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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس:

مرغداران تحت پوشش زنجیره های 
تولید گوشت مرغ، فعالیتشان را با 

آرامش نسبی ادامه می دهند 

سرپرست مرکز روابط عمومی و ارتباطات 
وزارت جهاد کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی صرفًا وظیفه 
تولید را بر عهده دارد و در واردات 

کاالهای اساسی مسئولیتی ندارد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس:

برای اولین بار سامانه تحت وب 
ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی

و پیاده سازی شده است

تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع انگور 
در استان فارس

رئیس کل دادگستری استان فارس:

در سال های اخیر
کارهای قابل تقدیری توسط

جهاد کشاورزی فارس انجام شده است

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

غرفه های شهرداری
رایگان به تشکل های تولیدی

واگذار شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس:

باید دانشمان را به روز کنیم تا
نقش های هدایت، حمایت و نظارت
بهره برداران را به خوبی ایفا نمائیم



دیدار چهره به چهره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
با بهره برداران و کارکنان بخش کشاورزی و بررسی مسائل و مشکالت آنان 

در سفرهای یک روزه به شهرستان های مرودشت و کوار

دیدار مردمی و بررسی درخواست ها توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



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

سرمقاله:

به مناسبت چهاردهم تیرماه روز قلم
فلسفه وجودی قلم آموختن تجربه ها 

 و تعالی اندیشه هاست 

تیـر  چهاردهـم  تقویـم  صفحـات  در 
خـود  بـه  قلـم  روز  عنـوان  بـه  مـاه 
جلـوه ای دیگـر بخشـیده اسـت و نام 
بـی  قلـم  نـام  بـه  روز  ایـن  گـذاری 
و  متمـدن  کهـن،  تاریـخ  بـا  ارتبـاط 
 فرهنـگ سـاز ایـن مرز و بوم نیسـت. 
سـوگند خداونـد بـزرگ در قـرآن بـه 
 نـام قلـم، گویاتریـن شـاهد بر قداسـت و شـرافت آن اسـت.

از  ای  آفریـده  بـه  کـه خداونـد صاحـب هسـتی  جایـی  در 
آفریده های خود قسـم یاد می کند و جای تامل دارد؛ بشـر در 
 چه جایگاهی می تواند از ارج و منزلت آن سخن به میان آورد؟

پیامبـر گرامـی اسـام )ص( می فرماینـد: قلـم نعمـت بزرگی 
از طـرف پـروردگار اسـت و اگر قلـم نبود ملک و دین اسـتوار 

نمی شـد و زندگـی شایسـته برقـرار نمی گردید.
ایشـان فرمـوده انـد: هر کـس از من حدیثی یـا مطلبی علمی 
را بنویسـد تـا وقتـی آن نوشـته باقـی باشـد بـرای او حسـنه 

می نویسـند. 
امـام علـی )ع( نیز می فرمایند: عقل نویسـنده در قلم اوسـت 
و عقل هـای صاحبـان فضیلـت در نوک قلم های آنان اسـت 
لـذا پـر واضح اسـت کـه ارزش و کرامـت قلم بسـیار باالتر از 
آن اسـت کـه برای بزرگداشـت آن و صاحبانـش به اختصاص 

دادن روزی در تقویـم به آن بسـنده کنیم.
کاوشـگران علمـی بر ایـن باورنـد که تاریـخ نوشـتار حداکثر 
بـه ۲۰ هزار سـال پیـش بر می گـردد و با محدود سـاختن به 
نظام هـای نوشـتاری مدون به رقمی حدود شـش هزار سـال 
پیـش اشـاره کرده انـد؛ علـی ایحـال ایـن ارقـام فقـط رقمی 
تخمینی است و بدون شک پیشرفتی از سوی جوامع گوناگون 
 بـدون کمـک خـط و زبان میسـر و امـکان پذیر نبوده اسـت. 
قلـم؛ زبـان عقـل، معرفت، احسـاس انسـان ها و بیـان کننده 

اندیشـه و شـخصیت صاحب آن اسـت.
قلمـرو  و  چیسـتی  هویـت،  انسان هاسـت.  دوم  زبـان  قلـم؛ 
 قلـم بسـیار گسـترده تر از آن اسـت کـه در بیـان بگنجـد.

قلـم؛ تخریب می کند، می سـازد، واقعیت ها را آشـکار می کند، 
 آشـکار را نهان می کند و به واقع قلم معجزه ای جاودان است.

میـان  ارتبـاط  برقـراری  نگاشـتن  و  قلـم  وجـودی  فلسـفه 
اندیشه هاسـت.  تعالـی  و  تجربه هـا  آموختـن   مکتب هـا، 
تأثیـر قلـم ماندگارتـر، تاثیـر گذارتـر و عمیق تـر از هـر ابـزار 
دیگـری بـرای ارسـال پیام و پیام آوری اسـت. چه بسـیار آثار 
صاحبـان قلمـی کـه حتی پـس از مرگشـان بـه فرهنگ ها و 

تمدن هـای مانـدگار تبدیل شـده اسـت.
ادامه در صفحه ۲3

اخبار

شهرستان ها

گفت و گوها و مقاله ها
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رئیس کل دادگستری استان فارس:

در سال های اخیر کارهای قابل تقدیری توسط جهاد کشاورزی فارس انجام شده است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: اطاعات و 
آمار هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه حجـم تغییـر کاربری هـا و قطعـه 
شـدن اراضـی نسـبت به گذشـته بسـیارکاهش پیـدا کرده اسـت و در 
ایـن راسـتا اقدامـات مهمی نظیـر گشـت های حفظ کاربری، سـامانه 
131، پیگیـری پرونده هـای مختلـف در محاکـم و اسـتفاده از تبصره 

۲ مـاده 1۰ انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهـدی قاسـمی در دیدار با 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس بیـان کـرد: از ابتـدای فعالیت 
در تصـدی گـری سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس نگاه مـا این بوده 
اسـت کـه با پیشـگیری، اطاع رسـانی و آگاه سـازی کمـک کنیم تا 
قانون هایـی کـه در حـوزه زمیـن هسـت را بـه مـردم اطاع رسـانی 

. کنیم

وی افـزود: موفـق شـدیم قانـون جلوگیـری از تغییر کاربـری اراضی 
و خـرد شـدن اراضـی را عملیاتـی کنیـم چرا کـه خدشـه هایی که در 

گذشـته در ایـن زمینه وارد شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: برخـورد بدون مماشـات با افراد 
متخلـف در دسـتور کار مـا قـرار دارد اگرچـه ایـن امـر تبعـات زیادی 

را داشـته است.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریح کـرد: با تغییر 
کاربری هـای زیـادی مواجـه هسـتیم که عمومـا از گذشـته و مربوط 
بـه دهـه 8۰ هسـت و پیشـنهاد هایی رابـرای سـاماندهی موضـوع به 
نماینـدگان مـردم اسـتان فـارس در مجلس شـورای اسـامی مطرح 

کرده ایـم.
در ادامـه نشسـت مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس گفت: بـا توجه بـه وظایف جهاد کشـاورزی 
کـه مرتبـط بـا شـما و همـکاران ارزشـمندتان درقـوه قضاییـه اسـت 
هفتـه قـوه قضائیـه را خدمتتـان تبریـک عـرض نمـوده و امیدواریـم 
همـواره در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری موفـق و سـربلند 

. شید با
سـید محسـن قائمی در ادامه با اشـاره بـه بیانات مقـام معظم رهبری 

در جلسـه ویدئـو کنفرانسـی شـان بـا مسـئولین قـوه قضاییـه اظهـار 
کـرد: امیـدوارم شـعار رهبر عظیم الشـان انقـاب مبنی بر "مبـارزه با 
فسـاد بـدون ماحظـه، بـا افـراد گناهـکار و بـدون تعدی بـرای افراد 
غیـر گناهـکار بـر اسـاس حـق و قانـون" بـه همـت و تاش شـما و 

همـکاران شـریفتان در اسـتان پهنـاور فـارس کاما محقق شـود.
تولید خوب علی رغم خشکسالی در فارس

در ادامـه نشسـت رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس با بیـان اینکه 
در سـال های اخیـر کارهـای قابـل تقدیری توسـط جهاد کشـاورزی 
فـارس انجام شـده اسـت، اظهـار کـرد: نظـم و انضباط خـوب، تولید 
خـوب علـی رغم خشکسـالی های چنـد سـال گذشـته و کمبودهایی 

کـه در اسـتان بـوده اسـت و خوبی هـای جهاد فراوان اسـت.
سـید کاظـم موسـوی افـزود: ایجـاب مـی نماید جلسـه خاصـی را با 
حضور مسـئولین ارشـد اسـتان، از جمله اسـتاندار، امـام جمعه، رئیس 
مجمـع نماینـدگان، مدیران بازرسـی، اطاعات و سـایر دسـتگاه های 
متولـی برگـزار کنیم و مسـائل و مشـکات زمیـن را در آنجا به بحث 

و تبـادل نظـر بگذاریم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس به مناسبت بزرگداشت 
هفتـه قـوه قضائیه با رئیس کل دادگسـتری اسـتان فـارس دیدار کرد 
در ایـن نشسـت محمـود باصـری مدیـر امـور اراضـی، محمـد جعفر 
ملـک زاده مدیـر حراسـت، افشـین فرهـادی رییـس اداره حقوقـی و 
علیرضـا واحـدی پور رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان نیز حضور 

داشـته و مطالـب دیگری را بیـان کردند.
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حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی در شورای اداری شهرستان کوار به ریاست استاندار فارس
• بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار،

دیدار با همکاران و تعدادی از بهره برداران انجام شد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در معیـت اسـتاندار فـارس از پروژه در حـال احداث 
سـد میـرزای شـیرازی کـوار و از پروزه پـل ورودی 
روسـتای قصـر احمـد در ایـن شهرسـتان بازدیـد 

. د کر
عنایـت اهلل رحیمـی اسـتاندار فارس روند و سـرعت 
اجـرای طرح های عمرانی شهرسـتان کـوار را خوب 
ارزیابـی کـرد و گفـت: یکـی از ایـن پروژه هـا سـد 
میرزای شـیرازی کوار اسـت کـه با بهره بـرداری از 

آن نیازهـای آبـی منطقـه تامین خواهد شـد.
وی افـزود: ایـن سـد هم  اینک 6۰ درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارد و امیدواریـم تـا پایـان فعالیـت دولت 
تدبیـر و امیـد تکمیـل و آبگیـری شـود ضمـن این 
کـه شـبکه زیردسـت سـد نیـز از اولویت برخـوردار 
اسـت چـرا که در حـال حاظـر برخی از کشـاورزان 
برای آبرسـانی به مزارع خود دچار مشـکل هسـتند 
و ایـن کار را از طریـق کانال هـای سـنتی انجـام 
می دهنـد کـه مقرر شـد ایـن کانال ها مدرن شـوند.
ایـن مقـام مسـئول اظهار داشـت: عاوه بـر وجود 
طرح هـای بـزرگ صنعتـی، کشـاورزی و تولیـدی 
در کـوار، شـرایط جغرافیایـی آن، نزدیکـی به مرکز 
اسـتان، عبـور خـط آهـن از کنـار ایـن شهرسـتان 
فیروزآبـاد و عسـلویه  بزرگـراه شـیراز - کـوار،  و 
ایـن  توسـعه  موجـب  کـه  اسـت  ویژگی هایـی  از 

شـد. خواهد  شهرسـتان 
در پایـان ایـن بازدیدها و افتتاح چنـد طرح عمرانی 
دیگـر جلسـه شـورای اداری و فعالیـن اقتصـادی 
شهرسـتان کـوار بـه ریاسـت مقـام عالـی اسـتان 
فـارس و اعضای شـورای اداری این اسـتان فارس 
برگـزار شـد و تکمیـل کانـال آبکشـی و زهکشـی 
کـوار، تکمیـل پل روسـتای قصراحمـد از اعتبارات 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای فارس 
از جملـه مـواردی بـود کـه در ایـن سـفر مـورد 

بررسـی و تصویـب قـرار گرفت. 
در این سـفر محمد مهدی قاسـمی رییس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در یـک بازدیـد 
سـرزده از مدیریـت جهـاد کشـاورری شهرسـتان 
ضمـن حضـور در اطـاق همـکاران ایـن مدیریت با 

آن هـا دیـدار و بـه گفتگـو پرداخت.
وی خطـاب بـه کارشناسـان ایـن مدیریـت گفـت: 
مـردم را نبایـد در بوروکراسـی اداری قـرار دهیـم 
و در اسـرع وقـت بایـد کار آن هـا را انجـام دهیـم.

وی افـزود: بـا توجـه به ضـرورت اسـتفاده بهینه از 
آب و کاهـش قابـل توجـه  مصـرف آن در کشـت 
های گلخانه ای ترویج کشـت محصوالت سـبزی، 
خیـار و گوجـه فرنگـی از فضـای بـاز بـه گلخانـه 
بایـد توصیـه شـود و پتانسـیل سـنجی منطقـه و 
اسـتعداد یابی جهـت توسـعه کشـت هـای گلخانه 

ای بایـد مـد نظر باشـد.
قاسـمی ضمـن تاکیـد بـر این کـه با سـمبل کاری 
بسـیار مخالفیـم گفـت: کوشـش و تـاش کنید تا 
در هـر روسـتا یـک صنـدوق خـرد زنـان تشـکیل 

. د شو

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
اظهـار داشـت: سـهمیه کـود بر اسـاس آمـار پهنه 
بنـدی اسـت و بـا سـنجش از دور آمارهای سـطح 
زیـر کشـت راسـتی آزمایـی مـی شـود لـذا آمارها 

بایـد کـم یـا زیاد نباشـد.
و   IT و  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـا  افـزود:  وی 
اپلیکیشـن هـای مختلـف ماننـد اپلکیشـن مزرعه، 
کارهـا بـه مراتـب بهتـر انجـام شـده و خدمـات 
دهیمـان بـه ویـژه با توجه به شـرایط شـیوع کرونا 

بـرای ذی نفعـان بهتـر خواهـد بـود.   
مقـام عالـی بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ایـن سـفر بـا چنـد نفـر از دامـداران، مرغـداران و 
تولیدکننـدگان شهرسـتان کـوار گفتگـو کـرد و به 

بررسـی مشـکات آن هـا پرداخـت.
در ایـن بازدیدهـا و جلسـه، منتصـری مدیـر کل 
تعـاون  مدیـر  رحیمـی  فـارس،  طبیعـی  منابـع 
روسـتایی فـارس، واحـدی پـور رییـس اداره روابط 
عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و جـوکار مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  کوار 

حضـور داشـتند.
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس:
مدیریت سنتی، پاسخگوی کشاورزی فارس نیست

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در همـه دنیـا 
بهتریـن تسـهیات ارزان قیمـت بـه بخـش کشـاورزی اختصـاص داده 
می شـود چـرا کـه تزریق تسـهیات گران قیمـت به این بخـش معوقات 
را بـه دنبـال دارد امـروز بالـغ بـر 13۰۰ میلیـارد تومـان فقـط در بانـک 
کشـاورزی معوقـات بانکـی وجـود دارد و ناگزیر هسـتیم از طریق بندهای 

مثـل بنـد )خ( اسـتمهال کنیم. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی قاسـمی در نشسـت با 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس تصریـح کـرد: 
بـر اسـاس آسـیب شناسـی به عمـل آمـده، در یکـی از چالش هـا کمبود 
سـرمایه اسـت از ایـن رو تشـکیل صندوق هـای حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی و صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی و افزایـش سـرمایه این 

صندوق هـا در دسـتور کار قـرار دارد.
وی بـا بیان اینکـه صندوق های مذکور با سـرمایه انـدک تاثیرات مفیدی 
را دارنـد، ابـراز کـرد: بـه عنـوان مثـال سـال گذشـته صنـدوق حمایت از 
توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان کوار به انگـورکاران این شهرسـتان 
بیـش از دو میلیـارد تومـان کمـک کـرد که این امـر عاوه برتنظیـم بازار 
انگـور، اشـتغال زایـی جدید و ارزش افـزوده ایی بالغ بـر 18 میلیارد تومان 

را به دنبال داشـت.

قاسـمی با اشـاره به تصویب سـند توسـعه صندوق های حمایـت از بخش 
کشـاورزی در شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس، اظهـار کرد: از سـازمان 

مدیریـت و برنامـه ریـزی انتظار حمایـت از صندوق هـا را داریم.
وی بیـان کـرد: 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.
قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکه تامیـن امنیـت غذایی در سـه زمینـه هدایت، 
حمایـت و نظـارت وظیفه اصلی وزارت جهاد کشـاورزی و بالطبع سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـت، افـزود: در ایـن راسـتا تامیـن کمـی و کیفـی؛ در 

دسـترس بـودن و اقتصادی بـودن غذا اهمیـت دارد.
حـدود  سـهم  بـه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
1۰درصـدی ایـن اسـتان در تولیـد محصوالت کشـاورزی کشـور گریزی 
زد و خاطـر نشـان کـرد: بـرای حفظ این جایـگاه تاکید مـا برنامه محوری 
اسـت و بـا توجه به آسـیب شناسـی صـورت گرفتـه عاوه بر رفـع کمبود 

سـرمایه، ایـن بخـش بایـد علمـی، فنی و مهندسـی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از رسـالت های عمـده مـا ترویـج اسـت، 
افـزود: بـا همـه نارسـایی هایی کـه داشـتیم و داریـم تاکید بـر آموزش و 
ترویـج اسـت. از ایـن رو انتظـار مـی رود بـا عنایـت ویـژه در سـرمایه؛ به 
اجرایـی شـدن برنامه هـا و توسـعه بخش کشـاورزی اسـتان کمک شـود.
قاسـمی بـا اشـاره بـه کمبـود اعتبـارات هزینـه ای بـه منظـور پرداخـت 
جبـران مرخصـی کارکنان بازنشسـتگان این سـازمان، تاکید کـرد: پاداش 
مانـده مرخصـی از سـال 97 مانده اسـت و البته در اعتبارات امسـال لحاظ 
شـده و امیداوریـم پـاداش بازنشسـتگی 98 را بتوانیـم تـا پایـان امسـال 

بدهیـم و هـم مانـده مرخصی هـا را بتوانیـم بـه نحـوی جبـران کنیم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان کـرد: این سـازمان 
بـه سـمت سـرآمدی پیش مـی رود و تاکنون سـه مرتبه در شـاخص های 
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عمومـی و اختصاصـی و شـاخص های اقتصـاد مقاومتـی اسـتان برتر بـوده ایم که 
جـای تقدیر و تشـکر از شـما دارد.

در ادامـه ایـن نشسـت رئیـس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان فـارس گفت: 
امـروزه مدیریـت سـنتی پاسـخگوی نیـاز بخـش وسـیع کشـاورزی اسـتان فـارس 
نیسـت و خوشـبختانه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی این اسـتان از مدیران علمی 
و از روسـای قابـل اتـکاء در شـورای برنامه ریـزی و توسـعه و کارگروه هـای اصلـی 
اسـتان هسـتند و نگـرش علمـی در مجموعـه کشـاورزی فـارس حاکـم اسـت کـه 

جای سـپاس دارد. 
حسـن نوروزی افزود: در مجموعه عریض و طویل کشـاورزی فارس، باید دانشـمان 
بـه روز کنیـم تـا نقش های سـه گانـه هدایـت، حمایت و نظـارت بهره بـرداران این 

بخـش را به خوبی ایفـا نمائیم.
وی تصریـح کـرد: بخش کشـاورزی از مهمترین بخش های کشـور و اسـتان فارس 
اسـت چـرا کـه وظیفـه تامیـن امنیـت غذایـی و حفـظ خودکفایـی؛ به خصـوص در 

شـرایطی کـه کشـور بـا تهدیدهای ظالمانـه ای روبرو اسـت را برعهـده دارد.
نـوروزی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس بـا تولیـد حـدود 9 درصـد کل تولیدات 
کشـاورزی در افق چشـم انداز توسـعه، تامین کننده اساسـی نیازهای غذایی کشـور 

اسـت، بیـان کـرد: علی رغـم تنگناهـا کمـاکان بایـد تولیدات کشـاورزی این اسـتان 
حفـظ شـود و بایـد بـا روش هـای مختلـف از جملـه اسـتفاده از شـیوه های نویـن 

آبیـاری، کاشـت محصـوالت کـم آب بـر بهـره وری آب را افزایـش داد.
وی بـه فعالیت هـای مهـم بخـش کشـاورزی گریـزی زد و افـزود: تولیـد محصـول 
گواهـی شـده به ویژه در شـرایطی کـه انواع و اقسـام بیماری ها که سـامت جامعه 
را تهدیـد مـی کنـد؛ از جمله اقدامات مهمی اسـت کـه مورد توجه سـازمان مدیریت 

و برنامـه ریزی قـرار دارد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان فارس بـا بیان اینکـه تامین آب باید 
بـه شـغل پایـدار تبدیل شـود، ابراز کرد: ایـن سـازمان آمادگی حمایـت از طرح های 

کوچـک آب و خاک را دارد.
نـوروزی؛ ایجـاد شـهرک های کشـاورزی را کمک بـه مردمی کردن اقتصاد دانسـت 
و اظهـار کـرد: بـا ایجـاد ایـن شـهرک ها زمینـه اشـتغال فـارغ التحصیـان فراهم 
می شـود از ایـن رو در حـد تـوان آمادگی کمک بـه تکمیل این شـهرک ها را داریم.

وی با اشـاره به اینکه شـعار سـال جهش تولید اسـت، افـزود: رکن اقتصـاد مقاومتی 
مردمـی کـردن اقتصـاد اسـت و صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی 
و یـا صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی در صورتـی کـه به خوبـی مدیریت شـوند 
نقـش بسـزایی در ایـن امـر خواهنـد داشـت بنابرایـن صندوق هـای مذکـور بایـد با 

تامیـن اعتبار حمایت شـوند.
نـوروزی بـا بیـان اینکه درصـد عمده ای از بازنشسـتگان اسـتان فـارس در مجموعه 
سـازمان جهاد کشـاورزی قرار دارند، که اگر مشکاتشـان حل شـود مشـکل بخش 
قابـل توجهی از بازنشسـتگان حل شـده اسـت، ابراز کـرد: پاداش سـال 98 این افراد 

تـا پایان شـهریور ماه پرداخت شـود.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: نیمـی از 
پروژه هـای جهـش تولیـد مربـوط بـه بخـش کشـاورزی اسـت و اگـر می خواهیـم 
دسـتاوردی در ایـن زمینـه داشـته باشـیم بایـد در حـد تـوان کارمنـدان را هـم بـا 
انگیـزه نگـه داریم؛ اگرچه کارمندان فهیم و تحصیلکرده هسـتند و شـرایط کشـور را 

می شناسـند ولـی مهـم اسـت کـه کوتاهـی نکنیـم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
باید فروشندگی سموم جزء مشاغل 

خاص قرار گیرد
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: فروشـندگانی کـه سـموم 
کشـاورزی را بـا ارز دولتـی وارد و بـدون اطـاع رسـانی بـه مراجـع ذی صـاح در 

انبـار نگهـداری مـی کننـد، محتکـر محسـوب می شـوند.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسـمی در نشسـت توزیع و سـامان 
دهـی سـموم کشـاورزی بـا اشـاره به اینکـه افـراد مذکـور از جنبه هـای مختلف به 
بخـش کشـاورزی خسـارت وارد مـی کننـد، افـزود: بایسـتی بـا آنـان بـه صـورت 

قانونـی برخـورد نمود.
وی افـزود: صـدور مجوز پروانه صاحیت فنی فروشـندگی سـموم دفـع آفات نباتی 

بر عهده سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی فارس اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه بازدیـد از فروشـگاه های عرضـه سـموم 
کشـاورزی بایـد توسـط کمیتـه سـاماندهی سـموم بـه صورت مسـتمر انجام شـود، 
تاکیـد کـرد: برخـی از فروشـندگان در زمـان مراجعـه بازرسـین اقـدام بـه تعطیلـی 
فروشـگاه ها مـی نماینـد کـه ایـن امـر تخلـف اسـت و بایسـتی بـا متخلفیـن بـه 

صـورت قانونـی برخـورد نمود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به ضرورت به روز رسـانی 
سـامانه مانیتورینـگ آفت کش هـای نباتـی، اظهـار کـرد: لیسـت سـموم ارسـالی به 
اسـتان باید توسـط شـرکت های تولیـد کننده و وارد کننده سـموم بـه روز در اختیار 
مدیریـت حفـظ نباتـات قـرار گیرد و با شـرکت های متخلـف در این زمینـه برخورد 

خواهد شـد.
وی بـا تاکیـد بر اینکه بایسـتی فروشـندگی سـموم جزء مشـاغل خاص قـرار گیرد، 
تصریـح کـرد: افرادی می توانند فروشـندگی سـموم آفـات نباتی را بر عهده داشـته 
باشـند کـه بتواننـد پروانـه صاحیت فنی فروشـندگی سـموم دفع آفات نباتـی را از 

سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس دریافـت نمایند.
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سرپرست مرکز روابط عمومی و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی صرفًا وظیفه تولید را بر عهده دارد و در 
واردات کاالهای اساسی مسئولیتی ندارد

سرپرسـت مرکـز روابـط عمومـی و ارتباطـات 
بـه  واکنـش  در  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت 
اظهـارات یکـی از نماینـدگان مجلـس مبنی بر 
واردات گنـدم توسـط افـراد خـاص، وظیفه این 
وزارتخانـه را تولیـد گنـدم اعام و صـدور مجوز 
واردات آن را متوجـه وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت )صمـت( کـرد.
ساسـان  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
والـی زاده در واکنـش بـه صحبت هـای یکـی 
از اعضـاء کمیسـیون اصل 9۰ مجلس شـورای 
اسـامی کـه ضمـن انتقـاد از واردات گنـدم و 
عـدم توجـه بـه تولیـد داخلـی گفتـه بـود وزیر 
جهـاد کشـاورزی بایـد ضمـن ارائـه توضیح در 
خصـوص علت ایـن تصمیم، پاسـخگویی رانت 
واردات بـرای افـراد خـاص باشـد، اظهـار کرد: 
خوشـبختانه خـود کفایـی در تولیـد گنـدم بـه 
عنـوان یـک محصـول اسـتراتژیک از ابتـدای 
دولـت یازدهـم در دسـتور کار قـرار گرفته بوده 
اسـت و بـا حمایـت و پشـتیبانی های علمـی، 
و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  اجرایـی  و  فنـی 
متوسـط  بـه  تـاش کشـاورزان سـخت کوش 
تولیـد حـدود 14 میلیـون تـن افزایـش یافتـه 
بـه  راهبـردی  محصـول  ایـن  در  کشـور  و 

خودکفایـی رسـیده اسـت.
سرپرسـت مرکـز روابـط عمومـی و ارتباطـات 
در  اینکـه  بیـان  بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
ایـن میـان اسـتمرار خـود کفایـی طی 5 سـال 
متوالـی یکـی از افتخـارات این بخـش و دولت 
محسـوب می شـود، تاکیـد کـرد: در سـال قبل 
نیـاز کشـور بـه گنـدم مقـدار 13.7 میلیون تن 

بـوده کـه تولید این محصـول در کشـور هم به 
همیـن میزان محقق شـد و در سـال جـاری نیز 
میـزان تولیـد همیـن مقـدار پیش بینی می شـود 
کـه همـه نیازهـای کشـور را کشـت و صنعت، 
تولیـد بـذر، نـان و سـایر مصـارف کشـور بـا 

همیـن میـزان تأمیـن می شـود.
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر حـدود 5.6 
خریـداری  گنـدم  کشـاورزان  از  تـن  میلیـون 
و تحویـل سـیلوها شـده اسـت کـه نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال قبل حـدود 9 درصد بیشـتر 
اسـت و در مجمـوع 75 درصـد خرید سـال قبل 
تحقـق پیـدا کـرده و ایـن در حالـی اسـت کـه 
برداشـت گنـدم تـا اواسـط شـهریورماه ادامـه 
خواهـد داشـت و خرید از کشـاورزان نیـز تا آخر 

آبـان مـاه ادامـه مـی یابد.
والـی زاده تصریـح کـرد: از اختصـاص ردیـف 
بودجـه بـرای تـداوم خودکفایی در تولیـد، گندم 
بـرای صـرف هزینه هـای اجرایـی؛ کمـک بـه 
توسـعه روش هـای جدیـد کاشـت، کمـک بـه 

تهیـه ماشـین آالت جدیـد، ارقام کیفـی جدید 
بـا تولیـد بـاال، مدیریـت آفـات و بیماری هـا و 
روش هـای الگویـی بـرای ارتقـاء کیفیـت تولید 
کـه منجـر بـه افزایـش عملکـرد در هکتـار و 
درآمـد کشـاورزان می شـود، اسـتقبال می کنیم.
وی یـادآور شـد: میـزان واردات گندم در شـروع 
ایـن دولـت بـه دلیـل شـرایط آن زمـان حـدود 
6 میلیـون تـن بـوده، در حالـی کـه طـی چنـد 
سـال متوالـی اخیـر تولیـد داخلـی گنـدم همـه 
نیـاز مصـارف کشـور را به طـور کامل بـرآورده 
می کنـد و از آنجـا کـه ایـن نماینـده محتـرم از 
شـرح وظایف دسـتگاه ها اطاعـات کافی دارند، 
قطعـًا در جریان هسـتند که اگر هـم وارداتی به 
شـکل محدود صـورت گیرد بـرای تامین ذخایر 
اسـتراتژیک اسـت که با مسـئولیت و هماهنگی 
وزارت صمـت انجـام می شـود و اساسـًا وزارت 
جهاد کشـاورزی صرفـًا وظیفه تولیـد را برعهده 
کاالهـای  واردات  مجـوز  صـدور  در  و  داشـته 

اساسـی مسـئولیتی ندارد.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
از شـورای شـهر تقاضـا دارم غرفه هـای شـهرداری 
بخـش  تولیـدی  تشـکل های  اختیـار  در  رایـگان  را 

دهد. قـرار  کشـاورزی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی بعدازظهـر روز چهارشـنبه چهـارم تیرمـاه در 
صحن علنی شـورای اسـامی شـهر شـیراز بیان کرد: 
بـا توجـه بـه شـرایط تحریم هـا و مشـکات تامیـن 
ارز بـرای نهاده هـا و کاالهـا؛ انتظـار تاطـم در بـازار 
بخـش کشـاورزی داریـم از ایـن رو بـا هـدف حـذف 
واسـطه گـری، به منظـور عرضه محصـوالت با قیمت 
مناسـب و جلوگیـری از چالش هـای تغییـر قیمـت به 

همـکاری شـورای شـهر نیازمندیم.
وی؛ یکی از اهداف اساسـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
را تولیـد محصـول گواهی شـده و اسـتاندارد برشـمرد 
و افـزود: اسـتان فـارس در ایـن زمینـه پیشـرو و الگو 
بـرای کشـور بـوده اسـت که بـا در اختیـار قـرار دادن 
غرفه هـا بـه تولیدکننـدگان ایـن محصوالت، بخشـی 
از دغدغـه شـهروندان را بابـت محصـوالت گواهـی 

شـده و اسـتاندارد کـم می شـود.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه جهاد کشـاورزی 
از دسـتگاه های پـر مسـئولیت در تامیـن امنیت غذایی 
اسـت، تصریـح کـرد: رسـالت تولید پایـدار محصوالت 
کشـاورزی برعهـده بخش کشـاورزی اسـت و اسـتان 
از 1۰ درصـد محصـوالت کشـاورزی  بیـش  فـارس 

کشـور را تولیـد مـی کند.
وی افـزود: اسـتان فـارس بالـغ بـر ۲7۰ هـزار بهـره 
بـردار بخـش کشـاورزی دارد کـه بیـش از 19 درصـد 
اشـتغال بخش کشـاورزی و حـدود 17.4 درصد ارزش 
افـزوده اسـتان فـارس را بـه خـود اختصـاص داده و 
8.7 درصـد ارزش افـزوده کشـور متعلـق بـه بخـش 

کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت.

در  فـارس  اسـتان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  قاسـمی 
محصـوالت باغـی با حـدود 15 درصد تولیدات کشـور 
رتبـه اول، محصـوالت زراعـی با حـدود 8 درصد رتبه 
دوم، محصـوالت دامـی با حدود 6 درصـد رتبه چهارم 
کشـور را دارد، اظهـار کرد: این اسـتان بـا 18.1 درصد 
سـطح جنگلـی کشـور مقـام اول را دارد و 8.6 درصـد 

مسـاحت مراتـع کشـور به فـارس اختصـاص دارد. 
درصـد   1۲.5 حـدود  بـا  فـارس  اسـتان  گفـت:  وی 
عشـایر کشـور، قطب عشـایر است و عشـایر سهم 3۰ 
درصـدی از تولیـد گوشـت قرمـز و 44 درصـدی در 

صنایـع دسـتی دارد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در فـارس بالغ 
بـر 5۰9 هـزار نفـر در قالـب تشـکل ها و تعاونی های 

وابسـته بـه تعاون روسـتایی عضو هسـتند.
وی افـزود: مرکـز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس بالـغ بـر صـد نفر عضـو هیئـت علمی، 
11 بخـش تحقیقاتـی، 13 ایسـتگاه تحقیقاتـی و چهار 

واحد آموزشـی دارد.
قاسـمی، خدمات دامپزشـکی در این اسـتان را شـامل 
۲۰ مطـب، هشـت بیمارسـتان، ۲۰ آزمایشـگاه پلـی 
کلینیـک، 176 داروخانـه و 76 مرکـز مایـه کوبـی دام 
عنـوان و ابـراز کرد: شـعبه برتـر و برگزیده واکسـن و 

سـرم سـازی رازی در اسـتان فـارس قـرار دارد.
علمی کردن بخش کشاورزی و ترزیق 

سرمایه دو هدف اصلی
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه پویایی بخـش کشـاورزی و شـرایط ناپایدار 
اقلیمـی، گفـت: به منظـور حفظ پایـداری تولید در این 

بخـش بایـد مدیریـت چابک داشـت.
وی بـا اشـاره بـه آسـیب شناسـی بخـش کشـاورزی، 
اظهـار کـرد: علمی کردن بخـش کشـاورزی و ترزیق 
سـرمایه دو هـدف اصلـی در رفـع مشـکات بخـش 

اسـت کـه در این زمینـه نظام نویـن ترویج اجرا شـده 
و اسـتان به پهنه های ۲۰۰۰ تا ۲5۰۰ تقسـیم شـده و 
هـر پهنه تحـت نظارت یک کارشـناس مسـئول پهنه 

قرار داده شـده اسـت.
قاسـمی بـه افزایـش سـرمایه بخـش کشـاورزی نیـز 
گریـزی زد و گفـت: تشـکیل 18 صنـدوق حمایـت از 
توسـعه بخش کشاورزی شهرسـتانی، تامین تسهیات 
باعـوض در بخش هـای زیربنایی مثـل آبیاری تحت 
فشـار که اسـتان فارس رتبه اول کشـور دارد، افزایش 
سـرمایه بانـک کشـاورزی، تسـهیات کـم بهـره کـه 
از طریـق بانک کشـاورزی در قالب توسـعه روسـتایی 
و  شـده  داده  کشـاورزان  بـه   18 تبصـره  الـف  بنـد 
صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی از جملـه اقدامات 

در زمینـه حل مشـکل سـرمایه اسـت.
وی افـزود: تـا حـدود سـعی کردیـم مشـکل سـرمایه 
را کـم کنیـم البتـه تـا آرمـان و ایـده آل مـا فاصلـه 
زیـادی داریـم و بـا توجه به پتانسـیل اسـتان فارس و 
شـرایط اقلیمی کماکان کشـاورزی بخش عمده ای از 

اشـتغال را بـه خـودش اختصـاص داده اسـت.
قاسـمی بیـان کـرد: از دیربـاز در زنجیره هـای تولیـد 
مشـکل داریـم و امـروز تولیـد بـدون توجـه بـه بـازار 
ابتـر اسـت از ایـن رو زنجیره هـای تولیـد، کشـاورزی 
قـراردادی، بـازار و برندینـگ از جملـه اقداماتی اسـت 

کـه در بخـش کشـاورزی انجـام می شـود.

تشکیل جهاد سازندگی با هدف 
محرومیت زدایی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره به اینکـه ۲7 خرداد ماه سـالروز تشـکیل جهاد 
سـازندگی به فرمـان امام راحـل بود، گفـت: این نهاد 
ابتـدا بـه منظـور محرومیـت زدایـی از روسـتاها  در 
تشـکیل شـد و در دفـاع مقـدس هم زمـان همـکاران 
جهـاد عـاوه بـر محرومیت زدایـی و اقداماتـی که در 
پشـت جبهـه انجـام مـی دادنـد در خـط مقـدم هـم 

مشـغول بـه کار بودند.
وی اظهـار کـرد: بـرای انجـام تمـام کارهـای زمیـن 
مانـده کـه در نظـام وجود داشـت یـا به وجـود می آمد 
جهـاد یـک پـای قضیـه بـود و ایـن افـراد عـاوه بر 
اینکـه لقـب سنگرسـازان بـی سـنگر را از امـام راحل 
معظـم  مقـام  کام  در  جهـادی  مدیریـت  گرفتنـد، 

رهبـری بـه عنـوان الگـو مطرح شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
غرفه های شهرداری رایگان به تشکل های تولیدی 

کشاورزی واگذار شود
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:
افزایش بهره وری راه کار

تحقق جهش تولید در 
بخش کشاورزی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
وری  بهـره  افزایـش  تولیـد،  جهـش  تحقـق  راهـکار 
اسـت کـه در حـوزه کشـاورزی بـدون آگاهـی بخشـی و 

نیسـت. میسـر  حـوزه  ایـن  مدخـان  و ذی  بهره بـرداران  توانمندسـازی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسـمی در نشسـت "تشـریح تفاهم 
نامـه آموزش مهارتی کشـاورزی" که با حضور حشـمت کوشـکی مدیـر کل آموزش 
فنـی و حرفـه ای اسـتان فـارس و مسـئولین سـایر دسـتگاه های عضو تفاهـم نامه 
برگزارشـد، تصریـح کـرد: آموزش هـای مهارتـی بهتریـن نـوع آموزش هسـتند چرا 
کـه فـرد بـه صـورت تئـوری و عملـی در دوره مهارتی شـرکت کـرده و بالطبع همه 
دسـتگاه های ذی نفـع و ذی مدخـل بـه این امر توجـه دارند که افزایـش بهره وری 

و کاهـش هزینه هـا باعث تحقق شـعار سـال می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزان جدیـد و تعـدادی از کشـاورزان قدیمـی کـه از 
روش هـای علمـی و اسـتاندارد اسـتفاده نمـی کننـد نیـاز بـه آموزش هـای مهارتی 
دارنـد، افـزود: بـر اسـاس مفـاد تفاهم نامـه انتظار می رود دسـتگاه هایی کـه در این 
تفاهـم نامـه مشـارکت دارنـد با همه امکانـات هم افزایی الزم را داشـته باشـند و به 
افزایـش سـطح معلومـات، دانش، آگاهـی و توانمندی بهره برداران بخش کشـاورزی 

کمـک کنند.
قاسـمی ابـراز کـرد: همه دسـتگاه هایی کـه در عقد تفاهـم نامه مشـارکت دارند باید 
بـا هـم افزایـی در اجرایـی شـدن مفـاد آن گام بردارند تـا دوره های بیش از گذشـته 

برگـزار و کارآمـوزان و بهره بـرداران بیشـتری از ایـن دوره ها بهره مند شـوند.
وی؛ گریـزی بـه ضـرورت پایـش نحوه برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتی زد و 
افـزود: ایـن امـر توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه صـورت ماهانه صـورت می 

گیـرد و امیدواریـم کـه توسـط اداره فنـی و حرفـه ای نیـز انجام شـود.
 رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان اینکه وضعیـت رو به بهبود 

در بخـش کشـاورزی را دنبـال مـی کنیـم، تاکید کـرد: به منظـور ایجاد پایـداری در 
بخـش کشـاورزی و اقتصـادی کـردن ایـن بخـش راهی به جـز افزایش بهـره وری 
وجـود نـدارد کـه خوشـبختانه مسـئولین دسـتگاه های متعهـد بـه تفاهـم نامـه عزم 

جـدی بـرای این امـر دارند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس:
آموزش کشاورزان 

اولویت اصلی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور

در ادامـه مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان 
اصلـی سـازمان  اولویت هـای  از  یکـی  فـارس گفـت: 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور و بـه تبـع ایـن اداره 
کل آمـوزش مهارتـی کشـاورزان بـا رویکرد حداقل سـازی و بهینه سـازی مصرف 

نهاده هـا بـه خصـوص منابـع آبـی اسـت.
حشـمت کوشـکی اظهـار کـرد: آمـوزش بهره بـرداران بخـش کشـاورزی یکـی از 

قسـمت های سـند توسـعه مهارتـی اسـتان فارس اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه توانمندسـازی بهره بـرداران کشـاورزی از اهـداف اصلـی 
کـه در ایـن تفاهم نامـه گنجانـده شـده اسـت، افـزود: بـدون شـک جهـش تولیـد 
و جهـش حرکـت در کشـاورزی بـدون توجـه بـه آموزش هـای مهارتـی مـا را بـا 

مشـکل مواجـه می سـازد.
کوشـکی بـا بیـان اینکـه به منظـور توسـعه باید دیـوار بین ادارات برداشـته شـود، 
ابـراز کـرد: با نگاه مقوالت مطرح شـده در سـند توسـعه کشـاورزی اسـتان فارس 
از جملـه توسـعه گیاهـان دارویی، کشـت گلخانـه ای، آبخیزداری، کاهـش ضایعات 
محصـوالت باغـی و مقایسـه آن بـا سـند توسـعه مهارتی اسـتان فـارس؛ ضرورت 

اجـرای "تفاهـم نامـه آموزش مهارتی کشـاورزی" مشـخص می شـود.
مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان فـارس گریزی به همکاری 5 دسـتگاه 
امضـاء کننـده تفاهـم نامه در سـنوات گذشـته نیـز زد و تصریـح کرد: عقـد تفاهم 

نامـه جدیـد با هـدف ایجـاد جهـش در آموزش های مهارتی اسـت.

