه سـالن و شـرایط پـرورش قـارچ 
مناسـب و مشـابه پـرورش کرم هـای ابریشـم اسـت و 
مـی تواننـد در فصل هـای دیگر قارچ را پـرورش دهند.

دسـتگاه های  خریـد  بـرای  کـرد:  تاکیـد  وی 
کوچـک  دسـتگاه های  بـا  و  خانگـی  ابریشم کشـی 
 200 حـدود  سـقف  تـا  تسـهیاتی  ابریشم کشـی 

می کنـد. پرداخـت  را  تومـان  میلیـون 
رنجبـر خاطـر نشـان کرد: با توجـه به اینکه در اسـتان 
نداریـم  کشـی  ابریشـم  کارخانـه  یـا  کارگاه  فـارس 
پیله هـای تولیـد شـده عمدتا بـه نطنز، تربـت حیدریه 
و شـهرهای شـمالی کـه دارای کارخانه هـای ابریشـم 
کشـی هسـتند ارسـال می شـود و در آنجا در صنایعی 
ماننـد فـرش بافـی، تابلو فـرش، لباس، صنایع دسـتی 

و ... بـه کار گرفتـه می شـود.

کارشناس مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

هر جعبه الرو 15 هزار تومان هزینه، اما تا دو میلیون تومان درآمد دارد
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جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: امـروزه جلبـک 
اسـپیرولینا در بیـش از 60 کشـور جهـان مـورد 

استفاده قرار می گیرد.  
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و 
امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، علـی فاحی افـزود: این جلبـک خواص 
و فوایـد متنوعـی دارد کـه می تـوان بـه خـواص 
تغذیـه ای، آنتی اکسـیدانی، رنگدانه ای و درمانی 

نمود. اشـاره 
وی تصریـح کـرد: همچنیـن از ایـن جلبک برای 
مصـارف دیگـری از جملـه: تهیه کود کشـاورزی، 
منبـع انـرژی سـوخت بیودیـزل، تهیه هیـدروژن، 
آرایشـی،  ماسـک های  انـواع  تولیـد  دارو،  تولیـد 
بهداشـتی، تهیـه خـوراک دام، طیـور، آبزیـان و 

اسـتخراج آگار اشـاره نمـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه دلیل 
اقتصـادی پـرورش جلبـک اسـپیرولینا،  اهمیـت 
اخیـراً مطالعـات و تحقیقـات فراوانـی در کشـور 
بـرای توسـعه ایـن صنعـت ایجـاد شـده کـه در 
ایـن اسـتان نیز بـا توجه به وجـود پتانسـل و دارا 
بـودن کارشناسـان مجـرب و متخصص در بخش 
پـرورش  و  تولیـد  و کشـاورزی جهـت  شـیات 
انجـام شـده  ای  فعالیت هـای گسـترده  جلبـک 

. ست ا
وی بیـان کـرد: طـرح پایلـوت پـرورش جلبـک 
در شهرسـتان الرسـتان بـه روش کشـت بـاز بـا 
اسـتفاده از اسـتخر و حوضچـه هـا با اعتبـار 300 
میلیـون ریـال محقـق شـده اسـت که بـا اجرای 
موفـق و اصولـی آن خوشـبختانه اولیـن پروانـه 
بهـره بـرداری پـرورش جلبـک در بخـش بنارویه 
روسـتای شـرفویه ایـن شهرسـتان بـا همـکاری 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و مدیریـت 

جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان صـادر گردیده 
. ست ا

فاحـی با اشـاره بـه پتانسـیل و ظرفیت مناسـب 
اسـتان فـارس از نظـر موقعیـت محیطی شـرایط 
آب و هوایـی پرورش، اظهار کرد: سیاسـت گذاری 
نـو  صنعـت  ایـن  گسـترش  روی  بـر  تمرکـز  و 
می توانـد یـک گزینـه ایـده آل بـرای درآمدزایـی 
و ایجـاد اشـتغال بسـیاری از افـراد تحصیل کرده 

باشـد. جامعه 
وی یـادآور شـد: جلبـک اسـپیرولینا را می توان در 
محیط هـای محصـور همانند فضاهـای گلخانه ای 
پـرورش داد و در ایـن روش، تولیـد جلبک هـا در 
حوضچه هـای کم عمـق فضـای گلخانـه صـورت 

می گیـرد. 

خسارت ۷0 میلیارد ریالی 
کرونا به شیالت فارس

مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: در سـه ماهه اول سـال جاری حدود 
هـزار تـن ماهـی تولیـد شـده در مـزارع فـروش نرفت یا 
بـا قیمتـی کمتـر از قیمت واقعی بـه بازار عرضه شـد که 
ایـن مهـم عمدتـا ناشـی از تعطیلی رسـتوران هـا، اماکن 

عمومـی و ادارات بـر اثـر شـیوع بیمـاری کرونا بود.
امـور  و  شـیات  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی 
فاحـی با اشـاره به اینکه از میزان خسـارت برآورد شـده 
۴0 میلیـارد ریـال در مـزارع پـرورش ماهیـان سـردآبی و 
خاویـاری بـود، افـزود: خسـارت تولیـد کننـدگان ماهـی 

زینتـی رقمی بالـغ بـر 10 میلیـارد ریـال بـرآورد شـد.
وی بیـان کـرد: این خسـارت در اثر کاهش قـدرت خرید 
مـردم، بسـته شـدن مراکـز عرضـه و همچنیـن بعضـا 

تلفـات ناشـی از انباشـت ماهـی تولیدی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کاهـش تقاضـا 
موجـب بـروز خسـارت تقریبـی 20 میلیـارد ریالـی بـه 

فعـاالن بخـش فـرآوری و بـازار رسـانی شـده اسـت.
نهاده هـای  قیمـت  افزایـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تولیـدی نیـز آبـزی پـروران در فشـار مضاعف قـرار داده 
اسـت، تصریـح کـرد: برای بـرون رفت از این شـرایط راه 
کارهایـی پیشـنهاد می شـود کـه از آن جملـه می تـوان 
بـه توجـه بـه سوشـال مارکتینـگ، فضـای مجـازی و 

اپلیکیشـن های بـازار رسـانی اشـاره کـرد.
 فاحـی تاکید کرد: تامین تسـهیات سـرمایه در گردش 
بـرای آبـزی پـروران از دیگـر راه کارهـای پیشـنهادی 
اسـت کـه بـرای این مهـم 12۴5 میلیـارد ریـال پرداخت 

تسـهیات پیش بینی شـده اسـت.
وی نـگاه بـه داخـل و تقویـت مراکـز تکثیـر در جهـت 
تامیـن ماهیـان سـالم و سریع الرشـد بـه همـراه اجـرای 
طرح هـای ارتقـای بهـره وری در مـزارع را از دیگـر راه 
کارهـا عنـوان و اظهـار کـرد: آبـزی پـروران بایـد تولیـد 
محصـوالت اسـتاندارد و صـادرات محـور نیز توجـه ویژه 

باشند. داشـته 

اولین مجوز پرورش جلبک اسپیرولینا در استان فارس صادر شد
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معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصاد  ی سـازمان جهاد   
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: طرحی بـرای حمایت 
از باغـات خاصـی کـه د  چـار زوال د  رختـان شـد  ه اند، 

تدوین شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، جعفـر صبوری پور 
تسـهیاتی  پیش تـر  باغـات  احیـاء  بـرای  افـزود: 
مـد  ت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  امـا  می شـد  ،  پرد  اخـت 
زمـان بازپرد  اخـت ایـن گونـه تسـهیات، طوالنـی و 
حد  اقـل 10 سـاله بایـد   باشـد  ، بـر این اسـاس بانک ها 
معمـواًل زیـر بـار پرد  اخـت آن نمی رفتنـد   و اسـتقبال 

نمی کرد  نـد  . 
وی بـا بیان اینکه بخشـی از تسـهیات هـم د  ر قالب 
تسـهیات تبصـره ای و یارانـه د  ار پرد  اخـت می شـد   

کـه د  یگـر پرد  اخـت نمی شـود  ، اظهار د  اشـت: د  ر حال 
حاضـر تسـهیات با نرخ سـود   12/5 یـا 1۴/5 د  رصد   
بخش هـای  د  یگـر  بـرای  سـاله   5 پرد  اخـت  بـاز  و 
کشـاورزی ماننـد   احـد  اث گلخانـه پرد  اخت می شـود  ، 
امـا این تسـهیات بـه د  رد   باغـد  اران نمی خـورد  ؛ چرا 
کـه حد  اقـل زمـان مـورد   نیـاز برای بـه ثمر نشسـتن 
باغـات حد  اقـل 6 تـا 7 سـال اسـت و عمًا باغـد  ار از 

عهـد  ه پرد  اخـت اقسـاط برنمی آیـد  . 
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصاد  ی سـازمان جهاد   

کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره به اینکـه طرحی 
زوال د  رختـان  باغاتـی کـه د  چـار  از  بـرای حمایـت 
شـد  ه اند   د  ر حـال تد  ویـن اسـت، ابـراز د  اشـت: ایـن 
طـرح شـامل همه باغات و د  رختان اسـتان نمی شـود  ؛ 
امـا د  ر برخی شهرسـتان ها کـه به د  لیل بروز شـرایط 
باغـات مرکبـات   ... بیماری هـای فصلـی و  خـاص، 
د  چـار آسـیب و زوال می شـوند   تسـهیات بلنـد   مد  ت 
حمایتـی از طریـق بانـک کشـاورزی د  ر ایـن زمینـه 

خـاص پرد  اخـت شـود  .

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

تد  وین طرحی برای حمایت از باغات خاصی که د  چار زوال د  رختان شد  ه اند  

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در سـال 98 بیش از 
190 دوره آموزشـی ضمـن خدمـت کارکنـان جهت 
پرسـنل شـاغل در سـازمان جهاد کشـاورزی استان 

فـارس برگزار شـد.
به گـزارش روابـط عمومی معاونت توسـعه مدیریت 
و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
خدمـت  ضمـن  آمـوزش  افـزود:  صادقـی  مهـدی 
منطقـی  و  اصولـی  راه هـای  از  یکـی  حقیقـت  در 
تاش هـای کارکنـان در سـازمان اسـت و باعـث 
بـه کارگیـری اسـتعدادهای نهفتـه، تقویـت قـدرت 
تخیـل، توانمنـد سـازی نیـروی انسـانی بـا رویکرد 
تعالـی، ارتقـاء سـطح فنـی، اجرایـی کارشناسـان و 
افزایـش مهارت هـای شـغلی کارکنان خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد: آمـوزش ضمـن خدمـت بایـد به 
طـور مسـتمر همـراه بـا فرآیندهـای سـازمان مورد 

سـال  در  راسـتا  همیـن  در  کـه  قرارگیـرد  توجـه 
دوره  قالـب 16۴  در  دوره  عنـوان  تعـداد 196   98
و عمومـی و  اداری  مشـترک  دوره  تخصصـی، 28 
6 دوره آمـوزش عقیدتـی بـا 1۴170 نفرمخاطـب و 

برگـزار گردیـد. نفرسـاعت   195388
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـر اسـاس 
دوره هـای برگـزار شـده متوسـط سـرانه آموزشـی 
در  سـاعت   60 مدیـران  و  سـاعت   88 کارمنـدان 

سـال محاسـبه گردیـد و در همین راسـتا 88 عنوان 
دوره توسـط مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، 27 عنـوان دوره 
مدیریتـی توسـط مرکـز آموزش و پژوهش سـازمان 
دیگـر  در  همـکاران  دوره  عنـوان   77 و  مدیریـت 

مراکـز آمـوزش کشـور بـوده اسـت.
وی بیـان کـرد: بـه اسـتناد نیـاز سـنجی هایی کـه 
از تمامی مدیریـت هـا انجـام گرفـت 185 عنـوان 
دوره پیشـنهادی از طـرف سـازمان جهت سـال 99 
مشـخص گردیـد کـه ایـن دوره هـا در حـال اجـرا 

. ست ا
دسـتورالعمل  براسـاس  کـرد:  اظهـار  صادقـی 
برنامه هـای آموزشـی سـاالنه دسـتگاه های اجرایی 
حداقل سـرانه آموزشـی بـرای کارکنان ۴0 سـاعت 
و ایـن سـرانه جهـت مدیـران 60 سـاعت در سـال 

پیـش بینـی شـده اسـت.

مهدی صادقی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

برگزاری بیش از 190 دوره آموزشی در سال 98
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مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: به منظور شناسـایی 
نمونـه  تولیدکننـدگان  و  بهره بـرداران  معرفـی  و 
بخش کشـاورزی اسـتان فـارس از مزرعـه تولیدی و 
تحقیقاتـی زرگیـاه بازدید و عملیـات کیل گیری از دو 
محصـول عمـده علـف لیمـو و اسـتویا به عمـل آمد.
به گـزارش روابط عمومی مدیریـت هماهنگی ترویج 
کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیـد رضـا ابراهیمی افـزود: پیـش بینی می شـود با 
توجـه به کیفیـت و کمیت محصول تولیـدی، مزرعه 
مذکـور بـه عنـوان یکـی از گزینه هـای انتخابـی به 

عنـوان نمونه ملی در سـطح کشـور مطرح باشـد.
وی تصریـح کـرد: مزرعـه زرگیـاه بـه همـت محمد 
آموختـه  دانـش  کـه  زاده  قاسـم  مجتبـی  و  سـجاد 

مهندســی گیاهان دارویی و معطر هسـتند، در سـال 
1390 در سـطح 8 هکتـار و بـا دارا بـودن 5 هـزار 
مترمربـع گلخانـه تکثیـر راه اندازی شـده و عاوه بر 
آن 20 هکتـار مزارع تحت پوشـش در اسـتان فارس 

نیـز تحـت مدیریـت آن ها هسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن مزرعه 
بـه  تکثیـر  واحـد  توسـعه،  و  تحقیـق  واحـد  دارای 
صـورت سـینی نشـاء و قلمـه، واحـد تولیـد بـذر و 
اسـت  ترویـج  و  آمـوزش  واحـد  همچنیـن  و  دانـه 
کـه در جهـت ترویـج و الگوسـازی کشـت گیاهـان 
دارویـی عاوه بـر برگـزاری کاس هـای تخصصی 
در شـهرهای مختلـف کشـور از جمله تهران، شـیراز، 
سـاعت   1000 از  بیـش  مشـهد،  و  بوشـهر  اهـواز، 
مشـاوره و پشـتیبانی تلفنـی و حضوری بـه هموطنان 

ارائـه داده و همچنیـن بیـش از 200 هکتـار مزرعـه 
گیاهان دارویی در سراسـر کشـور راه انـدازی و تامین 

اسـت. نهـاده کرده 
وی بیـان کـرد: گیاهان دارویی کـه در مزرعه زرگیاه 
کشـت و تکثیر می شـوند شـامل اسـتویا، علف لیمو، 
گنـدم سـیاه، چیـا، بـه لیمـو، مرزنجـوش، ژرانیـوم، 
همیشـه بهـار، گاوزبـان ایرانـی، گاوزبـان اروپایـی، 
رزمـاری،  ازاسـطوخودوس،  مختلفـی  ارقـام  زوفـا، 
مریـم گلـی، مریـم گلی بنفـش، مریم گلـی طایی، 
سـرخارگل، آرتیشـو، وتیـور، بومـادران زرد، بومادران 
ریحـان  آشـواگاندا،  فلفلـی،  نعنـاء  رازک،  سـفید، 
شـیرازی،  آویشـن  باغـی،  آویشـن  گزنـه،  مقـدس، 
آویشـن خزنـده، آویشـن هنـدی، آویشـن دنایـی و 

آویشـن کاکوتـی هسـتند.

بازدید از مزرعه کشت گیاهان دارویی زر گیاه در شهرستان فیروزآباد

رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری و مدیر تعالی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از اسـتقبال 

همـکاران در مشـارکت های اجتماعـی خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحول 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اداری 
میعـاد امین پور با اشـاره بـه اینکه حرکت در مسـیر 
تعالـی و انجـام مسـئولیت های اجتماعـی دو رکـن 
جدایـی ناپذیـر از هر انسـان مسـئولی اسـت؛ افزود: 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس همـواره 
و در تمـام طـول حیـات خـود در راسـتای ایفـای 
مسـئولیت های اجتماعـی و تحقـق اهـداف واالی 

اجتماعـی گام برداشـته اسـت.

وی تصریـح کـرد: در سـال جـاری تـاش شـد که 
مشـارکت های اجتماعـی کارکنـان سـازمان توسـط 
تیـم مسـئولیت های اجتماعی سـازماندهی شـود که 
دسـتاورد ایـن تیم اسـتخراج عاقمنـدی 88 درصد 
از همـکاران بـه شـرکت در فعالیت هـای حوزه های 

مختلـف مسـئولیت های اجتماعـی بود.
تیـم  در  کـرد:  ابـراز  سـازمان  تعالـی  مدیـر 
مسـئولیت های اجتماعـی، مشـارکت های همکاران 
به 7 حوزه با عناوین: حوزه محیط زیسـت و توسـعه 
پایـدار، حوزه آموزشـی، ترویجی و علمـی، حوزه عام 
المنفعـه و خیریـه، حـوزه فرهنگـی، هنـری، مذهبی 
و سیاسـی، حـوزه بهداشـت و درمـان، حـوزه ورزش 

و نشـاط اجتماعـی و حـوزه فعالیت هـای داوطلبانـه 
کارکنـان تقسـیم بنـدی گردیـد و بـرای هـر یک از 
حـوزه هـا فعالیت هایـی تعریـف شـد و عاقمنـدی 
همـکاران به شـرکت در هر یـک از ایـن فعالیت ها 

جمـع آوری گردیـد.
ایـن  از  بیـان کـرد: در حـال حاضـر تعـدادی  وی 
اجراسـت  حـال  در  همـکاران  توسـط  هـا  فعالیـت 
کـه قـدم بعـدی در تیـم مسـئولیت های اجتماعـی 
ایـن  از  تـری  گسـترده  بخـش  نمـودن  عملیاتـی 

می باشـد. فعالیت هـا 

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری و مدیر تعالی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استقبال کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس در مشارکت های اجتماعی
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مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: روز مزرعـه تولیـد 
صـورت  بـه  )جانـان(  سـرن  رقـم  فرنگـی  گوجـه 
داربسـتی در فضـای باز و مقایسـه آن بـا تولید همان 
رقـم در محیـط بـا پوشـش های حفاظتـی هـم زمان 
در شهرسـتان ارسـنجان و سـپس در منطقـه حسـین 
آباد سـیاخ دارنگون شهرسـتان شـیراز برگـزار گردید.

به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هماهنگی ترویج 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیـد رضـا ابراهیمی افـزود: در ایـن برنامـه کـه بـا 
تدریـس کاووسـی محقـق معیـن مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
بـود  همـراه  اسـتان  گلخانه هـای  ویـژه  سـتاد  در 
مزایـای کشـت داربسـتی گوجـه فرنگـی در فضـای 
بـاز و پوشـش حفاظتـی و مقایسـه دو روش کاشـت 
و مزایـا و معایـب هـر یـک مـورد بحث و تبـادل نظر 
قـرار گرفـت و کشـاورزان بـه بیـان نقطـه نظـرات و 
تجربیـات خود از کشـت این محصول در اسـتان خود 

پرداختنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه مـوازات برگـزاری روز 
مزرعـه، برنامـه تلویزیونـی سـام کشـاورز بـا همین 
عنـوان بـرای ترویـج کشـت رقـم مذکـور و آمـوزش 
اصـول فنـی تولیـد ضبط شـد و پخش خواهـد گردید 

تصریـح کـرد: در این برنامه آموزشـی ترویجـی، ابتدا 
از کشـت گوجـه فرنگـی داربسـتی رقم جانان حسـن 
جاویدی به مسـاحت سـه هـزار متر مربع در روسـتای 
کمـال آبـاد شهرسـتان ارسـنجان بازدیـد و در محـل 
مزرعـه، کارگاه آموزشـی در قالـب روز مزرعـه برگزار 
گردیـد و بهره بـرداران مربوطـه ضمـن گـزارش روند 
کار، تجربیـات خـود را مطـرح و سـایر کشـاورزان نیز 
فعالیت هـای خـود را در خصـوص کشـت محصوالت 
سـبزی  و صیفـی بـه ویـژه گوجـه فرنگی با سـایرین 

به اشـتراک گذاشـتند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اسـتفاده از این 
رقـم رشـد نامحـدود در فضای باز بـا تعبیه داربسـتی 
از جنـس چوب و سـیم گالوانیزه، باعث رشـد مناسـب 
بوتـه هـا و ارتفـاع بیـش از دو متـر شـده و ضمـن به 
صفر رسـاندن ضایعات محصول در مقایسـه با کشـت 
سـنتی سـبب افزایـش عملکـرد و افزایـش کیفیـت 
محصـول تولیـدی شـده بـه طـوری کـه محصـول 

مزرعـه یـاد شـده به کشـور قطـر صادر می شـود. 
وی بیـان کـرد: در ادامـه از مزرعه گوجـه فرنگی 50 
هکتـاری برادران محمـدی در منطقه سـیاخ دارنگون 
شـیراز و طـرح پایلـوت نیم هکتاری کشـت داربسـتی 
گوجـه فرنگـی رقـم جانـان در زیـر پوشـش سـایبان 
بازدیـد بـه عمل آمد کـه بهره بـردار مربوطه و سـایر 
کشـاورزان حاضـر در ایـن بازدید، بـه کاهش مصرف 
آب در کشـت های داربسـتی بـه ویـژه زیـر پوشـش 
تـوری، کاهـش ضایعـات، بهبـود کیفیـت محصول و 
افزایش طول دوره باردهی و برداشـت، اشـاره نمودند. 
ابراهیمی تاکیـد کـرد: نکتـه قابـل  توجـه در مزرعـه 
بـرادران محمـدی اشـتغال روزانـه 500 نفـر کارگـر 
بـرای عملیـات برداشـت، سـبدگیری و بارگیـری بود 
کـه محصول برداشـتی به کشـورهای قطـر، امارات و 
عمـان صـادر می شـود کـه نامبـرده خواهـان حمایت 
بیشـتر سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 

زمینـه تامیـن نهاده هـا و برقـراری مشـوق صادراتی 
در قالـب یارانـه تامین نهاده ها و دسترسـی آسـان تر 

و ارزان تـر بـه نهاده هـای بـا کیفیـت بـود.
محمـدی  برنامـه  ایـن  در  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
قائـم مقـام معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، کاووسـی محقـق 
معیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس، حسـینی فـر رئیـس انجمـن 
گلخانـه سـازان کشـور و مدیـر عامـل شـرکت یکره، 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
فـارس، مجـری طـرح توسـعه گلخانه هـای اسـتان، 
کارشناسـان مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مدیـر و کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ارسـنجان، معـاون فنی و کارشـناس جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، مسـئول مرکز جهاد 
کشـاورزی منطقـه سـیاخ دارنگـون شـیراز بـه اتفـاق 
چنـد نفـر از گوجـه کاران اسـتان های هرمـزگان و 
بوشـهر و چنـد شهرسـتان فـارس از جمله ارسـنجان، 

پاسـارگاد، فراشـبند و شـیراز حضـور داشـتند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
برگزاری روز مزرعه گوجه فرنگی به صورت داربستی در فضای باز با پوشش حفاظتی
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مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد 
اجتماعـی  گفـت: شـبکه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
تـاک، یـک پیـام  رسـان تمـام  عیـار بـر پایـه شـبکه 
اینترنـت داخلـی و درگاهـی که با هدف ایجـاد ارتباط 
پیوسـته میـان ذی نفعـان بخش کشـاورزی راه اندازی 

است. شـده 
به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هماهنگی ترویج 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
بـا  می تواننـد  کاربـران  ابراهیمی افـزود:  حمیدرضـا 
اسـتفاده از ایـن برنامـه تمـام خدمـات مورد نیـاز خود 
را بـا کمتریـن هزینه و در سـریع ترین زمـان دریافت 

. کنند
وی بـا اشـاره به اینکـه امـکان خدماتی نظیـر گفتگو 
بـا دوسـتان، تمـاس تصویـری و ارسـال فایل هـای 
تخصصـی  کانال هـای  بـه  دسترسـی  تـا  حجیـم 
و  و خدمـات مختلـف حـوزه کشـاورزی  کشـاورزی 
منابـع طبیعـی در برنامـه تـاک فراهـم شـده اسـت، 
ابـراز کرد: این خدمـات با 60 درصـد تخفیف اینترنت 

ارائـه شـده اسـت و کاربـران در ایـن سـامانه قـادر به 
برقـراری تمـاس تصویـری و صوتی رایگان هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: ایجـاد کانال ها 
تخصصـی در تـاک و ارائه محتویات علمی، آموزشـی 
و ترویجـی در ایـن کانـال هـا تحت نظارت سـازمان 
سـتاد  و  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات، 

هوشمندسـازی کشـاورزی است.
بـه  امـکان جسـتجو و پیوسـتن  وی تصریـح کـرد: 
کانال هـای تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعی به 
سـهولت و براسـاس نیـاز بـرای کاربران فراهم شـده 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه امکان دسترسـی 
نیـز  و  بانـک کشـاورزی  مالـی  بـه خدمـات  سـریع 
در  کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  خدمـات صنـدوق 
سـامانه تـاک ایجاد شـده اسـت، اظهـار کـرد: در این 
سـامانه می تـوان تمـام قبـوض و حتی قبـض جرائم 

رانندگـی را پرداخـت کـرد.
بینـی  پیـش  دریافـت  امـکان  بـه  گریـزی  وی؛ 
جغرافیایـی  موقعیـت  براسـاس  هـوا  و  آب  وضعیـت 
و آخریـن توصیـه هواشناسـی کشـاورزی زد و بیـان 
کـرد: بهره بـرداران بخـش کشـاورزی و کاربـران بـا 
جغرافیایـی  موقعیـت  و  محصـول  اطاعـات  ثبـت 
توصیه هـای بـه هنـگام کشـاورزی و نیـز مخاطـرات 
اقلیمـی را از طریق این سـامانه دریافـت خواهند کرد.

مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس اذعان کـرد: کاربـران می توانند با یک 
کلیک تمام رسـانه های نوشـتاری )نشـریات ترویجی 
و فنـی و ...(، رسـانه های صوتـی و تصویـری )فیلم و 

انیمیشـن ترویجـی و ...( و اپلیکیشـن های کاربـردی 
کشـاورزی را دریافـت کنند.

محصـوالت  عمـده  بـازار  تـاک  در  وی؛  گفتـه  بـه 
بـازار  عمـده(،  فـروش  و  خریـد  )بـرای  کشـاورزی 
نهاده هـای کشـاورزی، دیـوار تـاک )خریـد و فروش 
و  خدمـات  اجـاره  و  کشـاورزی(  خدمـات  و  کاال 
تجهیـزات کشـاورزی )اجـاره یـا رزرو( در دسـترس 

اسـت.
در  نامحـدود  ابـری  فضـای  بـه  اشـاره  ابراهیمی بـا 
سـامانه تاک یادآور شـد: بـدون محدودیت نـوع فایل 
و یـا حجـم در فضـای ابـری، کاربـران قادر بـه آپلود 
فایـل هـا و یـا مطالـب خود هسـتند و در هـر کجا به 

آنهـا دسترسـی خواهند داشـت.
وی تاکیـد کـرد: سـامانه تـاک منعطف بـرای موبایل 
و وب اسـت و کاربـران می تواننـد بـه پیـام هـا در 
تمـام دسـتگاه های ارتباطـی خـود یکجـا و یکسـان 

دسترسـی داشـته باشـند.
نخسـتین شـبکه اجتماعـی کشـاورزی ایـران )تـاک( 
در هفتـه دولـت رونمایـی شـد و امـکان عضویـت در 

سـامانه تـاک از طریـق لینک:

 http://agritak.ir/invite 
وجود دارد.

دسترسی به آخرین اطالعات کشاورزی از طریق " شبکه تاک"
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی
مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: تغییر کاربـری اراضی 
در قالـب ایجـاد بنـا، برداشـتن یـا افزایـش 
شـن، ماسـه و سـایر اقداماتـی کـه بنـا بـه 
تشـخیص جهـاد کشـاورزی تغییـر کاربری 
محسـوب می گـردد، چنـان چـه بـه طـور 
غیـر مجاز بـدون اخـذ مجوز از کمیسـیون 
موضـوع تبصـره یـک مـاده یـک قانـون 
حفـظ کاربـری اراضی صورت پذیـرد، جرم 

ست. ا
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس، محمـود باصـری افزود: مامـوران جهاد کشـاورزی موظفنـد با حضور 
نماینـده دادسـرا و در نقاطـی که دادسـرا نباشـد با حضـور نماینـده دادگاه در 
محـل ضمـن تنظیـم صـورت مجلـس، راسـا نسـبت بـه قلـع و قمـع بنـا و 

مسـتحدثات اقـدام و وضعیـت زمیـن را بـه حالـت اولیـه اعـاده نمایند. 
وی بیـان کـرد: بـه همیـن منظـور در نیمـه اول شـهریورماه سـال جـاری از 
مجمـوع 1۴6پرونـده که بـه دبیرخانه کمیسـیون تبصره یک مـاده یک حفظ 
کاربـری اراضـی واصـل شـده بـود، بـه کلیـه پرونده هـا رسـیدگی و تصمیم 

گیری شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از مجموع طرح های رسـیدگی شـده، 
بـا اجـرای 105 مـورد از طـرح هـا موافقـت بـه عمـل آمـد، 9 مـورد از طرح 
هـا نیـز مـورد مخالفـت اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت و مقرر شـد که در 
خصـوص 32 مـورد از طـرح هـا نیـز اسـتعام از شهرسـتان و بازدیـد مجدد 

پذیرد. صـورت 
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون حفـظ کاربـری اراضـی بـا حضـور رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس، مدیـر 
کل حفاظـت محیـط زیسـت و یـک نفـر نماینده اسـتانداری فارس در سـالن 

جلسـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های 
کشاورزی فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: واگذاری 
اراضـی اعـم از فـردی و یـا تشـکل حقوقـی بـه منظـور اجـرای فعالیت هـای 
مربـوط بـه طرح هـای موضـوع دسـتورالعمل ضوابـط واگـذاری اراضـی منابع 

ملـی و دولتـی، مسـتلزم ارائـه درخواسـت بـه مدیریـت امـور اراضی اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصـری افزود: پـس از تصویـب تقاضا در کمیسـیون، 
مراتـب توسـط مدیریت امـور اراضی به دفترخانه اسـناد رسـمی عامل منعکس 
و پـس از تفکیـک قطعـه مـورد واگـذاری و تنظیـم قـرارداد اجـاره، مدیـر امور 

اراضـی نسـبت بـه امضـای آن اقـدام می نماید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: بـه همیـن منظور در شـهریورماه سـال 
جـاری تعـداد 33 پرونـده در خصـوص طرح هـای مختلف کشـاورزی بررسـی 
و تصمیـم گیـری شـد و کلیـه طـرح هـا مـورد تاییـد اعضـای کمیسـیون قرار 

فت.  گر
شـایان ذکر اسـت که کمیسـیون ماده 2 طرح های کشـاورزی فارس با حضور 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر کل امور اقتصـادی و 
دارایـی اسـتان فـارس، نماینـده تـام االختیار اسـتانداری اسـتان فـارس، مدیر 
امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضای کمیسیون 

در سـالن جلسـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.
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جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: بیش از 189 
هـزار تن نهاده هـای دامی در پنـج ماهه اول 

سـال جـاری در اسـتان فـارس توزیع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس صمـد رنجبـری بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان نیـاز نهـاده ها در 
اسـتان فـارس در سـال یـک میلیـون و 33۴ هـزار تـن اسـت، افـزود: از ایـن 
میـزان ۴97 هـزار تن تولیـد داخلی و 836 هزار تن نیاز وارداتی اسـتان اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: میانگیـن نیـاز ماهیانـه بـه نهاده های 

دامی شـامل ذرت،کنجالـه سـویا و جـو در سـطح اسـتان 69665 تـن اسـت.
وی تصریـح کـرد: در پنـج ماهـه اول سـال جـاری بـر اسـاس آمـار سـامانه 
بـازارگاه نهاده هـای کشـاورزی بیـش از 72 هـزار تن جو، ۴2 هـزار تن ذرت و 

7۴ هـزار تـن کنجالـه سـویا بیـن تولیدکننـدگان توزیع، گردیده اسـت.

توزیع بیش از
189 هزار تن

نهاده های دامی
در پنج ماهه اول

سال جاری در
استان فارس

(1399/05/29)تاریختا  1399میزان توزیع نهاده ذرت ، کنجاله سویا وجو بر اساس سامانه بازارگاه از ابتدای سال 

بوده است ( تن130964و کنجاله سویا 300321،ذرت 149918جو )تن 581205برابر با 1398میزان توزیع این نهاده ها در سال 

(تن)گزارش سامانه بازارگاه میزان  نهاده ها 

معامالتگزارش مجموع نیاز استان نام کاال و قیمت  ) (نقدی

درصد تحویل نهاده به 
استان  

میزان نیاز استان فی در بنادرعنوان کاال
در سال 

مجموع تولید 
داخلی در 

سال
مجموع نیاز وارداتی 

5مجموع نیاز وارداتی در نیاز ماهیانهاستان در سال
ماه 

میزان نهاده بر اساس معامالت 
(نقدی)سامانه

15000492000127000365000304151520757247148ذرت
15000614000370000243000202501012504249042جو

24500228000022800019000950007478379اکنجاله سوی
13340004970008360006966534832518974454(تن)جمع کل 

جهـاد  سـازمان  اداری  امـور  مدیـر 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
برگـزاری هشـتمین آزمون مشـترک 
دسـتگاه های  اسـتخدامی  فراگیـر 
اجرایـی کشـور در سـال 99 آبان ماه 

می گـردد. برگـزار 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، سـید عبـاس رضوی 
نـژاد افـزود: شـرایط ایـن آزمـون در 
کارگیـری  بـه  و  اسـتخدام  سـامانه 
و  اداری  سـازمان  انسـانی  نیـروی 
شـده  بارگـزاری  استخدامی کشـور 
وضعیـت  تغییـر  بـرای  و  اسـت 

آزمـون  بـدون  پیمانـی  کارکنـان 
لزامی اسـت. ا

تمامی نیروهـای  کـرد:  تصریـح  وی 
پیمانـی که بـه نحـوی از قـراردادی 
وضعیـت  تبدیـل  پیمانـی  بـه 
جـذب  آزمـون  بـدون  یـا  و  شـده 
در  می تواننـد  انـد،  شـده  دسـتگاه 
فرآگیـر  آزمـون مشـترک  هشـتمین 
اجرایـی  استخدامی دسـتگاه های 
کشـور از محـل مجوزهـای پیمانـی 
سـایر دسـتگاه های اجرایـی شـرکت 
حـد  کسـب  صـورت  در  و  کـرده 
رعایـت  بـا  و  قبولـی  نمـره  نصـاب 
مربوطـه  مقـرررات  و  قوانیـن  سـایر 

بـه رسمی آزمایشـی تغییـر وضعیـت 
یابنـد. 

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: 
در صورتـی کـه نیروهـای قـراردادی 
در آزمـون مذکـور از محل مجوزهای 

پیمانـی سـایر دسـتگاه های اجرایـی 
قبولـی  از  پـس  نماینـد،  شـرکت 
را  خـود  خدمـت  محـل  می بایسـت 
تغییـر داده و جذب دسـتگاهی شـوند 
که در آن دسـتگاه پذیرفته شـده اند.

برگزاری هشتمین آزمون مشترک فراگیر استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
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مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: آزمـون تحقیـق در گزینـش 
)1( بـه صـورت هماهنگـی کشـوری برگـزار شـد.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت هسـته گزینش 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فردیـن 
افـزود: در هسـته گزینـش جهـت جـاری  زمانـی 
سـازی مدیریـت دانـش در مسـیر تعالی سـازمانی، 
بـه روز رسـانی دانـش گزینـش گـران از طریـق 

ارزیابـی انجـام می شـود. 
وی بیـان کـرد: ایـن ارزیابـی در سـطوح مختلـف 
صـورت می گیـرد کـه در تاریـخ یازدهـم شـهریور 
مـاه ارزیابـی کشـوری تحقیـق در گزینـش )1( بـه 

صـورت آزمـون هماهنگ کشـوری در محل سـالن 
جلسـات کوثـر برگزار شـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ایـن آزمون 

دو مرحلـه ای بـود بـه نحـوی کـه پـس از مرحلـه 
اول آن کـه بـه صورت حضوری انجام شـده اسـت 
و مرحلـه دوم آن به صـورت الکترونیکی و از طریق 

سـامانه هیـأت عالی گزینـش برگـزار می گردد. 
در  تحقیـق  کـرد: دروس تخصصـی  تصریـح  وی 
گزینـش و ضوابـط و معیارهـای حاکـم بـر گزینش 
در فصـل تابسـتان ارائـه گردیـد و گزینـش گـران 
جهـت ادامـه همـکاری بـا گزینـش بایسـتی نمـره 
الکترونیکـی  و  دو مرحلـه حضـوری  در  را  قبولـی 
کسـب نماینـد و افـرادی کـه نمره قبولی را کسـب 
نماینـد گواهـی حضـور در دوره بـرای آن هـا صادر 

می گـردد. 

مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: همزمان بـا روز کارمند و در 
جهت ارتقاء سـطح دانش تخصصی گزینشـگران، 
آزمـون ضوابـط و معیارهـای حاکم بـر گزینش به 

صـورت کشـوری و هماهنگ برگزار شـد. 
هسـته  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
فردیـن زمانـی افـزود: محرم، مـاه ایثـار و از جان 
گذشـتگی، مـاه عشـق و شـور و فریاد اسـت، ماه 
آمیختـن بـا خـون و آمیختـن بـا عشـق اسـت و 
محـرم آمـده اسـت تـا آوای فـداکاری و مقاومت 
در برابـر بیـداد را در جهان هسـتی طنیـن افکند و 
طلسـم اسـتکبار و اسـتبداد را در هـم شـکند و به 
افسـون نـا امیـدی در برابـر زورگویـان و قـدرت 
طلبـان بـه ظاهـر غالـب خاتمـه دهـد و پرچم پر 
افتخـار نهضـت حسـینی را در فـراز ایـن نقطـه 
جهـان بـه اهتـزاز در آورد. وی حلـول مـاه محرم، 
مـاه عـزای حسـینی را به همـه مسـلمانان جهان 
بشـریت  عالـم  منجـی  سـاحت  بـه  ویـژه  بـه  و 
خانـواده  تمامی همـکاران  و  )عـج(  زمـان  امـام 
بـزرگ جهـاد کشـاورزی تسـلیت گفـت و بیـان 
کـرد: در هفتـه ای قـرار داریـم کـه بـه نـام و یاد 
شـهیدان رجائـی و باهنـر و مزیـن بـه هفته دولت 
اسـت، اگـر راه و روش شـهیدان گرانقـدر باهنر و 
رجائـی را سـرلوحه کار خـود در وظایـف کارمندی 
قـرار دهیـم یقینـا هـم جهـش تولیـد را محقـق 
می نماییـم و هـم سـعادت دنیـا و آخـرت را برای 

خـود تضمیـن نمـوده ایم. 
امـروز  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
چهـارم شـهریور مـاه کـه مصـادف بـا روز کارمند 
اسـت را بـه کارمنـدان متعهـد و وظیفـه شـناس 
افـزون  روز  موفقیـت  و  نمـوده  عـرض  تبریـک 
همـگان را در راسـتای تحقـق آرمان هـای بلنـد 
انقـاب اسـامی از درگاه خداونـد متعال مسـئلت 

می نمایـم. 
راسـتای  در  گزینـش  هسـته  کـرد:  تصریـح  وی 
ارتقـاء همـکاران و اهمیـت بررسـی پرونده هـای 
داوطلبیـن در چارچـوب ضوابـط و معیارهای حاکم 
مرکـزی  هیـأت  از  نمایندگـی  بـه  گزینـش،  بـر 
گزینـش وزارت متبـوع، اقـدام به برگـزاری آزمون 
ضوابـط و معیارهـای حاکـم بـر گزینـش نمـوده 
اسـت که همـکاران این هسـته در صورت کسـب 

نمـره قبولـی در ایـن آزمـون، می تواننـد در بخش 
مربـوط به خـود ادامـه همکاری را داشـته باشـند. 
زمانـی اظهـار کـرد: اهمیـت ایـن آزمـون در ایـن 
اسـت که همـکاران محقـق و مصاحبه گـر نهایت 
دقـت را در اِعمـال قانـون بـرای تکمیـل فرآینـد 
گزینشـی داوطلبن داشـته باشـند و با آگاهی کامل 
و در نظـر گرفتن شـاخصه ها و معیارهـای ارزیابی 
در جهـت تسـریع فرآیند گزینشـی حرکـت نمایند.

وی تاکیـد کـرد: ایـن آزمـون بـه طـور همزمـان 
در سراسـر کشـور و بـا مسـؤلیت مدیـران هسـته 
گزینـش و بـه نمایندگـی از مدیـر کل دبیرخانـه 
دوره هـای  و  برگـزار  گزینـش  مرکـزی  هیـأت 
تخصصـی دیگـر هـم بـه همین شـیوه در دسـتور 
کار قـرار دارد کـه گـزارش آنهـا متعاقبـًا اعـام 

می گـردد. 

آزمون تحقیق در گزینش )1( برگزار شد

مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی فارس: 
برگزاری، آزمون ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش به صورت کشوری و هماهنگ
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اهداف و مأموریت های هسته گزینش؛ پایش 
نیروهای انسانی است 

مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـا تعامل 
و همـکاری اعضـاء شـورای هسـته گزینش اسـتان فارس توانسـته ایـم بیش از 
3۴ جلسـه در سـال 99 و 106 جلسـه در سـال 98 جهـت ارزیابـی و صـدور رأی 

داوطلبیـن برگـزار کنیم.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، فردیـن زمانـی افـزود: ماحصـل ایـن جلسـات، صادر شـدن رأی 
بـرای 99 درصـد پرونده هـای معرفـی شـده بـه گزینش اسـت کـه در ارزیابی و 
صـدور رأی توسـط شـورای هسـته گزینـش فصـل الخطـاب قانون بوده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در انتصـاب کارگـزاران گزینـش عـاوه بر ضوابـط عمومی و 
ضوابـط انتخـاب اصلـح، یـک سـری ماک هـای تقـدم هـم ذکـر شـده کـه 
حضـرت امـام )ره( ایـن شـاخص هـا را معرفـی کردنـد کـه مهمتریـن آن هـا 
دوری از تنـگ نظـری، اخـاق فاضـل و کریمـه و عـدم مسـامحه کاری اسـت 
کـه بـه لطـف الهـی این مـوارد جزء خـط قرمز این هسـته بـه حسـاب می آید و 

همـکاران ملـزم بـه رعایت هسـتند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در راسـتای تعالـی سـازمانی، اهـداف و 
مأموریت هـای ایـن هسـته پایـش نیروهـای انسـانی اسـت کـه بتواننـد جهش 
تولیـد را محقـق کننـد چـرا کـه همیـن نیـروی انسـانی در خـط مقـدم تولیدات 

کشـاورزی و ارتبـاط بـا کشـاورزان و بهره بـرداران قـرار دارنـد. 
وی بیـان کرد: جای بسـی خوشـحالی اسـت که اخیـرا با توجه به اسـتعام های 
صـورت گرفتـه از هیأت مرکزی، برای پسـت های مدیریتـی و انتصاب کارمندان 
رسـمی قطعی در مشـاغل خـاص، بایسـتی صاحیـت گزینشـی افراد هـم مورد 
ارزیابـی و بررسـی قـرار گیـرد و گزینـش هـم در راسـتای سـامت نظـام اداری 

بود.  پیشـرو خواهد 
زمانـی بـا اشـاره بـه اینکه هسـته های گزینـش ردیف بودجـه ای خاصـی ندارد 
ابـراز امیـدواری کـرد: بـا توجه به جلسـه ای که توسـط هسـته مرکـزی گزینش 
برگـزار شـده اسـت، مقرر شـد ردیـف بودجـه ای بـرای مدیریت هسـته گزینش 
تعریـف شـود کـه در سـال جـاری بـا پیگیری هـای بـه عمل آمـده این مسـأله 

هـم تحقـق یابد. 
وی تاکیـد کـرد: در گزینـش و در راسـتای اسـتراتژی سـازمان، روحیـه همدلـی 
و همـکاری جـاری اسـت و تـاش همـه همـکاران رشـد و بالندگـی وجـودی و 

است.  سـازمانی 
زمانـی یـادآور شـد: در ایـن جلسـه از زحمـات دوازده سـاله عبدالعلـی کریمی به 
عنـوان عضو شـورای هسـته گزینش تقدیـر و حکم عضویت علـی فاحی عضو 
جدیـد شـورای هسـته گزینش از طـرف هیأت عالـی گزینش به وی تقدیم شـد. 

مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

فصل الخطاب در گزینش
قانون است

مدیـر هسـته گزینـش در حاشـیه سـی و یکمیـن جلسـه بررسـی و 
ارزیابـی پرونـده ها جهت صدور رأی گزینشـی داوطبیـن گفت: فصل 

الخطـاب در گزینـش قانون اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هسـته گزینـش سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فردیـن زمانـی افـزود: ارزیابـی و صـدور 
رأی بـرای پرونـده هـا در گزینش براسـاس قانون گزینـش و رویکرد 
انعطـاف پذیـری توسـط أعضـاء مجرب شـورای هسـته با دقـت نظر 

می گردد.  انجـام  بـاال 
وی بیـان کـرد: چناچـه پرونـده ای واجـد ضوابـط عمومی یـا انتخاب 
اصلح تشـخیص داده نشـد، داوطلبین حسـب مـاده 1۴ قانون گزینش 
کشـور مبنـی بـر اینکـه افرادی کـه در مراحـل گزینش واجد شـرایط 
عمومی یـا انتخـاب اصلح تشـخیص داده نشـوند در صـورت اعتراض 
می تواننـد تقاضـای کتبـی خـود را حداکثـر تـا دو مـاه در هـر مرحله 
پـس از دریافـت حکم بـه مرجع تجدید نظر کننـده اول و دوم تحویل 
دهنـد و در صـورت عـدم اعتـراض در مهلت مقرر رأی صـادره قطعی 

و الزم االجرا اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: افـرادی کـه واجـد شـرایط 
مراحـل  نشـوند جهـت  داده  تشـخیص  اصلـح  انتخـاب  عمومی یـا 
تجدیـد نظـر می تواننـد اقدام نمایند و درخواسـت ارائه شـده توسـط 
داوطلبیـن در جلسـات بعدی هسـته گزینـش با حضور أعضـاء جدید 

مـورد ارزیابـی و بررسـی قـرار می گیـرد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه مـاده 6 دسـتورالعمل رسـیدگی بـه 
شـکایات قانـون گزینـش مبنی بـر اینکه هیـچ مقـام اداری و دولتی 
نمی توانـد رأی هیـأت یـا هسـته را تغییـر دهـد و یـا از اجـرای آن 
جلوگیـری کنـد مگـر در مـواردی کـه دیـوان عدالـت اداری آن را 
نقـض و هیـأت عالـی آن را ابطال و یـا تصمیم دیگری اتخـاذ نماید 
لـذا در راسـتای انضبـاط اداری و تعالـی سـازمانی، داوطلبیـن بـرای 
طـی مراحل قانونی بررسـی درخواسـت خـود صرفا از طریـق قانونی 
اقـدام و مؤکـدا از مراجعـه به سـایر مسـؤلین و دور زدن قانون پرهیز 

 . یند نما
زمانـی بیـان کـرد: در این جلسـه تعـداد ۴2 پرونده به شـرح: قرارداد 
شـرکتی : 13 مـورد، پیمانـی : 5 مـورد، رسـمی قطعی : 8 مـورد، 
انتصـاب : ۴ مـورد، سـرباز روحانـی : 2 مـورد و قـرار دادی 10 مـورد 

جهـت صـدور رأی مـورد ارزیابـی و بررسـی قـرار گرفت.
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

برداشت پیاز از مزارع آباده آغاز شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از آغاز برداشـت پیـاز در 200 هکتار از 
مـزارع این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی گفـت: با توجه به متوسـط عملکـرد 80 تن پیاز در مزارع این شهرسـتان 
پیـش بینـی می شـود بیـش از 16 هـزار تـن از این محصـول برداشـت و روانه 

بازار مصرف شـود. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه مـزارع پیـاز منطقـه کلـوان از کیفیـت قابل 
توجـه ای برخـوردار اسـت، تصریح کرد: پیاز تولیدی شـیرین و در سـه نوع زرد، 
سـفید و قرمـز اسـت کـه دارای سـایز مناسـب و از مـاده غذایی خشـک باالیی 

بهـره مند اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مزارع پیاز شهرسـتان آباده به صورت کشـت نشـائی انجام شـده 
اسـت کـه ایـن امر باعـث صرفه جویـی در میـزان بـذر مصرفی، کاهـش دوره 

رشـد و میـزان آب مصرفی گیاه می شـود. 
 

پایان عملیات تجهیز و نوسازی اراضی ساریتان آباده

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده 
گفـت: عملیـات اجرایـی دو طرح احـداث جاده بین مـزارع و تسـطیح لیزری در 

اراضـی منطقـه کلـوان این شهرسـتان به پایان رسـید. 

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، رهبر 
کیومرثـی تصریـح کـرد: به منظـور اجـرای این دو طـرح 1800 متر جـاده بین 
مـزارع احـداث و ۴1 هکتار از اراضی منطقه مذکور تسـطیح لیزری شـده اسـت. 
ایـن کارشـناس با اشـاره بـه اینکه منابـع مالی این طـرح ها از محـل اعتبارات 
ملـی تامین شـده اسـت، ابـراز کرد: بـرای انجـام ایـن اقدامات عمرانـی 2510 
میلیـون ریـال هزینـه صـرف شـده اسـت تـا خدماتـی ارزنده بـه کشـاورزان و 

ذی نفعـان ایـن بخش باشـد. 
بـه گفتـه وی؛ هـدف از انجـام عملیـات اجرایـی این طـرح افزایـش بهره وری 
آب، تسـهیل عملیـات کشـاورزی، حفاظـت از خـاک، بهبـود مدیریـت آبیـاری 
در مزرعـه، کاهـش زمـان آبیـاری، کاهـش نیـروی انسـانی و یکنواختـی عمق 

اسـت. آبیاری 

کشت رقم جدید گندم نارین در ارسنجان
توسعه می یابد

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی خبریـز گفـت: بـا توجه بـه مقاومت گنـدم رقم 
ناریـن بـه شـوری آب و عملکرد مناسـب مـزارع در سـال زراعی جاری کشـت 

ایـن رقـم در سـال زراعـی پیـش رو توسـعه می یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
ناصـر کریمی جشـنی تصریـح کـرد: در سـال زراعـی 99-98 بـا توجـه بـه 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده 200 هکتـار از مـزارع مواجـه بـا تنـش شـوری 
بـا گنـدم رقـم نارین کشـت شـده بود که پـس از برداشـت رکورد تولیـد 5500 

کیلوگـرم در هکتـار را ثبـت کرده انـد. 
 ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه تنـش شـوری یکـی از مهـم تریـن 
تنش هـای غیـره زنـده اسـت کـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی را محـدود 
می سـازد، اظهـار کـرد: نزدیـک بـه 60 درصـد اراضـی تحـت پوشـش مرکـز 
خبریـز بـا تنـش شـوری مواجـه اسـت از ایـن رو از سـنوات گذشـته طرح های 
مقایسـه ارقـام مقـاوم بـه شـوری اجـرا و برتـری رقـم ناریـن نسـبت بـه دیگر 

ارقـام ثبت شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ گنـدم رقم ناریـن به خوابیدگـی و ریزش دانه مقـاوم و از کیفیت 

نانوایی خوبی برخوردار اسـت. 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

 اجرای سامانه های نوین آبیاری 
در اقلید مستقل شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: فراینـد اجـرای طرح هـای 
آبیـاری نویـن در ایـن شهرسـتان به عنـوان شهرسـتان منتخب اسـتان فارس 

از مرکز اسـتان مسـتقل شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبی در جلسـه سـتاد توسـعه آبیاری هـای نوین این شهرسـتان 
تصریـح کـرد: بـا اجرای این طـرح تمامی اختیـارات و وظایف بررسـی و کنترل 
درخواسـت هـا و معرفـی مشـمولین بـه صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش 
کشـاورزی بـه منظـور بهـره منـدی از یارانـه هـا بـه ایـن مدیریـت تفویـض 

شـد. اختیار 
بـه گفتـه وی؛ بـا اجـرای ایـن مصوبـه رونـد اجـرای طرح هـای آبیـاری نوین 
تسـهیل و و دریافـت یارانه هـای طرح هـای مذکور توسـط کشـاورزان تسـریع 

می شـود. 
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد کسـب رتبـه اول این شهرسـتان در 
اجـرای سـامانه های نویـن آبیـاری در اسـتان فـارس، تعـدد درخواسـت های 
متقاضیـان بـرای اجـرای طـرح و وجـود صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش 

کشـاورزی در ایـن شهرسـتان را از دالیـل اعطـای ایـن فرصـت دانسـت. 

پیش بینی تولید بالغ بر 7 هزار تن بادام در اقلید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید از رتبـه اول این شهرسـتان در تولید و 
سـطح زیر کشـت بادام در سـنوات اخیر خبر داد و گفت: بر اسـاس پیش بینی 

هـا امسـال بیش از هفـت هزارتن بـادام در اقلید تولید می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی تصریـح کرد: برداشـت بـادام از سـطحی بالغ بـر 12 هزار 
هکتـار از باغ هـای دیـم و آبـی از نیمـه اول شـهریورماه آغـاز شـده و تـا نیمه 

اول مهرمـاه ادامه دارد.
وی اظهـار کـرد: از هـر هکتـار باغ بـادام دیم بیـن 650 تـا 800 کیلوگرم و باغ 

آبـی بیـش از هزار کیلوگـرم بادام تولید می شـود.
او بـا بیـان اینکـه شهرسـتان اقلیـد 11 هـزار و 800 هکتـار بـاغ دیـم و بیـش 
از 700 هکتـار بـاغ آبـی بـادام دارد، افـزود: رقم هـای بـادام کشـت شـده در 

شهرسـتان شـامل شـاهرودی 7و8 و12 دیـرگل و ارقـام محلـی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بیشـترین سـطح کشـت باغ هـای دیـم بادام 

شهرسـتان در شـهرهای سـده و دژکـرد اسـت.
میرطالبـی ابـراز کـرد: شـرایط توپوگرافی، بارندگی مناسـب شهرسـتان، اجرای 
طـرح اراضـی شـیبدار و حمایت هـای صورت گرفتـه از جانب جهاد کشـاورزی 

زمینـه گسـترش باغ هـای دیـم را در ایـن مناطـق مهیا کرده اسـت.
ایجـاد بـاغ هـا، در اراضی شـیبدار عـاوه بـر افزایش درآمـد روسـتائیان باعث 

اشـتغال آنـان در زمـان برداشـت محصول می شـود.

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛
افتتاح دو طرح آبیاری نوین در اقلید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از افتتـاح دو طـرح آبیـاری نویـن در 
ایـن شهرسـتان همزمـان بـا هفتـه دولـت خبـر داد و گفت: بـا اجـرای این دو 
طـرح بیـش از 60 هکتـار از اراضـی به سیسـتم آبیاری تحت فشـار کاسـیک 

مجهـز شـده اند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی تصریـح کـرد: بـرای بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا در 
مناطـق حسـن آبـاد و حسـین آباد خنجشـت اعتبـار 11 میلیـارد و 750 میلیون 

ریالـی صرف شـده اسـت. 
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سمیه کشتکار

شهرستان بیضاء 

بـه گفتـه وی؛ از کل اعتبـار هزینه شـده مبلغ 6 میلیـارد و 650 میلیون ریال در 
قالـب یارانـه دولتـی به مجریان طرح ها پرداخت شـده اسـت. 

 ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: این طرح هـا به نیابـت از 1913 هکتـار طرح 
آبیـاری تحـت فشـار کـه از ابتـدای سـال 98 تـا شـهریور مـاه سـال جـاری با 

اعتبـار باعـوض بالـغ بـر 195میلیـارد ریال اجرا شـده اسـت افتتاح شـد.

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛ 
افتتاح نخستین واحد پرورش کبک در اقلید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از افتتـاح نخسـتین واحـد صنعتـی 
پـرورش کبـک شـمال فـارس همزمـان بـا گرامیداشـت هفتـه دولـت در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن واحـد بـا ظرفیت پنـج هـزار و 670 قطعه به 

بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 
آقـا میرطالبـی تصریـح کـرد: این طـرح با سـرمایه ای بالـغ بر هفـت میلیارد و 
600 میلیـون ریـال در زمینـی بـه مسـاحت هفـت هـزار و 500 مترمربـع ایجاد 

شـده است.
بـه گفتـه وی؛ بـرای راه انـدازی ایـن واحـد دو میلیـارد و ۴00 میلیـون ریـال 
تسـهیات بانکـی و و پنـج میلیـارد و 200 میلیـون ریـال سـهم آورده متقاضی 

ست. ا
 او بـا بیـان اینکـه ایـن واحـد با هـدف تامین گوشـت، تخم و جوجـه یک روزه 
بـا ظرفیـت670 قطعـه مولـد و پنج هزار قطعه گوشـتی راه اندازی شـده اسـت، 
افـزود: بـا ایجـاد ایـن واحـد بـرای پنـج نفر بـه صـورت مسـتقیم شـغل ایجاد 

می شـود.
 ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: سـرمایه گذاري در زمینـه پـرورش پرندگانـي 
ماننـد کبـک عـاوه بر اینکـه زمینـه اشـتغالزایي را فراهم مي کند سـبب تأمین 

نیازهـاي پروتئیـن ایـن شهرسـتان نیز مي شـود.

پرداخت 13 میلیارد ریال تسهیالت
 مکانیزاسیون در بیضا

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تـا 
کنـون 13 میلیـارد و 901 میلیـون ریال تسـهیات طرح توسـعه مکانیزاسـیون 

بـه کشـاورزان ایـن شهرسـتان پرداخت شـده اسـت. 

منصـور  بیضـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  عمومی جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
امیریـان تصریـح کـرد: تسـهیات مذکـور از محـل خـط اعتبـاری طـرح 
توسـعه مکانیزاسـیون بـا عاملیـت بانـک کشـاورزی و نـرخ سـود 15 درصد 

بـه مشـمولین اعطـاء می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول ابراز کرد: کشـاورزان با این تسـهیات نسـبت بـه خرید 
انـواع ماشـین های کشـاورزی و تجهیزات مـورد نیاز در بخش هـای زراعت، 

باغبانـی و دامپروری اقـدام کرده اند. 
او بـا اشـاره به نوسـانات قیمت در بازار ماشـین های کشـاورزی اظهـار کرد: 
در پرداخـت ایـن تسـهیات موضـوع افزایـش قیمت هـا نیز مـورد نظر بوده 

است. 

عسل زنبورداران بیضا برداشت شد

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفت: در فصل تولیـد جاری بیش 
از 70 تن عسـل توسـط زنبورداران این شهرسـتان تولید و روانه بازار شـد.

بـه گزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا، منصـور امیریان 
تصریـح کـرد: در ایـن شهرسـتان بیش از 7500 کندوی زنبور عسـل توسـط 

بهره بـرداران نگهـداری و پرورش داده می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ تمامی کندو هـای زنبـور عسـل ایـن شهرسـتان مدرن اسـت 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط مسـاعد آب و هوایـی در فصـول بهـار و تابسـتان 
امـکان تولیـد محصـوالت ثانویـه ماننـد ژل رویـال و انـواع گـرده گل هـای 

مرتعـی نیز وجـود دارد. 
او بـا تاکیـد بر اینکـه زنبـورداران از تولید تـک محصولی باید فاصلـه بگیرند 
و محصـوالت دیگـر نیـز بـه بـازار عرضـه کننـد، افـزود: تولیـد محصوالتی 
ماننـد زهـر زنبور عسـل در افزایـش درآمد زنبـورداران نقش بسـزایی خواهد 

داشت. 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

برداشت ذرت علوفه ای در خرامه آغاز شد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از آغاز برداشـت ذرت علوفـه ای از 
مـزارع ایـن شهرسـتان از اوایـل شـهریور مـاه خبـر داد و گفـت: ایـن عملیات 
مکانیـزه از 102 هکتـار از مـزارع ذرت علوفـه ای تـا اواسـط مهـر مـاه ادامـه 
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محمدهادی موالیی

شهرستان خفر 

داشـت.  خواهد 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
کاووس همتـی تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود بالـغ بر 6600 تـن محصول 
از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و به منظور اسـتفاده در جیـره غذایی دام ها 

بـه واحد هـای دامپـروری انتقـال  یابد.
ایـن مقـام مسـئول بـر ضـرورت رعایت الگوی کشـت در شـرایط خشکسـالی 
تاکیـد کـرد و افـزود: در 32 هکتـار از مـزارع زیـر کشـت ذرت علوفـه ای 
سیسـتم های آبیـاری نویـن اجرا که این امـر در کاهش مصرف آب کشـاورزی 

در ایـن مـزارع نقش بسـزایی داشـته اسـت . 
بـه گفتـه وی؛ بـه کارگیری الگوی نامناسـب تولید موجب ناپایـداری نظام  های 

تولیـد و کشـاورزی و از بیـن رفتن منابع پایه خواهد شـد.
همتـی؛ رشـد و توسـعه کاربـرد تکنولـوژی در عرصـه کشـاورزی و توسـعه 
روسـتایی را کارا تریـن عامـل "ارتقـاء راندمان" و اثر بخشـی دیگـر منابع تولید 

برشمرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه اظهـار کـرد: اطاعـات مدیریتـی، 

اقتصـادی و دانـش فنـی الزمـه دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار اسـت.

صدور گواهی استاندارد برای محصوالت زراعی 
در خرامه 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفـت: بـرای دو محصـول سـیب 
زمینی و پیاز در این شهرسـتان سـه گواهی اسـتاندارد ICM صادر شـده اسـت.
خرامـه،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کاووس همتـی اظهـار کـرد: اخـذ دو نشـان حـد مجـاز آالینده بـرای محصول 
سـیب زمینـی در سـطح چهـار هکتـار و یـک گواهـی بـرای محصول پیـاز در 

سـطح یـک هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان محقق شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه دو محصـول مذکـور در اولویـت طـرح 
ارتقـای سـامت محصـوالت کشـاورزی قـرار دارنـد، ابراز کـرد: با اجـرای این 
طـرح 192 تـن محصـول سـیب زمینـی و 50 تـن محصول پیـاز تولیـد و روانه 

بـازار مصرف شـد.
 وی مشـوق ها و ابزارهـای حمایتـی را پیـش نیـاز ترغیـب کشـاورزان بـه تولید 
محصـوالت کشـاورزی گواهی شـده دانسـت و تصریح کرد: بـا تخصیص یارانه 
بـه مـواد آلـی و آزمـون خاک می تـوان زمینه توسـعه کشـت محصول سـالم را 

فراهـم نمود.
 همتـی؛ ایجـاد بـازار فـروش را از ضروریات تـداوم تولید محصول سـالم عنوان 
کـرد و افـزود: ورود هلدینگ هـای فعـال در عرصـه تولیـد، فـروش و بازرگانـی 
محصـوالت کشـاورزی بـه این حـوزه و برندسـازی، رونق بخش تولیـد این نوع 

محصـوالت خواهـد بود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ابـراز کـرد: ایجـاد فرهنـگ مصرف 
غـذای سـالم و آگاه سـازی مـردم نسـبت بـه اثـرات مخـرب آالینده هـا سـطح 

تقاضـای محصـوالت را افزایـش می دهـد.
 قیمـت بـاال، نبود بـازار عرضـه کاال، فقدان شـرکت های تخصصـی و صادرات 
محـور، مانـع اصلـی تولیـد محصـول سـالم در کشـور هسـتند. نهادینـه شـدن 
طـرح تولید محصول سـالم و ارتقای سـامت جامعه همکاری فرابخشـی سـایر 

دسـتگاه ها را می طلبـد.

آغازبرداشت انجیر از باغ های خفر

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر از شـروع برداشـت انجیـر از باغ های 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: برداشـت انجیر از نیمه شـهریور مـاه آغاز و تا 

اواخـر آبان مـاه ادامه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر، ارسـان صالحی 
تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود در دوره برداشـت نزدیـک بـه ۴700 تـن 

انجیـر بـه صـورت تـازه خـوری و خشـکباری برداشـت و روانه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: سـطح زیر کشـت ایـن محصول در شهرسـتان 
خفـر 6263 هکتـار اسـت کـه ۴310 هکتـار از ایـن بـاغ هـا به صورت کشـت 
دیـم و مـا بقـی آن کشـت آبـی را در بـر می گیـرد کـه بالـغ بـر 70 درصـد از 
تمامی باغ هـا مثمـر اسـت. بـه گفتـه وی؛ رقم غالـب انجیر دیم این شهرسـتان 
سـفید کوهمره ای اسـت و مناطق آبسـرد، شـاغون و کرفت از عمده روستا های 

تولیـد کننـده انجیـر دیم در شهرسـتان خفر هسـتند.
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

پیش بینی کشت 4200 هکتار محصوالت شتوی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج بـا اشـاره بـه نزدیکـی فصـل پائیز و 
برداشـت رضایـت بخـش کشـاورزان از مـزارع در کشـت گذشـته گفـت: پیش 
بینـی می شـود بیـش از ۴200 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت 

محصـوالت شـتوی اختصـاص یابـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی تصریح کـرد: بـا توجـه بـه اهمیت کاشـت به موقـع گندم، جـو و کلزا 
برنامه ریزی هـای الزم بـه منظـور اسـتفاده از دسـتگاه های کارنـده و تحقـق 

جهـش تولیـد در حال انجام اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـر لـزوم تهیـه به موقـع نهاده هـای کشـت نیز تاکیـد کرد 
و افـزود: ارائـه آموزش هـای انفـرادی و چهـره بـه چهـره همراه با بهـره گیری 
از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای ترویـج روش های نویـن کشـاورزی در بین 
کشـاورزان در دسـتور کار مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج قرار گرفته 

است. 

کاظم نظری

شهرستان داراب 

جاده بین مزارع هیربدان داراب
 به بهره برداری رسید

رئیـس اداره امـور فنـی و زیربنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب 
گفـت: جـاده بیـن مـزارع هیربـدان با اعتبـاری بالـغ بـر1850 میلیـون ریال به 

بهـره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاوری شهرسـتان داراب، مجتبی 
حامـدی افـزود: طـول ایـن جـاده 2۴00 متـر و عـرض آن ۴.5 متـر اسـت کـه 
هزینـه احـداث این طـرح عمرانـی از محل اعتبـارات متوازن سـال مالی 1398 

تامین شـده اسـت .
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بـا بـاز سـازی ایـن جـاده تعـداد 22 خانـوار این 
روسـتا، امکان دسترسـی مناسـب به بیـش از 110 هکتار از اراضـی زراعی خود 

را ه پیـدا کرده انـد.
بـه گفتـه وی؛ ترمیـم و بهسـازی جاده هـای بیـن مـزارع باعـث سـهولت تردد 

ماشـین هـا و دسـتگاه های کشـاورزی، تسـریع در حمـل و نقـل محصـوالت 
کشـاورزی و رفـت و آمـد کشـاورزان و کاهـش هزینه هـای تولیـد می شـود . 

طرح گندم بنیان داراب عنوان برتر 
ملی را کسب کرد 

معـاون فنـی و اجرایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفت: طرح 
تحقیقاتـی و ترویجـی گندم بنیان داراب در اولین سـال زراعـی اجرا 98-97 با 

کسـب 3۴ امتیـاز بـه عنوان طرح نمونه و برتر کشـوری انتخاب شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، سـید 
احمـد صـدری بـا بیـان اینکـه طـرح افزایـش عملکـرد گنـدم و بهـره وری 
نظام هـای زراعـی گنـدم بنیـان یـک برنامـه پنـج سـاله اسـت، تصریـح کرد: 
اجـرای ایـن طـرح منجر بـه افزایش 30 درصـدی عملکرد مزارع و رسـیدن به 

میانگیـن تولیـد 8750 کیلـو گـرم در هـر هکتار شـد. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن طرح در اراضـی داراب برای دومین سـال نیز اجرا شـده به 
نحـوی که در شـیوه کشـت روی پشـته های عریض و بی خـاک ورزی گندم، 
تمامی عملیـات کاشـت، داشـت و برداشـت آن به صورت کامـا مکانیزه انجام 

است.  شده 
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجـه بـه سیاسـت های اباغـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس توجـه به کشـاورزی حفاظتـی یکـی از اولویت های 
ایـن سـازمان اسـت، ابـراز کـرد: در سـال دوم اجرای طـرح، فاز توسـعه آن مد 
نظـر قـرار گرفـت و تغییـر آرایش کشـت به ایـن روش در سـطح 1۴00 هکتار 

از اراضـی شهرسـتان اجرا شـد.
مجـری ایـن طـرح در مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب بیـان کرد: 
تغییـر آرایـش کشـت، افزایـش مـاده آلـی خـاک، افزایـش راندمـان آبیـاری، 
کاهـش بـذر مصرفـی، سـهولت عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت و کاهش 

هزینه هـای تولیـد، مهـم تریـن مزایـای اجـرای طـرح گنـدم بنیان اسـت. 
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سیروس انصاری

شهرستان رستم 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت
 افتتاح طرح های بخش کشاورزی در رستم 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: طرح های بخش کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـا اعتبـاری بالغ بـر 38 میلیارد ریـال با حضـور نماینده مردم 
شهرسـتان های رسـتم و ممسـنی در مجلـس شـورای اسـامی به مناسـبت 

هفتـه دولت افتتاح شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی تصریـح کرد: سـه طـرح زیر بنایی شـامل طـرح آبیـاری نوین 110 
هکتـاری، کانـال آب رسـانی دولـت آبـاد و کانـال آب رسـانی تیرازجـان بـه 

بهـره برداری رسـید. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه طرح هـای نویـن آبیـاری ضمـن صرفـه 
جویـی در مصـرف آب موجـب پایداری کشـاورزی نیز می شـود، اظهـار کرد: 
بـا بهـره بـرداری از طـرح آبیاری تحت فشـار در سـطح 110 هکتـار از مزارع 
شهرسـتان رسـتم زمینـه اشـتغال 37 نفـر فراهـم کـه این طـرح بـا اعتباری 

بالـغ بـر 18 میلیـارد کمـک باعوض انجام شـده اسـت. 
او بـه دومیـن طـرح بـه بهـره برداری رسـیده نیز اشـاره کـرد و افـزود: کانال 
آب رسـانی دولـت آبـاد بـه طول 1350 متـر و با اعتبـاری بالغ بـر 16 میلیارد 
ریـال بـرای آبیـاری 600 هکتـار از مـزارع شهرسـتان رسـتم احـداث گردیده 

است.
اقـدام عمرانـی مدیریـت جهـاد  گـودرزی در تشـریح مشـخصات سـومین 
کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ابراز کرد: کانال آب رسـانی روسـتای تیرازجان 
بـه طـول 300 متـر و اعتبـاری بالغ بـر 2 میلیارد ریال احداث شـده اسـت که 
برای مشـروب سـاختن 65 هکتـار از مزارع این روسـتا کاربرد خواهد داشـت.

فاطمه فردی

شهرستان زرقان 

گیاهان جدید در کارگاه آموزشی زرقان 
معرفی شدند

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفت: کارگاه آموزشـی آشـنایی با 
گیاهـان جدیـد و متحمـل به شـرایط تنـش محیطـی در این شهرسـتان برگزار 

و کشـاورزان ضـرورت تغییـر الگوی کشـت را فـرا گرفتند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینی با 
بیـان اینکـه کارگاه آموزشـی یـک روزه و با حضـور بهره بـرداران ضمن رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار گردیـد، تصریح کـرد: در ایـن کارگاه مباحثی از 
جملـه معرفـی گیاهـان جدیـد و متحمل بـه تنش با شـرایط اقلیمی اخیـر، تغییر 
الگـوی کاشـت، مدیریت زراعی و هزینه های کاشـت تا برداشـت بررسـی شـد. 
 ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: از جملـه اهـداف ایـن کارگاه آموزشـی عاوه 
بـر انتقـال دانش کشـاورزی بـه بهره بـرداران، ایجـاد پایـداری در تولیـد، ارتقاء 
کیفیـت محصـوالت زراعـی، افزایش عملکرد و لـزوم تغییر الگوی کاشـت بوده 

است.
کینـوا،  گیاهـان  معرفـی  شـامل  کارگاه  ایـن  اصلـی  محورهـای  بـه  امینـی 
سـالیکورنیا، کوشـیا، کاملینـا، خارشـتر، یـوالف و منداب نیز اشـاره و ابـراز کرد: 
کینـوا بـه دلیـل ارزش غذایـی، طـول دوره ی کاشـت و امکان بهره بـرداری دو 
مرتبـه در سـال، تحمـل بـاال نسـبت به تنش شـوری، سـازگاری باال با شـرایط 
آب و هوایـی و نیـاز آبـی کمتـر نسـبت بـه سـایر محصـوالت زراعـی اولویـت 

کشـت و توسـعه دارد.

وی اضافـه کـرد: سـالیکورنیا گیاهـی شـور زی کـه بـه دلیـل پتانسـیل تولیـد 
بـاالی کاه در تغذیـه دام با آب شـور دریا، روغن قابل اسـتخراج و قابل مقایسـه 
بـا روغـن گلرنـگ، عملکرد مشـابه با سـویا با آب شـیرین و اسـتفاده از بذور در 
تغذیـه طیـور در بین گیاهـان هالوفیت حائـز اهمیت و قابل بهره برداری اسـت.

او بیـان کـرد: گیـاه کوشـیا نیـز جـزء شـور زیسـت های اختیـاری اسـت که به 
خاک هـای قلیایـی و شـور حاوی سـدیم کلراید و سـدیم سـولفات مقاوم اسـت 
و تحمـل بیشـتری به کلراید نسـبت بـه سـولفات دارد؛ همچنین بـه خاک های 

اسـیدی حـاوی آلومینیـوم، منیزیـم و منگنز مقاوم اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن گیاه به دلیـل کارایی بـاالی مصرف آب و همچنین نسـبت 
بـاالی فتوسـنتز بـه تعـرق، جـزء گیاهـان علوفـه ای مقـاوم نسـبت به شـوری 
اسـت؛ ایـن گیـاه نسـبت به سـایر شورزیسـت ها بـه دلیل حفظ نسـبت سـدیم 
بـه پتاسـیم در بـرگ، در جیـره ی غذایـی دام بسـیار موثـر و بـرای تولیـد بـذر 

می تـوان از ایـن گیـاه هالوفیـت بهـره برد.
گیاه روغنی کاملینا مقاوم به تنش های محیطی است
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زهرا بهاءالدینی

شهرستان سپیدان 

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرقان بـه معرفی خصوصیات گیـاه کاملینا 
نیـز پرداخـت و افـزود: کاملینـا دانـه روغنـی مقـاوم بـه تنش هـای محیطی از 
جملـه سـرما، گرما، خشـکی، شـوری، آفـات و بیماری  ها اسـت کـه دارای 35 
درصـد روغـن مرغـوب و سرشـار از امـگا 3 بـوده و معمـوال بـه صـورت دیـم 

کاشـته می شـود.
بـه گفتـه امینـی؛ کیفیـت بـاالی کنجالـه کاملینـا بـا ده تـا 12 درصـد چربی و 
انـرژی بـاال، ایـن گیـاه را تبدیـل به یک جیـره ی غذایی مناسـب بـرای تغذیه 
دام، طیـور و ماهـی کـرده اسـت؛ ایـن دانـه روغنـی نیـاز آبـی و مقاومـت بـه 
سـرمای بهـاره بیشـتری نسـبت بـه سـایر گیاهـان روغنـی بـه خصـوص کلزا 

داشـته و مقاومـت باالیـی بـه دماهـای بـاال در زمـان گلدهـی دارد.
ایـن مقـام مسـئول در خصـوص معرفی گیاه خارشـتر نیـز اینگونه عنـوان کرد: 
خارشـتر بـه دلیـل نیـاز کـم آب، خـواص و کاربرد طبـی، تحمل به هـوای گرم 
و مقاومـت نسـبت به سـرما، علوفه خوراکی مناسـب بـرای دام ها بـه ویژه بزها 

اسـت و قابلیت کاشـت در بهمن مـاه را دارد.
بـه گفتـه او؛ در کارگاه مذکـور بـه اهمیـت کاشـت یـوالف بـه عنـوان دانه ای 
فاقـد گلوتـن و فیبـر باال با هـدف فرآوری و مصارف پزشـکی، توقع کم نسـبت 

بـه نهاده ها نیز اشـاره شـده اسـت. 
امینـی بـا بیـان اینکه کاشـت این گیاهـان گامی بلند در راسـتای توسـعه پایدار 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان اسـت، افـزود: گیـاه منـداب به عنـوان کود سـبز و 
گیاهـی متحمـل بـه شـوری با نیاز آبـی کم و بهبـود دهنده  ی مـاده آلی خاک 
بـا طـول دوره رشـد کوتـاه بـا اسـتفاده از نـزوالت جوی نیـز امکان کاشـت در 

مزارع شهرسـتان زرقـان را دارد. 

برداشت گوجه فرنگی در زرقان آغاز شد

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفـت: برداشـت گوجـه فرنگی از 
قریـب بـه صـد هکتـار از مـزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 

بـه  گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینـی 
تصریـح کـرد: پیـش  بینـی می شـود هشـت هـزار تـن گوجـه فرنگـی از مزارع 

ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصرف شـود.
 ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: عمـده ترین ارقام گوجه فرنگی کشـت شـده 
در روسـتا های محمودآبـاد، درمنـه زار، فتوح آباد، کورکـی، دودج و حومه زرقان 

شـامل 8320، برنتـا، کمدو، افرا و متین اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ در مـزارع گوجـه فرنگـی شهرسـتان زرقـان بـه صورت نشـائی 

کشـت و از روش هـای آبیـاری نویـن اسـتفاده می شـود. 

فهیمه سادات کامران

شهرستان زرین دشت 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 
 کارخانه پنبه پاک کنی در شهرپیر 

زرین دشت افتتاح شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از افتتـاح یـک کارخانـه پنبه 
پـاک کنـی بـه مناسـبت گرامیداشـت هفته دولـت در ایـن شهرسـتان خبر داد 
و گفـت: ایـن کارخانـه بـا سـرمایه گـذاری ۴0 میلیـارد ریالی بخـش خصوصی 

راه اندازی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریـح کـرد: کارخانـه پنبـه پـاک کنی امیـد با ظرفیـت تولید 
1500 تـن محصـول در سـال در زمینـی بـه مسـاحت 3500 متر مربع سـاخته 

شـده اسـت و بـرای هفـت نفر بـه صورت مسـتقیم ایجـاد شـغل می کند. 
بـه گفتـه وی؛ بـا افتتاح این کارخانه در شـهر شـهرپیر گامی موثـر برای جهش 

تولید و اشـتغالزایی برداشـته شده است. 

آغاز برداشت هلو از باغ های سپیدان
باغـداران سـپیدانی ایـن روز هـا مشـغول برداشـت هلـو از باغ هـا هسـتند و تـا 

پایـان شـهریور مـاه ایـن عملیـات ادامـه دارد. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: برداشـت هلو 
از هـزار و 680 هکتـار از باغ هـای هلـوی این شهرسـتان در حال انجام اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: میانگین تولید هلـو در هر هکتار ده تن اسـت 
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زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

کـه پیـش بینی می شـود تـا پایان فصل تابسـتان 16 هـزار و 800 تن محصول 
هلو از باغ های شهرسـتان سـپیدان برداشـت شود.

بـه گفتـه وی؛ شهرسـتان سـپیدان بـه دلیـل موقعیـت خـوب آب و هوایـی در 
زمینـه تولیـد انـواع محصـوالت باغبانـی بـه ویـژه محصـوالت هسـته دار، از 

شهرسـتان های برتـر اسـتان فـارس بـه شـمار مـی رود. 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 
آغاز عملیات ساخت سردخانه مواد 

غذایی در سپیدان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از آغـاز عملیات سـاخت یک واحد 
سـردخانه نگهـداری مـواد غذایـی بـه ظرفیـت 16 هـزار تـن همزمـان بـا ایام 

گرامیداشـت هفتـه دولـت در ایـن شهرسـتان خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری گفـت: کلنگ ایـن واحد سـردخانه دو مداره با سـرمایه گذاری 
630 میلیـارد ریالـی بـه زمیـن زده شـده اسـت کـه در زمینـی به مسـاحت 20 

هـزار متـر مربـع و بـا زیـر بنایـی بالغ بـر 16 هـزار متر مربع سـاخته می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول ضمـن اشـاره به اینکـه در شهرسـتان سـپیدان چهـار واحد 
سـردخانه فعـال وجود دارد، اظهـار کرد: بهره بـرداری از این واحد سـردخانه ای 
در آینـده زمینـه ایجـاد اشـتغال بـرای 12 نفـر نیـروی انسـانی جدیـد را فراهم 

می کنـد. 
مراسـم کلنـگ زنـی این طـرح همزمان بـا دومیـن روز از هفته دولـت با حضور 
سـید احمـد احمدی زاده معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس، 
جمـال جوادی جهرمی فرماندار سـپیدان، حسـین پژمان معـاون تولیدات گیاهی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید دبیـری مدیر حفـظ نباتات این 
سـازمان، مهدی نصیری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و جمعی از 

مسـئولین شهرسـتانی برگزار شد. 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛ 
ساختمان اداری جهاد کشاورزی سرچهان افتتاح شد 

سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرستان سـرچهان از افتتاح سـاختمان جدید جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دولـت خبـر داد و 
گفـت: ایـن طـرح بـا اعتبارات اسـتانی احـداث و به بهره برداری رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، علی موسـی 
پـور جشـنی تصریـح کرد: بـه منظور احـداث این سـاختمان مبلغی بالـغ بر یک 
میلیـارد و 600 میلیـون ریـال صـرف شـده اسـت که تـاش کرده ایـم بهترین 

فضـای ممکن فراهم شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در آئیـن افتتـاح این سـاختمان سـید علی نقی 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس48
شماره 64 - شهریورمـــــــاه 1399

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

طبیـب لقمانـی سرپرسـت معاونـت گردشـگری اسـتانداری فارس، رحیـم زارع 
نماینـده مـردم شهرسـتان های آبـاده و بوانـات در مجلـس شـورای اسـامی، 
غامحسـین اوج فـرد جانشـین معاون توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و تعـدادی دیگـر از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی 

داشـتند.  حضور 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛
یک واحد پروار بندی بره در سرچهان افتتاح شد

سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرستان سـرچهان گفت: به مناسـبت گرامیداشت 
هفتـه دولـت یـک واحـد پـروار بنـدی بـره ۴00 راسـی در شـهر کـره ای ایـن 

شهرسـتان افتتاح شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، علی موسـی 
پـور تصریـح کـرد: ایـن طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر ده میلیـارد ریال احـداث و 
راه انـدازی کـه بالـغ بـر هفـت میلیـارد ریـال آن از طریـق اعطـای تسـهیات 

بانکـی تامین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه بهـره بـرداری از این طـرح باعث ایجـاد پنج 
فرصـت شـغلی جدید می شـود، افـزود: پیش بینی می شـود سـالیانه بیش از 16 

تـن گوشـت قرمـز در این واحـد تولیـد و روانه بازار مصرف شـود. 
بـه گفتـه وی؛ در آئیـن افتتـاح ایـن واحـد دامپـروری سـید علـی نقـی طبیـب 
لقمانـی سرپرسـت معاونت گردشـگری اسـتانداری فـارس، رحیـم زارع نماینده 
مـردم شهرسـتان های آبـاده و بوانـات در مجلـس شـورای اسـامی و تعـدادی 

دیگـر از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی حضور داشـتند. 

لیال ابراهیم زاده سروستانی

شهرستان سروستان 

کنترل غیر شیمیایی پسیل پسته در 
باغ های سروستان 

کارشـناس حفـظ نباتـات مرکـز جهـاد کشـاورزی کوهنجـان از کنتـرل غیـر 
شـیمیایی آفـت پسـیل پسـته باغ هـای شهرسـتان سروسـتان خبـر داد وگفت: 
در ایـن طـرح اسـتفاده از سـموم شـیمیایی پـر خطـر در 90 درصد از بـاغ ها به 

صفر رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
معصومـه محمـودی تصریـح کـرد: اسـتفاده از گوگـرد و صابون هـای گیاهـی 

برای مقابله با پسـیل پسـته از سـه سـال گذشـته در باغ های سـایت ملی پسته 
کوهنجـان آغـاز و بـه تدریـج در دیگـر باغ ها ترویج شـده اسـت. 

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: با نرم گیـری منظم و صحیح توسـط کارشناسـان 
پهنـه، زمـان مناسـب مبـارزه بـا آفت پسـیل پسـته تعیین و تنهـا با اسـتفاده از 
روش هـای غیـر شـیمیایی مذکـور در طـول فصل، جمعیـت آفاتی نظیـر کنه و 

پسـیل، کنتـرل و زیر آسـتانه خسـارت اقتصـادی قـرار می گیرد.
بـه گفتـه وی؛ کنتـرل غیـر شـیمیایی آفـت عـاوه بـر بـه حداقـل رسـاندن 
خسـارت، جمعیـت حشـرات مفیـد نیـز کـه نقـش بـه سـزایی در کنتـرل آفات 
ایفـا می کننـد را افزایـش داده اسـت و ضمـن تولیـد محصـول سـالم، هزینـه 
سـم پاشـی های مکـرر و تـردد بـی رویـه ماشـین آالت در بـاغ را بـه حداقـل 

می رسـاند.

حمایت دادستان شیراز از حفظ کاربری 
اراضی ملی و کشاورزی

دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان شـیراز گفـت: دسـتور توقـف فروش و 
سـاخت و سـاز در تنـگ جـاب صادر شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، حیدر 
آسـیابی ضمـن دسـتور اجـرای تبصـره 2 مـاده 10 بـرای مجموعـه پارسـیان 
تصریـح کـرد: از پیشـگیری بـرای تغییـر کاربری غیـر مجاز حمایـت می کنیم. 
ایـن مقـام قضائـی اظهـار کـرد: سـاخت و سـاز های دامنـه کـوه و ارتفاعـات 
عـاوه بـر آسـیب به طبیعـت و محیط زیسـت باعـث تضییع حقوق شـهروندی 

نیـز می شـود.



49 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 64 - شهریورمـــــــاه 1399

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

آسـیایی تاکیـد کـرد: تمـام سـاخت و سـاز های دامنـه کوه هـا کـه نامتعارف و 
در ارتفاع سـاخته شـده اسـت حتی در محدوده شـهر صدرا باید تخریب شـود. 
 او در بازدیـد روز پنجشـنبه بیسـت و سـوم مردادمـاه از سـاخت و سـاز های 
غیـر مجـاز محـدوده صـدرا و بـاغ شـهر های اهـل بیـت تنگ جاب بوسـتان 
پارسـیان بـا بیـان اینکـه مـردم حـق دارنـد از بیـان واژه کـوه خواری اسـتفاده 
کننـد، افـزود: تعـرض به منابع ملـی و کوه ها؛ تاکیـد و توجه بر اجـرای تبصره 
2 مـاده 10 قانـون حفـظ کاربری و اتخـاذ تمهیدات الزم بر پیشـگیری از تغییر 

کاربـری اراضـی را می طلبد. 
تنـگ قـاب واقـع در بخش مرکزی شهرسـتان شـیراز و در حریم شـهر جدید 

صدرا شـیراز قرار دارد.
 

قنات چرامکان در شیراز جان دوباره گرفت 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: بـه دنبال مرمـت و احیاء قنات 
چرامـکان آب بـا دبـی 12 لیتـر بـر ثانیـه از مظهـر ایـن قنـات جـاری و جـان 

گرفت.  دوبـاره 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی بـا بیـان اینکه دبـی آب قنات قبـل از الیروبـی کمتـر از دو لیتر 
بـر ثانیـه بـوده اسـت، تصریـح کـرد: این قنـات بـا اعتبـار 123 میلیـون تومان 
از محـل اعتبـارات ملـی کمک هـای فنی و اعتباری سـال 98 بازسـازی شـده 

ست.  ا
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: این قنـات دارای دو شـاخه موازی، یـک گالری 
و پشـته های مجـزا اسـت کـه عملیـات احیـاء شـامل خاکبـرداری، بازسـازی، 
نوکنـی، دوس گـذاری بـه طـول۴30 متر بوده و از ابتدای سـال جـاری تا مرداد 

ماه گذشـته انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا رونـق این قنـات نزدیک بـه ۴00 هکتـار از اراضـی متعلق به 

26 نفـر از بهره برداران مشـروب می شـوند. 

کاشت پاییزه گوجه فرنگی با روش نوین
 آبیاری در فراشبند

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از کاشـت مزارع گوجه 
فرنگـی در ایـن شهرسـتان بـه صـورت نشـایی و بـا اسـتفاده از سیسـتم های 

آبیـاری تحت فشـار خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی گفـت: کشـت نشـایی عـاوه بـر کوتـاه کـردن دوره رشـد گیاه 
در مزرعـه، موجـب کاهش ریسـک تولیـد محصوالت کشـاورزی نیز می شـود.

بـه گفتـه وی؛ 150 هکتـار گوجـه فرنگی پاییزه در شهرسـتان فراشـبند کاشـته 
شـده اسـت و پیـش بینـی می شـود 6 هزار تـن محصـول گوجه فرنگـی از این 

شود. برداشـت  مزارع 
نوعـی ابـراز کرد: گوجـه فرنگی از اواخـر آبان ماه از مزارع شهرسـتان فراشـبند 

برداشـت و روانـه بازار هـای داخلی و خارجی شـود.
 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح یک واحد دامپروری در فراشبند 

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از افتتاح یـک واحد 
دامپـروری گوسـفند داشـتی بـه ظرفیـت 500 راس همزمـان بـا سـومین روز از 

هفتـه دولـت در این شهرسـتان خبـر داد.
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سمیرا طاهری

شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی گفـت: ایـن واحـد سـاالنه ظرفیـت تولیـد 750 راس بـره را دارا 
اسـت و موجـب ایجـاد اشـتغال جدیـد بـرای پنج نفـر به طـور مسـتقیم خواهد 

. شد
ایـن مقام مسـئول تصریح کرد: دامپـروری مذکور در بخش مرکزی شهرسـتان 
فراشـبند بـا سـرمایه گـذاری 20 میلیـارد ریالـی یـک سـرمایه گـذار احـداث و 

راه اندازی شـده اسـت.