نشست تشریح تفاهم نامه آموزش مهارتی کشاورزی
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مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی فارس:
رویکرد تفاهم نامه آموزش 

مهارتی توانمندسازی و افزایش 
مهارت از طریق هم افزایی است

سـازمان  کشـاورزی  ترویـج  هماهنگـی  مدیـر 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: یکـی از 
شـیوه های آمـوزش بسـیار اثر بخش در سـالیان 

متمـادی آموزش هـای مهارتـی اسـت کـه بـا همـت مجموعـه ای از دسـتگاه ها؛ 
اثـرات ارزشـمندی را در حـوزه کشـاورزی به ارمغان آورده اسـت که در این راسـتا 
بـه منظـور هـم افزایـی و تدوین برنامـه جامـع، کمیته برنامـه ریزی و سـاماندهی 

آمـوزش مهارتـی تشـکیل شـده و تفاهـم نامـه ای بـه امضا رسـیده اسـت.
حمیدرضـا ابراهیمـی تصریح کرد: شـعار تفاهـم نامه آموزش هـای مهارتی منطبق 
بـر روش هـای نویـن کشـاورزی با رویکـرد حداقل سـازی و بهینه سـازی مصرف 
نهاده هـا بـه خصـوص منابـع آبـی اسـت کـه این امـر در جهـت بهره وری اسـت 

کـه جهـش تولیـد را بتواند به همراه داشـته باشـد.
بـه گفتـه وی؛ رویکرد ایـن تفاهم نامـه توانمندسـازی و افزایش مهـارت از طریق 
هـم افزایـی کـه بیـن دسـتگاه های مختلـف شـامل سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، اداره کل آمـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان فارس، مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، سـازمان تعـاون روسـتای فارس و 
سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس انجام می شـود.
شـامل  نامـه  تفاهـم  ایـن  هـدف  گروه هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی 
بهره بـرداران مسـتعد بـرای آمـوزش، متقاضیـان و عاقـه منـدان ورود بـه بخش 

کشـاورزی اسـت، ابـراز کـرد: کشـاورزان و بهره بـرداران پیشـرو به منظـور اجرای 
آموزش هـای تکمیلـی از دیگـر افـراد هسـتند.

وی افـزود: شـاغلین و اعضـای بخـش کشـاورزی زیـر مجموعـه نظـام صنفـی 
کارهای کشـاورزی، مهندسـین کشـاورزی عضو نظام مهندسی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی و کارشناسـان متقاضـی انجـام حرفه هـای تخصصی کشـاورزی و اعضای 
و پرسـنل اتحادیـه و شـرکت های تعاونـی تولیـد کشـاورزی، روسـتایی و زنـان و 

نظـام صنفـی از دیگـر گروه هـای هدف هسـتند.
اینکـه برنامه ریـزی جامـع آموزش هـای مهارتـی در حـوزه  ابراهیمـی بـا بیـان 
کشـاورزی، بازنگـری و بـه روز رسـانی اسـتانداردهای آموزش هـای مهارتـی و 
فنـی و حرفـه ای و تنظیـم و تدویـن اسـتانداردهای جدیـد مرتبـط بـا نیـاز بخش 
کشـاورزی از جملـه تعهـدات مشـترک ایـن تفاهـم نامـه اسـت، گفت: نظـارت بر 
حسـن اجـرای دوره هـای آموزشـی، تشـکیل کمیته های کارشناسـی، شهرسـتانی 
تعییـن  و  برگزارشـده  دوره هـای  ارزیابـی  و  ارزشـیابی  در  همـکاری  اسـتانی،  و 
مشـوق های انگیزشـی از سـوی هـر یـک از طرفیـن تفاهم نامـه بـرای دارندگان 

گواهـی نامـه مهـارت از دیگـر تعهـدات اسـت.
بـه منظـور توانمندسـازی و افزایـش مهـارت نیـروی انسـانی شـاغل در بخـش 
کشـاورزی و همـکاری علمـی، مهارتـی و یکپارچه سـازی در امـر سیاسـت گذاری 
تفاهم نامـه مشـترکی بیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی، سـازمان تعـاون روسـتایی، 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی و اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان فـارس 
منعقـد و در نشسـتی بـا حضـور همـه مسـئولین ذی ربـط سـتادی و حضـور ویدئو 

کنفرانسـی مسـئولین شهرسـتانی مفـاد ایـن تفاهـم نامه تشـریح شـد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: سـرعت انتقـال آخریـن 
یافته هـای علمـی بـه مـزارع کشـاورزان در اجـرای "طرح یـاوران" تولیـد اهمیت 
دارد از ایـن رو بـا تلفیـق دانـش بومی مناطق و دانـش موجود در مراکز پژوهشـی 
در اسـرع وقـت بـه نیـاز فنی و علمـی بهره بـرداران بخش کشـاورزی پاسـخ داده 

. شود
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت "کارگـروه 
یـاوران تولید اسـتان فـارس" تصریح کـرد: اگرچه اجـرای طرح هـای تحقیقاتی در 
حـل مشـکات بخـش کشـاورزی همـواره مدنظر بـوده اسـت، اما در طـرح یاوران 
تولید به فوریت مشـکل کشـاورزان بررسـی شـود و تا زمان دسـتیابی به بسته های 

تحقیقاتـی محققین داخلی از تجربیات مشـابه سـایر کشـورها اسـتفاده شـود.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت تشـکیل "کمیته هـای فنـی تخصصـی" متشـکل از 
کارشناسـان بخـش اجـرا و تحقیقـات، افـزود: ایـن کمیته هـا بایـد مسـئله محـور 
اقـدام کننـد و بـا توجـه به مشـکات مشـاهده در هـر محصول توصیه هـای فنی 

الزم را ارائـه دهنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه منظور رفـع مشـکات واحدهـای کم 
بـازده، نیمـه تعطیـل و تعطیـل و همچنیـن افزایـش بهـره وری و سـودآوری در 
واحدهـای صنایـع و دام و طیـور؛ کلینک هـای عارضـه یابـی در بخـش صنایـع و 

دام و طیـور تشـکیل شـود.

یاوران تولید در اسرع وقت به نیاز بهره برداران پاسخ دهند
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کـردن  هویـت دار  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اراضـی کشـاورزی، مدیریـت زمیـن و تامیـن امنیـت غذایـی مـردم از مهم تریـن 

اسـت. سـازمان  ایـن  ماموریت هـای 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی افـزود: سـاماندهی، مدیریـت و کاداسـتر اراضـی 
کشـاورزی و اجـرای قوانیـن و مقـررات مربوط بـه مالکیت و بهره بـرداری از زمین 
از جملـه اقداماتـی اسـت کـه می توانـد دعـاوی حقوقـی در ارتباط با بحـث زمین 

را در مراجـع قضایـی کـم کند.
در ادامـه ایـن نشسـت مدیـر کل ثبت اسـناد و اماک فـارس گفت: بـا تفاهم نامه 
ای کـه بیـن وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور منعقد 

شـده، امـور مربوط به تثبیت مالکیت افراد تسـهیل شـده اسـت.
سـید مهدی هاشـمی بـا اشـاره به لـزوم تثیبـت مالکیت افـراد و دولـت و همچنین 
اسـتفاده از سـامانه شـمیم بـه منظـور تسـهیل در کارهـا، بیـان کرد: بـرای صدور 
اسـناد مالکیـت اراضی کشـاورزی بهره بـرداران، ابتـدا اختاف موجـود در محدوده 
اراضـی مـورد بهره بـرداری اشـخاص و دولـت حـل و فصـل و حـدود اراضی ملی 

و غیـر ملی تثبیـت گردد.
وی تصریـح کـرد: تفاهـم نامـه مذکـور بـه منظـور اهمیـت و نقـش صدور اسـناد 
مالکیـت حدنـگار اراضـی کشـاورزی در کاهش دعاوی و تسـهیل سـرمایه گذاری 
در بخـش کشـاورزی و همچنیـن فراهـم نمـودن زمینه نظـارت و کنترل بـر تولید 
محصـوالت کشـاورزی و اجـرای الگـوی کشـت در کشـور، در اجـرای قوانیـن 

مربوطـه از قبیـل اصـاح قانـون تعاونـی نمـودن تولیـد و یکپارچـه شـدن اراضی 
در حـوزه عمـل شـرکت های تعاونـی روسـتایی، حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و 
باغ هـا، جلوگیـری از خردشـدن اراضـی و ایجـاد قطعات مناسـب فنـی، اقتصادی، 
کاداسـتر و مـاده 54 قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقـای نظـام مالی 
کشـور در خصـوص صـدور اسـناد مالکیـت اراضـی کشـاورزی بیـن وزارت جهـاد 

کشـاورزی و سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور منعقـد گردیده اسـت.
نشسـت فـوق بـا حضور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیر کل 
ثبـت اسـناد و امـاک فـارس، مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری این اسـتان، 
مدیـر امـور اراضـی فـارس و سـایر اعضای مرتبـط، در دفتـر رئیس سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

لزوم تثبیت مالکیت و سند دار کردن اراضی کشاورزی

رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: از ابتدای شـیوع بیمـاری کرونا 
اکثـر خدمـات ایـن سـازمان به صـورت مجـازی به 

مراجعـه کنندگان ارائه شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علیرضـا واحدی 
پـور افـزود: بـا راه انـدازی شـبکه درون سـازمانی، 
از  کشـاورزی  جهـاد  نفعـان  ذی  درخواسـت های 
طریـق  یکـی از پیـام رسـان ها بـه شـماره تمـاس ۰9۰18397۲69 دریافـت و 
در اسـرع وقـت و حتـی االمـکان ظـرف ۲4 سـاعت بررسـی و نتیجـه بـه آنان 

اعـام خواهد شـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بهره برداران بخـش کشـاورزی می توانند 
 بـا مراجعـه بـه پورتـال سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه آدرس:

ایـن  الکترونیکـی  خدمـت   67 از   http://fajo.ir/site/index.php/samaneh

سـازمان اطـاع یابنـد و از آن اسـتفاده کننـد.
 ،/http://www.mazraeh-barakat.ir برکـت  مزرعـه  اپلیکیشـن  افـزود:  وی 
 ،“http://fajo.ir/site/index.php/samaneh/113-“ سـامانه صدور مجوز پنجـره
جامـع  سـامانه  و   http://cita.maj.ir اعتبـاری/  تسـهیات  یکپارچـه  سـامانه 
اطاعـات امـور اراضـی کشـور https://esc.laoi.ir از جملـه سـامانه های ارائـه 

شـده روی پورتـال سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت.
رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان 

اینکـه خدمـات الکترونیـک ایـن سـازمان از قبـل وجـود داشـته و در آینـده نیـز 
ادامـه خواهـد داشـت، اظهـار کـرد: بـه دسـتور رئیـس سـازمان حتـی پـس از 
رفـع بحـران از سـوی وزارت بهداشـت و درمـان،  فعالیـت "شـبکه و سـامانه 
غیرحضـوری" ایـن سـازمان ادامـه خواهـد داشـت، از ایـن رو هـم اسـتانی های 
عزیـز بـه منظـور حفظ سـامت خـود و دیگـران لطفا حتـی االمـکان از مراجعه 

حضـوری خـودداری کننـد.
وی تاکید کرد: به منظور پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا و گام برداشـتن در 
راسـتای سـامتی مردم و کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس نیاز 
بـه حضـور مراجعـان در معاونت ها، مدیریت هـا، ادارات سـتادی و مدیریت های 

جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها نیست.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:

خدمات مجازی جهاد کشاورزی فارس ادامه دارد
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معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در گردهمایـی مدیـران 
و مسـئولین امـور اداری مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان هـای اسـتان فـارس بـا مسـئولین امور 
اداری ایـن سـازمان گفت: مراقبت از سـامت منابع 
انسـانی سـازمان یـک مسـئولیت اجتماعی اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، مهـدی صادقی 
افـزود: افـراد بـا بیمـاری هـای زمینـه ای از جملـه 
آسـم، دیابـت، بیمارهای قلبی و ریـوی، افراد دارای 
نقـص سیسـتم ایمنـی، خانـم هـای بـاردار و بانوان 
دارای فرزنـد خردسـال زیـر 6 سـال، کارکنانـی که 
دارای بیمـاری  MS و سـرطان هسـتند بـا تائیدیـه 
کمیسـیون پزشـکی، به صورت اسـتثنا می توانند از 

شـرایط دورکاری اسـتفاده کنند.
وی بیـان کـرد: مراقبـت از سـامت منابـع انسـانی 
سـازمان یـک مسـئولیت اجتماعـی اسـت، مبتـا 
شـدن و در معـرض خطر قـرار دادن حتـی یک نفر 

از کارکنـان سـازمان صحیـح نیسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: باالتریـن 
مرجعـی کـه در زمینـه نیـروی انسـانی در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی وجـود دارد کمیته نیروی انسـانی 
اسـت که مصوبات آن الزم االجرا اسـت و مصوبات 
آن بـرای تمامـی مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان هـا ارسـال مـی گـردد و مدیریـت های 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا موظـف هسـتند 

کـه ایـن مصوبـات را بـه تمامـی پرسـنل شـاغل 
در شهرسـتان در مدیریـت و مراکـز خدمـات جهـاد 

نمایند. ارسـال  کشـاورزی 
 91 بـا  فیروزآبـاد  شهرسـتان  کـرد:  تصریـح  وی 
درصـد مشـارکت در کمـک بـه بیمـاری کرونـا در 
بیـن مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
هـای اسـتان فارس مقـام اول را به خـود اختصاص 

داده اسـت.
صادقـی بـا اشـاره بـه اینکـه پیگیـری هـای الزم 
جهـت تغییـر وضعیـت نیروهـای پیمانی به رسـمی 
آزمایشـی در حـال انجـام اسـت کـه امیدواریـم بـه 
زودی محقـق گـردد، تاکیـد کـرد: پیگیـری هـای 
الزم جهـت پرداخـت مانـده مرخصـی سـال 97 و 
پـاداش سـال 98 انجـام شـده اسـت کـه امیدواریم 

ایـن مهـم تـا اوایـل مهرمـاه محقق شـود.
در ادامـه ایـن گردهمایـی مدیر امور اداری سـازمان 

خدمـت  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
سـربازی بـه اسـتناد مـاده )1۰5( قانـون مدیریـت 
خدمـات کشـوری و همچنیـن مـاده )151( قانـون 
اسـتخدام کشـوری، به عنوان سـابقه خدمت دولتی 
کارمنـدان محسـوب مـی گـردد و پرداخـت کسـور 

بازنشسـتگی دوران مذکـور الزامـی اسـت.
مجیـد یعقوبـی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه خدمت 
کارگزینـی  حکـم  خدمتـی  سـوابق  در  سـربازی 
محاسـبه می شـود و بـه تبع آن کارکنـان از مزایای 
آن کـه شـامل رتبـه، طبقـه و... اسـت بهـره منـد 
گردیـده انـد، بنابراین پرداخت کسـور بازنشسـتگی 
در دوران مذکـور الزامـی اسـت و همچنیـن فـردی 
کـه سـنوات بیمـه سـربازی را پرداخـت ننمایـد بـر 
خدمـات  بیمـه  صنـدوق  از  کـه  مجـوزی  اسـاس 
اسـت  شـده  گرفتـه  اجتماعـی  تامیـن  و  درمانـی 
سـنوات 3۰ سـاله آنـان منظـور گردیده و نسـبت به 

بازنشسـتگی آنـان اقـدام مـی گـردد.
اداری  امـور  مسـئولین  کـرد:  تصریـح  وی 
شهرسـتان ها بایسـتی بـر اسـاس هماهنگـی انجام 
شـده بـا آنـان نسـبت بـه انجـام امـور افـرادی که 
در سـال جـاری بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل می 
گردنـد اقـدام نماینـد زیـرا که هیـچ گونـه مجوزی 
بـرای تمدیـد خدمـت افـراد وجـود نـدارد بنابرایـن 
بایسـتی در فرصت مقرر نسـبت به مسـئله جانشین 

پـروری اقـدام نمـود.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اربـاب رجوع 
مدیریـت امـور اداری منابـع انسـانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس است که بایسـتی کار آنان 
بـه موقع و سـریع انجام شـود و بایسـتی مسـئولین 
امور اداری شهرسـتان ها در اسـرع وقت نسـبت به 
پاسـخگویی بـه مکاتبـات امور اداری سـازمان اقدام 
نماینـد زیـرا کـه عـدم پاسـخگویی به موقع سـبب 

تضییـع حقـوق همکاران می شـود.
گردهمایـی مسـئولین امـور اداری سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا مدیـران و مسـئولین 
کشـاورزی  جهـاد  هـای  مدیریـت  اداری  امـور 
شهرسـتان های اسـتان فـارس بـا حضـور صادقـی 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، یعقوبی مدیـر امور اداری، 
سـلیمی معاون مدیریت امـور اداری، گل واله رئیس 
اداره کارگزینـی، آریائـی رئیـس اداره بازنشسـتگان، 
کارشناسـان امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و مدیـران و مسـئولین امـور اداری 
شهرسـتان های اسـتان فـارس بـه صـورت ویدئـو 
بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـا  و  کنفرانـس 
در سـالن شـهید پرویزی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس برگزار شـد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

مراقبت از سالمت منابع انسانی سازمان یک 
مسئولیت اجتماعی است
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:

بهبود مستمر در روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: اداره روابـط عمومـی این 
سـازمان بـا جـاری سـازی مدل تعالـی و بر اسـاس نقشـه اسـتراتژی، برنامه ریزی 
مـدون و ارائـه گانـت چـارت حرکـت مـی کنـد و بـا ارزیابـی، بهبـود مسـتمر در 

خانـواده بـزرگ روابـط عمومـی فارس مشـهود اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت شـورای 
اطـاع رسـانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به کسـب مقام 
برتـر روابـط عمومـی ایـن سـازمان در سـطح ملی، ابـراز کرد: بسـیار خرسـندم که 

امـروز در ایـن حـوزه سـاختاری متعالـی جاری سـازی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: علیرغـم ایـن موفقیـت ولی جـای کار بسـیاری وجـود دارد چرا 
کـه بـا توجه به گسـتردگی حـوزه مسـئولیت جهـاد کشـاورزی و اقدامـات موثری 
کـه در ایـن حـوزه صـورت گرفتـه امـروز شـاهد این هسـتیم کـه هـر روز دری از 

دنیـای جدیـدی بـه روی روابـط عمومی گشـوده می شـود.
بـه اعتقـاد قاسـمی؛ عاوه بر انعـکاس اقدامات صـورت گرفته؛ روابـط عمومی باید 
قوانیـن، مقـررات و مسـئولیت های حـوزه کشـاورزی را به طور شـفاف و صریح به 
جامعـه منعکـس کنـد چرا که آگاه سـازی مردم بـه خصوص در حوزه امـور اراضی 

از تخلفـات جلوگیـری می کند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به پیشـرو بـودن روابط 
عمومـی ایـن سـازمان، اظهار کـرد:  در برخی از دسـتگاه ها به دلیل عـدم انعکاس 
اقدامـات صـورت گرفتـه؛ فضاهـای مسـمومی علیـه آن دسـتگاه ها ایجـاد شـده 

ست. ا
بـه تعبیـر قاسـمی؛ ارتباطـات در حـوزه روابـط عمومی، مهندسـی افکار بـه منظور 

پیشـبرد اهداف اسـتراتژیک سـازمان است.
وی، اشـاره ای نیـز بـه مدیریـت کمیتـه نشـر توسـط رئیـس اداره روابـط عمومی 
کـرد و مسـتند سـازی تجـارب همکاران توسـط این کمیتـه را از اقدامـات موثر در 

ارتقاء کشـاورزی دانسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه سـختی کار روابط عمومـی، تاکید کـرد: انتظار می 

رود پسـت های روابـط عمومی به کارشناسـان ایـن حوزه اختصاص داده شـود.
قاسـمی بـه ضـرورت راه انـدازی سـازمان مجـازی نیـز اشـاره کـرد و افـزود: در 
شـرایط کرونـا روابـط عمومـی در بسـتر اینترنـت و بـا اسـتفاده از پیـام رسـان ها، 
سـامانه مجـازی را راه انـدازی کـرده اسـت و بـه کاهش تـرد ارباب رجـوع کمک 

کند. مـی 
وی ابـراز کـرد: بروکراسـی اداری، هزینـه زمانـی و مالـی زیادی را بـه ارباب رجوع 
تحمیـل مـی کنـد از ایـن رو راه انـدازی سـازمان مجازی ارائـه خدمات بـه موقع، 

سـریع، غیـر حضوری، آسـان، امـن و نهایتـًا ایجاد رضایـت مندی اربـاب رجوع 
را بـه دنبال دارد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان اینکـه بدنه فربه سیسـتم 
اداری مانـع توسـعه سـرمایه گـذاری و رونـق اقتصـادی می شـود، اظهـار کـرد: 
مجـازی سـازی خدمـات به کاهش هـدر رفت اعتبـارات و زمان کمـک می کند و 

در نتیجـه آرامـش جامعـه و گشـایش کار مـردم را به دنبـال دارد.

رئیس اداره روابط عمومی
جهاد کشاورزی استان فارس:

تدوین نقشه استراتژی
اداره روابط عمومی جهاد 

کشاورزی فارس
در ادامـه رئیس اداره روابط عمومی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به 
اینکـه نقشـه اسـتراتژی ایـن اداره در چهـار 
منظـر یادگیری و رشـد، فرآیندهـای داخلی، 
مشـتریان و مالی تدوین شـده اسـت، گفت: 

در منظـر فرآیندهـای داخلی مدیریت ارتباط موثر رسـانه و توسـعه رسـانه دیجیتال 
در دسـتور کار قرار دارد.

علیرضـا واحـدی پـور در ادامه برنامه، یکسـاله اداره روابط عمومی را تشـریح کرد و 
بـا ارائـه گانـت چارت خبری افـزود: خانواده بـزرگ روابط عمومی جهاد کشـاورزی 
فـارس در سـه ماهـه اول سـال جـاری ۲583 خبـر از طریـق خبرگزاری هـا، 6۲7 
خبـر در رسـانه های مکتوب و  ۲85 گـزارش خبری و برنامه رادیویـی و تلویزیونی 
منتشـر کـرده اسـت کـه ایـن تعـداد بیش از سـطح تعهـد بر اسـاس گانـت چارت 

بوده اسـت.
وی؛ گریـزی بـه پایـش مسـتمر فعالیـت خانـواده بـزرگ روابـط عمومـی جهـاد 
کشـاورزی فـارس زد و ابـراز کـرد: فعالیـت خبـری روابـط عمومی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان ها در بهـار سـال جـاری نسـبت بـه مدت مشـابه رشـد ۲۰ 

اسـت. داشـته  درصدی 
واحدی پـور در ادامـه گفـت: بـه مناسـبت هفتـه جهاد کشـاورزی با هـدف فرهنگ 
سـازی بیشـتر در سـطح نونهـاالن و نوجوانان مسـابقه نقاشـی برای سـنین باالتر 
مسـابقه عکاسـی بـا موضـوع مضـرات آتـش زدن کاه و کلـش برگـزار شـد و از 
اسـتان های دیگـر از جملـه بوشـهر،گرگان و آذربایجان شـرقی هم اثر داشـته ایم.

رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از دیگـر 
وظایـف ایـن اداره را مدیریـت کمیتـه نشـر برشـمرد و افـزود: تاکنـون ۲۰ نسـخه 
کتـاب از تجـارب همـکاران در ایـن کمیتـه بررسـی و بـه چاپ رسـیده اسـت و یا 

در مراحـل چـاپ قـرار دارد.
واحـدی پـور بـا بیـان اینکـه بـه دسـتور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس؛ راه انـدازی "سـازمان مجـازی" دنبـال می شـود، اظهـار امیـدواری کـرد: 
بـا تحقـق ایـن امـر شـرایطی بـرای اربـاب رجـوع ایجاد شـود کـه بـدون مراجعه 
حضـوری از خدمـات سـازمان از طریـق پورتال و در بسـتر اینترنت بهره مند شـود.
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مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد کشاورزی فارس:

راه اندازی پارک سالمت روان با تاسی از تعالیم دینی

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در بازدیـد جمعـی از مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از پـارک سـامت روان حاجـات گفـت: راه انـدازی پـارک 
سـامت روان حاجـات بـا تأسـی از تعالیـم دیـن مبیـن اسـام کاری نـو و 
بدیـع اسـت کـه در گوشـه گوشـه آن سـنت و مدرنیته رعایت شـده اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، سـید محسـن قائمـی در بازدیـد از پارک 
سـامت روان حاجـات، بـا بیـان اینکـه در ایـن پـارک بـه منظـور کاهش 
آسـیب های اجتماعـی و روانـی در جوانـان و سـالمندان، محل هایـی برای 
نگهـداری آنـان در نظـر گرفته شـده اسـت، ابـراز کرد: ایـده بسـیار زیبایی 
اسـت کـه در این مـکان محلـی برای تعامـل سـالمندان و بازنشسـتگان با 
یکدیگـر و تفریـح آنـان در طـول روز در نظر گرفته شـده و این افراد شـب 
بـه کانـون گـرم خانواده های خود برگشـته و بدیـن ترتیب فرهنـگ احترام 

بـه پـدر و مـادر و دور نشـدن آنهـا از خانـواده حفظ می شـود.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه از نگرانی هـای جامعـه امـروز مـا و دغدغـه مقام 
معظـم رهبـری، الگـوی نادرسـت گرفتـن از جوامـع منحـط غربـی اسـت، 
اظهـار کـرد: ایـن جوامـع بـه سـمت فروپاشـی خانـواده حرکـت مـی کنند 
و ایـن در حالـی اسـت کـه خـود کشـورهای اروپایـی بـا تجربه ۲۰۰ سـاله 
اکنـون بـا ابـراز پشـیمانی بـه سـمت اسـتحکام خانـواده گام بر مـی دارند.

بـه گفتـه قائمـی؛ در تعریـف کار خیر همواره سـاخت بیمارسـتان، مسـجد، 
ورزشـگاه و ایـن اماکـن در ذهـن مـی آیـد، امـا کار شـاخص راه انـدازی 
"پـارک سـامت روان حاجات" مانع از نیاز به سـاخت بیمارسـتان می شـود 

و مـی توانـد جامعـه را از مسـیر انحطـاط دور کند.
وی بـه شـعار پـارک سـامت روان کـه "غـذای سـالم، رفتـار سـالم را بـه 
وجـود مـی آورد و رفتـار سـالم جامعه سـالم را می سـازد" نیز گریـزی زد و 
افـزود: ایـن یک شـعار دینـی، مذهبی و دنیوی اسـت چرا کـه غذای حال 

و کسـب روزی حـال بسـیار اهمیت دارد.
قائمـی بـا بیـان اینکـه قانون مـا را مکلف به انجـام امور محوله می سـازد، 
ابراز کرد: در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با جاری سـازی مدل 
تعالی سـعی شـده کـه کارکنان به اجـرای تعهدات بـه صـورت داوطلبانه و 

در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی ترغیب شـوند.
توجه به مسئولیت های اجتماعی در جهاد کشاورزی فارس

در ادامـه مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 
وجـه مشـترک مدیریت علمی این سـازمان بـا فعالیت های پارک سـامت 

روان حاجـات اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن سـازمان بـا نـگاه مبتنـی بـر 
اصـول علمـی، مـدل تعالی جاری سـازی شـده اسـت و بـر این اسـاس به 

مسـئولیت های اجتماعـی توجـه خاصـی می شـود.
عبدالرحیـم پیشـکار در بازدیـد از پـارک سـامت روان حاجـات، بـا بیـان 
اینکـه در مباحـث مسـئولیت های اجتماعـی از یک مدل اسـتفاده می کنیم 
کـه چهـار بُعـد اخاقـی، انسـانی، قانونـی و اقتصـادی را شـامل می شـود، 
تصریـح کـرد: مـا براسـاس ایـزو ۲6۰۰۰ پیـش مـی رویـم کـه مسـیر 
مسـئولیت اجتماعـی را بـه صـورت علمـی بـرای مـا مشـخص مـی کند.

وی ابـراز کـرد: اسـتفاه از مبـارزه بیولوژیـک بـه منظـور تولیـد محصـول 
گواهـی شـده، ارتقـاء راندمـان آبیـاری بـا اسـتفاده از شـیوه های نویـن، 
اسـتفاده از بـذور بـا عملکـرد باالتـر و مقـاوم تـر در مقابـل خشـکی و کم 

آبـی از جملـه اقدامـات در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی اسـت.
پیشـکار بـا اشـاره بـه ابعـاد اخاقـی و انسـانی مسـئولیت اجتماعـی، از راه 
انـدازی انجمـن خیریه بـه صورت خودجوش سـخن گفت و افـزود: تقویت 
حوزه هـای روانشناسـی بـرای کارکنـان و خانـواده آنهـا نیز در دسـتور کار 

این سـازمان قـرار دارد.
مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورری اسـتان فـارس با اشـاره به 
فعالیـت پـارک سـامت روان حاجـات در کاهـش آسـیب های اجتماعـی؛ 
اظهـار کـرد: بـه دنبال افـرادی هسـتیم کـه کارهای نظـام مند بـا رویکرد 
مسـئولیت اجتماعـی انجـام مـی دهنـد تـا بتوانیم با همـکاری با آنهـا نگاه 
مسـئولیت اجتماعـی را به سـمت ایـن عبارت و تکـرار این شـعار ببریم که 

مـا در مقابـل جامعه و محیط زیسـت مسـئول هسـتیم.

مدیر عامل پارک سالمت روان حاجات:
روحیه اجتماعی رئیس جهاد کشاورزی فارس 

زنده است
عامـل  مدیـر  و  گـذار  بنیـان  ادامـه  در 
پارک سـامت روان حاجات با اشـاره به 
اینکـه روحیـه اجتماعی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس زنـده 
اسـت و ای کاش همـه مدیـران مـا این 
فعـل را داشـتند، گفـت: بنده بـه عنوان 
یـک فعـال رفتـار اجتماعی عـرض می 
کـه  فعالیت هایـی  ضمـن  شـما  کنـم، 

بـرای حفـظ و کمـک بـه جامعه شـریف کشـاورزان انجـام می دهیـد باید 
در تقویـت معنـوی فاعـان کشـاورزی نیـز توجه بیشـتری داشـته باشـید.

بهمـن حاجـات نیـا اظهـار کـرد: زمانـی مناطـق روسـتایی پـاک تریـن و 
از  بعضـی  ریشـه  امـروزه  امـا  بودنـد  کشـور  مناطـق  تریـن  بی آالیـش 
آسـیب های اجتماعـی در ایـن مناطـق اسـت و این نشـان می دهـد که ما 
در تقویـت معنـوی، خانواده های کشـاورزان را نتوانسـتیم راهنمایی کنیم و 

جامعـه مخاطـب شـما آسـیب دیده اسـت.
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وی تصریـح کـرد: در تامین 
امنیـت آینـده خانـواده باید 
بـا هـم همـکاری کنیـم و 
هر طـور که سـازمان جهاد 
بدانـد  فـارس  کشـاورزی 
هسـتیم  کمـک  آمـاده  مـا 
آسـیب  گلوگاه هـای  تـا 
و  دهیـم  جهـت  تغییـر  را 
جلـوی رشـد آنهـا بگیریـم 
و امیـدوارم دوبـاره مناطـق 

ببینیـم. را روسـتاها و شـهرها  پـاک 
بنیـان گـذار و مدیـر عامـل پارک سـامت روان حاجات ابـراز کرد: ما 
افتخـار می کنیـم کـه حرکتـی بدیـع، جامـع و نوپـا انجام مـی دهیم 
و گـزارش آن بـه دفتـر سـازمان اجتماعی کشـور و دفتـر رهبر معظم 
انقـاب نیـز ارسـال شـد و این پـاداش کارمـان بود که یـک ضرورت 

را کـه مقـام معظـم رهبـری هم بـه آن تاکید داشـتند میسـر کردیم.
وی بـه اهمیـت سـامت روان کارکنـان تاکیـد کـرد و گفـت: بایـد 
برگردیـم بـه آمـوزه ای فرهنگـی خـود و همه بـرای سـاختن فردای 
خـود کمـک کنیم چـرا که اگـر نتوانیـم دغدغه های فکـری و روحی 
کارکنـان را تامیـن کنیـم فقط جسـم آنهـا را در اختیار داریـم و جامعه 

دارای بالندگـی نخواهـد بود.
مدیـر عامـل پـارک سـامت روان حاجـات بـه سـاخت نـرم افـزاری 
بـرای پایـش سـامت افراد بـدون محدودیت هـای جغرافیایی اشـاره 
کـرد و گفـت: بـا اجـرای ایـن برنامه افـراد مختلـف بدون حضـور در 
اینجـا می تواننـد بـه کنترل سـامت خـود بپردازنـد و ایـن کار برای 
اولیـن بـار در ایـران انجام خواهد شـد و افتخـار ایران اسـت که برای 
اولیـن بـار در دنیـا بتوانیـم کنتـرل درمـان و سـامتی را خـارج مـرز 

جغرافیایـی پـارک سـامت و کشـور پایـش کنیم.
در ادامـه مشـاور مدیـر عامـل پارک سـامت روان حاجات در اسـتان 
فـارس بـا بیان اینکـه در اجرای عدالـت اجتماعی دچـار عقب ماندگی 
هسـتیم بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری در ایـن زمینه اشـاره کرد 
و گفـت: رهبـر انقـاب بـه مسـئولین تاکیـد کردنـد کـه برنامه هـای 
خـاص و نویـن ارائـه دهنـد و بـا اسـتفاده از ظرفیت مردم، ایـده نو به 

میـدان آورده شـود و در حـوزه اجتماعـی هـم افزایی صـورت گیرد.
سـیدعلی محمد موسـوی تصریح کـرد: منابع را باید براسـاس آمایش 
سـرزمین و متناسـب بـا ظرفیـت جغرافیایـی مناطـق توزیع کـرد چرا 
کـه بـا برقـراری تـوازن می توانیم مـردم را در شـهر و روسـتای خود 

نگـه داریـم و از مهاجـرت آنها جلوگیـری کنیم.
وی بـا اشـاره بـه آسـیب های روانشـناختی و اجتماعـی اظهـار کـرد: 
بحـث توانمندسـازی روانـی کارکنان که سـرمایه های سـازمان شـما 
هسـتند و مـی تواننـد یک سـازمان را بالنـده کنند و به تعالی برسـانند 
مسـئولیت اجتماعـی شماسـت و بایـد مشـکات کارکنـان و خانـواده 

آنهـا، آمـوزش و مشـاوره ها را در ایـن زمینـه پیگیـری کرد.
و  از مدیـران  تعـدادی  و  معاونیـن  بـا حضـور  ایـن مراسـم کـه  در 
کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورری اسـتان فارس صـورت گرفت 
از سـوی رئیـس ایـن سـازمان بـه بهمـن حاجات نیـا بنیان گـذار این 

پـارک لـوح سپاسـی اهداء شـد.

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
بـرای اولیـن بـار در وزارت جهاد کشـاورزی 
عملکـرد  ارزشـیابی  وب  تحـت  "سـامانه 

پیـاده  اسـتان طراحـی،  ایـن  در  کارکنـان" 
سـازی و مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مهـدی 
صادقـی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتقرار یـک 
ارزیابـی عملکـرد  اثـر بخـش بـرای  نظـام 
کارکنـان، منطبـق بـا مدل های علمـی روز 
دنیـا، انبوهـی از مزیت هـا را بـرای سـازمان 
و کارکنـان بـه دنبـال دارد، ابـراز کـرد: راه 
ارزشـیابی  وب  تحـت  "سـامانه  انـدازی 
عملکـرد کارکنـان" بـا همـکاری دو جانبـه 
و بسـیار موثـر اداره انفورماتیـک و مدیریـت 
امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
نیـروی  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  و  فـارس 

انسـانی خـاق و توانمنـد انجـام شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در 
ایـن سـامانه تمامـی مراحـل ارزشـیابی اعم 
از تعریـف وظایـف، بارگـزاری مسـتندات و 
تاییـد مراحـل توسـط مدیران و کارشناسـان  
بـه صـورت الکترونیـک و باتعریـف امضـاء 

الکترونیـک صـورت مـی گیـرد.
بـا  مذکـور  سـامانه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تکنولوژی هـای  جدیدتریـن  از  اسـتفاده 
نـرم افـزاری طراحـی و پیـاده سـازی شـده 
اسـت، تصریح کـرد: این سـامانه پهنای باند 
مصرفـی بسـیارکم و  قابلیت گـزارش گیری 

دارد. لحظـه ای 
صادقی بیان کرد: سـازمان جهاد کشـاورزی 
توسـعه خدمـات  بـا هـدف  فـارس  اسـتان 

سـازمانی،  منابـع  بـه  الکترونیـک  رسـانی 
در  بیشـتر  خاطـر  تعلـق  احسـاس  ایجـاد 
فرآیندهـای  سـازی  شـفاف  و  سـازمان 
ارزشـیابی،  راه انـدازی "سـامانه ارزشـیابی 
عملکـرد کارکنان" را در دسـتور کار قرار داد.
ایـن مقـام مسـئول؛ اسـتفاده از این سـامانه 
را یکـی از راه کارهـای مدیریـت براسـاس 
شایسـتگی دانسـت و افـزود: بـا توجـه بـه 
در  انسـانی  منابـع  حـوزه  پیشـرفت های 
سـنوات اخیـر تغییـر در سـاختارهای سـنتی 

ضـروری اسـت.
وی امـکان گـزارش گیـری جامع از سـامانه 
در  موثـر  مختلـف  جنبه هـای  بررسـی  و 
امتیازدهـی بـه کارکنـان و  اسـتخراج نقـاط 
قـوت و زمینه هـای قابل بهبـود را از مزایای 
عملکـرد  ارزشـیابی  "سـامانه  از  اسـتفاده 
کـرد: حـذف  اظهـار  و  برشـمرد  کارکنـان" 
دوبـاره کاری هـا و صرفـه جویـی در زمـان 
و منابـع از دیگـر ویژگی هـای مثبـت ایـن 

سیسـتم اسـت.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به 
اینکـه معیـار سـنجش موفقیت هرسـازمان، 
کیفیـت عملکـرد منابـع انسـانی اسـت، ابراز 
اسـت  قـادر  توانمنـد  انسـانی  منابـع  کـرد: 
هدف هـای  بـه  رسـیدن  در  را  سـازمان 
رو  ایـن  از  رسـاند  یـاری  خـود  راهبـردی 
ارزیابـی عملکـرد بهینـه در راسـتای تحقـق 
حیاتـی  و  مهـم  وظیفـه  یـک  سیاسـت ها، 
اسـت کـه بر عهـده ایـن معاونت قـرار دارد.

برای اولین بار در جهاد کشاورزی؛

ارزشیابی کارکنان در سامانه تحت وب
جهاد کشاورزی فارس
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جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
بـدون  آغـاز عرضـه  از  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
محدودیـت مـرغ منجمـد در این اسـتان خبـر داد و 
گفـت: ذخایـر اسـتراتژیک مـرغ منجمـد بـه انـدازه 

دارد. کافـی وجـود 
بـه گزارش روابـط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات 

فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی 
کرامـت الـه کیومرثـی افـزود: قیمـت مـرغ منجمد 
انبـار پشـتیبانی در شـیراز، 1۲ هـزار و 7۰۰  درب 
تومـان و قیمـت بـرای مصـرف کننـده در سـطح 

شهرسـتان شـیراز 13 هـزار تومـان اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه هیچ مشـکلی 
در زمینـه تولیـد مرغ در سـطح اسـتان فـارس وجود 
نـدارد، تصریـح کرد: اگر کمبودی احسـاس شـود با 
توجـه بـه انبـار ذخایـر اسـتراتژیک خریداری شـده 
توسـط شـرکت پشـتیبانی امـور دام، گوشـت مـرغ 

تامیـن می شـود.
وی بیـان کـرد: در اسـتان فـارس ماهانـه بـه طـور 
متوسـط 7 میلیـون قطعـه جوجـه ریزی می شـود و 
با توجه به مدیریتی که در سـه ماه اول سـال شـده 

کمبـود تولیـد بـرای عرضه به بـازار وجـود ندارد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در این اسـتان 
هـزار واحـد تولیـد مـرغ صنعتـی بـا ظرفیـت حدود 
185 هـزار تـن فعالیـت مـی کنـد کـه عـاوه بـر 
تامیـن نیـاز اسـتان فـارس، مـازاد تولیـد نیـز داریم.

ساماندهی واحدهای مرغداری گوشتی و تخمگذار در استان فارس 

مدیـر امـور طیـور و زنبور عسـل سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـا حضور ملک 
نیـا مدیـرکل دفتـر امـور طیـور و مرنـدی پـور 
وزارت  پروانه هـای  و  مجوزهـا  رئیـس صـدور 
جهـاد کشـاورزی در مـورخ نهم و دهـم تیرماه، 
و  گوشـتی  مرغـداری  واحدهـای  سـاماندهی 
و  تحلیـل  مـورد  فـارس  اسـتان  در  تخمگـذار 

گرفت. قـرار  بررسـی 
بهبـود  معاونـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات 
اسـتان فـارس، علـی رسـتگار، افـزود: بـا توجه 
بـه مکاتبـات و درخواسـت مکرر معاونـت بهبود 
تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
شناسـایی،  بـر  مبنـی   ،98 سـال  در  فـارس، 
کارشناسـی و ممیزی واحدهای مرغداری اعم از 

گوشـتی و تخمگذار که طی سـال های گذشـته 
توسـط مالـکان آن بـدون اخذ مجوزهـای الزم 
اقـدام بـه احـداث، توسـعه و یـا تغییـر کاربـری 
واحدهـای مرغـداری نمـوده انـد، اقـدام گـردد.

وی بیـان کـرد: با توجـه به سیاسـت های برنامه 
ریـزی تولیـد اباغـی در حـوزه امور طیـور، این 
گونـه واحدهـا در تولیـد گوشـت مـرغ و تخـم 
مـرغ نقـش موثری داشـته اند اما مدیریت شـده 
نبودنـد و امـکان مدیریـت این گونـه واحدها به 
دلیـل غیرمجـاز بـودن در برنامـه ریزی سـاالنه 
وجـود نداشـت کـه باعـث نـا بسـامانی تولیـد و 
کمـک به رواج بـازار آزاد نهاده ها بـه دلیل عدم 
تخصیـص سـهمیه های اباغـی بـه این گونـه 
واحدهـا شـده و مالـکان بـه دلیـل جوجه ریـزی 
غیرمجـاز، از هـر طریـق ممکن نسـبت به تهیه 

خـوراک طیـور خود اقـدام نمـوده اند. 

ایـن  کـرد:  نشـان  مقـام مسـئول خاطـر  ایـن 
از  اعـم  را  خـود  تولیـدی  محصـول  واحدهـا 
مـرغ زنـده و تخـم مـرغ را در سـطح بـازار بـه 
فـروش مـی رسـانند کـه ایـن گونـه فعالیت ها 
نـه تنهـا کارسـاز نبـوده بلکـه در هر دو شـکل، 
باعـث کمک به نابسـامانی بـازار اعـم از نهادها 
و محصـول تولیـدی می شـود کـه بـه همیـن 
و  تولیـد  ریـزی  برنامـه  راسـتای  در  و  منظـور 
ضمـن  شـده  مطـرح  مشـکات  از  جلوگیـری 
پیگیـری مسـتمر و بنـا بـه دسـتور وزارتخانـه 
و بررسـی مکاتبـات انجـام شـد و مقـرر گردیـد 
شهرسـتان  از  سـرزده  آزمایـی،  راسـت  بـرای 
کـوار کـه بیشـترین واحدهـای غیرمجـاز در آن 
فعالیـت داشـتند بـه صـورت مـوردی بازدیـد به 

آمد. عمـل 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

آغاز عرضه بدون محدودیت مرغ منجمد در فارس
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 مدیر حوزه ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: سـومین جلسـه هماهنگـی مدیـران 
سـتادی ایـن سـازمان و مدیـران کل دسـتگاه های 
وابسـته بـه ریاسـت رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار پرتو امیـد، عبدالرحیم پیشـکار 
افزود: در این جلسـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس ضمـن تأکیـد بر عـزم سـازمان برای 

اجرایـی کـردن مـاده 1۲ قانـون تشـکیل جهـاد کشـاورزی در جهـت تقویـت 
ظرفیـت صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی، اظهـار کـرد: بـه دلیل 
مـردم نهـاد بـودن صندوق هـا امکان مشـارکت و هم فکـری مردم وجـود دارد.
دبیـر ایـن جلسـه تصریح کرد: رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس به 
نقـش هدایـت، حمایت و نظـارت، مجموعه جهاد کشـاورزی در خصوص نظارت 
 و مباحـث مطـرح شـده توسـط رئیـس قـوه قضائیـه مـواردی را تاکیـد کـرده و 
 بـه اجرایـی شـدن طـرح یـاوران تولیـد کـه ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای ایـن 

اسـتان پهنـاور اسـت، تأکیـد نمود.
ایـن مقـام مسـئول یادآور شـد: در این جلسـه مقرر شـد برای اسـتفاده بیشـتر از 
ظرفیـت نماینـدگان مردم شهرسـتان های اسـتان در مجلس شـورای اسـامی، 
اطاع رسـانی الزم بـا محوریـت و جمـع بندی امـور مجلس به طـور هفتگی در 

قالـب گزارش کوتـاه و گویا صـورت پذیرد.

وی خاطـر نشـان کـرد: این جلسـه فرصتـی برای اطاع رسـانی تمامـی مطالب 
بخـش به همـۀ اعضـای خانوادۀ بزرگ جهاد کشـاورزی اسـت.

پیشـکار تصریـح کـرد: مهندسـی و علمـی کـردن بخـش کشـاورزی و تأمیـن 
سـرمایه دو چالـش عمـده بخـش کشـاورزی از دیـد رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس هسـتند کـه در این راسـتا  امـوری مانند ترویـج مؤثر 
در بخـش اقدامـات علمـی و مـواردی مثـل آبیـاری تحت فشـار با هـر دو هدف 

در حـال انجام اسـت.
وی افـزود: در ایـن جلسـه برنامه های دولـت برای فائق آمدن بـه این دو چالش 
بـا تأمیـن خطـوط اعتباری، تسـهیات مختلـف با بهـرۀ کمتر، افزایش سـرمایه 
بانک کشـاورزی، ظرفیت مناسـب صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی، 
تکیـه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در خصـوص ظرفیت 
صندوق هـای مالـی، افزایـش صندوق هـای خرد زنان روسـتایی و نقـش آن ها 

در توسـعه روسـتاها مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
پیشـکار در ادامـه بیـان کـرد: در ایـن جلسـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا تاکید بر سـخنان اخیـر رئیس قـوه قضائیـه در خصوص نقش 
نظـارت در کارهـا و بحـث "تـرک فعـل" تاکیـد موکدی را بـه ویـژه در رابطه با 
تغییـر کاربـری اراضـی داشـت، چرا که ایـن مهم می توانـد به علت عـدم انجام 
وظیفـه موجـب ایجـاد زمینـۀ وقوع یک جرم محسـوب شـود و با توجـه به عزم 
قـوۀ قضائیـه در برخـورد بـا قاصریـن و کسـانی که مجـری قانون هسـتند ولی 

اقـدام الزم را بـه عمـل نمـی آورنـد توجه به آن بسـیار ضروری اسـت.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی فارس
و دستگاه های وابسته
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 
طرح یاوران تولید فصل جدیدی از تسری دانش به بخش تولید است

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: طرح یـاوران تولید فصل 
جدیـدی از تسـری دانش به بخش تولید اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت کارگروه 
طـرح یـاوران تولیـد افزود: بـا طرح یـاوران تولید فصـل جدیدی در حوزه تسـری 
دانـش بـه مـزارع و بخـش تولید به وقـوع می پیونـدد و یافته های علمـی و نتایج 

تحقیقاتـی در سـطح مزرعـه، کاربردی و قابل اسـتفاده می شـوند.
وی تصریـح کـرد: تا امروز بحث تشـخیص و ارائه دسـتورالعمل بـرای حل چالش 
هـای موجـود در مـزارع و بخـش تولیـد به ایـن جدیت و سـرعت دنبال نمی شـد 
و بـه ابتـکار وزیـر جهاد کشـاورزی طرح یـاوران تولید در دسـتور کار قرار گرفت و 

مـا بـر ایـن باوریم کـه دانش موجـود نیازهـای تولید مـا را می دهد. 
ایـن مقـام مسـئول به مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فارس 
تاکیـد کـرد: دسـتورالعمل هایی کـه محققین مراکـز تحقیقاتی تهیه کـرده اند در 
اختیـار شـما قـرار داده مـی شـود و انتظـار این اسـت که بـا پایش مسـتمری که 
انجـام می شـود مسـائل و مشـکاتی که راهکار علمـی در مورد آنهـا وجود ندارد 
در اسـرع وقـت منعکـس شـود تـا چالش و سـوال بی جوابـی در این حـوزه باقی 

نمانـد و راهـکار مناسـب و بـه موقع برای آنها داشـته باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از کار بر عهـده محققیـن مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس اسـت، اظهـار کـرد: همـکاران مرکز 
تحقیقـات دسـتورالعمل را ارائـه مـی دهنـد و در مرحلـه اجرایی شـدن و بازخورد 

ایـن نسـخه ها حتمـا مدیـران و کارشناسـان شهرسـتان ذی مدخل هسـتند.
قاسـمی بیان کرد: مدیران شهرسـتان ها بایسـتی این دسـتورالعمل ها و نسـخه 

ای کـه محققیـن به مـا ارائه می دهنـد را عملیاتـی نمایند.
در ادامـه ایـن نشسـت معـاون ترویـج و آمـوزش سـازمان ترویـج، آمـوزش و 
تحقیقـات کشـاورزی کشـور گفـت: اکنـون وقت آن اسـت که همـکاران محقق 
بیشـتر در کنـار کارگـروه هـای زراعـت، باغبانـی و بقیـه حـوزه هـا حضـور پیـدا 
کننـد و بحـث مسـئله یابی را پیگیـری کنند و در حل مشـکات منطقـه در کنار 

باشـند. همکاران 
علـی اکبـر مویدی با ابراز خرسـندی از پیشـرفت اسـتان های بـزرگ در عملیاتی 
کـردن طـرح یـاوران تولیـد افزود: بخشـنامه ای به دسـتور وزیر جهاد کشـاورزی 
مبنـی بـر اینکه حضور همـکاران محقق در کنـار همکاران اجرایی قطعا بایسـتی 

بیشتر شـود، اباغ شـده است.
وی تصریـح کـرد: بایسـتی اثر بخشـی حضور محققیـن در کنار کارشناسـان اجرا 
دیـده شـود و ایـن عزیـزان بتواننـد دانـش و ابتـکارات خـود را در کنـار تجربیات 

همـکاران قـرار دهنـد و ما اثـر ملمـوس آن را ببینیم.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: پروژه سـامانه طـرح یاوران تولیـد در مرحله 
پایانـی کار اسـت و امیدواریـم بـه زودی رونمایی شـود تـا گرفتاری اسـتان های 
کوچـک بـرای اجـرای ایـن طـرح کمتـر شـده و کار بـا سـرعت بیشـتری انجام 

 . شود
در ادامـه ایـن نشسـت سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـاوری موسسـه آموزش و 
ترویـج کشـاورزی کشـور گفت: طرح یـاوران تولیـد مرحله تکمیلی شـبکه دانش 
کشـاورزی اسـت کـه از اولویـت های برنامـه های وزیـر جهاد کشـاورزی بوده و 
بـا حضـور محققـان معیـن در عرصـه های تولیـدی کشـور کلید خورده اسـت و 

بـه عنوان یـک وظیفـه قانونی مطرح اسـت.
حسـین نـوری افـزود: در طـرح یـاوران تولید جـای خالی دسـتگاه هـای اجرایی 
بـه عنـوان متولیـان بخش کشـاورزی احسـاس می شـد و وزیر جهاد کشـاورزی 
بـرای تعامـل هـر چه نزدیـک تـر واحدهـای اجرایـی و تحقیقاتی خواسـتار ورود 
آنهـا بـه این برنامه شـد که نتیجه ایـن تعامل افزایش اثربخشـی علـم و فناوری 

در عرصه هـای تولید اسـت.
دبیـر طـرح یـاوران تولیـد کشـور با اشـاره بـه اینکـه پرداختـن به مسـائل جزیی 
در طـرح مدیریـت دانـش مـد نظر نیسـت اظهـار کرد: بایـد اولویت ها و شـکاف 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی در شهرسـتان هـا کـه قابلیـت افزایـش بـا انتقال 
دانـش و فنـاوری را دارنـد احصـاء شـوند چـرا کـه مـا به دنبـال این هسـتیم که 
بـا توجـه بـه اولویـت هایـی شـامل معیارهـا، سـطح زیرکشـت، تاثیرگـذاری بـر 
معیشـت بهره بـردار و اسـتراتژیک بـودن محصـول از نظر سیاسـت هـای وزارت 
جهـاد کشـاورزی بتوانیم شـاهد اثرگـذاری عینی، کمـی و کیفی تولیـد در عرصه 

باشیم. اسـتان 
ایـن مقـام مسـئول به محـور مطالعات طرح یاوران تولید در شهرسـتان ها اشـاره 
کـرد و افـزود: چهـار حـوزه باغبانی، زراعـت، دام و طیور و آبزیـان و منابع طبیعی 

و آبخیـزداری از اولویـت های تحقیقات ما هسـتند.
وی بـه اهمیـت مستندسـازی و ارائـه گزارشـات تاکیـد کـرد و بیـان کـرد: تمام 
تاشـی کـه شـما انجـام مـی دهیـد منجـر بـه تغییـر در تولیـد خواهـد شـد که 

می بایسـت بـا مستندسـازی از اجرایـی شـدن و اثربخشـی آن دفـاع کنیـم.
ششـمین نشسـت کارگـروه یـاوران تولید با حضـور محمد مهدی قاسـمی رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، جعفر صبـوری پور معـاون برنامه ریزی 
و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، امیر اسـامی مدیر 
آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی، حمیدرضـا ابراهیمی مدیـر هماهنگی ترویج 
کشـاورزی، محمـد محمـدی قائم مقام معـاون بهبود تولیدات گیاهـی، مجیدرضا 
پـاکاری مدیـر باغبانـی، احمـد دهقـان مدیـر زراعـت، حمیـد دبیری مدیـر حفظ 
نباتـات، علیرضـا پرویـزی رئیـس اداره فناوری هـای مکانیـزه کشـاورزی، علـی 
اکبـر مویـدی معـاون ترویـج و آمـوزش سـازمان ترویـج، آمـوزش و تحقیقـات 
کشـاورزی کشـور، حسـین نـوری سرپرسـت معاونـت علمـی و فناوری موسسـه 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و دبیـر طرح یـاوران تولیـد در کشـور، ابراهیم زارع 
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و جمعی 
از مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا و کارشناسـان سـتادی و محققیـن 

دسـتگاه های وابسـته برگزار شـد.
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اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
فـارس گفـت: بیـش از 5۰۰ هـزار تـن انـواع انگـور 

می شـود.  تولیـد  فـارس  در 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مجیـد پـاکاری 
بـا بیـان اینکـه فـارس 65 هـزار هکتـار سـطح زیر 
کشـت انگـور دارد کـه از این میزان ۲8 هـزار هکتار 
آبـی و 37 هـزار هکتـار دیـم اسـت، افـزود: فـارس 
بـا ۲1 درصـد سـطح زیـر کشـت و 17 درصـد تولید 
انگـور کشـور، رتبه نخسـت این محصـول را به خود 

اسـت. داده  اختصاص 
وی میـزان تولیـد انگـور را 515 هـزار تـن اعـام 
کـرد و بیان کـرد: برداشـت انگور در ۲۰ شهرسـتان 
فارس از اواخر تیرماه شـروع شـده اسـت و تا اواسـط 

ادامـه دارد. مهرماه 

این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: شهرسـتان های 
بوانـات، پاسـارگاد، جهـرم، آبـاده، اقلیـد، اسـتهبان،  
داراب، خـرم بید، فیروزآباد سـپیدان، کازرون، شـیراز، 
کـوار، ممسـنی و نی ریـز تولیدکننده انـواع انگور در 

فارس هسـتند.
وی تصریـح کرد: همچنین از 65 هزار هکتار سـطح 
زیـر کشـت انگـور، 1۲ هزار هکتـار آن به برداشـت 
می شـود  پیش بینـی  کـه  دارد  اختصـاص  غـوره 
امسـال 6۰ هـزار تـن غوره از تاکسـتان های اسـتان 
فـارس بخـش دشـمن زیـاری شهرسـتان ممسـنی 

شود.  برداشـت 
پـاکاری بـا بیـان اینکـه قیمـت فـروش غـوره تابـع 
تقاضـا و عرضـه، زمـان نـو بر بـودن ایـن محصول 
اسـت، اظهار کـرد: معمواًل در پیک مصـرف کیلویی 

3 تـا 5 هـزار تومـان بـه فروش می رسـد. 
از  تـا ۲۰ هـزار تـن  تاکیـد کـرد: سـاالنه 15  وی 
انگورهای اسـتان فـارس مربوط به شهرسـتان های 
بوانـات و سـرچهان تبدیـل بـه کشـمش می شـود 
کـه عـاوه بـر اسـتان های همجـوار به کشـورهای 

خارجـی هـم صـادر می شـود.

بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع انگور در فارس تولید می شود

35 واحد در زمینه بسته بندی
و فرآوری گیاهان دارویی در استان فارس 

فعالیت دارند
کارشـناس زراعـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
واحـد   35 حاضـر  حـال  در  گفـت:  فـارس 
در زمینـه بسـته بنـدی و فـرآوری گیاهـان 
ایـن  از  بهره بـرداری  پروانـه  دارای  دارویـی 

سـازمان مـی باشـند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، زینـب نوبهـار افـزود: 
ایـن واحدهـا در زمینـه بسـته بنـدی گیاهان دارویـی، تولیـد انواع 
عرقیـات، تولیـد اسـانس و عصـاره بـا ظرفیت حـدود 11۰595 تن 

در سـال در حـال فعالیـت هسـتند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن امـر توانسـته اشـتغال بالـغ بـر 594 
نفـر را در منطقـه ایجـاد کنـد، اظهـار کرد: میـزان سـرمایه گذاری 
صـورت گرفتـه در ایـن بخـش حـدود ۲17589۰ میلیـون ریـال 
اسـت کـه توسـط بخـش خصوصـی و دولتـی تامین شـده اسـت.

وضعیت فرآوری انار در استان فارس
کارشـناس صـدور مجـوز مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
از  یکـی  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
راه هـای حمایـت از تولیدکننـده و حفـظ پایداری تولیـد انار در 
اسـتان فـارس، سـرمایه  گـذاری در صنایع تبدیلی، فـرآوری و 
بسـته بندی این محصول اسـت کـه ورود بخـش خصوصی به 

ایـن عرصـه را می طلبـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس حمیـده کاظمـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: توسـعه و 
ارتقـاء صنایـع مرتبـط بـا بسـته بنـدی و فـرآوری انار مـی توانـد در زمینه اشـتغال 

زایـی و افزایـش ارزش افـزوده ایـن محصـول اثرگـذار باشـد.
وی بیـان کـرد: 11 واحـد صنایـع تبدیلـی در زمینـه فـرآوری انـار در اسـتان فارس 
فعالیـت دارنـد و ایـن صنایـع ظرفیت تبدیل سـاالنه بیـش از  11۰۰ تـن  محصول 
فـرآوری شـده انـار شـامل: رب انار، آب انار، لواشـک انار، سـس انـار را دارند که در 

نـوع خـود کم نظیر اسـت.
کاظمـی بـا اشـاره بـه اینکه فـرآوری انـار در اسـتان فارس زمینـه اشـتغال بیش از 
۲5۰ نفـر را فراهـم کـرده اسـت، تصریح کـرد: محصول انـار به دلیل تنـوع کارآیی 
در صنایـع غذایـی، دارویـی، رنگـرزی و شـیمیایی برتریـن محصـول در فـرآوری 

شـناخته شـده است.
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مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ارزآوری تولید ماهیان خاویاری
در استان فارس

آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
تولیـد  اقتصـاد  گفـت:  فـارس 
ماهیـان  از  خاویـار  و  گوشـت 
خاویاری توسـعه آبـزی پروری از 
ایـن گونـه را در جایـگاه خاصـی 
از  بسـیاری  و  اسـت  داده  قـرار 
کشـورها در نقـاط مختلف دنیا در 
صدد توسـعه ایـن گونه هسـتند.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیریـت شـیات و امـور آبزیان 

در  افـزود:  علـی فاحـی  فـارس،  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
راسـتای افق توسـعه پـرورش ماهیـان خاویـاری در سـال 14۰4 هدف 

تولیـد بـه میـزان 3۰۰ تـن در اسـتان تعییـن شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: برنامـه ریـزی تولید در سـال 1399 به میـزان 1۲۰ تن 
گوشـت و 4۰۰ کیلوگـرم خاویـار اسـت و تولید ماهیان خاویاری در سـه 
مزرعـه در شهرسـتان های بیضـا، اسـتهبان و مرودشـت بـا هـدف ارز 
آوری 378 میلیـارد ریالـی در سـطح مفید به مسـاحت 1۰1۰۰ متر مربع 

برنامه ریزی شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: تعداد اشـتغال در ایـن بخش 35 
نفـر بوده کـه در پایان افق 14۰4 با افزایش ۲۲/۲8 در صدی و ارزآوری 
محصـول در تولیـد گوشـت بـا رشـد 153 درصـد محقـق خواهد شـد و  
ایـن برنامـه بـا اصاح و توسـعه مـزارع فعال بـا اسـتفاده از تجهیزات و 
مکانیزاسـیون آبـزی پـروری  بـه همـراه شناسـایی فرصت هـای جدید 

سـرمایه گذاری در اسـتان برنامه ریـزی و شـکوفا خواهد شـد. 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر تولیـد گوشـت ماهیان خاویـاری به 
قیمـت 13۰۰۰۰۰ ریـال و خاویـار بـه قیمـت 85۰۰۰۰۰۰ ریـال بـرای 
گونـه بلـوگا و 485۰۰۰۰۰ ریـال برای سـایر گونه ها در اسـتان توسـط 

تولیدکننـدگان ماهیـان خاویـاری اسـتان قابل عرضه اسـت. 

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

افتتاح مجتمع تکثیر و پرورش 
ماهیان زینتی در سپیدان

آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس از افتتـاح یک واحـد تولیدی 
تکثیـر و پـرورش ماهیـان زینتی در 
شهرسـتان سـپیدان با ظرفیت ۲۰۰ 

هـزار قطعـه خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، 
علـی فاحـی گفـت: ایـن مجتمع بـا اعتبـاری بالغ بـر 3۰ میلیـارد ریال 

توسـط بخـش خصوصـی راه اندازی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن ۲4  مرکـز تکثیـر و پـرورش ماهیـان 
زینتـی در اسـتان فـارس فعالیـت داشـته اسـت، افـزود: در ایـن مراکـز 
سـاالنه 1۲ میلیـون قطعـه ماهی زینتی شـامل سـه میلیـون قطعه ماهی 

زنـده زا و 9 میلیـون قطعـه تخم گذارتولیـد می شـود.
بـه گفتـه فاحی؛ در اسـتان فارس سـاالنه بیـش از یک صد گونـه انواع 
ماهی هـای زینتـی تخـم گذار و بچـه زا تولیـد و به بازار عرضه می شـود.

وی تصریـح کـرد: 5۰ درصد ماهیان زینتی اسـتان در شـیراز و 5۰ درصد 
در قالـب کارگاه هـای مسـتقل بـزرگ و کوچک در شهرسـتان های فسـا، 

داراب، مرودشـت، سـپیدان و فیروزآباد پرورش داده می شـود.
بندرعبـاس،  یـزد،  اصفهـان،  تهـران،  اسـتان های  گویـد:  مـی  فاحـی 
بوشـهر و کرمـان خریـدار ماهیـان زینتی تولیدی اسـتان فارس هسـتند.
مدیـر شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بااشـاره به 
اینکـه پـرورش ماهیـان زینتـی از دیربـاز به دلیل سـهولت، تنـوع گونه و 
مصـرف کمتریـن مقـدار آب در بین سیسـتم های پرورشـی حائـز اهمیت 
بـوده اسـت، افـزود: تولیـد ۲۰ میلیـون قطعـه ماهـی زینتی رویکـرد این 

مدیریت برای سـال 14۰5 اسـت.
وی تصریـح کـرد: تجارت ماهیـان زینتـی میلیاردها دالر در سـال درآمد 
نصیـب کشـورهای تولیدکننـده می کنـد و ایـن امر عـاوه بـر جلوگیری 
از خـروج ارز از کشـور و ایجـاد اشـتغال به ویـژه بـرای فارغ التحصیـان 

دانشـگاهی، کمـک بسـزایی در ایجـاد درآمد بـرای خانوارهـا دارد.
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صنایع تبدیلی و غذایی بایستی
تداعی کننده ذهنیت مثبت

برای سرمایه گذار بخش کشاورزی باشد

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در 
اولیـن جلسـه کمیتـه فنـی ایـن مدیریـت گفـت: صنایـع تبدیلـی و غذایی 
بایسـتی تداعـی کننده ذهنیـت مثبت برای سـرمایه گذار بخش کشـاورزی 

. شد با
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید عبدالـه جزایری افزود: توسـعه صنایع 
تبدیلـی و غذایـی در اسـتان فارس جـزء اولویت هـای این مدیریـت بوده و 

تقویـت ایـن بخـش کمک بـه اشـتغال و پایـداری تولید می باشـد.
وی در ادامـه ایـن جلسـه بـه بررسـی امـکان اسـتفاده از نرم افـزار گزارش 
پیشـرفت فیزیکـی، اهمیت گزارش خبری و ارسـال گزارش هفتگی توسـط 
کارشناسـان، انتخـاب سـرگروه های شهرسـتانی و تقویت نظام پیشـنهاد ها 

تاکیـد نمود.

فایل کد های ایسیک در پرتال سازمان 
قرار گرفت 

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: بـه منظـور اطـاع رسـانی و اخذ کد هـای ایسـیک، از تاریـخ 7 تیر 
مـاه سـال جـاری فایـل پـی دی اف کدهـای ایسـیک صنایـع  تبدیلـی و 
غذایـی بر روی پرتال سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس قـرار گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید عبدالـه جزایـری افـزود: متقاضیان 
احـداث واحدهـای تولیـدی جهت اطـاع از کدهای ایسـیک صنایع تبدیلی 
و غذایـی می تواننـد بـه نشـانی ذیـل  مراجعـه و فایـل مربوطه را مشـاهده 

نمایند.  و دانلـود 
مدیریت هـا  معاونت هـا،  سـربرگ   ←  :http://fajo.ir دریافـت:  مسـیر 
و ادارات ←  لیسـت مدیریـت و واحدهـاي مسـتقل ← مدیریـت صنایـع 
تبدیلـي و غذایـي ← سـربرگ خدمـات و فرم هـا- قوانین - بخشـنامه ها و 
دسـتورالعمل ها( قـرار گرفتـن کد آیسـیک در پرتـال سـازمان  ادامه مطلب 

دانلـود کدهاي ایسـیک 

فعالیت 14 واحد صنایع لبنی دارای مجوز در استان فارس
کارشـناس دامی مدیریت صنایـع تبدیلی و غذایی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در 
حـال حاضـر تعـداد 14 واحـد فعـال صنایـع لبنی 
دارای مجـوز از سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس در این اسـتان وجـود دارد.
صنایـع  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، زینب نعمـت الهی افـزود: در مجموع این 
واحدهـا دارای ظرفیـت تولیـد اسـمی 363 هـزار 
تـن انـواع محصـوالت لبنـی در سـال را دارا بوده 
و همچنیـن تـوان جـذب 1۰44هزار تن شـیر خام 
را دارنـد و اشـتغال بیـش از 6۰۰ نفـر را نیز فراهم 

اند.  کـرده 
وی بیـان کرد: بیشـترین محصـوالت تولیدی این 
واحدهـا شـامل: انواع پنیر، شـیر پاسـتوریزه، شـیر 
اسـترلیزه، شـیرهای طعم دار، ماسـت پاسـتوریزه، 

انـواع دوغ، کره، خامه و شیرخشـک اسـت.
نعمـت الهـی تصریح کـرد: زمانی پنیر و بسـیاری 
وارد  دانمـارک  کشـورهای  از  دیگـر  لبنیـات  از 
می شـد  کـه در زمـان وزارت جهـاد کشـاورزی 
برنامـه ای پیـاده شـد تـا وابسـتگی بـه لبنیـات و 
پنیـر قطـع شـود و در ایـن زمینـه بـه خودکفایـی 

در ایـن محصـوالت برسـیم.
بـا  تسـهیات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  افـزود:  وی 

بازپرداخـت طوالنـی مـدت و پرداخت تسـهیات 
سـرمایه در گـردش بـه کارخانجـات لبنـی، باعث 
ایجـاد زنجیـره تولیـد و تنـوع در سـبد تولیـد این 
واحدهـا می شـود، همچنیـن بـا افزایـش سـرانه 
مصـرف شـیر از طریـق تبلیغـات و ترویج مصرف 
لبنیـات، مـی توان قدمی در راسـتای تحقق شـعار 
سـال برداشـت و شـاهد جهش تولید خواهیم بود.
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جهــاد  ســازمان  گــذاری  ســرمایه  امــور  مدیــر 
کشــاورزی اســتان فــارس گفــت: تســهیات کرونایــی 
بــرای کارفرمایــان وکارگاه هــای آســیب دیــده از 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــیوع کرون ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت ســرمایه گذاری 
ــود  ــارس، محم ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
از تمامــی صاحبــان واحدهــای  افــزود:  کجــوری 
کســب و کارهــای مشــمول طــرح کارفرمایــی و 
خویــش فرمایــی دارای مجــوز فعالیــت از وزارت جهــاد 
کشــاورزی کــه از بیمــاری کرونــا خســارت دیــده انــد 
ــد آن  ــل فرآین ــام و تکمی ــت ن ــه ثب بایســتی نســبت ب
در ســامانه: ir.gov.mcls.kara-corona  در 5 رســته 
ــی و 15 رســته فعالیــت بخــش کشــاورزی ثبــت  اصل

ــد.  ــام نماین ن
ــامل  ــی ش ــته های اصل ــن رس ــرد: عناوی ــان ک وی بی
واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی و مرغ مادرگوشــتی، 
مراکــز تولیــد محصــوالت گلخانــه ای و صیفــی جــات 
صادراتــی و مراکــز تولیــد و عرضــه گیاهــان زینتــی و 

ماهیــان زینتــی اســت. 
ــرایط  ــرد: ش ــان ک ــر نش ــئول خاط ــام مس ــن مق ای
ــت تســهیات  واحدهــای کســب و کارمشــمول دریاف

ــال  ــاغل فع ــن مش ــون در همی ــته تاکن ــال گذش در س
بــوده و همچنــان فعــال باشــند و پرداخــت حــق بیمــه 
ــورت  ــال 98 ص ــاه س ــفند م ــران در اس ــرد کارگ کارک
پذیرفتــه باشــد و مــاک تعــداد کارگــران لیســت بیمــه 

اســفند مــاه اســت. 
وی تاکیــد کــرد: شــرایط تســهیات بــه صــورت نــرخ 
ــهیات  ــت تس ــاز پرداخ ــدت ب ــد، م ــود 1۲ درص س
ــر  ــدای مه ــاه از ابت ــس ۲4 م ــاب دوره تنف ــا احتس ب
مــاه ســال جــاری اســت و تســهیات مزبــور از 
محدودیت  هــای متعــارف در تســهیات بانکــی شــامل 
ــت  ــان، رعای ــی و ذی نفع ــاری متقاض ــر ج ــی غی بده
نســبت مالکانــه، چک هــای برگشــتی متقاضــی و 

ــود. ــد ب ــتثنی خواه ــان مس ذی نفع

ــت  ــرای پرداخ ــهیات ب ــرد: تس ــار ک ــوری اظه کج
ــدای  ــه ابت ــه ماه ــی دوره س ــروی کار، ط ــتمزد نی دس
ــی  ــای عملیات ــی از هزینه ه ــن بخش ــال 99 و تامی س
ــده  ــن ش ــوارد تعیی ــر از م ــرف آن در غی ــت و ص اس

ــت.  ــاز نیس مج
ــت  ــل پرداخ ــهیات قاب ــزان تس ــد: می ــادآور ش وی ی
ــون  ــزان 1۲۰میلی ــه می ــای کســب و کار ب ــه واحده ب
ریــال بــه ازاء هــر شــاغل دارای پرونــده بیمــه 
ــب و کار در  ــد کس ــر واح ــرای ه ــی ب ــن اجتماع تامی
ــت هســتند  ــاد شــده کــه مشــمول فعالی رســته های ی
بــه نســبت 7۰ درصــد بــرای پرداخــت هزینــه دســتمزد 
و 3۰ درصــد بــرای ســایر هزینه هــای عملیاتــی 

ــت. ــط اس مرتب
ــار  ــهیات اعتب ــع تس ــرد: توزی ــح ک ــوری تصری کج
ــتان و  ــرای 31 اس ــور ب ــده در کش ــه ش ــر گرفت در نظ
بــه میــزان 4۰۰۰۰ میلیــارد تومــان بــوده کــه از ایــن 
ــل  ــک عام ــان در ۲۰ بان ــارد توم ــزان ۲36۰ میلی می
ــتان 14  ــوده و در3۰ شهرس ــارس ب ــتان ف ــهم اس س

ــت. ــده اس ــع گردی ــئول توزی ــتگاه مس دس
ــرش  ــن مــورد پذی ــد کــرد: تضامی وی در خاتمــه تاکی

بــه شــرح جــدول زیــر اســت:

سقف مبلغ سفتهنوع وثیقهمبلغ تسهیالتردیف

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانکتا 160 میلیون ریال1

ود 
 س

ل و
اص

بر 
برا

 1.
5

ت
یال

سه
ت سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(160 تا 480 میلیون ریال2

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 2 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(480 تا 1600 میلیون ریال3

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 3 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(1600 تا 2000 میلیون ریال4

ارائه تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارفاز 2000 میلیون ریال باالتر5

تسهیالت کرونایی برای کارفرمایان وکارگاه های آسیب دیده ازشیوع کرونا

تضامین مورد پذیرش تسهیالت کرونایی برای کارفرمایان وکارگاه های آسیب دیده ازشیوع کرونا

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  مدیـر 
اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای تحقق برنامـه ایجاد 
و حفـظ اشـتغال در سـال 99 و با توجه بـه ظرفیت ها، 
مشـوق ها و مزیت های اسـتان تعـداد 1۰889 فرصت 
شـغلی در بخش کشـاورزي در دو دسـته اشـتغال دائم 
و فصلـی بـه ترتیـب به تعـداد 3۰۰5 نفـر و 7884 نفر 

پیش بینـی گردیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت سـرمایه گذاری 
محمـود  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
کجـوری افـزود: این تعـداد فرصـت شـغلی در1۰ زیر 

بخـش کشـاورزی بـا عناویـن آب وخـاک، امـوردام، 
باغبانـی، ترویـج، حفـظ نباتـات، دامپزشـکی، زراعت، 
شـیات، صنایع و مکانیزاسـیون جهت 3۰ شهرسـتان 
اسـتان فارس بـا توجه بـه پتانسـیل ها و ظرفیت های 

موجـود در منطقـه پیـش بینـی گردیده اسـت.
وی بیـان کـرد: تامیـن مالـی این فرصت های شـغلی 
بـر اسـاس منابع تسـهیاتی اشـتغال پایدار روسـتائی، 
اعتبـارات ترجیحـی گلخانـه، صنـدوق توسـعه ملـی و 

بندالـف تبصـره 18 صـورت خواهـد پذیرفت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: جهـت اجرای 

مطلـوب تحقـق اشـتغال در سـال جـاری تعـداد 3۰ 
کاربـر شهرسـتانی به منظـور ثبت فرصت های شـغلی 
در سـامانه رصـد و 1۰ ناظـر اسـتانی جهـت نظـارت 
بـه کارگیـری  بـر صحـت اشـتغال های ثبـت شـده 

شـده اند.
وی تصریـح کـرد: اشـتغال های ایجـاد شـده توسـط 
آدرس  بـه  رصـد  سـامانه  در  شهرسـتانی  کاربـران 
rasad-eshteghal.ir ثبـت و کـد رهگیـری آنهـا اخذ 

مـی گـردد کـه تـا کنـون تعـداد 1731 نفـر فرصـت 
شـغلی در سـامانه ثبـت و محقـق گردیـده اسـت.

پیش بینی ایجاد 1۰ هزارفرصت شغلی در بخش کشاورزی
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مدیر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: بـر اسـاس مصوبـه هشـتاد و 
پنجمین جلسـه کارگـروه ملی، امـکان تعیین تکلیف 
بدهی هـای معـوق واحدهـای تولیـدی بـا پرداخـت 
7/5 درصـد از بدهـی و اعطـای تنفـس شـش ماهه 
و تقسـیط پنج سـاله تسـهیات ایجادگردیده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت سـرمایه گذاری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود 
کجـوری افـزود: در ایـن خصـوص توجـه متقاضیان 
بهـره منـد از ایـن مسـاعدت بـه مهلت اجـرای این 
مصوبـه کـه حداکثـر تـا پایـان شـهریور مـاه 1399 

اسـت جلـب می گـردد. 
وی بیـان کـرد: لـذا بدهـکاران بـه سیسـتم بانکـی 
می بایسـت تـا قبـل از پایـان ایـن مهلت کـه پایان 
شـهریورماه 99 اسـت، حداکثـر بهره بـرداری از این 
مصوبـه را صـورت داده  و نسـبت بـه تعییـن تکلیف 

بدهـی خـود اقـدام نمایند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: با توجـه به 
ابـاغ شـیوه نامـه اعطـای تسـهیات بـه کسـب و 
کارهـای اقتصـادی به شـدت آسـیب دیده از شـیوع 
ویـروس کرونـا بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 11 
مصوبه جلسـه شـانزدهم سـتاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا و تصمیمات جلسـه یکصد و سـی و دوم سـتاد 
و   99/۲/۲ درمـورخ  دولـت  اقتصـادی  هماهنگـی 
اباغیـه شـماره ۲758م /99 مـورخ 99/۲/3 معاونت 
اقتصـادی رئیـس جمهـور و همچنین اجرایی شـدن 
دسـتورالعمل حمایـت از کسـب و کارهای به شـدت 
آسـیب دیـده از ویـروس کرونـا و شـروع ثبـت نـام 
در سـامانه تسـهیات کرونـا طبـق اباغیـه شـماره 
56977 مـورخ 99/4/9 معـاون توسـعه کارآفرینـی و 
اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، مهلت 
ثبـت نام متقاضیان خسـارت دیده در سـامانه مذکور 

تـا پایـان تیرماه اسـت.

امکان بهره مندی از تمدید مطالبات و اخذ تسهیالت خسارت ناشی ازکرونا در بخش کشاورزی

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی فارس:

پرداخت مطالبات گندمکاران 
در فارس

سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
گفـت: کل وجـه گنـدم کشـاورزانی 
مـاه  تیـر  هشـتم  تاریـخ  تـا  کـه 
محصـول خـود را بـه مراکـز خریـد 
دولتـی )غلـه یـا تعاونی روسـتایی( 

شـد. پرداخـت  انـد  داده  تحویـل 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، 
صمـد رنجبـری با اشـاره بـه اینکه 
خریـد گندم از طریق سـامانه سـیفا 
و اسـتعام از سـامانه جامـع پهنـه بنـدی صـورت مـی گیرد، تصریـح کرد: 
ایـن پرداخـت وجـه شـامل افـرادی اسـت کـه در سـامانه ثبـت نـام شـده 

. شند با
وی افـزود: همـه واسـطه ها و انباردارانـی کـه اقـدام بـه خریـد و نگهداری 
گنـدم نمـوده انـد بایـد محصـول خریـداری شـده را  تحویل  مراکـز خرید 
دولتـی اعـم از تعاونـی روسـتایی یا غله دهند کـه در غیر اینصـورت احتکار 

محسـوب شـده و با متخلـف برخـورد قانونی خواهد شـد.
ایـن مقام مسـئول بـه گندمـکاران تاکید کرد: در کشـت سـال زراعی آتی، 
گرفتـن نهاده هـا و هرگونـه تسـهیات، بـر اسـاس میـزان گنـدم تحویلی 
بـه  شـما اختصـاص می یابـد از ایـن رو باید گنـدم با نام شـخص خودتان 
ثبـت سـامانه خریـد غلـه یـا تعاونـی روسـتایی شـود، در ایـن زمینـه بانک 
کشـاورزی حـق برداشـت از حسـاب گندمکاران بابـت مطالبـات  را از خود 

سـلب کرده اسـت.
وی ابـراز کـرد: تاکنون برداشـت گندم در بیـش از 6۰ درصد مزارع اسـتان 
صـورت گرفتـه و حـدود هفتصـد هـزار تن گنـدم نیـز تحویل مراکـز خرید 

است. دولتی شـده 

توزیع، نظارت و ارزیابی نهاده های عمده مصرفی 
در بخش دام و طیور و صنایع کشاورزی

مدیـر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با اشـاره بـه توزیع بیش 
از  56 هـزار تـن نهاده هـای دامی در سـه ماهه اول سـال جاری گفـت: واردات 

نهاده هـا شـامل جـو، ذرت و کنجاله سـویا بـا ارز دولتی صـورت می گیرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، صمـد رنجبـری تصریـح کـرد: نهاده هـای دامی با نـرخ مصوب 
توسـط شـرکت های وارد کننـده بـه تولیـد کننـدگان مرغـداران، دامـداران و 

کارخانجـات خـوراک دام و طیـور اسـتان فـارس عرضه مـی گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: توزیـع نهاده هـای دامـی بیـن تولیـد 
کننـدگان و حمایـت از تولیـد و همچنیـن جلوگیـری از افزایش بـی رویه قیمت 

محصـوالت دام و طیـور از اهـداف توزیـع نهاده هـا اسـت.
وی بیـان کـرد: در سـه ماهـه اول سـال جـاری بیـش از 6  هـزار تـن جـو، ۲۲ 
هـزار تـن ذرت و ۲8 هـزار تـن کنجاله سـویا بیـن تولیدکننـدگان توزیـع، رصد 

و پایـش گردیده اسـت.

اقدام جهادی سازمان جهاد کشاورزی فارس در 
خرید یارانه ای گوجه فرنگی از کشاورزان

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: با توجه 
بـه حجـم بـاالی کشـت گوجـه فرنگـی در اسـتان و حمایـت از گوجـه کاران، 
بـا پیگیری هـای اسـتاندار، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی و مدیـر تعـاون 
روسـتایی اسـتان فارس طـرح خرید یارانـه ای گوجه فرنگـی از ۲7 خردادماه در 

اسـتان فـارس کلیـد خورد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، صمـد رنجبـری خاطـر نشـان کـرد: در ایـن راسـتا بـا کارخانجـات در 
اسـتان قـرارداد منعقـد شـد و طبق این قرارداد مقرر شـد کارخانجـات رب گوجه 
وجـه خریـد گوجـه فرنگی را بـه کشـاورز پرداخت کـرده و 35۰ تـا 4۰۰ تومان 

نیـز یارانـه دولتی از سـوی دولـت به کشـاورزان پرداخـت گردد.
وی افـزود: بـا ایـن کار ضمـن حمایت از کشـاورزان و جلوگیـری از ضرر و زیان 

آنهـا کمـک شـایانی به تنظیم بـازار ایـن محصول نیز خواهد شـد.
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
اسـتان فـارس گفـت: تا سـی و یکـم تیرمـاه بیش از 
855 هـزار و 5۰۰ تـن خریـد گنـدم مـازاد بـر نیاز 4۲ 
هـزار نفـر بهـره بـردار خریداری شـده که ایـن میزان 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 48 درصد رشد 

است. داشـته 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، صمـد رنجبـری 
بـا بیـان اینکـه خریـد توسـط 117 مرکز خریـد واقع 
در 36 شهرسـتان اسـتان فـارس انجـام شـده، افزود: 
از مجمـوع خریـد صـورت گرفتـه 8۲۲ هـزار تـن آن 
در قالـب خریـد تضمینـی و 33 هـزار و 5۰۰ تـن بـه 

صـورت خریـد توافقـی بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه تاکنون 93 درصـد از کل مبلغ 
گنـدم خریـداری شـده بـه حسـاب کشـاورزان واریـز 
شـده اسـت، افزود: امیدواریـم تا پایان زمان برداشـت 
و خریـد ایـن محصول مطالبـات گندمـکاران به موقع 

پرداخت شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اسـتان فارس 
بـه عنـوان قطـب تولید گنـدم کشـور تاکنـون عاوه 
بـر تأمیـن نیاز خـود و ذخیره محصول خریداری شـده 
در سـیلوهای اسـتان، بالغ بـر 6۲ هزارتـن گندم مورد 

نیـاز اسـتان هـای دیگـر را تأمین کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بر اسـاس پیـش بینی ها در سـال 
جـاری بالـغ بـر یـک میلیـون و 3۰۰ هـزار تـن گندم 
در اسـتان فـارس تولیـد و احتمـاال نزدیـک بـه یـک 

میلیـون تـن آن بـه عنـوان مـازاد بر مصـرف تحویل 
بـه مراکـز خرید بخش دولتـی و خصوصی می شـود.
رنجبـری بیـان کـرد: قیمـت هـر کیلوگـرم گنـدم در 

سـال جـاری بـه طـور متوسـط ۲5۰۰۰ ریال توسـط 
شـورای اقتصـاد تعییـن و ابـاغ شـد کـه نسـبت بـه 
سـال گذشـته 5۰ درصـد افزایش را نشـان مـی دهد.