اراضی زراعی در فسا تسطیح لیزری  شدند 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: بیـش از 70 هکتـار از اراضی این 
شهرسـتان با ادوات مکانیزه تسـطیح لیزری شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری تصریـح کـرد: ایـن طرح با اعتبـاری بالغ بـر 32 میلیارد ریـال از محل 

اعتبـارات ملی عملیاتی شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکـه این طرح در روسـتاهای صحرارود و دسـتجه 
از توابـع بخـش مرکزی انجام شـده اسـت، افـزود: با تسـطیح لیـزری می توان 
بـه حفـظ، احیـا و بهر ه  بـرداري بهینـه از منابـع طبیعي تجدیـد شـونده امیدوار 

بود. 
بـه گفتـه وی؛ آب و خـاک بـه عنـوان مهم تریـن نهاده هـای تولید با تسـطیح 
اراضـی حفـظ و تولیـد محصوالت کشـاورزي در واحد سـطح افزایـش می یابد. 
او تاکید کرد: تسـطیح و یکپارچه سـازی اراضی بسـتر ساز توسـعه مکانیزاسیون 
در اراضـی کشـاورزی و افزایـش بهـره وری در تولیـد محصـوالت کشـاورزی 

می شـود. 
از سـال گذشـته تـا کنـون بیـش از 280 هکتـار از اراضـی شهرسـتان فسـا بـا 

اسـتفاده از اعتبـارات دولتـی تسـطیح لیـزری شـده انـد.

زایش گوسفندان نژاد ایل دو فرانس در فسا 

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا 
از زایـش دام هـای مولـد گلـه نـژاد ایـل دو فرانس در ایـن شهرسـتان خبر داد 
و گفـت: بیـش از 50 درصـد از زایش هـای گوسـفندان ایـن گلـه دو قلـو بـوده 

ست.  ا
فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدجـواد جمالـزاده تصریـح کـرد: در ایـن گلـه 267 راسـی در اولیـن دوره 
تولیـد مثـل صـد مورد آبسـتنی گـزارش شـده اسـت کـه 50 راس از دام ها دو 

قلـو زایـش کرده انـد. 
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه ایـن گلـه نـژاد خالـص دارای 12 راس دام نـر 
اسـت، اظهـار کـرد: تمامی آبسـتنی ها با اسـتفاده از دام نر انجام شـده اسـت و 
زایـش دام هـا از خـرداد ماه گذشـته آغاز کـه اقدامـات مدیریتی ویـژه در واحد 

دامپـروری مذکـور انجام می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گله گوسـفند نـژاد ایـل دو فرانـس در اواخر سـال 98 
توسـط بخش خصوصی از کشـور فرانسـه به شهرسـتان فسـا وارد شـده اسـت، 
افـزود: هـدف از ورود ایـن نـژاد از گوسـفند بـه کشـور اسـتفاده از نژادهـای پر 
بـازده و چنـد قلـوزا بـرای افزایـش کمیـت و کیفیت گوشـت قرمز بوده اسـت.

جمالـزاده اظهـار کرد: ایـن گله به صورت صنعتی و کاما بسـته اداره می شـود 
و بـه دلیـل بلـوغ زودرس ایـن نـژاد، در بره هـای پـرواری می تـوان در سـنین 
کمتـر بـه وزن ایـده آل رسـید و بـه طـور کلـی می توانند در سـن صـد روزگی 

گوشـتی بـا کیفیت تولیـد کنند.
گوسـفند نـژاد ایـل دو فرانـس از نژاد هایـی بـه شـمار مـی رود کـه بـه منظور 
تولیـد گوشـت پـرورش می یابـد؛ ایـن نـژاد در سـال 1822 در فرانسـه پرورش 
یافـت و جـزو نژاد هـای بزرگ جثـه بوده و دارای بدنی صاف اسـت؛ پشـم قوچ 
و میـش ایـل دو فرانـس بـا کیفیـت قابل قبـول و عـاری از الیاف رنگی اسـت.

قنات بیدک فسا جانی دوباره گرفت 
 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: در پی احیاء، رسـوب شـکنی و 
انجـام اقدامـات مرمتـی در رشـته قنات بیدک در این شهرسـتان، دوبـاره آب از 

مظهـر آن جـاری و جانی دوبـاره گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرستان فسـا، ناصـر 
انصـاری تصریـح کـرد: اعتبـار این طرح بـه میـزان 920 میلیون ریـال از محل 
کمک هـای فنـی و اعتبـاری تامین و در صـورت تامین اعتبار دوبـاره فاز بعدی 
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صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

آن نیـز انجام خواهد شـد.
بـه گفتـه وی؛ بـه دنبـال جـاری شـدن آب و انـدازه گیری هـای انجـام شـده 
دبـی آب خروجـی از دهانـه قنـات بـه 12 لیتر بر ثانیه می رسـد کـه در صورت 
انجـام فاز هـای بعـدی پیـش بینـی می شـود بـه 25 لیتـر بـر ثانیه نیز برسـد.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـه دنبال بهـره بـرداری دوبـاره از ایـن قنات 
احیـاء شـده 30 هکتـار از اراضـی زیر دسـت به آب پایدار دسترسـی پیـدا کرده 

کـه کشـاورزی در ایـن زمیـن هـا رونق خواهـد گرفت.
انصـاری بـا اشـاره به اینکـه طول قنات بیـدک از مـادر چاه تا مظهـر آن بیش 
از 109۴ متـر اسـت، تصریـح کـرد: در عملیـات بهسـازی و مرمـت ایـن قنات 
نوکنـی میلـه چـاه، دوس گـذاری، خاکبـرداری و الیروبـی بـه طـول 650 متر 

انجام شـده اسـت.

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛
کلنگ زنی و افتتاح طرح های کشاورزی 

در فیروزآباد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت: همزمان با 
گرامیداشـت هفتـه دولـت 1۴ طـرح کشـاورزی در ایـن شهرسـتان کلنگ زنی 

یـا افتتاح شـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد، سـید 
کاظـم موسـوی تصریـح کـرد: ایـن طـرح هـا شـامل طرح هـای زیر بنایـی و 

توسـعه ای در بخـش کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی بوده اسـت.

وی افـزود : از ایـن طـرح هـا سـه طـرح از جملـه کارخانـه تولید خـوراک دام و 
طیـور بـا ظرفیـت 15 هـزار تـن، کارخانه برنـج کوبی بـا ظرفیت دو هـزار تن و 

انبـار علوفـه بـا ظرفیـت 500 تن به بهـره برداری رسـید . 
بـه گفتـه موسـوی؛ بـه منظـور بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا بیـش از صـد 

میلیـارد ریـال اعتبـار هزینـه شـده اسـت. 
او اظهـار کـرد: در ایـن هفتـه 11 طـرح دیگـر در حوزه کشـاوری کلنـگ زنی و 

عملیـات اجرایی آن آغاز شـده اسـت. 
طرح هـای کلنـگ زنی شـامل سـردخانه ذخیره سـازی و نگهداری مـواد غذایی 
بـه ظرفیـت 12000 تـن، سـردخانه دو مـداره نگهـداری مواد غذایی بـا ظرفیت 
2000 تـن، انبـار محصـوالت کشـاورزی و محصـوالت غذایـی، واحـد تولیدی 
بسـته بنـدی گوشـت، واحـد تولیدی بسـته بنـدی تخم مـرغ و تخم بلـدر چین، 
واحـد تولیدی بسـته بندی سـبزیجات تازه و سـبزیجات خشـک، واحـد تولیدی 
انـواع عرقیـات گیاهـی و اسـانس طبیعـی، واحـد تولیـدی بسـته بنـدی گاب، 
واحـد تولیـدی بسـته بنـدی انـواع سـبزیجات تـازه و خشـک و خشـکبار، واحد 
تولیـدی کمپوسـت حیوانـی و ورمی کمپوسـت غنی شـده، واحد فـرآوری انگور 

کـه ۴9 خانـوار از راه انـدازی ایـن پـروژه ها بهـره مند خواهد شـد.

آغاز برداشت لیموترش در فیروزآباد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد گفت: برداشـت لیمو تـرش در این 
شهرسـتان از نیمـه مـرداد مـاه آغـاز شـده اسـت کـه تـا نیمه شـهریور مـاه نیز 

ادامـه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
ایـرج دهقانـی تصریح کـرد: برداشـت لیموتـرش از 370 هکتـار از باغ های این 
شهرسـتان در حـال انجـام اسـت که پیش بینی می شـود 11 هـزار تن محصول 

از ایـن بـاغ ها حاصل شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: لیموتـرش تولیدی شهرسـتان فیروزآبـاد عاوه 

بـر مصـرف تـازه  خـوری بـه کارخانه های فـرآوری نیز ارسـال می شـود.
بـه گفتـه وی؛ رقـم لیمو تـرش در شهرسـتان فیروزآبـاد رقم "محلی شـیرازی" 

اسـت کـه از نمونه هـای بـازار پسـند ایـن محصول بـه شـمار می آید.

پایان برداشت 10 هزار هکتار گندم در فیروزآباد 
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد گفت: برداشـت گندم 
از ده هـزار و 77 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان در اوایـل شـهریور مـاه بـه 

رسـید. پایان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآبـاد، سـیدکاظم 
موسـوی بـا بیان اینکه هشـت هـزار و 103 هکتـار از مزارع گندم کشـت آبی و 
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یـک هـزار و 97۴ هکتـار کشـت دیم بوده اسـت، تصریـح کرد: از مـزارع گندم 
ایـن شهرسـتان ۴1 هـزار و 170 تن محصول برداشـت شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه تولیـد گنـدم بـه عنـوان محصولـی 
راهبـردی، تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و تضمیـن امنیت غذایی کشـور را 
بـه دنبـال دارد، افـزود: برداشـت گنـدم از اواخـر خرداد ماه آغازشـده بـود که با 

بـه کار گیـری 75 دسـتگاه کمبایـن بـا موفقیـت بـه پایان رسـید. 

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

173 هزار کیلو گرم نهاده آماده توزیع در 
قیروکارزین 

مدیـر عامـل شـرکت تعاونی کشـاورزی 
و  تامیـن  از  قیروکارزیـن  باغـداری  و 
کیلوگـرم  هـزار   173 از  بیـش  تهیـه 
کـود شـیمیایی یارانـه دار اوره سـهمیه 
کشـاورزان و باغـداران ایـن شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: این میـزان از کود اوره 
از سـهمیه اتحادیـه شـرکت های تعاونی 
کشـاورزی باغداران اسـتان فارس جذب 

است.  شـده 
عبدالرضـا نعمتـی در گفتگـو بـا روابـط 
کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت 
بـر  تاکیـد  بـا  قیروکارزیـن  شهرسـتان 
ایـن  بـه  اختصاصـی  سـهمیه  اینکـه 
درصـد   ۴0 بـه  قریـب  شهرسـتان 
شـامل  را  فـارس  اسـتان  سـهمیه  کل 

می شـود، تصریـح کـرد: بیـش از 6 محمولـه کـود یارانـه دار بـه صـورت فلـه 
ای از بنـادر جنوبـی بـه انبـار ایـن شـرکت تعاونـی حمـل و تخلیه شـده اسـت.

بـازرس اتحادیـه شـرکت های تعاونی باغداران اسـتان فـارس اظهار کـرد: این 
محمولـه هـا پـس از تخلیـه و دپو در انبار توسـط نیـروی کارگـری و به صورت 
دسـتی کیسـه گیـری و در وزن هـای 50 کیلوگرمی توزیـن می شـود کـه ایـن 
مراحـل توسـط نهادهـای ذیربـط خصوصٌا مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

قیروکارزیـن و انجمـن صنفـی کار هـای کشـاورزی رصد و ارزیابی می شـود. 
نعمتـی ضمن تشـکر از تمامی مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی به منظـور انجام 
رایزنی هـای الزم بـرای تخصیـص سـهمیه مذکـور بـه بخـش کشـاورزی و 

باغـداری شهرسـتان قیروکارزین، افـزود: مسـاعدت اتحادیه باغـداران ایران به 
اسـتان فـارس قطعـا نقـش بسـزایی در بهبـود تغذیـه گیاهـی و جهـش تولیـد 

محصـوالت زراعـی و باغـی اسـتان و ایـن شهرسـتان خواهد داشـت. 

اطالعات سامانه پهنه بندی اساس توزیع نهاده ها 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بـا بیان اینکه آمـاده توزیع بیش 
از 173 تـن کـود اوره حمل شـده به شهرسـتان هسـتیم، تاکید کـرد: اطاعات 
خروجـی از سـامانه جامـع پهنـه بنـدی و مدیریت داده های کشـاورزی اسـاس 
تخصیـص و توزیـع نهـاده هـا در بیـن کشـاورزان و باغـداران ایـن شهرسـتان 

است. 
مهـدی همتـی بـا توضیـح اینکـه بخـش کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با 
بیـش از ۴2 هـزار هکتـار سـطح اراضـی زراعـی و باغـی به سـه مرکـز حومه، 
مبـارک آبـاد و افـزر تقسـیم شـده اسـت، ابـراز کـرد: این اراضـی بـه 17 پهنه 
تقسـیم و هـر کـدام تحت نظارت یک کارشـناس اسـت از ایـن رو بهره برداران 
بـرای ثبـت اطاعـات زراعی، باغی، شـیات، زنبور عسـل، گلخانـه، دامپروری 

و غیـره خـود بـه مسـئولین پهنه هـا مراجعـه کنند.

آغاز صید ماهیان گرمابی درون قفس در 
قیروکارزین 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه جهش در 
تولیـد جـز با همت و خواسـتن محقق نمی شـود، گفـت: طرح پـرورش ماهیان 
گرمابـی در قفـس در اسـتخر دو منظـوره بـه همـت بهره بـردار نمونه اسـتانی 
در ایـن شهرسـتان بـه بـار نشسـته و بـرای اولیـن بـار عملیـات صیـادی از آن 

آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی با اشـاره به اینکـه طرح مذکور در اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی 
خیـر اهلل محمـدی در بخـش افـزر ایـن شهرسـتان از دی ماه سـال گذشـته به 
صـورت آزمایشـی اجـرا شـده اسـت، تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود بیش 
از 15 تـن ماهـی از قفس هـای شـناور در این اسـتخر صیـد و روانه بازار شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در ایـن طرح با سـاخت چهار سـکوی شـناور 
متـر  بـه عمـق چهـار  آن  تور هـای مخصـوص  و نصـب  مربعـی  متـر   1۴۴
قفس هـای مـورد نیـاز فراهم و سـه هـزار قطعه بچـه ماهی گرمابـی درون هر 

کـدام از آنهـا رها سـازی شـده اسـت.
بـر رفـع مشـکات  پـرورش عـاوه  از  ایـن شـیوه  اینکـه  بیـان  بـا  همتـی 
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صیـد ماهـی در اسـتخرهای دو منظـوره و عمیـق، بـا اسـتفاده از تجهیـزات و 
مکانیزاسـیون آبـزی پـروری موجـب افزایش بهـره وری تولید در واحد سـطح، 
ارتقـاء مدیریـت پـرورش ماهی و افزایش ظرفیت حیاتی تولید در اسـتخر شـده 

اسـت بـه نحـوی که شـاهد افزایـش تولیـد تـا ده برابر هسـتیم.
بـه گفتـه وی؛ پـرورش ماهـی در قفـس یکـی از روش هـای آبـزی پـروری 
اسـت که در سـازمان شـیات ایـران در اولویت توسـعه آبزی پـروری در منابع 
آب هـای طبیعـی و نیمـه طبیعـی قـرار دارد از این رو بـا توجه به ایـن موضوع 
پـرورش ماهـی درون قفـس در اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی در دسـتور کار 
تحقیـق و ترویـج مدیریت شـیات اسـتان فـارس و مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان قیروکارزیـن قـرار گرفته اسـت. 
بـا  اسـتخرهایی  احـداث  گذشـته  خشکسـالی های  دنبـال  بـه  می گویـد:  او 
مسـاحت بیـش از یک هکتـار و عمق بیش از ده متر در شهرسـتان قیروکارزین 
رونـق داشـته اسـت از ایـن رو بـا توجـه بـه حجـم آب ایـن اسـتخرها پرورش 
انبـوه ماهـی در آن میسـر بـوده امـا بـا مشـکل مهم و اساسـی در صیـد از این 

اسـتخرها مواجـه بـوده ایم. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین افزود: توسـعه پـرورش ماهی در 
قفس راهکاری مناسـب برای کاهش مشـکات پرورش ماهی در اسـتخرهای 
ذخیـره آب کشـاورزی اسـت و می تواند جهش در تولید ماهـی و مواد پروتئینی 

را رقـم بزند. 

تائید بیماری لکه سیاه در مزارع کلزای قیروکارزین

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
اعـام اینکـه بـرای اولیـن بـار در جنوب اسـتان فـارس بیمـاری لکه سـیاه در 
مزارع کلزای این شهرسـتان مشـاهده شـده اسـت، گفت: قـارچ " آلترناریا " به 

عنـوان عامـل ایجـاد کننـده ایـن بیماری شناسـایی و تائید شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی تصریـح کرد: پس از مشـاهده عائم بیماری و ارسـال نمونه 
بـه آزمایشـگاه مدیریـت حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

آلودگـي به قـارچ "آلترناریا" قطعی شـد.

ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه عائـم بیماری لکـه سـیاه در پیلـه در نزدیک 
بـه ۴00 هکتـار از مـزارع کلزا وجود داشـته اسـت، اظهـار کرد: در اثـر بیماری 
لکـه سـیاه آلترناریایـی پیله هـای کلـزا زود تر زرد و شـکافته می شـوند از این 

رو باعـث ریـزش محصـول و تحمیل خسـارت می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ لکـه سـیاه آلترناریایـی بـا الغر کـردن دانـه ها و ریز تر شـدن 

آن نیـز موجبـات کاهـش تنـاژ محصـول و ضرر کشـاورز را فراهـم می کند. 
فامـرزی ابـراز کـرد: شـرایط اقلیمی گـرم و مرطـوب، بارندگی بیـش از 500 
میلیمتـری در فصـل داشـت و ریـزش تگـرگ کـه ورود عامل پاتـوژن به گیاه 
را تسـهیل کـرده بود توسـعه بیماری را تسـریع و میزان خسـارت هـا را افزون 

 . کرد
او بیـان کـرد: تدویـن دسـتورالعمل الزم براي رصـد بیمـاري و مدیریت آن به 
منظـور اسـتفاده از قـارچ کـش هـا تا اوایـل گل دهی کلـزا باید در دسـتور کار 

قـرار گیرد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه تهدید ایـن بیماری یک فرصت برای اسـتفاده درسـت 
از منابـع و نهاده هـای کشـاورزی را فراهـم کـرده اسـت، گفـت: بـا توجـه به 
نقـش تراکـم بـاالی گیـاه در مزرعـه بـرای توسـعه و شـیوع بیمـاري هـاي 
قارچـي بهتـر اسـت در ایـن خصـوص تحقیقاتي بر مبنـای کاهش تعـداد بوته 

بـه تعـدادی کمتـر از تراکـم توصیـه شـده فعلي انجـام گیرد.
بـه گفتـه فامـرزی؛ در حـال حاضـر توصیه هـای کارشناسـی بنـا بـه 30 تـا 
۴0 بوتـه کلـزا در هـر متـر مربـع دارد کـه میـزان بـذر مصرفـی آن دو تا سـه 
کیلوگـرم در هـر هکتـار اسـت اما برخی از منابع وابسـته به شـرکت های تولید 
کننـده بـذر توصیـه بـه پنـج تا هفـت بوتـه در هر متـر مربـع از مزرعـه دارند. 
اجـرای ایـن دسـتور العمل هـای جدیـد جـدای از اینکه از شـیوع بیمـاری لکه 
سـیاه جلوگیـری می کنـد از هـدر روی منابـع مالـی بـرای خرید بـذور و دیگر 

نهـاده هـا ممانعـت و آب و خـاک را حفـظ می نماید. 

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین: 
توقیف ماشین های خاکبرداری در قیروکارزین 

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: 
ممنوعیـت  اعـام  دنبـال  بـه 
هر گونـه خاکبـرداری و انتقال 
آن بـدون مجـوز الزم از جهـاد 
کشـاورزی، چهار دسـتگاه لودر 
شهرسـتان  ایـن  در  متخلـف 

توقیـف شـد. شناسـایی و 
روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  عمومـی  مدیریـت 
قیـر  شهرسـتان  کشـاورزی 
همتـی  مهـدی  کارزیـن،  و 
افزایـش  بـا  کـرد:  تصریـح 
رصـد  و  شـبانه  گشـت های 
اطاعاتـی در مناطـق مختلف، 

خاکبـرداری در منطقـه مبـارک آبـاد و بـاروس شناسـایی و پـس از توقـف 
شـدند.  معرفـی  قضایـی  مراجـع  بـه  متخلفیـن  عملیـات 

بـه گفتـه وی؛ حسـب قانـون عـاوه بـر توقـف فعالیـت، بـاز سـازی خـاک و 
جبـران خسـارت، بـا حکم مراجـع قضائی متخلفین بـه جزای نقـدی دو تا پنج 

برابـر خسـارت وارده محکـوم و ملـزم بـه پرداخت خواهند شـد. 
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ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـا توجه بـه ابـاغ قانـون حفاظت از خـاک از 
خـرداد مـاه 1398جابجایـی خـاک از مبـداء و خاک ریـزی در مقصـد تنها پس 

از صـدور مجـوز جهـاد کشـاورزی امکان پذیر اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: صـدور مجـوز و 
موافقـت جابجایـی خـاک صرفـا در صورتی امکان پذیر اسـت که نقـل و انتقال 
خـاک موجـب تخریـب یـا کاهـش حاصلخیـزی آن در محـل مبـداء و مقصـد 

 . د نشو
همتـی افـزود: موافقـت نامـه حمـل و جابجایی پـس از بازدید کارشـناس جهاد 
کشـاورزی از محل، تهیه نقشـه و تنظیم صورتجلسـه الزم در صورت تشخیص 
عـدم تخریـب خـاک صـادر می شـود و تمامی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 

مشـمول این رویـه قانونی هسـتند. 
او بـا تشـریح مـاده 8 و 9 قانـون حفاظـت از خـاک ابـراز کـرد: ایـن دو مـاده 
قانونـی جهـاد کشـاورزی را بـر پایـش کمـی و کیفـی خـاک کشـور بـا اولویت 
اراضـی زراعـی و باغـی و حفـظ و پایـداری حاصلخیـزی انـواع خـاک مکلـف 

اسـت.  کرده 
از ابتـدای سـال جـاری تـا کنون بیـش از 15 مـورد خاکبرداری هـای غیر مجاز 
در ایـن شهرسـتان رصـد شـده اسـت کـه مراحـل قضائـی آن در دسـت انجام 

است.

رئیس ستاد بحران قیروکارزین:
حریق مراتع جنوب قیروکارزین مهار شد 

فرمانـدار شهرسـتان قیروکارزیـن از مهـار کامـل حریـق در مراتـع جنوبـی این 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: عملیات پایـش و ارزیابی مراتع مـورد هجوم آتش 

آغـاز و در حـال انجام اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
علـی محمـد کریمی تصریـح کـرد: آتـش سـوزی کـه از عصر شـنبه بیسـت و 
پنجـم مـرداد مـاه آغـاز شـده بـود بـا همـکاری مجموعـه بزرگـی از نیرو های 

امـدادی سـاعت 3 بامـداد امـروز سـه شـنبه بـه طـور کامل مهار شـد. 
رئیـس سـتاد بحـران شهرسـتان قیروکارزیـن با اذعان به وسـعت آتش سـوزی 
اظهـار کـرد: ایـن حادثـه با انسـجام و همدلی اعضای سـتاد بحران شهرسـتان، 
بخشـداران، نیرو هـای منابـع طبیعـی شهرسـتان های قیروکارزیـن، سـپیدان، 

الرسـتان، فیروزآبـاد و خنج مدیریت شـد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر نقـش تاثیـر گـذار اداره کل مدیریـت بحـران 
اسـتانداری و اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـز داری اسـتان فـارس در تسـریع 
و تسـهیل مهـار آتـش سـوزی ابـراز کـرد: بـا هماهنگـی نهاد هـای ذی ربـط 

یـک فرونـد بالگـرد هـال احمر جمهـوری اسـامی در مهار آتـش کمک های 
شـایانی انجـام داده اند. 

بـه گفتـه وی؛ بالگـرد اعزامی بـه منطقـه در 6 سـورتی پـرواز دشـوار نیرو های 
امـدادی و لـوازم پشـتیبانی را از شـهر افزر بـه ارتفاعات جنوبی شهرسـتان هلی 
بـرد کـرده اسـت کـه ایـن اقـدام و مشـارکت باعـث شـد نیرو هـای حاضـر در 

ارتفاعـات زمـان کافـی برای کنترل آتش در دسـت داشـته باشـند. 
نماینـد عالـی دولـت در شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه اینکـه وزش باد، 
صعـب العبـور بـودن ارتفاعات، گرمای بـاالی ۴7 درجه سـانتیگراد هوا و کمبود 
امکانـات باعـث طوالنـی شـدن عملیـات اطفـاء حریق شـده بـود، اعـام کرد: 
گروه هـای مـردم نهـاد و دوسـتدار طبیعـت از شهرسـتان های اسـتهبان و کوار 
نیـز در مهـار آتش مشـارکت فعال داشـته اند کـه حضور آنـان در منطقه مراتب 

دارد.  تقدیر 

ریزش محصول نخیالت قیروکارزین 
دالیل اقلیمی دارد 

ریـزش محصـول نخیـات این روز ها از عمـده ترین دغدغه هـا و چالش های 
پیـش روی باغـداران قیروکارزیـن اسـت، در میوه هـای ریزشـی بعضـا ردپایی 
از پوسـیدگی قارچـی نیـز دیـده می شـود. رؤیـت این عوامـل بیمـاری زا باعث 
شـده تـا در ایامی کـه خـارک ها در حال رسـیدن و رطبی شـدن هسـتند برخی 
از نخـل داران بـرای جلوگیـری از ریـزش محصـول و گسـترش احتمالـی ایـن 
عارضـه بـه فکـر اسـتفاده از قارچ کـش ها باشـند. در همیـن راسـتا موضوع را 
بـا مسـئول حفظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین که 
خود متخصص و دکترای حشـره شناسـی کشـاورزی اسـت در میان گذاشـتیم. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامرزی در پاسـخ بـه اینکه ریزش ها چه منشـاء و دلیلـی دارد، گفت: 
تغییـرات اقلیمـی و گرم شـدن هـوا به نحوی کـه میانگین درجه حـرارت روزانه 
باالتـر از معمـول باشـد بـه عنـوان عامـل اولیـه و اصلی و بـا توجه به شـواهد 

قابل شناسـایی است. 
ایـن کارشـناس در خصـوص عائـم ایـن عوامـل محیطـی موثـر در ریـزش 
میـوه هـا می گویـد: با بررسـی دقیق میوه هـای ریزشـی و میوه های سـالم در 
درختـان و باغ هـای مختلـف تاثیـر تنـش گرمایـی بر هسـته میوه هـای افتاده 
بـه صـورت تغییر رنگ هسـته و رسـیدگی غیـر طبیعی یا به اصطـاح "پختگی 

زودرس" بـه وفور قابل مشـاهده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در میوه هـای دارای عائـم رسـیدگی زودرس یـا ریـزش 
کـرده شـواهدی از برخـی قـارچ هـا نیـز دیده می شـود، اظهـار کرد: ایـن قارچ 
هـا اغلـب سـاپروفیت هسـتند امـا نـه به عنـوان عامـل اصلـی بلکـه از دالیل 
ثانویـه و فرعـی ریـزش خـارک ها به شـمار می آینـد و کنتـرل آن عمدتا خارج 
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از مدیریـت باغدار اسـت.
بـه گفتـه ایـن متخصـص؛ گرمـای هـوا، شـدت تابـش نور خورشـید و آسـیب 
دیـدن بافـت فیبـری میوه و هسـته باعث می شـود که قـارچ ها امـکان ورود و 
نفـوذ بـه الیه هـای مختلـف میوه را داشـته باشـند و پـس از گسـترش، ریزش 

محصـول و خسـارت ها را تسـهیل و تسـریع کنند. 
سمپاشی نخیات در جلوگیری از ریزش بی اثر است 

فامـرزی در ادامـه بـه ایـن سـوال کـه اسـتفاده از قـارچ کـش هـا در کنترل 
ریـزش هـا موثـر اسـت یـا خیـر نیـز پاسـخ داد و افـزود: بـروز و ظهـور قـارچ 
هـا بعـد از تنش هـای محیطـی و ایجـاد آسـیب های اولیـه ناشـی از گرمـا و 
بـه دنبـال آن بارندگـی اخیـر و شـرایط آب و هوایـی شـرجی یـک هفتـه اخیر 
اتفـاق افتـاده اسـت، از ایـن رو سمپاشـی با قـارچ کش هـا عاوه بـر اینکه در 
جلوگیـری از ریـزش میوه بـی تاثیر اسـت، موجب تحمیل هزینه های سـنگین 

خریـد قـارچ کـش و سمپاشـی به باغـداران می شـود.

صدور بیش از 500 شناسه یکتا برای واحدهای 
دامپروری در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از صدور 515 کد شناسـه یکتا 
تـا کنـون بـرای واحد هـای دامپـروری در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: 
داشـتن شناسـه یکتـا بـه منظـور دریافـت هـر گونـه خدمـات کشـاورزی و 

الزامی اسـت.  دامپـروری 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: تامیـن سـوخت تمـام واحد هـای دامـی، اعم از 
واحد هـای سـنتی و صنعتـی دارای پروانـه بهـره بـرداری و واحدهـای بـدون 

پروانـه بهـره بـرداری منـوط بـه اخـذ این کد اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ صـدور حوالـه بـرای خریـد انـواع نهـاده هـا ماننـد جـو دامی و 
خـوراک دام همچنیـن صـدور بیمـه نامـه واحد هـای دام نیـز بـا شناسـه یکتا 

امـکان پذیـر خواهـد بود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: به منظـور صدور شناسـه یکتا بـرای واحد های 
دامی هویـت گـذاری دام هـای گلـه اجبـاری اسـت کـه بـه همیـن منظـور تـا 
کنـون بیـش از 31 هـزار راس دام در ایـن شهرسـتان پـس از ثبـت در سـامانه 

جامـع هویت دام شناسـنامه دار شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه از دام هـای هویـت گـذاری شـده بیـش از 129۴ راس دام 
سـنگین اسـت، ابـراز کـرد: در عملیات هویـت گـذاری تمامی دام هـا با پاک 
گـوش متناسـب کـه دارای شـماره ثبـت بیـن المللـی 15 رقمی اسـت پـاک 

کوبـی می شـوند. 
همتـی بـر ضـرورت هویت گذاری دام بـه منظور جلوگیری از خـروج ذخایر ژنی 
و دام هـای مولـد کشـور، جلوگیـری از ورود دام هـای قاچـاق و انتشـار بیماری 
هـا واگیـر دار، دسـتیابی بـه اهـداف اصـاح نـژادی، تهیـه بانـک اطاعاتـی از 
دام هـای واکسـینه شـده و بـرآورد میزان تولید گوشـت قرمز و شـیر، تاکید کرد.
او تشـریح کـرد: انجـام هویت گذاری دام هـا در قیروکارزین توسـط چهار اکیپ 
شـامل شـبکه دامپزشکی شهرسـتان، اداره امور عشـایر، نمایندگی صندوق بیمه 
محصـوالت کشـاورزی و شـرکت تعاونی دامـداران قیروکارزین انجام می شـود 

کـه هزینـه عملیات هویـت گذاری دام بر عهده شـخص دامدار اسـت. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به تصویب نامه شـماره 
15۴961/ت 56252 هیـات محتـرم وزیـران در خصـوص ضوابـط نگهـداری و 
حمـل و نقـل دام زنـده افـزود: دام هـای فاقد هویت کـه پاک کوبی نشـده اند 

قاچـاق قلمداد می شـود.
همتـی بـه توقیـف متعـدد وسـایل نقلیـه حامـل دام زنـده فاقـد هویـت توسـط 
نیرو هـای انتظامی شهرسـتان نیـز اشـاره کـرد و گفـت: تمـام گونه هـای دام 
سـبک و سـنگین در همـه گروه هـای سـنی بایـد هویت گـذاری شـوند در غیر 
ایـن صـورت عواقـب ناشـی از کشـف و ضبـط دام ها بـه عهده شـخص دامدار 

بود.  خواهـد 

کوچ برای تولید عسل کنار در قیروکارزین آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اذعـان به اینکـه درختان کنار 
در مراتـع ایـن شهرسـتان بـه گل نشسـته اسـت، گفت: کـوچ زنبورسـتان ها به 
شهرسـتان قیروکارزیـن عمدتـا با هدف تولید عسـل کنـار از اوایل شـهریور ماه 

آغاز شـده است. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا بیان اینکـه این شهرسـتان از مسـتعد ترین مناطق قشـاقی 
بـرای پـرورش زنبـور عسـل در نیمه دوم سـال اسـت، تصریح کـرد: پیش بینی 
می شـود بیـش از 90 هـزار کندوی زنبور عسـل بومـی و مهاجر بـه منطقه وارد 

و اسـکان گیرند.
او اعـام کـرد: برآورد هـای کارشناسـی حاکـی از ایـن اسـت کـه زنبـورداران 
مسـتقر در قیروکارزیـن بیـش از 600 تن عسـل کنـار تولید و تا اوایـل آبان ماه 

آتـی کار برداشـت آن را بـه انجام برسـانند. 
ایـن مقام مسـئول بـا تاکید بر اینکه بیش از 500 زنبورسـتان از شهرسـتان های 
مختلـف اسـتان فارس و همچنین اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمد، اصفهان، 
چهـار محـال و بختیـاری، قـم، مرکـزی و گلسـتان در ایـن شهرسـتان مسـتقر 
خواهنـد شـد، افـزود: بـا توجـه به شـرایط خاص ناشـی از شـیوع کرونـا و قرمز 
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بـودن وضعیـت بیمـاری در ایـن شهرسـتان رعایـت تمامی پروتکل هـای ویژه 
بهداشـتی بـرای زنبورداران الزامی اسـت. 

همتـی بـا بیان اینکـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین و مراکز 
جهـاد کشـاورزی تابعـه تنهـا مرجـع صـدور مجـوز اسـکان زنبورسـتان در این 
شهرسـتان هسـتند، ابراز کـرد: به همراه داشـتن مجوز کوچ از جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان های مبـدا ضـروری خواهد بود. 
بـه گفتـه وی؛ در طـول یـک هفتـه گذشـته تاکنون بیـش از 57 مجوز اسـکان 
بـرای بیـش از 35 هـزار کنـدوی زنبور عسـل صادر شـده اسـت که ایـن مجوز 
هـا زمـان دار و در صـورت عـدم اسـتقرار کندو هـا در مهلت تعیین شـده باطل 

خواهد شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهـار کـرد: ایـن مدیریت در 
 "GIS" صـدور مجـوز اسـتقرار زنبورسـتان هـا از سـامانه اطاعـات جغرافیایـی
بهـره گیـری می کنـد از این رو در زمـان مراجعـه زنبـورداران توصیه های فنی 

الزم بـه بهره بـرداران ایـن بخـش ارائـه می شـود. 
بـه گفتـه او؛ مـکان یابـی دقیـق محـل مـورد نظـر زنبـوردار در عرصه هـای 
مرتعـی یـا کشـاورزی، ارزیابـی میـزان پوشـش گیاهـی منطقه و اعام هشـدار 
بـرای رعایـت فاصلـه با مسـیل های سـیابی از جملـه توصیه های فنی اسـت 

کـه بـه متقاضیـان ارائه می شـود.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

برداشت انجیردیم از باغستان های کوهچنار
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون و کوهچنـار گفـت: برداشـت 
انجیـر دیـم از سـطح 2500 هکتـار از باغـات شهرسـتان کوهچنـار آغـاز شـده 

ست. ا
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: برداشـت ایـن محصـول هرسـال به 

مـدت دو مـاه از شـهریور مـاه آغاز و تـا اواخـر مهرماه ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: پیـش بینـی می شـود امسـال 3500 تـن انجیر 

خشـک و تـازه خـوری از باغ هـای این شهرسـتان برداشـت شـود.
وی با اشـاره به اینکه بیشـترین سـطح کشـت انجیـر دیم شهرسـتان کوهچنار 
بـه روسـتا های دوسـیران، باغسـتان کنـده ای، باغسـتان ابوالحیـات و سـمغان 
تعلـق دارد، افـزود: رقـم ازمیـر مهمترین رقم انجیر کشـته شـده در این مناطق 

است.
رشـیدی تصریـح کـرد: بـه دلیل عـدم وجـود واحد های فـرآوری و بسـته بندی 
انجیـر در شهرسـتان کوهچنـار، این محصول توسـط دالالن خریـداری و بدون 

فـرآوری یا بسـته بندی مناسـب از شهرسـتان خارج می شـود.

آغاز برداشت خرما از نخلستان های کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: عملیـات برداشـت خرمـا از 

سـطح 6 هـزار هکتـار از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون و 
کوهچنـار، حمیـد رشـیدی اظهـار کرد: برداشـت خرمـا از اوایل شـهریور ماه در 

ایـن شهرسـتان شـروع و در نیمـه مهر مـاه به پایان می رسـد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: پیش بینی می شـود ۴8 هـزار تن خرما در سـال 

جـاری از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان برداشـت و بـه بـازار مصـرف ارسـال 
. شود

رشـیدی بـا تاکیـد بـر اینکـه شهرسـتان کازرون بـا توجـه بـه موقعیـت خاص 
جغرافیایـی و آب و هوایـی یکـی از تولید کنندگان بزرگ خرما در اسـتان فارس 
اسـت، افـزود: عمـده محصول خرمـای این شهرسـتان در بخش های خشـت و 

کنارتختـه و بـاالده تولید می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اصـاح و نوسـازی نخلسـتان های کازرون گفت: بـا توجه به 
اسـتعداد و شـرایط مناسـب این شهرسـتان در تولید خرما، توسـعه کشـت ارقام 
جدیـد تجـاری و بـازار پسـند نظیـر خرمای پیـارم و مجـول در دسـتور کار این 

مدیریت قـرار دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیان کـرد: ارقام مهم خرمـا در این 

شهرسـتان کبـکاب و زاهدی )قصب( اسـت.

پیش بینی تولید 15 هزار تن علوفه مرغوب

مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان کازرون گفـت: امسـال 15 هزار تـن علوفه 
یونجـه کـه از مرغـوب تریـن و خوشـخوراک تریـن علوفه هـای دام اسـت در 

شهرسـتان کازرون تولیـد می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود از 250 هکتار از 
مـزارع یونجـه ایـن شهرسـتان بیـش از 15 هزار تـن علوفه یونجه ای خشـک 

و  تر برداشـت شـود.
او، بیـان کـرد: بهتریـن زمـان برای کشـت یونجـه در شهرسـتان کازرون اوایل 
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پاییـز و اوایل بهار اسـت.
رشـیدی تصریـح کـرد: یکـی از دالیل کشـت علوفـه ای یونجـه تقویت خاک 
اراضـی کشـاورزی اسـت و زراعـت یونجـه تاثیـر بسـزایی در تنـاوب زراعـی، 
تولیـد پایـدار، افزایـش بـاروری و حاصلخیـزی خـاک دارد و شـرایط ایـده آلی 

بـرای کشـت محصـول بعـدی فراهـم می کند.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ادامـه داد: 80 درصـد از اراضـی 
یونجـه ایـن شهرسـتان بـه روش هـای نویـن آبیـاری و مابقـی نیـز بـه روش 

غرقابـی آبیـاری می شـود.
 وی گفت: ارقام یونجه کشت شده در این شهرستان بغدادی و مائوپا است.

کاشت دو هزار هکتاری ذرت در کازرون 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از پایان کاشـت ذرت در سـطح دو 
هـزار هکتـار در این شهرسـتان خبـر داد.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی گفـت: امسـال 600 هکتـار از اراضـی کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـه ذرت دانـه ای و 1۴00 هکتار به ذرت علوفـه ای اختصاص 

یافته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ عملیـات کشـت ذرت در ایـن شهرسـتان از اواسـط تیرمـاه آغاز 

وتـا پایـان مـرداد ماه ادامـه دارد.
رشـیدی بـا بیـان اینکـه ارقـام ذرت کشـت شـده در ایـن شهرسـتان 70۴ و 
سـیمون اسـت، افـزود: پیـش بینـی می شـود 98 هـزار تـن ذرت علوفـه ای و 

۴200 ذرت دانـه ای از مـزارع شهرسـتان کازرون برداشـت شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ابـراز کـرد: عمده مصـرف ذرت در 
دامـداری هـا و مرغـداری هـا اسـت و از سـاقه و بـرگ آن نیـز بـرای خوراک 

دام اسـتفاده می شـود.

نظارت مستمر بر فروشگاه های عرضه سموم 
کشاورزی در کازرون 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: از ابتدای امسـال تاکنون 30 
فروشـگاه عرضـه سـموم نباتی در شهرسـتان کازرون پایش شـده اند. 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون و 
کوهچنـار، حمیـد رشـیدی اظهار کـرد: در این شهرسـتان ۴6 فروشـگاه عرضه 
سـموم نباتـی در بخـش تعاونـی و خصوصی فعالیـت دارند که بر اسـاس برنامه 

بـه صـورت ماهیانه مـورد بازدید و بررسـی قـرار می گیرند.

ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد: هدف از ایـن پایش، جلوگیری از توزیع سـموم 
غیرمجـاز، حذفی، تاریخ گذشـته و قاچاق اسـت.

او بـا اشـاره بـه نقـش مدیریت صحیـح مصرف کـود شـیمیایی و سـم در تولید 
غـذای سـالم و کاهـش آلودگی هـای زیسـت محیطی، اضافـه کرد: نصـب تابلو 
مجـوز پروانـه فعالیـت و اسـتفاده از فاکتـور فـروش و حضـور گیـاه پزشـک به 

عنـوان مسـئول فنی در فروشـگاه الزامی اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون و کوهچنـار افـزود: در ایـن 
پایـش هـا، وضعیـت حضـور مسـئول فنـی در فروشـگاه، فـروش سـموم بدون 
نسـخه گیاهپزشـکی، وجود نداشـتن سـموم تاریـخ منقضی در فروشـگاه و درج 
قیمـت بـر روی محصـوالت مـورد بررسـی قـرار گرفـت و اخطار هـای کتبـی و 

شـفاهی بـه فروشـگاه های متخلـف ابـاغ شـد.