ارمغـان  بـه  بشـر  بـرای  کـه  آسـمانی  کتاب هـای 
فرسـتاده شـده اسـت همگـی گویـای ایـن ویژگـی 

مهـم قلـم اسـت. 
مانـدگاری علـوم و انتقال آن از نسـلی به نسـل دیگر، 
رسـیدن پیـام مکتب هـا و تمدن هـا بـه انسـان های 
آینـده و سـرانجام تکامـل اندیشـه های بشـر در طول 
را  یکدیگـر  هیـچ گاه  اندیشـمندان  کـه  قرن هایـی 
ندیـده انـد تنهـا بـا قلم امـکان پذیـر بوده و هسـت.

درخـت قلـم اگر ریشـه در تعهد و تدین داشـته باشـد 
میـوه اش شـیرین و ماندگار اسـت چرا کـه ارزش هر 
قلـم به پیام آن اسـت و عظمت نوشـته بـه محتوایش 
و البتـه از آن جایـی کـه هـر شـخصی می تواند قلمی 

را بیـن انگشـتان خـود بفشـارد و فرمانش دهـد و هر 
آنچـه را از مخیلـه اش تـراوش مـی کنـد بنویسـد؛ 
مانـدگاری آثـار بـه ریشـه داشـتن در حـق و صـدق 
آن متکـی اسـت و یقینـًا هرگونـه رشـد و پیشـرفت، 
پیـروزی، آرامـش، معرفـت و شـناخت ریشـه در قلـم 
دارد و در یـک کام؛ تمدن هـا، تجربه هـای تلـخ و 

شـیرین و علـوم بـا نوشـتن ماندگار می شـوند. 
از سـویی بایـد اذعـان داشـت کـه در ابتـدای قـرن 
بیسـتم کسـی ایـن تردیـد را بـه خـود راه نمـی داد 
ابـزار  و موثرتریـن  را مهم تریـن  و کاغـذ  قلـم  کـه 
ذخیره سـازی اطاعـات بداند زیـرا در آن زمان جوامع 
از نظـر اقتصـادی و فکـری به جامعه هـای کاغذ مدار 

تبدیـل شـده بودنـد، امـا پایه هـای ایـن بـاور پـس از 
چنـدی بـه لـرزه در آمـد و بـا ظهـور رایانـه و رشـد 
سـریع فنـآوری و ابزارهای الکتریکـی برتری بی رویه 
کاغـذ و قلم سـنتی بـه طور جـدی به مبـارزه طلبیده 
شـد و در سـبک و سـیاق نوشـتاری تغییراتـی حاصل 

شـد ولـی در جـان کام تغییراتـی حاصـل نشـد.
بـه هـر حال در ایـن روز با گرامیداشـت یـاد و خاطره 
اهالـی بـا صداقـت قلـم و تجلیـل از آثار آن ها شـاید 
ایـن  از زحمـات طاقـت فرسـای  بتوانیـم گوشـه ای 

عزیـزان را ارج نهـاده و قدردانشـان باشـیم.

علیرضا واحدی پور

به مناسبت چهاردهم تیرماه روز قلم
 فلسفه وجودی قلم آموختن تجربه ها و تعالی اندیشه هاست 

ادامه سرمقاله از صفحه اول

خریداری 8۵۵ هزارتن گندم از کشاورزان فارس

با 48 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
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رئیس دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

رئیس دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: تاکنـون 398 
پرونده بر اسـاس مـاده 688 قانون مجازات اسـامی، 
مـاده ۲ و ۲۲ قانـون نحـوه جلوگیـري از آلودگـي هوا 
و مـاده ۲۰ قانـون هـواي پـاک بـرای متخلفانـی که 
اقـدام بـه آتـش زدن مـزارع و سـوزاندن کاه و کلـش 

نموده اند، تشـکیل شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیـط زیسـت و 
سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه این 
محصـول،  برداشـت  از  پـس  بقایـا  زدن  آتـش  کـه 
آسـان تریـن راه ولـی بدتریـن و پرخطرتریـن شـیوه 
ای اسـت کـه بـرای تسـریع در آمـاده سـازی مزرعه 
بـرای کشـت بعـدی رایج شـده اسـت، بیان کـرد: در 
سـال جـاری ضمـن برگـزاری کاس های آموزشـی 
بـا در نظرگرفتـن پروتـکل هـای بهداشـتی، اطـاع 
رسـانی در فضـای مجـازی، تهیـه بنـر، اطاعیـه و 
آمـوزش چهـره بـه چهـره در مناطق مختلف اسـتان، 
اکیپ های گشـت مشـترک بـا ادارات محیط زیسـت 
و مرکـز بهداشـت و نیـروی انتظامـی تشـکیل شـده 
اسـت کـه بـه طـور مرتـب نسـبت بـه رصـد مـزارع 

نمایند.  اقـدام مـی 
وی تصریـح کرد: در سـال جـاری 398 پرونـده برای 
 ۲63 تاکنـون  کـه  اسـت  شـده  تشـکیل  متخلفـان 

پرونـده بـه مراجـع قضایـی ارجـاع گردیـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: گرچـه طـی 
چنـد سـال اخیر آتـش زدن بقایـای گیاهـی در مزارع 
اسـتان رونـد کاهشـی داشـته اسـت و نسـبت به کل 
سـطح زیر کشـت گنـدم و جو اسـتان تنهـا دو درصد 
از مـزارع را شـامل می شـود ولـی متاسـفانه  به دلیل 
اثـرات مخـرب فراوانـی کـه بر جـا می گـذارد، همین 

سـطح اندک نیـز نباید سـوزانده شـود.
وی یـادآور شـد: از مضرات آتـش زدن بقایای گیاهی 
مـی تـوان بـه تاثیـر منفی بـر خاک کـه شـامل تغییر 
خصوصیـات فیزیکـی و شـیمیایی خـاک، نابود شـدن 
موجـودات ریزخـاک، کاهـش شـدید فعالیـت هـای 
مثبـت زیسـتی خـاک، کاهش شـدید مـواد آلی خاک 
هـای خـاک هسـتند،  میکـروب  غذایـی  منبـع  کـه 
فشـردگی خـاک و درنتیجه کاهش تهویـه و تبادالت 

گازی خـاک اسـت، اشـاره نمود.
وی تاکیـد کـرد: یکـی دیگـر از مضـرات آتـش زدن 
بقایـای گیاهـی تاثیر منفی آن بر آب اسـت که سـبب 

کاهـش آب هـای زیرزمینـی بـه دلیل کاهـش منافذ 
خـاک و عـدم امکان جذب آب توسـط خـاک و ایجاد 

روان آب هـای سـطحی  می شـود.
غیاثـی تصریـح کـرد: تاثیـر منفی بـر هوا یکـی دیگر 
از مضـرات آتـش زدن بقایـا اسـت کـه مـی تـوان از 
اثـرات منفـی آن بـر هـوا بـه مـواری ماننـد تولیـد 
گازهایـی کـه در ترکیـب هـوا وجـود نـدارد، افزایـش 
مشـکات  ایجـاد  هـوا،  در  مضـر  گازهـای  تراکـم 
تنفسـی و انـواع حساسـیت ها، حـذف گونه های بومی 
موجـودات زنده هـوا، ماندگاری طوالنـی آلودگی های 
ایجـاد شـده در بخـش هـوای نزدیـک سـطح زمین، 
ایجـاد ذرات معلـق سـبک، سـیاه و خطرنـاک ناشـی 
از سـوختن و حجـم زیـادی از تغییـرات غیـر قابـل 

سـنجش در بخـش کیفـی هـوا اشـاره نمـود.
وی اظهـار کـرد: در واقـع ایـن بقایـا و مـواد به جای 
سـوختن و تولیـد انـواع آالینده هـا و عوارض زیسـت 
محیطـی می تواننـد یـک محـل بـرای درآمـد باشـند 
مثـا از بقایـای گیاهـی مـی تـوان بـرای مصـارف 
ورمـی  و  کمپوسـت  و  گیاخـاک  تولیـد  دام،  تغذیـه 
تولیـد  انـرژی،  تولیـد  و  سـوخت  منبـع  کمپوسـت، 

پروتئیـن، مالـچ هـای اقتصـادی بهـره بـرد.

تشکیل پرونده برای متخلفانی که کیمیا را خاکستر می کنند
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تقدیر از فعالین حوزه تولید محصوالت 
گواهی شده در بخش کشاورزی

رئیـس دفتـر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها و مدیران کنتـرل کیفیت 

فعـال در حـوزه تولیـد محصوالت گواهی شـده مـورد تقدیر قـرار گرفتند.
بـه گـزارش روابط عمومی دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی افـزود: ارتقـاء ضریـب امنیت 
غذایـی در کشـور مرهـون تاش گسـترده و زحمات ارزشـمند افرادی اسـت که 
دانـش و تخصـص خـود را سـرمایه قـرار داده انـد تـا  فرهنـگ تولیـد محصول 
گواهـی شـده  و سـامت غذا، ترویـج یابد لذا در سـالی که مزین بـه نام جهش 
تولیـد اسـت از فعالیـن بخـش خصوصـی و دولتـی که بـا همـت واالی خویش 
در راسـتای  امنیـت غذایـی کشـور در قالب دریافت گواهی اسـتاندارد تشـویقی 
نشـان کاربـرد حـد مجـاز آالینده هـا در محصـوالت خـام کشـاورزی، خدمـات 

ارزشـمندی ارائـه نمـوده بودنـد، تقدیر و تشـکر به عمـل آمد.
وی بیـان کـرد: شهرسـتان شـیراز بـا دریافـت 8 گواهی اسـتاندارد تشـویقی در 

محصوالتـی نظیـر خیار گلخانه ای، بادمجـان، فلفل دلمه ای، کدوسـبز، چغندر، 
گوجـه فرنگـی، انگـور و سـیب درختـی دارای رتبـه اول، شهرسـتان های آبـاده 
و داراب بـا 5 گواهـی اسـتاندارد تشـویقی رتبـه دوم و شهرسـتان های نی ریز و 

اقلیـد در رتبـه سـوم شهرسـتان های اسـتان فارس قـرار دارند.  

 رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا در 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
توزیـع پیـاز کوار بـا برند تعاونـی تولید مظفـری راه 
کاری جهـت معرفـی محصـول گواهی شـده در این 

شهرسـتان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیط زیسـت و 
سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثی افـزود: وجـود تعاونی 
تولیـد مظفـری که مجهز بـه کلینیک گیاه پزشـکی 
و مدیـر کنتـرل کیفـی مجـرب اسـت کـه در سـال 
روسـتای  در  پیـاز  برندسـازی  بـه  موفـق  گذشـته 
ایـن  بالقـوه  پتانسـیل  از  نشـان  گردیـد،  مظفـری 
شهرسـتان بـرای تبدیـل شـدن بـه قطـب تولیـد و 

عرضـه ی پیـاز گواهـی شـده اسـت. 
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه برنـد تعاونـی تولیـد 
مظفـری و مطـرح شـدن آن بـه عنـوان هولدینـگ 
و همچنیـن وجـود 3۰۰ هکتـار مزرعـه پیـاز تحـت 
نظـارت مدیـر کنتـرل کیفی جهـت تولیـد محصول 
گواهـی شـده مقرر گردید در اسـرع وقـت قراردادی 
فی مابیـن شـرکت بازرسـی و تعاونـی تولیـد جهـت 
برنامـه ریـزی در زمینه نحـوه نمونه بـرداری، تعداد 
نمونه هـا، زمـان نمونـه بـرداری، هزینه هـا و غیـره 

گردد.  منعقـد 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه به 
اهمیـت بـازار مقـرر شـد بـا همـکاری شـهرداری، 
در  محصـوالت  ایـن  عرضـه  جهـت  غرفه هایـی 
نقـاط  در  و  شـیراز  شـهرداری   بـار  تـره  میادیـن 

ایجـاد گـردد. مختلـف شهرسـتان  
وی تصریـح کرد: برندسـازی نقـش مهمي در جذب 
مشـتري داشـته و با متمایـز کردن تولیـدات منطقه 
کـوار بـه ویـژه پیـاز از تولیـدات سـایر مناطـق، مي 

تـوان ارتباطـي مـداوم و نسـبتا پایدار بـراي افزایش 
سـطح فـروش محصوالت کشـاورزي ایجـاد نمود.

غیاثـی تاکیـد کـرد: بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه 
کـه  اسـت  اقدامـات  از  اي  مجموعـه  برندسـازی 
شـود،  مـي  تجـاري  نـام  شـدن  خـاص  موجـب 
اقداماتي همچون بسـته بنـدي، تبلیغـات، بازاریابي، 
فـروش و روابـط عمومـي نمونـه اي از برندینـگ 
اسـت کـه مـي توانـد ارزش و جایـگاه تجـاري یک 

محصـول را در بیـن مشـتریان، افزایـش دهـد.

برگزاری جلسه هماهنگی شرکت بازرسی و تعاونی تولید در شهرستان کوار
 جهت اجرای فرآیند برندینگ پیاز
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مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

با عبور از بحران کرونا منابع انسانی 
بیشتر به سمت آنالین شدن

حرکت می کند
اداری سـازمان  امـور  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
فـارس گفـت: بـه نظـر می 
بحـران  از  عبـور  بـا  رسـد 
کرونـا منابع انسـانی بیشـتر 
شـدن  آنایـن  سـمت  بـه 
حرکـت می کند و از شـکل 
فعلـی  پیچیـده   و  سـنتی 

شـد. خواهـد  خـارج 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو 
امیـد"، مجیـد یعقوبـی افـزود: توسـعه برگـزاری جلسـات مجـازی 
بـه جـای حضوری که در بسـیاری از مـوارد بهره وری بیشـتری را 
بـه همـراه دارد و همچنیـن گسـترش و تقویت بسـتر آموزش های 
آنایـن کارکنـان از جملـه اقدامـات انجام شـده در راسـتای تبدیل 

تهدیـد کرونـا به فرصت اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در ابتـدای شـیوع کرونا در 
کشـور، هماننـد بسـیاری از سـازمان ها و براسـاس مصوبات سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا، در اقدامی پیشـگیرانه فرصـت دورکاری در 
اختیـار کارکنانـی کـه جـزو گـروه آسـیب پذیـر هسـتند قـرار داده 
شـده اسـت که بدون شـک ایـن موضوع، تاثیـر مثبتی بـر کاهش 

اضطـراب و افزایـش سـامت نیروی انسـانی سـازمان دارد.
وی افـزود: ایـن قانـون شـامل افـراد بـا بیماری های زمینـه ای از 
جملـه آسـم، دیابـت، بیمارهـای قلبی و ریـوی، افـراد دارای نقص 
سیسـتم ایمنـی، خانم های بـاردار و بانـوان دارای فرزند خردسـال 

زیر 6 سـال اسـت.
یعقوبـی تصریـح کرد: به پیشـنهاد معاونت توسـعه و موافقت رئیس 
سـازمان، کارکنانـی کـه دارای بیمـاری MS و سـرطان هسـتند با 
از  می تواننـد  اسـتثناء  بـه صـورت  پزشـکی،  کمیسـیون  تائیدیـه 

شـرایط دورکاری اسـتفاده کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمـام تـاش معـاون توسـعه مدیریـت و 
منابـع ایـن بوده که سـامت کارکنان در این شـرایط تامین شـود، 
یـادآور شـد: در اولیـن قدم، محیط کار ضدعفونی و همچنین سـعی 
شـد تـا تجهیزات بهداشـتی الزم برای همه همکاران فراهم شـود.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـه منظـور جلوگیـری از انتقـال 
ویـروس کوویـد 19 در هنـگام ثبت اثر انگشـت، کارت تردد حضور 

و غیـاب بـرای همـه کارکنان سـازمان خریداری شـد.
یعقوبـی تاکیـد کـرد: مراقبـت از سـامت منابـع انسـانی سـازمان 
یـک مسـئولیت اجتماعـی اسـت، مبتـا شـدن و در معـرض خطر 

قـرار دادن حتـی یـک نفـر از کارکنـان سـازمان صحیـح نیسـت.

جهاد کشاورزی فارس پیشرو در افکارسنجی؛

رضایت سنجی آنالین کارکنان سازمان 
جهاد کشاورزی فارس

مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از راه انـدازی "سـامانه آناین 
نظرسـنجی" از کارکنـان ایـن سـازمان خبـر داد و گفت: با راه انـدازی این سـامانه کارکنان 
بـدون هیـچ دغدغـه ای و کامـًا آزادانـه نظرات خود را نسـبت به سـازمان ارائـه می دهند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مجیـد یعقوبـی بـا بیـان اینکـه در ایـن سـامانه فرآیند 
نظرسـنجی بـه صـورت آنایـن صـورت مـی گیـرد و سـپس بـه تحلیـل نتایـج پرداختـه 
می شـود، ابـراز کـرد: سـامانه بـه شـکلی طراحـی شـده کـه از طریـق موبایـل، تبلـت و 

کامپیوترهـای شـخصی بـه راحتـی در دسـترس قـرار مـی گیـرد.
وی افـزود: بـا بازخورد هـای بدسـت آمـده از ایـن سـامانه، نقـاط قـوت و زمینه هـای قابل 
بهبـود مرتبـط بـا امـور پرسـنلی و رفاهـی کارکنـان و سـایر نارضایتی هـا را مـی تـوان 
شناسـایی کرد و هر سـاله با اسـتفاده از این بسـتر نظرسـنجی را بهبود بخشـید و با کمک 

عوامـل انگیزشـی نـرخ پاسـخ دهـی و مشـارکت همـکاران را بـاال برد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه به منظـور بهبود تعلق سـازمانی کارکنـان و در نتیجه 
ارتقـای عملکـرد آنـان بایـد فضای انتقادی بـرای آنها فراهم شـود، تصریح کـرد: اگر میزان 
تعامـل کارمنـدان را اندازه گیـری نکنیـم راهـی بـرای انجـام اقدامـات آگاهانـه بـه منظـور 
بهبـود فرهنـگ سـازمان، سـاختارها و همچنیـن ایجـاد محیطـی کـه در آن همه احسـاس 

خوبـی دارند، نخواهیم داشـت.
در  کارکنان شـان  مشـارکت  بهبـود  دنبـال  بـه  پیشـرو  سـازمان های  کـرد:  تصریـح  وی 
فرآیندهـا هسـتند چراکـه بـه خوبـی می داننـد ایـن مشـارکت می توانـد تاثیـرات مثبتـی در 
عملکـرد، حفـظ اسـتعدادها و نـوآوری داشـته باشـد از این رو به طـور مرتب درباره مسـائل 

مختلـف از کارکنـان خـود نظرسـنجی می کننـد.

در نظر گرفتن سابقه سربازی
در سنوات خدمت کارکنان سازمان

جهاد کشاورزی فارس
مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: خدمت سـربازی به اسـتناد ماده )1۰5( 
قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و همچنیـن ماده 
)151( قانـون اسـتخدام کشـوری، بـه عنوان سـابقه 
و  می گـردد  محسـوب  کارمنـدان  دولتـی  خدمـت 
پرداخـت کسـور بازنشسـتگی دوران مذکـور الزامـی 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری 
مجیـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
یعقوبـی افـزود: با توجـه به اینکه خدمت سـربازی در 
سـوابق خدمتی حکم کارگزینی محاسـبه می شـود و 

بـه تبـع آن کارکنـان از مزایـای آن که شـامل رتبـه، طبقه و... اسـت بهره منـد گردیده اند، 
بنابرایـن پرداخـت کسـور بازنشسـتگی در دوران مذکـور الزامـی اسـت.

وی بیـان کـرد: پرسـنلی کـه نسـبت بـه پرداخت کسـور بیمه سـربازی خـود تاکنـون اقدام 
ننموده انـد بایسـتی در اسـرع وقـت نسـبت بـه پرداخـت وجه مذکـور اقـدام نمایند.
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بیسـت و دومیـن جلسـه تخصصـی ارزیابـی و بررسـی پرونده هـای معرفـی شـده 
بـه مدیریـت هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، برگزار شـد.

مدیـر هسـته گزینـش در ابتدای این جلسـه گفـت: مدیریـت اثر بخـش پرونده ها 
در گزینـش گامـی نـو در جهـت حرکـت گزینـش بـه سـمت تعالـی سـازمانی بـه 

حسـاب مـی آید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، فردیـن زمانی افـزود: از نتایج اثر بخشـی تعالی سـازمانی می توان 
بـه پاسـخگویی به موقع و مناسـب هسـته گزینش بـه در خواسـت های داوطلبین، 

تکریـم ارباب رجـوع و... اشـاره کرد. 
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه قانـون محـور بـودن اقدامـات هسـته گزینـش، از 
مجموعـه مدیـران و همـکاران انتظـار مـی رود ضمـن اعتمـاد و اطمینـان بیش از 
پیـش بـه آراء صـادره، ایـن مدیریـت را جهـت دسـتیابی بـه مهندسـی گزینش در 

سـال جهـش تولیـد همراهـی نمایند. 

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: با توجه به شـیوع گسـترده تر ویـروس کرونا 
در شـیراز از همـه مراجعیـن تقاضـا داریم نسـبت به رعایـت پروتکل بهداشـتی به 
خصـوص اسـتفاده از ماسـک بـه هنـگام مراجعـه بـه این هسـته اهتمام بیشـتری 

بورزند. 
وی تصریـح کـرد: در ایـن جلسـه تعـداد 7 پرونده شـامل: ۲ مورد تمدید قـرار داد، 
4 مـورد تبدیـل وضعیـت بـه رسـمی قطعـی و 1 مـورد تبدیـل وضعیت بـه پیمانی 

بررسـی و رأی بـرای آنها صـادر گردید.

گزینـش  هسـته  مدیـر 
کشاورزی  جهاد  سـازمان 
گفـت:  فـارس  اسـتان 
چهـار  حداقـل  تاکنـون 
فرآینـد  کامـل  مرحلـه 
گزینشـی برای همکارانی 
قانـون  طریـق  از  کـه 
اسـتخدامی مهندسـین ناظـر جـذب شـدند، انجـام 

اسـت. شـده 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، فردیـن زمانـی 
بـا اشـاره بـه اینکـه مهلـت تعـدادی از آرای صادره 
منقضـی شـده و از طرفـی کـد شناسـه اسـتخدامی 
رسـمی بـرای مهندسـین ناظـر صادر نشـده اسـت، 
تصریـح کـرد: برآنیـم تـا بـا همـکاری و هماهنگـی 
کـه از طـرف هسـته گزینـش بـا دبیرخانـه هیئـت 
مرکـزی گزینـش وزارت متبـوع صـورت مـی گیـرد 
و همـکاری و هماهنگـی کـه مدیریـت امـور اداری 

بـا مدیـر کل امـور اداری وزارتخانـه دارنـد هـر چـه 
سـریعتر مقدمـات اخـذ ایـن ُکـد فراهم شـود.

وی؛ بـا بیـان اینکه نیروی انسـانی سـنگ بنای یک 
سـازمان متعالی اسـت، افزود: رفع مشـکل همکاران 
در راسـتای تعالـی سـازمانی دغدغـه ما اسـت از این 
رو تـاش مـی کنیم احـکام همکارانی کـه از طریق 
قانـون اسـتخدامی مهندسـین ناظـر جذب شـدند را 

هر چه سـریع تر به دسـت شـان برسـانیم.

زمانـی بـا اشـاره بـه اینکـه از سـال گذشـته تاکنون 
1۲9 جلسـه تخصصـی شـورای هسـته بـه منظـور 
بررسـی و ابـاغ رأی پرونده هـای معرفـی شـده به 
گزینش با حضور اعضاء هسـته تشـکیل شـده است، 
ابـراز کـرد: تاکنـون بـرای صـد در صـد پرونده های 

مهندسـین ناظـر رأی صادر شـده اسـت.
دسـتورالعمل  اباغیـه  بـه  مسـئول  مقـام  ایـن 
هیئـت عالـی گزینـش و هیئـت مرکزی در شـرایط 
اضطـراری وجود ویـروس کرونا مبنی بـر تمدید آراء 
اباغ شـده هسـته گریـزی زد و اظهار کـرد: تکمیل 
فرآینـد گزینشـی و پاسـخگویی به درخواسـت ها در 
شـرایط فعلـی نیـز بـا دقـت و سـرعت بـاال در حال 

اسـت.   انجام 
وی بیـان کـرد: انتظـار مـی رود مدیران و مسـئولین  
بـه آراء صـادره  اعتمـاد کننـد چـرا کـه نیـت اصلی 
خدمـات  ارائـه  و  گیـری  دسـت  گزینـش  هسـته 

مطلـوب بـه همـکاران اسـت.

مدیر هسته گزینش جهاد کشاورزی فارس: کد شناسه استخدامی مهندسین ناظر اخذ شود

در ادامـه ایـن نشسـت مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: 
مجموعـه گزینـش بـه صـورت یکپارچـه به دنبـال رفع مشـکات کارکنان اسـت و 

ایـن مدیریـت آمادگـی دارد بـه عنـوان بـازوی هسـته گزینش کمـک کند.
مجموعـه  بـا  ایجـاد شـده  تعامـل  و  همـکاری  از  تقدیـر  یعقوبـی ضمـن  مجیـد 
گزینش،گفـت: همـه ما دسـت به دسـت هم مـی دهیم تـا رضایت درونـی و تقویت 
روحیـه منابـع انسـانی کـه پایه و اسـاس رشـد وتعالی سـازمان اسـت را سـبب سـاز 
باشـیم و در راسـتای سـازمانی سـرآمد و متعالـی به صـورت یکپارچـه و هدفمند گام 

برداریـم. وی افـزود: اولویـت اول مـا قانـون و ماک حرکـت و اقدامات امـور اداری 
براسـاس قانـون و دسـتورالعمل های ارسـالی از وزراتخانـه متبـوع اسـت و پیرامـون 

موضـوع جلسـه تـا بـه امـروز مرتب ایـن امر پیگیری شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: بـا هماهنگی هایـی کـه بـا وزارتخانـه و تعامـل 
بیـن هسـته گزینـش و امـور اداری صـورت گرفتـه اسـت و انجـام مراحلـی کـه در 
سـامانه کارمنـد ایـران بـرای برخـی از پرونده هـا انجام شـده اسـت اخذ کد شناسـه 

اسـتخدامی مهندسـین ناظـر بـه زودی مرتفـع خواهـد شـد.

مجموعه گزینش به دنبال رفع مشکالت کارکنان است

مدیریت اثر بخش پرونده ها در گزینش؛
گامی نو در جهت حرکت گزینش به سمت تعالی سازمانی 
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مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: اسـتراتژی 
گزینـش در سـال جهـش تولیـد تحقـق بخشـیدن بـه برگـزاری آموزش هـای 
تخصصـی مربیگـری تحقیـق و مصاحبـه جهـت بهبـود و ارتقـاء سـطح ارزیابـی 

پرونده هـا بـا همـکاری هیـات مرکـزی وزارت متبـوع اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی 
هـدف،  ایـن  بـه  دسـتیابی  جهـت  افـزود:  زمانـی  فردیـن  فـارس،  اسـتان 
هماهنگی هـای اولیـه بـا هیـات مرکـزی وزارت متبـوع انجـام شـده اسـت و 
امیدواریـم تـا پایـان سـال بتوانیم گـزارش کامل و جامـع این اسـتراتژی هدفمند 

را ارائـه دهیـم. 
وی بـا اشـاره به بررسـی پرونده هـای مختلف در ایـن مدیریـت از داوطلبین تقاضا 

نمـود: بـا توجه به اینکه رأی صادر شـده توسـط مدیریت هسـته گزینش محرمانه 
اسـت و بـه صـورت محرمانه نیز پاسـخ داده می شـود لـذا چنانچه افـراد اعتراضی 
نسـبت بـه رأی صـادره در زمینـه مخالفـت با تبدیـل وضعیت و یا مخالـف با ادامه 
همـکاری دارنـد در چارچـوب قانـون به این هسـته مراجعـه نمایند و رونـد قانونی 

کار خـود را دنبـال کننـد و از مراجعه به سـایر مسـؤلین پرهیز نمایند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در جلسـه بررسـی پرونده هـای ارجاعـی 
بـه مدیریـت هسـته گزینـش تعـداد ۲8 پرونده به شـرح ۲ مـورد تبدیـل وضعیت 
پیمانـی، 5 مـورد تمدیـد قـرارداد، 11 مـورد تبدیـل وضعیـت به رسـمی قطعی، 5 
مـورد قـرارداد شـرکتی، 4 مـورد انتصـاب و  1 مـورد تبدیـل وضعیـت به رسـمی 

آزمایشـی بررسـی و رأی بـرای آنهـا صـادر گردید.

مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استراتژی گزینش در سال جهش تولید برگزاری آموزش های تخصصی مربیگری است

جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: مهندسی 
فرسـوده  دیدگاه هـای  تغییـر  گزینـش، 
اولیـه  اصـول  جـز  گزینـش  بـه  راجـع 

اسـت. مدیریـت هسـته گزینـش 
مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
هسـته گزینش سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس، فردیـن زمانـی در دیـدار 
بـا مقصود بیگی، مشـاور رئیس سـازمان 
در حـوزه تعالـی سـازمانی تصریـح کـرد: 
در گزینـش اصـول بـر ایـن اسـت کـه 
دیدگاه هـای فرسـوده پیرامـون گزینـش 
گانـت  و  شـاخص ها  بـه  توجـه  بـا 
چارت هـا هـم راسـتا بـا تعالی سـازمانی 
مهندسی شـود و هسـته گزینش سازمان 
در برنامـه بلنـد مـدت خـود، کارآیـی و 

بهـره وری را دو چنـدان نمایـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه عاوه بـر ضوابط 
عمومـی کـه به عنـوان فیلتر اولیـه برای 
کارمنـدان در نظـر گرفته         می شـود 
اصـول اخاقـی هـم، همـگام بـا ضوابط 
عمومـی مـورد ارزیابـی و بررسـی قـرار 

مـی گیرد. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در 
بررسـی پرونده هـا، عبـارت کوتـاه و پـر 
معنـی امـام خمینـی )ره( کـه فرمودنـد 
" میـزان حـال فعلـی افـراد اسـت " سـر 

لوحـه اعضـاء شـورا ی هسـته اسـت.  
وی بیـان کـرد: بـا توجـه به اینکـه مدت 
زمـان پاسـخگویی بـه هـر پرونـده 3 ماه 
مـی باشـد، هسـته گزینـش علـی رغـم 
کمبـود نیـروی انسـانی پاسـخگویی بـه 
عالـی  کیفیـت  بـا  را  واصلـه  نامه هـای 
و شـتاب بسـیارخوب در کمتریـن زمـان 

ممکـن  انجـام داده اسـت.
رئیـس  مشـاور  دیـدار  ایـن  ادامـه  در 
سـازمان در حـوزه تعالی سـازمانی ضمن 
تقدیـر و تشـکر از مدیریت هسـته گفت: 
چابـک سـازی فرآیندهـا در گزینش روند 
بایسـتی  و  را طـی کـرده اسـت  خوبـی 
در  فرآیندهـا  ایـن  بخشـی  اثـر  میـزان 
طـول زمـان بـا ابزارهای دقیق سـنجش 

و انـدازه گیـری مشـخص گـردد. 
افـزود:  بیگـی  مقصـود  غامعلـی 
انتظـارات یـک جامعـه کـه در  توقـع و 
ورودی هـای آن فیلترها و شـاخصه هایی 
جهـت پایـش قـرار دارد، مدیران سـالم و 

اسـت.  کارآمـد 
بـه  وی تصریـح کـرد: آسـیب شناسـی 
موقـع و بـه جا همـراه با مذاکـرات درون 
انتصابـات  فرآینـد  توانـد  مـی  سـازمانی 
سـازمانی را  کارآمدتـر نمایـد و محیطـی 
أمن بـرای مراقبـت از نیروی انسـانی در 

سـازمان متعالـی فراهـم نمایـد.

برگزاری جلسه های تخصصی ارزیابی
و صدور رأی پرونده های معرفی شده

به هسته گزینش 
مدیر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: 
جلسـه های تخصصـی ارزیابـی و صـدور رأی پرونده هـای معرفـی 
شـده بـه هسـته گزینش بـرای بررسـی و ارزیابـی پرونده هـا طبق 
ضوابـط عمومـی و ضوابـط انتخاب اصلـح جهت انتصاب در دسـتور 

کار قـرار گرفت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت هسـته گزینش سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فردیـن زمانـی افـزود: همـه مـا یـک 
مجموعـه واحـد هسـتیم کـه گام نهادن در مسـیر تعالی سـازمانی و 
شـفاف کـردن چشـم اندازها جـزء برنامه هـای واحـد هـر مجموعه 

می آید. بـه حسـاب 
وی بیـان کـرد: در راسـتای عملـی کـردن جهـش تولیـد در مسـیر 

تعالـی سـازمانی، نیـاز بـه منابـع انسـانی قـوی و کارآمـد داریم. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از همیـن رو مدیریت هسـته 
گزینـش در چارچـوب قوانیـن و دسـتورالعمل های اباغـی، پایـش 
نیـروی انسـانی متعهـد و متخصـص را مـد نظـر قـرار داده اسـت و 
براسـاس ضوابـط عمومـی و انتخـاب اصلـح اقـدام بـه صـدور رأی 
می نمایـد و در ایـن بررسـی ها با توجه بـه کام گهربـار بنیان گزار 
جمهـوری اسـامی ایـران امـام خمینـی )ره( "مـاک حـال فعلـی 
افـراد" اسـت. وی تاکیـد کـرد: از ابتـدای سـال تاکنـون ۲5 جلسـه 
تخصصـی ارزیابـی و صـدور رأی تشـکیل شـده کـه بـرای ۲36 

پرونـده رأی صـادر گردیده اسـت.
زمانـی یـادآور شـد: در جلسـه های برگـزار شـده بـرای تعـداد 16 
پرونـده شـامل رسـمی قطعـی: 8 مـورد، تمدیـد قـرار داد: ۲ مـورد، 
شـروع بـه کار قـرارداد مشـاوره ای: 1 مـورد، انتصـاب: ۲ مـورد و 

شـروع بـه کار قـرار داد شـرکتی: 3 مـورد رای صـادر شـد.
3 جلسـه تخصصـی ارزیابی و صـدور رأی پرونده های معرفی شـده 

بـه هسـته گزینش در هفتـه پایانی تیرماه برگزار شـد.              

مهندسی گزینش، تغییر دیدگاه های فرسوده راجع به 
گزینش جز اصول اولیه مدیریت هسته گزینش است



31 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 62 - تیـرمـــــــاه 1399

لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـر اسـاس قانـون 
جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی، هر گونـه تفکیک و افـراز اراضی کشـاورزی 

بـه قطعـات کمتـر از حـد نصاب هـای تعییـن شـده ممنـوع اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
محمـود باصـری افـزود: در صـورت مشـاهده تغییـر کاربری های غیـر مجاز، طبـق تبصره 

۲ مـاده 1۰ قانـون حفـظ کاربـری اراضی کشـاورزی بـا متخلفین برخورد خواهد شـد. 
وی بیـان کـرد: بـه همیـن منظور در نیمه اول تیرماه سـال جاری از مجمـوع ۲6 پرونده که 

بـه دبیرخانـه هیات واصل شـده بود، بـه کلیه پرونده ها رسـیدگی و تصمیم گیری شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از مجموع طرح های رسـیدگی شـده، بـا اجرای ۲۲ 
مـورد از طرح هـا موافقـت بـه عمل آمـد، یک مـورد از طرح ها نیـز مورد مخالفـت اعضای 
کمیسـیون قـرار گرفـت و مقـرر شـد که در خصـوص 3  مـورد از طرح هـا نیز اسـتعام از 

شهرسـتان و بازدیـد مجدد صـورت پذیرد.
کمیسـیون فـوق بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیـر امـور اراضی 
اسـتان، مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس، مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت این اسـتان 
و یـک نفـر نماینده اسـتانداری فارس در سـالن جلسـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: اجـرای رفـع تداخات 
در توسـعه پایـدار و افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی حائز اهمیت اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی افـزود: بـا توجـه به مـاده ۲ آئیـن نامه 
اجرایـی تبصـره 3 الحاقی مـاده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی موضوع مـاده 54 قانـون رفع موانع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقای 
نظـام مالـی کشـور، پاک هایی مشـمول اجـرای رفـع تداخات می باشـد که 
اجـرای هـر دو مقـررات مقـررات امور اراضـی و منابع ملی به عمل آمده باشـد. 
در ادامـه مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
کمیسـیون رفـع تداخـات اراضـی اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه 
پرونده هـای مربـوط به شهرسـتان های مرودشـت و جهرم در نیمـه اول تیرماه 
سـال جـاری برگـزار و مقـرر شـد در اسـرع وقـت نسـبت بـه رفع مشـکات و 
تعییـن مـرز ثبتـی پاک هـا بـه منظـور کـم کـردن دغدغه مـردم اقـدام الزم 

شـود.  انجام 

کمیسـیون  افـزود:  باصـری  محمـود 
اراضـی اسـتان فـارس  رفـع تداخـات 
قوانیـن  هم پوشـانی  رفـع  منظـور  بـه 
سـوابق،  اصـاح  و  مـوازی  مقـررات  و 
نقشـه ها و کلیـه دفاتـر و اسـناد ازجمله 
مـورد  عرصه هـای  در  مالکیـت  اسـناد 

تداخـل برگـزار مـی گـردد.
رئیـس  حضـور  بـا  مذکـور  کمیسـیون 
کل  مدیـر  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان 
ثبـت اسـناد و امـاک، مدیـر کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری، مدیـر کل امـور 
اقتصـادی و دارایـی، مدیـر امـور اراضی 
اسـتان فـارس و سـایر اعضـای کمیسـیون در سـالن جلسـات سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد.
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مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: به منظـور حفظ کاربـری اراضی زراعی 

و بـاغ هـا و تداوم بهـره وری آن هـا از تاریخ تصویب 
قانـون حفظ حقوق بیـت المال، تغییـر کاربری اراضی 
زراعـی و بـاغ ها در خـارج از محدوده قانونی شـهرها 

و شـهرک هـا جز در مـوارد ضروری ممنوع اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
فـارس، محمـود  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
باصـری افـزود: بـر اسـاس قانـون، هـر گونـه تغییـر 
کاربری و تفکیک اراضی کشـاورزی، سـاخت و سـاز، 
مـزارع  در  دیوارکشـی  و  فنـس کشـی  خاکبـرداری، 
بـدون اخذ مجوز از سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

اسـت. ممنوع  فـارس 
وی تصریـح کـرد: صـدور مجـوز یـا پروانـه سـاخت 
و سـاز اراضـی کشـاورزی خـارج از محـدوده شـهرها 
توسـط شـهرداران، بخشـداران، دهیاران و شـوراهای 
اسـامی شـهر و روسـتا و واگذاری خدمـات زیربنایی 
ماننـد آب، بـرق، گاز و تلفـن بـدون اخـذ مجـوز از 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ممنوع اسـت 

و وجاهـت قانونـی نـدارد و افـراد و دسـتگاه هـای 
متخلـف طبـق قانـون بـه محاکـم قضایـی معرفـی 

شـد. خواهند 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـه همین منظور 
مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در نظـر دارد در بـازه زمانـی یـک هفتـه ای 
نسـبت بـه ایجـاد طـرح ضربتـی پایـش و نظـارت بر 
اراضـی شهرسـتان شـیراز کـه بـه 14 منطقه تقسـیم 
شـده بـا اسـتقرار 14 واحـد گشـت حفاظـت از اراضی 

نماید. اقـدام 
وی تاکیـد کـرد: هـدف از اجـرای ایـن طـرح اطـاع 
رسـانی عمومی به مـردم و جلوگیری از ادامه سـاخت 
و سـازهای غیر مجاز در شهرسـتان شـیراز می باشـد.

باصـری یـادآور شـد: هـدف از اجـرای قانـون حفـظ 
هـا، حفـظ حقـوق  بـاغ  و  زراعـی  اراضـی  کاربـری 
مـردم و دولـت، جلوگیـری از تخریـب محیط زیسـت 
و جلوگیـری از تغییـر کاربـری هـای غیر مجاز اسـت.

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
در  هـا  داده  اصلـی  منبـع  کاداسـتر  گفـت:  فـارس 

اختافـات و دعـاوی بیـن مالـکان زمیـن اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
فـارس، محمـود  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
باصری افزود: کاداسـتر فهرسـت نقشـه بـرداری ثبتی 
اسـت، یعنی آن نوع نقشـه برداری کـه ارزش حقوقی 
داشـته باشـد و بتـوان بـر اسـاس مرزهـای آن سـند 

مالکیـت صـادر کرد. 
وی بـا بیـان اینکـه نقشـه کاداسـتر نقشـه ای اسـت 
کـه مرزهـا و مالکیـت قطعـات زمیـن را نشـان مـی 
دهـد تصریح کـرد: برنامـه ریزی جهت اجـرای کامل 
کاداسـتر شـامل فرهنـگ سـازی و توجـه بـه عـادت 
هـای مـردم و جامعـه، تقویـت فـن آوری اطاعـات، 
ظرفیـت سـازی و تعامـل همـه دسـتگاه ها بـا هدف 
اجتماعـی، فرهنگـی و  اقتصـادی،  توسـعه  بـه  نیـل 

مدیریـت جامـع سـرزمین اسـت.
کاداسـتر  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن   
امنیـت  موجبـات  هـای الزم،  زیرسـاخت  ایجـاد  بـا 
بهتـر،  زندگـی  بـرای  مناسـب  محلـی  و  اجتماعـی 

مدیریـت، توسـعه بهینـه سـرزمین و ایجـاد اشـتغال 
هدفمنـد در جوامـع را فراهـم آورده و ارتبـاط انسـان 

و زمیـن را متحـول مـی نمایـد.
وی بیـان کـرد: کاداسـتر بـا تضمیـن مالکیـت هـا و 
تامیـن امنیـت مالکیـت، نظـارت بـر مدیریـت زمین، 
ملکـی،  دعـاوی  کاهـش  ملـی،  اراضـی  از  صیانـت 
طراحـی  بهبـود  ارضـی،  اصاحـات  امـکان  ایجـاد 
کاربـری زمیـن، حفاظـت و مدیریـت محیـط زیسـت 
و تولیـد اطاعـات آمـاری کارآمـد مـی توانـد یکی از 
بهتریـن راهکارهـای هـر کشـور در مسـیر توسـعه را 

آورد. فراهـم 
باصـری اظهـار کـرد: به همیـن منظور مدیریـت امور 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
همـکاری اداره کل ثبـت اسـناد و اماک فارس، طرح 
پایلـوت "در هـر شهرسـتان یک آبـادی" جهت صدور 
اسـناد کشـاورزی تک بـرگ انتخاب نموده اسـت که 
تا پایان سـالجاری این مهم محقق          می شـود.
وی تاکیـد کـرد: بـرای حصـول اهـداف دراز مـدت و 
اسـتراتژیک کاداسـتر کشـور بـر محورهـای مختلـف 
بنیادیـن اسـتوار اسـت، کـه ضمـن الهـام گیـری از 

سیسـتم  یـک  ایجـاد  جهـت  در  کاداسـتر  اصـول 
اطاعـات مـکان محـور، پایـه و اسـاس اداره زمیـن 
و زیرسـاخت اطاعـات مکانـی را فراهـم مـی آورد.