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در کازرون 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: بـا حکم قضایی مسـتحدثات 
غیـر مجـاز در هشـت هکتـار اراضی کشـاورزی که توسـط سـودجویان در حال 

تبدیـل بـه مجتمـع باغ شـهری بـود قلع وقمع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی تصریـح کـرد: 6 قطعـه مسـتحدثات غیـر مجاز به 
مسـاحت 6 هـزار مترمربـع در پـاک 113 قطعه سـه معروف به مزرعه پشـتک 
حاجـی آبـاد موزی بـا حضور نماینـده دادسـتان، نیـروی انتظامی و کارشناسـان 

اداره امـور اراضـی تخریب شـد.
ایـن مقـام مسـئول با تاکیـد بر اینکـه یکـی از عناویـن مجرمانه پرتکـرار تغییر 
کاربـری اراضـی کشـاورزی بـه  صـورت غیرمجـاز اسـت، اظهـار کرد: بسـیاری 
از زمین هـای کشـاورزی مرغـوب بـا ایـن تغییـر کاربری هـای غیرمجـاز تبدیل 
بـه بـاغ و ویـا شـده اند کـه عـاوه بـر غیرقانونـی بـودن ایـن عمـل، اقتصـاد 

کشـاورزی نیـز دچار چالش شـده اسـت.
وی افـزود: اقدامـات فـوق در راسـتای اجـرای احکام قطعـی دادگاه و با دسـتور 
دادسـتان در اجـرای تبصـره 2 مـاده 10 قانـون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و 

بـاغ ها انجام شـده اسـت.
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مقابله با تغییر کاربری اراضی در شهرستان کازرون
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
بـا  برخـورد  گفـت:  کازرون 
اراضـی  کاربـری  تغییـر  موضـوع 
کشـاورزی بـا هـدف حراسـت از 
و  کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد 
امنیـت غذایـی شـهروندان انجـام 

 . د می شـو
به گزارش روابـط عمومی معاونت 
جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان 
شهرسـتان های  کشـاورزی 

کازرون و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی بـا بیـان اینکـه 22 مـورد تغییـر کاربـری 
غیرمجـاز بـه مسـاحت 3۴ هـزار و 200 مترمربـع در اراضی شهرسـتان کازرون 
از ابتـدای امسـال تاکنـون شناسـایی شـد، اظهار کرد: بـه منظور اجـرای قانون 
حفـظ کاربـری برای همـه متخلفان، اخطاریـه توقف عملیات صـادر و تا آخرین 

مراحـل قضایـی اقدامـات قانونـی الزم صـورت خواهـد گرفـت.
او گفـت: بـر مبنـای قانـون، تخریـب زمین هـای کشـاورزی بـدون دریافـت 
مجـوز جهـاد کشـاورزی ممنـوع اسـت و مالـکان بـرای هرگونه تغییـر کاربری 
در زمین هـای زراعـی و باغـی بایـد بـا مراجعـه به جهـاد کشـاورزی مجوز های 

الزم را دریافـت کننـد.
بـر  اراضـی عـاوه  کاربـری  تغییـر  از  پیشـگیری  بـرای  داد:  ادامـه  رشـیدی 
اطاع رسـانی، آگاهـی بخشـی بـه کشـاورزان و بهره بـرداران بایـد از طریـق 
مروجیـن و مسـئوالن پهنه هـای کشـاورزی در سـطح مراکـز جهاد کشـاورزی 

شـود. انجام 

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛
 افتتاح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی

فرمشکان در کوار 

کارشـناس اداره امور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار 
از افتتـاح شـبکه فرعی آبیاری و زهکشـی فرمشـکان به مناسـبت گرامیداشـت 

هفتـه دولـت در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح بـا اعتبـار پنـج 
میلیـارد ریالـی اجـرا و به اتمام رسـیده اسـت.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، ایمان 
روشـن ضمیـر تصریـح کـرد: اعتبـار ایـن طـرح از محل اعتبـارات ملـی تامین 
شـده اسـت کـه 1100 متـر کانـال بتنـی بـا سـطح مقطـع ذوزنقـه ای سـاخته 

است.  شـده 
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح در روسـتاهای دهشـیب و خرمایی 
دهسـتان فرمشـکان اجـرا و آب قنـات میرزایـی، محمـد آب و سـه رشـته از 
چشـمه های روسـتای دهشـیب را هدایـت و منتقـل می کنـد، افـزود: بـا ایـن 
اقـدام 500 هکتـار از اراضـی قریـب بـه 150 خانوار منطقه مشـروب می شـود. 
او بـا اشـاره بـه اینکه جلوگیری از هدر رفت شـدید آب، افزایـش راندمان انتقال 
و افزایـش بهـره وری مهـم تریـن اهـداف طرح بـوده اسـت، ابراز کرد: اشـکان 
کاظمی فرمانـدار شهرسـتان کـوار، امیـر اسـامی مدیر آب و خـاک و امور فنی 
مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عبدالرسـول جـوکار مدیر 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار در آئیـن افتتاح ایـن طرح حضور داشـتند. 

توزیع نهاده با اجرای برنامه مزرعه برکت در کوار
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
کـود  تـن   2600 توزیـع  کـواراز 
شـیمیایی بـه صـورت آزمایشـی در 
قالـب نـرم افـزار مزرعـه برکـت در 

خبـرداد.  شهرسـتان  سـطح 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، 
عبدالرسـول جـوکار گفت: نـرم افزار 
مزرعـه برکـت با هـدف ارائه خدمات 
بـدون واسـطه و آنایـن بـه بهره بـرداران طراحـی و گامـی در راسـتای دولـت 

اسـت.  الکترونیک 
وی افـزود: شـفافیت در ارائـه خدمـات و توزیـع نهـاده ها، حذف واسـطه گری، 
مدیریت هـای جهـاد  و  مراکـز خدمـات  بـه  بهره بـرداران  مراجعـات  کاهـش 

کشـاورزی و کاهـش هزینـه هـا از مزایـای ایـن طـرح محسـوب می شـود. 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛
 افتتاح یک واحد سردخانه و بسته بندی

 میوه درکوار
 کارشـناس صنایـع مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار از افتتـاح فـاز 
نخسـت یـک واحـد سـردخانه و بسـته بنـدی میـوه در ایـن شهرسـتان بـه 
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مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دولـت خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، سـمیه 
مهبـودی گفـت: ایـن واحـد سـردخانه ای صنعتی بـا ظرفیت هفت هـزار تن و 

سـرمایه گـذاری 272 میلیـارد ریال سـاخته و بـه بهره برداری رسـید. 
ایـن کارشـناس تصریـح کرد: بـا افتتاح ایـن طرح زمینه اشـتغال بـرای 17 نفر 

بـه صـورت ثابـت و بـرای 200 نفر به شـکل غیر مسـتقیم ایجاد می شـود. 
بـه گفته وی؛ انبـارداری طوالنی مدت و ماندگاری بهتر محصوالت کشـاورزی 
و باغبانـی بـا حفـظ کیفیت ظاهـری و طعم از مهـم ترین دسـتاورد های ایجاد 

واحد سـردخانه ای است. 
مـردم  رحیمی نماینـده  عبدالعلـی  افتتاحیـه  مراسـم  در  افـزود:  مهبـودی 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  در  سروسـتان  خرامـه،  کـوار،  شهرسـتان های 
عبدالرضـا قاسـم پـور معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری فـارس، 
مجیـد گشـول امـام جمعـه، اشـکان کاظمی فرماندار،مهـدی صادقـی معـاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
عبدالرسـول جـوکار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار و تعـدادی دیگر از 

مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی حضـور داشـتند. 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

برداشت نوبرانه خارک و رطب در گراش 

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفت: برداشـت رطب 
از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان بـا رقـم خنیزی و گچ خـو از نیمه مـرداد ماه 

شروع شـده است. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزری شهرسـتان گـراش، 
حسـن مـرادی بـا بیان اینکه برداشـت رطب تـا پایان شـهریور ماه ادامـه دارد، 
تصریـح کرد: این شهرسـتان با سـطحی معـادل 1۴20 هکتار نخیات سـاالنه 
بیـش از هفـت هـزار تـن خـارک، رطـب و خرمـا تولیـد و روانـه بـازار مصرف 

می کنـد. 
وی ضمـن اشـاره به قیمت مناسـب 
خـارک و رطـب نوبرانـه در بـازار و 
همچنیـن بـاال رفتـن قیمـت خرمـا 
در چنـد سـال اخیـر افـزود: ایجـاد 
شـرکت های بسـته بندی و فراوری 
می توانـد  شهرسـتان  در  خرمـا 
مشـکل نخـل داران بـرای عرضه و 
فـروش خرمـا را بـه حداقل برسـاند. 

آغاز برداشت خرما از نخلستان های الرستان

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان بـا اشـاره به 
جایـگاه پنجـم ایـن شهرسـتان در تولیـد محصول خرمای اسـتان فـارس گفت: 
برداشـت ایـن محصـول از نیمـه مـرداد ماه بـه صورت دمبـاز و رطب آغـاز و تا 

اواخـر آبـان مـاه آتی ادامـه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان، مجتبی ضیافت 
نخلسـتان های  از  خرمـا  تـن محصـول  هـزار   15 از  بیـش  کـرد:  پیش بینـی 

الرسـتان برداشـت و بـه بازار سراسـر کشـور ارسـال می شـود.
بـه گفتـه وی؛ سـطح نخلسـتان های شهرسـتان الرسـتان 2700 هکتـار اسـت 
کـه عمـده باغ هـای نخـل ایـن شهرسـتان در بخش هـای مرکـزی و صحـرای 

باغ قـرار دارد .
او بـا اشـاره بـه وجـود حـدود 30 رقـم خرمـا در الرسـتان تصریـح کـرد : ارقام 
شـاهانی، زاهـدی و خاصویـی به ترتیب بیشـترین سـطح زیر کشـت را دارند که 
در سـال های اخیـر سـطح زیر کشـت ارقـام تجـاری از جمله پیـارم و مجول در 

اسـت. افزایش  حال 
شهرسـتان های قیروکارزیـن، جهـرم، کازرون، فراشـبند، الرسـتان و خنـج بـه 

ترتیـب از بزرگ تریـن تولید کننـدگان خرمـا در اسـتان فـارس هسـتند.

 پرورش میگوی وانامی در الرستان
کارشـناس شـیات و آبزیـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان از ذخیـره 
سـازی آزمایشـی حـدود شـانزده هـزار قطعـه پسـت الرو )PSL 13( میگـوی 

وانامـی در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی الرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمدرضـا صادقـی گفت: پیش بینی می شـود پـس از اتمـام دوره پرورش )90 

تا110 روز( از این استخر ها حدود ۴00 کیلوگرم میگو برداشت شود. 
او بیـان کـرد: ایـن تعـداد پسـت الرو کـه از کارگاه تکثیـر مکـران سـاالر بنـدر 
سـیریک اسـتان هرمـزگان تامیـن شـده اسـت در دو اسـتخر خاکـی واقـع در 
روسـتای هرمـود عباسـی و دشـت کریما به مسـاحت بیش از 500 متـر مربع در 

هفته پایانی مرداد ماه ذخیره شد. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه مقاومـت این گونه پرورشـی نسـبت به شـوری آب 
و همچنیـن شـرایط اقلیمی ایـن شهرسـتان در مقایسـه با سـایر مناطق اسـتان، 
پـرورش ایـن گونـه میگـو انتخاب مناسـبی بـرای اسـتخرهایی با آب لب شـور 

است.  الرسـتان 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 
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صادقـی با اشـاره بـه اهمیت نقـش آبزیان در امنیـت غذایی جامعـه و همچنین 
تولیـد بـا کیفیـت گونه هـای پرورشـی تصریـح کـرد: ایـن نـوع میگو بـه دلیل 
صیـد مسـتقیم از اسـتخر، فـرآوری سـریع و نظارت هـای بهداشـتی کـه در 
تمامی مراحـل تولیـد و عمـل آوری بـر روی آن انجـام می شـود از کیفیـت 

باالیی برخوردار است.  
کارشـناس شـیات و آبزیان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان در 
پایـان افـزود: میگـو از نظـر اقتصـادی نسـبت به سـایر گـروه آبزیان پرورشـی 

دارای ارزش و بهـای مناسـب تری اسـت.

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت؛
افتتاح دو طرح دام و طیور در الرستان 

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفـت: یـک واحـد 
پـرورش مـرغ گوشـتی بـه ظرفیـت 30 هزار قطعـه و یـک واحد پـرورش قوچ 
و میـش وحشـی بـه ظرفیـت 50 راس مولـد در هفتـه دولت در این شهرسـتان 

افتتاح شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمدجـواد مظفـری تصریح کـرد: این واحد پرورش مرغ گوشـتی در روسـتای 
دشـتی از توابـع بخـش صحـرای باغ این شهرسـتان واقع اسـت و بـا اعتبار ۴0 

میلیـارد ریـال توسـط سـرمایه گـذار احداث و بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ واحـد مذکور چهل و هشـتمین واحد مرغ گوشـتی در شهرسـتان 
الرسـتان اسـت کـه ضمن ایجاد اشـتغال بـرای پنج نفـر ظرفیت تولید سـالیانه 

2۴0 تن گوشـت سـفید را دارد. 
 ایـن مقـام مسـئول بـه افتتاح واحـد پرورش قوچ و میش وحشـی الرسـتان نیز 
اشـاره کـرد و افـزود: این واحد سـومین مرکز پرورشـی در اسـتان فارس اسـت 
کـه بـا هـدف توسـعه گردشـگری و حفـظ نـژاد ارزشـمند و بومی قـوچ و میش 

الرسـتان بـا اعتبـار پنـج میلیـارد و 700 میلیون ریال راه اندازی شـده اسـت. 
او بـا بیـان اینکـه واحـد پرورش قـوچ و میش بومی الرسـتان از تسـهیات پنج 

میلیـارد ریالـی صنـدوق کار آفرینی امید بهره مند شـده اسـت، اظهـار کرد: این 
واحـد در زمینـی بـه مسـاحت پنـج هکتـار در منطقه لطیفی ایجاد شـده اسـت 

کـه بـا افتتـاح آن زمینه اشـتغال برای سـه نفر فراهم شـده اسـت. 
بـه گفتـه مظفـری؛ ایـن طـرح ها بـا حضـور جلیل حسـنی معـاون اسـتاندار و 
فرمانـدار ویـژه الرسـتان، جهانبانـی مسـئول دفتـر نماینـده این شهرسـتان در 

مجلـس شـورای اسـامی و جمعـی دیگـر از مسـئولین محلـی افتتاح شـد. 

برتری جهاد کشاورزی المرد
 در شاخص های فرهنگی

رابـط حجـاب و عفاف مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفت : جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان در زمینـه حجـاب و عفـاف رتبـه برتـر در سـازمان 

جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس را به دسـت آورد.
المـرد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
راضیـه بشـیر تصریـح کـرد: براسـاس اعـام اداره آمـوزش عقیدتـی سـازمان 
جهادکشـاورزی اسـتان فـارس، مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در 
بیـن مدیریت هـای شهرسـتانی و اداره هـای تابعـه بـا کسـب نمـره 80 جایگاه 

نخسـت را کسـب کـرد. 
به گفته وی؛ براسـاس شـاخص های ارزشـیابی و معیار دهـی تبلیغات محیطی، 
جشـن تکلیـف فرزنـدان، دوره هـای آموزشـی ویـژه بانـوان، ایجاد شـبکه های 
مجـازی، مستندسـازی، تقدیـر از بانـوان محجبـه و غیـره در چهـار مـاه ابتدای 

سـال جاری ایـن موفقیت حاصل شـده اسـت. 

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

آغاز توزیع کود با استفاده از »برنامه
 مزرعه« در مرودشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز توزیع کـود با اسـتفاده از 
»برنامـه مزرعه برکت« در کشـت شـتوی بـه صورت پایلوت در این شهرسـتان 

داد. خبر 
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: ایـن برنامه از روز یکشـنبه دوم شـهریور مـاه 99 عملیاتی 
و کـود اوره توسـط ایـن برنامـه بـه کشـاورزان این شهرسـتان اختصـاص داده 

شـده است.
او بـا بیان اینکه همه فرآیندهای این سـامانه توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس مـورد تاییـد اسـت، ابـراز کرد: سـامانه مذکـور با هدف تسـهیل 
و تسـریع در تخصیـص و توزیـع شـفاف، عادالنـه و بـه موقـع نهاده هـای 

کشـاورزی بـه کار می رود. 
بـه گفتـه وی؛ تجویـز سـم و آفـت کـش گیاهـی بـه صـورت نسـخه نویسـی 
گیاهپزشـکی توسـط کلینیک هـای گیاهپزشـکی و نظارت بر بـازار نیز در قالب 

ایـن برنامـه طراحـی و به صـورت فراگیـر در شهرسـتان اجرایی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه تعاونی هـای روسـتایی، تولیـد و بخـش 
خصوصـی در فراینـد توزیـع کـود از طریـق این برنامـه دخیل هسـتند، تصریح 
کـرد: ابتـدا سـهمیه عاملین توزیع توسـط مدیریت جهاد کشـاورزی در سـامانه 
برکـت مشـخص خواهد شـد و بهره بـرداران با مراجعه به اپلیکشـن با اسـتفاده 

از کـد ملـی و شـماره تمـاس خود اقـدام خواهنـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه »برنامـه مزرعه برکت« به سـامانه جامع پهنـه بندی و 
مدیریـت داده های کشـاورزی متصل اسـت، افـزود: با مراجعه بهره بـرداران به 
»برنامـه مزرعـه« اطاعـات مزرعه و سـهمیه کود بهـره بردار از سـامانه جامع 
پهنـه بنـدی فراخـوان خواهـد شـد و بـا پرداخـت از طریـق درگاه الکترونیکی 

می تواننـد سـهمیه کود خـود را دریافـت کنند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، از برنامه مزرعه به عنـوان اولین 
سـامانه نـرم افـزاری »نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی در کشـور« نیـز نـام برد و 
بیـان کـرد: انجام کار های مکانیزاسـیون کشـاورزی، همچون سـم پاشـی و… 
توسـط افـراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از سـوی سـازمان جهاد کشـاورزی 

از دیگـر خدمات ارائه شـده توسـط این سـامانه اسـت.
رحیمی تاکیـد کـرد: بهره بـرداران بخـش کشـاورزی می تواننـد بـا مراجعـه بـه 
سـایت WWW.Mazraeh�barakat.ir بـا همـکاری مدیـران پهنـه از مزایـای 

آن بهـره مند شـوند.
 

پیش بینی تولید 500 تن بادام از باغ های 
مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: برداشـت بـادام درختـی 
از 671 هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان آغـاز شـد ه اسـت و پیـش بینـی 

می شـود بالـغ بـر 500 تـن بـادام تولیـد شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی تصریـح کـرد: برداشـت بـادام کـه از اواخر مـرداد ماه آغاز شـده 

اسـت تـا اواخر شـهریور مـاه ادامـه خواهد داشـت. 
او بـا بیـان اینکـه متوسـط برداشـت بـادام از 800 تـا هـزار کیلو گـرم در هکتار 
اسـت، اظهـار کـرد : از مجمـوع سـطوح زیر کشـت باغ هـای بـادام ۴67 هکتار 

آن دیـم و 20۴ هکتـار آبی اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه بیشـترین میـزان کشـت بـادام در شهرسـتان متعلـق به 
بخـش کامفیـروز و درودزن اسـت، ابـراز کـرد: ایـن محصـول از نظـر اقتصادی 
در معیشـت کشـاورزان تاثیـر بسـزایی دارد و قابلیـت خوبی به منظـور غرس در 

اراضـی شـیب دار و کشـت بصـورت دیم را دارا اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بیـان کـرد: بـا توجه بـه زود گل 
بـودن ارقـام قدیمـی و عملکـرد پاییـن ایـن بـاغ هـا، ایـن مدیریت در راسـتای 
اصـاح و احیـاء باغ هـای بـادام شهرسـتان و بهبـود وضعیـت تولید طـرح تغییر 

ارقـام زودگل و بـا عملکـرد پاییـن را در دسـتور کار دارد. 
بـه گفتـه وی؛ بـه منظور کشـت ارقام جدیـد و دیرگل و بـا عملکرد بـاال، جهاد 
کشـاورزی تسـهیاتی ماننـد یارانـه نهـال و پیوندک را بـه متقاضیـان پرداخت 

می کنـد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه برداشـت بـادام بـه صـورت یـدی انجـام 
می گیـرد، تصریـح کـرد: هـر سـاله همزمـان بـا آغـاز فصـل برداشـت زمینـه 

اشـتغال تعـداد زیـادی کارگـر فصلـی فراهـم می شـود. 
او بـا اشـاره بـه ویژگی و شـرایط آب و هوایی کشـت بـادام افزود: درخـت بادام 
نیـاز زیـادی بـه آبیاری نـدارد و در برابر کـم آبی مقاوم و نگهداری از آن نسـبت 

بـه درختـان دیگر راحت تر اسـت.
شهرسـتان مرودشـت با دارا بودن حدود هفت هزار هکتار باغ از شهرسـتان های 
برتـر در تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی اسـت و انـواع محصـوالت باغی از 
جملـه پسـته، گـردو، انگـور، زیتون، انـار و دیگـر انـواع درختان میوه هـای دانه 

دار و هسـته دار در این شهرسـتان کشـت می شـود.

تولید 2550 تن کلم پیچ در مرودشت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت کلم پیـچ از اوایل 
شـهریور مـاه در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: پیش بینی می شـود تـا پایان 

عملیـات بیـش از 2550 تن کلم پیچ برداشـت شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی تصریـح کـرد: متوسـط تولیـد مـزارع کلم پیـچ در این شهرسـتان 
85 تـن در هـر هکتـار اسـت و 30 هکتـار از اراضـی نیز به کشـت این محصول 

دارد. اختصاص 
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: کلم به صورت نشـایی کشـت و عمـده ارقام آن 
کلم پیچ سـفید اسـت و در موارد محدود نیز کلم پیچ قرمز کاشـته شـده اسـت. 
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او گفـت: بخشـی از محصـول تولیـدی عـاوه بـر مصـرف داخلـی و ارسـال به 
اسـتان های اصفهـان و بوشـهر بـه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس از جملـه 

امـارات و بحریـن نیـز صادر می شـود. 
وی افـزود: بـا اسـتناد بـه یافته هـای تحقیقاتـی کلم حاوی سـولفورفان اسـت 

کـه بـدن را از نـوع خاصـی از سـرطان هـا محافظـت می کند.

تولید بیش از 3 و نیم تن قدومه در مرودشت
کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
مرودشـت  شهرسـتان 
گفـت: برداشـت 3.5 تـن 
قدومـه شـیرازی از هفت 
زیـر  مـزارع  از  هکتـار 
محصـول  ایـن  کشـت 

یافـت.  پایـان 
روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  عمومی مدیریـت 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، عزیـز رحیمی افـزود: قدومه شـیرازی در این 
شهرسـتان در اسـفند مـاه کشـت و برداشـت آن نیـز تـا مـرداد مـاه ادمـه دارد. 
او گفـت: متوسـط عملکـرد قدومـه در ایـن اراضـی حـدود 500 کیلـو گـرم در 
هکتـار و در صـورت آبیـاری مـزارع و وجـود شـرایط مطلوب عملکـرد تا 1500 

کیلـو گـرم در هکتـار نیز امـکان پذیر اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه برداشـت گیـاه قدومـه در دو مرحله و به صورت دسـتی 
و مکانیـزه صـورت می گیـرد، خاطر نشـان کـرد: ابتـدا بوته های قدومه توسـط 
کارگـر جمـع آوری و سـپس در مکانـی نگـه داری و پـس از کاهـش رطوبت با 

گذشـت 15 روز بـذر هـا توسـط کمباین جدا می شـود.
ایـن مقام مسـئول بـا تاکید بـر اینکه ایـن گیـاه دارای ارزش اقتصـادی باالیی 
اسـت، تصریـح کـرد: آبیـاری کـم و سـود آوری زیاد را می تـوان از جملـه فواید 

مهم در راسـتای کشـت ایـن گیـاه دارویی به شـمار آورد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برگ هـای ایـن گیـاه کـرک دار بـوده و بـا شـرایط 
خشـکی سـازگاری خوبـی دارد، یـادآود شـد: قدومـه شـیرازی در شـرایط کـم 
بـارش حـدود سـه آبیاری نیـاز دارد و در راسـتای تغییـر الگوی کشـت می تواند 

جایگزیـن مناسـبی بـرای گیاهـان پـر آب بـر در منطقـه باشـد.
از بـذر قدومـه همـراه بـا بـذر گیاهـان دارویـی دیگـر در درمـان بیماری  هـای 

تنفسـی، گلـو درد و سـرفه اسـتفاده می شـود.

تولید شیر خام در مرودشت افزایش یافت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از افزایـش 33 درصـدی تولیـد 

روزانـه شـیر در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: بـر اسـاس اطاعات به دسـت آمده از سـامانه کارت شـیر 
از ابتدای سـال جاری شـاهد افزایش تولید شـیر در شهرسـتان هسـتیم و پیش 

بینـی می شـود تـا پایـان سـال بالـغ بـر 200 هزار تن شـیر خـام تولید شـود.
رحیمـی؛ افزایـش جمعیـت گاو اصیـل در واحد هـای دامـی و افزایـش تعـداد 

واحد هـای دامـی را دلیـل اصلـی رشـد تولیـد شـیر عنـوان کـرد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: شـیر تولیـدی توسـط 22 مرکز جمع آوری شـده 
و عمدتـا بـه شـرکت پـگاه و مقـداری نیـز بـه شـرکت های صنایـع تبدیلی در 
ایـن شهرسـتان و سـایر نقـاط اسـتان و اسـتان های همجـوار منتقل می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: 6 واحد صنایـع تبدیلی در 

شهرسـتان وجـود دارد کـه در زمینه تولیـد فرآورده های لبنـی فعالیت می کنند.
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد: شـیر تولیدی متعلـق بـه 861 دامـدار و 78هزار 
راس دام سـنگین اسـت و مقـدار ناچیـزی شـیر نیـز توسـط دام سـبک تولیـد 

می شـود کـه تنهـا بـه مصـرف خانـوار می رسـد.
شهرسـتان مرودشـت مقـام اول تولیـد شـیر و مقام سـوم تولید گوشـت قرمز و 

تخـم مـرغ در اسـتان فارس را دارا اسـت.

چهل و پنجمین دفتر خدمات کشاورزی غیر دولتی 
فارس در مرودشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از صدور سـومین مجـوز فعالیت 
دفتر خدمات کشـاورزی غیر دولتی توسـط سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: ایـن مرکـز بـا هـدف انجـام امـور اداری، اجرایـی، فنـی 
و مشـاوره ای، صـدور مجـوز و پروانـه واحد هـای تولیـدی و خدماتـی بخـش 
کشـاورزی و امـور مرتبـط در شـهر کامفیـروز و در بخـش کامفیـروز جنوبـی 

شـد. افتتاح 
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاظـر دو نفـر بـه صـورت مسـتقیم و دو نفـر نیـز بـه 

صـورت غیـر مسـتقیم در ایـن مرکـز مشـغول بـه کار هسـتند.
رحیمـی، افتتـاح دفاتـر خدمـات کشـاورزی غیـر دولتـی را راهـی برای توسـعه 
وترویـج دانـش فنی و مهندسـی، شناسـایی فرصت های شـغلی در شهرسـتان، 
تسـریع فرایندهـا، اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت بهـره بـردار وایجاد زنجیـره تولید 

عنـوان کرد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه مراکز جهاد کشـاورزی کامفیـروز جنوبی و شـمالی 
فاصلـه زیـادی بـا بخـش مرکـزی دارنـد، ابـراز امیـدواری کرد: بـا افتتـاح این 
دفتـر خدمـات کشـاورزی غیر دولتی تـا حدودی از تـردد بهره بـرداران به مرکز 

شهرسـتان کاسـته و موجبـات رفـاه آنان فراهم شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکه پیـش از این نیـز دو مرکز خدمات کشـاورزی 
غیـر دولتی در این شهرسـتان مشـغول به کار شـده انـد، یادآور شـد: دفتر نظام 
مهندسـی شـماره دو کـه پـس از شـیراز دومیـن دفتر خدمـات کشـاورزی غیر 
دولتـی اسـت و دفتـر خدمـات کشـاورزی غیـر دولتی شـماره 30 نیـز در بخش 

دارند. فعالیـت  مرکزی 

خرید حمایتی گوجه فرنگی در مرودشت آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: خریـد حمایتـی گوجـه 
فرنگـی بـا نـرخ هـر کیلـو گـرم ده هـزار ریـال از دوازدهـم شـهریور در ایـن 
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شهرسـتان آغـاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه ایـن اقـدام در راسـتای حمایـت از تولیدکنندگان 
انجـام می شـود، تصریـح کرد: طـرح خریـد حمایتی گوجـه فرنگی بـا عاملیت 
سـازمان تعاون روسـتایی فارس و تعاون روسـتایی شهرسـتان مرودشـت انجام 

می شـود. 

او ابـراز کـرد: کشـاورزان گوجـه فرنگـی را بـه هـر قیمتـی کـه بـه کارخانه ها 
بفروشـند مابـه  التفـاوت آن تـا سـقف ده هـزار ریـال ازسـوی دولـت دریافـت 

کرد. خواهنـد 
رحیمی افـزود: بهره بـرداران بـا ارائـه معرفـی نامـه از مراکـز جهـاد کشـاورزی 
رعایـت  بـا  را  قـرارداد محصـول خـود  بـه شـرکت های طـرف  هـا  بخـش 

اسـتاندارد های مـورد نظـر تحویـل خواهنـد داد. 
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاظـر پنـج کارخانـه بـه منظور خریـد حمایتـی اعام 

آمادگـی کرده انـد و محصـول را خریـداری می کننـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه سـطح زیر کشـت اباغـی بـرای محصول 
گوجـه فرنگـی بـه شهرسـتان مرودشـت 2200 هکتـار بوده اسـت، بیـان کرد: 
علیرغـم توصیه هـای مکـرر و نصـب بنـر و اطاعیـه مبنـی بر رعایـت الگوی 
کشـت بیش از سـه هزار هکتار گوجه فرنگی در شهرسـتان کشـت شـده است.

رحیمی گفـت: بـا وجـود اینکـه کشـت گوجـه فرنگی نسـبت به سـال گذشـته 
50 درصـد کاهـش یافتـه اسـت، هنـوز هـم شـاهد تولید مـازاد گوجـه فرنگی 
در شهرسـتان هسـتیم کـه مانند سـال گذشـته افـت قیمت این محصـول را در 

پی داشـته اسـت.
او بـه رکـود اقتصـادی ناشـی از شـیوع بیماری کرونـا نیز اشـاره و تصریح کرد: 
تعطیلـی اماکـن عمومـی و کاهـش مصـرف گوجـه فرنگـی در ایـن اماکـن از 

دیگردالیـل کاهـش قیمـت این محصول اسـت. 
رحیمی یادآورشـد: در شهرسـتان مرودشـت حـدود ۴0 واحـد صنایـع تبدیلـی 
گوجـه فرنگـی وجـود دارد کـه عـاوه بـر خریـد گوجـه شهرسـتان و اسـتان، 
محصـول گوجـه فرنگـی اسـتان های بوشـهر، بنـدر عبـاس و کرمـان را نیـز 

می کنـد. خریـداری 
امسـال در مرودشـت بالـغ بـر 200 هـزار تـن گوجـه فرنگـی تولید می شـود و 

متوسـط عملکـرد80 تـن در هکتار اسـت.

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای 
در مرودشت بومی سازی شد

دسـتگاه بسـته بنـدی ذرت علوفه ای بـا قابلیت بسـته بندی علوفه تـازه، تولید 

بسـته متراکـم با فشـردگی ۴0 درصـد، کم حجم و اشـغال فضای کمتر نسـبت 
بـه نمونـه خارجـی و بسـته بنـدی رولـی بـا پاسـتیک در مرودشـت طراحی و 

پیاده سـازی بومی شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
حیـدر حقیقـت بـا مـدرک کارشناسـی ارشـد بعد از سـه سـال تاش با اسـتفاده 
از آخریـن تکنولـوژی و مکانیزاسـیون بسـته بنـدی ذرت علوفـه ای موفـق بـه 

سـاخت این دسـتگاه شـده اسـت.
او می گویـد: بـا راه انـدازی خـط تولیـد و تولیـد انبوه ایـن محصول بومی شـده 

بـرای 50 نفـر در سـال اشـتغال مسـتقیم ایجاد خواهد شـد.
 وی افـزود: دسـتگاه مذکـور در ده سـاعت کار در شـبانه روز، حـدود 35 تـا ۴0 

تـن ذرت علوفـه ای تـازه را بسـته بنـدی می کند.
حقیقـت بـا بیـان اینکـه در حـال حاظـر بسـته های تولیـد شـده 70 کیلویـی 
هسـتند، تصریـح کـرد: ایـن دسـتگاه قابلیـت تولیـد بسـته های 150 کیلویی و 
بیشـتر را نیـز دارد و هیـچ محدودیتـی بـرای تولید بسـته هایی بـا وزن متفاوت 

نـدارد. وجود 

او بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر چه بسـته کوچکتر باشـد هزینـه بیشـتری را تحمیل 
می کنـد، تصریـح کـرد: بـا ایـن وجـود بسـته های کوچکتر بـه دلیـل جابجایی 

راحتـر و عامه پسـندی، بیشـتر مـورد توجه هسـتند.
ایـن مختـرع در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه دسـتگاه تولیـدی نسـبت به مشـابه 
خارجـی چـه میـزان صرفـه جویـی ارزی دارد، بیـان کـرد: سـاخت دسـتگاه بـا 
قیمـت کنونـی حـدود 800 تـا 900 میلیـون تومـان هزینـه در بـر دارد در حالی 

کـه نمونـه خارجـی بـا قیمـت 120 هـزار دالر بـه بـازار عرضـه می شـود.
حقیقـت بـا اشـاره به اینکه فلسـفه بسـته بنـدی ذرت کاهش فسـاد در علوفه و 
جلوگیـری از ایجـاد آفاتوکسـین در علوفـه و در نهایـت تولیـد شـیر سـالم و با 
کیفیـت اسـت، بیـان کرد: این دسـتگاه با فشـردگی علوفـه و نایلون کشـی هوا 

را تخلیـه و از فسـاد علوفـه ممانعـت می کند.
وی نزدیـک بـه 12 سـال اسـت کـه در زمینـه بسـته بنـدی ذرت علوفـه ای 

. می کنـد  فعالیـت 

صندوق زنان روستایی مرودشت در اولویت توسعه 
قرار دارد 

نماینده مردم مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلس شورای اسامی گفت: 
در برنامـه ای کـه بـرای توسـعه شهرسـتان مرودشـت داریـم صنـدوق حمایت 
از توسـعه فعالیت هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی نیـز در اولویـت قـرار دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
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جـال رشـیدی کوچـی در حاشـیه بازدیـدی کـه از غرفـه زنان عضـو صندوق 
در نخسـتین جشـنواره شهرسـتانی اسـوه داشـت، اظهـار کـرد: صندوق هـای 
زنـان روسـتایی بـا ظرفیت هـای خوبـی کـه دارنـد می تواننـد نقـش موثـری 
در جهـش تولیـد داشـته باشـند.او با بیـان اینکه از کسـب و کار های روسـتایی 
حمایـت می کنیـم، افـزود: ایـن صندوق هـا نقش موثـری درکاهـش مهاجرت 
روسـتاییان بـه شـهر و توسـعه روسـتایی دارند.نماینـده مـردم شهرسـتان های 
مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس شـورای اسـامی تصریح کـرد: 
مجموعـه زنـان روسـتایی درحـوزه بسـیج سـازندگی و بـه دنبـال آن تولیـدات 

کشـاورزی مشـارکت فعـال داشـته اند.

در اولین جشـنواره شهرسـتانی اسـوه که با رویرکرد بسـیج و مشارکت در جهش 
تولید و با همکاری سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی در روز های بیسـت و نهم 
و سـی ام مـرداد مـاه 1399 در شهرسـتان مرودشـت برگـزار شـد، سـهامداران 
صنـدوق زنـان ایـن شهرسـتان در قالـب دو غرفه فرهنگـی و تولیـدات گیاهان 

دارویـی اقـدام بـه معرفـی فعالیت های خـود کردند.

طرح ملی گندم بنیان در مرودشت به 9 هزار هکتار 
توسعه می یابد

مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: طرح ملـی گنـدم بنیان که 
از دوسـال پیـش در سـطح پنـج هکتـار در ایـن شهرسـتان آغاز شـده در سـال 

زراعـی جدیـد بـه 9 هـزار هکتـار در کل شهرسـتان توسـعه می یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه در سـال زراعـی جـاری 3000 هکتـار از گنـدم 
شهرسـتان تحـت پوشـش طـرح ملـی گنـدم بنیـان قـرار داشـت، اظهـار کرد: 
تجزیـه و تحلیـل نتایـج طـرح توسـعه گنـدم بنیـان در سـال زراعـی جـاری و 
نتایـج مطلـوب آن نشـانه تاش کارشناسـان، محققان و کشـاورزان پیشـرو در 

این شهرسـتان اسـت.
بـه گفتـه وی؛ طـرح مذکور بـا در نظـر گرفتن اسـتانداردها و روش هـای نوین 
کشـاورزی در کل شهرسـتان در فـاز توسـعه، قـرار دارد و یافته هـای تحقیقاتی 

بـه سـایر بهره بـرداران منتقل می شـود.
وی نتایـج بدسـت آمـده از تحقیقاتـی که بـه منظور توسـعه این طرح در سـال 
زراعـی 99-98 انجام شـد را اسـتفاده از ارقام پر پتانسـیل، کشـت روی پشـته، 

تغذیـه متعـادل و کامـل و مدیریـت بیماری  های گندم برشـمرد.
او گفـت: ظرفیـت و توانمنـدی ایـن شهرسـتان در ارتقـاء کمـی و کیفـی تولید 
گندم اسـتان و کشـور و کشـاورزان پیشـرو از دالیـل موفقیت اجـرای این طرح 

است.
رحیمی بـا بیـان اینکـه در ایـن طرح کشـاورزی حفاظتـی مد نظر اسـت، افزود: 
در طـرح مذکـور کشـت با دسـتگاه خطی کار، کشـت مسـتقیم، کشـت بر روی 
پشـته های بلنـد و اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری در کل شهرسـتان مد 
نظـر اسـت و هـم زمـان بـا آغاز کشـت گنـدم در سـال زراعـی جدیـد اجرایی 

خواهد شـد. 
وی، هـدف ایـن پـروژه را ارتقـای بهـره وری با افزایـش تولید در واحد سـطح، 
امنیـت غذایـی، کاهـش هزینـه هـا، کاهش مصـرف بذر، سـموم و سـایر نهاده 

هـا عنـوان کرد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه در این طـرح زارعینی کـه عملکـرد کمتر از 
6 تـن در هکتـار دارنـد مدنظـر هسـتند، اظهار امیـدواری کرد در سـال پنجم با 

عملیـات به زراعـی تنـاژ به بـاالی 6 تـن در هکتار افزایـش یابد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه اهداف طـرح برای 
اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری، برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای 
کارشناسـان و بهره بـرداران، تهیـه آزمـون خـاک، اجـرای طرح هـای مقایسـه 
ارقـام )PSVS( برگـزاری روز مزرعـه، آفزایـش مـاده آلی خاک با حذف شـخم و 
کشـت بـر روی کاه و کلـش در راسـتای دسـتیابی به توسـعه پایـدار تاکید کرد.

گیاه دارویی آرتیشو در مرودشت برداشت شد
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی درودزن در مرودشـت گفـت: شـش هـزار متـر 
مربـع گیاه دارویی آرتیشـو یا کنگـر فرنگی که در بخش درودزن در شهرسـتان 

مرودشـت کشـت شـده بود به مرحله برداشـت رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عـادل امینـی افـزود: کشـت این گیاه در سـال گذشـته انجام شـده و برداشـت 

نیـز از اواخـر مردادمـاه آغـاز شـده و هـر 50 روز یـک بـار انجام می شـود.
وی تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود در پنج مرحلـه تا پایان فصل برداشـت 

بیـش از پنج تن آرتیشـو تولید شـود.
او گفـت: آرتیشـو یـا کنگـر فرنگـی گیاهـی چنـد سـاله اسـت کـه اندام هـای 
هوایـی ایـن گیـاه در زمسـتان بـر اثـر سـرما از بیـن می رونـد ولـی ریشـه هـا 
در خـاک باقـی مانـده و بـا شـروع فصـل رشـد شـاخه های جدیـد از آن بوجود 

می آینـد.
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد: محصول تولیـدی در محـل مزرعه خریـداری و 
بـه منظـور اسـتفاده در صنایع دارویی، آرایشـی و بهداشـتی به شهرسـتان های 

مشـهد و تهران ارسـال می شـود.
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در مرودشـت بیـش از 1700 هکتـار انـواع گیاهـان دارویـی کشـت می شـود؛ 
آرتیشـو، آویشـن، بادرنجبویـه، ختمـی، خاکشـیر، زعفـران، بابونـه، زوفـا، مریم 
گلـی، سـالویا، گل همیشـه بهـار، مرزنجـوش و اسـطوخدوس از لحـاظ تولیـد 

مناسـب بـا اقلیـم این شهرسـتان اسـت.

رفع موانع تولید یک واحد صنایع غذایی در ممسنی 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی از رفـع موانـع تولید و آغـاز دوباره 
فعالیـت یـک واحـد صنایـع تبدیلـی و فراورده هـای لبنـی در ایـن شهرسـتان 

داد.  خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمـد علـی امیـری بـا بیـان اینکـه موانع و مشـکات ایـن واحد تولیـدی در 
سـتاد رفـع موانـع تولیـد ایـن شهرسـتان مطـرح و پیگیری شـده اسـت، گفت: 
ایـن واحـد صنایـع غذایـی ظرفیت دریافـت 20 تن شـیر تولیدی دامـداران این 

شهرسـتان را دارد. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به ایـن موضوع که واحـد تولیدی مذکـور به مدت 
پنـج سـال غیـر فعال بـوده اسـت، تصریح کـرد: بـا برنامه ریزی هـا و اقدامات 
انجـام شـده شـیر مورد نیـاز این مجموعـه تولیدی تامیـن و زمینه اشـتغال 20 

نفر فراهم شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مجموعـه صنایـع غذایـی و فراورده هـای لبنـی کیـان قابلیـت 
تولیـد شـیر، ماسـت و دوغ پاسـتوربزه را دارا اسـت و می توانـد در جهـش تولید 

محصـوالت دامـی در منطقـه گامی موثر بـردارد. 

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

زهرا نوری

شهرستان مهر 

آغازکاشت فلفل دلمه ای رنگی در گلخانه های مهر 

مسـئول باغبانـی و گلخانه هـای مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر 
گفـت: عملیـات کاشـت نشـاء فلفـل دلمـه ای رنگـی از نیمـه شـهریور مـاه در 
گلخانه هـای ایـن شهرسـتان آغـاز و تـا پایـان همیـن مـاه نیـز ادامـه خواهـد 

داشت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، الیاس 
مجـرد بـا بیـان اینکه 71 هـزار متر مربع گلخانه در این شهرسـتان فعال اسـت، 
تصریـح کـرد: انتظـار می رود در این کشـت 50 هـزار متر مربع به کاشـت فلفل 

دلمـه ای رنگی اختصـاص یابد. 
بـه گفتـه وی؛ مهم ترین ارقام فلفل دلمه کاشـته شـده در سـال جـاری تارانتو، 
اینسپریشـن، لومـوس و باچاتـا اسـت کـه از بـازار پسـندی، کیفیـت و عملکـرد 

مطلوبـی برخوردار اسـت. 
مجـرد افـزود: برداشـت فلفـل دلمـه ای از اوایـل آذر مـاه شـروع و تـا مـرداد 
مـاه سـال آینـده ادامـه خواهـد داشـت کـه پیش بینـی می شـود بیـش از 600 
تـن محصـول از ایـن گلخانـه هـا برداشـت که عـاوه بـر بازار هـای داخلی به 

کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و روسـیه نیـز صـادر می شـود. 
او اظهـار کـرد: شهرسـتان مهـر بـا توجـه بـه آب و هـوای مطبـوع در فصـل 
زمسـتان و مصـرف کمتـر سـوخت و انـرژی در گلخانـه هـا از قـدرت رقابـت 
باالتـری در تولیـد محصوالت گلخانه ای در فصول سـرد سـال برخوردار اسـت. 
مجـرد بـر کاهـش هزینه هـای تولید و سـود آوری بیشـتر بـرای گلخانـه داران 

ایـن شهرسـتان در فصول سـرد سـال تاکیـد کرد. 
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آغاز برداشت انجیر از باغ های دیم نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز بـا تاکیـد بـر جایـگاه دوم ایـن 
شهرسـتان پـس از اسـتهبان در تولیـد محصـول انجیـر اسـتان فـارس گفـت: 
برداشـت ایـن محصـول از نیمـه مـرداد مـاه از باغ هـای دیـم ایـن شهرسـتان 

آغـاز و تـا نیمـه مهـر مـاه آینـده ادامـه خواهـد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود در دوره برداشـت با توجه 
بـه بارندگی هـای مطلـوب گذشـته بیـش از چهـار هـزار تـن انجیر بـه صورت 

تـازه خوری و خشـکباری برداشـت شـود. 
بـه گفتـه وی؛ سـطح باغ هـای انجیر دیـم این شهرسـتان نزدیک بـه پنج هزار 
هکتـار اسـت کـه چهـار هـزار هکتـار آن مثمـر و بـه لحـاظ کیفیـت و کمیـت 

محصـول در جهـان از جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت. 
او بـا بیـان اینکـه هند، چیـن، کشـور های اروپای شـرقی و حـوره خلیج فارس 
از مقاصـد صادراتـی این محصول ارزشـمند اسـت، افـزود: عدم سـرمایه گذاری 
مناسـب و صنایـع تبدیلـی در ایـن بخـش باعث شـده اسـت که ایـن محصول 
توسـط واسـطه هـا خریداری و بـدون فرآوری یا بسـته بندی مناسـب از منطقه 

خارج شـود . 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز از طغیـان آفت کنه تارتن، نوسـانات 
حرارتـي، وزش بـاد هـاي شـدید و ایجـاد اختـال در فعالیـت زنبورهـاي گرده 
افشـان بـه عنـوان اصلـی ترین تهدیـدات تولید مناسـب در باغ هـای انجیر این 

کرد.  یاد  شهرسـتان 

قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در نی ریز
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از اجـرای پنـج فقره حکـم قطعی 
قلـع و قمـع سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در اراضی کشـاورزی این شهرسـتان به 

مسـاحت سـه هزار متـر مربع خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری بـا بیـان اینکـه هرگونـه سـاخت و سـاز غیرمجـاز در اراضـی 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان با حکـم قضایی تخریب می  شـود، گفـت: این اقدام 
در حومـه نـی ریـز و بـرای پنـج سـاختمان کـه بـه صـورت ویـا درآمـده بود 

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

بـا حضـور شـخص دادسـتان، فرمانـده و ماموریـن نیـروی انتظامـی، مدیـر و 
کارکنـان جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان صـورت گرفـت.

بـه گفتـه وی؛ ایـن تخریب در راسـتای اجرای احـکام قطعی دادگاه و با دسـتور 
دادسـتان در اجـرای قانـون حفـظ کاربـری اراضی زراعـی و باغ ها انجام شـده 

است.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و 
جلوگیـری از خـرد شـدن آنهـا یکـی از مهـم تریـن اولویت  هـای کاری ایـن 
مدیریـت اسـت، تاکیدکـرد: تخریب و تغییـر کاربری اراضی کشـاورزی بر منابع 
پایـه در کشـاورزی خصوصـا آب و خـاک خسـارت های جبـران ناپذیـری وارد 

می کنـد.

تولید ساالنه 185 تن عسل در ني ریز
مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان ني ریـز از تولید سـاالنه 185 تن عسـل به 

ارزش بیـش از 70 میلیـارد ریـال در این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان نـي ریـز، 
علیرضـا بصیـری گفـت: عسـل تولیـدی عـاوه بـر مصـارف داخلي، بـه برخي 

کشـورهاي خارجـي از جملـه حـوزه ي خلیـج فـارس صـادر مـي شـود . 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 213 نفـر زنبوردار بـا بیش 
از 20هـزار کنـدوي زنبـور عسـل در نـی ریـز فعالیت می کننـد، افـزود: با توجه 
بـه وسـعت شهرسـتان نی ریـز و داشـتن مراتع مناسـب امـکان افزایـش تعداد 

کندوهـا و تولیـد بیشـتر این محصـول نیز وجـود دارد.
وی تصریـح کـرد : تعـداد 165 نفـر از بهره بـرداران نـی ریـزی عضـو شـرکت 
تعاونـي زنبـورداران ایـن شهرسـتان هسـتند کـه تـاش مـي کنیـم بـا ترغیب 

زنبـورداران بخـش تعاونـي هـا را تقویـت کنیم.
بـه گفتـه او؛ کمبـود شـکر، نبود ایسـتگاه تولید و پـرورش ملکه در شهرسـتان، 
نبـود کارگاه تولیـد کنـدو و همچنیـن صنایع بسـته بندي مناسـب از مشـکات 

زنبـورداری در شهرسـتان ني ریز اسـت . 
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سیمای کشاورزی شهرستان بوانات در یک نگاه

حکیمه یوسفی معاون 
اداری مالی 

سید عبدالرسول موسوی
 سرپرست جهاد کشاورزی 

هادی خوارزمی
مسئول روابط عمومی

شهرسـتان بوانـات بـه خاطـر وجـود رودخانـه نهـر اعظـم بوانـات، مسـاعد بودن 
هـوا و حاصلخیـزي خـاک ایجـاد و رشـد یافتـه اسـت. شهرسـتان بوانـات در 
شـمال شـرقی اسـتان فـارس و در فاصله 2۴0 کیلومتری شـهر شـیراز قـرار دارد 
کـه مسـاحت آن ۴992.2 کیلومترمربـع می باشـد. از شـمال بـه اسـتان یـزد و 
شهرسـتان آبـاده، از جنـوب بـه شهرسـتان های ارسـنجان و نی ریـز، از غرب به 
شهرسـتان های خرم بید و شهرسـتان پاسـارگاد و از سـمت شـرق به شهرسـتان 

خاتـم از اسـتان یـزد منتهـی می گـردد.
مرکـز شهرسـتان بوانـات شـهر بوانات اسـت کـه در طـول جغرافیایـي 53 درجه 
و 39 دقیقـه و عـرض جغرافیایـي 30 درجـه و 27 دقیقـه و بلنـدي 2180 متـر از 
سـطح دریـا واقع اسـت. بوانـات در 1۴2 کیلومتـري جنوب خاوري آبـاده و در 56 
کیلومتـري خـاور راه اصفهان- شـیراز قرار گرفته و آب و هواي آن معتدل اسـت. 
شـغل اصلـي و عمـده مـردم ایـن منطقه کشـاورزي و باغـداري  اسـت، آب مورد 
نیـاز بـراي کشـاورزي از رودخانـه بوانـات و قنات هـاي منطقـه تامین مي شـود. 
عمده تریـن محصـوالت  کشـاورزي  ایـن شهرسـتان را گنـدم، جـو، گـردو، انگور، 
سـیب و آلـو تشـکیل مي دهـد. کشـمش، گـردو، آلـو، زعفـران و ... نیـز جـزء 

محصـوالت صادراتـي ایـن منطقـه محسـوب مي شـود. 
براسـاس آخریـن تقسـیمات کشـوري این شهرسـتان داراي، دو بخـش )مرکزي، 
)باغسـتان،  دهسـتان   ۴ و   ) مزایجـان  )بوانـات،  نقطـه شـهري  دو  مزایجـان(، 
سروسـتان، مزایجـان، سـیمکان( مي باشـد. همچنین ایـن شهرسـتان داراي 62 
آبـادی دارای خانـوار سـاکن بـوده و فاصله مرکز شهرسـتان تا مرکز اسـتان 2۴0 
کیلومتـر اسـت. جمعیـت شهرسـتان، بـر اسـاس آخریـن آمـار سرشـماري سـال 
1395 ) سـه بخـش مرکـزی، مزایجان و سـرچهان( برابر بـا 50۴18 نفر و دارای 
1587۴ خانوار بوده که بر اسـاس تقسـیمات کشـوری در شـهریورماه 98 جمعیت 
سـاکن ) شـامل بخـش مرکـزی و مزایجـان( تعـداد 27289 نفـر و جمعیـت غیر 

سـاکن نیـز تعـداد 3910 نفر می باشـد.
میـزان بارندگـي شهرسـتان بوانات در سـال زراعـی 99-98 بالغ بـر 291 میلیمتر 
بـوده و متوسـط بارندگـي ده سـاله اخیـر بـه میـزان 222.2 میلیمتـر می باشـد. 
ایـن شهرسـتان داراي 3 رشـته رودخانـه فصلي و دائمي اسـت کـه مهمترین آن 
رودخانـه فصلـي بوانات اسـت که در طـول شهرسـتان بوانات جریـان دارد. منابع 
آب زیرزمینـي تحـت پوشـش شهرسـتان بوانـات، بـا اسـتفاده از 336 حلقـه چاه 

عمیـق و نیمـه عمیـق، 250 رشـته قنـات و 57 دهنـه چشـمه تامین مي شـود.
مسـاحت شهرسـتان 2701 کیلومترمربـع و دارای حـدود 22000 هکتـار اراضـی 
مسـتعد کشـاورزی کـه از این میـزان، حـدود 3890 هکتار به کشـت محصوالت 
زراعـی و 7۴72 هکتـار بـه کشـت محصـوالت باغـی و مابقـی به صـورت آیش 

می باشـد.
سـطح زیرکشـت محصوالت زراعی شهرسـتان در سـال زراعی 98-97 به میزان 
۴600 هکتـار کـه از ایـن میزان: گنـدم 1۴00 هکتار و جـو 1200 هکتار، حبوبات 
910 هکتـار، سـبزی و صیفـی 780 هکتـار، محصـوالت جالیـزی 220 هکتـار و 
نباتـات علوفـه ای 80 هکتـار، کشـت چغندرقند 8 هکتار، کشـت کنجـد 8 هکتار 
بـا تولیـد سـاالنه ۴8000 تـن که از نظر تولید سـیب زمینـی مقام دوم اسـتانی را 

به خـود اختصاص داده اسـت. 
سـطح زیـر کشـت محصوالت باغی شهرسـتان در سـال 1398، به میـزان 713۴ 
هکتـار بـوده از ایـن میـزان بیشـترین سـطح زیرکشـت بـه ترتیـب مربـوط بـه 
محصـول انگـور 3۴69 هکتـار، گـردو 1668 هکتار، سـیب ۴72 هکتـار، آلو 630 
هکتـار، بـادام 5۴3 هکتـار، بـه 172 هکتار، گیاهـان دارویی شـامل گل محمدی 

و زعفـران 65 هکتـار و سـایر 115 هکتـار با تولید سـاالنه ۴3993.5 می باشـد 
کـه در سـال 98 از نظـر سـطح زیر کشـت محصـول گردو مقـام اول اسـتانی، 
محصـول آلـو مقـام اول، شـفتالو مقـام دوم، محصـول بـه مقام سـوم و سـیب 

زمینـی مقـام دوم را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

تعـداد دام سـبک شهرسـتان 350000 راس، تعـداد دام سـنگین: 1575 راس، 
مـرغ گوشـتی 18700 قطعـه در سـال، تعداد کلنـی زنبور عسـل: 10038 کلنی 
و ماهـی سـردابی 55000 قطعـه و ماهـی گرمابـی 2000 در سـال را شـامل 

می شـود. 
تولیـدات دامی شهرسـتان شـامل گوشـت قرمـز: 3500 تـن، گوشـت مـرغ : 
1600 تـن، گوشـت ماهـی: 60 تـن، شـیر: 2550 تـن و عسـل 93 تـن کـه 
جمعـٌا بـه میزان 7798 تن می باشـد. این شهرسـتان شـامل 6 واحـد مرغداری 
صنعتـی 10 واحـد دامـداری صنعتـی کـه جمعـا 60000 متـر مربـع می باشـد.

تعـداد 10 واحـد گلخانـه کوچـک و بـزرگ مقیـاس فعـال در سـطح 38500 
مترمربـع و دو واحـد سـایبان در سـطح 26500 مترمربـع می باشـد. صنایـع 
کشـاورزی شـامل: کارخانـه گاب گیـری، عرقیـات و اسـانس )نیمـه فعـال(، 
کارخانـه تولیـد کمپوسـت )فعـال( 5000 تنی، سـردخانه 1000 تنـی ولی عصر 
)عـج( تعاونـی روسـتایی مزایجـان )فعـال( و کارخانـه فـرآوری و بسـته بنـدی 
مکانیزاسـیون شهرسـتان  )غیرفعـال( می باشـد. همچنیـن ضریـب  کشـمش 
در سـال 98 بـه میـزان 1.1 اسـب بخـار در هکتـار بـوده و تعـداد 22 دسـتگاه 
کمبایـن، تعـداد 233 دسـتگاه تراکتـور )باغـی: 23 مورد، سـبک و نیمه سـبک: 
209 مـورد، سـنگین: 1 مـورد( و ۴35 دسـتگاه تیلـر باغی حوزه ماشـین آالت و 
ادوات کشـاورزی را پوشـش می دهـد. منابـع آبی شهرسـتان شـامل 336 حلقه 

چـاه، 25 دهنـه چشـمه، 250 رشـته قنـات و سـه رشـته رودخانـه می باشـد.
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جدول 1-1- سطوح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی

سطح زیر کشت محصوالت باغی 97-98
میزان تولید/تنسطح زیر کشت /هکتارنام محصولردیف

۴72۴919.85سیب1
12.8513.5گابی2
172936.93به3
5.8515.75آلبالو۴
2.51.۴گیاس5
0.50گوجه6
6302153.31آلو7
20.7116.25هلو8
830.71شفتالو9
26189.۴1زرد آلو و قیسي10
3۴6933129.655انگور11
ــه 12 ــای دان ــایر میوه ه س

01ریــز

1۴.7122.12پسته13
5۴355۴.0۴7بادام1۴
16681597.۴99گردو15
10.3زرشک16
23.05300.2انار17
0.۴0.3انجیر18
00سایر گیاهان دارویی19
120.056زعفران20
5311.277گلستان گل محمدی21

7۴72.10۴۴3993.56۴جمع22
سطح زیر کشت محصوالت زراعی 97-98

میزان تولید/تنسطح زیر کشت/هکتارنام محصولردیف
1150۴255گندم1
11003۴00جو2
250550لوبیا 3
608۴نخود۴
150285عدس 5
30۴5خلر6
1005000گوجه فرنگی7
100۴000هندوا نه 8
2003000خیا ر9

106کدو10
6002۴000سیب زمینی11
13010۴0یونجه خشک12
10۴00ذرت  علوفه  ا ی 13
3890۴6065جمع1۴

جدول 1-2- تولیدات زیر بخش دام

میزان تولید واحد محصول تولیدی ردیف
3500 تن گوشت قرمز 1
2550 تن شیر 2
1600 تن گوشت سفید 3
88 تن عسل ۴
60 تن ماهی 5

7798 تن جمع کل تولیدات

جدول 1-3- اطالعات امور دام شهرستان

تعداد واحد نوع دام ردیف

350000 راس دام سبک 1

1575 راس دام سنگین 2

187000 قطعه مرغ گوشتی 3

55000 قطعه ماهی ۴

10038 کلنی زنبور 5

جدول 1-4- منابع آب موجود در شهرستان

تعداد چشمه اصلی 57 دهنه با دبی متوسط 10 لیتر در ثانیه

تعداد قنوات فعال 256 رشته با دبی متوسط 15 لیتر در ثانیه

تعداد 3 رودخانه دائم و موقت فصلی

تعداد 336 حلقه چاه کشاورزی

متوسط بارندگی طی ده سال اخیر به میزان 291 میلی متر

جدول 1-5- تعداد ماشین آالت و ادوات کشاورزی

22 دستگاهکمباین

23 دستگاهتراکتور باغی

209 دستگاهتراکتور سبک و نیمه سنگین

1 دستگاهتراکتور سنگین

۴35 دستگاهتیلر باغی
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1. عملکرد شهرستان در خصوص اولویت های سازمانی 
اقدامات انجام شده: 

- توسـعه سـایت گلخانه ای شـرکت آشـیانه سـیز سروسـتان فاز دوم به میزان 
مترمربع   15000

- پیگیـری تصویـب تسـهیات یک واحد گلخانه شـرکت گلخانه سـازان نگین 
ایسـاتیس به میـزان 50000 متر مربع 

جهـت  ریـال  میلیـون   28000 مبلـغ  بـه  تسـهیات  تصویـب  و  پیگیـری   -
راه انـدازی یـک واحـد گلخانـه بـه میـزان 10000مترمربـع در منطقـه بجدانـه 

بخـش مرکـزی 
- صـدور جـواز تاسـیس ۴0 واحـد گلخانـه کوچـک مقیـاس)300 مترمربـع( و 
معرفـی 15 مـورد بـه بانک عامل جهـت اخذ تسـهیات به مبلـغ 7272میلیون 

ریـال بـه منظـور توسـعه و ترویـج محیط های کنترل شـده.
- احـداث دو طـرح سـایبان در سـطح باغـات در بخـش مرکـزی و مزایجان به 

میـزان 26500 مترمربع 

2-5- توسعه نژاد دو منظوره دام سنگین ) گاوسمینتال(
تعهد اباغی:308 راس میزان تحقق: 238 راس

درصد پیشرفت فیزیکی: %77 
توسعه نژاد سیمنتال :

هزینـه کـرد اعتبارات افزایش تولید شـیر خام و گوشـت قرمز در راسـتای خرید 
اسـپرم و انجـام تلقیـح مصنوعـی )نـژاد سـیمنتال( در سـطح بخـش مرکزی و 

مزایجـان به تعـداد 238 راس
تولید ژنتیکی بره رومانف :

برگـزاری دوره آموزشـی پـرورش گوسـفند رومانـف و بـز سـانن/ آلپایـن بـا 
هماهنگی اداره ترویج شهرسـتان در سـالن جلسـات مدیریت به منظور افزایش 
اطاعـات بهره بـرداران بـا رویکـرد خریـد ایـن نـژاد و پـرورش در داحدهـای 
دامـداری ) بیـش از 15 راس از ایـن نـژاد طی یکسـال گذشـته خریـداری و در 

حـال تکثیـر و آمیختـه گـری بـا نژاد هـای موجـود و محلی اسـت(.

توسعه زنبورداری :
در راسـتای حمایت و توسـعه صنعت زنبورداری شهرسـتان در سـال گذشـته با 
برگـزاری جلسـات و پیگیری های مسـتمر تعاونی زنبورداران شهرسـتان بوانات 
راه انـدازی گردیده و بسـیاری از مشـکات زنبـورداران از جمله صـدور دفترچه، 
اطـاع رسـانی و آماربـرداری سـاالنه، ....توسـط خـود تعاونـی مرتفـع گردیـده 
اسـت . بـا توجـه بـه پیگیـری بـه عمـل آمـده و ثبت نـام برخـی بهره بـرداران 
دارای دفترچـه زنبـورداری در سـامانه اعتباری سـیتا امید آن میرود که در سـال 

جـاری ایـن تولیـد کننـدگان زحمتکـش نیـز از تسـهیات سـرمایه در گردش 
بهـره منـد گردند.

پرورش آبزیان :
ترغیـب  و  میدانـی  بازدید هـای  آمـده،  بعمـل  پیگیری هـای  بـه  توجـه  بـا 
کشـاورزان بهـره بـردار از اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی بیـش از 55 هزار 
قطعـه بچـه ماهی سـردابی ) قزل آال ( در دو باب اسـتخر ذخیره حـوزه بوانات 
) بجدانـه ( رهاسـازی گردیـده اسـت و امید میـرود پس از پایـان دوره پرورش 

حـدود 35 تـن تولیـد را به همراه داشـته باشـد. 
همچنیـن در بحـث پـرورش ماهـی گرمابـی در سـه بـاب اسـتخر ذخیـره آب 
کشـاورزی حـدود دو هـزار قطعـه بچـه ماهـی کپور رهاسـازی گردیده اسـت. 
مشـکل عمـده اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی ) ماهی سـردابی ( قطع برق 
چـاه کشـاورزی در سـاعت اوج مصرف و مدت ۴ سـاعتی اسـت کـه علی رغم 
پیگیری هـای مسـتمر و نامـه نـگاری بـا فرمانـداری شهرسـتان و مدیریـت 

شـیات سـازمان تاکنـون ایـن مشـکل مرتفع نگردیده اسـت.
6-5- احداث سایت های الگویی:

- تعهد اباغی: 6 مورد - میزان تحقق: 6 مورد 
- درصد پیشرفت فیزیکی: 100 درصد

7-5-رفع تداخالت اراضی:
سطح اباغی: 2 پاک

میـزان تحقـق: 1 پـاک درکارگـروه اسـتانی تاییـد شـده و 1 پـاک دیگـر 
درکارگـروه اسـتان 

8-5- توسعه فرآوری انگور:
 

بـا توجـه بـه موقعیت شهرسـتان و تنـوع آب و هوایی در نقـاط مختلف منطقه 
توسـعه ارقـام جدیـد، در اقلیـم مشـابه در دسـتور کار ایـن مدیریـت قـرار دارد 
بـه طـوری کـه از سـال ارقـام جدیـد هـم بـه صـورت نهـال یارانـه دار و غیر 
یارانـه ای در حـال توسـعه می باشـد. از خصوصیـات ایـن ارقـام می تـوان بـه 
کـرد. اشـاره   ... و  بـودن  زودرس  بـاال،  عملکـرد  بـودن،  هسـته  بـدون 

همچنیـن در زمینـه اصـاح و احیـاء باغات انگـور نبز با برگـزاری کاس های 
آموزشـی اسـتقبال کشـاورزان از طرح هـای داربسـتی و پیونـد ارقـام مناسـب 
کاری  و سرشـاخه  اصـاح  باغـات  از  و هـر سـاله قسـمتی  یافتـه  افزایـش 

می گـردد.
9-5 توسعه سامانه های آبیاری نوین

• قنـوات فنـی و اعتباری 13رشـته با پیشـرفت فیزیکی 95% بـا اعتبار 8579 
میلیـون ریال

• قنـوات اسـتانی : ۴ رشـته با پیشـرفت فیزیکی 50% با اعتبـار 2800 میلیون 
ریال
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

افتتاح 10 پروژه عمرانی در مناطق عشایری 
شهرستان سرچهان

نماینـده مـردم شهرسـتان های آبـاده، بوانـات و خـرم بیـد در مجلـس شـورای 
اسـامی در آئیـن افتتـاح 10 پـروژه عمرانـی در مناطـق عشـایری شهرسـتان 
سـرچهان گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط سـخت زندگـی در مناطـق عشـایری 
در طـول دوره دولـت تدبیـر و امیـد در ایـن شهرسـتان طرح هـای عشـایری 

اولویـت داری افتتـاح شـده اسـت کـه بسـیار چشـم گیـر اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس، رحیـم زارع با 
اشـاره بـه فرهنـگ غنی عشـایر در کشـور افزود: عشـایر اسـتان فـارس اعم از 
تـرک، لـر و عـرب همـه بـا همدلـی و بردبـاری بـه دنبـال آرمان هـای انقاب 

بـوده انـد و ایـن را در تمـام برهه هـای تاریـخ نشـان داده اند. 
در ادامـه ایـن مراسـم سرپرسـت معاونـت گردشـگری هماهنگـی و مدیریـت 
امـور زائریـن اسـتانداری فارس، گفت: عشـایر مصـداق عملی اقتصـاد مقاومتی 

هسـتند و حضـور آن ها بسـیار ارزشـمند اسـت.
سـید علـی نقـی طبیـب لقمانـی بیـان کـرد: در هفتـه دولت شـاهد افتتـاح 6۴ 
پـروژه عمرانـی اداره کل امـور عشـایر در مناطـق اسـتان فـارس هسـتیم کـه 
ایـن خـود بیانگـر ایـن اسـت کـه اداره کل امور عشـایر در ایـن راسـتا اقدامات 
خوبـی را انجـام داده اسـت کـه در مناطـق محـروم شـاهد افتتاح ایـن طرح ها 

می باشـیم. 
معـاون توسـعه عمـران و امـور زیربنایـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس 
گفـت: در دولـت تدبیـر و امیـد ظرفیت هـای قانونـی خوبـی در جهـت ارتقـای 
وضعیـت معیشـت جامعـه مولـد عشـایری بـا همـکاری مجلس صـورت گرفته 
کـه برخـورداری عشـایر از اعتبـارات ارزش افـزوده نمونه ای از ایـن ظرفیت ها 

ست. ا
جاویـد حیاتـی اظهـار کـرد: همزمـان بـا هفتـه دولـت 10 پـروژه عمرانـی در 
مناطق عشـایری شهرسـتان سـرچهان شـامل: برق رسـانی به سـایت اسـکان 
و شـبکه آبرسـانی سـایت اسـکان قـره مهکسـتان، احـداث آب انبـار، الیروبـی 
قنـات، احـداث کانـال سـیمانی و زیـر سـازی جـاده بـا اعتبـاری بالـغ بـر 5۴5 

میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات ارزش افـزوده افتتـاح شـد. 
وی تصریـح کـرد: بـا افتتـاح ایـن پـروژه هـا در مناطـق عشـایری شهرسـتان 

سـرچهان در مجمـوع تعداد 300 خانوار عشـایری سـیار از نعمـت این پروژه ها 
بهـره مند می شـوند. 

افتتاح 9 پروژه عمرانی در مناطق عشایری 
شهرستان شیراز

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس در آئیـن افتتـاح 9 پـروژه عمرانـی در 
مناطق عشـایری شهرسـتان شـیراز گفـت: در دولت تدبیر و امیـد ظرفیت های 
قانونـی خوبـی در جهـت ارتقـای وضعیـت معیشـت جامعـه مولـد عشـایری با 
همـکاری مجلـس صـورت گرفته کـه برخـورداری عشـایر از اعتبـارات ارزش 

افـزوده نمونـه ای از ایـن ظرفیـت ها اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی بـا اشـاره بـه عملکرد ایـن اداره افزود: جامعه عشـایر یـک جامعه مولد 
و پویا اسـت و آنچه مسـئوالن و دلسـوزان نظـام به ویژه تاکیـدات مقام معظم 
رهبـری پیرامـون جامعـه اسامی اسـت را می تـوان در جامعـه عشـایری دید. 
کـه  دانسـت  مقاومتـی  اقتصـاد  عینـی  نمونـه  را  عشـایری  جامعـه  وی 
تمامی مولفه هـای ایـن گونـه اقتصـاد در این جامعه می شـود به روشـنی دید.

ایـن مقـام مسـئول اشـتغال خانگـی را یکی دیگر از شـاخصه های ایـن جامعه 
برشـمرد کـه تمامی افـراد خانـواده بـه کار مشـغول شـده و در اقتصـاد خانواده 

مشـارکت دارند.
وی بـا بیـان اینکـه هـم زمان بـا هفتـه دولـت 6۴ پـروژه عمرانـی در مناطق 
عشـایری اسـتان فـارس افتتـاح می شـود بیـان کـرد: از ایـن تعـداد 9 پـروژه 
عمرانـی شـامل آب انبـار، افتتـاح دو پـل دو دهنه بتنی، آسـفالت معابـر، پایان 
مرمـت 300 کیلومتـر از راه هـای عشـایری در این شهرسـتان با اعتبـاری بالغ 
بـر 8700 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی و ارزش افـزوده افتتـاح 

گردید. 
بهرامی اظهـار کـرد: بـا افتتـاح ایـن پروژه هـا در مناطق عشـایری شهرسـتان 
شـیراز در مجمـوع تعـداد 350 خانـوار عشـایری سـیار از نعمـت این پـروژه ها 

بهـره مند می شـوند. 
در ادامـه ایـن مراسـم فرمانـدار شـیراز به ضـرورت ارائـه خدمـات زیربنائی بر 

جهـت افزایـش سـطح برخـورداری عشـایر از خدمـات دولت تاکیـد کرد.
محمدرضـا امیـری گفـت: اصالت، صداقـت و قناعت عشـایر، ظرفیت های این 
جامعـه را یـادآور شـد و آمادگـی خـود و مجموعـه فرمانـداری و سـایر مدیران 

شهرسـتانی را در ارائـه خدمـات بهتـر بـه این قشـر از جامعه اعـام نمود.

افتتاح پروژه مجتمع تامین آب شرب عشایر دلی 
رینگک شهرستان رستم

همزمـان بـا هفتـه دولـت افتتاح پـروژه مجتمـع تامین آب شـرب عشـایر دلی 
رینـگک شهرسـتان رسـتم بـا اعتباری بالـغ بـر 17310 میلیون ریـال از محل 
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اعتبـارات ملی و اسـتانی بـرای بهره برداری 200 خانوار عشـایری برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، مجید انصاری 
نماینـده مـردم شهرسـتان های رسـتم و ممسـنی در دوره یازدهـم مجلـس 
شـورای اسـامی در ایـن افتتـاح با بیـان اینکه جامعه عشـایری اسـتان سـهم 
بزرگـی می توانـد در تحـوالت و موفقیت هـای برجسـته اسـتان داشـته باشـد، 
گفـت: عشـایر بـازوان توانمنـد تولیـد و خـود کفایی می باشـند که بـا توجه به 
حضـور خـوب و موثـر جوانان عشـایر می تـوان شـاهد موفقیت هـای خوبی در 

خصـوص شـعار سـال یعنـی جهش تولیـد در اسـتان فارس باشـیم. 
در ادامه این مراسـم حجت االسـام سـید ابوالحسـن حسـینی بوشـهری امام 
جمعـه شهرسـتان رسـتم گفت: عشـایر سـخت کـوش و غیور اسـتان همیشـه 
در همـه صحنه هـای انقـاب بـا هوشـیاری در حفظ نظـام و انقاب کوشـیده 
انـد و در ایـن خصوص دولـت ظرفیت هـای قانونی خوبی در مناطق عشـایری 

اسـتانی اجرا کرده اسـت 
در ادامـه ایـن مراسـم سـید ابوطالب حسـینی فرماندار شهرسـتان رسـتم اظهار 
کـرد: بـه گفتـه رهبر انقـاب اسامی عشـایر ذخایـر انقابند و باید عشـایر را در 
هـر برهـه از زمـان حمایت کـرد آمادگی خـود و مجموعـه فرمانـداری در ارائه 

خدمـات بهتـر به عشـایر غیـور را اعـام نمود. 
گفتنـی اسـت افتتاح این پـروژه که باحضور نماینده مردم شهرسـتان رسـتم در 
دوره یازدهم مجلس شـورای اسـامی، فرماندار شهرسـتان رسـتم، امام جمعه، 
بخشـداران و مسـئوالن شهرسـتانی تشکیل شـدکه شـامل حفر یک حلقه چاه 
آهـی، احـداث موتورخانـه، احـداث مخـزن ذخیره آب، اجـرای خـط انتقال آب، 
اجـرای شـبکه توزیـع آب، اجـرای شـبکه فشـار متوسـط بـرق، خریـد و نصب 

تجهیـزات چاه می باشـد. 

افتتاح 64 پروژه عشایری فارس 
به مناسبت هفته دولت

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس در نشسـت با اصحاب رسـانه به مناسـبت 
هفتـه دولـت از افتتـاح 6۴ پروژه عمرانـی در مناطق مختلف عشـایری خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی بـا بیـان اینکـه تعـداد 6۴ پـروژه عمرانـی بـه ارزش 120 میلیـارد ریال 
جهـت بهـره منـدی 11۴5 خانـوار عشـایری در مناطـق مختلـف عشـایری در 
سـطح اسـتان فـارس بـه بهـره بـرداری می رسـد افـزود: با افتتـاح ایـن پروژه 

اشـتغال زایـی 500 نفـر بـه صـورت مسـتقیم فراهـم می شـود.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس اظهـار کرد: این پـروژه ها شـامل حفر و 
تجهیـز چاه، برق رسـانی، احـداث ذخیره آب، راه گشـایی جاده های عشـایری، 

احـداث آب انبار و ... اسـت. 

وی بیـان کـرد: در مـورد افزایـش شـاخص هـا از محـل بنـد 5 قانـون ششـم 
بـه  مربـوط  شـاخص های  تـا  هسـتند  مکلـف  اجرایـی  تمامی دسـتگاه های 

عشـایری را افزایـش دهنـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا توضیـح اینکه عمدتًا شـاخص های عشـایری از متوسـط 
شـاخص های روسـتایی پایین تر اسـت و ارتقاء شـاخص ها کار نسـبتًا دشورای 

اسـت که بایـد اقدامـات زیربنایی انجام شـود.
وی اذعـان کـرد: 12 هـزار کیلومتر راه عشـایری در مناطق اسـتان فارس وجود 
دارد کـه بـه شـکل تار عنکبوتی اسـت که در سـال 5 هـزار کیلومتر راه گشـایی 

توسـط اداره کل امور عشـایر انجام می شـود.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس در مـورد اقدامات صـورت گرفتـه گفت: 
از نظـر شـاخص های آب آشـامیدنی در مناطـق عشـایری در سـال 1392 ایـن 
شـاخص 26 درصـد بـوده کـه در 1399 بـه 5۴ درصد رسـیده اسـت و در بحث 
برخـورداری عشـایر از مسـکن مناسـب در سـال 1392 ایـن شـاخص از پنـج 
درصـد کـه در سـال 1392 بـوده به بیـش از 20 درصد در سـایت های اسـکان 

سـاماندهی شـده است.

وی تاکیـد کـرد: شـاخص سـواد در سـال 1392 از 7۴ درصـد بـه 8۴ درصـد در 
سـال 1399، شـاخص سـوخت فسـیلی نیز از 65 درصد در سـال 1392 به 100 
درصد در سـال 1399 و شـاخص راه های مناسـب از 36 در صد در سـال 1392 

بـه 52 درصـد در سـال 1399 افزایش یافته اسـت. 
بهرامی بـا اشـاره بـه اینکـه در حوزه عشـایر 2 راهبـرد اصلی را دنبـال می کنیم 
کـه راهبـرد اول تـاش بـرای توسـعه شـاخص های زندگـی عشـایر از قبیـل 
بهداشـت، آمـوزش و مسـکن اسـت، تصریـح کـرد: راهبـرد دوم ایجـاد تنوع در 
اشـتغال و تولیـد عشـایر اسـت کـه در ایـن زمینه پنج محـور را دنبـال می کنیم 
کـه می تـوان بـه کمک بـه راه انـدازی اقامتـگاه بوم گـردی عشـایر، کمک در 
زنجیـره گوشـت قرمـز و گیاهـان دارویی اشـاره نمـود و تـا پایان برنامه ششـم 

سـالیانه 5 درصـد در حوزه هـای پنـج گانـه تنـوع ایجـاد می گردد. 

تقدیر از جوان ورزشکار عشایر
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس در جلسـه تقدیر از ورزشـکار عشـایری در 
برنامـه عصـر جدید گفت: رشـد و پیشـرفت و رسـیدن به قله هـای افتخار برای 
جوانـان سلحشـور میهـن ایـران اسـامی خاصه عشـایر غیـور، در عرصه هـای 
مختلـف بـه خصـوص ورزش میسـر نمی شـود مگر بـا همت و تـاش بی دریغ 
خـود، در ابعـاد مختلـف کـه موجبـات پیشـرفت و تعالی ایـن عزیـزان را فراهم 

می آورد و باعث شناسـاندن اسـتعدادهای درخشـان می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامی بـا بیـان اینکـه در مناطـق عشـایری اسـتان فـارس در تمـام زمینـه ها 
اسـتعداد های نهفتـه وجـود دارد کـه هـر یـک بـه نوعـی باعـث درخشـش در 
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جامعـه عشـایری می شـود، افـزود: بایـد بـا اهتمـام ورزیـدن جهـت شناسـایی 
اسـتعدادهای درخشـان در تمـام عرصـه هـا باعـث شـویم نـام و یاد عشـایر در 
همـه جـا حک شـود و در آینـده نزدیک باعـث پیشـرفت ایران اسامی شـوند.

وی از تمـام دسـتگاه های اجرایـی درخواسـت کـرد: از این ورزشـکار عشـایری 
حمایـت شـود تـا وی بتوانـد جوانانـی ماننـد خـود را تربیـت و بـه جمهـوری 

کنـد.  اسـامی خدمت 
در پایـان از افشـین حیاتـی، جـوان عشـایر غیور اسـتان فارس و ورزشـکار ملی 

بـا اهـداء لـوح تقدیـر قدر دانـی به عمـل آمد. 

اجرای 48 طرح عشایری از محل تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فارس 
حمایـت  قانـون  راسـتای  در  گفـت: 
پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و  توسـعه  از 
در مناطـق روسـتایي و عشـایري بـا 
توسـعه  صنـدوق  منابـع  از  اسـتفاده 
ملـي، ۴8 طـرح عشـایری در اسـتان 
 ۴0 حـدود  در  اعتبـاری  بـا  فـارس 
میلیـارد ریـال تصویـب و بـه مرحلـه 

درآمدنـد. اجـرا 
عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  عشـایر  امـور  کل 
بـا  کـرد:  بهرامی اظهـار  اهلل  روح 
اجـرای طرح هـای مذکـور، 19 طرح 
توسـعه ای و 29 طـرح جدیـد از زیـر 
و  صنعـت  کشـاورزی،  بخش هـای 
خدمـات، عـاوه بـر60 اشـتغال موجود طرح هـای توسـعه ای، 57 نفر اشـتغال 

مسـتقیم دائمـی، ایجـاد شـده و یـا خواهـد شـد. 
 وی بـا بیـان اینکـه براسـاس نتایـج سـامانه کارا تا پایـان مـرداد 1399، عاوه 
بـر ۴8 طـرح مصوب که اقسـاط تسـهیات طرح بـه متقاضیـان پرداخت کامل 
شـده، 35 طـرح نیـز در مرحله توزیـع در بانک عامل بوده و 9 طـرح در کارگروه 
اشـتغال اسـتان مصـوب و آمـاده ابـاغ به بانـک عامل هسـتند افـزود: 8 طرح 
نیـز در دسـت بررسـی در بانـک عامـل اسـت و در مجمـوع 52 طـرح بـا مبلـغ 

حـدود 72 میلیـارد ریـال بـه ۴8 طرح قبلـی اضافه خواهند شـد. 
مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس بیـان کرد: در مجموع 100 طرح عشـایرِی 
دارای گـردش اداری، شـامل 5 طـرح سـرمایه در گردش، 57 طـرح جدید و 38 
طـرح توسـعه ای بـا اعتبـاری بالـغ بـر 120 میلیـارد ریال از تسـهیات اشـتغال 

پایـدار روسـتایی و عشـایری برخودار شـده یا خواهند شـد.

وی تصریـح کـرد: از ۴8 طـرح بـا پرداخت کامل، بیشـترین تعداد طـرح، در زیر 
بخـش کشـاورزی، بـه لحاظ کمیـت مربوط به شهرسـتان جهرم بـا 16 طرح و 

بـه لحـاظ مبلغ پرداخت شـده، شهرسـتان آباده بوده اسـت.
بهرامی افـزود: تاکنـون بانـک عامـل طرح هـای عشـایری در زمینـه اشـتغال 
پایـدار، بانک کشـاورزی و صنـدوق کارآفرینی امید بوده کـه صندوق کارآفرینی 
امیـد، عـاوه بـر پرداخـت 385 میلیـون تومان تسـهیات بـه طرح هـای افراد 
حقیقـی، مبلـغ 9800 میلیـون ریـال نیـز بـه 29 صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان 

عشـایری پرداخـت نموده اسـت. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس تصریـح کـرد: از ۴8 طـرح مصـوب در حـوزه 
عشـایر، 28 طـرح بـه مبلـغ 12 میلیـارد و چهارصـد میلیـون ریـال از محـل 
اعتبـارات اختصـاص یافتـه بـه دسـتگاه های حمایتـی مثـل کمیتـه امـداد امام 
خمینـی )ره( و بنیـاد شـهید تامیـن اعتبـار و پرداخـت شـده اسـت و 16 طـرح 
دیگـر از 52 طـرح در فراینـد گـردش اداری از طریـق دسـتگاه های حمایتـی 

تحـت پوشـش قـرار خواهنـد گرفت.
 وی یـادآور شـد: در مجمـوع تـا پایان مـرداد 1399،  عشـایر اسـتان فارس چه 
بـه صـورت حقیقی و چـه در قالب تشـکل های حقوقی صندوق هـای اعتبارات 
خـرد زنـان، حـدود ۴5 میلیـارد ریـال از تسـهیات اشـتغال پایـدار روسـتایی و 

عشـایری برخودار شـده اند. 

اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

توزیع بیش از 2600 تن گوشت منجمد 
در فارس و تخصیص 80 هزار تن نهاده حمایتی 

به دامداران فارس
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس گفـت: از ابتـدای سـال جـاری 
تاکنـون 2015 تـن گوشـت مرغ منجمد و 670 تن گوشـت منجمد گوسـاله در 

بیـن اقشـار مختلـف مردم اسـتان فـارس توزیع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، رهام 
رحمانـی بـا بیـان اینکه در راسـتای تامیـن و توزیع مـرغ به صـورت منجمد در 
اسـتان فـارس کمبودی وجـود نـدارد، تصریح کـرد: این محصول بـا قیمت هر 
کیلـو گـرم 12 هـزار و 900 تومـان درب سـردخانه و 13 هـزار و 500 تومان به 
صـورت خـرده فروشـی در مراکـز فـروش مختلف در سـطح این اسـتان عرضه 

شـده است.
بـه گفتـه وی؛ ذخایر گوشـت و مـرغ منجمد در اسـتان فارس مطلوب اسـت به 
طـوری کـه سـهمیه ای نیـز به نهـاد کمیتـه امداد امـام خمینـی )ره( اختصاص 

یافتـه تـا در بین مـدد جویان ایـن نهاد توزیع شـود.
رحمانـی بـا اشـاره به شـیوع بیماری کرونـا و لزوم خریـد حمایتی مـرغ تولیدی 
مرغـداران افـزود: از سـال گذشـته تـا پایان سـه ماه نخسـت سـال جـاری هر 
کیلـو گـرم مرغ منجمـد را از تولید کننـدگان به قیمت مصـوب 12 هزار و 700 
تومـان خریـداری کـرده اسـت کـه بـا توجه بـه مصوبـه اخیـر کارگـروه تنظیم 
بـازار و شـرکت پشـتیبانی امـور دام کشـور، آمادگـی خریـد مـرغ بـا قیمت 1۴ 

هـزار تومان بـرای هـر کیلوگرم آن وجـود دارد .
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه گوشـت منجمد گوسـاله نیز با قیمـت تنظیم 
بـازار هـر کیلوگـرم 55 هزار تومان در بازار به فروش رسـیده اسـت، ابـراز کرد: 
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

در حـال حاضـر قـرارداد خریـد حدود 500 تن گوشـت گوسـاله منجمـد داخلی 
بـا دامـداران، تعاونـی هـا و اتحادیه هـای فعـال وابسـته بـه بخـش دام منعقـد 

شـده است.
وی تاکیـد کـرد: اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس گوشـت منجمـد 
گوسـاله را بـه صـورت پنـج تکـه و بـا قیمـت 72 هـزار و 500 تومان بـه ازای 
هـر کیلوگـرم خریـداری می نمایـد؛ در دو هفتـه اخیـر بیـش از 32 تن گوشـت 
گوسـاله منجمـد بسـته بنـدی و بـه سـردخانه های اسـتان منتقل شـده اسـت.

مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس به حمایت هـای ایـن اداره کل از 
تولیـد کننـدگان دام و طیـور در قالـب توزیـع 80 هـزار تن نهاده هـای دامی از 
ابتـدای سـال جـاری تـا امـروز نیز اشـاره کـرد و گفت: تـا کنون قریـب به 17 
هـزار تـن ذرت بـه قیمـت هـر کیلوگـرم 1750 تومـان، بیـش از ۴۴ هـزار تن 
کنجالـه سـویا بـه نـرخ هـر کیلوگـرم 2700 تومـان و نزدیـک به 19 هـزار تن 
جـو دامی بـه ارزش هـر کیلوگـرم 1750 تومـان درب انبار هـای اسـتان بـه 

متقاضیـان تحویل داده شـده اسـت.
بـه گفتـه رحمانـی؛ ایـن حجـم از توزیـع اقـام تغذیـه ای مـورد اسـتفاده در 
خـوراک دام و طیـور نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته افزایـش ده 

دارد. درصـدی 

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس:
افتتاح پروژه های شبکه تعاون روستایی استان فارس

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس از افتتـاح پروژه هـای عمرانی و 
زیربنایی شـبکه تعاون روسـتایی اسـتان فـارس خبرداد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمی ضمـن تبریـک فرا رسـیدن هفتـه دولت گفـت: کارگاه تولید مـواد لبنی 
شـرکت تعـاون روسـتایی زنان تفیهـان با اعتبار یـک میلیـارد و هفتصد میلیون 
ریـال، احـداث باسـکول شـرکت تعاونـی تولیـد رامجـرد شهرسـتان مرودشـت 
بـا اعتبـار یـک میلیـارد ریـال و دفتـر کار شـرکت تعاونـی تولید شـهر آشـوب 
شهرسـتان اقلیـد با اعتبـار ۴50 میلیون ریـال که همگی از منابع داخلی شـبکه 
تعـاون روسـتایی تامین شـده اسـت در هفتـه دولت بـه بهره برداری می رسـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه ایسـتگاه بوجاری بـذر گیاهـان دارویی شـرکت تعاونی 
تولیـد رامجـرد شهرسـتان مرودشـت از دیگر پروژه هـای قابل افتتـاح در هفته 
دولـت اسـت، تصریـح کرد: اعتبـار این طـرح 3 هزار و هشـتصد میلیـون ریال 

است.

کشف و معدوم سازی 11 تن کله پاچه 
غیر بهداشتی در شیراز

ــد کارشناســان  رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان شــیراز گفــت: طــی بازدی
ــا شــرایط نامناســب بهداشــتي، مقــدار 11 تــن  ایــن اداره از یــک ســردخانه ب

ــر بهداشــتی کشــف و ضبــط شــد. ــه پاچــه غی کل
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره کل دامپزشــکي اســتان فــارس، عبدالرضــا 
ــه دلیــل مخاطــرات بهداشــتی و ایجــاد  ــه ضبــط شــده، ب وفــا افــزود: محمول
ــا کســب دســتور قضایــی  خطــر بــرای بهداشــت و ســامت عمومی جامعــه ب
معــدوم و متخلــف جهــت برخــورد قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی گردیــد.

ــد کارشناســان  ــون طــی بازدی ــدای ســال جــاری تاکن وی اظهــار کــرد: از ابت
ــن ادره از شــرکت هــا، کارخانجــات و مراکــز عرضــه ســطح شــهر، بیــش  ای
از 35 تــن انــواع گوشــت قرمــز، مــرغ و ماهــی فاســد و غیــر قابــل مصــرف 

کشــف ضبــط و معــدوم شــد.
ــی اداره  ــی و موادغذای ــت عموم ــر بهداش ــارت ب ــد نظ ــئول واح ــه مس در ادام
ــف  ــد متخل ــتا ۴5 واح ــن راس ــت: در همی ــیراز گف ــتان ش ــکی شهرس دامپزش
ــع  ــه مراج ــي ب ــط قانون ــر ضواب ــان براب ــده متخلف ــب و پرون ــتی پلم بهداش

ــت. ــده اس ــال ش ــي ارس قضای
ــود را  ــی خ ــت مصرف ــرد: گوش ــت ک ــهروندان درخواس ــواه از ش ــواد دولتخ ج
ــوارد  ــد و م ــه نماین ــکی تهی ــارت دامپزش ــت نظ ــاز تح ــز مج ــًا از مراک صرف
ــه  ــی را ب ــام دام ــای خ ــوزه فرآورده ه ــتی در ح ــات بهداش ــکوک و تخلف مش

ــد. ــزارش نماین ــر 1512 گ ــامانه پیامگی س

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز:
تولید یک نوع واکسن دوگانه آبزیان در موسسه 

رازی شعبه شیراز
ــیراز  ــعبه ش ــازی رازی ش ــرم س ــن و س ــات واکس ــه تحقیق ــس موسس رئی
ــس و  ــه الکتوکوکوزی ــن دوگان ــی واکس ــه صنعت ــاخت نیم ــه س ــت: مرحل گف
ــده نزدیــک وارد  ــان رســیده اســت و در آین ــه پای اســترپتوکوکوزیس کامــا ب

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

ــم  ــی آن خواهی ــاخت صنعت س
شــد.