کاداستر منبع اصلی داده ها در اختالفات و دعاوی بین مالکان زمین است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

هدف از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،
جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز است
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برگزاری جلسه شورای 
اصالحات ارضی

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: آن دسـته از اراضـی که در 
آنهـا عملیـات زراعی انجـام نگرفته باشـد و این 
اراضـی از لحـاظ قانونی و عرفی ملک اشـخاص 
باشـد جـزء اراضی بایـر قانون اصاحـات ارضی 

می شوند. محسـوب 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت امور اراضی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمود 
باصـری افـزود: اراضـی دایـر شـامل زمین های 
احیـا شـده ای اسـت کـه به طـور مسـتمر مورد 

می گیرند. قـرار  بهره بـرداری 
وی بیـان کرد: جلسـه شـورای اصاحات ارضی 
در تیرمـاه سـال جـاری بـه منظـور رسـیدگی به 
3۰ پرونـده ارسـالی بـه دبیرخانه شـورا با حضور 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی، مدیـر امـور 
اراضـی فـارس و سـایر اعضای شـورا در سـالن 
جلسـات سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس 

برگزار شـد.

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های کشاورزی فارس
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تمامـی 
اراضـی منابـع ملـی و دولتـی در حیطـه اختیـارات وزارت جهـاد کشـاورزی بـا 
رعایـت کلیـه ضوابـط مربـوط قابـل واگـذاری بـه واجدیـن شـرایط می باشـد 

مگـر در مـواردی کـه واگـذاری آنهـا مطلقـا ممنـوع اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصـری افـزود: دریافت تقاضـای زمین و جمـع آوری 
اطاعـات مـورد نیـاز از جملـه اعـام وضعیـت اراضـی منابـع ملـی و دولتـی، 
گواهـی بـا معـارض بـودن اراضـی، تکمیـل پرونـده، ارائـه آن به کمیسـیون 
و انجـام تمامـی مکاتبـات مربوطـه بـه عهـده دبیرخانـه مدیریت امـور اراضی 

ست. ا
وی بیـان کـرد: بـه همیـن منظـور در تیرمـاه سـال جـاری تعـداد 3۰ پرونـده 
آن  خصـوص  در  و  بررسـی  کشـاورزی  مختلـف  طرح هـای  خصـوص  در 
تصمیم گیـری شـد کـه در ایـن جلسـه بـه کلیـه طرح هـا رسـیدگی و مـورد 

تاییـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت. 
کمیسـیون مـاده ۲ طرح هـای کشـاورزی فـارس بـا حضـور رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان، نماینده 
تـام االختیـار اسـتانداری، مدیر امور اراضی اسـتان و سـایر اعضای کمیسـیون 

در سـالن جلسـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

رئیس واحد فناوری اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

سامانه جدید ویدئو کنفرانس با هدف کاهش
زنجیره انتقالی بیماری کرونا و کاهش هزینه ها

راه اندازی شد
رئیـس واحـد فنـاوری اطاعـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: بـا توجه به شـیوع ویروس کرونا جلسـات این سـازمان 

بـه صـورت مجـازی برگزار می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی واحـد فنـاوری اطاعـات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، سـید رحمان هاشـمی اصل افـزود: با ظهور 
ویـروس نوپدیـد کرونـا و محدودیت های بـه وجود آمده بـه دلیل آن، 
واحـد فنـاوری اطاعـات ایـن سـازمان در زمانی انـدک اقـدام به راه 

انـدازی سـامانه ویدئو کنفرانـس نمود. 
وی بیـان کـرد: واحد فنـاوری اطاعات در ابتدای امـر و قبل از ظهور 
بیمـاری کرونـا در جهـت مجـازی سـازی جلسـات و آموزش هـای 
خـود اقـدام بـه راه انـدازی سـامانه ویدئـو کنفرانـس در قالـب شـبکه داخلـی نمـوده کـه دومین بسـتر 

ویدئوکنفرانـس پـس از ظهـور بیمـاری مذکـور تحـت وب راه اندازی شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از ابتـدای ظهـور بیمـاری کرونـا تـا کنـون بیـش از 9۰ درصد 
جلسـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس و بـه صـورت کامـًا 

مجـازی در بسـتر شـبکه داخلـی و اینترنـت برگـزار شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: ایـن مهـم عـاوه بـر کاهـش هزینه هـا گامـی موثـر در راسـتای مجـازی نمـودن 
جلسـات و سـهولت بـر قـراری ارتباطـات شـبکه ای در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس شـده 

ست.  ا
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مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عمکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفت: برداشـت های مشـتریان ازهر سـازمانی نشـان 
دهنـده شـان، جایـگاه وعملکـرد آن سـازمان اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـی، ارزیابی 

عمکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج الـه عباسـی افـزود: 
فرم هـای نظـر سـنجی از مشـتریان سـازمان جهـاد 
پرسشـنامه  قالـب 11  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
فرآینـدی  تخصصـی و 1 پرسشـنامه عمومـی طـی 
بـه مدیریت هـای جهـاد  و  تهیـه  بسـیار تخصصـی 

گردیـد. ارسـال  شهرسـتان ها  کشـاورزی 
وی بیـان کـرد: بـا توجـه به اهمیـت نتایـج حاصله از 
ایـن نظرسـنجی ها و تاثیـر آنهـا در برنامـه ریزی هـا 
و عملکـرد سـازمان بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف 
و چشـم اندازهـای خـود در راسـتای تعالـی سـازمانی 
رضایـت  جلـب  در  واال  جایگاه هـای  بـه  رسـیدن  و 
نظرسـنجی  فرم هـای  طراحـی  در  بهره بـرداران، 

از مشـتریان جلسـات متعـدد بـا حضـور کارشناسـان 
و  مدیـر  سـتادی،  ادارات  و  مدیریت هـا  تخصصـی 
اعضـاء تیـم و نیـز جلسـات حضـوری توسـط دبیران 
تیـم ارتبـاط بـا مشـتری بـا حضـور معـاون مدیریـت 
بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات 
در محـل دفتـر مدیریت هـای سـتادی بـه تعـداد 13 
جلسـه بـه صـورت فشـرده در دو روز برگـزار گردیـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در طراحـی 
بـه  شـخصا  سـتادی  مدیـران  پرسشـنامه ها  کلیـه 
بررسـی و ارائـه نظرات خـود براسـاس فعالیت ها و یا 
محصوالت اسـتراتژیک سـازمان پرداختـه و در نهایت 
و  مختلـف  ویرایش هـای  طـی  پرسشـنامه ها  ایـن 
براسـاس روش توزیـع جـدول مورگان با تایید مشـاور 
رئیس سـازمان در تعالی سـازمانی و مدیـر تیم ارتباط 
بـا مشـتری جهـت توزیـع و تکمیـل بـه مدیریتهـای 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها ارسـال گردیـد. 
وی افـزود: مهلـت تکمیل و ارسـال نتایج به سـازمان 
توسـط مدیریت هـای جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها 

تا تاریـخ 99/4/31 تعییـن گردید.

مدیر بازرسی، ارزیابی عمکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

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

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عمکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: طرح هـا و پروژه های سـال 99 شهرسـتان های خرامه، سروسـتان، سـپیدان و 

مرودشـت از ابتـدای تیرمـاه تاکنون بررسـی و ارزیابـی گردیده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فرج اهلل عباسـی افزود: هر سـاله عملکـرد مدیریت 
مالـی،  نامه هـای  موافقـت  براسـاس  فـارس  اسـتان  شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد 
دسـتورالعمل ها و شـاخص های تعییـن شـده براسـاس مدل تعالی سـازمانی انجـام می گیرد. 
وی بیـان کـرد: بازخـورد ایـن ارزیابی هـا اصـاح و بهبود روند اجـرای طرح هـا و پروژه های 
شهرسـتان ها اسـت کـه پـس از اسـتخراج نقـاط قـوت و نارسـائی ها طـی گزارشـی بـه 

مدیریت هـای شهرسـتانی، اسـتانی و رئیـس سـازمان ارائـه می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در یـک مـاه گذشـته طرح هـا و پروژه هـای مختلف 
حوزه هـای آب و خـاک، زراعـت، باغبانی، حفظ نباتـات، ترویج و آموزش، اموردام و شـیات، 
امـور اراضـی، صنایـع و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری در شهرسـتان های خرامـه، سروسـتان، 
سـپیدان و مرودشـت براسـاس مسـتندات و گزارشـات ارائه شـده و بازدیدهای میدانی انجام 

گردید.
وی تصریـح کـرد: از قـرارداد ماه سـال جـاری آغاز عملیـات ارزیابـی عملکـرد مدیریت های 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها تاکنـون ارزیابـی طرح هـا و پروژه هـای 7 مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس انجـام پذیرفتـه و ارزیابـی سـایر شهرسـتان های اسـتان نیـز در 

دسـتور کار قـراردارد.

ادامه ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها
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سازمان های متعالی به دنبال شناسایی 
خطاهای بالقوه خود جهت حذف، 
کنترل و یا کاهش خطرآنها هستند

کارشـناس تعالـی سـازمانی مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: سـازمان های 
متعالـی بـه دنبـال شناسـایی خطاهـای بالقـوه خود جهـت حذف، کنتـرل و یا 

کاهـش خطرآنها هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي 
به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رویا فرهمنـد افزود: در 
راسـتای جـاری سـازی تعالـی سـازمانی جهـت  بررسـی ریسـک های حـوزه 
مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان  تیم 
بررسـی ریسـک بـا حضـور معـاون و کارشناسـان تخصصـی ایـن مدیریـت 

گردید. تشـکیل 
وی بیـان کـرد: در ایـن جلسـات تمامی ریسـک های بالقوه مدیریت بازرسـی 
بررسـی و علـت، پیامـد، شـدت، احتمـال وقـوع، تشـخیص، RPN، درجـه 
ریسـک، مسـئول ریسـک، اقدامات ضـروری و اقدامات پیشـگیرانه مشـخص 

گردید.
فرهمنـد بیـان کـرد: در ایـن تیـم تعـداد 5 ریسـک high، 3 ریسـک low و 1 
ریسـک medium اسـتخراج و بـرای آنهـا اقدامات پیشـگیرانه تدویـن گردید.

وی تاکیـد کـرد: FMEA ریسـک یـک فرآینـد سیسـتماتیک برای شناسـایی 
خطاهـای بالقـوه در طراحـی و اجـرای فرآینـد قبـل از روی دادن آنها با هدف 

حـذف، کنتـرل یـا کاهـش خطر مرتبـط با آنها اسـت.

برگزاری سومین جلسه داخلی مدیریت بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در سـومین جلسـه داخلـی بـا حضـور همـکاران ایـن مدیریـت گفـت: 
داشـتن سـعه صـدر و صرفـه جویـی در اسـتفاده از منابـع، داشـتن نظـم و حضـور بـه 
موقـع در ماموریت هـا از ویژگی هـای اساسـی کارشناسـان ارزیاب در عملیـات ارزیابی 

عملکـرد مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، فـرج اهلل عباسـی افزود: بـه منظور 
ارتقـاء کیفیـت کلیه امـورات در مدیریت بازرسـی، همکاران مدیریت بر اسـاس تجارب 
چنـد سـاله نقـاط قـوت و نقـاط قابـل قابل بهبـود مد نظـر خـود را ارائه تـا در صورت 

قابلیـت اجرایـی،  در برنامه هـای آینـده مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
وی بـر مشـارکت همـه همـکاران در انجـام مباحـث تعالـی سـازمانی تاکیـد و در 
مـورد برخـی از اقدامـات انجـام شـده در زمینـه مشـتری مـداری و ارزیابـی مدیـران 
شهرسـتان ها بـر اسـاس مـدل 36۰ درجـه تعالـی مباحثی را ارائـه و بیان کـرد: جاری 
سـازی تعالـی بایـد دنبـال شـود و در حـوزه کاری مربوطـه اجـرا گـردد زیرا بـه عنوان 
یـک روش مدیریتـی روشـی کاربـردی اسـت کـه ضـرورت دارد جاری سـازی شـود.

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: حجـاب و 
عفـاف یـک امـر ضـروری و یـک دسـتور قرآنـی 
اسـت، ایـن دسـتور بـه جهـت انسـانی، اخاقـی، 
چـون  شـده  واجـب  آن  بـودن  قرآنـی  و  تربیتـی 
معتقدیـم حجـاب محدودیـت نیسـت و مصونیـت 

اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
سـید محسـن قائمـی افـزود: اسـام هیـچ گاه بـه 
دنبـال محدودیـت نبـوده اسـت چـون هیـچ جـای 
قـرآن و دیـن مبین اسـام از حضـور زن در جامعه 
جلوگیـری نشـده اسـت، لیکن شـرط اسـام جهت 
حضـور آن هـم بـه دلیـل حفـظ و صیانـت از زن 
و همچنیـن خانـواده ای کـه نیازمنـد ارزش اوسـت 

رعایـت حجاب اسـت.
وی بیـان کـرد: حجـاب فقـط در پوشـش نیسـت 
و در کام، نـگاه، رفتـار و کـردار سـاری و جـاری 
اسـت، وقتـی توصیـه به حجـاب می شـود همه ی 
ایـن موضوعـات مـد نظر قـرار مـی گیرد و بـا این 

تعریـف فقط شـامل بانـوان نمی شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در جامعـه 
ای کـه بانـوان و خواهـران پـاک بـا حفـظ اصـول 
اخاقـی حضـور دارنـد کمتـر انحـراف وجـود دارد 

و هیـچ مـردی بـه خـود اجـازه نمـی دهـد در این 
جامعـه نـگاه بـه زنـی کنـد که وقـار و شـخصیت 
خـود را حفـظ مـی نمایـد که ایـن فقط بـه رعایت 

نیسـت.  ظاهری  حجـاب 
از  نیـز  وی تصریـح کـرد: مقـام معظـم رهبـری 
حجـاب بـه عنـوان مظهر معنویـت نام مـی برند و 
می فرماینـد غـرب سـال ها بـا این مظهـر معنویت 
جنگیـد چـون بـه دنبـال بی بنـد و بـاری اسـت و 
خـود مشـاهده مـی کنیـد کـه بـه چـه انحطـاط و 

رسـیده اند.  اجتماعـی  آسـیب های 
قائمـی یـادآور شـد: مـا حتـی در زمـان مادهـا که 
از قدیمـی تریـن تمدن هاسـت حجاب داشـته ایم، 
در تخـت جمشـید، بیشـاپور و سـایر آثار باسـتانی 
بـه اسـتناد نقـوش زن بـا حجـاب بـوده اسـت و 
دشـمنان مـا آرزوی از هم گسسـتن بنیـان خانواده 
بـا کشـف حجـاب و بـی بنـد و بـاری را بـه گـور 

برد. خواهنـد 

حجاب در کالم، نگاه، رفتار و کردار ساری و جاری است
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حجاب نیکوست چون بنیان 
خانواده را مستحکم می کند

مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، همزمـان بـا هفته ی عفـاف و حجـاب در دوره 
ی آموزشـی عفـاف و حجـاب کـه بـا حضـور بانـوان سـازمان 
جهاد کشـاورزی این اسـتان در سـالن کوثر برگزار شـد، گفت: 
حجـاب نیکوسـت چون بنیـان خانواده را مسـتحکم مـی کند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید محسـن قائمی 
در خصـوص شـخصیت و جایگاه حضـرت معصومه)س( کریمه 
اهـل بیـت )ع( سـخنانی بیـان نمـود و افـزود: حجـاب و عفاف 
یـک امر ضـروری جهت یک جامعه ی سـالم و اخاقی اسـت.
وی تصریـح کـرد: در جامعـه ای کـه زنـان بـا وقـار و عفیـف 
وجـود داشـته باشـد جامعـه دچـار مشـکل نمی شـود و اسـام 
بـرای خانم هـا با قـرار دادن حجـاب  شـخصیت و حرمت قائل 

است.  شـده 
ایـن دوره بـا تدریـس مریـم فرودی بـا موضوع ارتبـاط توحید و 
اطاعـت از خـدا با رعایت پوشـش آغاز و در مـورد توحید نظری، 

عملـی و اقسـام شـرک به صـورت جزیی مواردی ذکر شـد.
گفتنـی اسـت به دلیـل وجـود بیمـاری کرونـا، بانوان سـازمان 
امـن  اجتماعـی  فاصلـه  بـا رعایـت  نفـره  بـه گروه هـای 5۰ 
تقسـیم بنـدی و طـی چهـار هفتـه هـر موضـوع ویـژه ی همه 
ی همـکاران برگـزار و تـا پایـان سـال ایـن دوره ادامـه خواهد 

. فت یا

یکی از مهم ترین موارد در تربیت فرزند، انتخاب است

رییـس اداره ی آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگی و توسـعه ی ارزش های اسـامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن تبریـک ایـام دهه کرامـت و میـاد امام رئـوف علی 
ابـن موسـی الرضـا علیه السـام راه مرتفع شـدن مشـکات را توسـل به خانـواده ی عصمت 

و کرامـت اهل بیـت علیهماالسـام خواند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مهـدی قاسـمی افـزود: یکـی از مهم تریـن مـوارد در تربیـت فرزنـد، انتخاب اسـت، 
چـون زمـان تاثیرگـذاری در نـوع و گزینه هـای انتخابـی فرزنـد بسـیار محدود اسـت باید در 

انتخـاب و آمـوزش بهتریـن انتخـاب بـه فرزنـدان خـود بسـیار دغدغه مند باشـیم. 
وی بیـان کـرد: جهـت انتخـاب افضـل از ابـزار دین اسـتفاده کنید تا بـا یادگیـری آموزه های 

دینـی در انتخـاب و زندگـی موفقیت حاصل شـود. 
قاسـمی تصریـح کـرد: حیـا کـردن قابـل آموزش اسـت و بایسـتی به فرزنـدان گوشـزد کنیم 
کسـی همیشـه شـاهد و ناظـر اعمال اسـت تـا در انتخاب درسـت عمل کند و همـان طور که 

تبعیـت در راه انتخـاب دیـن باطل اسـت اهمیت انتخاب مشـخص می شـود. 
وی تاکیـد کـرد: بایسـتی بـه عنـوان یک مسـلمان و شـیعه مطالعات خـود را باید بـاال برد تا 

بتـوان بهتریـن انتخـاب را بیاموزیـم و آن را بـه فرزندان خود آمـوزش دهیم.

مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
فاطمـه  حضـرت  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
معصومـه )س( الگویـی تمـام عیـار بـرای دختـران و 

ایران اسـت. بانـوان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
سـید محسـن قائمـی افـزود: یکـی از مسـائلی کـه 
همیشـه تاکیـد داشـته ام کـه مـی توانـد بـه عنـوان 
یـک حلقـه ی مفقـوده مـورد نظـر داشـت این اسـت 
کـه ظرفیت عظیمـی از خواهران را در سـازمان داریم 

کـه در بعضـی مـوارد ایـن ظرفیـت مغفـول مانـده و 
نیـاز بـه جلسـات بیشـتر بـا خواهـران جهـت تشـکر 
از زحمـات و هـم بررسـی مسـایل و مشـکات آنـان 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکـه دهـه کرامت شـروع آن بـا میاد 
کریمـه ی اهـل بیـت  )ع( و روز دختـر و خاتمـه ی 
آن بـا میـاد افتخار و نگین کشـور حضـرت علی ابن 
موسـی الرضـا علیـه آالف التهیـه والثنـا نامیده شـده 
اسـت، تصریـح کـرد: روز بزرگداشـت حضـرت احمـد 
ابـن موسـی )ع( شـاهچراغ نیـز کـه برکـت و عطـر 
شـهر شـیراز و اسـتان فـارس از وجود مبارک ایشـان 
اسـت با فرزنـدان واجـب التکریم حضرت موسـی بن 

جعفـر دو چنـدان مزین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: معنـای لغوی 
کرامـت یعنی دوری از پسـتی و فرومایگی، کسـی که 
منـزه و پـاک اسـت کریـم نامیـده می شـود،  کرامت 
در مقابل پسـتی و دنائت اسـت و کسـی بـه این مقام 

خواهـد رسـید کـه بـه اوج تقوا و خود سـازی رسـیده 
باشد.

وی بیـان کـرد: اهـل بیـت علیهـم السـام باالخص 
فرزنـدان حضـرت موسـی بـن جعفـر )ع( کـه زینـت 
بخـش ایران اسـامی هسـتند مظاهر کرامت هسـتند 
چـون مظهـر پاکـی، تقـوی و انسـانیت انـد و بـه این 
جهـت ایـن دهه را دهـه ی کرامت نامیدند که شـروع 
آن بـا یـک بانـوی نمونـه کـه در حمایـت از والیـت 
تمـام کمـال خـود را فـدا نمـود و مامـن مـا در شـهر 
مقـدس قـم اسـت و از ایـن جهـت کـه در حمایت از 
والیـت جانفشـانی ها نمـود و بـا قـدرت پـای والیت 

ایسـتاد ایشـان را زینـب ثانـی نیز مـی نامند.
قائمـی تاکیـد کرد: حضـرت فاطمـه ی معصومه یک 
الگـوی تمـام عیـار بـرای دختـران و بانـوان ایـران 
اسـامی اسـت کـه بـا توجه بـه فضایـل ایشـان می 
تـوان بـه اوج رسـید و در باالتریـن جایگاه انسـانی و 

تقـوا قـرار گرفت.
در  بهداشـتی  مـوارد  رعایـت  بـا  دختـر  روز  مراسـم 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا حضـور 
خواهـران ایـن سـازمان و مسـئول حـوزه نمایندگـی 

ولـی فقیـه در سـازمان برگـزار شـد.

حضرت فاطمه معصومه )س( الگویی تمام عیار
برای دختران و بانوان ایران است
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: برداشـت دانـه روغنی کلـزا از 

سـطح 171 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: عملیات برداشـت کلزا با حضـور دو دسـتگاه کمباین آغاز و 

تا پایـان تیرمـاه ادامه دارد.
وی افـزود: پیش بینـی می شـود بیـش از 38۰ تـن دانـه کلـزا از مزارع برداشـت 

و روانـه مراکز خرید شـود. 
ایـن مقـام مسـئول عنـوان کـرد: دانـه کلـزا از جملـه محصوالتی اسـت که به 
شـکل تضمینـی از طـرف دولـت و با قیمـت چهار هـزار و 66۰ تومـان در حال 

خریداری اسـت. 
بـه گفتـه امینـی؛ کاهـش وابسـتگی در تامیـن روغـن خوراکـی، جلوگیـری از 
خـروج ارز، پایـداری در تولیـد گنـدم و کاهـش بیماری  هـای گنـدم در کشـت 

بعـدی از جملـه دالیـل اهمیـت کشـت کلزا اسـت. 
وی تاکیدکـرد: کشـت کلـزا در شهرسـتان آبـاده نسـبت به سـال قبـل دو برابر 

شـده و از اسـتقبال خوبـی بیـن کشـاورزان این شهرسـتان برخوردار اسـت.

پایان احیاء و مرمت قنوات
مسـئول اداره امـور فنـی و زیربنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده 
گفـت: عملیـات اجرایـی احیـاء و مرمـت پنـج رشـته قنـات در شهرسـتان آباده 

یافت. پایـان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، رهبر 
کیومرثـی اظهـار کـرد: ایـن طرح هـا بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۲7 میلیارد ریـال از 
محـل اعتبـارات ملی اجرا شـده و میـزان 15 درصـد از هزینه های اجـرای آنها 

نیـز با مشـارکت بهره بـرداران تامین شـده اسـت.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: مرمت هـا شـامل ریـزش بـرداری، بغـل بـری، 
خاکبـرداری، کـول گـذاری و الیروبـی بـوده کـه در پنـج رشـته قنـات قصـر 
حوریـان، خسـروآباد، علـی آبـاد، قنـات سـرگز و گورخـری انجـام شـده اسـت. 
وی افـزود: ایـن قنـوات طولـی قریـب بـه 75۰۰ متـر بـوده که در حـال حاضر 
حـدود 3۰ تـا 4۰ درصـد بـه دبی آبدهی آنها اضافه شـده اسـت و بیـش از 5۰۰ 

هکتـار از مـزارع و باغ هـای منطقه را مشـروب می سـازند.
بـه گفتـه کیومرثـی؛ بـا توجه به مشـاعی و خـرده مالکی بـودن مـزارع فراتر از 
۲5۰ بهـره بـردار از آب ایـن قنـوات بهره مند می شـوند. شهرسـتان آباده ۲۰8 

رشـته قنات دارد. 

کشت داربستی گوجه فرنگی در فضای باز
 

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از کشت داربستی گوجه 
فرنگی در فضای باز در سطح یک هکتار برای اولین بار در این شهرستان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی خرمـی گفت: ایـن طـرح در در دو قطعه نیم هکتـاری و با 

بـذر رقـم جانـا در فضـای باز اجرا شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ هـدف از اجـرای ایـن طـرح افزایـش تولیـد در واحـد سـطح، 

اسـت.  آب  و  نهاده هـا  از  بهـره وری 
او افزود: سـطح مصوب و اباغی برای کشـت گوجه فرنگی در این شهرسـتان 
95۰ هکتـار اسـت کـه پیـش بینـی می شـود 67 هـزار تـن محصـول گوجـه 
فرنگـی در ایـن شهرسـتان تولید و وارد بازارهای داخلی وخارج از کشـور شـود. 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

تولید 598 تن کلزا 
مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: 
از 378 هکتـار از مـزارع کلـزای ایـن شهرسـتان 598 تـن کلـزا برداشـت شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
سـعید قانعـی بـا بیـان اینکـه سـطح زیـر کشـت کلزا نسـبت بـه سـال زراعی 
قبـل افزایـش پنـج بـراری داشـته اسـت، تصریـح کـرد: تمامـی ایـن مـزارع با 

کمباین هـای مجهـز بـه هـد مخصـوص کلـزا برداشـت شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـرای تحقق این امـر مهم در برداشـت کلزا حمایت ویـژه اداره امور 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

آغاز برداشت کاهو پیچ 
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی شـهرمیان اقلید از شـروع برداشـت کاهو پیچ 
بـرای اولیـن بـار از مزارع دشـت نمـدان این شهرسـتان در سـطح 113 هکتار 

داد. خبر 

اقلیـد،  مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
سیدحسـین میرسـلیمانی بـا بیان اینکه ایـن محصول در اول خرداد ماه کشـت 
شـده اسـت، گفت: دوره کاشـت نشـاء تا برداشـت این رقم کاهو 4۰ روز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط برداشـت در شهرسـتان 6۰ تـا 7۰ تن اسـت، 
افـزود: پیـش بینی می شـود بیـش از 6 هزارتن محصول از این مزارع برداشـت 

و روانـه بازارهـای مصـرف شـهرهای اصفهان، تهران و کرج شـود. 
او خاطـر نشـان کـرد: مصـرف آب پاییـن، کاهـش دوره رشـد و انجـام کشـت 

مجـدد بعـد از برداشـت از مزایـای کشـت نشـایی ایـن محصـول اسـت.
میـر سـلیمانی اظهـار کرد: کشـت کاهو به اقلیـم خنک احتیـاج دارد و در نواحی 
معتـدل و سـرد و تـا انـدازه ای مرطـوب بهترین نتیجه از کاشـت ایـن محصول 

بـه دسـت می آید.

کاشت آزمایشی سویا و آفتابگردان 

کارشـناس زراعـت مرکـز جهاد کشـاورزی حسـن آباد اقلید از کشـت آزمایشـی 
دانه هـای روغنـی سـویا و آفتابگـردان در اراضی زراعی شـرکت مهـر ایثارگران 

نصرآبـاد این شهرسـتان خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، تقی 
زارعـی گفـت: این طرح ازمایشـی با کشـت 3 رقم سـویا )فرجی، کتـول و صبا( 

و دو رقـم آفتابگـردان )قاسـم و فرخ( انجام شـد.
وی بـا بیـان اینکـه هدف از اجرای این طرح بررسـی مناسـب بودن و سـازگاری این 
ارقـام بـا شـرایط منطقه بوده اسـت، اظهـار کرد: زراعت سـویا و آفتابگـران به ترتیب 

در سـطح هزار متربع و 5۰۰ متر مربع به صورت دسـتپاش کشـت شـده اسـت.
زارعـی بـا اشـاره بـه اینکـه قبـل از ایـن تنهـا دانـه روغنی کلـزا در شهرسـتان 
کشـت شـده بـود، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و نیـاز بـه ایجاد 
تنوع در الگوی کشـت شهرسـتان این طرح آزمایشـی با مشـارکت اداره زراعت 
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان، شـرکت دانه هـای روغنی اسـتان فارس، 
شـرکت ایثارگـران نصـر آبـاد و مرکز جهاد کشـاورزی حسـن آباد در حـال اجرا 

ست.  ا

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

آغاز برداشت گندم 
مسـئول زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات از آغاز برداشـت 

گنـدم از سـطح 15۰۰ هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، 
ابراهیـم مـرادی گفت: برداشـت گنـدم در این شهرسـتان از نیمه تیرمـاه آغاز و 
تـا اواخـر مردادمـاه ادامـه دارد کـه پیـش بینی می شـود بیـش از پنج هـزار تن 

گنـدم از ایـن مـزارع حاصـل آید. 
ایـن کارشـناس افـزود: تعـداد 14دسـتگاه کمبایـن در کار برداشـت گنـدم ایـن 

فناوری مکانیزه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس نقش مهمی داشـت. 
قانعـی افـزود: کلـزا از جمله محصـوالت راهبردی بخش کشـاورزی به شـمار 
مـی رود کـه حمایـت از کشـت آن بـه جـای سـایر محصـوالت پرآب بـر، در 

دولـت مـورد توجـه جدی قـرار گرفته اسـت. 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

شهرسـتان مشـارکت خواهنـد داشـت و مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرند.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظور خریـد تضمینی گنـدم از کشـاورزان یـک مرکز خرید 

در نظـر گرفته شـده اسـت کـه از سـاعت هفت تـا ۲۰ فعال خواهنـد بود.

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

پیش بینی تولید 30 هزار تن گندم
ایـن  گنـدم  برداشـت  آغـاز  از  پاسـارگاد  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیـر 
شهرسـتان از ابتـدای تیـر مـاه خبر داد و گفت: سـطح کشـت گندم آبـی در این 

شهرسـتان 4۲6۰ هکتـار بـوده اسـت. 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، سـید 
حسـن موسـوی اظهـار کرد: پیـش بینی می شـود 3۰ هـزار تن گنـدم از مزارع 
این شهرسـتان برداشـت شـود کـه 15۰۰ هکتـار از مـزارع زیر کشـت در قالب 

طـرح گنـدم بنیان بوده اسـت.
ریزمغذی هـا و تـاش  قـارچ کش هـا و  بـه موقـع  بـه گفتـه وی؛ مصـرف 
مسـئولین پهنـه و بـا توجـه بـه اجـرای طـرح گنـدم بنیـان باعـث شـده اسـت 
میانگیـن عملکـرد گنـدم در واحـد سـطح نسـبت بـه سـال قبـل بهبـود یابـد. 
او بـا اشـاره بـه متوسـط عملکـرد 6.۲ تـن در هکتـار گنـدم در این شهرسـتان 
ابـراز کـرد: عمـده رقم هـای کشـت شـده در منطقه شـامل سـیروان، چمران و 

چمران ۲ اسـت. 

باز سازی کانال آبرسانی اراضی دوزه
از توابع جهرم

مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
جهـرم از پایـان عملیـات مرمـت کانال آبرسـانی به اراضـی شـهر دوزه خبر داد 
و گفـت: طـرح بازسـازی ایـن کانال به طـول 155 متر بـه بهره برداری رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، آزاد 

اریـک اظهـار کـرد: با صـرف اعتبار یـک میلیـارد و 8۰۰ میلیون ریـال از محل 
خسـارت سـیل ایـن کانـال بـا دبـی آب 5۰۰ لیتـر بـر ثانیـه احـداث و مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفت. 
بـه گفتـه وی؛ تـا قبـل از ترمیـم ایـن کانـال 3۰ درصـد از آب جـاری شـده به 
هـدر مـی رفـت کـه با ایـن اقـدام از ایـن موضـوع جلوگیـری و بهـره وری در 

انتقـال آب افزایـش یافته اسـت. 
اریـک تصریـح کـرد: بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح 5۰۰ هکتـار از اراضـی 
کشـاورزی شـهر دوزه از توابع سـیمکان شهرسـتان جهرم تامین آب می شوند. 

تحویل57 هزارتن گندم به مراکز خرید
فرمانـدار شهرسـتان خرامـه بـا اشـاره بـه اینکـه پنـج مرکـز تعاونی روسـتایی 
و یـک مرکـز بخـش خصوصـی خریـد تضمینـی گنـدم کشـاورزان را انجـام 
می دهنـد، گفـت: تاکنـون بالـغ بـر 57 هزار تـن گندم مـازاد بر مصرف توسـط 

کشـاورزان بـه مراکـز خریـد تحویل داده شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
فرهـاد جهانخـواه روز یـک شـنبه بیسـت و دوم تیرمـاه در بازدیـد از مراکـز 
خریـد گنـدم؛ هـدف از بررسـی و نظـارت بـر رونـد خریـد گنـدم را تسـهیل در 
امـور بهره بـرداران دانسـت و تصریح کـرد: راه انـدازی مراکز خریـد نقش قابل 
توجهـی در تامیـن رفاه،کاهـش هزینه های حمل، خدمات بیشـتر به کشـاورزان 

و حـذف واسـطه ها دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خریـد تضمینـی از طریق سـامانه سـیفا و اسـتعام از 
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سـامانه پهنـه بنـدی جهاد کشـاورزی صـورت می گیرد؛ از کشـاورزان خواسـت 
از ثبـت مشـخصات خـود در سـامانه جامع پهنه بنـدی اطمینان حاصـل نمایند.

جهانخـواه ابـراز کـرد: ایـن مراکـز از سـاعت 8 صبـح الی ۲۲ شـب بـا نظارت 
یـک نفـر عامـل تشـخیص و یـک نفـر عامـل ذیحسـاب از کارمنـدان دولتـی 

مشـغول بـه خدمت رسـانی هسـتند.

بازدید معاون استاندار فارس 
از چند طرح بخش کشاورزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از حضـور معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری فـارس در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: در این سـفر 
فعالیت هـای صـورت پذیرفتـه در بخش های مختلف کشـاورزی مـورد ارزیابی 

قـرار گرفت.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
ای،  دکمـه  خوراکـی  قـارچ  تولیـد  واحدهـای  کـرد:  ابـراز  همتـی  کاووس 
گلخانه هـای کوچـک مقیـاس، روسـتا گلخانـه ، مراکز پـرورش دام، شـرکت و 
کارخانـه تولیـد شـیر پاسـتوریزه و فرآورده های لبنـی از جملـه طرح هایی بودند 

کـه توسـط ظفـر افشـون و هئیـت همراه بررسـی شـد.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن تشـریح شـرایط حاکـم بر امـر تولیـد، مشـکل بازار 
فـروش و نبـود سـردخانه بـرای نگهـداری محصوالت کشـاورزی اظهـار کرد: 
ایـن ارزیابی هـا بـه منظور رفع موانـع تولید در دسـتور کار هئیـت بازدید کننده 

. بود
وی بـه بـاال بـودن هزینـه راه انـدازی واحدهـای تولیدی اشـاره کـرد و افزود: 
تخصیـص تسـهیات بانکـی کـم بهـره بـه عنـوان مکمـل سـرمایه تولیـد 
کننـده بـه منظـور افزایـش ضریـب مشـارکت جمعـی سـرمایه  های عمومی از 

راهکارهـای پیشـنهادی در ایـن دیـدار بـود.
همتـی بـا بیـان اینکه شـغل اصلـی مردم خرامـه دامپروری اسـت، یادآور شـد: 
احـداث واحد تولید شـیر پاسـتوریزه از ضروریاتی اسـت که حمایـت همه جانبه 

مسـئولین را می طلبد.
بـه گفته وی؛ افشـون بـر بهره وری حداکثـری از ظرفیت هـا و امکانات موجود 

بـه عنـوان راهبرد اصلـی در رونق تولید و توسـعه اقتصادی تاکید داشـت.

گلرنگ های طرح p.v.s خرامه به گل نشست
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از بـه گل نشسـتن دو رقـم فرامان، 
گلدشـت و چهـار الیـن گلرنـگ در طـرح انتخـاب مشـارکتی ایـن شهرسـتان 

داد. خبر 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی گفـت: در ایـن طـرح 6 الیـن و چهـار رقـم فرامـان، پدیده، گلدشـت و 
محلی اصفهان از نظر سـازگاری و عملکرد مقایسـه و در حال ارزیابی هسـتند.

وی از گیـاه گلرنـگ بعنـوان تنهـا دانـه روغنـی بومی کشـور یاد کـرد و افزود: 

در سـال زراعـی جـاری ۲9۲ هکتـار از اراضـی کشـاورزی خرامه به کشـت این 
گیـاه اختصاص یافته اسـت.

همتـی ابـراز کـرد: تحمـل بـاالی گلرنـگ در برابـر تنش هـای محیطـی مانند 
خشـکی، شـوری، گرما و سـازگاری بـا شـرایط آب و هوایی حاکم نقـش تعیین 

کننـده ای در توسـعه کشـت ایـن محصول خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول کمبـود آب را مهمتریـن عامـل محـدود کننـده ی تولید در 
بخـش کشـاورزی برشـمرد و اظهار کرد: گلرنـگ به دلیل دارا بودن ریشـه های 
عمیـق و قـوی قادر اسـت رطوبت را از اعمـاق 4 تا 3 متری خـاک جذب نموده 

و گزینـه مناسـبی بـرای تغییـر الگوی کشـت در نظر گرفت.
گلرنـگ از گیاهـان دانـه روغنـی چنـد منظـوره اسـت کـه در صنایـع داروئـی، 

رنگـرزی، تهیـه روغـن و تغذیـه دام و طیـور کاربـرد دارد.

برداشت گیاه دارویی گلنار فارسی
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از آغاز برداشـت 

گیـاه دارویـی گلنار فارسـی در ایـن شهرسـتان خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع گفـت:: در حـال حاضـر سـطح زیـر کشـت ایـن گیـاه دارویـی در باغ های 

ایـن شهرسـتان سـه هکتار اسـت کـه برداشـت از آن انجام می شـود. 
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

بـه گفتـه وی؛ درخـت گلنـار همـان درخـت انـار نـر اسـت کـه گل هـای آن 
گلبرگ هـای زیـادی داشـته و تولیـد میـوه نمـی کنـد.

او افـزود: بـا وجود 416 هکتار باغ انار در سـطح شهرسـتان پیش بینی می شـود 
در صـورت مهیـا شـدن بـازار فـروش بهره برداران این باغ ها شـروع به کاشـت 

درخت گلنـار توام بادرختان بـارور نمایند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گلنـار در مناطـق اسـتپی معتـدل دوام بیشـتری دارد، 
اظهـار کـرد: متحمـل بـودن انـار زینتـی نسـبت بـه خشـکی عامـل گرایـش 

بهره بـرداران بـه کاشـت ایـن درخـت اسـت.
زارع ابـراز کـرد: گلنـار فارسـی عـاوه بـر زیبایی چشـم نـواز در درمـان کک و 
مـک صـورت، جـوش و برفـک دهـان، اسـهال، خونریـزی بواسـیر، تنظیم قند 

خـون اسـتحکام لثـه و دنـدان نیز مفید اسـت.
 گلنـار فارسـی بومـی ایـران بـوده و بـه دلیـل خاصیت داروئـی در سراسـر دنیا 
محبوبیـت زیـادی دارد بـه طـوری که صـادرات انبوه آن بـه بازارهـای جهانی، 

درآمـد باالیـی را برای کشـورمان بـه ارمغان مـی آورد.

آغاز مرمت قنوات 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم  بیـد گفـت: مرمـت و احیاء 1۲ رشـته 

قنـات در سـطح ایـن شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی اظهـار کـرد: مرمـت قنوات در دسـت اجـرا با اعتبـاری به مبلغ 
9 میلیـارد ریـال از محـل اعتبارات کمک هـای فنی اعتباری سـال 98 عملیاتی 

شـده است. 

ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن قنات هـا بـر اثر سـیل سـال گذشـته 
آسـیب دیـده انـد، تصریـح کرد: عاوه بـر اعتبارات ملـی مبلغ 11 میلیـارد ریال 
نیـز از محـل اعتبـارات ماده 1۰ خسـارت سـیل بـرای احیای قنات های آسـیب 

دیـده در شهرسـتان خـرم بیـد اختصاص یافته اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مرمـت و بـاز سـازی ایـن قنـوات شـامل عملیـات تغییـر مسـیر 

قنـات از داخـل رودخانـه، ریزش بـرداری، بغل بـری، خاکبرداری، کـول گذاری 
و الیروبـی گالـری قنـات و ترمیـم میلـه چاه هـای قنـات جهـت جلوگیـری از 

ورود سـیل بـه داخـل قنـات خواهـد بود. 
او افـزود: بیـش از ده قنـات دیگـر نیـز از محـل اعتبـارات سـهم معـدن بـا 
درخواسـت مبلـغ پنـج میلیـارد ریال اعتبـار جهت مرمت و بازسـازی در دسـتور 

کار قـرار دارد.
مسـعودی ابـراز کرد: مرمت هرسـاله قنوات باعـث حفظ این میراث گذشـتگان 
و افزایـش آبدهـی آنها شـده و تثبیـت اشـتغال و افزایش تولیدات کشـاورزی و 

دامـی را در پی خواهد داشـت.