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  عمومی موسســه 
واکســن و ســرم ســازی رازی 
شــعبه شــیراز، علــی شــیرازی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــژاد اف ن
نیمــه  علمــی و  تحقیقــات 
صنعتــی واکســن دوگانــه یــاد شــده در مراحــل کنتــرل کیفــی، همچنیــن ایــن 
واکســن در حوضچه هــای پــرورش ماهــی موسســه ســرم ســازی رازی شــعبه 

شــیراز آزمایــش شــده و نتایــج ســودمندی هــم داشــته اســت. 
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: تــا پایــان ســال بــا ارســال مــدارک و 
مســتندات بــه ســازمان دامپزشــکی کل کشــور و کســب مجوزهــای الزم ایــن 

واکســن دوگانــه بــه انــدازه مــورد نیــاز تولیــد می گــردد.
ــه  ــار در موسس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن دوگان ــن واکس ــرد: ای ــح ک وی تصری
تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی شــعبه شــیراز تولیــد شــده و پــس از 

ــود.  ــه می ش ــوی واردات آن گرفت ــوه جل ــد انب تولی
ــوط  ــان مرب ــای آبزی ــی از بیماری ه ــرد: درصــد باالئ ــان ک ــژاد بی ــیرازی ن ش
ــد  ــا تولی ــه ب ــترپتوکوکوزیس اســت ک ــس و اس ــری الکتوکوکوزی ــه دو باکت ب
ــروز  ــوان از ب ــود دارد می ت ــی آن وج ــوع خارج ــه ن ــده ک ــاد ش ــن ی واکس
بیماری هــای ماهــی کــه ناشــی از ایــن دو باکتــری اســت و صدمــات ناشــی 

ــرد. ــرل ک از آن را کنت
ــر  ــه رازی، دفت ــا موسس ــه ب ــی صــورت پذیرفت ــا هماهنگ ــرد: ب ــد ک وی تاکی
بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای آبزیــان، ســازمان دامپزشــکی و همچنیــن 
ــال  ــور در ح ــکی کل کش ــازمان دامپزش ــگیری س ــتی و پیش ــت بهداش معاون
تهیــه برنامــه توســعه و اکسیناســیون در صنعــت پــرورش ماهــی هســتیم کــه 
حرکتــی بســیار مفیــد در جهــت افزایــش، امنیــت غذایــی در حــوزه واکســن 

ــد.  ــه می باش ــن زمین در ای
رئیــس موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی شــعبه شــیراز اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه فعالیت هــای مختلــف تحقیقاتــی در ایــن زمینــه و دانــش 
ــز در  ــن مرک ــار موسســه رازی شــیراز اســت ای ــه تحــت اختی ــا بومی ک کام
امــر تولیــد و تحقیقــات توســعه ای در ایــن نــوع واکســن هــا گام هــای بســیار 
موثــری خواهــد برداشــت بــه طــوری کــه بــا تولیــد ایــن گونــه مــواد غذایــی 
ــی را در  ــیار مهم ــرم بس ــا س ــامت آن ه ــان الزم از س ــت و اطمین ــا کیفی ب
تامیــن پروتئیــن حیوانــی مــورد نیــاز جوامــع انســانی کــه امــروزه مــورد توجــه 

بســیار قــرار گرفتــه اســت انجــام خواهــد شــد.

ارمغان هفته دولت امسال؛ 
کوله باری از دستاورد محققان فارس برای جامعه 

کشاورزان امروز و فردای ایران
رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان فــارس 
ــت  ــز در جه ــن مرک ــاخت ها در ای ــعه زیرس ــای توس ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــاخص پژوهشــی ای ــتاوردهای ش ــش؛ از دس ــرای پژوه ــرایط اج ــود ش بهب

مرکــز خبــر داد.

ــع  ــط عمومی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب ــه گــزارش رواب ب
ــت:  ــت گف ــه دول ــک هفت ــن تبری ــم زارع ضم ــارس، ابراهی ــتان ف ــی اس طبیع
ــایی و  ــازی، شناس ــزی و جداس ــتان آب ــد از سخت پوس ــه ای جدی ــف گون کش
ــتین  ــرای نخس ــا ب ــه خرم ــکیدگی خوش ــاری خش ــل بیم ــارچ عام ــی ق معرف
ــا، معرفــی زنبــور بذرخــوار گیــاه وشــاء و سوســک بذرخــوار گیــاه  ــار در دنی ب
گــون بــرای اولیــن بــار در ایــران از دســتاوردهای شــاخص پژوهشــی مرکــز 

ــد اســت. ــر و امی ــت تدبی ــارس در دول ــات کشــاورزی ف تحقیق
ــراز کــرد: شناســایی عامــل بیمــاری میــوه ســبز )گرینینــگ( مرکبــات  وی اب
ــش  ــدد کروموزومی ش ــزارش ع ــارس و گ ــتان ف ــار در اس ــتین ب ــرای نخس ب
گونــه )از 3 خانــواده( گیــاه انحصــاری و اندمیــک ایــران بــرای اولیــن بــار در 

ــت. ــی اس ــای پژوهش ــر موفقیت ه ــان، از دیگ جه
زارع، از پژوهش هــای زیربنایــی نیــز ســخن گفــت و افــزود: بــر ایــن اســاس 
نقشــه راه تحقیقــات کشــاورزی اســتان در 20 جلــد، اطلــس کاربــری اراضــی 
ــه  ــی ای اس و برنام ــنجش از دور و ج ــا س ــارس ب ــتان ف ــاورزی در اس کش
جایگزیــن علوفــه و دانه هــای وارداتــی در صنعــت دام و طیــور تدویــن شــد.
ایــن محقــق؛ تولیــد جیــره غذایــی بــر پایــه خرمــا مخصــوص شــرایط بحــران؛ 
ــورد  ــام 1105 م ــات و انج ــام مرکب ــوس ارق ــکرین ه ــز اس ــاخت و تجهی س
فعالیــت آموزشــی توســط محققــان معیــن شــبکه دانــش کشــاورزی را از دیگــر 

ــمرد. ــی برش ــای زیربنای پژوهش ه

ــه رازی  ــان در موسس ــن آبزی ــو واکس ــاخت ات ــق و س ــت تحقی وی از موفقی
ــد 5 میلیــون دز  ــرای تولی ــادآور شــد: تحقیقــات ب ــر داد و ی شــعبه شــیراز خب
واکســن تزریقــی دوگانــه » ویبریوهــاروی اســترپتوکوکوس اینیایــی « نیــز در 

دســت انجــام اســت.
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معرفی 51 رقم گیاهی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
ــی زد و  ــی و باغ ــام زراع ــا ارق ــط ب ــای مرتب ــه پژوهش ه ــزی ب زارع؛ گری
همــکاری و مشــارکت در اصــاح و معرفــی 51 رقــم گیاهــی شــامل 31 رقــم 
گنــدم، 7 رقــم جــو، 3 رقــم ذرت، ۴ رقــم پنبــه، 2 رقــم چغندرقنــد و ارقــام 
لوبیــا، کنجــد، کلــزا، زیتــون، ســویا و گلرنــگ هرکــدام یــک رقــم از جملــه 

ــت. ــا دانس ــن پژوهش ه ای
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک رئی
فــارس بــا اشــاره بــه دســت یافتــن بــه فنــاوری تولیــد نهــال ســالم مرکبــات 
و پروتــکل کشــت بافــت پایــه دورگــه بــادام هلــو، افــزود: معرفــی ارقــام امیــد 
بخــش زیتــون بــرای جنــوب کشــور )5 رقــم بومــی و 2 رقــم خارجــی(، 10 
ــرای تولیــد انبــوه و ارقــام تجــاری انگــور  ژنوتیــپ برتــر گــردو و مطلــوب ب
ــد  ــز و تولی ــن مرک ــط ای ــارس توس ــتان ف ــرم اس ــق نیمه گ ــا مناط ــازگار ب س
ــه منظــور تهیــه روغــن از دیگــر اقدامــات  ــا ب بــذر و نهــال درختچــه هوهوب

پژوهشــی اســت.

شناسایی نحوه زیست و بقاء قارچ عامل بیماری سیاهک هندی
ــا ســامت گیــاه نیــز اشــاره کــرد و گفــت:  ــه پژوهش هــای مرتبــط ب زارع ب
ــدی  ــیاهک هن ــاری س ــل بیم ــارچ عام ــای ق ــت و بق ــوه زیس ــایی نح شناس
)کارنــال بانــت( در جنــوب ایــران، دســت یافتــن بــه پروتــکل تعییــن 
باقیمانــده 30 نــوع از ســموم آفــت کــش در محصــوالت کشــاورزی و تولیــد 
ــز  ــد در مرک ــا چغندرقن ــاری ریزومانی ــل بیم ــروس عام ــخیص وی ــت تش کی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــارس ص ــاورزی ف ــات کش تحقیق
وی؛ معرفــی مــاده آزینواکفــون بــه منظــور کنتــرل بیمــاری جــاروک لیموترش 
و پرشــین الیــم جایگزینــی لیموتــرش در مناطــق آلــوده به جــاروک لیموترش 

و تشــخیص، ردیابــی و کنتــرل بیمــاری جــاروک لیموتــرش و شناســایی ارقــام 
مقــاوم بــه ایــن بیمــاری از دیگــر دســتاوردهای پژوهشــی مرتبــط بــا ســامت 

ــت. گیاه دانس

معرفی و بکارگیری »تکنولوژی کج ساق در شرایط خشک« 
ــد  ــه تولی ــات منجــر ب ــز تحقیق ــه زارع؛ بخشــی از پژوهش هــای مرک ــه گفت ب
ــمند  ــاری هوش ــامانه آبی ــد س ــه تولی ــت ک ــده اس ــامانه ها ش ــزات و س تجهی
ــن  ــد خشــک ک ــاوری تولی ــه فن ــن ب ــی آن، دســت یافت ــش فن ــروش دان و ف
ــی و  ــی و معرف ــوالت غذای ــدگاری محص ــر مان ــش عم ــیدی و افزای خورش
ــت. ــه اس ــک از آن جمل ــرایط خش ــاق در ش ــج س ــوژی ک ــری تکنول بکارگی

ــتگاه  ــاخت دس ــی و س ــا طراح ــل از پژوهش ه ــزات حاص ــر تجهی وی از دیگ
ــت چرخــاب  ــره ای ثاب ــی قرق ــاری باران ــات و دســتگاه آبی پوشــش دهنده مرکب

نــام بــرد.
رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان فــارس 
ــه منظــور  ــور مرکــب درون پشــته ای ب ــرد: طراحــی دســتگاه کولتیوات ــراز ک اب
ــه  ــازل ب ــا ن ــم پاش ب ــوم س ــتگاه ب ــاورزی، دس ــموم کش ــرف س ــش مص کاه
ــا  ــواری ب ــمپاش ن ــتگاه س ــت و دس ــطح کش ــر س ــات زی ــرل آف ــور کنت منظ
ــز  ــن مرک ــای ای ــج پژوهش ه ــی و عمــودی از دیگــر نتای ــم افق ــت تنظی قابلی

اســت.

وی اظهــار کــرد: برنامه هــای توســعه زیرســاخت ها در ایــن مرکــز بــه منظــور 
ــته های  ــد هس ــی تولی ــی و کیف ــود کم ــش، بهب ــرای پژوه ــرایط اج ــود ش بهب
اولیــه بــذور بــه عنــوان یکــی از وظایــف حاکمیتــی بخــش تحقیقــات، بهبــود 
مصــرف و ارتقــای بهــره وری آب بــه عنــوان یکــی از محدودیت هــای اصلــی 

بخــش کشــاورزی، افزایــش عملکــرد محصــول بــوده اســت.
زارع افــزود: توســعه منابــع درآمــد اختصاصــی بــرای بهبــود شــرایط تولیــدات، 
ــدم،  ــه محصــوالت گن ــد در ایســتگاه های تحــت پوشــش در زمین ــوع تولی تن
ــی  ــد، ســبزی و صیف ــه، چغندرقن ــات، ذرت، پنب ــی، حبوب جــو، دانه هــای روغن
ــه  ــتاندارد ب ــت و اس ــا کیفی ــال ب ــه نه ــدف ارائ ــا ه ــال ب ــد نه ــعه تولی و توس

ــت. ــوده  اس ــرداران ب بهره ب
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک رئی
فــارس تاکیــد کــرد: نمــود ملــی و اســتانی دســتاوردهای ایــن مرکــز، نشــان 

از فعالیت هــای موثــر و ارزنــده آن در ســال های اخیــر دارد.
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پسته کار نمونه ملی فارس رکورد عملکرد کشوری را شکست
پسـته کاری از اسـتان فـارس بـا متوسـط عملکـرد بیـش از 13 تـن در هکتـار رکـورد 
عملکـرد کشـوری را شکسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه متوسـط عملکرد تولید پسـته 

کشـور کمتـر از یـک تـن در هکتار اسـت.

گفت و گوی پرتوامید 
با محمدباقر شیخ االسالم

نمونه ملی بخش کشاورزی

خودتان را معرفی کنید.
ــوق  ــدرک ف ــن دارم، دارای م ــال س ــتم، 60 س ــام هس ــیخ االس ــر ش محمدباق
ــتم. ــاورزی هس ــت کش ــه فعالی ــغول ب ــال مش ــدت ۴0 س ــه م ــرق و ب ــم ب دیپل

ــایر  ــابقه کاری در س ــا س ــدید آی ــر ش ــته برت ــد پس ــداری و تولی ــما در باغ ش
زمینه هــای کشــاورزی نیــز داریــد؟

ــه ای، چغنــدر  ــزا، ذرت علوفــه ای، ذرت دان محصــوالت زراعــی گنــدم، جــو، کل
قنــد، آفتابگــردان، کنجــد، نخــود و کینــوا را درســنوات مختلــف کاشــتم و در حــال 
ــز  ــو نی ــور و خرمال ــادام، انگ ــی ب ــوالت باغ ــزا و محص ــو و کل ــدم، ج ــر گن حاض

ــم. ــد می کن تولی
ســال های اخیــر بــا توجــه بــه کاهــش کمــی و کیفــی منابــع آب و اینکــه پســته 
یکــی از گیاهــان مقــاوم بــه شــوری آب و کم آبــی اســت، توســعه ایــن گیــاه را در 
برنامــه کاری خــود قــرار دادم و در حــال حاضــر 110 هکتــار بــاغ پســته احــداث 
ــه  ــاغ نمون ــر کشــت پســته ب ــار آن مثمــر اســت. ســطح زی کــردم کــه 90 هکت

ملــی متعلــق بــه مــن ده هکتــار می باشــد.

شاخص های انتخاب خود را بگویید.
اســتفاده از ارقــام مناســب و رعایــت تناســب کشــت ارقــام گــرده زا، تغذیــه بــاغ 
بــر اســاس نیــاز کــودی گیــاه بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون خــاک، عملکــرد بــاال 
وکاشــت ارقــام مناســب بــا توجــه بــه زمــان برداشــت از شــاخص های انتخــاب 

مــن بــه عنــوان پســته کار نمونــه ملــی بــود.
ــول  ــازی محص ــاورزی(، برندس ــب کش ــات مناس ــول GAPS )عملی ــت اص رعای

درجهــت بازاریابــی وبازارمانــی و رعایــت اصــول صحیــح خشــک کــردن محصول 
بــه منظــور جلوگیــری از بیمــاری هــاي قارچــی بــه خصــوص پیشــگیری از ایجاد 

افاتوکســین درمحصــول تولیــدی از دیگــر شــاخص هــا بــود.

چگونگی دستیابی به این موفقیت را بیان کنید.
ــد  ــدار نیازمن ــاورزی پای ــادن در مسیرکش ــنتی و گام نه ــاورزی س ــور از کش عب
تلفیــق علــم وتجربــه اســت کــه بنــده نیــز بــا مشــاوره گرفتــن از محقــق برتــر 
ــه کار  ــوژی و ب ــتفاده از تکنول ــادی و اس ــم آب ــین حک ــر حس ــور دکت ــته کش پس
ــاری نویــن و هوشــمند  گرفتــن ابزارهــای مــدرن ماننــد ســایت هواشناســی، آبی
و ســامانه ضــد تگــرگ موفــق بــه دســتیابی بــه عملکــرد بــاال در هکتــار شــدم.

ــود و کارشناســان  ــه پســته مذکــور ســایت ملــی، اســتانی و الگویــی ب ــاغ نمون ب
صدیــق و کاردان مدیریــت جهــاد کشــاورزی سروســتان و مرکــز جهاد کشــاورزی 
کوهنجــان؛ در تمــام مراحــل داشــت و برداشــت ماننــد بررســی نیــاز تغذیــه ای، 
ــای  ــک، آزمون ه ــارزه بیولوژی ــا، مب ــاری ه ــات و بیم ــرل آف ــات، کنت ــی آف ردیاب
ــی و کمــک  ــده را راهنمای ــاری بن ــت آبی ــا، مدیری ــز آن ه ــرگ و خــاک و آنالی ب

کردنــد.

بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب در کشــور، چــه راهکارهایــی بــرای 
اســتفاده بهینــه از آب بــه کار گرفتــه ایــد؟

ــورهای  ــار و سنس ــت فش ــاری تح ــب از آبی ــی اینجان ــاغ الگوی ــوص ب در خص
ــردم. ــتفاده ک ــه آب اس ــد بهین ــه ح ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــی ب ــی و دمای رطوبت

چه توصیه ای در ارتباط با صرفه جویی در مصرف آب دارید؟
ــدات  ــده تولی ــه عم ــد ک ــان می باش ــورهای جه ــدود کش ــران از مع ــات ای ف
ــد حفــظ  ــداری تولی ــن رو تنهــا راه پای ــه آب اســت از ای کشــاورزی آن متکــی ب
ــه در  ــی ک ــن حرکت هــای خوب ــوده، بنابرای ــع محــدود ب ــن مناب و حراســت از ای

ــد. ــن شــروع شــده بایدگســترش یاب ــاری نوی جهــت توســعه آبی
بــه اتوماســیون و آبیــاری هوشــمند در ادامــه بحــث آبیــاری نویــن بهــا داده شــود، 
ــدات  ــه تولی ــر ب ــر آب ب ــای پ ــتعد، از زراعت ه ــق مس ــت در مناط ــوی کش الگ
باغــی کــم آب بــر بــا ارزش اقتصــادی بــاال تغییــر و از ظرفیــت تولیــد غــات در 

کشــت دیــم بــا آبیــاری تکمیلــی اســتفاده شــود.

چه درخواست یا پیشنهادی دارید؟
ــود  ــنهاد می ش ــارس پیش ــتان ف ــته در اس ــزون پس ــعه روزاف ــه توس ــه ب ــا توج ب

ــود. ــدازی ش ــتان راه ان ــتان سروس ــته در شهرس ــکده پس ــک پژوهش ی
در حــال حاضــر پژوهشــکده پســته کشــور در شــهر رفســنجان قــرار دارد کــه بــه 
ــی  ــی و فن ــتیبانی علم ــی پش ــای اقلیمی توانای ــافت و تفاوت ه ــد مس ــل بُع دالی

ــدارد. ــارس را ن ــتان ف ــای اس باغ ه
ــد را  ــان تولی ــای راندم ــا ارتق ــتان قطع ــته در سروس ــردی پس ــز راهب ــاد مرک ایج
فراهــم کــرده و در نتیجــه حفاظــت از منابــع آب و افزایــش درآمــد بهره بــرداران 

ــه دنبــال خواهــد داشــت. ایــن حــوزه را ب
شــیخ االســام از بهره بــرداران موفــق بخــش کشــاورزی اســتان فــارس اســت 
کــه در کارنامــه کاری خــود، رکوردهــای اســتانی تولیــد ذرت 107 تــن در ســال 
ــن در  ــزا 5/5 ت ــد کل ــال 1370، تولی ــن در س ــد 70 ت ــدر قن ــد چغن 1388، تولی
هکتــار رقــم داخلــی ســال 1370 و تولیــد کینــوا 5/5 تــن در هکتــار ســال 1396 

را دارد.
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گفت و گوی پرتوامید با
با یک فعال اجتماعی

در باب نقش مشارکت عمومی در کنترل 
آتش سوزی مراتع قیروکارزین فارس

بهره برداری از مراتع ایران، قدمتی برابر با تاریخ ملتمان دارد.
یگان منابع طبیعی در خط مقدم مقابله با آتش سوزی مراتع 

ــیعی  ــای وس ــف بازخورده ــار مختل ــن اقش ــوزی در بی ــش س ــر آت ــار خب انتش
ــرل آتــش  ــن رو ضــرورت و نقــش مشــارکت های عمومــی در کنت داشــت؛. از ای
ــر و  ــا در شهرســتان قی ــع طبیعــی را مهــدی نعیمی همــکار ایان ســوزی های مناب
ــع طبیعــی  ــه کارشناســی ارشــد مناب ــن* از زهــره مومــن زاده، دانش آموخت کارزی
ــی بخــش افــزر و  ــا شــده اســت. مومــن زاده خــود از اهال و کویــر شناســی جوی
ــذر کاری  ــه کاری و ب ــد کپ ــف مانن ــای مختل ــت و در طرح ه ــتا اس ــد روس فرزن
تلخــاب، مرتعــداری دوتولشــت علیــا و پشــت بنــد ریــکان همــکاری جــدی دارد، 
لــذا مصاحبــه خبرنــگار »پرتــو امیــد« بــا زهــره مومــن زاده در ایــن خصــوص بــه 

شــرح ذیــل اســت: 
ــتان  ــزر شهرس ــش اف ــی بخ ــع جنوب ــاه در مرات ــرداد م ــر م ــوزی اواخ آتش س
ــا اداره کل  ــط خصوص ــای ذیرب ــیع نهاده ــای وس ــس از تاش ه ــن پ قیروکارزی
مدیریــت بحــران و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان فــارس، مدیریت 
بحــران شهرســتان قیــر و کارزیــن و بــا حضــور جمــع کثیــری از مــردم بومــی و 
گروه هــای دوســتدار طبیعــت از شهرســتان های مختلــف اســتان مهــار شــد. بــه 
ــئولین  ــرآورد مس ــی و ب ــاهدان عین ــای ش ــه گفته ه ــا ب ــق و بن ــن حری ــال ای دنب
ــن خســارت های ناشــی  ــزداری شهرســتان قیروکارزی ــع طبیعــی و آبخی اداره مناب

از ایــن حادثــه عرصــه ای بیــش از یــک هــزار هکتــار را در بــر گرفتــه اســت.
ــیعی  ــای وس ــف بازخورده ــار مختل ــن اقش ــوزی در بی ــش س ــر آت ــار خب انتش
ــرل آتــش  ــن رو ضــرورت و نقــش مشــارکت های عمومــی در کنت داشــت؛. از ای
ــر و  ــا در شهرســتان قی ــع طبیعــی را مهــدی نعیمی همــکار ایان ســوزی های مناب
ــع طبیعــی  ــه کارشناســی ارشــد مناب ــن* از زهــره مومــن زاده، دانش آموخت کارزی
ــی بخــش افــزر و  ــا شــده اســت. مومــن زاده خــود از اهال و کویــر شناســی جوی
ــذر کاری  ــه کاری و ب ــد کپ ــف مانن ــای مختل ــت و در طرح ه ــتا اس ــد روس فرزن
ــدی  ــکاری ج ــکان هم ــد ری ــت بن ــا و پش ــت علی ــداری دوتولش ــاب، مرتع تلخ
ــزاری  ــر خبرگ ــا هماهنگــی و همــکاری دفت ــه ب ــن گفتگــو ک دارد، بخشــی از ای

ــد: ــه می آی ــت، در ادام ــده اس ــال ش ــارس ارس ــا( در ف ــران )ایان ــاورزی ای کش
 *

ــوان  ــه عن ــع ب ــت مرات ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــدا ســخن را ب ــن زاده در ابت ــره موم زه
یکــی از منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده بــا تولیــدات و اســتفاده های متنــوع بــرای 
انســان و روســتائیان و عشــایر بــه عنــوان پرچمــداران اصلــی حفاظــت از انفــال 

ــرار می دهــد. ــع مطــرح و مــورد توجــه ق خصوصــا مرات
بــه گفتــه وی؛ بیــش از 80 درصــد علوفــه مــورد نیــاز دام هــای ســبک روســتایی 
ــروری  ــن بخــش از دامپ ــن می شــود کــه ای ــع تامی ــران از مرات و عشــایری در ای

کشــور نقــش عمــده ای در تامیــن شــیر و گوشــت مــورد نیــاز جامعــه دارد.
ــی  ــع طبیع ــد: مناب ــت می افزای ــط زیس ــع در محی ــت مرات ــه اهمی ــاره ب ــا اش او ب
ــتند،  ــان آن هس ــردم صاحب ــام م ــت، تم ــی نیس ــا گروه ــخص ی ــه ش ــق ب متعل

ــک  ــردم ی ــارکت م ــتیم، مش ــداری از آن هس ــه نگه ــف ب ــه موظ ــن رو هم از ای
ــر  ــش موث ــه نق ــش ســوزی اســت ک ــار آت ــزرگ در پیشــگیری و مه ــت ب ظرفی
ســمن ها )ســازمان های مــردم نهــاد( کــه در واقــع غیرانتفاعــی هســتند و 
ــز  ــت، حائ ــی آن اس ــن ویژگ ــوان بارزتری ــه عن ــا ب ــه در آنه ــت داوطلبان عضوی

ــود. ــد ب ــت خواه اهمی

آموزش و ترویج در جوامع محلی ضرورت دارد
 مومــن زاده بــه لــزوم آمــوزش، فرهنگ ســازی و اطــاع رســانی بیــش از پیــش 
در ســطوح مختلــف جوامــع محلــی اشــاره کــرد و گفــت: مســئوالن آمــوزش و 
ترویــج بــه همــراه تســهیلگران بایــد در قالــب نشســت های صمیمــی و فراگیــر، 
ــوزی  ــل آتش س ــه مح ــع ب ــه در واق ــوراها را ک ــاران و ش ــی، دهی ــع محل جوام
نزدیــک هســتند بــا ضــرورت اقــدام بــه موقــع آشــنا و روش هــای پیشــگیری و 

اطفــاء حریــق را آمــوزش دهنــد.
ــتا  ــار روس ــورا و دهی ــت ش ــا مدیری ــی ب ــع محل ــارکت جوام ــه وی؛ مش ــه گفت ب
مهم تریــن و اثرگذارتریــن اقــدام در خصــوص حفاظــت از اراضــی ملــی و اقــدام 

ــع اســت. ــه آتــش ســوزی مرات ســریع در مواقــع بحــران از جمل
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــش حاکمیت ــه نق ــی ب ــع طبیع ــال بخــش مناب ــن فع ای
در مواقــع بــروز بحران هــای آتــش ســوزی نیــز اشــاره و اظهــار کــرد: نیروهــای 
ــوزی در  ــش س ــا آت ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــی در خ ــع طبیع ــگان حفاظــت از مناب ی
ــق  ــاء حری ــوازم اطف ــه ل ــد ب ــن رو بای ــتند از ای ــی هس ــع طبیع ــای مناب عرصه ه
ــه منظــور  ــز ب ــاد کشــاورزی نی ــند؛ جه ــز باش ــی مجه ــداد کاف ــه تع ــه روز و ب ب
فرهنگ ســازی در بیــن کشــاورزان بــرای جلوگیــری از آتــش زدن بقایــای 

ــد. ــعه بخش ــی را توس ــات ترویج ــا اقدام ــزارع و باغ ه ــی در م گیاه
ــد و  ــز تاکی ــتان ها نی ــران در شهرس ــت بح ــتادهای مدیری ــت س ــر اهمی وی ب
ــد از  ــن بای ــوادث اینچنی ــرای ح ــت بحــران ب ــرد: تمامی اعضــای مدیری ــان ک بی
قبــل طــرح و برنامــه مشــخص داشــته باشــند و وظایــف هــر نهــاد بایــد تعییــن 
ــده  ــی ش ــل طراح ــاس نقشــه از قب ــر اس ــع ضــرورت ب ــا در مواق ــد ت ــده باش ش

عمــل شــود.
ایــن کارشــناس بومی بــر نقــش رســانه ها بــه عنــوان پــل ارتباطــی بیــن مــردم 
و مســئوالن و یکــی از ابزارهــای فرهنگ ســازی تاکیــد کــرد و افــزود: شایســته 
ــع  ــه مناب ــبت ب ــازی نس ــی و مج ــانه های محل ــا رس ــانه ها خصوص ــت رس اس

طبیعــی و محیــط زیســت از خــود حساســیت روز افزونــی نشــان دهنــد .
 بــه عقیــده او بــه دلیــل تأثیرگــذاری رســانه ها در شــکل دهــی، هدایــت افــکار 
ــژه  ــه وی ــانه ها ب ــق رس ــانی از طری ــاع رس ــا، اط ــر نگرش ه ــی و تغیی عموم
رســانه ملــی می توانــد در ارتقــاء آگاهی بخشــی، اطــاع رســانی، فرهنــگ 
ــی، پیشــگیری  ــت پیش بین ــرای ایجــاد قابلی ــب مشــارکت مردمی ب ســازی و جل
ــع طبیعــی  ــه خصوصــا آتش ســوزی در عرصه هــای مناب ــه حادث و کنتــرل هرگون

تأثیرگــذار باشــد.

آتش سوزی در مراتع اجتناب ناپذیر است
مومــن زاده در خصــوص دالیــل وقــوع حریــق در مراتــع تصریــح کــرد: 
ــث  ــه باع ــی اســت ک ــن عوامل ــم تری ــی از مه ــع یک ــع در واق ــوزی مرات آتش س
ــه همــراه دارد؛  ــادی را ب ــی می شــود و خســارات زی ــن و بیابان زای فرســایش زمی
کشــور مــا ایــران بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کمربنــد خشــک کــره زمیــن و ناحیــه 
ــوزی در  ــش س ــوع آت ــت وق ــوی الزم جه ــرایط ج ــاره ای، ش ــب ح ــار جن پرفش

ــت. ــع را دارا اس مرات
ــیم  ــته تقس ــه 2 دس ــع ب ــوزی در مرات ــش س ــوع آت ــل وق ــرد: عوام ــار ک او اظه
ــوده و  ــت ب ــا ثاب ــان تقریب ــل در درازای زم ــن عوام ــی از ای ــه برخ ــود ک می ش
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ــزان  ــاع، می ــوع پوشــش گیاهــی، شــیب، ارتف برخــی دیگــر متغیرهــا هســتند؛ ن
ــهرها،  ــه ش ــی ب ــزان نزدیک ــی، می ــای دسترس ــا و راه ه ــه جاده ه ــی ب نزدیک

ــتند. ــت هس ــل ثاب ــکونت گاه ها از عوام ــتاها و س روس
بــه گفتــه وی؛ میــزان بیومــس )بقایــای گیاهــی و جانــوری(، خــار و خاشــاک و 
ــش  ــد و نق ــه حســاب می آین ــت ب ــر ثاب ــل غی ــزو عوام ــی ج ــرایط آب و هوای ش

ــد. ــوزی ها دارن ــش س ــوع آت ــده ای در وق عم
ایــن کارشــناس ابــراز کــرد: عوامــل تغییــر پذیــر بــه طــور قابــل ماحظــه ای بــه 
شــرایط آب و هوایــی و بــه خصــوص ریزش هــای جــوی وابســته انــد و هرچــه 
در بهــار ریزش هــای جــوی مناســبی داشــته باشــیم در پــی آن مراتــع غنی تــر و 
پوشــش گیاهــی انبوه تــری خواهیــم داشــت کــه پتانســیل باالیــی بــرای رخــداد 

آتــش ســوزی در ماه هــای خشــک و گــرم بــه وجــود خواهنــد آورد.
ــاله رخ  ــه س ــا هم ــع و جنگل ه ــوزی در مرات ــه آتش س ــادآوری اینک ــا ی وی ب
می دهــد، گفــت: براســاس بررســی های بــه عمــل آمــده عوامــل طبیعــی ماننــد 
ــته و در  ــش داش ــوارد نق ــط در 5 درصــد م ــوزی ها فق ــوع آتش س ــه در وق صاعق

ــوده اســت . ــل ب ــل انســانی دخی ــا، عوام ــوارد حریق ه 95 درصــد از م
بــه گفتــه مومــن زاده؛ روشــن کــردن آتــش بــه دالیــل مختلــف و عــدم توانایــی 
ــت،  ــات در طبیع ــتعمال دخانی ــل آن، اس ــی کام ــان از خاموش ــدم اطمین ــا ع ی
رهاســازی ظــروف یکبــار مصــرف و شیشــه ای کــه بــا تابــش نــور خورشــید بــر 
ــی  ــرژی گرمای ــع خشــک در یــک لحظــه باعــث تمرکــز ان روی بطــری در مرت
ــن  ــد از رایج تری ــش می کش ــه آت ــک را ب ــان خش ــده و گیاه ــاک ش روی خاش

ــت. ــع اس ــوزی مرات ــوع آتش س ــانی در وق ــای انس خطا ه
بی توجهی به مراتع توسعه کشاورزی را می کاهد

 ایــن کارشــناس منابــع طبیعــی و کویــر شناســی در ادامــه گفتگــو در پاســخ بــه 

ایــن پرســش کــه مهم تریــن دلیــل و ضــرورت بــرای توجــه بــه مراتــع چیســت؟ 
ــر  ــص خمی ــور اخ ــه ط ــع ب ــم و مرات ــور اع ــه ط ــی ب ــع طبیع ــرد: مناب ــان ک بی
ــاورزی و  ــش کش ــد بخ ــعه و رش ــرای توس ــاک( ب ــی )آب و خ ــای اساس مایه ه
بهبــود رفــاه شــهری بــه شــمار می رونــد؛ هرگونــه کــم توجهــی بــه ایــن منبــع 
مهــم باعــث کنــد شــدن توســعه و تولیــد کشــاورزی و کاهــش پیشــرفت کیفیــت 

زندگــی در شــهر در دراز مــدت خواهــد شــد .
مومــن زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 7 هــزار گونــه گیاهــی در مراتــع کشــور 
قابلیــت رشــد دارد، بیــان کــرد: مهم تریــن و فراوان تریــن ایــن گیاهــان کــه در 
ــادام کوهــی،  ــل مشــاهده هســتند شــامل ب ــن قاب ــع شهرســتان قیروکارزی مرات
کنــار، بنــه، کلخنــگ، تنگــرس، لگجــی، کاهــو وحشــی، رمیلــک، جــو ســیخک، 
پنیــرک )تولــه(، شــکر شــفا، مریــم نخــودی )هلپــه(، آویشــن، ترشــک کوهــی، 

بارهنــگ و انجیــر کوهــی اســت.
بهــره بــرداری از مراتــع کشــور ایــران شــاید قدمتــی برابــر بــا تاریــخ ملــت ایران 
داشــته باشــد؛ در پــی سیاســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــه  ــداری ب ــای مرتع ــب طرح ه ــع در قال ــت مرات ــذاری مدیری ــور واگ ــه منظ ب
مرتعــداران و جلــب مشــارکت ایــن قشــر عظیــم در امــر تولیــد و ســرمایه گذاری 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــداران ب ــن شــغلی مرتع ــن تضمی ــع و همچنی در بخــش مرت
ــن شــده  ــی تدوی ــای اجرائ ــع دار، برنامه ه ــی مرت ــوان اجرائ ــع و ت اســتعداد مرات
اســت تــا عــاوه بــر آن کــه کمــک موثــری بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
مرتعــدار باشــد، آب و خــاک کشــور نیــز حفــظ شــود؛ منظــور از اجــرای 
ــرداری  ــره ب ــع، به ــب مرات ــد تخری ــری از رون ــع داری جلوگی ــای مرت طرح ه
صحیــح از آن، تامیــن علوفــه مــورد نیــاز بــه منظــور تغذیــه دام هــا و بــاال بــردن 

ظرفیــت مراتــع اســت.
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حمیـد افشـاری 55 سـاله از پیشـروان حـوزه دام و طیـور شهرسـتان خرامـه اسـت کـه مدیریـت مجتمـع 
دامپـروری تـوران تیهـو بـا 5 واحـد تولیـدی و مسـاحتی قریـب بـه 16.5 هکتـار را برعهـده دارد. 

افشـاری دارای تحصیـات کارشناسـی در رشـته دامپـروری، کارشناسـی ارشـد در زمینـه گیاهـان دارویی 
و دکتـرای مدیریـت کسـب و کار بـوده و بـر ایـن بـاور اسـت که علمی کـردن کشـاورزی راه نجات کشـور از 

بحـران اقتصـادی خواهـد بـود و در پاسـخ بـه سـئواالت پرتوامید گفت:

گفت و گوی پرتوامید
با حمید افشاری

نمونه استانی بخش کشاورزی

1(در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟ 

پــرورش پولــت تخمگــذار، پــرورش شــتر شــیری، پــرورش بــز شــیری ســانن و 
آلپایــن، پــرورش بــز تاقــی و بســته بنــدی شــیر پاســتوریزه و پنیــر 

۲( عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟

ــش  ــق دان ــتمر، تلفی ــاش مس ــخ، ت ــزم راس ــدی و ع ــدا، هدفمن ــه خ ــوکل ب  ت
ــی و تکنیک هــای افزایــش  ــری یافته هــای تحقیقات ــه کارگی علمــی و بومــی و ب
ــی کارشناســان  ــری توصیه هــای فن ــی و بهره گی ــه خــرد جمع ــی، توجــه ب کارای
ــق  ــاورزی موف ــر در کش ــل موث ــاری از عوام ــر و بردب ــه صب ــر از هم ــم ت و مه

ــود. خواهنــد ب

3( چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟

ــت  ــه فعالی ــغول ب ــدات دامی مش ــش تولی ــه در بخ ــت ک ــال اس ــدت 28 س  م
می باشــم.

4( بــا توجــه بــه خشکســالی های اخیــر چــه راهــکاری بــرای هرچــه 
بهتــر انجــام شــدن فعالیت هــای کشــاورزی مــد نظــر شماســت؟

ــبی  ــد فرصــت مناس ــروری می توان ــت دامپ ــالی صنع ــده خشکس ــود پدی ــا وج  ب
ــت  ــکات فرص ــمند از مش ــان هوش ــد. انس ــده باش ــرمایه گذاری در آین ــرای س ب
ــا  ــاال و ســازگار ب ــدی ب ــات تولی ــا خصوصی ــی از دام ب میســازد. انتخــاب نژادهای
شــرایط اقلیمــی، بــاال بــردن دانــش، اســتفاده از روش هــای علمــی و تکنولــوژی 

ــود. روز رونــق بخــش صنعــت دامپــروری خواهــد ب

۵( چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟ 

ــف در اعطــای مجوزهــای الزم و رویه هــای  ســخت گیــری دســتگاه های مختل
ــای  ــن هزینه ه ــاال رفت ــادی، ب ــد اقتص ــدازی واح ــه راه ان ــر هزین ــی و پ طوالن
ــن  ــرمایه بی ــوزون س ــع نام ــوار، توزی ــد خان ــوان خری ــش ت ــار کاه ــد در کن تولی

ــی  ــارات تخصیص ــزان اعتب ــودن می ــن ب ــادی و پایی ــف اقتص ــای مختل بخش ه
ــورد انتظــار را  ــدی رشــد م ــای تولی ــه بخــش کشــاورزی باعــث شــده واحده ب

نداشــته باشــند.

6( آیــا صنایــع تبدیلــی در حــوزه فعالیت هــای شــما الزم اســت و در 
منطقــه وجــود دارد؟ 

صنایــع تبدیلــی پــل ارتباطــی بیــن دو بخــش صنعــت و کشــاورزی اســت کــه 
بــا کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، افزایــش ســطح درآمــد روســتاییان، 
ایجــاد ارزش افــزوده، افزایــش اشــتغال، توســعه صــادرات و تکمیــل زنجیره هــای 
بازاریابــی زمینــه توســعه بخــش کشــاورزی را فراهــم مــی آورد. در همیــن راســتا 
پیگیــر دریافــت مجــوز و احــداث صنایــع بســته بنــدی شــیر و پنیــر در مجتمــع 

تحــت مدیریــت خــود شــدم.

۷( بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟

کشــاورزی نیــروی محرکــه رشــد اقتصــادی اســت و مهمتریــن کار بعــد از تولیــد 
ــن رو  ــدگان می باشــد از ای ــه دســت مصــرف کنن ــاندن آن ب ــر محصــول رس ه
راه انــدازی واحدهــای بســته  بنــدی و فرآوری، مشــخص شــدن وضعیــت صادرات 
ــوالت  ــازار محص ــم ب ــرای تنظی ــی ب ــکاری عمل ــدگان راه ــت صادرکنن و حمای
کشــاورزی شــده ارتقــاء تــوان مالــی، افزایــش درآمــد و ســرمایه بهره بــرداران را 
ــش  ــد نق ــای تولی ــن نهاده ه ــوان یکــی از مهم تری ــه عن ــی دارد. ســرمایه ب در پ
بســزایی در افزایــش ســطح تولیــد فعالیت هــای اقتصــادی و در نتیجــه افزایــش 

بهــره وری ســایر عوامــل تولیــد دارد.

ــه  ــود را در زمین ــات خ ــرو تجربی ــاورز پیش ــک کش ــوان ی ــه عن ۸( ب
فعالیــت خــود شــرح دهیــد و چــه توصیــه ای بــرای افــراد داریــد کــه 

ــد؟ ــت می کنن ــما فعالی ــغلی ش ــه ش در زمین

داشــتن برنامــه جامــع و مــدون، صبــر و خــود بــاوری شــاه کلیدهــای دســتیابی 
بــه موفقیــت هســتند وقتــی ایــن عناصــر بــا دانــش روز، تحقیــق و تحلیــل همراه 

ــی ممکــن می شــود. باشــند هــر ناممکن
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درخـت دارویـی انـار شـیطان، از گونه هـای گیاهـی بومی ارزشـمند، سـازگار با مناطق خشـک و نیمه خشـک 
ایران و در حال انقراض اسـت، نهال این درخت توسـط مسـئول پهنه ای در شهرسـتان الرسـتان از توابع 
اسـتان فارس تولید شـده اسـت. عالیه سـادات رفعت حقیقی از مسـئولین پهنه موفق در اسـتان فارس 
اسـت کـه بـا توجـه بـه عاقه شـخصی در امـر پژوهش و اجـرای طرح هـای تحقیقاتی اقـدام به اجـرای طرح 
بررسـی سـازگاری 20 گونـه گیـاه دارویـی آبـی و دیـم بـرای اولیـن بـار در جنـوب فـارس نمـوده و پـس از 
حصـول نتیجـه بـه ترویـج و توسـعه گیاهـان مناسـب از نظـر سـازگاری و وضعیـت بـازار پرداخته اسـت. او 

در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتـو امیـد"، از دالیـل موفقیـت، اهـداف و چالش هـای پیش روی خـود می گوید:

گفت و گوی پرتوامید 
با یک بانوی مسئول پهنه در فارس
پژوهشگر برتر، انار شیطان در الرستان

خودتــان را معرفــی کنیــد و میــزان تحصیــالت و رشــته 
بفرماییــد؟  را  تحصیلــی 

عالیــه ســادات رفعــت حقیقــی، کارشــناس ارشــد علــوم باغبانــی و گیاهــان دارویی 
ــاورزی  ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــان داروی ــناس گیاه ــوان کارش ــه عن ــتم. ب هس
ــی و  ــبزی و صیف ــه، س ــرح و برنام ــی، ط ــج، باغبان ــناس تروی ــتان و کارش الرس
ــه فعالیــت  ــه مرکــز جهــاد کشــاورزی حومــه الرســتان مشــغول ب مســئول پهن
ــق طــرح اســتخدام مهندســین ناظــر جــذب جهــاد  هســتم. از ســال 93 از طری
ــد و روســتایی  ــای تولی ــش از آن از ســال 87 در تعاونی ه کشــاورزی شــدم و پی
بــه عنــوان کارشــناس ناظــر گنــدم، ســبزی و صیفــی و ذرت علوفــه   ای مشــغول 

بــه فعالیــت بــودم.

ــتان  ــز شهرس ــدام مرک ــد ک ــماره چن ــه ش ــئول پهن ــما مس ش
ــتید؟  هس

مســئول پهنــه شــماره 12 مرکــز جهــاد کشــاورزی حومــه شهرســتان الرســتان 
هســتم کــه وســعت ایــن پهنــه 2133 هکتــار اســت.