برداشت جو ادامه دارد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد گفت: برداشـت جو از نیمـه خرداد 

مـاه در ایـن شهرسـتان آغـاز و تا پایان مـرداد مـاه ادامه دارد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خـس روانـی تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود از سـطح 34۰۰ هکتار از 

اراضـی زیر کشـت جـو 13 هـزار تن جو برداشـت شـود. 
وی بـا اشـاره بـه مشـکل کمبـود کمبایـن در سـال گذشـته، ابـراز کـرد: بـا 
هماهنگـی انجـام شـده با اتحادیه کمبایـن داران دو دسـتگاه کمباین غیر بومی 
بـه جمـع نـاوگان ایـن شهرسـتان اضافـه و در کار برداشـت مشـارکت دارند. 

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد بـا اشـاره بـه رفع مشـکل خرید 
جـو مـازاد بـر مصرف کشـاورزان بیـان کـرد: کشـاورزان می توانند جو مـازاد بر 
مصـرف خـود را بـه مرکـز خریـد کـه در بخـش مرکـزی و در بخش قـادر آباد 

آمـاده فعالیت هسـتند تحویـل دهند.

پیش بینی تولید 40 تن غنچه تر گل محمدی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: برداشـت گل محمدی در 

خـرم بیـد کـه از اواخـر خردادمـاه آغـاز شـده بـود رو به اتمام اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود از ۲4 هکتار از گلسـتان های 

ایـن شهرسـتان بیـش از 4۰ تـن غنچه تر برداشـت شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه هـر کیلو گـرم گل تـر بـه قیمـت ده هزار 
ریـال بـه فـروش مـی رسـد، افـزود: بـه دلیـل نبـود صنایـع گاب گیـری در 
شهرسـتان خـرم بیـد گل هـای برداشـت شـده بـه شهرسـتان های همجـوار 

می شـود. ارسـال 
او تصریـح کـرد: توسـعه باغ هـای گل در چنـد سـال اخیـر بـا اسـتقبال خوبی 
مواجـه بـوده به نحوی که در سـال گذشـته افزایش ده هکتاری داشـته اسـت.

شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز 

مسـئول اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 
گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تـا کنون ۲6 مـورد تغییـر کاربری غیـر مجاز در 

اراضـی این شهرسـتان شناسـایی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
ابوالفضـل کریمـی تصریـح کـرد: در پـی تماس های مردمـی با سـامانه 131 و 
گشـت زنی انجام شـده توسـط گشـت حفـظ کاربـری در اراضی زراعـی و باغی 
پـاک مـوات شـرق دهبیـد و گـرداب مشـهور بـه قـال گرگـی ایـن تخلفـات 

مشـاهده و متوقف شـد. 
بـه گفتـه وی، عمده این تغییر کاربری ها شـامل سـاخت و سـاز اتـاق کارگری 

و نگهبانی، سـاخت اسـتخر و محوطه سـازی بوده است.
ایـن کارشـناس هـدف از اجـرای قانـون حفـظ کاربـری اراضی زراعـی و باغی 
را حفـظ حقـوق مـردم و دولـت دانسـت و اظهـار کـرد: مـردم بایـد نسـبت به 
از  اصولـی و صحیـح  بهره بـرداری  و  موضـوع حفـظ زمین هـای کشـاورزی 
اراضـی کشـاورزی آگاه باشـند و بـا جهاد کشـاورزی همـکاری الزم را داشـته 

 . شند با

 کریمـی از تمامـی مالـکان زمین هـای کشـاورزی درخواسـت کـرد تـا قبـل از 
هرگونـه تغییـر کاربـری بـرای اخـذ مشـاوره و مجوزهـای قانونی به واحـد امور 

اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد مراجعـه نمایند.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

ردیابی سر خرطومی حنایی در نخلستان ها
مسـئول حفـظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج از برنامه ریزی 
بـرای ردیابی سوسـک سـرخرطومی حنایی بـه صورت مداوم در این شهرسـتان 

داد. خبر 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، حسـن 
رسـولی گفـت: بـا مشـاهده ایـن آفت خطرنـاک در نخیـات منطقه موسـوم به 
چهـل گـزی پایـش سـرخرطومی حنائـی با نصـب تله هـای فرمونی آغـاز و در 
حـال انجـام اسـت و ایـن اقدام بـه صورت مسـتمر در دسـتور کار خواهـد بود. 
بـه گفتـه وی؛ سـطح باغ هـای نخـل منطقـه آلـوده بـه سـرخرطومی حنائی در 
خنـج 6۰۰ هکتـار اسـت کـه تـا کنون بالـغ بـر 15۰ اصله نخـل آلـوده تیمار یا 

امحاء شـده اسـت. 
او بـر لـزوم جلوگیری از گسـترش این آفـت قرنطینه ای خطرنـاک تاکید کرد و 
گفـت: بـه منظـور اطاع رسـانی به باغداران جلسـات آموزشـی، ارسـال پیامک 
و توصیه هـای الزم در فضـای مجـازی توسـط این واحد در دسـت اقدام اسـت.

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

آغاز برداشت چغندرقند پائیزه 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: برداشـت چغنـد قنـد پائیـزه از 
مـزارع بخـش فسـارود ایـن شهرسـتان از هفدهـم خرداد ماه آغاز شـده اسـت.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود از سـطح صـد هکتـاری 
زیـر کشـت چغنـدر قنـد پائیـزه هفـت هـزار تـن محصـول تولیـد و تحویـل 

کارخانه هـای قنـد شـود. 
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عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه امسـال سـومین سـال متوالی اسـت که 
چغنـدر قنـد در داراب کشـت می شـود تاکید کـرد: مهمترین مزیت این کشـت 
وجینی اسـتفاده از نزوالت آسـمانی در طول دوره رشـد و کارایی بیشـتر مصرف 

آب نسـبت به چغنـدر قند بهاره اسـت.
 وی یـادآور شـد: در طـول دوره کاشـت، داشـت و برداشـت چغنـدر قنـد پائیزه، 
کارشناسـان مرکـز جهاد کشـاورزی فسـارود امور فنـی مزارع را زیر نظر داشـته 
و تهیـه و تامیـن نهاده هـای مـورد نیـاز چغنـدر کاران بـا همـکاری اتحادیـه 

تعاونـی تولیـد اسـتان فارس صـورت گرفته اسـت.
معـاون سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کـرد: با توافقـات انجام 
شـده چغنـدر قنـد تولیدی به مقصـد کارخانه هـای قند اصفهان حمل می شـود. 
 در مراسـم آغـاز برداشـت ایـن محصـول مسـئولین جهاد کشـاورزی، بخشـدار 

فسـارود و کشـاورزان منطقـه حضور داشـتند. 

طرح ارتقاء عملکرد پنبه در نظام های
گندم بنیان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: پـروژه کاشـت ده رقـم پنبـه 

داخلـی و خارجـی در قالـب نظام هـای گنـدم بنیـان بـا همکاری شـرکت فجر 
سـبز خاورمیانـه برای نخسـتین بار در کشـور در این شهرسـتان در حـال انجام 

ست. ا
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی تصریـح کـرد: در ایـن طـرح، مدیریـت و کنتـرل تلفیقـی آفـات 
)IPM(، عملیـات کاشـت، تغذیـه و برداشـت پنبـه بـه صـورت کامـا مکانیـزه 

انجـام می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: ایـن پـروژه بـا تاکیـد وفابخش معـاون امـور زراعی 
وزیـر جهـاد کشـاورزی در قالـب سـه بلـوک تصادفـی در سـطح سـه هکتـار 

اجرایی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح در سـایت علمـی تحقیقاتـی شـرکت فجـر سـبز 
خاورمیانـه بـه مسـئولیت معـاون فنـی و مشـارکت کارشناسـان بخـش اجـرا و 

محققیـن مرکـز تحقیقـات در حـال انجـام اسـت. 

جهش در تولید محصول گندم 

مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
گفـت: تولیـد گنـدم در ایـن شهرسـتان در سـال زراعـی جـاری از افزایـش 4۰ 
درصـدی نسـبت بـه سـال گذشـته برخوردار اسـت کـه نشـان از جهـش تولید 

دارد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، هاتف 
مومنـی اظهـار کـرد: تـا کنـون از پنـج هـزار هکتـار اراضـی زیـر کشـت گندم 
آبـی بالـغ بـر ۲۲ هزار تـن محصـول تحویل مراکز خرید تضمینی شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه بارش هـای مناسـب در طـول فصـل زراعـی جـاری تصریح 
کرد: سـطح زیر کشـت گندم دیم در شهرسـتان رسـتم 35۰۰ هکتار اسـت که 
تـا کنـون میانگیـن برداشـت در مـزارع 17۰۰ کیلـو گرم بوده اسـت کـه بعد از 

سـال ها خشکسـالی کم سـابقه اسـت.

80 اصله درخت زیتون در آتش سوخت
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از آتـش سـوزی در بزرگترین 
بـاغ زیتـون اسـتان فـارس خبـر داد و گفـت: 8۰ اصلـه درخـت در ایـن آتـش 

سـوخت.  سوزی 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح اهلل دیانـت تصریـح کـرد: بـاغ زیتون شـرکت خورشـید بهارلو بـر اثر آتش 

زدن کاه و کلـش باقـی مانـده در مزرعـه مجـاور ایـن باغ دچار حریق شـد. 
بـه گفتـه وی؛ بخشـی از باغ زیتـون 7۰۰ هکتاری طعمه آتش شـده بـود که با 

همت کشـاورزان و تراکتورداران منطقه دشـت خاک مهار شـد. 
 دیانـت مـی گویـد: آتـش زدن کاه، کلـش و بقایـای گیاهـی موجـب آلودگـی 
محیـط زیسـت، تخریـب اراضـی، تخریـب فعالیـت بیولوژیـک خـاک، تخریب 

آلودگی هـای زیسـت محیطـی می شـود.  اکوسیسـتم های کشـاورزی و 
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت با اشـاره بـه اینکه سـوزاندن 
بقایـای گیاهـان زراعـی پـس از برداشـت محصـول ممنـوع اسـت و متخلـف 
بـه پرداخـت جـزای نقـدی محکـوم می شـود، از عمـوم جامعـه خواسـت تـا 
درصـورت مشـاهده چنیـن مـواردی با تلفن هـای 15۰4 تمـاس گرفتـه و یا از 
طریـق مراکـز خدمات جهـاد کشـاورزی و این مدیریـت موارد آتش سـوزی را 

اعـام تـا بافاصلـه اقـدام الزم صـورت گیرد.

لیال ابراهیم زاده سروستانی

شهرستان سروستان 

اجرای طرح مقایسه ارقام )pvs( جو 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان بـا اشـاره بـه شـرایط مسـاعد 
اقلیمـی ایـن شهرسـتان بـرای توسـعه و ترویـج کشـت جـو بـه عنـوان یـک 
محصـول مقـاوم بـه شـوری و کـم آبـی گفـت: در سـال زراعـی جـاری طرح 

مقایسـه ای هشـت رقـم جدیـد جـو بـا دو رقـم شـاهد اجـرا شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـا ارقـام جدید جلگـه، ریحـان 3، 
گوهـران، بهـرخ، مهر، ویلما، سـرارود و رقم نیمروز کشـت شـده اسـت، تصریح 
کـرد: پـس از برداشـت و کیل گیـری ارقام جلگه بـا 7/9 تن، ریحـان 3 با تولید 
7/8 تـن و رقـم گوهـران بـا تولید 6/7 تن در هکتار بیشـترین عملکـرد در واحد 

سـطح را داشـته اند. 
بـه گفتـه وی؛ ارقـام مذکور بـه دلیل بیشـترین عملکرد بـا کمترین نیـاز آبی به 

منظور کشـت آبی سـال آتـی توصیه خواهند شـد. 
او افـزود: هـدف از اجـرای طـرح مقایسـه ارقـام انتخاب مناسـب تریـن رقم ها 
بـرای کشـت در شـرایط آبـی، خاکـی و اقلیمـی اسـت تا بـا ویژگی هایـی مانند 
مقاومـت بـه کـم آبی، شـوری و پتانسـیل بـاالی تولید شـاهد افزایـش تولید در 

واحد سـطح باشـیم.

صدور نشان ICM برای گوجه فرنگی 
در گلخانه یک هکتاری

تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  اداره بهبـود  رئیـس 
سروسـتان گفـت: یـک واحـد گلخانـه یـک هکتـاری گوجـه فرنگـی در ایـن 
شهرسـتان موفـق به کسـب نشـان اسـتاندارد کاربرد حـد مجاز آالینده ها شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
زهـرا روحانـی تصریـح کـرد: بـا اجرای طـرح مدیریـت تلفیقـی آفات، اسـتفاده 
از سـموم کـم خطـر، آفت کش هـای گیاهـی و مواد شـیمیایی گلخانـه ای این 

واحـد موفـق به کسـب این اسـتاندارد شـده اسـت. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه ظرفیت بـاالی تولیـد محصـول اسـتاندارد در این 
شهرسـتان اظهـار کـرد: تاکنـون با همـکاری کشـاورزان و بخـش خصوصی در 
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سـطح 5۰۰ هکتـار از باغ هـای پسـته، 1۰۰ هکتـار از باغ هـای انجیـر و یـک 
هکتـار خیـار گلخانـه ای موفـق بـه دریافـت پروانـه محصـول گواهـی شـده، 

شـده ایم.
وی اشـاره به اهمیت سـامت و کیفیت محصوالت کشـاورزی در کنار افزایش 
عملکـرد و نگرانـی و دغدغه هـای مصـرف کننـدگان از وجـود بقایای سـموم و 
آفـت کش هـا رضـا مقصـودزاده در سـطح یـک هکتـار موفـق بـه اخذ نشـان 

اسـتاندارد کاربـرد حـد مجـاز آالینده هـا در محصـول گوجه فرنگـی گردید.
خوشـبختانه ایـن شهرسـتان از شهرسـتان های دارای سـالم می باشـد که وی 
اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه فراهـم بـودن بسـتر مناسـب تولیـد محصول سـالم 
گلخانـه در شهرسـتان سروسـتان بهـره بردانـی کـه تمایـل به تولیـد محصول 
سـالم و سـبز دارنـد بـه مراجعـه به ایـن مدیریـت مراحـل تولید محصول سـبز 

نمایند. پیگیـری  را 

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

آغاز برداشت گوجه فرنگی از مزارع حومه 
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه شهرسـتان شـیراز گفت: برداشـت گوجه 

فرنگـی از نیمـه تیـر مـاه از مـزارع حومه این شهرسـتان آغاز شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، علیرضا 
یزدانـی تصریـح کـرد: سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول ۲98 هکتار اسـت که 
برداشـت 17 هـزار تـن محصـول گوجـه  فرنگـی از ایـن مـزارع پیـش بینـی 

می شـود.
وی اظهـار کـرد: متیـن، باسـیمو، 83۲۰ و افـرا از عمـده تریـن ارقـام گوجـه 
فرنگـی کشـت شـده در ایـن بخش اسـت کـه عملیـات زراعـی در ایـن مزارع 

زیـر نظـر کارشناسـان پهنـه انجام شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ در آبیـاری مـزارع گوجـه فرنگـی حومـه شـیراز از روش هـای 
نویـن آبیـاری ماننـد آبیـاری نواری و مه پاش اسـتفاده شـده که بهبـود راندمان 

آبیـاری در مزرعـه را بـه همراه داشـته اسـت. 

1800 پرونده انشعاب موقت 
تعیین تکلیف می شود 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: بیش از 18۰۰ پرونده انشـعابات 
موقـت در سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز بنـا بـه آییـن نامـه اجرایـی قانـون 
مجـازات اسـتفاده کننـدگان انشـعابات غیـر دائـم آب،بـرق و گاز جهـت تعیین 

تکلیـف بـه مرجـع قضایی ارسـال می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
ذبیـح اهلل سیروسـی تصریـح کـرد: تا کنـون بـرای 1۲۰۰ مورد انشـعاب موقت 
آب، 35۰ مـورد انشـعاب موقـت گاز و 3۰۰ انشـعاب غیـر دائـم بـرق پـس از 

بررسـی های الزم پرونـده تشـکیل و آمـاده ارسـال بـه دادگسـتری اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـه منظـور شناسـایی و تشـکل پرونـده برای 
انشـعابات غیـر مجـاز در شهرسـتان شـیراز یـک گـروه متشـکل از ده نفـر 
کارشناسـان امـور اراضـی مرکـز اسـتان و ایـن شهرسـتان از ابتدای خـرداد ماه 

گذشـته اقدامـات الزم را آغـاز کـرده انـد.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه مـاده 4 قانون مورد اشـاره جهـاد کشـاورزی ظرف 
مهلـت قانونـی و حداکثـر سـه سـال بعـد از اباغ قانـون فرصت تعییـن تکلیف 

مسـتحدثات غیر مجـاز و انشـعابات واگذار شـده را دارد. 

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

سرپرست جهاد کشاورزی فراشبند معرفی شد
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا حمکـی فرامـرز نوعـی 
خدآبادی را به عنوان سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 

کرد. معرفـی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
روز دوشـنبه دوم تیـر مـاه، آئیـن تکریـم و معارفـه مدیـر سـابق و سرپرسـت 
جدیـد ایـن مدیریـت با حضور مهـدی صادقی، معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و عبدالحسـین صمـد نژاد، مشـاور و 
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مدیـر امـور شهرسـتان های ایـن سـازمان برگزار شـد. 
در ایـن آئیـن از زحمـات و خدمات بیژن نادر پور، مدیر سـابق جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان فراشـبند در طول تصدی این پسـت تقدیر و فرامرز نوعی خدآبادی 

بـه عنوان سرپرسـت جدید این مدیریت معرفی شـد. 
فرامـرز نوعـی خدآبـادی پیش از ایـن مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات 

بوده اسـت.

کاشت 4 هکتار پنبه در فراشبند برای اولین بار
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از کاشـت پنبه برای 

اولیـن بـار در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی گفـت: پنبـه در سـطح چهـار هکتـار و به صـورت آبیـاری تیپ 
کاشـته شـده اسـت کـه پیـش بینی می شـود 15 تـن محصـول از ایـن مزرعه 

در زمـان برداشـت حاصل شـود. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـذر کاشـته شـده از رقم دژ اسـت کـه بـا توجه به 
افزایـش شـوری آب هـای زیر زمینـی و کاهش کمی وکیفی آن کشـت پنبه به 

عنـوان یـک گیـاه مقـاوم به خشـکی در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. 

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

آتش سوزی در مزارع گندم
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از حریـق در دو نیـم هکتـار از مـزارع 

گنـدم در بخـش ششـده و قـره بـاغ این شهرسـتان خبـر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری گفـت: این آتش سـوزی بعـد از ظهر دوشـنبه 19 خرداد مـاه در محله 

دوگان شـهر قـره باغ اتفـاق افتاد.
بـه گفتـه وی؛ در اثـر این آتش سـوزی بیـش از 5۰۰ میلیون ریال به کشـاورز 

دوگانی خسـارت وارد شـده است.

انصـاری افـزود: بـا توجـه بـه آتـش سـوزی در منطقه و حضـور به موقـع آتش 
نشـانی و کمک هـای مردمـی ایـن آتش سـوزی قبل از گسـترش و سـرایت به 
دیگـر مـزارع مهـار شـد؛ بخش ششـده و قـره بـاغ در 5۰ کیلومتری فسـا قرار 

دارد.

رها سازی بچه ماهیان گرمابی در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی

رئیـس اداره تولیـدات دامـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: 
بیـش از 48 هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـی در اسـتخر های کشـاورزی دو 

منظـوره ایـن شهرسـتان رها سـازی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمد 
جـواد جمالـزاده تصریـح کرد: ایـن تعداد از بچـه ماهیان گرمابی از انـواع کپور و 
آمـور بـوده که در 5۰ باب اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی در حال پرورش اسـت. 
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود در فصل صیـد 45 تن ماهی 

از اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی برداشـت شود.
او ابـراز کـرد: پـرورش ماهـی در اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی موجب غنی 
شـدن آب هـای خروجـی از ایـن منابـع شـده و امـاح مـورد نیـاز گیـاه را بـه 

صـورت محلـول از طریـق آوندهـا بـه گیاه می رسـاند.

 جمالـزاده اضافـه کـرد: فعـال سـازی و احـداث اسـتخرهای دو منظـوره ضمن 
تولیـد محصـول ارگانیـک، تاثیر بسـزایی در افزایـش درآمد کشـاورزان نیز دارد.

میان جنگل فسا طعمه شعله های آتش شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از آتـش سـوزی وسـیع و گسـترده در 
منطقـه میـان جنـگل این شهرسـتان خبـر داد و گفـت: این آتش سـوزی بامداد 

روز پنـج شـنبه ۲9خرداد مـاه روی داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
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انصـاری تصریـح کـرد: حریـق از حوالـی روسـتای آب آسـمانی و محمـود آباد 
منطقـه میـان جنـگل ایـن شهرسـتان آغاز شـده بود.

ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: بیـش از صد نفـر از نیروهـای مردمـی، محیط 
زیسـت و نیرو هـای بسـیجی و محیـط بانان در تـاش برای مهار آتـش در این 
منطقـه حضـور داشـتند امـا به دلیـل کمبـود امکانات و شـدت وزش بـاد، آتش 

گسـترش یافـت و پـس از سـاعت ها تـاش آتش مهار شـد.
وی افـزود: پوشـش گیاهـی غالـب ایـن منطقـه شـامل بنـه، بـادام کوهـی و 
گونه هـای بوتـه ای متفاوتـی شـامل گـون، درمنـه و انـواع گیاهـان اسـت. 
بـه گفته او؛ منطقه میان جنگل فسـا زیسـتگاه انواه حیوانـات مانند قوچ و میش 
وحشـی، انواع گربه سـانان، سـگ سـانان، جوندگان، خزنـدگان و پرنده هایی از 

قبیـل کبک و تیهو اسـت.

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

تولید 4500 تن کلزا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد بـا اشـاره به پایـان برداشـت کلزا 
در ایـن شهرسـتان گفـت: بیـش از 45۰۰ تـن دانـه روغنی کلـزا از مـزارع این 

شهرسـتان تولید شـد. 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد، ایرج 
دهقانـی ابـراز کـرد: در سـال جـاری ۲ هـزار و 5۰ هکتـار از اراضی کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـه زیـر کشـت دانه های روغنـی کلزا رفته که نسـبت به سـال 

گذشـته افزایش بیش از 5۰ درصدی داشـته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه برداشـت مکانیـزه کلزا در ایـن شهرسـتان ابراز کـرد: این امر 
توسـط ۲5 دسـتگاه کمباین صـورت گرفت.

بـه گفتـه دهقانی؛ سـه هـزار و 9۰۰ تن از ایـن محصول به  صـورت تضمینی و 
بـا قیمـت هر کیلوگرم چهـار هزار و 66۰ تومان از کشـاورزان خریداری شـد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد تصریح کـرد: دانه روغنـی کلزا به 
علت داشـتن اسـیدهای چرب اشـباع  نشـده بدون کلسـترول از کیفیت تغذیه ای 

باالیی برخوردار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 9۰ درصـد مـاده اولیـه روغن های خوراکی کشـور 
از واردات تأمیـن می شـود، خاطرنشـان کـرد: بـه منظـور خودکفایـی در تولیـد 

روغـن، دولـت از کشـت دانه هـای روغنـی از جملـه کلـزا حمایـت مـی کند.

پیش بینی تولید 8000 تن گوجه فرنگی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از آغاز برداشـت گوجـه فرنگی از 
اوایـل تیرمـاه در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: پیش بینی می شـود هشـت 

هـزار تـن گوجـه فرنگی از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
ایـرج دهقانـی با اشـاره بـه اینکه کشـت گوجه فرنگـی در شهرسـتان فیروزآباد 
از نیمـه اسـفندماه انجام می شـود، تصریح کـرد: گوجه فرنگـی در بیش از 1۲8 

هکتار از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان کاشـته شـده اسـت.
وی ابـراز کـرد: متوسـط عملکـرد گوجه فرنگـی در شهرسـتان فیروزآباد 8۰ تن 

در هر هکتار اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد افـزود: ایـن محصـول عـاوه 
بـر تامیـن نیـاز شهرسـتان فیروزآبـاد بـه شهرسـتان های همجـوار نیـز صـادر 

می شـود.
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

اتمام مرمت و آسفالت جاده بین مزارع

مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن گفـت: جـاده بیـن مـزارع آبـادی قاسـم آبـاد در دشـت کارزین با 

مشـارکت بهره بـرداران بـه طـول 15۰۰ متـر بـاز سـازی و آسـفالت شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
حبیـب کوهکـن اظهـار کـرد: ایـن جـاده دسترسـی با عـرض زیر سـازی 5.5 
متـر در سـنوات گذشـته احـداث که هم اکنون بـا برآورد اعتبـاری بیش از 35۰ 

میلیـون تومـان به عرض 4.5 متر بهسـازی و آسـفالت شـده اسـت. 
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بـا توجه بـه تردد بـاال در ایـن جاده بیـن مزارع 
ضـرورت بهینه شـدن آن احسـاس می شـد کـه با تامیـن مالی طـرح از طرف 

کشـاورزان منطقـه ایـن عملیـات انجام و بـه بهره برداری رسـید. 
بـه گفتـه وی؛ بـا بهره بـرداری از این طرح دسترسـی بـه بیـش از 3۰۰ هکتار 
از اراضـی تسـهیل می شـود همچنیـن بـا توجه بـه انتخـاب پیمانـکار بومی در 
اجـرای ایـن طـرح از طـرف کشـاورزان هزینه هـای اجرایی در چند قسـط و تا 

پایـان سـال پرداخت خواهد شـد. 
کوهکـن بـا اشـاره بـه اینکـه حفـظ و نگهـداری از انفـال عمومـی نیازمنـد 
فرهنگ سـازی و یـاری عمـوم ذی نفعـان اسـت، اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا 
نیـک اندیشـی بهره بـرداران گام هـای بزرگتـری در بهبود حفـظ و نگهداری از 

تاسیسـات زیـر بنایـی بخـش کشـاورزی شهرسـتان برداشـته شـود. 
 او بـا یـاد آوری اینکـه اقدامـات از ایـن دسـت در شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
سـابقه اسـت و عمـوم مـردم از آن منتفـع مـی شـوند، ابـراز کرد: مشـارکت در 
الیروبـی کانـال قنـات سرآسـیاب قیر و تکمیل طـرح تغذیه مصنوعـی تل جغه 
در بخـش افـزر از دیگـر نمونه های مشـارکت مردمی در سـاخت یـا نگهداری 

از تاسیسـات زیـر بنایـی بخش کشـاورزی در قیروکارزین اسـت. 
وی اظهـار امیـدواری کـرد: بـاز گویـی اجـرای ایـن طرح هـا بتوانـد الگـوی 
مناسـبی بـرای جلـب حضور مـردم در اجـرای طرح هـای بخش هـای مختلف 

شهرسـتان و اسـتان فراهـم آورد. 
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
بخـش  در  مردمـی  توسـعه مشـارکت های  ترویـج  کـرد:  بیـان  قیروکارزیـن 
کشـاورزی از جملـه امـوری اسـت کـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی در شـرایط 
امـروز کـه بـا کاهـش منابـع مالـی روبـرو هسـتیم بـا جدیـت دنبال مـی کند. 
 تجهیـز و نوسـازی تاسیسـات زیـر بنایـی در اراضـی کشـاورزی هزینه هـای 
تولیـد را کاهـش و زمینـه مناسـب بـرای سـرمایه گذاری های جدیـد را فراهم 

مـی کنـد از ایـن رو مراتب امـر در جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین به 
وسـیله اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی برنامـه ریـزی و پیگیری می شـود. 

ارزیابی دوره ای ذخایر آبزیان دریاچه 
سد سلمان فارسی 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: ارزیابـی دوره ای ذخایر 
آبزیـان دریاچـه سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن قبـل از فصل صیـادی انجام 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی اظهارکرد: بـه منظـور ارزیابی ذخایر آبزیان دریاچه سـد سـلمان 
فارسـی قیروکارزیـن صیـد آزمایشـی از این دریاچـه از هجدهم تا بیسـتم خرداد 

ماه زیـر نظر کارشناسـان صـورت گرفت. 
بـه گفتـه وی؛ صیـد آزمایشـی توسـط گروه هـای صیـادی شـرکت تعاونـی 
صیـادی قـره آغـاج قیروکارزین انجام و کارشناسـان شـیات مدیریت شـیات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیریـت جهـاد کشـاورزی و شـبکه 

دامپزشـکی شهرسـتان قیروکارزیـن بـر آن نظـارت دارنـد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: بـه منظـور ارزیابـی ذخایـر آبزیان منابـع آبی 
و بـرآورد میـزان آبزیـان در سـطح دریاچه هـا و در راسـتای مصوبـات کمیتـه 
نظـام نامـه آبـزی پروری اسـتان فارس هر سـاله در خـرداد و تیر مـاه، مدیریت 
شـیات اسـتان عملیـات صیـد آزمایشـی از منابع آبـی را برنامه ریـزی و تحت 

نظـارت کامـل اجراء مـی کند.
وی ابـراز کـرد: داده هـای حاصـل از صید آزمایشـی از دریاچـه در تعیین تکلیف 
صـدور مجـوز صیـادی در سـال جـاری و تصمیـم گیری هـای مربوط بـه حوزه 

آبزیـان مـورد بهره بـرداری قرار مـی گیرد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفـت: عمده ماهیان صید شـده 
از ایـن دریاچـه تـا کنون کبود، شـیربت و سـیاه ماهی فلس ریز اسـت که پیش 
بینـی می شـود میـزان صیـد در فصل پیش رو نسـبت به سـال گذشـته افزایش 

5 درصدی داشـته باشد. 
او بـا بیـان اینکه صیادی از دریاچه سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین با اسـتفاده 
از ده گـروه صیـادی در قالـب یـک شـرکت تعاونـی صیـادی هـر سـاله انجـام 
می شـود، گفـت: از عمـده گونـه ماهیـان قابـل صیـد از دریاچـه سـد سـلمان 
فارسـی قیروکارزیـن انـواع کپـور معمولی و گونه هـای بومی بـا نام های محلی 

سـرخه، شـکاری و لجـن خوار اسـت. 
از سـطح حدود دو هزار هکتاری دریاچه سـد سـلمان فارسـی در سـال گذشـته 
بیـش از 14۰تـن ماهـی صیـد و روانـه بازار های داخلی و خارجی شـده اسـت. 
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از سر گیری احداث سایبان باغ ها

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از پرداخت تسـهیات خط اعتباری 
طـرح احداث سـایبان باغ هـا در این شهرسـتان خبر داد و گفـت: عملیات اجرایی 

دو طـرح در سـطح هشـت هکتار بـا اعتبار 19 میلیارد ریال آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه طرح هـای مذکـور تـا پایـان تیـر مـاه بـه 
بهره بـرداری مـی رسـد، اظهـار کـرد: تـا کنـون 9 طـرح بـه مسـاحت ۲5 هکتار 
بـا بـرآورد اعتبـاری قریـب بـه 8۰ میلیارد ریـال به منظـور دریافت تسـهیات و 

اجـرای عملیـات بـه بانـک کشـاورزی معرفـی شـده اند. 
بـه گفتـه وی؛ تسـهیات اعطایـی بـه طـرح سـایبان باغ هـا از محـل "بنـد الف 
تبصـره 18 قانـون بودجـه سـال 1397" اسـت کـه بـا نـرخ کارمـزد 7 درصـد 

مختـص مناطـق محـروم بـه متقاضیـان پرداخـت می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه با اجـرای این طرح هـا بیش از 17 نفر اشـتغال 
دائـم ایجـاد می شـود، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر تسـهیات ارزان قیمـت 
سـایبان بـاغ از 6 مـاه دوره مشـارکت سـاخت و 6 مـاه تنفـس برخوردار اسـت و 

بـاز پرداخـت پنج سـاله دارد. 
وی تاکیـد کـرد: خـط اعتبـاری موصـوف بـرای باغدارانـی اسـت که در سـنوات 
گذشـته اقـدام بـه اخـذ مجوز هـای الزم کـرده انـد و متقاضیـان جدیـد پـس از 

سـپری کـردن روال مشـخص شـده بایـد منتظـر ابـاغ اعتبار باشـند. 
او یـاد آور شـد: سـال گذشـته نیـز دو طرح بـا اسـتفاده از اعتبارات اشـتغال پایدار 
و فراگیر روسـتایی به مسـاحت 6 هکتار و اعتبار تسـهیاتی هشـت میلیارد ریال 

در قیروکارزین اجرا شـده اسـت. 
همتـی بـا بیـان اینکـه به منظـور احداث سـایبان باغ بایـد موافقـت و مجوز های 
الزم از جهـاد کشـاورزی اخـذ شـود، ابـراز کرد: با تفویـض اختیار رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها، این 

رونـد در قیروکارزیـن انجام می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر نقـش سـایبان در 
باغ هـا افـزود: جلوگیـری از سـرمازدگی، محافظـت در مقابـل تگـرگ، کاهـش 
شـدت دمـا و نـور خورشـید، کم کـردن شـدت وزش باد هـای گـرم و باران  های 
سـیل آسـا، کنترل جمعیت آفات و خسـارت آنها از مزایای سـایبان در باغ اسـت. 
او از کنتـرل بیماری  هـا و علـف هـرز، جلوگیـری از آفتـاب سـوختگی، کمـک به 
رشـد رویشـی و جوانـه زنـی مناسـب و جلوگیری از تبخیـر و تعرق زیاد از سـطح 
درختـان و کمـک بـه کنتـرل عارضـه زوال مرکبـات بـه عنـوان دیگـر محاسـن 

نـام برد.
افزایـش راندمـان آبیـاری درختـان مرکبـات، باالبـردن تولیـد در واحـد سـطح و 
عمـر اقتصـادی درختـان، تولیـد محصـول بـا کیفیـت و بـازار پسـند و مدیریـت 
هزینه هـای تولیـد باعـث شـده اسـت سـایبان باغ هـا یـا "shade house" بـه 

عنـوان یـک ابـزار مدیریتـی مـورد توجـه و اسـتقبال باغـداران باشـد. 

بازسازی کانال آب ریکان 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفـت: عملیات باز سـازی کانال 
انتقـال آب روسـتای ریکان در بخش مرکزی این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی اظهـار کـرد: قسـمتی از ایـن کانـال به طـول یک صـد متر در 
سـیل فروردیـن مـاه سـال 1398 تخریـب کـه در حـال حاضـر بـا تخصیـص 
اعتبـار بیـش از 7۰۰ میلیـون ریـال عملیـات مرمـت آن در حـال انجام اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـار تخصیصـی از محـل مـاده 1۰ 
اعتبارات سـیل اباغ شـده اسـت، تصریح کـرد: کانال آبیاری عمومی روسـتای 

ریـکان از نـوع لولـه گـذاری اجرایی خواهد شـد.
بـه گفتـه وی؛ بـا اتمـام و بهره بـرداری از ایـن طـرح مشـکات انتقـال آب 
باغ هـای روسـتا تسـهیل، راندمـان انتقـال آب بهبـود یافتـه و از هـدر روی 

می شـود.  جلوگیـری  آب  از  اعظمـی  قسـمت 
همتـی تاکیـد کـرد: بالـغ بـر 3۰ هکتـار از باغ هـای سـیب تـرش و انگـور و 
مرکبـات متعلـق بـه بیـش از 15 نفـر از بهره بـرداران از منافـع ایـن عملیـات 

خواهند شـد.  منتفـع 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن ابـراز کـرد: با توجه به سـوابق 
پیمانـکار طـرح و جدیـت همـکاران اداره امـور فنـی و زیـر بنایی ایـن مدیریت 

پیـش بینـی می شـود ایـن طـرح عمرانـی تـا 15 روز آینده بـه اتمام برسـد.
او تاکیـد کـرد: روسـتای ریـکان در کیلومتـر ۲۰ جـاده قیـر بـه فیروزآبـاد واقع 
بـوده و از تفرجگاه هـا و مناطـق دیدنـی شهرسـتان قیروکارزیـن اسـت کـه بـا 
توجـه بـه جاذبه هـای خـود در فصـول مختلـف سـال از مقاصـد گردشـگری 

عمـوم شـهروندان و هـم اسـتانی ها اسـت. 

برداشت انگور یاقوتی از 120 هکتار موستان
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: برداشـت انگـور یاقوتی از 

بالـغ بـر 1۲۰ هکتار از موسـتان های این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود تـا اواسـط تیر مـاه بیش از 
یـک هـزار تـن انگـور یاقوتـی از باغ هـای قیروکارزیـن برداشـت و روانـه بازار 

 . شود
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: انگـور یاقوتـی از ارقـام زود رس و مناسـب با 
شـرایط اقلیمـی قیروکارزیـن اسـت که هر سـاله به صـورت نوبرانه برداشـت و 

بـا قیمـت مناسـب بـه میادین میـوه عرضه می شـود. 
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بـه گفتـه وی؛ روسـتا های مظفـری، کماسـیج، کردیل، نجـف آباد، آبسـکویه، 
خوشـاب، خیرآبـاد، قیـر، شـلدان و ریکان از عمده مناطق کشـت انگـور یاقوتی 
در قیروکارزیـن هسـتند کـه عملیـات برداشـت به ترتیب بـا توجه بـه موقعیت 

جغرافیایـی در آن انجـام مـی گیرد.

همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه انگـور یـک گیـاه بـا نیـاز آبـی کـم اسـت، گفت: 
احـداث باغ هـای انگـور بـه عنـوان کشـت جایگزیـن در اراضی کـه از کیفیت 
خـاک و آب مناسـب بـرای مرکبـات برخـوردار نیسـتند حائـز اهمیـت اسـت. 

او بـا تاکیـد بـر اینکـه اجرای روش هـای نوین مدیریتـی در باغ هـای انگور در 
افزایـش محصـول تاثیـر بسـزایی دارد، افـزود: بـه منظور آشـنایی باغـداران با 
ایـن روش ها از سـال های گذشـته بـاغ الگویـی و ترویجی به روش داربسـتی 

است.  شـده  ایجاد 
او از اجـرای طـرح یـک بـاغ انگـور بـه روش پـا چراغی نیـز خبـر داد و عنوان 
کـرد: در روش پاچراغـی عملکـرد و کیفیـت محصـول انگـور باالسـت و از 

بهتریـن شـیوه های تولیـد انگـور یاقوتـی هسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: شـرایط اقلیمـی 
قیروکارزیـن بـه همـراه اتخـاذ برخـی مسـائل مدیریتـی ایـن امـکان را بـرای 
باغـداران فراهـم مـی کنـد تا در فضـای آزاد دو بار در سـال تولید انگور داشـته 

 . شند با
همتـی ابـراز کـرد: اجـرای سیاسـت های تشـویقی ماننـد توزیـع نهال هـای 
شناسـه دار یارانـه ای، تسـهیات اجـرای آبیـاری تحـت فشـار و برگـزاری 

دوره هـای آموزشـی در توسـعه باغ هـای انگـور نقـش ِویـژه ای دارد. 
در هـر هکتـار از اراضـی امـکان غـرس ۲۲۰۰ قلمه ی ریشـه لخت یـا گلدانی 
انگـور یاقوتـی وجـود دارد کـه بـه طـور معمـول سـاالنه چهـار تـا 6 کیلوگرم 

دارد.  اقتصـادی  تولید 

افزایش 20 درصدی خرید گندم 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن ضمـن اعـام پایـان برداشـت 
محصـوالت شـتوی در ایـن شهرسـتان گفـت: میـزان خرید گنـدم مازاد بـر نیاز 
از کشـاورزان قیروکارزینـی در مراکـز خریـد تضمینی نسـبت به سـال گذشـته با 

افزایـش ۲۰ درصـدی همـراه بوده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

مهـدی همتـی اظهـار کـرد: در دو مرکـز خریـد تضمینـی تعاونـی روسـتایی این 
شهرسـتان بیـش از 13 هـزار تن گندم مازاد خریداری شـده اسـت که در مقایسـه 

بـا خریـد سـال قبل بیـش از دو هـزار تن افزایـش دارد.
بـه گفته وی؛ سـطح قابل برداشـت محصـول گنـدم در قیروکارزین برای کشـت 
آبـی بیـش از 33۰۰ هکتـار و بـرای کشـت دیـم بالـغ بـر 33۰ هکتار بوده اسـت 
کـه میانگیـن تولیـد آن بـه ترتیب 4.3 و 1.7 تن در هکتار محاسـبه شـده اسـت. 
 ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: افزایـش سـطوح زیر کشـت گندم بـا توجه به 
بارندگی هـای مناسـب در سـال زراعـی جـاری همچنیـن بـه کار گیـری مسـائل 
مدیریتـی همچـون محلـول پاشـی بـا ریـز مغذی هـا و مبارزه بـه موقع بـا آفات 

موجـب شـد تا میـزان تولیـد گندم بیشـتر از سـال قبل باشـد. 
وی بـا بیـان اینکـه تـا کنـون بیـش از 6۰ درصد وجـوه گنـدم کاران شهرسـتان 
قیروکارزین پرداخت شـده اسـت، ابراز کرد: تهیه اسـناد مالـی و پرداخت مطالبات 

بقیـه کشـاورزان در دسـت انجـام اسـت و به سـرعت عملیاتی خواهد شـد. 
او تاکید کرد: تمامی وجوه واریزی ناشـی از مطالبات گندم به حسـاب کشـاورزان 
در حسـاب بانـک کشـاورزی قابل برداشـت خواهد بـود و بانک از انجـام هر گونه 

اقـدام بـه دلیل بدهی یا معوقات بانکی کشـاورز منع شـده اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین یـاد آوری کرد: توزیـع نهاده های 
شـیمیایی برای کشـت گنـدم در سـال زراعی آینده صرفا بر اسـاس میـزان گندم 

تحویـل شـده به مراکـز خریـد تضمینی انجام خواهد شـد. 
همتـی از کشـاورزان درخواسـت کـرد: قبل از هـر گونه اقدام برای هر نوع کشـت 
ابتـدا بـا کارشناسـان پهنـه هماهنگ و نسـبت به ثبت سـطوح زیر کشـت خود در 

سـامانه جامـع پهنه بندی و مدیریـت داده های کشـاورزی اقدام کنند.
تـا کنـون بیـش از 9 هزار تن از محـول گندم تولیـدی شهرسـتان قیروکارزین به 

مقصـد سـیلو ها بارگیری و حمل شـده اسـت. 