ســطح تحــت پوشــش پهنــه شــما بــه تفکیــک اراضــی زراعــی، 
ــردار  ــداد بهره ب ــدر اســت و چــه تع ــه و دام چق ــی، گلخان باغ

ــده اند؟ ــت ش ــایی و ثب شناس
ــداد  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــر هس ــش 357 نف ــت پوش ــه تح ــرداران پهن کل بهره ب
220 نفــر بهــره بــردار زراعــی در ســطح 1520 هکتــار در زمینــه محصوالتــی از 
جملــه گنــدم، جــو، کلــزا، کنجــد، پنبــه، گوجــه فرنگــی، پیــاز و ســایر محصــوالت 

جالیــزی مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
ــی  ــان داروی ــار و گیاه ــون، ُکن ــات، زیت ــات، مرکب ــای نخی ــه باغ ه ــن پهن در ای
ــا وســعت 609.2 هکتــار وجــود دارد کــه تعــداد بهره بــرداران باغــی 160 نفــر  ب

اســت.
6 واحــد گلخانــه پــرورش ســبزی و صیفــی، آلوئــه ورا و تولیــد نشــاء بــه وســعت 
2.3 هکتــار و 30 واحــد گلخانــه موقــت تولیــد نشــاء ســبزی و صیفــی بــه وســعت 

1.5 هکتــار در ایــن پهنــه فعــال اســت.
3 اســتخر پــرورش ماهیــان گرمابــی و 27 زنبورســتان بــا 12 هــزار و ۴65 کنــدو 

در ایــن پهنــه ثبــت شــده اســت.
ــا  ــع گاوداری ب ــه و دو مجتم ــزار قطع ــت ۴85 ه ــا ظرفی ــداری ب ــد مرغ 13 واح

ــد. ــال می باش ــه فع ــن پهن ــی در ای ــت 5500 و 1800 راس ظرفی

ــش  ــت پوش ــوزه تح ــاورزی در ح ــش کش ــت بخ ــدام فعالی ک
ــت؟ ــر اس ــاخص و درآمدزات ــما ش ش

بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی و خاکــی از لحــاظ کمــی و کیفــی نخیــات 
و محصــول کنجــد و پنبــه از وضعیــت درآمدزایــی مطلوب تــری برخوردارنــد امــا 
ــود،  ــر ب ــدی کمت ــر محصــوالت تولی ــازار ب ــر نوســانات ب ــن کــه تاثی پیــش از ای
ــه  ــز در ایــن پهن ــاز نی ــه و پی ــه گوجــه فرنگــی، هندوان ســبزی و صیفــی از جمل
از جملــه محصــوالت شــاخص بودنــد. در راســتای مدیریــت منابــع موجــود نیــز 
اقــدام بــه تغییــر الگــوی کشــت بــا ترویــج و توســعه گیاهــان دارویــی در پهنــه 

نمــوده ام.

ــتید و  ــه داش ــی ک ــت خاص ــا موفقی ــاخص و ی ــای ش فعالیت ه
علــت موفقیــت خــود را بیــان کنیــد؟

بــا توجــه بــه عاقــه شــخصی در امــر پژوهــش و اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی، 
در ســال 139۴ بــه مــدت 3 ســال اقــدام بــه اجــرای طــرح بررســی ســازگاری 20 
گونــه گیــاه دارویــی آبــی و دیــم بــرای نخســتین بــار در جنــوب فــارس نمــودم 
ــر  ــب از نظ ــان مناس ــعه گیاه ــج و توس ــه تروی ــه ب ــول نتیج ــس از حص ــه پ ک

ســازگاری و وضعیــت بــازار پرداختــم.
ــد  ــه منظــور ســازگاری گیاهــان دارویــی کشــت شــده و کاهــش تلفــات، تولی ب
بیــش از 3 هــزار نهــال گیاهــان دارویــی مورینــگا، انــار شــیطان، حنــا، آویشــن 
باغــی و سپســتان را بــرای اولیــن بــار در ســال 99 در الرســتان آغــاز کــردم تــا 
ــن  ــت و کمتری ــن کیفی ــا بهتری ــر را ب ــورد نظ ــای م ــد، نهال ه ــاورزان بتوانن کش

تلفــات تهیــه کننــد.
ــاالی گوجــه فرنگــی در پهنــه مذکــور و در  ــه ســطح زیــر کشــت ب ــا توجــه ب ب
راســتای شناســایی عوامــل خســارت زا و کاهــش سمپاشــی، طــرح بررســی عوامل 
ــا  ــار ب ــوز، در ســطح 2 هکت ــره مین ــه شــب پ خســارتزای گوجــه فرنگــی از جمل
کمــک علــی فاحــت پیشــه از همــکاران مدیریــت جهــاد کشــاورزی الرســتان 
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در ســال 139۴ اجــرا شــد.
تولیــد محصــول ســالم گوجــه فرنگــی در فضــای بــاز و گلخانــه بــا هــدف کاهش 
سمپاشــی و آشــنایی کشــاورزان بــا شــیوه های مبــارزه غیــر شــیمیایی بــا آفــات، 
و توســعه گیاهــان دارویــی بومی )بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه کشــت دیــم( بــا 
ــای  ــر طرح ه ــی از دیگ ــع طبیع ــی در عرصــه مناب ــای مردم ــکاری انجمن ه هم

اجــرا شــده در ایــن پهنــه بــوده اســت.
ــر  ــورد تقدی ــی م ــان داروی ــی گیاه ــه تحقیقات ــاد مزرع ــا ایج ــال 1395 ب در س
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس قــرار گرفتــم. در ســال 1396 
بــه عنــوان کارآفریــن برتــر فــارس در حــوزه گیاهــان دارویــی شــناخته شــدم و به 
واســطه تحقیــق در زمینــه ســازگاری گیاهــان دارویــی، شناســایی گیاهــان دارویی 
بومــی و بررســی اثــرات کــود بــر مــاده موثــره و خــواص گیاهــان دارویــی، موفــق 
ــران در  ــت ای ــوزش مدیری ــش و آم ــز پژوه ــورتی در مرک ــام مش ــب مق ــه کس ب
ســال 1395 و دریافــت گواهینامــه چهــره مانــدگار پژوهشــی در زمینــه گیاهــان 
دارویــی در ســال 1396 از ایــن مرکــز پژوهشــی شــدم و در ســال 1397 عنــوان 

پژوهشــگر برتــر را در جشــنواره خیــام کســب کــردم.
ــود  ــر ک ــی تاثی ــوع "بررس ــا موض ــی ب ــای تحقیقات ــل از طرح ه ــاالت حاص مق
ــی آویشــن باغــی"  ــاه داروی ــانس گی ــات اس ــوع ترکیب ــزان و ن ــر می ــیمیایی ب ش
در ســومین کنفرانــس بین المللــی مهندســی کشــاورزی، منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت و مقالــه ای بــا عنــوان "بررســی ســازگاری و فنولــوژی گیاهــان 
دارویــی کشــت شــده در الرســتان" در هشــتمین کنفرانــس ملــی پژوهش هــای 

ــه اســت. ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــوم کشــاورزی م ــردی در عل کارب
عکــس درخــت انــار شــیطان در کتــاب THE BEAUTY OF TREES )زیبایــی 
درختــان( توســط انتشــارات Quercus لنــدن چــاپ و منتشــر شــده اســت. مولــف 
ــا  ــان را ب ــای جه ــت زیب ــد درخ ــام Michael Jordan یکص ــه ن ــاب ب ــن کت ای
عکــس و توضیحــات در مــورد ویژگی هــای درخــت، رویشــگاه و... معرفــی کــرده 

اســت.

ــش را  ــت پوش ــرداران تح ــا بهره ب ــر ب ــاط موث ــی ارتب چگونگ
ــد؟ بفرمایی

مروجــان بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بــا بهره بــرداران و اثرگــذاری بــر 
نگرش هــا، عقایــد و رفتارهــای روســتائیان و کشــاورزان نیــاز بــه اعتبــار باالیــی 
دارنــد کــه بــه راحتــی از طریــق آن مــورد قبــول واقــع شــوند، تلفیــق کانال هــای 
ــن  ــر دوی ای ــتفاده از ه ــی و اس ــن ارتباط ــای نوی ــا فناوری ه ــاط بومی ب ارتب

ــاط خواهــد داشــت. ــر بخشــی ارتب ــر بســیار عمیقــی در اث ــال هــا تأثی کان
تعامــل مســتقیم بــا بهــره بــردار و حضــور در مزرعــه و بیــان توصیه هــای فنــی 
ــن  ــر ای ــر گــذار اســت، عــاوه ب ــرداران بســیار اث ــه بهره ب ــه صــورت عینــی ب ب
نیازهــا و مشــکات کلــی مــزارع بــه دهیــاران و شــورای روســتا اطــاع رســانی 

ــد. ــدام کنن ــرداران اق ــع مشــکات بهره ب ــز در رف ــا نی ــا آنه ــم ت می کن
ــد از مزرعــه، توصیه هــای  ــردار در زمــان بازدی در صــورت عــدم حضــور بهــره ب
الزم را بــه طــور کامــل و بــا جزئیــات از طریــق فضــای مجــازی یــا تمــاس تلفنی 

ــردار منتقــل می کنــم. ــه بهــره ب ب
ــاری، شــورا و  ــه دهی ــر ارســال ب ــه و بروشــورهای ترویجــی را عــاوه ب اطاعی
ــاورزی  ــای کش ــار در گروه ه ــتاها و انتش ــی از روس ــال در برخ ــای فع تعاونی ه
فضــای مجــازی، بــه صــورت کلیــپ و پیــام صوتــی منتشــر می کنــم، چــرا کــه 
ــی  ــای صوت ــد، پیام ه ــری برخوردارن ــواد کمت ــه از س ــرداران ک ــی از بهره ب برخ

ــد. ــته باش ــب ترویجــی داش ــا از مطال ــی آنه ــر بیشــتری در آگاه ــد تاثی می توان
بــه عنــوان یــک مــروج پهنــه در خصــوص نظــام نویــن ترویــج 

ــداف  ــه اه ــد و در راســتای دســتیابی ب چــه پیشــنهاداتی داری
آن چــه کارهایــی در دســتور کار پهنــه خــود قــرار داده ایــد؟
ــردی  ــورت کارب ــه ص ــی ب ــای تحقیقات ــی و یافته ه ــش فن ــری دان ــه کار گی ب
بــا توجــه بــه نیــاز کشــاورزان هــر منطقــه و تغییــر رفتــار و دیــدگاه ســنتی بــه 
ســمت شــیوه های نویــن کشــاورزی از طریــق برگــزاری کاس هــای آموزشــی-

ــای  ــی، طرح ه ــای الگوی ــرای طرح ه ــه، اج ــای روز مزرع ــی، کاس ه ترویج
امیــد و همچنیــن ارتبــاط بــا محققیــن معیــن بــا هــدف انتقــال موثــر یافته هــای 
تحقیقاتــی بــا حضــور مســتمر در مــزارع کشــاورزان بســیار موثــر اســت. همچنیــن 
ــه امــور دام،  برگــزاری دوره هــای آموزشــی در زمینه هــای غیرتخصصــی از جمل
صنایــع تبدیلــی و قوانیــن امــور اراضــی بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه وظایــف 
مدیــران پهنــه بــا هــدف تعامــل بیشــتر بــا بهره بــرداران پهنــه ضــروری اســت.

ــر  ــی ه ــی و خاک ــع آب ــه مناب ــه ب ــا توج ــم ب ــا اقلی ــازگار ب ــان س ــج گیاه تروی
منطقــه، افزایــش ضریــب مکانیزاســیون بــا اســتفاده از ترویــج و توســعه کشــت 
ــی  ــن، معرف ــس پایی ــا دروه کارن ــد ب ــا دســتگاه کــف کار، معرفــی ســموم جدی ب
ــر  ــا در نظ ــدم ب ــول گن ــر محص ــد و پ ــام جدی ــد و ارق ــی جدی ــای گیاه گونه ه
گرفتــن شــرایط منطقــه ای، ترویــج تولیــد محصــول ســالم و کاربــرد روش هــای 
غیــر شــیمیایی در مبــارزه بــا آفــات در مــزارع ســبزی و صیفــی و باغــات، ترویــج 
ــا  ــات ب ــژه در نخی ــه وی ــت ب ــه ورمی کمپوس ــی از جمل ــای آل ــرد کوده کارب
ــزی خــاک، کاهــش تراکــم علف هــای هــرز و کاهــش  ــود حاصلخی هــدف بهب
هزینــه هــا باعــث بهبــود کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی در پهنــه تحــت 

پوشــش شــد.
ــه  ــی ب ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــتایی و برگ ــان روس ــا زن ــتقیم ب ــاط مس ارتب
ــر  ــا دفت ــل ب ــن تعام ــان همچنی ــت زن ــی و فعالی ــطح آگاه ــش س ــور افزای منظ
ــه منظــور تعامــل دو ســویه و برگــزاری کارگاه هــای  ــداری ب ــوان فرمان امــور بان
آموزشــی جهــت بانــوان شــاغل از جملــه فعالیت هــای ترویجــی در حــوزه زنــان 

ــوده اســت. ب

ــرداران از  ــط بهره ب ــت توس ــوی کش ــت الگ ــور رعای ــه منظ ب
چــه ابزارهــا، تعامــالت و برنامه هایــی بهــره می بردیــد و آیــا 

ارتبــاط موثــر دوســویه در پهنــه شــکل گرفتــه اســت؟
ــاران، اعضــای شــورا و معتمدیــن محلــی در خصــوص  ــا دهی  تعامــل مناســب ب

ــود. ــی و اقتصــادی انجــام می ش ــرح از لحــاظ فن ــی ط معرف
ــوت  ــی و دع ــزارع الگوی ــاد م ــره، ایج ــه چه ــره ب ــرادی و چه ــای انف آموزش ه
ــد از طــرح در مراحــل مختلــف رشــدی، اطــاع  ــه منظــور بازدی از کشــاورزان ب
رســانی در زمینــه قیمت هــای خریــد تضمینــی و بیمــه محصــوالت کشــاورزی، 
ــس و  ــت، عک ــورت پادکس ــه ص ــی ب ــای ترویج ــا و پیام ه ــال اطاعیه ه ارس
ــه شــناخت  ــا توجــه ب ــرداران ب ــاه و بهره گیــری از نظــرات بهره ب فیلم هــای کوت
ــان  کامــل از مســائل بومی منطقــه ای در توســعه کشــاورزی و جلــب اعتمــاد آن

بســیار موثــر اســت.
از جنبه هــای رفتــاری و  فعالیــت  بــا شــناختی کــه در مــدت 12 ســال 
پتانســیل های کشــاورزی در مناطــق تحــت پوشــش کســب نمــودم، همچنیــن 
ــدود  ــا ح ــا ت ــکات آنه ــائل و مش ــیاری از مس ــری بس ــخگویی و پیگی ــا پاس ب
زیــادی توانســته ام اعتمــاد بهره بــرداران را جلــب نمایــم و عــاوه بــر کشــاورزان 
پیشــرو، کشــاورزان جــوان بــا تجربــه کــم، نیــز مشــتاق بــه همــکاری در اجــرای 

ــتند. ــد هس ــای جدی طرح ه
فنــاوری نویــن ماننــد GIS در رصــد و پایــش پهنــه شــما چــه 

کاربــردی دارد؟
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 ،GIS بــا هــدف بــه کارگیــری تکنولوژی هــای روز و در حــد امکانــات موجــود از
ــق ســطوح کشــت محصــوالت زراعــی و باغــی در  ــن دقی ــی و تعیی در مکان یاب

ــرم. ــه تحــت پوشــش بهــره می گی پهن
ــعه  ــازمان )توس ــای س ــق اولویت ه ــرای تحق ــده ب ــام ش ــاخص انج ــای ش کاره
ــد  ــای تولی ــره وری نهاده ه ــش به ــزا، افزای ــه ای، کاشــت کل کشــت های گلخان

بــه ویــژه آب و....( در محــدوده پهنــه خــود را بیــان کنیــد.
توســعه کشــت گلخانــه ای در ســطح 3.8 هکتــار، اجــرای آبیــاری تحــت فشــار در 
ســطح 300 هکتــار طــرح یارانــه ای و حــدود 500 هکتــار خــود اجرایــی در ســطح 
مــزارع و باغــات، اجــرای طــرح تولیــد محصــول ســالم، اســتفاده از دســتگاه کــف 
کار بــه دلیــل شــوری آب چــاه هــا، تحقیــق و توســعه کشــت گیاهــان دارویــی 
آبــی و دیــم در فضــای بــاز و گلخانــه ای و تحقــق بیــش از ســطح ابــاغ شــده، 

اقدامــات شــاخصی اســت کــه موفــق بــه انجــام آن شــدم.
ــت  ــه تح ــت منطق ــه از هف ــه اینک ــه ب ــا توج ــزا ب ــت کل ــعه کش ــه توس در زمین
ــزارع  ــزا اســت، م ــرایط کشــت کل ــه دارای ش ــک منطق ــا ی ــه، تنه پوشــش پهن
مســتعد در ایــن منطقــه بــه کشــت کلــزا اختصــاص یافتــه اســت کــه بــا اطمینــان 

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــال های آت در س

چگونگــی برنامه ریــزی بــرای تحقــق اهدافتــان در پهنــه 
تحــت مدیریــت و اجرایــی کــردن ایــن برنامــه هــا را شــرح 

ــد؟ دهی
ــیل های  ــه پتانس ــرداران از جنب ــه بهره ب ــبت ب ــل نس ــی کام ــناخت و آگاه ش
ــای  ــال یافته ه ــاورزان در انتق ــا کش ــل ب ــراری تعام ــه ای و برق ــردی و منطق ف

ــود. ــات ب ــه اقدام ــاورزی از جمل ــن کش نوی
ــر  ــا در نظ ــردن آن ب ــی ک ــازمان و اجرای ــت دار س ــای اولوی ــی طرح ه بررس
ــیل  ــری از پتانس ــره گی ــردار ؛ به ــره ب ــدی به ــه و توانمن ــرایط منطق ــن ش گرفت
ــن و  ــای نوی ــا و یافته ه ــال اطاعیه ه ــه در انتق ــر منطق ــددکاران ترویجــی ه م
ــش  ــا هــدف افزای ــرداران ب ــه بهره ب ســپردن برخــی از فعالیت هــای ترویجــی ب
ــر  ــرداران از دیگ ــارکت در بهره ب ــزه مش ــاد انگی ــاد و ایج ــب اعتم ــل، جل تعام

ــات اســت. اقدام

ــه خــود  ــر جهــاد کشــاورزی پهن ــد وزی ــه بای هــر مســئول پهن
باشــد شــما تــا چــه میــزان در ایــن امــر موفــق بودیــد؟ دالیــل 

موفقیــت خــود را شــرح دهیــد؟
ــر عملیــات اجرایــی و ترویجــی  از آنجایــی کــه مســئول پهنــه نقــش نظــارت ب
ــرداران و  ــه بهره  ب ــا هم ــاط ب ــراری ارتب ــئولیت برق ــته و مس ــده داش ــه عه را ب
ــات  ــش تحقیق ــا بخ ــاط ب ــاد ارتب ــش و ایج ــت پوش ــه تح ــدگان پهن تولیدکنن
ــا  ــی کشــاورزان و اجــرای سیاســت  ه ــع مشــکات فن کشــاورزی در جهــت رف
ــات  ــد از اطاع ــردی بخــش کشــاورزی را به عهــده دارد، بای و برنامه هــای راهب
جامــع در تمامی زمینه هــای کشــاورزی برخــوردار باشــد کــه ایــن امــر از طریــق 

ــود. ــق می ش ــر محق ــردی و موث ــای کارب آموزش ه
ایجــاد تعامــل دو ســویه بــا بهره بــرداران همچنیــن اجــرای برنامه هــا و 
ــاد  ــه، ایج ــر منطق ــیل ه ــاس پتانس ــر اس ــازمان ب ــت دار س ــای اولوی طرح ه
ــه و محققیــن  ــر بیــن کشــاورز، مســئول پهن ــاط موث ســایت های الگویــی و ارتب
ــن  ــه کار گرفت ــی و ب ــش اجرای ــه بخ ــی ب ــای تحقیقات ــال یافته ه ــن در انتق معی
ــادل اطاعــات در تحقــق اهــداف  روش هــای مناســب آموزشــی در راســتای تب

ــت. ــر اس ــیار موث ــه بس ــئول پهن مس
بــا توجــه بــه وســعت فعالیــت مدیــران پهنــه در حوزه هــای مختلــف کشــاورزی، 
ــد در  ــه می توان ــران پهن ــده مدی ــر عه ــا ب ــولیت ه ــایر مس ــرار دادن س ــدم ق ع

ــر واقــع شــود. ــان موث افزایــش تمرکــز، بهــره وری و موفقیــت آن

عــالوه بــر شــیوه های مرســوم کنونــی چــه پیشــنهاد یــا 
پیشــنهاداتی بــرای افزایــش دانــش در هکتــار داریــد؟

بازدیــد کشــاورزان پیشــرو از طرح هــای موفــق ســایر شهرســتان ها و اســتان ها، 
دنبــال کــردن برنامه هــای ترویجــی رســانه ای کــه بــه معرفــی روش هــای نویــن 
و بررســی همــه جانبــه طرح هــای موفــق کشــاورزی می پردازنــد از جملــه ســام 
کشــاورز، ســام آبــادی، کنــکاش و ... از جملــه اقدامــات پیشــنهادی در راســتای 

افزایــش دانــش در هکتــار اســت.
ــور  ــه منظ ــدگان ب ــه تولیدکنن ــوزش ب ــازی و آم ــای آگاه س ــتفاده از برنامه ه اس

ــت. ــر اس ــه موث ــن زمین ــز در ای ــاورزی نی ــات کش ــش ضایع ــرل و کاه کنت
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

بـا توجـه بـه اینکه بهبـود بهـره وري یکي از اهداف مسـتمر هر سـازمان اسـت و 
ایـن امـر تابعي از بهسـازي عملکرد کارکنان اسـت، در این رابطـه ارزیابي عملکرد 
کارکنـان نقـش برجسـته اي پیـدا مـي کنـد زیـرا اگـر نظـام ارزیابي بـه گونه اي 
اثـر بخـش، طراحـي گـردد باعـث مي شـود کـه ارزیابـي بـراي اهـداف و مقاصد 
ارزیابـي مثـل ترفیـع، تنـزل، پرداخـت، ... و مقاصـد پرورشـي مثـل برنامـه ریزي 
)به سـازي عملکـرد و توانمندسـازي کارکنـان و ...( موثـر، واقـع شـود. فرآیندهاي 
ارزیابـي عملکـرد بـا توجـه بـه کاربردهـاي فـراوان نتایـج حاصـل از آن، نیازمنـد 

توجـه خاصـي مي باشـد.
پژوهش هـاي زیـادي در زمینـه کاربـرد نتایـج حاصـل ازارزیابي صـورت گرفته، از 
آن جمله پژوهشـي اسـت که توسـط " اسـتیفن رابینز" در 600 سـازمان شـده که 

یافته هـاي ایـن پژوهش ذیا نشـان داده شـده اسـت.
پاداش دهي 85/6

بازخورد عملکردي 65/1
آموزش و بهسازي منابع سازماني 6۴/3

ارتقاء و ترفیع ۴5/3
برنامه ریزي نیروي انساني ۴3/1
ارتقاء یا انفصال از خدمت 30/3

تحقیقات ومطالعات نیروي انساني 17/2
در پژوهشـي که در بیش از 500 شـرکت انجام شـده اسـت حدود 90% شرکت ها 
از سیسـتم ارزیابـي عملکـرد براي افزایـش پرداخت شایسـتگي و 87% براي مرور 
عملکـرد و 79% بـه عنـوان فرصتـي بـراي تعییـن اهـداف دوره آینـده اسـتفاده 

کرده انـد.
طـي یـک نظـر سـنجي از 106 روان شـناس صنعتـي 10 کاربـرد مختلـف بـراي 
داده هـاي حاصـل از ارزیابي عملکرد عنوان شـده اسـت که به ترتیـب عبارتند از : 

1- مدیریت حقوق و دستمزد
2- ارائه بازخورد عملکردي

3- شناسائي نقاط قوت و ضعف افراد
۴- مستندسازي

5- تشخیص عملکرد فردي
6 - شناسائي عملکرد ضعیف 

7- کمک به تعیین و تعریف اهداف
8- تصمیمات در خصوص ترفیع

9- بازخرید و یا بازنشستگي پرسنل
10- ارزیابي میزان دستیابي به اهداف

در ایـن سیسـتم های ارزیابـی عملکـرد همچنیـن مدیـران می تواننـد بـا توجـه 
و  توانمندي هـا  پـرورش  امـکان  افـراد،  ارزیابـي عملکـرد  از  نتایـج حاصـل  بـه 
شایسـتگي هاي کارکنـان را از طریـق برنامه ریزي کار راهه شـغلي و تعیین مسـیر 
شـغلي در آینـده فراهـم نمـوده چشـم انـداز شـغلي روشـن تـري را بـراي رشـد و 

پیشـرفت آن هـا مهیـا نمایند.
پیامدهـاي  عنـوان  تحـت  عملکـرد  ارزیابـی  نظـر سیسـتم  مـورد  دسـتاوردهاي 
سـاختاري و رفتـاري در فرآینـد توسـعه منابـع انسـاني کارکنان ذیـا نمایش داده 

است. شـده 

پیامدهاي ساختاري:
- برنامه ریزي، تعیین مسیر شغلي و تعدیل حقوق و مزایا و بهسازي عملکرد

- کارمندیابي وانتخاب وتعیین نیازهاي آموزشي و بهبود ارتباطات داخلي
- کاهش تعارضات و فشارهاي رواني سازمان و توسعه خاقیت و نوآوري

- شناخت استعدادهاي بالقوه

پیامدهاي رفتاري:
- هـم سـویي اهـداف فـردي و اهـداف سـازماني و بهبـود مسـتمر عملکـرد و 

انسـاني  نیـروي  بهـره وري 

1- تعریف مدیریت عملکرد:
• فراینـدي اسـت مبتنـي بر مجموعـه اي از فعالیت هـا، به نحوي که بهبود مسـتمر 

سیـستم
ارزیــابی

عملــــکرد
کارکـــــنان
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عملکـرد افـراد و گروه هـا در راسـتاي بهبـود راهبـردي و اثربخشـي سـازماني را 
مي کند. تضمیـن 

از فلسـفه، رویکـرد و نظـام مدیریتـي و اجرایـي اسـت کـه تمامـي  • تلفیقـي 
فعالیت هـاي سـازمان را در بـر مي گیـرد و از آنها براي دسـتیابي به اهـداف نهایي 

سـود مي بـرد.
• نظـام مدیریـت عملکـرد با تاکید بـر اثربخشـي و کارایي فعالیت ها به دسـتیابي 

سـازمان به تعالـي و سـرآمدي در عرصه رقابتي کمـک مي کند.

2-تعریف ارزیابی عملکرد:
• مجموعـه اي از اقدامـات رسـمي براي بررسـي عملکـرد در فاصله زمـان معیني 

اسـت و بـه تمامي عوامـل مرتبط بـا کارکرد مي پـردازد. 
• مقایسه اي است بین آنچه که وجود دارد و آنچه که مطلوب است.

• تعیین ارزش چیزي براي منظور معین و بر اساس معیارهایي مشخص است.
اندازه گیـري کار و نتیجـه بـه دسـت آمـده از کار بـا مقیـاس و  • سـنجش و 

شـاخص هاي کمـي و کیفـي بـه طـور دقیـق اسـت.
• ارزیابـي عملکـرد افـراد عبـارت از سـنجش میـزان تـاش و حـدود موفقیـت 

کارمنـد در اجـراي وظایـف شـغلي و تکالیـف رفتـار مـورد انتظـار اسـت.
• فرضیـه بنیـادي ارزیابـي، تمایـز و تفـاوت افراد و توانایـي آن هـا و قابلیت تغییر 

ایـن توانایي هـا و در نتیجـه تفـاوت کارایـي بـر مبناي عملکرد آن هاسـت.

3- ارزیابي عملکرد بارویکرد منابع انسانی:
- ارزیابـي  عملکـرد فرآیندي  اسـت  کـه  در آن  مدیران  و سرپرسـتان  رفتار کارکنان  
را مشـاهده  و بررسـي  مي کننـد تـا بتوانند بازخوردهـاي  الزم  را دربـارة  نقاط  قوت  و 

ضعـف  رفتارشـان  به  آنها ارائـه  کنند. 
- ارزیابـي  عملکـرد عبارتسـت  از تعییـن  درجـه  کفایـت  و لیاقت  کارکنـان  از لحاظ  
انجـام  وظایـف  محولـه  و قبـول  مسـئولیت ها در سـازمان  که  ایـن  ارزیابـي  باید به  

طـور عینـي  و منظم  انجـام  پذیرد. 
- ارزیابـي  عملکـرد »یعنـي  سـنجش  نسـبي  عملکـرد انسـاني  در رابطـه  بـا نحوة  
انجـام  کار مشـخص  در یـک  دوره  زمانـي  معین  در مقایسـه  با اسـتاندارد انجام  کار 
و همچنیـن  تعییـن  اسـتعداد و ظرفیت هـاي  بالقـوه  فرد بـه  منظـور برنامه  ریزي  در 

جهـت  بـه  فعلیـت  در آوردن  آنها«. 
سئواالتی که در ارزیابی عملکرد اساسی است:

•چه چیزي را ارزیابي کنیم؟ )معیارهاي ارزیابي(

• چه زماني ارزیابي را انجام دهیم؟
• چه کسي / چه کساني ارزیابي کنند؟
• با نتایج حاصل از ارزیابي چه کنیم؟

• ارزیاب به چه ویژگي ها و مهارت هایي نیاز دارد؟
• نتایج ارزیابي را چگونه به ارزیابي شوندگان منعکس کنیم؟

4- روش هاي مختلف ارزیابي عملکرد
روش هـاي مـدون مختلفـي جهـت هدایت جلسـات ارزیابـي عملکرد، وجـود دارد 

کـه اهـم ایـن روش ها بـه شـرح زیر مي باشـند:
1-۴- روش امتیازبندي

2-۴- روش رتبه بندي مستقیم
3-۴- روش هاي غیر متدوال 

روش هـاي غیـر متـداول دیگـري نیز جهـت ارزیابي عملکـرد کارکنان وجـود دارد 
کـه مي تـوان بـه روش هـاي زیر اشـاره کرد:

• روش نمودار سنجش کارکنان 
• روش غیر متداول دیگر، روش انتخاب اجباري است. 

5- ارزیابي عملکرد توسط چه کساني و در چه مکاني 
قابل اجرا مي باشد؟

یـا سرپرسـتان  مسـتقیم  مدیـر  توسـط  کارکنـان  ارزیابـي  اغلـب سـازمان ها  در 
کارکنـان انجـام مي گیـرد زیرا مدیران مسـتقیم از تناسـب نیازها، بایدهـا و نبایدها 
و قابلیت هـاي مشـاغل و جایگاه هـاي سـازماني واحـد، و همچنیـن نقـط ضعـف و 
قـوت کارکنـان خـود آگاهنـد و همچنیـن از آنجایي که بـه طور متـداول و معمول 
مدیـران مسـتقیم بـر نحوه پـاداش، ارتقـاء، تنـزل رتبه کارکنـان خود اعمـال نظر 
مي نماینـد، قطعـًا کارکنـان نیـز اعتبار بیشـتري براي ارزیابي ایشـان قائل هسـتند. 
البتـه ایـن مانع از آن نیسـت کـه جهت جلوگیـري از پیـش داوري و اعتباردهي به 

ارزیابـي، ایـن فرآیند توسـط شـخص ثالث انجـام گیرد.
مـکان ارزیابـي نیـز بهتر اسـت در اطـاق کنفرانـس، بـه صـورت رو در رو انتخاب 
شـده و اختـاف سـطحي )از نظـر فیزیکـي( بیـن ارزیـاب و ارزیابي شـونده وجـود 
نداشـته باشـد. بهتر اسـت مـکان برگزاري جلسـه ارزیابي سـاکت بوده و سـایرین 
نیـز نبایـد مذاکرات جلسـه ارزیابي را بشـنوند. زمان مناسـب براي برگزاري جلسـه 
ارزیابـي در حـدود نیـم سـاعت کافیسـت. هرچنـد ارزیابي شـونده حـق دارد پس از 
پایـان جلسـه ارزیابـي از نتایـج ارزیابي و نظـرات ارزیاب در مورد خـود مطلع گردد 
ولـي بهتـر اسـت در طي جلسـه و قبـل از پایـان ارزیابـي، از نظرات ارزیـاب مطلع 

نگردد.
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ره آورد تـعالی
در سازمان جـهاد کشاورزی

استان فارس
میعاد امین پور 

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری
سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

نقش نظام های مدیریتی در تعالی سازمان 
توسـعه مدیریـت، فرآینـدی اسـت که طی آن سـطح دانـش و مهـارت و اطاعات 
سـطوح سـه گانـه مدیریـت )مدیـران عالـی، مدیـران میانـی، مدیـران پایـه( ارتقا 
و  اسـتعدادها  مجموعـه  تکامـل  بـرای  الزم  شـرایط  اسـتقرار  موجبـات  یافتـه، 

توانائیهـای سـازمان را فراهـم خواهـد آورد. 
در ادبیـات مدیریـت دولتـی در مفاهیـم متعددی از واژه " تحول" یاد شـده، از بهبود 
و اصـاح مختصـر گرفتـه تـا مهندسـی مجـدد نظـام اداری در چارچـوب تحقـق 
اهـداف و اسـتراتژی هـا از اثربخشـی نظـام اداری تـا ارتقـای کارایـی، از سـرعت 
عمـل در خدمـت رسـانی تـا انقاب در نظـام اداری مبتنـی بر تحـوالت اقتصادی، 
محیطـی اجتماعـی، سیاسـی و حقوقی و همچنین پیشـرفت های حـوزه ی فناوری 
و دانـش در راسـتای نیازهای کشـور عنوان شـده تـا جائیکه از برنامـه ی تحول در 

نظـام اداری بـه عنـوان برنامـه اصاح نظـام اداری یاد می شـود.
بنابرایـن بـی شـک کارآمـدی نظـام اداری به عنوان ابـزار مدیریـت و اداره ی امور 
در سـطوح مختلـف کشـور، ابـزار ارائـه خدمـات مناسـب، حسـاس و اساسـی بـه 
جامعـه، ابـزار مقابلـه بـا شـرایط خـاص و ضـروری و در نهایت بسـتر دسـتیابی به 

رشـد و توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی، جایـگاه قابل توجهـی دارد.
بهبـود و توسـعه  اسـتقرار سیسـتم های  بـا  اغلـب سـازمان ها  امـروزه  از طرفـی 
کیفیـت، به ویـژه سیسـتم های کیفیـت فراگیـر درصدد هسـتند تا ضمن شناسـایی 
نقـاط قـوت و ضعـف خـود، طرح هـای بهبـود الزم را در جهـت رسـیدن بـه وضع 
مطلـوب تعریـف کـرده و بـه مرحله اجـرا در آوردند از جملـه آنها می تـوان به  مدل 

تعالـی سـازمانی اشـاره کرد. 
مـدل تعالـی سـازمانی یـک ابـزار عملیاتی قوی اسـت کـه می تواند بـرای مقاصد 
مختلفـی توسـط سـازمان هـا بـه کار گرفتـه شـود. امـا بایـد دقـت کرد کـه تعالی 
سـازمانی یـک برداشـت نظـری و تئوریـک نیسـت بلکـه بـه دسـت آوردن و ارائه 
نتایـج ملمـوس و قابـل مشـاهده ای اسـت که مبتنـی بر شـواهد بوده تـا پایداری 

نتایج تدوام داشـته باشـد. 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه منظـور تحقـق هـدف اسـتراتژیک 
سـازمانی سـرآمد در منظـر رشـد و یادگیـری بـا اسـتقرار مـدل تعالـی سـازمانی و 
هدف گذاری هـای مبتنـی بـر نقشـه ی راه تعالـی موفـق به دسـتیابی بـه اهدافی 

: ن همچو
- دریافـت جوایـز تعالـی )دریافت جایـزه ی 2،3،۴سـتاره در سـطح تقدیرنامه طی 

سـال های 96 - 97 - 98(
ی  نقشـه   33 تدویـن  و  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی  مدیریـت  نظـام  اسـتقرار   -
اسـتراتژی در کلیـه ی واحدهای سـتادی سـازمان و تدوین کارت امتیـازی متوازن 
بـه منظـور عملیاتـی نمودن تحقـق اهـداف اسـتراتژیک و تهیه برش شهرسـتانی 

و مراکـز جهـاد کشـاورزی بـه منظور تسـری اهـداف در سـطوح مختلف سـازمان.
- طراحـی و جـاری سـازی 16 مـدل مدیریتی و پیاده سـازی الزامات 9 اسـتاندارد 
بیـن المللـی بـا هـدف بهبود و توسـعه نظـام مدیریتـی در سـازمان و تحقق هدف 

سـازمانی سرآمد.
شـایان ذکـر اسـت هـدف اصلی مـدل هـا و اسـتانداردها بهبـود مسـتمر فرآیندها 
و خدمـات سـازمان، تحقـق ماموریت هـای کلیـدی، حصـول اطمینـان از اسـتقرار 
رویکردهـای فرآینـدی مبتنـی بـر اصـاح و بهبود مـداوم در سـازمان می باشـد.

سخن آخر : 
مدیریـت بـه طـور کلـی در سـازمان دارای دو وجـه اسـت : یـک وجـه کـه بـه 
»اهـداف سـازمان« برمی گـردد و دیگـر وجهـی که به »اهـداف کارکنـان« منجر 
می شـود. وظایـف برنامه ریـزی، سـازماندهی، هماهنگـی و کنتـرل، از وظایفـی 
اسـت کـه به طور مسـتقیم بـه »اهداف سـازمان« منتهـی می شـوند و انگیزش و 
بسـیج نیـرو کـه »افـراد« را در رسـیدن بـه اهدافشـان کمـک می کند. بـه همین 
اعتبـار، بهبـود مدیریـت یعنـی توجـه کردن بـه وظایف مدیـر در جهت رسـیدن به 

 . »اهداف سـازمان« 
بـه تعبیـری دیگـر؛ رشـد، بالندگـی و توسـعه شـاخص ها و پارامترهایـی کـه برای 
تحقـق توسـعه مدیریـت مـورد نیـاز اسـت، هرکـدام زمینـه سـاز تعالی سـازمان و 
تحقـق اهـداف تعییـن شـده ی آن اسـت. بـه عبـارت دیگر، ضمـن اینکـه معرفی 
مـدل تعالـی عملکـرد می توانـد در صـدر برنامه هـای توسـعه مدیریـت قرارگیـرد 
می بایسـت بـر ایـن بـاور بـود کـه هرچـه در برنامه ریـزی بـرای توسـعه اجـزای 
سیسـتم )ازجملـه مدیریـت( کوشـا باشـیم طبیعتـًا بـه همـان میـزان دسـتیابی به 

تعالـی سـازمانی نیـز محقق خواهدگشـت.
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معرفی گیاه دارویی رزماری

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس کمیته 

گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

مشخصات گیاهشناسی
 officinalis Rosmarinus ــی ــام علم ــا ن ــی ب ــل کوه ــا اکلی ــاری ی رزم
گیاهــی اســت از خانــواده Lamiaceae Labiatae رزمــاری گیاهــی اســت 
علفــی، پایــا، دارای ســاقه های چوبــی و بــه ارتفــاع نیــم تــا یــک متــر. ســاقه 
ــا  ــرگ هــا ســبز، دائمــی و بســیار معطــر، ب ــاد، ب ــا انشــعابات زی آن مســتقیم ب
کنــاره برگشــته، باریــک و دراز و نــوک تیــز کــه بــه صــورت متقابــل بــر روی 
ســاقه قــرار دارنــد. ســطح فوقانــی بــرگ بــه رنــگ ســبز و ســطح تحتانــی آن 

بــه علــت وجــود کــرک هــا بــه رنــگ ســبز متمایــل بــه ســفید اســت.
ــار  ــه در کن ــی روشــن اســت ک ــگ آب ــه رن ــاه کوچــک و ب ــن گی ــای ای گل ه
برگ هــا می روینــد. میــوه رزمــاری از نــوع فندقــه و بــه رنــگ قهــوه ای تیــره 

اســت.

پراکنش جغرافیایی
گیــاه دارویــی رزمــاری بومی نواحــی مدیترانــه اســت. ولــی در نواحــی مختلفــی 
از جهــان کشــت می شــود. ایــن گیــاه از نواحــی اســپانیا، مراکــش، یوگســاوی 
ــیر  ــور از گرمس ــق کش ــتر مناط ــاری در بیش ــود. رزم ــادر می ش ــس ص و تون
ــه منظــور  ــاه ب ــن گی ــف کشــت  می شــود. از ای ــیر در ســطوح مختل ــا سردس ت

ــود. ــتفاده می ش ــازل اس ــا من ــا و ی ــا، بلواره ــبز در پارک ه ــداث فضــای س اح

 ترکیبات شیمیایي گیاه رزماری
مهمتریــن ترکیــب شــیمیایی گیــاه دارویــی رزمــاری 1 تــا 2/5 درصــد اســانس 
ــن،  ــول، لیمون ــامل: بورنئ ــاری ش ــانس رزم ــود در اس ــواد موج ــد. م می باش
ــه  ــانس ب ــات اس ــت. ترکیب ــن اس ــا پین ــر و آلف ــینئول، کامف ــن، 1 و 8 س کامف
شــرایط محــل کشــت ارتبــاط دارد. ترکیبــات دیگــر گیــاه اســیدهای فنلــی از 
جملــه اســید روزماریــک، کافئیــک اســید و کلروژنیــک اســید اســت. همچنیــن 
ــد  ــی مانن ــخ دی ترپن ــواد تل ــا، م ــاد، فاونوئیده ــدار زی ــه مق ــیات ب سالیس

ــاری هســتند. ــده اســانس رزم ــزای تشــکیل دهن ــوزول از دیگــر اج کارن

خواص درماني
ــه  ــرای رایح ــت و ب ــیدان اس ــن E و آنتی اکس ــی ویتامی ــع عال ــاری منب - رزم
ــش  ــرای کاه ــود. ب ــتفاده می ش ــی اس ــی و عصب ــتگی ذهن ــع خس ــی و رف درمان
اســترس، تســکین ســردرد، تســکین آســم و درمــان برونشــیت اســتفاده می شــود. 
ــرای  ــوان دهان شــویه ب ــه عن ــده دارد و ب ــت ضدفونی کنن ــاری خاصی روغــن رزم
ــزش مــو  ــوع دهــان اســتفاده  می شــود رزمــاری در درمــان ری ــوی نامطب ــع ب رف
ــردن  ــزه دار ک ــرای م ــاری ب ــازه و خشــک شــده رزم ــر اســت. برگ هــای ت موث
ــیب  ــرغ، س ــم م ــر، تخ ــارچ، پنی ــه، ق ــره، گوج ــت ب ــف، گوش ــی، بی ــرغ، ماه م
ــه  ــاه ب ــرد دارد. روغــن معطــر ایــن گی زمینــی، ســرکه و کره هــای گیاهــی کارب

صابون هــا، کرم هــا، لوســیون ها و عطر هــا اضافــه می شــود.

کاشت
ــن روش  ــا بهتری ــود. ام ــر می ش ــی تکثی ــی و رویش ــه دو روش جنس ــاری ب رزم
ــر، در  ــن روش تکثی ــت. در ای ــی اس ــر رویش ــاری روش تکثی ــر رزم ــرای تکثی ب
ــاله را  ــه س ــا س ــای خشــبی دو ت ــن و اردیبهشــت( قلمه ه ــار )فروردی فصــل به
بــه طــول تقریبــی 10 ســانتی متر و قطــر ســاقه 0/5 ســانتی متر از گیــاه مــادری 
ــه  ــس از ریش ــد و پ ــط می کارن ــت متوس ــا باف ــه ای ب ــرده و در خزان ــدا ک ج
ــد  ــد. هــر قلمــه بای ــه زمیــن اصلــی منتقــل می کنن دارکــردن قلمــه هــا آن را ب

ــه باشــد.  ــا دو جوان ــل دارای یــک ت حداق

تصویر شماره 2: اسانس گیاه دارویی رزماریتصویر شماره 1: اندام های هوایی گیاه دارویی رزماری
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شــخم زمیــن و بســتر ســازی اولیــه، تغذیــه و مراقبــت و نگهــداری از مهمتریــن 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــه م ــداد بوت ــاری اســت. تع ــه رزم ــداث مزرع ــرای اح ــکات ب ن
کشــت 30 تــا ۴0 هــزار بوتــه در هکتــار و فاصله هــای کشــت حــدود 60 تــا 70 

ــت.  ــانتی متر اس س
 

داشت 
ایــن گیــاه بــه علــف کش هــای شــیمیایی بســیار حســاس اســت. از اینــرو مبــاره 
ــه صــورت مکانیکــی انجــام شــود. اســتفاده  ــد ب ــا علف هــای هــرز مزرعــه بای ب
ــرز،  ــای ه ــرل علف ه ــر کنت ــای کشــت عــاوه ب ــن ردیف ه ــور در بی از کولتیوات
ــل  ــی از عوام ــود. برخ ــان می ش ــد گیاه ــریع در رش ــاک و نس ــه خ ــبب تهوی س
ــه  ــد ب ــات می توانن ــی آف ــت ها و برخ ــروه اسکومیس ــی از گ ــاری زای قارچ بیم
ــوان  ــی می ت ــات به زراع ــتفاده از عملی ــا اس ــه ب ــد ک ــه وارد نماین ــول صدم حص
ــت  ــه رطوب ــاری ب ــاه رزم ــه های گی ــاند. ریش ــل رس ــه حداق ــارت وارده را ب خس
ــد  ــاب کــردن مزرعــه بای ــاد و غرف ــاری زی ــن از آبی ــاد حســاس اســت. بنابرای زی

خــودداری کــرد.