الزام شماره گذاری ماشین های کشاورزی 
ماشـین های  تمامـی  الـزام  از  قیروکارزیـن  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیـر 
کشـاورزی بـرای شـماره گـذاری خبـر داد و گفت: مالـکان این ماشـین ها تا پایان 
شـهریور مـاه فرصـت دارنـد تا نسـبت به انجـام پاک گـذاری تراکتورهـا و دیگر 
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ماشـین های کشـاورزی اقـدام کنند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، 
تراکتور هـا و دیگـر ماشـین های  مهـدی همتـی اظهـار کـرد: پـاک گـذاری 
کشـاورزی بـدون هیـچ محدودیت سـنی نـاوگان به منظـور بهینه کـردن مصرف 

و توزیـع سـوخت اجرایی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا کنتـرل مصـرف سـوخت و جلوگیری از قاچـاق احتمالـی امکان 
برنامـه ریزی هـای دقیـق تـر در راسـتای تامیـن بـه موقـع سـوخت مـورد نیـاز 

بخـش کشـاورزی میسـر می شـود.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکـه 4۰۰ تراکتـور در شهرسـتان قیروکارزیـن انجام 
عملیات هـای کشـاورزی را بـر عهـده دارنـد، ابـراز کـرد: تـا کنـون بالغ بـر ۲۰۰ 
دسـتگاه پـاک گـذاری و مراحل دریافت سـوخت را هر سـه ماه انجـام می دهند.
او تصریـح کـرد: تراکتور هـای فاقـد پاک بـرای دریافت سـهمیه سـوخت فصل 
تابسـتان ابتـدا بایـد نسـبت بـه تشـکیل پرونـده پـاک گـذاری در نمایندگـی 
اتحادیـه تراکتـور داران اسـتان فارس اقدام کنند سـپس امکان تخصیص سـهمیه 

را خواهند داشـت. 
همتـی افـزود: تعرفـه انجـام خدمـات پـاک گـذاری تراکتور هـا توسـط شـرکت 
تعاونـی در کار گـروه ِویـژه ای در فرمانداری شهرسـتان در دسـت بررسـی اسـت 
کـه پـس از تصویـب و نهایـی شـدن نـرخ خدمـات مذکـور اطـاع رسـانی الزم 

انجـام خواهد شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن یـاد آور شـد: سـهمیه تخصیصی 
بـرای هـر تراکتـور بـر اسـاس نـوع و قـدرت تراکتور بیـن ۲ هـزار تا 4 هـزار لیتر 

بـرای هر سـه مـاه متغییر اسـت. 
نمایندگـی اتحادیـه تراکتـور داران اسـتان فـارس در قیروکارزین در بلوار گلسـتان 
شـهر قیـر روبـروی جایـگاه اختصاصی سـوخت شـریفی واقع شـده اسـت و آماده 

دریافـت مدارک و تشـکیل پرونـده تراکتور داران اسـت. 
 

ایجاد اولین سایت محصول استاندارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از تدارک بـرای راه انـدازی اولین 
سـایت الگویـی تولیـد محصـول زراعـی گواهـی شـده و اسـتاندارد توسـط زنـان 

روسـتایی در این شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، 
مهـدی همتـی گفـت: این سـایت به مسـاحت پنج هزار متـر مربع با تـاش واحد 
امور زنان روسـتایی جهاد کشـاورزی قیروکارزین و مشـارکت یک بانوی کشـاورز 

بـرای محصـول لوبیـا چشـم بلبلـی با رقـم محلی "قیـری" اجرایی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـا توجه بـه ضـرورت اسـتفاده از مـواد مغذی و 
کودهـای شـیمیایی بـه میزان مجاز در سـایت با هـدف تولید محصول اسـتاندارد، 
نمونه هـای آب و خـاک از ایـن مزرعـه تهیـه و بـه مراکـز آزمایشـگاهی ارسـال 
شـده اسـت تـا بـر اسـاس توصیه هـای فنـی تصمیـم گیـری الزم انجام و بسـتر 

کاشـت آماده شـود. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سیاسـت مهـم و کلیـدی جهـاد کشـاورزی توسـعه اخـذ 
اسـتاندارد بـرای محصـوالت کشـاورزی اسـت، ابـراز کرد: طـرح تولیـد محصول 
گواهـی شـده و اسـتاندارد بـا هـدف آمـوزش و توانمنـد سـازی زنـان روسـتایی 

طراحـی و آمـاده اجرا شـده اسـت.
او افـزود: در ایـن طـرح، کشـت بر اسـاس دسـتور العمل هـای کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی انجام و بر تمامی مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت نظارت می شـود 
کـه همـه هزینه هـای مازاد اجـرای این طـرح از طرف سـازمان جهاد کشـاورزی 

می شـود.  تامین 
همتـی تصریـح کـرد: بـه منظـور صـدور گواهـی و اخـذ اسـتاندارد مربوطـه برای 

محصـول پـس از آزمایـش و تایید نبود باقی مانده سـموم و نیتـرات کد 16 رقمی 
بـه عنـوان اسـتاندارد محصول صـادر و به کشـاورز اعطاء می شـود.

بـه گفتـه وی؛ کـد 16 رقمـی قابلیـت درج بـر بسـته بنـدی محصول را داشـته و 
خریـداران مـی تواننـد آن را رهگیـری و از اصالـت آن اطمینـان یابنـد. 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین تاکید کـرد: محصول اسـتاندارد و 
دارای گواهـی در بـازار نهایـی بـه دلیـل تاییـد سـامت از ارزش کیفـی باالتـری 
برخـوردار بـوده و مشـتریان رغبـت و انگیـزه بیشـتری بـرای خریـد این گونـه 

محصـوالت از خـود نشـان مـی دهند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه امـکان اخـذ اسـتاندارد بـرای بسـیاری از 
محصـوالت کشـاورزی شهرسـتان از جملـه لوبیـا، کنجـد و خرمـا بـه خوبـی 
میسـر اسـت، اعـام کـرد: کشـاورزان و باغـداران عاقـه مند بـه اخذ اسـتاندارد 
بـرای محصـول تولیـدی خـود بـه واحد حفـظ نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان مراجعـه کننـد.
طـرح تولیـد محصـول اسـتاندارد در راسـتای تفاهـم نامـه معاونـت امـور زنـان و 
خانـواده نهـاد ریاسـت جمهـوری بـا دفتـر توسـعه فعالیت هـای کشـاورزی زنـان 
روسـتایی موسسـه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشـاورزی در سـطح کل کشـور 

اجـرا می شـود. 

انجام طرح پایلوت پرورش ماهی سفید در 
استخرهای ذخیره آب کشاورزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر تعامل سـازنده با 
مدیریـت شـیات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـرای اولین 
بـار در اسـتان فارس طـرح پایلوت پرورش ماهی سـفید در اسـتخر های ذخیره 

آب کشـاورزی در قیروکارزیـن در حـال انجام اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـه طـور هـم زمـان در دو شهرسـتان 
جهـرم و فراشـبند نیـز اجرایـی شـده اسـت، تصریح کرد: دو اسـتخر کشـاورزی با 
رهـا سـازی دو هـزار قطعـه بچـه ماهـی سـفید دو تا سـه گرمـی رایـگان در این 

طـرح مشـارکت دارند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه طرح از بهمن ماه سـال گذشـته آغاز شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: ارزیابـی زیسـتی "بیومتـری" ماهیـان سـفید در اسـتخرهای 
ذخیـره آب کشـاورزی بـه طور منظم توسـط کارشناسـان شـیات مزکز اسـتان و 

ایـن شهرسـتان انجام می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ ارزیابـی زیسـتی شـامل انـدازه گیـری و تعییـن فاکتورهایـی مانند 
طـول و وزن ماهـی، کیفیـت شـیمیایی و درجـه حـرارت آب و وضعیـت رشـدی 
ماهیـان اسـت که مـی تواند الگوی مناسـب از روند پـرورش ماهیان ترسـیم کند. 
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همتـی بـا بیـان اینکـه این طرح تـا یک سـال آینده ادامـه خواهد داشـت و نتایج 
حاصـل تحلیـل و بررسـی می شـود، ابراز کـرد: بچه ماهیـان رها شـده تاکنون از 
شـرایط مناسـبی برخـوردار هسـتند و در صـورت موفقیـت طـرح، پـرورش ماهی 

سـفید در دسـتور کار ترویـج و توسـعه قرار خواهـد گرفت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با تاکیـد بر اینکه پـرورش ماهی 
سـفید بسـیار ارزشـمند و اقتصـادی اسـت، توضیـح داد: ماهـی سـفید یکـی از 
گونه هـای نـادر دریـای خزر اسـت کـه به دلیـل صید بـی رویه در معـرض خطر 

دارد.  قـرار  انقراض 
او بیـان کـرد: موفقیـت در ایـن طرح مـی تواند در حفـظ ذخایر ژنتیکـی این گونه 

از ماهیـان مثمر و حائز اهمیت باشـد. 
همتـی بـا تکـرار شـعار سـال در وزارت جهـاد کشـاورزی " کشـاورزی، جهـش 
تولیـد، امنیـت غذایـی" افزود: تمامـی تاش هـا در مجموعه جهاد کشـاورزی در 
راسـتای تامیـن امنیـت غذایـی مـردم و اقتصادی کـردن فعالیت های کشـاورزی 

و تولید اسـت. 
ماهـی سـفید؛ بدنـی سـفید و کشـیده بـا پنـج بالـه دارد کـه خیلـی هـم بـزرگ 
نمی شـود، معمـوال بزرگتریـن ماهـی سـفید طولی بـه انـدازه 5۰ تا 6۰ سـانتیمتر 
دارد؛ گوشـتی سـفید و بـرای طبـخ غذا های بین المللی مناسـب اسـت این ماهی 
بـه دلیـل آن کـه حداقـل سـموم از جملـه جیـوه را از محیـط دریافـت مـی کنـد 

ماهـی سـالم تری اسـت. 

برخورد با انتقال غیر مجاز خاک 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با بیـان اینکه از ابتدای سـال تا 
کنـون بیـش از ده مـورد نقـل و انتقال غیر مجـاز خاک متوقف و ماشـین های 
کارگاهـی توقیـف شـده اند، گفـت: جلوگیـری از تخریب خاک به عهـده جهاد 

کشـاورزی اسـت و با متخلفین برخورد می شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی با اشـاره بـه تصویب و ابـاغ قانـون حفاظت از خـاک از خرداد 
مـاه 1398 تصریـح کـرد: جابجایی خـاک از مبداء و خاک ریـزی در مقصد تنها 

پـس از صدور مجـوز جهاد کشـاورزی امکان پذیر اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: صـدور مجوز و موافقـت جابجایی خـاک صرفا 
در صورتـی امـکان پذیـر اسـت کـه نقـل و انتقـال خـاک موجـب تخریـب یـا 

کاهـش حاصلخیـزی آن در محـل مبـداء و مقصد نشـود. 
بـه گفتـه وی؛ موافقـت نامـه حمـل و جابجایـی پـس از بازدیـد کارشـناس 
جهـاد کشـاورزی از محـل، تهیـه نقشـه و تنظیـم صورتجلسـه الزم در صورت 
تشـخیص عـدم تخریـب خـاک صـادر می شـود و تمامـی اشـخاص حقیقی و 

حقوقـی مشـمول ایـن رویـه قانونی هسـتند. 
همتـی بـا تشـریح مـاده 8 و 9 قانـون حفاظت از خاک ابـراز کرد: ایـن دو ماده 
قانونـی جهـاد کشـاورزی را بـر پایـش کمـی و کیفـی خاک کشـور بـا اولویت 
اراضـی زراعـی و باغـی و حفـظ و پایـداری حاصلخیـزی انـواع خـاک مکلـف 

اسـت.  کرده 
او مـی گویـد: در راسـتای اجـرای ایـن قانـون معاونـت اجتماعـی پیشـگیری 
دادگسـتری اسـتان فـارس 61 وظیفـه بـرای 18 دسـتگاه مجـری ایـن قانـون 
بـه تفکیـک مشـخص کرده اسـت که جهاد کشـاورزی بـا 18 وظیفه بیشـترین 

نقـش را در بیـن دسـتگاه های مجـری دارد.
وی افـزود: بـه منظـور پیگیـری امـور خـاک، ارسـال قانـون حفاظـت خـاک 
بـه ادارات مختلـف از جملـه فرمانـداری  و دسـتگاه های اجرایـی و همراهـی 
در عملیـات مطالعـه، طراحـی و اجـرای طرح هـای مـد نظـر رابـط خـاک در 

شهرسـتان قیروکارزیـن معیـن و معرفـی شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن کمبـود موادآلـی، فرسـایش، 
شـوری، آلودگـی و فرونشسـت را از عمـده چالش هـای پیـش روی خاک هـای 
شهرسـتان دانسـت و بیـان کرد: تخریب کننـدگان خاک مکلفند پـس از وصول 
اخطـار عملیـات منجـر بـه تخریـب را متوقـف، خـاک را بازسـازی و جبـران 

کنند.  خسـارت 
حسـب قانـون عـاوه بر توقـف فعالیت، باز سـازی خـاک و جبران خسـارت، با 
حکـم مراجـع قضائـی متخلفیـن بـه به جـزای نقـدی دو تا پنـج برابر خسـارت 

وارده محکـوم و ملـزم بـه پرداخت خواهند شـد. 

حریق در مراتع کردیل قیروکارزین مهار شد 
آتـش کـه شـامگاه چهار شـنبه بیسـت و هشـتم خردادمـاه بر تن خشـک مراتع 
دشـت اعاء روسـتای کردیـل در بخش افزر شهرسـتان قیروکارزیـن افتاده بود 

به سـرعت مهار شـد. 
دهیـار روسـتای کردیـل در گفتگـو بـا روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـا اطاع از آتش سـوزی در اراضـی ملی که هر 
لحظـه باغ هـای منطقـه را تهدیـد مـی کـرد بیـش از 5۰ نفـر از جوانان روسـتا 

بسـیج و اقـدام به کنتـرل آتش سـوزی کردند. 
محمـد نـادری افـزود: به کارگیـری یک دسـتگاه تراکتور متعلق بـه علی پوریده 
از اهالـی روسـتا کـه دواطلبانـه در اختیـار گذاشـته شـده بـود نقش بسـزایی در 

اطفـاء حریـق داشـت که جـای تقدیر و تشـکر دارد. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن آتـش سـوزی در سـریع تریـن زمـان ممکـن و نزدیـک به 
یـک سـاعت پـس از آغـاز به مهـار جوانـان روسـتا در آمده کـه ایـن همدلی و 

همـکاری سـتودنی بوده اسـت. 
او مـی گویـد: میـزان و سـطح خسـارت دیده در این آتش سـوزی بایـد از طرف 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان برآورد و اعام شـود اما بر اسـاس 

مشـاهدات چشـمی سـطحی نزدیک به سـه هکتار طعمه حریق شـده اسـت. 
نـادری بـا تقدیـر از کمک هـای شـورای روسـتای کردیل ابـراز کـرد: اطاع به 
موقـع، بسـیج جوانان، دسترسـی سـریع بـه موقعیت و تاش جمعی موجب شـد 

تـا از بروز خسـارت بـه باغداران جلوگیری شـود.
وی اظهـار کـرد: در صـورت عـدم کنتـرل آتـش سـطح وسـیعی از باغ هـای 

مرکبـات و نخیـات تهدیـد و در معـرض خطـر قـرار مـی گرفتنـد.
بـا گـرم شـدن هـوا و افزایـش درجـه حـرارت منطقـه بـه بیـش از 44 درجـه 
باغ هـا  و  مـزارع،  مراتـع،  سـطح  در  مکـرری  سـوزی های  آتـش  سـانتیگراد 
گـزارش می شـود کـه لـزوم آمادگـی عمومی دسـتگاه ها و مـردم را مـی طلبد.

شنا در استخر های کشاورزی اکیدا ممنوع است
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره به فصل گرمـا و لذت 
شـنا در اسـتخرها گفـت: شـنا در اسـتخر های کشـاورزی اکیـدا ممنوع اسـت و 

خطـر مـرگ افـراد را تهدید مـی کند. 
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بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی ضمـن یـاد آوری حـوادث ناگـوار متعددی کـه در اسـتخر های 
ذخیـره آب کشـاورزی رخ داده اسـت، تصریـح کـرد: رعایـت نـکات ایمنـی در 
هنـگام سـاخت و بهره بـرداری از اسـتخر های آب کشـاورزی بـرای مالکیـن 

اسـت.  الزامی 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه اسـتخر های کشـاورزی بـه هیچ وجـه برای 
شـنا مناسـب نیسـتند، افزود: دارندگان اسـتخر های کشـاورزی موظف به نصب 
تابلو شـنا ممنوع در پیرامون اسـتخر بوده و تمامی اسـتخرهای کشـاورزی باید 
فنـس کشـی مناسـب داشـته و بـه نردبـان نجـات اسـتاندارد بـه تعـداد کافـی 

مجهـز باشـند تـا در زمان نیاز به سـرعت از آن اسـتفاده شـود.
ایـن مدیـر بیـان کـرد: امیدواریـم مقـررات بسـیار دقیق و سـخت گیرانـه تری 
بـرای احـداث و بهره بـرداری و همچنیـن نظـارت بـر ایمنـی این اسـتخرها در 
سـطوح تصمیـم گیـری باال دسـت تدوین شـود تا سـومین عامل غرق شـدگی 

در ایـران سـاالنه ده ها انسـان را بـه کام مرگ نکشـاند.
همتـی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان قیروکارزین بیـش از 4۰۰ اسـتخر ذخیره 
آب کشـاورزی تـا کنون شناسـایی شـده اسـت، ابـراز کـرد: بالغ بر صـد باب از 
ایـن اسـتخر ها پلیمـری و از پوشـش های ژئـو ممبران در سـاخت آن اسـتفاده 

شـده است. 
او با بیان اینکه خطر سـقوط و غرق شـدگی در اسـتخرهای پلیمری در مقایسـه 
بـا دیگر اسـتخر ها بیشـتر اسـت، اظهار کـرد: پوشـش های ژئو ممبـران حالتی 
شـبیه پاسـتیک فشـرده دارنـد و خیلی لیز هسـتند و بـه این ترتیب اگر کسـی 
در اسـتخر سـقوط کنـد نمـی توانـد از روی ایـن ورق هـای لیـز، خـودش را به 

بیـرون اسـتخر کشـانده و زندگـی اش را نجات دهد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین توصیه کرد: کشـاورزان و تمامی 
بهره بـرداران از اسـتخرهای آب کشـاورزی فـن شـنا را بیاموزنـد و از وسـایل 

ایمنـی ماننـد جلیقه نجات اسـتفاده و در دسـترس داشـته باشـند.
 آمارهـای پزشـکی قانونـی در سـال 1398 بیانگـر آن اسـت کـه حداقـل 14۰ 
مـورد حـوادث غـرق شـدگی در اسـتخرهای کشـاورزی رقـم خورده اسـت که 
بـا ایـن تعـداد، غرق شـدگان در اسـتخر بعـد از غـرق شـدگان در رودخانه ها و 

دریاهـا، در ردیـف سـوم علـت فـوت جـان باختگان قـرار دارد.

خوشه آرایی نخیالت 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با تاکید بر اینکه این شهرسـتان 
بـزرگ تریـن تولیـد کننـده خرمـا در اسـتان فـارس اسـت، گفت: خوشـه آرایی 
نخیـات در شهرسـتان قیروکارزیـن کـه از اوایـل خردادمـاه آغاز شـده بود، در 

مراحـل پایانی قـرار دارد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

مهـدی همتـی تصریـح کـرد: خوشـه آرایـی از عملیات هـای مهـم باغبانـی 
در نخیـات محسـوب شـده کـه بـا توجـه بـه تجـاری بـودن تمامـی نخیات 
قیروکارزیـن در سـطح 6 هـزار هکتار از نخلسـتان های این شهرسـتان در حال 

اسـت. انجام 
او مـی گویـد: افزایـش دسترسـی میوه به مـاده غذایـی، افزایـش هوادهی بین 
خوشـه ها، جلوگیری از شکسـتن سـاقه اصلـی، کاهش ریزش محصـول در اثر 
بـاد و طوفـان، تسـهیل در برداشـت خرمـا، کاهـش آفـات و امـراض و به طور 
کلـی بهبـود کیفیـت و عملکـرد محصـول از نتایج مـورد انتظار از خوشـه آرایی 

نخیات اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه از خوشـه آرایـی بـا نام هـای "خوشـه 
بنـدی"، "آرایـش خوشـه"، "پرداخـت" و "پنـگ روی پیـش" نیـز یاد می شـود، 
اظهـار کـرد: در ایـن عملیـات خوشـه ها را از بخـش درونـی تـاج نخـل بیرون 
کشـیده و آنهـا را بـه سـمت پایین درخـت هدایت مـی کنند و بـرای جلوگیری 
از شکسـته شـدن محـور خوشـه معمـواًل آن هـا را بـر روی دمبرگ  هـا قـرار 

می دهنـد. 

بـه گفتـه وی؛ همزمـان بـا این عملیـات، خار زنـی و حذف خوشـه های صدمه 
دیـده و نامرغـوب توسـط کارگـر ماهـر صـورت مـی گیـرد، عملیـات آرایـش 
از اهمیـت  افزون تـر اسـت  باردهـی نخیـات  خوشـه ها در سـال هایی کـه 

بیشـتری برخـوردار خواهـد بود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: عمده ارقـام نخل 
کشـت شـده در قیروکارزین شـامل زاهدی، خاسـویه، شـاهانی، کبـکاب، هلیله 
و پیـارم اسـت کـه بیـش از 9۰ درصـد از محصـول تولیـدی بـه کشـور های 

افغانسـتان، پاکسـتان، روسـیه و ترکیـه صـادر می شـود. 
وی بـا اذعـان بـه اینکـه نخیـات خوشـه آرایـی شـده از منظـر گاه زیبایـی 
برخـوردار می شـود، ابـراز کـرد: در سـال های اخیـر هم زمـان با خوشـه آرایی، 
خوشـه های خرمـا بـه منظـور حفاظـت از حملـه پرنـدگان و جونـدگان، گـرد و 

خـاک و دیگـر آفـات بـا پوشـش های تـوری محصـور می شـوند. 
قیروکارزیـن بـا بیـش از 7۰۰ هزار اصلـه نخل در 169 کیلومتـری جنوب غربی 

شـیراز واقع شـده است. 

رها سازی 20 هزار قطعه بچه ماهی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از رهـا سـازی ۲۰ هـزار قطعه 
بچـه ماهـی گرمابـی در اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی ایـن شهرسـتان 

خبـر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: بـا این اقـدام در سـه ماهه نخسـت سـال 1399 بیش از 

35 اسـتخر دو منظـوره کشـاورزی ماهی دار شـده اند. 
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ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتخر های کشـاورزی نقـش عمده 
ای در پـرورش ماهـی و تولیـد ایـن شهرسـتان دارد، تصریـح کـرد: پیش بینی 
می شـود تـا پایـان سـال بیـش از یک صد هـزار قطعه بچـه ماهی رها سـازی 

 . شود
همتـی اظهـار کـرد: گونه هـای رهـا سـازی شـده عمدتـا شـامل آمـور و کپور 
اسـت کـه دوره پـرورش از رهـا سـازی تـا صیـد به طـور معمول یک سـال به 

طـول مـی انجامد. 
وی ابـراز کـرد: بـا توجه به اهمیـت پرورش ماهی در اسـتخر به دلیـل افزایش 
بهـره وری از منابـع موجـود طرح هـای مختلفـی در دسـت اجـرا اسـت کـه 
موفـق تریـن آن تـا کنون پـرورش ماهیـان گرمابـی در قفس در اسـتخر های 

دو منظـوره کشـاورزی بوده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ طـرح پـرورش ماهـی در قفـس موجـب افزایـش بیـش از ده 
برابـری تولیـد در واحـد سـطح و کاهـش هزینه هـای تولیـد ماهیـان گرمابـی 

می شـود. 
او عنـوان کـرد: پـرورش ماهـی در اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی موجب 
غنـی شـدن آب خروجی اسـتخر جهـت مصارف زراعـی و باغی شـده و میزان 
مصـرف کـود را تـا حـدودي کاهـش مي دهد کـه از نظـر زیسـت محیطي نیز 

ارزشـمند است. 
منـدان  بیـان کـرد: عاقـه  قیـروکارزن  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
می تواننـد جهـت دریافـت مشـاوره های فنـی الزم و راهنمایـی بـرای خریـد 
بچـه ماهـی بـه مراکز جهاد کشـاورزی یا مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

کنند. مراجعـه  قیروکارزیـن 
در سـال گذشـته از مجمـوع اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی و منابـع آبـی 
دریاچـه سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن بیـش از ۲5۰ تـن انـواع ماهیـان 

گرمابی برداشـت شـده اسـت. 

طرح های زیربنایی کشاورزی اولویت 
بسیج سازندگی

فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتان قیروکارزین گفـت: مرمت و احیاء 
قنـوات و بهسـازی کانال هـای انتقـال آب در اراضـی کشـاورزی از اولویت های 

مد نظر بسـیج سـازندگی در سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
علـی اکبـر تقیـان که در دیـدار با مهـدی همتی مدیر جهاد کشـاورزی سـخن 
مـی گفـت، اظهار کـرد: بنا بـه اقتضاء جبهه هـای جهادی مختلفـی پیش روی 
مـا قـرار دارد کـه در حـال حاضر به منظـور رفع مشـکات مردم و کشـاورزان 

آمـاده همـکاری کامـل در طرح هایـی مانند مرمـت قنات پیر غیب هسـتیم. 

ایـن فرمانـده نظامـی تصریـح کـرد: بخـش بسـیج سـازندگی ناحیـه مقاومـت 
سـپاه قیروکارزیـن آمـاده همـکاری بیش از پیـش در تمامی برنامه های همسـو 
ماننـد طرح هـای اشـتغال زایـی، ایجـاد و راه انـدازی صندوق هـا خـرد زنـان و 

تعاونی هـای روسـتایی نیز هسـتیم. 
ابـراز کـرد: در چهـار چـوب قوانیـن و دسـتورالعمل های اباغـی آمـاده  وی 

همـکاری و کمـک بـه مـردم و کشـاورزان هسـتیم. 
تقیـان ضمـن ابـراز خرسـندی از وجـود تعامـل دو سـویه بیـن ناحیـه مقاومـت 
بسـیح سـپاه و جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: همکاری 
سـازنده ایـن دو نهاد انقابی در شهرسـتان، گره گشـای مشـکات بسـیاری از 

کشـاورزان و مردم اسـت. 
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه قیروکارزین با اشـاره بـه اینکـه 4۰ هزار 
نفـر نیـروی بسـیجی در شهرسـتان قیروکارزین آمـاده کار جهـادی و داوطلبانه 
هسـتند، افـزود: در بسـیاری از بحران هـای بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
ماننـد هجـوم ملخ هـای صحرایی و آتـش سـوزی های عرصه های ملـی ما در 

آمـاده باش کامـل بوده و هسـتیم. 

او تاکیـد کـرد: نیرو هـای بسـیجی همـواره در عملیـات مهار آتش سـوزی های 
مراتـع همـراه بـوده انـد و به وجـود این نیروهـا باید مفتخـر بود. 

در پایـان ایـن دیدار مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گزارشـی از 
اهـم فعالیت هـای جهـاد کشـاورزی ارائـه و بـه تبییـن سیاسـت های سـازمان 
متبـوع خـود پرداخـت و گفـت: ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه قیروکارزیـن همواره 
حامـی مجموعـه جهـاد کشـاورزی بوده اسـت همانطور کـه در موضـوع ردیابی 
و شناسـایی امراضـی ماننـد شـانکر باکتریایـی مرکبـات و جـاروک مـا را یاری 

کردند. 

برای اولین بار در فارس؛ 
"فالسا" در قیروکارزین به بار نشست 

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبـارک آبـاد گفت: کاشـت آزمایشـی فالسـا در 
منطقـه بـاروس از توابع دهسـتان مبـارک آبـاد در شهرسـتان قیروکارزین برای 
اولیـن بـار انجـام شـده کـه ایـن درختچه هـا در حـال حاضـر بـه ثمـر نشسـته 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی انصـاری اظهـار کرد: خوشـبختانه ایـن درختچه هـا از وضعیت رشـدی 
و بـار دهـی قابـل توجـه ای برخـوردار هسـتند کـه پیش بینـی می شـود از هر 

درختچـه مثمـر بیـش از ده کیلوگـرم میـوه بـرای تازه خوری برداشـت شـود. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اهمیـت شناسـایی گونه های جدیـد گیاهی قابل 
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رشـد در اقلیـم منطقـه، تصریح کرد: فالسـا درختچه ای بومی هند و کشـورهای 
جنوب شـرقی آسـیا از قبیل سـریانکا، پاکسـتان، بنگادش و سـایر کشورهای 

است. استوایی 
بـه گفتـه وی؛ فالسـا از نظـر باغبانـی جـزء گیاهان ریز میوه محسـوب شـده و 
میوه  هـای کوچـک رسـیده آن شـبیه گیـاس قرمـز می شـود کـه بـه صورت 

تـازه خـوری یا بـرای اسـتفاده در سـاالد و آبمیوه کاربـرد دارد.
انصـاری بـا تاکیـد بـر تنـوع بخشـی به انـواع محصـوالت تولیـدی بـه منظور 
ایجـاد الگـوی کشـت مناسـب و کنتـرل میـزان تولیـد محصـوالت ابـراز کرد: 
فالسـا خـواص و کاربـرد دارویـی نیـز داشـته و امـکان جایگزینـی آن بـا دیگر 

انـواع درختـان باغی وجـود دارد.
اسـتان های  در  فالسـا  درختچه هـای  از  توجهـی  قابـل  سـطوح  افـزود:  وی 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگان و جنوب کرمان کاشـته شـده است و میوه آن 

بـه عنـوان یـک میـوه اسـتوایی بـه بـازار مصـرف عرضه می شـود. 
او بیـان کـرد: فالسـا خاصیـت خنـک کنندگـی داشـته و باعـث رفـع عطـش و 
تشـنگی در هـوای گـرم تابسـتان می شـود؛ میوه هـای رسـیده آن کمـی ترش 
مـزه بـوده و سرشـار از ویتامین هـای A و C و مـواد معدنـی همچـون فسـفر و 
آهـن اسـت؛ قابلیـت فـرآوری بـه انـواع نوشـابه، آب میـوه، افشـره و شـربت را 

دارد. نیز 
میـوه فالسـا در حالت نـارس باعث تسـکین التهاب، اختاالت تنفسـی، عروقی، 
خونـی و نیـز کاهـش تب می شـود؛ جوشـانده پوسـت فالسـا به عنـوان مرهم، 

مسـکن و بـرای درمان اسـهال مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

آرایش خوشه  نخیالت 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: آرایـش خوشـه نخیات در 
سـطح 6 هـزار هکتـار از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان در حـال اجـرا اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه آرایش خوشـه یکی از 
مراحـل داشـت خرما اسـت، ابراز کـرد: در این مرحله خوشـه های سـبز و نارس 
خرمـا توسـط کارگران ماهر به شـکلی زیبـا و منظم بر روی شـاخه های درخت 
نخـل قـرار می گیـرد تـا هنـگام برداشـت، از هـدر رفـت محصـول جلوگیری و 

محصولـی باکیفیت تولید شـود.
بـه گفتـه وی؛ نخل داران در شهرسـتان کازرون همه سـاله از اواخـر خرداد ماه، 
خوشـه آرایـی درختـان و بـه اصطـاح محلـی "کنـه زدن" نخلسـتان های این 

شهرسـتان را آغـاز می کنند.
رشـیدی مـی گویـد: آرایـش خوشـه نخیات بـه منظـور محصول دهـی بهتر، 
برداشـت آسـان تـر و جلوگیـری از ریـزش میوه هـا در مقابلـه بـا طوفان هـای 

می شـود. انجام  فصلـی 
وی؛ حـذف خوشـه های اضافـی میوه هـای خرمـا بـه منظـور درشـت تر شـدن 
میـوه و پـر شـهد شـدن آن را یکـی دیگـر از اهـداف آرایـش درختـان خرمـا 

. برشمرد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا بیـان اینکـه در این شهرسـتان، 
۲۰ رقـم خرمـا وجـود دارد، افـزود: کبـکاب، زاهـدی، مکتیـو و شـیخ عالـی از 

مهمتریـن ارقـام رطـب و خرما اسـت.
رشـیدی ابـراز کرد: پیش بینی می شـود امسـال بیـش از 4۰ هـزار تن محصول 
و  داخلـی  بازار هـای  روانـه  و  برداشـت  کازرون  شهرسـتان  نخلسـتان های  از 

شـود. خارجی 

کاشت گیاه دارویی قدومه 
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: امسـال 
بـرای نخسـتین بار، کشـت گیـاه دارویی قدومه شـیرازی در سـطح یـک و نیم 

هکتـار از مـزارع کازرون انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان های کازرون و کوهچنـار، زهـرا پنـاه اظهـار کـرد: ایـن گیـاه دوره 
رشـدی کوتـاه 3 تـا 4 ماهـه دارد و پیـش بینی می شـود با توجه به شـرایط آب 

و هوایـی مناسـب در هـر هکتـار یـک و نیـم تـن قدومه برداشـت شـود.
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وی، آبیـاری کـم و سـودآوری زیـاد را از مزایای مهم کشـت این گیـاه دارویی 
برشـمرد و افـزود: قدومه شـیرازی در شـرایط کم بـارش حدود سـه آبیاری نیاز 
دارد و در راسـتای تغییـر الگـوی کشـت و کاشـت گیاهـان کم آب بـر می تواند 

جایگزیـن مناسـبی برای گیاهـان پر آب در منطقه باشـد.
مسـؤول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی کازرون بیـان کرد: در شهرسـتان 
کازرون بیـش از 5۰ هکتـار از اراضـی بـه کشـت گیاهـان داروئـی اختصـاص 

اسـت. یافته 
او ابـراز کـرد: قدومـه گیاهی یک سـاله به ارتفاع 3۰ تا 4۰ سـانتی متر و بسـیار 
پـر شـاخ و بـرگ اسـت، برگ هـای ایـن گیـاه کـرک دار بـوده کـه با شـرایط 

خشـکی سـازگاری خوبی دارد.
از بـذر قدومـه همـراه بـا بـذر گیاهـان دارویـی دیگـر در درمـان بیماری هـای 

تنفسـی، گلـو درد و سـرفه اسـتفاده می شـود.

پایان برداشت چغندرقند پائیزه 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت چغندرقنـد پاییزه از 
سـطح 83 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان به پایان رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: از مزارع چغنـدر قنـد کازرون 4 هزار 

6۰۰ تـن چغنـدر قنـد برداشـت و تحویـل کارخانه قند اقلید شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: متوسـط عملکـرد این محصول در شهرسـتان 
کازرون 6۰ تـن در هکتـار بـوده و امیدواریـم کشـاورزان منطقـه با اسـتقبال از 
کشـت چغندر قند درسـال های آینده، سـطح بیشـتری به کشـت این محصول 

اختصاص داده شـود.
رشـیدی افـزود: ایـن شهرسـتان مسـتعد کشـت چغندر قنـد پاییزه اسـت و این 
محصـول یـک الگـوی مناسـب بـرای رعایـت تنـاوب کشـت در کنـار غـات 

محسـوب می شـود.
وی گفـت: بـا توجـه به اینکـه خریـد چغندرقند به طـور تضمینی از کشـاوزران 
خریـداری می شـود کشـت چغنـدر قنـد نقـش عمـده ای در اقتصـاد پایـدار 

کشـاورزان دارد.

تولید 70 هزار تن گندم 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: از سـطح 31 هـزار و 65۰ 
هکتـار هکتـار از مزارع این شهرسـتان 7۰ هزار تن گندم برداشـت شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: بیـش از 6۰ هـزار تـن گنـدم 
مـازاد بـر مصـرف کشـاورزان بـه صـورت تضمینـی توسـط مراکز خریـد تعاون 

روسـتایی خریـداری و تحویـل سـیلوی گنـدم شهرسـتان شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ متوسـط تولیـد در زراعـت گنـدم آبی در ایـن شهرسـتان، 46۰۰ 
کیلوگـرم در هکتـار و در کشـت دیـم حـدود 15۰۰ کیلوگـرم در هکتـار بـرآورد 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول ابراز کـرد: عملیات برداشـت گنـدم از مزارع این شهرسـتان 

توسـط 3۲۰ دسـتگاه کمباین سـنگین و نیمه سـنگین انجام شـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کرد: ارقام گندم کشـت شـده 
در این شهرسـتان سـیروان، دهدشت،کوهدشـت، شـیرودی، چمـران۲، مهرگان 

و کریم اسـت.

خرید تضمینی گوجه فرنگی از کشاورزان 
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: هـم زمان با تولیـد 3۰۰ هزار 
تـن گوجـه فرنگـی از مزارع ایـن شهرسـتان محصـول گوجه فرنگـی تضمینی 

نیـز خریداری می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون و 
کوهچنـار، حمیـد رشـیدی اظهار کـرد: بر اسـاس قـرارداد منعقده بین سـازمان 
تعاونـی روسـتایی و کارخانه هـای تولیـد رب، سـه کارخانـه تولیـد رب گوجـه 
فرنگـی در کازرون و ۲ کارخانـه در مرودشـت، ایـن محصـول را بـه ازای هـر 
کیلـو 1۰ هـزار ریـال از کشـاورزان کازرونی خریـداری می کنند کـه از این مبلغ 
65۰۰ ریـال را کارخانه هـاي رب پرداخـت و 35۰۰ ریـال آن از طریـق دولـت 

پرداخـت مي شـود.
وی افـزود: شـرکت بهشـهد بـا ظرفیـت روزانـه 5۰۰ تـن، شـرکت تعاونی 381 
بـا ظرفیـت روزانـه ۲۰۰ تـن و شـرکت شـارونا بـا ظرفیـت روزانـه 1۰۰ تن در 
کازرون و شـرکت های نامـزد و یکرنـگ بـا ظرفیـت هریک روزانـه 5۰۰ تن در 

مرودشـت گوجـه تولیـدی در کازرون و دیگـر مناطـق را مـی خرند. 
رشـیدی اظهـار کرد: بر اسـاس ظرفیت های اعام شـده و سـهمیه هـر منطقه، 
کشـاورزان مـی تواننـد جهـت دریافـت معرفـی نامه بـه مراکز جهاد کشـاورزی 

منطقـه خود مراجعـه نمایند. 
ایـن مقـام مسـئول گفـت: یارانـه دولتـی صرفا بـه کشـاورزانی تعلق مـی گیرد 
کـه بـا معرفـی نامـه مراکز جهـاد کشـاورزی، گوجه فرنگـی تولیدی خـود را به 

کارخانه هـای طـرف قـرارداد تحویـل نمایند.

گرده افشانی در باغ های انجیر دیم کوهمره
مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی کوهمره نودان گفـت: عملیات گرده افشـانی یا 
دک گـذاری در باغـات انجیردیـم بخـش کوهمره از اواسـط خرداد ماه شـروع و 

تا اواسـط تیرمـاه ادامه دارد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، عبدالعزیـز فرهنگـی اظهار داشـت: سـطح زیر کشـت انجیر دیم در 
بحـش کوهمـره 17۰۰ هکتـار اسـت و برای گـرده افشـانی هر درخـت انجیر از 

1.5 تـا دو کیلوگـرم برانجیر بهاره اسـتفاده می شـود.
وی افـزود: باغـداران پـس از تهیـه )چیـدن و یا خریـد( بر انجیر، آن هـا را درون 
قوطی هائـی کـه بـه درخت آویزان شـده، می ریزنـد و پس از مدت بسـیار کمی 
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زنبـور گـرده افشـان )باسـتوفاگا( از میـوه آن هـا خـارج شـده و وارد میوه های 
تلقیـح نشـده، می شـوند و عمـل تلقیح انجام می شـود.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: برانجیـر مـورد اسـتفاده بایـد تازه، رسـیده و 
دارای زنبـور باسـتوفاگای کافـی باشـد و در صورتـی کـه عمـل گرده افشـانی 
بـه صـورت مطلـوب انجام نشـود میوه هـای انجیـر خوراکـی ریزش مـی کند.

وی بیـان کـرد: ارقام برانجیـر مورد اسـتفاده در این منطقه سربسـته، اوگیزی و 
وحشـی بـوده که رقم سربسـته دارای کیفیت باالتری اسـت.

فرهنگـی بـا بیان اینکه متوسـط قیمت برانجیـر مرغوب ۲5۰ هـزار تا3۰۰ هزار 
ریـال اسـت، ابـراز کـرد: بّر مـورد نیاز به صـورت بومـی و یا از شهرسـتان های 

ممسـنی، شـیراز، یاسـوج و ... تهیه می شود.

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

کشت 25 هکتارسیاه دانه 

کارشـناس گلخانه هـا و گیاهـان دارویـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
کوارگفـت: گیـاه دارویـی سـیاه دانـه در سـطح ۲5 هکتـار از اراضـی روسـتای 

باغـان بـرای اولین بار کشـت شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، مهسـا 
برزویـی تصریـح کـرد: پیـش بینـي مـي شـود 4۰۰ کیلوگرم سـیاه دانـه از هر 

هکتـار از ایـن مزرعـه در فصـل برداشـت بـه دسـت آید. 
بـه گفتـه وی؛ گیاه دارویي سـیاه دانه یا شـونیز خواص بسـیار زیـادی در درمان 

بیماری هـای گوناگون دارد. 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

اعتبار ده میلیاردی برای مکانیزاسیون کشاورزی
ده  اعتبـار  گفـت:  گـراش  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیریـت  سرپرسـت 
میلیـارد و 9۰۰ میلیـون ریالـی تسـهیات اباغی مکانیزاسـیون کشـاورزی این 

شهرسـتان در سـال زراعـی جـاری جـذب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
حبیـب ا... مجیـدی تصریـح کـرد: با هدف توسـعه مکانیزاسـیون کشـاورزی در 
ایـن شهرسـتان، از ابتدای سـال زراعـی تاکنـون اعتبارات تخصیص داده شـده 
بـه بخـش مکانیزاسـیون جذبـی بیـش از 5۰ درصـد باالتـر از سـقف اباغـی 

است.  داشـته 
وی افـزود: بـا جـذب اعتبارات یاد شـده سـه سـتگاه تراکتور زراعی سـنگین 6 
سـیلندر و سـه دسـتگاه تراکتـور سـبک چهار سـیلندر به نـاوگان مکانیزاسـیون 

کشـاورزی شهرسـتان اضافه شـده است. 
مجیـدی اظهـار کـرد: بـه منظـور باالبـردن میـزان تولیـد، کیفیـت محصوالت 
زراعـی و باغـی و افزایـش بهـره وری گام هـای اساسـی برداشـته شـود کـه 
اسـتفاده از ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی جدیـد مـی توانـد هزینـه تولیـد 

محصـوالت کشـاورزی را کاهـش و دسـتیابی بـه اهـداف را تسـهیل کنـد. 
 