برداشت
ــاری  ــت محصــول رزم ــا دو نوب ــک ت ــوان ی ــد می ت ــه بع ــش ب از ســال دوم روی
را برداشــت نمــود. اولیــن برداشــت در مرحلــه گلدهــی و دمیــن برداشــت اواخــر 
تابســتان انجــام می گیــرد. بــرای برداشــت بخش هــای فوقانــی گیــاه بــه طــول 

30 تــا 35 ســانتی متر را قطــع کــرده و ســپس بــرگ هــا را از آن جــدا می کننــد. 
ــاد  ــد. در صــورت زی ــایه خشــک می کنن ــده را در س ــدا ش ــای ج ســپس برگ ه
ــود.  ــتفاده نم ــی اس ــای الکتریک ــک کن ه ــت از خش ــول می بایس ــودن محص ب
ــه  ــته ب ــت. بس ــری اس ــانس گی ــاده اس ــول آم ــردن، محص ــک ک ــس از خش پ
ــزان  ــر می ــل موث ــایر عوام ــه و س ــداری، تغذی ــت و نگه ــت، مراقب ــرایط کش ش

ــار متغیــر اســت.  ــا 12 تــن در هکت عملکــرد محصــول خشــک، 7 ت

تصویر شماره 4: سرشاخه گلدار گیاه دارویی رزماری 

تصویر شماره 3: گیاه دارویی رزماری در مرحله گلدهی
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اطاعـات بـه روز و قابـل اعتمـاد پایـه اساسـی بـرای تحلیـل وضـع موجـود و 
برنامه ریـزی بـرای آینـده ی تمـام بخش های اقتصادی اسـت. بخش کشـاورزی 
بـا توجـه بـه وسـعت عرصه تحـت مدیریت و نیـز به دلیـل تغییر پذیـری و پویایی 
اطاعـات، از بخش هایـی اسـت کـه روز آمـد کـردن و تدقیـق اطاعـات آن از 

اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. 
نقـش ایـن بخـش در امنیت غذایـی جامعه و تاثیـر راهبـردی آن در تولید ناخالص 
کشـور اقتضـا می کنـد کـه گام هـای اساسـی بـرای تـدارک اطاعـات پایـه ی 
بخـش برداشـته شـود. یکـی از نیاز هـای اساسـی در حیطـه ی اطاعـات بخـش 
کشـاورزی، مـکان مرجـع بـودن آنهاسـت. از سـویی بـا توجـه بـه فـن آوری های 
مرتبـط بـا سـنجش از دور و تصاویـر بـا وضـوح مکانی بسـیار مطلوب کـه امروزه 
بـه راحتی در دسـترس اسـت، زمینـه ی مطلوبی را برای دسـت یابی بـه اطاعات 

مـکان مرجـع و دقیـق فراهم کرده اسـت.
بـا درک ایـن نیـاز بـه ویـژه در اسـتان فـارس که نقـش مهمـی در اقتصاد کشـور 
دارد، اطلـس اراضـی کشـاورزی اسـتان بـه عنـوان یک طـرح تحقیقاتـی در مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس در سـال 1397مصوب شـد 
و بـه نتیجـه رسـیدن آن مرهـون همـکاری گسـترده و مدیریت مطلـوب دفتر فن 
آوری هـای نویـن سـازمان بـود. در ایـن تحقیق کـه با همـکاری فعاالنـه رابطین 
جی آی اس و اسـتفاده از توان کارشناسـان مسـوول پهنه درتمامی شهرسـتان های 
اسـتان بـه انجـام رسـید، مدل هـای مبتنـی بـر GIS کـه می توانـد بـرای بـه روز 
رسـانی اطاعـات در سـال های آتـی نیـز مورد اسـتفاده قـرار گیرد تولید و سـپس 
نقشـه های انـواع کاربری هـای زراعـت آبـی، زراعـت دیـم، بـاغ آبـی، بـاغ دیم و 
زراعی غیر فعال )نکاشـت( با دقت بسـیار مطلوب در سـال 1399 تهیه شـد. برای 

بهـره بـرداری هر چـه بیشـتر از اطاعات تولیدی، بـرش مرکز خدماتـی اطاعات 
تهیـه و بـرای هـر شهرسـتان، کتابچه ای کـه دربردارنـده ی جزئیـات اطاعات با 
تفکیـک مراکـز خدمات کشـاورزی و پهنه های موجود در آنهاسـت تدوین شـد که 

می توانـد مـورد اسـتفاده کاربـردی همـکاران و بهره برداران قـرار گیرد. 
نکتـه حائـز اهمیـت ایـن کـه اطاعـات ارائـه شـده در ایـن تحقیق، مـکان مرجع 
بـوده و مراحـل متعـددی در دسـت-یابی بـه ایـن دقت دنبال شـده که بـا توجه به 
ایفـای نقـش خـود همـکاران مراکز خدمـات و ضمن بارها رفت و برگشـت نقشـه 
هـا و اصـاح آنهـا صورت گرفته، سـبب ایجاد یک انسـجام و مقبولیـت اطاعاتی 
در سـطح سـازمان و تمـام سـطوح شهرسـتانی تا مراکـز خدمات گردیده اسـت. به 
طـوری کـه تمـام نقشـه جـات و اطاعـات توصیفـی آن پـس از تدقیـق نهایی بر 
روی فرم هایـی اسـتاندارد بـه امضـای مدیـران پهنـه، مرکـز خدمـات، مسـئوالن 
امـور زراعـی و باغـی شهرسـتان و در نهایـت مدیران شهرسـتان رسـیده اسـت. با 
توجـه بـه کیفیـت نتایج و بـروز بودن، می توانـد با اطمینان بسـیار، مرجـع تصمیم 

سـازی و برنامه ریزی هـای آتـی قـرار گیرد.
بـه ویـژه در موضـوع بسـیار بـا اهمیـت مقابله بـا تصرفـات و تبدیـل کاربری های 
غیـر مجـاز، می توانـد نقـش یک منبـع اطاعاتـی بـه روز و مطمئن را ایفـا نماید.

همچنیـن الیه هـای جـی آی اس حاصـل از تحقیـق قرار اسـت توسـط همکاران 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بـه کار گرفتـه شـده و بر مبنـای روش های 
بـه کار رفتـه در تهیـه آن، نقشـه انواع کاربری های تمام عرصه اسـتان تهیه شـود. 
آخریـن نقشـه ی کاربـری اراضـی اسـتانی قدمتـی 20 سـاله دارد که بـا انجام این 

اقـدام ارزشـمند به روز خواهد شـد. 

اطلـــس اراضــی
حسین صحرائیان جهرمیکشاورزی استان فارس

رئیس دفتر فناوری های نوین 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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افشین فرهادی
رئیس اداره امورحقوقي

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در ابتداي قرارداد مي بایست مشخصات طرفین به طور کامل ذکر شود. 
نماینـده امضـاء کننـده قـرارداد از طـرف کار فرمـا بـر اسـاس نصـاب معامـات 
 99/2/7 مـورخ   9852/57607 شـماره  نامـه  تصویـب  در  کـه   1399 سـال  در 
هیـات وزیـران مقـرر داشـته در قراردادهـاي بـا نصـاب کوچـک )تـا چهـل و پنج 
میلیـون ریـال(، بـا نصـاب متوسـط )تا چهـار میلیـارد و پانصـد میلیون ریـال( و در 
قراردادهـاي بـا نصـاب عمـده )بیـش از چهـار میلیـارد و پانصـد میلیون ریـال( در 
صـورت تفویـض ریاسـت سـازمان، الزامـا مدیر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان حق 

داشـت. امضـاء خواهد 

وي حـق تفویـض بـه شـخص دیگر را نـدارد و از طرف دیگـر پیمانکار اعم 
از حقیقـي یـا حقوقـي مي باشـد و در صورتي که شـخص حقوقي یا شـرکت طرف 
قـرارداد باشـد مي بایسـت صاحبان امضـاء مجاز برابـر آخرین تغییـرات معتبر ثبتي 

شرکت از اداره ثبت شرکت ها قرارداد را امضاء و مهر نمایند.

و شـرکتي  هیـچ شـخص  اینکـه  پیمانـکاران  در خصـوص  دیگـر  نکتـه 
ممنوعیـت قانونـي براي انعقاد قـرارداد ندارد، منظـور از ممنوعیت قانوني مشـمول 
نبـودن اعضـاء هیات مدیره یا سـهامداران شـرکت پیمانـکار به قانـون منع مداخله 
مصـوب 1337 اسـت لکـن در صـورت احـراز خـاف آن مي بایسـت پیمان فسـخ 
گـردد. ایـن مطلـب در ماده ۴۴ شـرایط عمومـي پیمان نیـز به صراحت ذکر شـده 
اسـت لـذا شـرکت پیمانـکار موظف اسـت قبـل از انعقـاد قـرارداد اعـام نماید که 

مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامات دولتي نمي باشد.

نکتـه دیگـر در خصـوص پیمانـکاران اینکـه برابر مـاده 22 قانـون برنامه و 
بودجـه مصـوب 1351 مقـرر گردیـده کـه تشـخیص صاحیـت و طبقـه بنـدي 
مهندسـین مشـاور و پیمانکاران توسـط سـازمان مدیریـت و برنامه ریزي کشـور و 
برابـر آییـن نامـه مصوب هیات وزیـران صورت گیرد پس الزم اسـت کـه پیمانکار 
داراي کـد سـازمان برنامـه و بودجه بـوده و زمان تحویل مدارک مسـتند آن را ارائه 
نمایـد کـه در ایـن خصـوص آیین نامـه تشـخیص صاحیـت پیمانـکاران و نحوه 

ارجاع کار به آن ها مي بایست در انتخاب پیمانکاران به دقت رعایت شود.

نکتـه دیگـر در خصـوص پیمانـکاران اینکـه برابر تبصـره 3 مـاده 83 آیین 
نامـه اجرایـي قانون نظام مهندسـي کشـاورزي و نامه شـماره 1715/022/9 مورخ 
13/3/97 مشـاور وزیـر و مدیـر کل دفتر امور اسـتان هاي وزارت کلیـه پیمانکاران 
و مشـاورین در پروژهـاي کشـاورزي، باغباني، منابع طبیعي، آب و خاک، شـیات، 

طیـور، دامـداري و سـایر موضوعات مرتبط بـا عملکرد وزارت جهاد کشـاورزي اعم 
از اشـخاص حقیقـي و حقوقـي ملـزم بـه عضویـت در سـازمان نظـام مهندسـي 
کشـاورزي مـي باشـند کـه مصوبـات فـوق و الزامـات آن توسـط ایـن اداره در 
مکاتبـات عدیـده اي بـراي کلیـه معاونیـن، مدیـران و سـایر مسـئولین سـازمان 
ارسـال شـده اسـت و تخلـف از آن داراي مسـئولیت بـراي مدیـر به عنـوان رئیس 

کمیسیون معامات شهرستان مي باشد.

نکتـه دیگـر در خصـوص پیمانـکاران اینکـه برابـر نامـه شـماره 327۴95 
مـورخ 27/6/97 مدیریـت نظـام فنـي و اجرایـي و دبیرخانـه سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزي اسـتان دسـتگاه هـاي اجرایـي مکلـف بـه اسـتفاده از پیمانکارانـي 
هسـتند کـه داراي صاحیـت ایمنـي کار از اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـي 
باشـند لـذا جهـت آشـنایي بیشـتر همـکاران مـي تواننـد بـه دسـتورالعمل اجرایي 
تاریـخ بیسـت و هشـتم  پیمانـکاري منتشـر شـده در  امـور  ایمنـي  نامـه  آییـن 

اردیبهشت نود و یک مراجعه نمایند.

نکتـه دیگـر در خصوص پیمانـکاران اینکـه برابر نامه شـماره 1۴5173/98 
مـورخ 13/8/98 اداره کل کار و امـور اجتماعي اسـتان دسـتگاه هـاي اجرایي ملزم 
هسـتند بـا شـرکت هـاي داراي تعییـن صاحیـت از اداره کل موصوف قـرارداد با 
موضوعـات خدماتـي را منعقد نمایند و یک نسـخه از قرارداد منعقـده را به آن اداره 

کل ارسال نمایند.

بدیهـي اسـت شـرایط فـوق مـي بایسـت قبـل از انعقـاد قـرارداد در آگهي 
شرکت در مناقصه به اطاع پیمانکاران رسانده شود.

قـراردادهـا
آشنایی با
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حمیده کاظمی 
کارشناس صدور مجوزها مدیریت صنایع 
تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

مقدمه:
امـروزه توسـعه روسـتاها یکـي از مباحـث مهـم در توسـعه اقتصـادي و اجتماعـي 

کشـورها، خصوصـًا در کشـورهاي جهـان سـوم بـه شـمار مـي رود. 
وجـود منابـع سـرمایه گـذاري در شـهرها، جاذبـه هاي شـهري، تفاوت شـدید بین 
تقاضـاي نیـروي کار در بیـن شـهر و روسـتا و عـدم جـذب نیـروي انسـاني در 
روسـتاها سـبب شـده اسـت تـا شـهرها تبدیـل بـه قطـب هـاي توسـعه شـوند و 
دوگانگـي شـدیدي بیـن سـطوح درآمـد، آمـوزش، رفاه، اشـتغال و غیره بین شـهر 

و روسـتا بـه وجـود بیاید.
صنایـع روسـتایي از یکسـو بـه واسـطه ي نقـش و جایـگاه انـکار ناپذیرشـان در 
ایجـاد اشـتغال مفیـد و مؤثـر در نواحـي روسـتایي و از سـوي دیگر به دلیـل پیوند 
تنگاتنـگ بـا بخـش کشـاورزي و خدمـات نـه تنهـا نقـش بسـزایي در توسـعه ي 
روسـتایي در مقیـاس محلـي دارنـد، بلکـه در مقیـاس کان و از تولیـد ملـي نیـز 
مـي توانـد سـهم قابـل قبولـي را نصیـب نواحي روسـتایي به سـازد چراکـه صنایع 
روسـتایي یـک شـرط ضـروري و اساسـي بـراي توسـعه ملي به حسـاب مـي آید.

اهمیت توسعه روستایی:
توسـعه روسـتایی بخـش مهمـی از فرآینـد توسـعه ملی به ویـژه در کشـورهاي در 

حـال توسـعه را بـه خـود اختصـاص می دهد. 
اگـر قـرار اسـت توسـعه انجام گیـرد و مسـتمر باشـد، باید به طـور اعـم از مناطق 

روسـتایی و بـه طـور اخـص از بخش کشـاورزي آغاز شـود. 
مسـائل فقـر گسـترده، نابرابـري در حـال رشـد و بیـکاري فزاینـده تماما ریشـه در 
رکـود و سـیر قهقرایـی زندگـی اقتصـادي مناطق روسـتایی دارد، افزایـش بیکاری 
در کنـار تخریـب فزاینـده منابـع، از چالـش هاي اقتصـادي - فرهنگي بسـیاري از 

کشـورهاي در حـال توسـعه از جمله ایران اسـت. 
ایـن معضـات در حیطـه مناطـق روسـتایي عمـق و پیچیدگـي بیشـتري دارند از 
ایـن رو، گروهـي از محققـان توسـعه ی روسـتایي، صنعتـي شـدن روسـتا را بـه 
عنـوان سـنگ بنـاي راهبـرد توسـعة آینـده مورد بحـث قرار مـي دهنـد و معتقدند 
کـه صنعتـي شـدن و طـرح ریزي مطلـوب صنایـع در مناطق روسـتایي بـه عنوان 
یـک کاتالیـزور در جهـت ایجاد توسـعة پایـدار و به عنـوان آخرین راه حل مشـکل 
فقـر مناطـق روسـتایي، بیـکاري و عاملـي تسـکین دهنـده بـراي مناطـق محروم 

روسـتایي محسـوب مي شـود.
صنایـع تبدیلـی در روسـتاها نقشـی مهـم هـم برای اشـتغال زایـی به ویـژه برای 
جوانـان روسـتایی دارد و از مهاجـرت بـی رویـه آنـان به شـهرها خواهد کاسـت و 

هـم باعـث توسـعه اقتصادی روسـتاها می شـود.
 صنایـع تبدیلـی از ایـن منظـر بـرای مـا مهم هسـتند که امـکان اتصـال تولیدات 
روسـتایی را بـه بـازار فراهـم می کننـد و توسـعه کسـب و کار در روسـتا شـکل 
نمی گیـرد مگـر ایـن کـه یـک تولید کننـده اصلـی و یک فعـال اقتصادی پیشـرو 

وجود داشـته باشـد.
اثـرات صنعتـی شـدن روسـتایی را به پنج عامل مهم ایجاد اشـتغال پویـا و افزایش 
منطقـه ای،  نابرابری هـای  کاهـش  روسـتایی،  مهاجرت هـای  کاهـش  درآمـد، 
افزایـش رفاه روسـتایی و گسـترش صـادرات روسـتایی می توان طبقـه بندی کرد.

 از ایـن رو جهـت دسـتیابی بـه اهداف فوق الزم اسـت تـا تدابیری از سـوی دولت 
و مـردم روسـتایی اتخـاذ گـردد، بـه طـور کلـی با ایجـاد واحدهـای جدیـد صنایع 

تبدیلـی کمـک می کنیـم ظرفیـت جدیـدی بـه تولید روسـتا اضافه شـود.

صنایع تبدیلی:
صنایـع تبدیلـي و تکمیلـي بخش کشـاورزي صنایعي هسـتند کـه داراي ارتباطات 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم با بخش کشـاورزي مي باشـند. 
طبـق تعریـف مصـوب در کمیسـیون اقتصـادي هیئـت دولـت، صنایـع تبدیلـي و 
تکمیلـي بـه صنایعـي اطاق مي گـردد که به فـرآوري و عمل آوري مـواد نباتي و 
حیوانـي، زراعـي، باغـي، شـیاتي، دام و طیور، جنـگل و مرتع مي پـردازد، فرآوري 
دربرگیرنـده ي تغییـر شـکل از طریق تغییرات فیزیکي و شـیمیایي، ذخیره سـازي، 
بسـته بنـدي و توزیـع اسـت بـه طـوري که ایـن صنعـت شـامل همه عملیـات از 
مرحلـه برداشـت تـا رسـیدن مـواد بـه مصـرف کننـدگان نهایي در شـکل، بسـته 

بنـدي، کمیـت، کیفیـت و قیمـت مطلوب مي باشـد.
 توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخش کشـاورزي و صنعتی شـدن کشـاورزی 
داراي ارتبـاط تنگاتنگـی بـا یکدیگـر هسـتند و در تعامـل بـا یکدیگـر می تواننـد 
مجموعـه اي از صنایـع را براي دسـتیابی به توسـعه پایدار و به طور خاص توسـعه 

نقش صنایع تبدیلی و غذایی
در توسعه روستایی وکاهش

مهاجرت به شهرها
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پایـدار مناطق روسـتایی، معرفـی کنند.
شـاید بتوان حلقه ی مفقود شـده توسـعه بخش کشـاورزی را صنایـع تبدیلی نامید 
چـرا کـه ایجـاد آن منجـر بـه اسـتفاده بهینـه از محصـوالت در بخش کشـاورزی 

است. 
همچنیـن ایجـاد صنایـع تبدیلـی در روسـتاها منجربـه بازگشـت ارزش افـزوده ی 
محصـوالت کشـاورزی بـه خـود روسـتا و ایجـاد اشـتغال و درآمـد بیشـتر بـرای 

می شـود. روسـتاییان 
مهاجـرت بـی رویه روسـتاییان بـه شـهرها از جمله معضـات اجتماعی اسـت که 
ایـن روزهـا فـراوان دیـده می شـود آنچـه کـه در فرآینـد مهاجرتـی قابـل تأمـل 
اسـت؛ چرایـی، علـل و انگیـزه هاي مهاجرت روسـتائیان به سـمت مراکز شـهري 

می باشـد.
بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده در طـی سـالیان اخیـر بـه علـت فقـر و عـدم 
برخـورداري بسـیاري از ایـن روسـتاها از تسـهیات خدماتـی رفاهـی و همچنیـن 
فـرار از بیـکاري، بـه دسـت آوردن شـغل و درآمـد رهسـپار مراکز شـهرِي محلی، 

ناحیـه اي و منطقـه اي پیرامـون روسـتاهاي خـود شـده انـد.
اسـتان فـارس بـه عنـوان یکـی از اسـتان های مهاجـر پذیـر هـم دچـار همیـن 
معضـل اجتماعـی شـده اسـت کـه این جمعیت سـرازیر شـده به شـهر مشـکات 

اجتماعـی و اقتصـادی فراوانـی پیـش رو دارنـد.
بـه طـور یقیـن مناسـب تریـن راه کارهـا بـه منظـور بـرون رفـت از معضـات 
اقتصـادي و اجتماعـی، ایجـاد صنایـع تبدیلـی و غذایـی اسـت. صنایـع تبدیلی در 
اسـتان باعـث کاهـش بیـکاري، کاهـش مهاجـرت و حرکـت بـه سـوي اقتصادي 

پویـا می شـود.
در ایـن راسـتا بایـد بـا اعطـاي معافیـت هـاي مالیاتـی زمینـه را بـراي فعالیـت 
سـرمایه گذاران محلـی فراهـم نماینـد؛ فراهـم کـردن تسـهیات بـراي بخـش 
خصوصـی و اعطـاي تسـهیات یارانـه اي؛ هدایـت منابـع مالـی بـه سـمت طرح 
هـاي زود بـازده و کوچـک مرتبـط بـا معیشـت و اقتصـاد منطقـه زمینـه سـرمایه 

گـذاری در ایـن بخـش فراهـم خواهـد شـد.

نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه بخش کشاورزی:
 این بخش بسیار سازنده، مهم و از جهات زیر قابل بررسی است:

1( کاهـش ضایعـات: هـم اکنـون ضایعـات بخـش کشـاورزی حـدود 30 درصـد 
اسـت کـه ارزش ایـن حجـم از ضایعات، متاسـفانه تا رقـم 5 میلیارد دالر در سـال 
بـرآورد می شـود. بـه همین جهت گسـترش صنایع تبدیلـی و تکمیلـی می تواند با 
فرآیندهایـی چـون فـرآوری در بسـته بندی یکـی از موثرتریـن گزینه های کاهش 

این حجـم از ضایعات باشـد.
2( افزایـش اشـتغال: ایجـاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در مناطقـی کـه از اقتصاد 
کشـاورزی برخوردارنـد فرصت های شـغلی و سـرمایه گـذاری مناسـبی را به ویژه 

در مناطـق روسـتایی فراهـم کـرده و ضمـن جلوگیـری از بیکاری هـای فصلی در 
اشـتغال روسـتائیان و جلوگیـری از مهاجـرت آن هـا بـه شـهرها در ارزش افـزوده 

بخـش کشـاورزی موثر اسـت.
بـا  تکمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع  گسـترش  تردیـد  بـدون  صـادرات:  توسـعه   )3
فرآورده هـای محصـوالت کشـاورزی و افزایش ماندگاری ایـن محصوالت موجب 

مزیـت رقابتـی و افزایـش صـادرات می شـود.
۴( کاهـش ریسـک در بخـش اقتصـادی: بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم تولیـد 
کشـاورزی بـا شـرایط محیطـی و اقلیمـی و ریسـک پذیر بـودن فعالیت هـای این 
بخـش توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی عـاوه بـر افزایـش درآمد کشـاورزان، 

باعـث تنظیـم بـازار و ثبـات قیمـت هـا می شـود.
5( تکمیـل زنجیـره بازاریابـی: بـا گسـترش صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی، ضمـن 
ایجـاد اشـتغال بـرای فـارغ التحصیان ایـن بخش، بـا ایجاد تنـوع در محصوالت 
کشـاورزی قـدرت پاسـخگویی بـازار را بـرای انـواع سـلیقه های مختلـف فراهـم 

نمـوده و زنجیـره بازاریابـی را تکمیـل می نمایـد.

نتیجه:
بـدون تردیـد ایجـاد صنایع تبدیلـی یکی از سـودمندترین ارتباطات بیـن دو بخش 
صنعـت و کشـاورزی اسـت و نقطـه اصلی توسـعه روسـتایی و کاهـش مهاجرت از 
روسـتاها اسـت. ایـن صنایـع از میـزان بیکاری هـای دایمـی و فصلـی در مناطـق 
روسـتایی می کاهـد. همچنیـن زمینـه مناسـب جهت توسـعه بخش کشـاورزی را 
فراهـم آورده و بـه افزایـش تولیدات، بهـره وری، ایجاد فرصت های شـغلی، تامین 
نیازهـای اساسـی، پیونـد بـا دیگر بخش  هـای اقتصـادی و کاهـش نابرابری های 
منطقـه ای منجـر خواهد شـد. لذا این گونـه صنایـع می تواند پیش نیاز اسـتراتژی 
صنعتـی شـدن و تامیـن کننـده امنیـت غذایـی در کشـور باشـد. بـا توجـه بـه آثار 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم این صنایع از نظر تولید و اشـتغال که در بخش کشـاورزی 
بـر جـای می  گذارد و موجب رشـد و شـکوفایی، در سـطح کان اقتصاد می شـود.

اهمیـت صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی را زمانی بیشـتر درمی یابیم 
کـه توجـه کنیـم صنایـع غذایـی از نظـر وسـعت و گسـتردگی، دومین مقـام را در 

داراسـت.  جهان 
آنچـه کـه در ایـن بیـن می تواند به کشـاورزان و روسـتائیان کمک کند این اسـت 
کـه بـا آگاهـی دادن بـه کشـاورزان آنـان را تشـویق به جمـع آوری سـرمایه های 
خـرد در قالـب تعاونی بـرای ایجـاد کارخانه های تبدیلـی بومی همـان منطقه کرد 
تـا بـه این وسـیله ارزش افزوده محصوالت کشـاورزی به خود روسـتائیان بازگردد. 
همچنیـن حمایـت از جوانـان روسـتایی دانـش آموختـه دانشـگاه ها که بـا توجه به 
علـم و دانشـی کـه دارنـد اقدام بـه ایجـاد این قبیـل صنایـع در مناطق روسـتایی 
نماینـد .زیـرا آنچـه کـه اکنـون در مـورد صنایع تبدیلی در کشـور شـاهد هسـتیم 
آن اسـت کـه بسـیاری از کارخانه هـای صنایـع تبدیلی بـه دور از مناطق روسـتایی 
و در جـوار شـهرها و در شـهرک های صنعتـی ایجـاد شـده اند و بعضـًا حتی فروش 
محصـوالت کشـاورزی بـه عنـوان مـاده اولیـه بـه ایـن قبیـل کارخانه هـا نـه به 
وسـیله ی کشـاورزان بلکـه توسـط دالل ها و واسـطه ها انجام می شـود و یـا اینکه 
عواملـی کـه در اسـتخدام ایـن کارخانه هـا هسـتند، در فصـل برداشـت محصول و 
در اوج تولیـد، محصـول را بـه بهایـی ناچیـز از کشـاورز خریـداری می کننـد و بـا 
فـرآوری و ذخیـره سـازی در طـی سـال بـه بهایـی چندیـن برابر قیمـت محصول 

اولیـه به فـروش می رسـانند.
 بـه طـور کلـی حمایـت  هـای الزم جهت گسـترش ایـن گونـه صنایع بـا رویکرد 
کاهـش معضـات اجتماعـی از جملـه بیکاری، فقـر، مهاجرت بی رویه روسـتاییان 

به شـهر و همچنین توسـعه و پیشـرفت روسـتاها الزم اسـت.
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بخـش کشـاورزی یـک اقتصاد دائمی اسـت کـه کشـاورزان زحمتکش بـا کمترین 
حمایت هـای دولتـی بـا معلومـات و دانـش بومـی و فنـاوری سـنتی آن را پیـش 
برده انـد و بـرای شـکوفا شـدن ظرفیت هـای تکمیلـی نیـاز بـه توجـه در سـرمایه 

گـذاری علمی و فنـی دارد.
بخـش کشـاورزی، مهمترین بخـش اقتصادی و نخسـتین بخش تولیـدی به لحاظ 
ارزش افـزوده محسـوب می شـود لـذا در برهه کنونـی حائز اهمیت اسـت در بخش 
کشـاورزی طرح هایـی در اولویـت اجـرا قـرار داده شـوند کـه عـاوه بر تأمیـن نیاز 
داخلـی باعـث کاهـش واردات و افزایش صادرات محصوالت کشـاورزی شـوند زیرا 
ظرفیـت عظیمـی در بخـش کشـاورزی وجـود دارد و دسترسـی به جهـش تولیدات 

کشـاورزی دور از دسـترس نیست.  
بایـد کشـاورزی و تولیـد بـر اسـاس تقاضا شـکل بگیرد، بـرای حمایـت از تولیدات 
کشـاورزان می تـوان توجـه بیشـتری بـه منسـجم سـاختن تولیـدات کشـاورزان و 

ایجـاد انبارهـای اسـتاندارد متناسـب بـا تولیـدات هر منطقه داشـته باشـیم. 
بـرای  تسـهیات  و  تکمیلـی  تبدیلـی،  صنایـع  بـا  مرتبـط  تشـکل های  تقویـت 
جلوگیـری از خـام فروشـی و نقدینگـی واحدهـای تولیـدی موجـب اشـتغال، ارزش 
افـزوده و بهرمنـدی کشـاورزان از ارزش نهایـی محصـوالت تولیدی بـا کمک ابزار 
فـن آوری اطاعـات و عرضـه بیشـتر کاال و کاهـش قیمـت هـا در بـازار و ورود 
تعاونی هـای بخـش کشـاورزی از طریـق معامات بـورس و تعیین قیمـت عادالنه 
تولیـدات کشـاورزی بـر اسـاس درجـه بنـدی کیفـی ایـن محصوالت باعـث حذف 

واسـطه هـا و سـودجویان می شـود.  
دولـت می توانـد از طریـق تأمیـن به موقـع نهاده های کشـاورزی اعم از انـواع بذر 

بـا کیفیـت، کـود، آفت کـش هـا، دارو و مکمل هـای دام و طیور از تولیـد کنندگان 
بـرای تولیـد محصـول بـا کیفیـت و اسـتاندارد حمایـت کنـد، کشـاورزان نبایـد بـه 
تولیـد بـاال و سـودآوری حداکثـری بیش از کیفیـت محصول اهمیت دهنـد. اگرچه، 
هزینـه کشـت محصوالت سـالم نسـبت بـه روش تولید متعارف، بیشـتر اسـت و به 
حمایـت بیشـتر دولـت مانند تصویـب قوانین حمایـت از تولید کننـدگان محصوالت 
سـالم نیـاز دارند. از طـرف دیگر، اجـرای برنامه تولید سـالم محصوالت کشـاورزی 
از طریـق گرایـش داوطلبانـه کشـاورزان به سـمت تولید محصول سـالم با اسـتفاده 
از امکانـات غیردولتـی امـکان پذیـر اسـت به نحـوی که برنامـه به طـور داوطلبانه 
ادامـه یافتـه و کشـاورزان بـه این باور برسـند کـه به منظـور ایجاد اطمینـان خاطر 
در مصـرف کننـدگان بایـد بـه تولید محصـول سـالم روی آورده و بـه عرضه آن در 

بـازار بپردازد. 
بخـش کشـاورزی علـی رغم داشـتن سـهم زیـاد در تولیـد ناخالص داخلی کشـور، 
سـهم اندکـی از سـرمایه گـذاری کل کشـور را به خـود اختصـاص داده کمتر بودن 
تقاضـای نیـروی کار بخـش کشـاورزی نسـبت بـه بخش هـای صنعـت و خدمات 
باعث شـده تا بخش کشـاورزی در مقایسـه با آن ها حساسـیت کمتری نسـبت به 

جهش نرخ ارز داشـته باشـد. 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـای بخـش کشـاورزی و تاثیـر گـذاری آن در مقاوم سـازی 
اقتصـاد ملـی تامیـن کننده امنیت غذایـی و نقش ویژه ای که در گسـترش صادرات 
غیـر نفتـی و ارز آوری، ایجـاد ارزش افـزوده، ثبات اشـتغال، موجبـات کاهش اثرات 
تهدید هـای ملـی نظیـر تحریم هـای اقتصـادی دارد که جهش تولیـد در این بخش 

دسـت آورد هـای فراوانی بـرای کشـور و ملت ایران خواهد داشـت. 

جهش تولید
در بخش کشاورزی

کرامت اهلل کیومرثی 
معاون بهبود تولیدات دامی

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمت پایانی
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

آشنایی با مباحث اصالحات ارضی
مرحله دوم اصالحات ارضی:

تعییـن تکلیـف ششـدانگ باقـی مانـده بـرای مالـک از مرحلـه اول اصاحـات 
ارضـی و همچنیـن تعییـن تکلیف اراضـی مالکینی که کمتر از ششـدانگ )منظور 
مالکینـی اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن کمتـر از ششـدانگ مشـمول مرحلـه اول 
اصاحـات ارضـی نمی شـدند ولـی از زارع صاحب نسـق اسـتفاده می کردند( که 
آنـان را به اسـتناد قانـون اصاحی قانون اصاحات ارضـی مصوب 13۴1/10/27 

هیـات وزیـران ملـزم بـه رعایـت یکـی از 3 طریقه زیـر می گردد:
الـف- ملـک خود را بر اسـاس معـدل عایدات سـه سـاله ۴0، ۴1 و ۴2 بدون در 
نظـر گرفتـن عـوارض طبق عـرف محل بـه زارع همـان ملک اجـاره نقدی 30 

)اجاره( سـاله دهند. 
ب- ملـک خـود را بـا توافـق و تراضـی بـا زارعـان ملـک بـه آنـان بفروشـد. 

)تراضـی(
ج- اراضـی آبـی و دیـم تحت نسـق زارعـان را به نسـبت بهره مالکانه، تقسـیم 

و سـهم زارعانـه و مالـکان به تفکیک تعیین شـود. )تقسـیم(

مرحله سوم اصالحات ارضی:
تعییـن تکلیـف اراضـی اجـاره داده شـده در مرحلـه دوم اصاحـات ارضـی و 
مقـررات مرحلـه  اجـرای  در  مالکینـی کـه  اراضـی  تکلیـف  تعییـن  همچنیـن 
دوم اصاحـات ارضـی هیچکـدام از طـرق مـاده یکـم مـواد الحاقـی بـه قانون 
اصاحـات ارضـی را انتخـاب ننمـوده بودنـد کـه بـه اسـتناد قانـون تقسـیم و 
فـروش امـاک مـورد اجاره بـه زارعیـن مسـتاجر مصـوب 13۴7/10/2 به یکی 

از 2 روش زیـر عمـل شـد:
1. روش فروش اراضی مالک به زارعین

2. روش تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه

شورای اصالحات ارضی و امور باقی مانده:
بـه منظـور تعییـن روش و خط مشـی واحـد و همچنین نظارت بر حسـن اجرای 
وظایفـی کـه در قوانیـن اصاحـات ارضـی پیـش بینی شـده، بر اسـاس ماده 7 
قانـون اصاحـی قانـون اصاحـات ارضـی شـورایی بـه نـام شـورای اصاحات 
ارضـی بـه ریاسـت وزیـر جهـاد کشـاورزی و 5 نفـر از صاحـب منصبـان وزارت 
کشـاورزی کـه حداقـل سـمت مدیـر کل یـا مدیرعامـل را احـراز نموده باشـند، 

تعییـن گردیده اسـت.
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شهید
محبت اله کرمی

فرزند: عبدعلی
متولد:1346/11/30 شهرستان سی سخت 

شهادت: 13 اسفند 1365

محبت خدا
»خدایـا، گوینـد کـه  بـه در خانـه  فرزند فاطمـه )س( -امـام زمان)عـج(- را پیدا 
کـردن  و در کـوي  عشـق  او سـوختن  و او را خواندن  و آمدن-فـرج-  او، یک  راه  
دارد. بایـد پـا روي  جـاي  پاي  امـام  خمیني  گذاشـت  و پي  زنان  عصـاي  مبارک 
شـان  شـد، تـا قدمي به  سـوي  هدایت  برداشـته  وبـه  فرزنـد فاطمه )س(رسـید و 
درخانـه  او را پیـدا کـرد. پـس  خداونـدا عاجزانـه  از تومي خواهـم ، کمکـم  کنی تا 
خمینـي  را و صفـات  او را، هرچـه  بیشـتر بشناسـم  و رهـرو او و از عاشـقان  او 
باشـم . خدایـا چنـان  ایمانـي  بـه  مـن  عطـا فرما کـه  گر صـد جانم  دهـي ، آن را 
در راهـت  بـه  رهبـري  امـام  عزیـز درکـف  اخـاص  گـذارم ... ای قـرآن عزیز، 
بارهـا از تـو معـذرت خواسـتم، بـا تـو آشـنا نشـدیم کـه منحـرف شـدیم. ما تو 
را در دل هـا راه ندادیـم و قـدر تـو را نفهمیدیـم که منحرف شـدیم. خدایا سـه  
محبـت  از تـو مي خواهـم  تـا دلـم  روشـن  شـود. محبت خـودت ، محبـت  آنهـا 
کـه  تـو را دوسـت  دارنـد  و محبـت  هـرکاري  کـه  تـو را خشـنود مي سـازد. اي  
انسـاني  کـه  بایـد از ایـن جهـان  کـوچ  کنـي . اینجـا کاس  آمـوزش  چنـد روزه 
تـو اسـت  تابخوانـي  وبنویسـي  و نمـره  بگیـري.  جایگاه تـان  را قلب  ملـت  قرار 

دهیـد کـه  بهتریـن  حصارها اسـت . اگـر از قلب  ملـت  بیـرون  رفتید، در 
هـر دژ محکـم  جابگیریـد، شکسـت  مي خوریـد. بیدار شـوید و بروید سـراغ  

احـکام  خـدا، آنهـا را بیاموزیـد و عمـل  کنید بـه آن.« این جمـات فرازهایی از 
وصیتنامـه شـهید محبـت الـه کرمی اسـت. فرزند دوسـت داشـتنی کـه والدین 
بـه خاطـر شـدت محبـت بـه او، وی را محبت نام گذاشـتند. مـادرش می گوید: 
مـن  خیلـي  دوسـت  داشـتم  اسـم  او را محبـت  بگـذارم ، همـه  فامیل هـم  گفتند 
اسـم  او رامحبـت  بگذاریـد. گفتـم : »محبت  خـدا«، روزي  هزار بار اسـم  محبت  

سـرزبان  مي آیـد.
محبـت اهلل کرمـی از بچه های با سـابقه مهندسـی جهـاد فارس بود . بواسـطه 
پسـرخاله اش عـزت الـه اخاقـی بـه جبهه آمـد و ماندگار شـد. علیرغـم چهره 
معصومانـه ای کـه داشـت و اغلـب سـاکت بـود، ولـی در هنـگام کار کـردن با 

دسـتگاه در مقابـل خـط دشـمن غوغا می کـرد. )جمـال جعفری(
زمانـی کـه محبـت آمـده بـود در تـدارکات پوتیـن بگیـرد گفتـه بـود کـه یک 
پوتیـن بـه مـن بدهیـد. مـن دیگر اینجـا نمی آیـم و ایـن آخرین پوتینی اسـت 

کـه از شـما می گیـرم )شـهید حـاج هدایـت الـه مصلحیان(
شـهید کرمـي  وقتـي  بـه  جبهـه  آمـد سـن  و سـال  کمـي  داشـت . ولـي  از یک  
روحیـه  پـاک  و بـاا یمـان  برخـوردار بـود. ایشـان  خیلـي  عاقه  به  شـهید سـبز 
علـي  زاهدانپور داشـت.  این  دو شـهید همیشـه  بـا هم  بودند و خیلـي  همدیگر را 
دوسـت  داشـتند. یکي  از دوسـتان مي گفت  شـهید کرمي  همیشـه  در سجده  آخر 
نمـازش  میگفـت ، اللهـم  الرزقني  شـهاده  في  سـبیلک، تا باالخـره  خداوند دعاي  

او زا اجابـت  کـرد. )موسـوی – سـید محمود(
امرالـه تاجبخـش همـرزم شـهید کرمی نقـل می کنـد کـه: بـه اتفـاق محبـت 
بـه گلـزاری شـهدای سـی سـخت رفتـه بودیـم. بین گلزار شـهدا، نقطـه اي  بود 
نزدیـک  بـه قبـر شـهید به  پاکبـاز. دیدم ایشـان  آنجا نشسـت  و نقشـه ي  شـبه 
قبـری کشـید و بـه مـن گفت: امراله، اینجا جای من اسـت. وقتی شـهید شـدم 
اینجـا خاکـم کنیـد. آن روز مـن جـدی نگرفتـم و فراموشـم شـد. روز تشـیع و 
خاکسـپاری شـهید کـه بـه قبرسـتان رفتـم. وقتـی متوجـه شـدم تـا کنـار قبر 
شـهید پاکبـاز، بـرای محبـت قبـر آمـاده کرده انـد، یـاد حـرف آن روز محبـت 

افتادم. 
متولـد  عبدعلـی،  کرمی فرزنـد  الـه  محبـت  شـهید  سـنگر  بـی  سنگرسـاز 
13۴6/11/03 - سـی سـخت بـود. پـس از 1235روز حضـور در جبهـه، در 
1365/12/13 در منطقـه عملیاتـی کربـای 5 - شـلمچه به شـهادت رسـید و 

در گلـزای شـهدای زادگاهـش بـه خـاک سـپرده شـد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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سئواالت چهاردهمین مسابقه

 شـــماره: 61 - خـــردادمــاه 99

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

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

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

جهش تولید نیازمند نقشه راه اجرایی
فرهنگ و مدیریت جهادی است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

تامین امنیت غذایی 
ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی

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

استاندار فارس:

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

اقتصاد مقاومتی است

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

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

ضرورتی اجتناب ناپذیر می نگرند

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

پیش بینی رشد 32 درصدی
تولیدات کشاورزی کشور

ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی 
ضمیمه این شماره

- چـه میـزان طرح بـا چه اعتبـاری در هفتـه دولت در 
بخش کشـاورزی اسـتان فـارس افتتاح خواهد شـد؟

- در طراحـي الگـوي کشـت بایـد چـه نکتـه ای را در 
گرفت؟ نظـر 

- آرایش کشت دو ردیفه ذرت را شرح دهید؟
- رقـم هـای مـورد آزمایـش در طرح سـیب زمینی در 

شهرسـتان اقلید را نـام ببرید؟

 شـــماره: 60 - اردیبهشت مــاه 99

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور:

صادرات فرآورده هاي خام لبنی با 
مجوز دامپزشکی امکان پذیر است 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ارزشمندترین دستاورد تعالی سازمانی،
دستیابی به مدل مدیریتی است

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی:

افزایش 64 درصدی
قیمت چغندرقند بهاره

استحصال حدود 8 درصدی کلزای کشور
از مزارع استان فارس

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

روابط عمومی باید مدافع سازمان و 
مدعی العموم مردم باشد

 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

حمایت همه جانبه وزارت جهاد
کشاورزی از تشکل های بخش کشاورزی

استاندار فارس:

دستگاه هاي اجرایی به تولید
»محصول گواهی شده« کمک کنند

پیش بینی برداشت 35 هزار تن دانه کلزا در سال زراعی 98-99

ویژه نامه روابط عمومی - ضمیمه این شماره

اسامی برندگان مسابقه شماره 14
در چهاردهمین مسابقه "پرتو امید" 22۷ نفر به سئواالت جواب 
و از بین آنان 215 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. 
افراد ذیل به قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی

به رسم یادبود به آنها اهدا خواهد شد:

حسین امیدی، ناصر جعفری، سیده طاهره جوکار و افسانه زارع

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

آشنایی با گیاهان دارویی و خواص آنها

نویسندگان:
دکتر حسن زمانی

 با همکاری دانشجویان مرکز آموزشی علمی-کاربردی

کشاورزی فن آوران صدرا

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

آشـنایی بـا70 گیـاه دارویـی و خـواص آنهـا شـامل 
شـنگ کوهی، گوارانا، ساسـافراس، کتان، فلفل سـیاه، 
کرفـس کوهـی، فنـدق افسـونگر و ... همچنیـن بـه 
زمـان کاشـت، داشـت و برداشـت آن هـا نیـز در ایـن 

کتاب اشـاره شـده اسـت.
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مالقات چهره به چهره ذی نفعان سازمان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مجمع نمایندگان فارس با حضور دکتر قاسمی

جمعی از مدیران شرکت کننده در همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزی استان فارس



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارمآدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان

سازمان جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارساستان فارس

»دستگاه برتر استان فارس »دستگاه برتر استان فارس 
در مجموع شاخص های در مجموع شاخص های 
عمومی و احتصاصی« شدعمومی و احتصاصی« شد

در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی؛