برداشت نوبرانه انگور
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفت: برداشـت انگور 
یاقوتـی در ایـن شهرسـتان از اواسـط خرداد ماه شـروع و تا اواسـط تیرماه ادامه 

داشت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
حبیـب اهلل مجیـدی تصریـح کـرد: در حال حاضـر بالغ بـر 35 هکتار تاکسـتان 
مثمـر بـا تولیـد سـه تـا چهار تـن در هکتـار در شهرسـتان گـراش وجـود دارد.

بـه گفتـه وی؛ انگـور یاقوتـی با توجه بـه زودرس بودن، بازار پسـندی مناسـبی 
داشـته و درآمـد خوبـی عاید کشـاورزان منطقـه می کند. 

مجیـدی بـا اشـاره بـه اینکـه انگور یـک گیاه با نیـاز آبی کم اسـت، ابـراز کرد: 
در سـال های اخیـر با توجه به سـودآوری مناسـب انگـور برای باغـداران و قانع 
بـودن ایـن محصـول در خاک هـای ضعیـف و آب هـای دارای کیفیـت پاییـن، 

سـطح زیر کشـت آن افزایش داشـته اسـت.
او افـزود: مـازاد محصـول تولیـدی بـه برخـی شهرسـتان های همجوار ارسـال 
می شـود و در صـورت فراهـم شـدن شـرایط جهـت صـادرات بـه کشـورهای 
حـوزه خلیـج فـارس مـی توانـد درآمـد زایـی بهتری بـرای کشـاورزان داشـته 

. شد با

آب قنات کشکویه به چرخه کشاورزی رسید
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
گـراش از پایـان فـاز اول طـرح ترمیم و بازسـازی قنـات کشـکویه ارد خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
مهـرداد توسـلی گفـت: بـه منظـور مرمـت قنـات کشـکویه ارد و رونـق تولید، 
اعتبـاری بـه مبلـغ 16 میلیـارد و 8۲۰ میلیـون ریـال صـرف احیـا ایـن قنـات 

متروکـه شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ میـزان آبدهـی قنـات پـس از الیروبـی و بـه اتمام رسـاندن فاز 
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یـک طـرح از 1۲ بـه 5۰ لیتـر بـر ثانیـه رسـیده و آب مـورد نیـاز 48 هکتـار از 
اراضـی کشـاورزی در فـاز اول ایـن طـرح تامین شـده اسـت. 

ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: در اجـرای ایـن طرح یک خـط انتقـال به طول 
33۰۰ متـر آب را از مظهـر قنـات بـا یـک لولـه ده اینچی پلی اتیلـن به اراضی 

کشـاورزی پایین دسـت منتقل مـی کند. 
او مـی گویـد: در فـاز دوم طرح نیز با لولـه گذاری 5۰۰ متر از مسـیر 48 هکتار 

دیگر از اراضی کشـاورزی زیر دسـت مشـروب می شود.

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

پایان برداشت گندم
با افزایش 23 درصدی نسبت به سال قبل

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان از پایـان برداشـت گندم از سـطح 18 هـزار و 65۰ هکتار مـزارع آبی 

و 9555 هکتـار مـزارع دیـم این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
علـی سـعیدی نـژاد گفت: برداشـت این محصـول از دوم اردیبهشـت مـاه آغاز 

و در نیمـه دوم خـرداد مـاه بـه پایان رسـید.
وی افـزود: تولیـد گنـدم در این شهرسـتان 95 هـزار و 5۰۰ تن بوده اسـت که 
76 هـزار و 5۰۰ تـن آن بـه صـورت مازاد بر مصـرف کشـاورزان تحویل مراکز 

خرید شـده است.
سـعیدی نـژاد بـا اشـاره بـه افزایـش ۲3 درصـدی تولید ایـن محصول نسـبت 
بـه سـال گذشـته ابـراز کـرد: بـا توجـه به شـرایط جـوی سـال زراعـی جاری 
برداشـت از صد درصد سـطوح کشـت شـده مـزارع دیم شهرسـتان انجام شـد 
و میانگیـن عملکـرد در مـزارع آبـی و دیـم به ترتیـب 4.۲ و 1.7 تـن در هکتار 

اسـت. بوده 
وی تعـداد کمباین هـای سـبک و سـنگین فعـال در برداشـت را صـد دسـتگاه 
اعـام کـرد و گفـت: در سـال زراعـی جـاری ظرفیـت سـیلوی 4۰ هـزار تنـی 

منصورآبـاد تقریبـا یـک هفتـه مانـده بـه پایان برداشـت تکمیل شـد.

پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی

از رهـا  کارشـناس شـیات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان 
سـازی بیـش از 46 هـزار قطعـه بچـه ماهی گرمابـی در اسـتخرهای ذخیره آب 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمدرضـا صادقـی گفـت: ایـن تعداد بچـه ماهـی در 11 واحد اسـتخر و دو بند 

خاکـی این شهرسـتان رهاسـازی شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: ایـن ماهیـان از خانـواده کپـور ماهیـان بـوده و پیـش بینـی 
می شـود بیـش از 46 تـن ماهـی گرمابـی از ایـن اسـتخرها تولیـد و بـه بـازار 

مصـرف عرضـه شـود.
صادقـی افـزود: بـا توجـه به توسـعه ایـن اسـتخرها در قالـب طرح هـای آبیاری 
مکانیـزه، ایـن پتانسـیل وجـود دارد که بـا ترغیب کشـاورزان به رهاسـازی بچه 
ماهـی در ایـن اسـتخرها، تولیـد ماهـی در سـطح شهرسـتان بیـش از گذشـته 

یابد. توسـعه 
وی بیـان کـرد: پـرورش ماهـی در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی مزایـای 
فراوانـی دارد کـه از آن جملـه می تـوان بـه غنـی شـدن آب خروجی از اسـتخر 
و در نتیجـه کاهـش میـزان مصـرف کـود، کاهـش هزینـه  و کاهش مشـکات 

زیسـت محیطـی اشـاره نمود.
صادقـی؛ کمـک بـه اقتصاد خانوارهای روسـتایی از طریق تولیـد و فروش ماهی 
و همچنیـن ورود گوشـت ماهـی به عنوان یک غذای سـالم و ضروری در سـبد 

غذایـی خانـوار را از جمله مزایای پرورش ماهی دانسـت.
هـر سـاله کارگاه هـای آموزشـی ترویجـی متعـددی در زمینه پـرورش آبزیان با 
هـدف بهره بـرداری بهینـه از منابـع آبـی و خاکی و کمـک به در آمـد اقتصادی 
کشـاورزان، ترویـج فعالیت پـرورش ماهـی در مناطق روسـتایی، ترویج فرهنگ 
مصـرف ماهـی بین کشـاورزان و افزایش مصرف سـرانه ماهـی و بهبود کمی و 

کیفـی ماهی تولیدی، در سـطح شهرسـتان الرسـتان برگزار می شـود.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

اولین پروانه کاربرد حدمجاز آالینده های کشاورزی
در المرد صادر شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: بـرای اولیـن بـار در ایـن 
شهرسـتان یـک محصـول کشـاورزی گواهـی اسـتاندارد حـد مجـاز آالینده ها 

را دریافـت کـرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمد 
صـادق فانـی تصریـح کرد: ایـن گواهی برای محصـول گوجه فرنگی در سـطح 
سـه هکتـار فضـای آزاد در روسـتای الور خشـت بخـش اشـکنان صـادر شـده 

است. 
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بـه گفتـه وی؛ ایـن پروانـه توسـط سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران و بـه دلیـل 
رعایـت حـد مجـاز آالینده ها و باقـی مانده سـموم و آفت کش هـا در محصول 

پـس از بررسـی های الزم صادر شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول تاکیـد کرد: این کشـاورز بر اسـاس توصیه های کارشناسـی 
ارائـه شـده توسـط کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد 

موفـق بـه اخـذ این گواهی شـده اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد ابـراز کـرد: تولیـد محصـول سـالم، 
ارگانیـک و گواهـی شـده از اولویت هـای بخـش کشـاورزی اسـت و بـا توجـه 
بـه بحران هـای حاصـل از مصـرف بـی رویـه و غیـر اصولـی سـموم وکودهـا، 
ضـرورت اهمیـت به سـامت غذایـی جامعه و حفاظت از محیط زیسـت بسـیار 

بـا اهمیت شـده اسـت. 
او تاکیـد کـرد: اسـتفاده و حمایـت از تولیـد محصـوالت گواهی شـده می تواند 
راهکار مناسـبی برای افزایش سـامت سـبد غذایی خانوار و ترغیب کشـاورزان 

در زمینـه تولید محصول سـالم و گواهی شـده باشـد.

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

کسب رتبه دوم طراحی و اجرای سیستم های 
آبیاری نوین در فارس

رئیس اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
از کسـب رتبـه دوم طراحـی و اجـرای سیسـتم های آبیـاری نویـن توسـط این  

شهرسـتان در بیـن دیگر شهرسـتان های اسـتان فـارس خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مهـدی باصـری اظهـار کـرد: بـا تـاش کارشناسـان آب و خـاک، در سـال 
گذشـته، ایـن شهرسـتان موفـق شـد بـا 15۰۰ هکتـار مطالعـه و 48۰ هکتـار 

اجـرای آبیـاری نویـن رتبـه دوم اسـتانی را بـه خـود اختصـاص دهـد.
باصـری بـا بیـان اینکـه اعتبـارات سـامانه های نویـن آبیـاری بـا حمایـت 85 
درصـدی دولـت و بـه صـورت تسـهیات باعـوض در اختیـار متقاضیـان قرار 
گرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: تاکنـون بیـش از 1۰هـزار هکتـار از زمین هـای 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـه انواع سیسـتم های آبیـاری تحت فشـار با 
اعتبـارات دولتـی مجهز شـده اسـت و حـدود 9 هـزار هکتار نیز بـه صورت خود 

اجرایـی اقـدام بـه اجـرای ایـن روش ها کـرده اند.
او بـا بیـان اینکـه اجـرای آبیاری هـای نویـن بـا هـدف افزایـش بهـره وری از 
منابـع آبـی و افزایـش راندمـان آبیـاری مـزارع انجـام می شـود، خاطـر نشـان 
کـرد: در سـال جهـش تولیـد و در راسـتای دسـتیابی بـه حداکثر تولیـد، اجرای 
سیسـتم های آبیـاری نویـن شـامل قطـره ای، بارانـی و کـم فشـار در برنامـه 
اجرایـی ایـن مدیریـت قـرار دارد و بـه طـور مسـتمر مطالعـه و تدویـن طرح ها 

ادامـه دارد.
ایـن کارشـناس با اشـاره بـه اینکـه اعتبـارات اجـرای پروژه های آبیـاری نوین 
بـه صورت شـناور اسـت، تصریـح کرد: هیـچ محدودیتـی در اجـرای طرح های 

آبیـاری تحت فشـار در شهرسـتان وجـود ندارد.
بـه گفتـه وی کشـاورزان و باغـداران مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه مراکـز جهـاد 
کشـاورزی یا مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان و ثبت نام در سـامانه آبیاری 
تحـت فشـار از فرصـت بـه وجـود آمـده جهـت تجهیـز زمین هـای خـود بـه 

سیسـتم های آبیـاری نویـن اسـتفاده کننـد.

آتش سوزی در یک واحد انبار علوفه
در نقش رستم

کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی نقـش رسـتم از آتـش سـوزی انبـار علوفه 
۲5۰۰ متـر مربعـی در یـک واحـد گاوداری در ایـن منطقـه خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
محمـد رضـا امیـری گفت: با سـرایت آتـش به انبـار علوفه یک واحـد گاوداری 
در منطقه نقش رسـتم مرودشـت یک 11۰۰ تن کاه و یونجه در آتش سـوخت.
امیـری تصریـح کـرد: بـه دلیل اشـتعال پذیـری علوفه خشـک و حجـم باالی 
آتـش، علـی رغـم حضـور نیروهـای آتش نشـان، همه علوفـه موجـود در آتش 

سـوخت و بـه تاسیسـات و انبارهـای موجـود صدمه وارد شـد. 
او افـزود: تـاش ماموریـن آتشنشـانی بـا کمـک لودرهـای اعزامـی از طـرف 
کارخانـه آرد نقـش رسـتم مانـع از سـرایت آتـش بـه سـایر قسـمت ها و محل 

نگهـداری گاو ها شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـروز حادثه هایـی از ایـن قبیـل اجتنـاب ناپذیـر اسـت، بر 

ایمـن کـردن جایگاه هـای دام و محـل ذخیـره علوفـه تاکیـد کـرد.

آغاز برداشت سیب گالب از 1550 هکتار باغ
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت سـیب گاب از 

155۰ هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان خبـر داد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیزرحیمی گفت: برداشـت سـیب گاب از اواخر خرداد ماه در این شهرسـتان 

آغـاز و تـا مرداد مـاه نیز ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: متوسـط عملکرد سـیب گاب در شهرسـتان 
حـدود ۲5تـن در هکتـار اسـت از ایـن رو پیـش بینی می شـود بالغ بـر38 هزار 

تـن انـواع سـیب گاب تولیـد و روانه بازار شـود. 
او بـا شـاره بـه اینکـه عمـده ارقـام سـیب تولیـدی شـامل سـیب گاب کهنز، 
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سـیب گاب 4 و سـیب گاب بهاره اسـت، تصریح کرد: سـیب تولیدی عاوه 
بـر تامیـن نیـاز شهرسـتان بـه شهرسـتان های شـیراز، اصفهـان و تهـران نیز 

حمـل و بارگیـری می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بیـان کـرد: عمـده تریـن مراکز 
تولیـد سـیب گاب در مرودشـت، کامفیروز اسـت که به دلیل شـرایط مسـاعد 

آب و هوایـی سـیب گاب تولیـدی از کیفیـت بسـیار باالیـی برخوردار اسـت.

آغاز برداشت کلزا از 968 هکتار مزارع
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: برداشـت دانـه روغنـی 
کلـزا از 968 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان بـا کمباین هـای مجهـز بـه هد 

مخصـوص برداشـت کلـزا آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکـه متوسـط برداشـت کلـزا در منطقـه حـدود ۲.3 
تـن در هکتـار اسـت، اظهارکـرد: پیـش بینی می شـود بالـغ بر ۲۲۰۰ تـن دانه 

روغنـی تولید شـود.
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه خرید دانـه روغنـی کلزا به صـورت تضمینـی و با 
نـرخ مصـوب دولتـی انجـام می شـود، خاطـر نشـان کرد: یـک مرکـز خرید در 
سـطح شهرسـتان خریـد دانـه روغنـی کلـزا را بـا نـرخ 46 هـزار 6۰۲ ریـال با 

رطوبـت 1۰ درصـد و افـت دو درصـد انجـام مـی دهد.
وی بیـان کـرد: اسـتفاده از هـد مخصـوص برداشـت و تنظیمـات کمبایـن در 
زمـان برداشـت ضـروری اسـت و تیم هـای نظارتـی در زمان برداشـت موظف 

بـه چـک کـردن کمباین ها هسـتند.
او افـزود: بـه گفتـه محققین، شـخم زدن مزرعه کلزا بافاصله پس از برداشـت 
عـاوه بـر اینکـه به دلیـل رطوبت موجـود، انرژی کمتـری را صـرف می کند، 
برگردانـدن بقایـای گیاهـی کلزا مـی تواند در کنتـرل بیماری پاخـوره در گندم 

نیز موثر باشـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریـح کـرد: مهمتریـن ارقـام 
تولیـدی کلـزا نپتون، دانوب و دیفوژن اسـت و ارقـام تراویاتا، آرشـیتکت، گارو، 
کودیـاک، روهـان، بروتـوس، دیفـوژن، گابریـا، نفیـس، نیمـا، اوکادی، راپـا و 
اتـودا نیـز در قالـب طـرح مقایسـه ارقـام کشـت شـده کـه نتایـج آن پـس از 

برداشـت اعـام خواهد شـد.
زراعـت کلـزا به عنـوان محصـول راهبردی و به منظـور پایداری کشـت گندم، 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و تضمیـن امنیـت غذایـی کشورکشـت می شـود که 
نظـارت در زمـان داشـت و برداشـت، مدیریـت آفـات، بیماری هـا و علف هـای 

هـرز ایـن محصـول از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت.

پیش بینی برداشت 14 هزار تن هویج

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: برداشـت هویـج از ۲55 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی مرودشـت آغاز شـده اسـت و پیش بینی می شـود 

بیـش از 14 هـزار تـن هویـج تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی تصریح کرد: کشـت هویـج درمنطقه در اسـفند انجام می شـود و 
برداشـت نیـز از نیمه هـای خـرداد آغـاز شـده و بـه مرور بسـته به قیمـت و نیاز 

بـازار تا مـرداد ماه ادامـه دارد.
رحیمـی بـا بیـان اینکـه از هـر هکتـار بـه طـور میانگیـن 55تـن هویـج تولیـد 
می شـود تصریـح کـرد: محصـول تولیـدی بـه منظـور مصـرف تـازه خـوری و 
اسـتفاده در صنایـع تبدیلـی بـه مرکـز اسـتان و سـایر شهرسـتان های همجوار 

بارگیـری و بـه فـروش می رسـد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه هویج در فصل زمسـتان کشـت می شـود و 
بخشـی از نیـاز آبـی خـود را از طریـق نزوالت جـوی دریافـت می کنـد، یادآور 
شـد: مـزارع هویـج بـا روش هـای نوین)مه پـاش ( آبیـاری می شـوند که نقش 

مهمـی در افزایـش بـازده این محصـول دارد.

ترویج فرهنگ زکات باید در دستور کار قرار گیرد 
مسـئول دفتـر نماینـده ولـی فقیه 
در جهـاد کشـاورزی و امـام جمعه 
موقت مرودشـت گفت: مسـئولین 
پهنه هـا کـه در ارتبـاط نزدیـک با 
مسـئولیت  هسـتند  بهره بـرداران 
واجـب  فرضیـه  تبلیـغ  و  ترویـج 

زکات را برعهـده دارنـد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابراهیـم کانتـری در جلسـه 
شـورای زکات شهرسـتان کـه بـا حضـور مسـئولین پهنه هـای تولیـدی برگزار 
شـد، بـا بیـان اینکـه زکات از فروع دیـن و پرداخت آن واجب اسـت، اظهار کرد: 
همـه مـا موظفیـم با تبلیـغ و ترویج فرهنـگ پرداخت زکات، ایـن فریضه واجب 

فرامـوش شـده را احیـا کنیـم.
نمـو اسـت،  لفظـی زکات رشـد و  اینکـه ترجمـه تحـت  بیـان  بـا  کانتـری 
خاطرنشـان کـرد: وقتـی که مقـداری از امـوال خـود را در راه خـدا پرداخت می 

کنیـم باعـث رشـد و نمـو و افزایـش آن می شـود.
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وی ابـراز کـرد: زکات از ارکان اساسـی دیـن اسـام اسـت و بـی توجهـی بـه 
پرداخـت آن بـی توجهـی بـه دسـتورات دیـن اسـت.

امـام جمعـه موقـت مرودشـت بـا بیـان احادیثـی از حضـرت علـی )ع( پیرامون 
دریافـت زکات، بـه اهمیـت پرداخـت زکات پرداخـت و تصریح کرد: بـا پرداخت 
زکات نـه تنهـا نقصـی در اموال بوحـود نمی آید بلکـه موجبات افزایـش اموال، 

رسـتگاری و عظمـت انسـان را در پی دارد.
کانتـری بـا اشـاره بـه برخی مواردی کـه زکات به آنهـا تعلق می گیرد، اشـاره 
کـرد و افـزود: سـاخت اماکن عـام المنفعه، فقرا، آبادانی مسـاجد، سـاخت جاده، 
پـل، سـاخت اماکن آموزشـی، پرداخـت جهیزیه، هزینـه تحصیل، درمـان و... از 

جملـه این موارد هسـتند.
مسـئول دفتر نماینده ولی فقیه در جهاد کشـاورزی با اشـاره به شـرایط شـیوع 
بیمـاری کرونـا و ناتوانـی برخـی افـراد در پرداخت مایحتـاج زندگـی از مودیان 
خواسـت تـا در صـورت امـکان از منبـع زکات بـه خانواده هـای آسـیب دیده از 

کرونـا کمک شـود.

آغاز سند دار کردن اراضی کشت موقت 
در روستای قلعه نو 

مدیـر جهـاد کشـاورزی مرودشـت از صـدور اسـناد بـرای اراضی کشـت موقت 
در پاک هـای هشـت و 9 مشـهور بـه اراضـی روسـتای قلعـه نـو از توابـع این 

شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان، عزیز رحیمی 
بـا بیـان اینکه مطابق با مقررات در سـال جاری 1۲ سـند بـه متقاضیان تحویل 
داده شـده اسـت، اظهـار کـرد: ۲۰ سـند دیگر نیز در حال بررسـی اسـت و پس 

از گذرانـدن مراحـل قانونی بـه متقاضیان تحویل خواهد شـد. 
رحیمـی بیـان کـرد: زارعینـی کـه در مهلت مقـرر قانونی تـا پایان سـال 137۰ 
اسـامی آنـان بـه دفترخانه اسـناد رسـمی عامل معرفی شـده و به دالیلی اسـناد 
خـود را دریافـت نکـرده انـد با مجوز سـتاد مرکـزی هیأت های واگـذاری زمین 
اسـناد مربوطـه بـه نمایندگـی از سـوی مالکیـن مسـتنکف امضاء و صادر شـده 

است.
رحیمـی افـزود: بهره بردارانـی کـه بـر اسـاس قانون کشـت موقـت، زمین های 
کشـاورزی را آبـاد کـرده بودنـد، برای تغییر سـند اراضـی وارد عمل شـده اند و 
بدیـن ترتیب در راسـتای طرح ملی سـنددار کـردن اراضی کشـت موقت تعیین 

تکلیـف ایـن زمین ها آغاز شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه روند سـند دار کردن اراضی کشـت موقت ادامـه دارد، یادآور 
شـد: اسـناد صـادر شـده با حضـور مدیر امـور اراضی اسـتان فارس امضـاء و به 

نماینـده زارعین تحویل داده شـد.
مطابـق بـا مقـررات، اراضـی بایـر و دایـر کـه بعـد از پیـروزی انقاب اسـامی 
در اختیـار افـراد غیـر مالـک قـرار گرفتـه و روی زمین هـا تـا پایـان سـال 59 
کشـت کـرده انـد ) کشـت موقـت( بـه حکـم ضـرورت بـه کشـاورزان متصرف 

واگـذار می شـود.

450 دستگاه کمباین، فعال در برداشت
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه آغاز برداشـت گندم، 
جـو و کلـزا در منطقـه گفت: با نزدیک شـدن به اوج برداشـت تعـداد کمباین ها 

افزایـش مـی یابد و به 45۰ دسـتگاه می رسـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
عزیـز رحیمـی افـزود: شـبکه نظـارت بـر عملیـات برداشـت بـا تیم های سـیار 
از کارشناسـان مراکـز و مدیریـت جهـاد کشـاورزی تشـکیل و بـر  متشـکل 

برداشـت محصـول نظـارت دارنـد.
او بـا تاکیـد بـر لـزوم نظـارت دقیـق و مسـتمر کشـاورزان و کارشناسـان بـر 
برداشـت محصـول بیـان کـرد: مرحلـه برداشـت از مهـم تریـن مراحـل زراعی 
بـوده کـه عـدم مدیریـت صحیـح در انجـام آن می توانـد موجب بروز خسـارت 

سـنگین به کشـاورزان شـود.
رحیمـی ابـراز کرد: همزمانـی در برداشـت محصوالت مختلف شـتوی خصوصا 
گنـدم و کلـزا حضـور کمباین هـای بیشـتری را می طلبـد کـه هماهنگی ها به 
منظـور عـدم خـروج کمباین هـا از منطقـه و حضور تعـداد بیشـتری کمباین در 

منطقـه صورت گرفته اسـت.
وی گفـت: بـه منظـور برداشـت کلـزا کمباین هـای تجهیـز شـده بـه هـد و 

غربالگـر مخصـوص سـاقه های کلـزا نیـز تـدارک دیـده شـده اسـت.
 رحیمـی با اشـاره به اینکـه بهره بـرداران بافاصله بعد از برداشـت محصوالت 
شـتوی بـه کشـت محصـوالت صیفـی از جملـه ذرت اقـدام مـی کننـد، بـه 
کشـاورزان توصیـه کـرد: 3۰ درصـد بقایای گیاهـی را به زمین اضافـه کنند که 

ایـن کار موجبـات حاصلخیـزی خـاک را فراهـم خواهد کرد.
نـرخ برداشـت مزارع جـو، گندم و کلزا بر اسـاس مصوبه سـتاد برداشـت غات 
کشـور خواهـد بـود که بـه صـورت هکتاری یا سـاعتی محاسـبه خواهد شـد و 

بـه انواع کمباین های متوسـط، نیمه سـنگین و سـنگین بسـتگی دارد.

کشت شبدر در تناوب با برنج 
در بخش کامفیروز

رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی کامفیروز شـمالی گفـت:۲۰۰ هکتـار از زمین های 
جـای برنـج در ایـن بخـش کـه بـه کشـت شـبدر اختصـاص یافتـه بـود، بـا آغاز 

کشـت برنـج بـرای تامین کود سـبز بـه خـاک برگردانده شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
ابراهیـم عسـکری افـزود: شـبدر در مهـر و آبـان پارسـال بـدون عملیـات زراعی 
در زمین هـای جـای برنـج کشـت و پـس از دو بار برداشـت بـه خـاک برگردانده 

است. شـده 
وی افـزود: در شـرایط معمـول شـبدر در سـه مرحلـه برداشـت می شـود، ولـی در 
کشـت شـبدر بـرای تامین کود سـبز، بعد از چیـن دوم با 3۰ درصـد بقایا به خاک 

می شـود. برگردانده 
عسـکری بـا اشـاره بـه ایـن کـه متوسـط عملکردشـبدر در منطقـه چهـار تن در 
هکتـار اسـت، تصریـح کـرد: عـاوه بـر تامین کود سـبز بیـش از 8۰۰ تن شـبدر 

علوفـه نیـز تولیـد شـد کـه مـورد اسـتفاده دامـداران قـرار می گیرد.
او مـی گوید:شـبدر بـه راحتـی با مدیریـت صحیـح در زمین های شـالیزاری بدون 

هیـچ گونـه عملیـات خاک ورزی و بعد از برداشـت برنج، قابل کشـت اسـت.
مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی کامفیروز شـمالی شهرسـتان مرودشـت گفت: به 
دلیـل وجـود غده هـای تثبیـت کننـده ازت کـه در ریشـه آن وجـود دارد، این گیاه 

نقـش مهمـی در حاصلخیـزی خاک ایفـا می کند.
عسـکری افزود: شـبدر به دلیل رشـد سـریع و تراکم باال و امکان برداشـت مکرر 

می توانـد بـر علف های هـرز غلبه کـرده و آن هـا را از بین ببرد.
شـبدر یکـی از گیاهـان بـا ظرفیـت مناسـب بـرای تثبیـت ازت خـاک و از لحـاظ 
تامیـن نیـاز غذایی دام، کود سـبز و پوشـش گیاهـی دارای اهمیت ویژه ای اسـت.

نخستین کلینیک گیاهپزشکی در کامفیروز جنوبی 
افتتاح شد

افتتـاح یـک کلینیـک  از  رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی کامفیـروز جنوبـی 
گیاهپزشـکی در ایـن منطقـه خبـر داد و گفت: در این کلینیک سـه نفـر از فارغ 
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التحصیـان کشـاورزی مشـغول بـه کار شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
تجهیـزات  از  اسـتفاده  بـا  کلینیـک  ایـن  کـرد:  اظهـار  قاسـمی  نقـی  علـی 
گیاهپزشـکی، بـه منظـور شناسـایی آفات و بیماری هـای گیاهـی از جمله کنه، 

شـته، بیماری هـای قارچـی، باکتریایـی در سـطح منطقـه فعالیـت دارنـد.
قاسـمی افـزود: عـاوه بر شناسـایی آفات، ارائـه راهکارهای الزم بـرای کنترل 
و پیشـگیری از آفـات و بیماری هـای گیاهان و همچنین اسـتفاده از روش های 
کنتـرل بیولوژیـک در جهـت کاهـش روش هـای شـیمیایی از دیگـر اقدامـات 

کلینیک های گیاهپزشـکی اسـت.
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی کامفیـروز جنوبـی تصریـح کـرد: کشـاورزان و 
باغـداران مـی تواننـد عـاوه بـر جهـاد کشـاورزی بـه کلینیک ها نیـز مراجعه 
کننـد و مشـکات زراعـی خود را با کارشناسـان کلینیک مطرح کننـد و از ارائه 

راهکارهـای الزم توسـط کارشناسـان بهره مند شـوند.
قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکـه کلینیک های گیـاه پزشـکی بین بخـش دولتی و 
خصوصـی فعالیـت مشـترک دارنـد، یادآورشـد: همـه دسـتورالعمل هایی که از 
سـوی بخـش دولتی و سـازمان حفظ نباتات ارسـال می شودتوسـط کلینیک ها 

نیز الزم االجراسـت.
و  آفـات  از  ناشـی  خسـارت های  کاهـش  بـرای  نباتـات  حفـظ  سـازمان 
بیماری هـای گیاهـی گنـدم، برنـج، کلـزا و باغـات و سـایر محصـوالت امکان 
حضـور فعـال کارشناسـان گیـاه پزشـکی در مـزارع و باغ هـا را از طریـق ایـن 

کلینیک هـا فراهـم کـرده اسـت.
1۲ کلینیـک گیاهپزشـکی در مرودشـت مجـوز مجـوز فعالیت دارنـد و خدمات 

گیـاه پزشـکی بـه کشـاروزان ارائه مـی دهند.

مبارزه غیر شیمیایی با آفات انار
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی سـیدان از کنتـرل آفـات بـه روش هـای غیـر 
شـیمیایی و حشـره کش هـای گیاهـی در 7۰ هکتـار بـاغ انـار در سـه سـال 

گذشـته در ایـن منطقـه خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مدودشـت، 
پرویـز فـاح بـا بیـان اینکه بـه دلیل عدم مصـرف سـموم شـیمیایی و فعالیت 
حشـرات مفیـد آفـت شـته به طـور طبیعی کنترل می شـود، افـزود: اسـتفاده از 
روش هـای مکانیکـی و غیرشـیمیایی در ایـن باغ هـا افزایش عملکرد، نسـبت 

بـه باغ هـای مجـاور را در بر داشـته اسـت.

فـاح بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده از تجهیـزات غیر شـیمیایی مثـل تله های 
فرمونـی و نـوری از دالیـل کنتـرل جمعیـت آفـات در باغ هـای مذکور اسـت، 
اظهـار کـرد: سـم زیسـتی پالیزیـن از جملـه سـموم مـورد اسـتفاده در ایـن 

باغ هاسـت.
بـه گفتـه وی؛ تلـه گـذاری و جمـع آوری میوه هـای آلـوده، از دیگـر دالیـل 

موفقیـت آمیـز کنتـرل آفـات در ایـن باغ هـای انـار اسـت.
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی سـیدان بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن بـاغ هیچ 
گونـه سـم شـیمیایی علیـه آفـات و علف های هرز اسـتفاده نشـده اسـت، خاطر 
نشـان کـرد: کنتـرل علف هـای هرز نیز بـه روش وجین دسـتی صـورت گرفته 

مـی گیرد. 
او بـا بیـان اینکـه در پـروژه الـزام بـه تولیـد محصـوالت گواهـی شـده، تولیـد 
هشـت محصـول در دسـتور کار جهاد کشـاورزی قـرار دارد، بر کنتـرل آفات به 

روش هـای غیـر شـیمیایی و بیولوژیکـی تاکیـد کرد. 
بـا توجـه به عواقـب مصرف سـموم دربدن انسـان، به خصوص درمورد سـمومی 
کـه سـرطان زایی آنهـا بـه اثبـات رسـیده اسـت، بایـد تـاش شـود بـا ایجـاد 
شـرایط مناسـب کشـاورزی، از میـزان خطـرات ایـن سـموم کاسـته شـود و به 

سـوی تولیـد محصول اسـتاندارد گام برداشـته شـود. 

گشایش نمایشگاه عفاف و حجاب در 
مدیریت جهاد کشاورزی

عرضـه  از  مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عقیدتـی  رابـط 
مناسـبت  بـه  نمایشـگاه  قالـب  در  حجـاب  و  عفـاف  فرهنگـی  محصـوالت 

داد. خبـر  شهرسـتان  ایـن  در  کرامـت  دهـه  گرامیداشـت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
سـیده لیـا موسـوی افـزود: ایـن نمایشـگاه از یازدهم تیـر ماه به مـدت دو روز 
در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی برگـزار و محصـوالت فرهنگی بـا تخفیف 

۲۰ درصـدی عرضه شـد.
نمایشـگاه در چندیـن بخـش عرضـه محصـوالت  ایـن  بـه گفتـه موسـوی؛ 
فرهنگـی، عفـاف و حجاب و کتاب، پوسـتر و پاسـخ به سـواالت شـرعی برگزار 

. شد
 رابـط عقیدتی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، هـدف از پرپایی 
ایـن نمایشـگاه را ترویـج فرهنـگ عفـاف و تشـویق همـکاران بـه اسـتفاده از 

محصـوالت فرهنگـی وعفـاف و حجـاب عنـوان کرد.
موسـوی بـا بیـان اینکه گسـترش فرهنـگ حجاب و عفـاف آثـار و نتایج مهمی 
در بـر دارد، تصریـح کـرد: ایجـاد سـامت و آرامش روانـی در آحاد افـراد جامعه 

با حجـاب و عفـاف پیوند دارد.
امـام جمعـه موقت شهرسـتان، رابطیـن امور بانوان ادارات شهرسـتان و پرسـنل 

مدیریـت و مراکـز جهاد کشـاورزی از این نمایشـگاه بازدیـد کردند.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

 برای اولین بار قارچ گانودرما  در نی ریز تولید شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز گفت: بـرای اولین بار در نـی ریز در 

سـطح صد متر مربـع قـارچ گانودرما به تولید رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری بـا اشـاره بـه اینکـه قـارچ گانودرمـا ماهیـت دارویـی دارد، 
ابرازکـرد: ایـن طـرح بـا اعطای تسـهیات 5۰ میلیـون تومانی راه انـدازی و به 

بهره بـرداری رسـیده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن واحـد بـا اسـتفاده از پنـچ تـن کمپوسـت دو هـزار کیلوگرم 

گانودرمـای تـر و 3۰۰ کیلوگـرم گانودرمـای خشـک تولیـد مـی کند. 
 او افزود: این قارچ در فصل تابسـتان رشـد بهتری در مقایسـه با زمسـتان دارد 

و در طول دوره رشـد چهار ماهه، سـه مرتبه برداشـت می شـود.
بصیـری اظهارکـرد: قـارچ گانودرما به 
سـلطان قارچ هـا معـروف و در درمان 
کبـد چـرب، دیابـت و چربـی خـون 
موثـر اسـت و در حال حاضـر در بازار 
بـه قیمـت هـر کیلوگـرم بالـغ بر یک 
میلیـون تومـان بـه فروش می رسـد.

صدور اولین
"پروانه کاربرد نشان حدمجاز آالینده ها"

برای زعفران فارس 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: اولیـن پروانه کاربرد نشـان 
حـد مجـاز آالینده هـا در فـارس بـرای مزرعـه احمـد خسـروپور زعفـران کار 

نمونـه اسـتانی، در سـطح پنـج هکتـار صادر شـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، علیرضا 
بصیـری افـزود: بر اسـاس ایـن گواهینامه که زیر نظر سـازمان جهادکشـاورزی 
و اداره کل اسـتاندارد اسـتان فـارس صـادر می شـود، حـد مجـاز آالینده هـا و 

باقیمانـده سـموم و آفـت کش هـا مورد تایید اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه محصـول گواهی شـده بـه محصولی اطاق می شـود 
کـه حداقـل ترکیبـات سـمی در آن وجود داشـته باشـد، ابـراز کرد: در بسـیاری 
از کشـورهای جهـان از جملـه ایـران، اسـتانداردهای داخلی به منظـور مدیریت 
تولیـد وجـود دارد کـه ایـن گواهـی یکـی از آنهـا بـوده که بـا همـکاری وزارت 
خانه هـای جهادکشـاورزی و بهداشـت و درمـان و زیرنظـر ادره کل اسـتاندارد 

می شـود. صادر 
بصیـری بـا اشـاره به صـدور اولیـن گواهـی ارگانیـک انـار و گواهی حـد مجاز 
آالینده پسـته فارس در نی ریز در سـال گذشـته، یادآور شـد: تولید محصوالت 
گواهـی شـده، سـالم و ارگانیـک از اولویت هـای بخـش کشـاورزی اسـت کـه 
در همیـن زمینـه مراجـع مربـوط پـس از آزمایش هـای الزم، اقـدام بـه صـدور 
گواهی هـای ICM، اسـتاندارد تشـویقی و ارگانیـک مـی کنند کـه در راس همه 

آنهـا گواهینامـه مدیریـت محصوالت کشـاورزی ارگانیک قـراردارد.
شهرسـتان نی ریز در سـال های اخیر در زمینه ترویج و توسـعه کشـت گیاهان 
دارویـی رشـد چشـمگیری داشـته اسـت و در حال حاضـر 1۰۲ هکتـار زعفران 

را زیر کشـت دارد.

    

 توزیع مرغ منجمد داخلی

بـه منظور تنظیـم بازار گوشـت؛ شـرکت پشـتیبانی 
کارگـروه  مصوبـات  اسـاس  بـر  فـارس  دام  امـور 
تنظیـم بـازار، گوشـت مـرغ منجمـد داخلی بـا نرخ 
عمده مصـوب 1۲۹۰۰ تومـان و بـرای مصرف کننده 

1۳۵۰۰ تومـان توزیـع می کنـد.

کارگـری،  کارمنـدی،  اتحادیه هـای  و  تعاونی هـا 
افـق  زنجیـره ای  فروشـگاه های  اتـکا،  فرهنگیـان، 
کـورش، رفـاه، تیرازیـس، جانبـو، اصنـاف فعـال و 
... می تواننـد در اسـرع وقـت بـا در دسـت داشـتن 
درخواسـت کتبـی بـه آدرس بولوار چمـران، روبروی 
بیمارسـتان حافـظ - شـرکت پشـتیبانی امـور دام - 

مراجعـه فرماینـد. 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس64
شماره 62 - تیـرمـــــــاه 1399

سیمای کشاورزی شهرستان آباده در یک نگاه

بیژن هوشبر
معاون اداری مالی

مهدی امینی
سرپرست مدیریت 

داوود لطفی آزاد
معاون فنی

موقعیت جغرافیایی اقلیمی و تقسیمات کشوری: 
آبــاده واژه ای اســت فارســی و معنــی محــل آبــاد را مــی رســاند، ویژگی هــای 
تاریخــی و کاوش هــای باســتان شناســی پیشــینه ســکونت در محــدوده فعلــی 
ــده  ــه جامان ــار ب ــد آث ــاده را هــزاره اول قبــل از میــاد مــی دان شهرســتان آب
از دوره ســامانیان ماننــد قصــر بهــرام ســورمق و قلعــه باســتانی ایزدخواســت 
شــواهد مطمئنــی از شــکوفایی فرهنــگ و تمــدن در ایــن گســتره جغرافیایــی 

اســت. 
وســعت شهرســتان 74۰۰ کیلومترمربــع )6 درصــد اســتان فــارس( و در 
ــر اســاس  ــرار دارد جمعیــت آن ب ــه ۲75 کیلومتــری از مرکــز اســتان ق فاصل
سرشــماری ســال 1395، 1۰۰831 نفــر اســت کــه دارای یــک بخــش 
مرکــزی و 5 دهســتان بهمــن، ســورمق، ایزدخواســت، بیــدک و خسروشــیرین 
ــهر  ــن ش ــارس و هفتمی ــتان ف ــت اس ــهر پرجمعی ــن ش ــاده نهمی ــت و آب اس
بــزرگ ایــن اســتان اســت کــه اراضــی مســتعد کشــاورزی 186 هــزار هکتــار 
و دارای 1۲ هــزار نفــر بهــره بــردار اســت کــه 3۰ درصــد اشــتغال شهرســتان 

را شــامل مــی گــردد.

کشاورزی شهرستان آباده در یک نگاه:

منابــع تأمیــن آب شهرســتان: 16۰۰ حلقــه چــاه عمیــق و نیمــه عمیــق، ۲۰8 
رشــته قنــات، 5 رشــته رودخانــه و 7۲ دهنــه چشــمه 

متوســط بارندگــی پنــج ســال اخیــر: 131/1 میلیمتــر متوســط بارندگــی ســال 
زراعــی 1398-99: ۲1۲ میلیمتــر

میــزان تولیــد محصــوالت زراعــی )گنــدم، جــو، ذرت، چغنــدر، کلــزا و 
حبوبــات(: 34۰ هــزار تــن 

میــزان تولیــد محصــوالت باغــی )بــادام، انگــور، گــردو، ســیب و پســته( : 6۰ 
هــزار تــن 

1.1۰۰.۰۰۰ رأس دام ســبک و ســنگین، 69 واحــد مرغــداری، 11 حوضچــه 
پــرورش ماهــی و 118 نفــر زنبــوردار 

- میزان تولید گوشت قرمز 17 هزار تن )مقام پنجم استان (
- میزان تولید گوشت سفید 13 هزار تن ) مقام دوم استان (

- میزان تولید شیر 4۰ هزار تن ) مقام چهارم(
- میزان تولید تخم مرغ 4۲۰ تن 

- میزان تولید عسل 3۰۰ تن 
- میزان تولید ماهی ۲1۰ تن 

فعالیت اداره امور زیربنایی: 
میزان اجرای آبیاری تحت فشار طی 5 سال اخیر: 

یارانه دولت / میلیون نواریقطره ایآبیاری بارانیسال
ریال

139469۰/457/7-4۰۰۰۰
13956۲1/893/31۰3/81۲۰۰۰
1396699/311۲/71۰4/454۰۰۰
13977۰/483135/633۰۰۰
1398634/777/318۰۰۰
۲354/9381/44۲1/1157۰۰۰جمع

فعالیت های اداره بهبود تولیدات گیاهی:
اداره تولیــدات گیاهــی شهرســتان در زمینه هــای محصــوالت زراعــی و باغــی 
و گیاهــان دارویــی بــا رویکــرد اســتفاده بهینــه از منابــع آب و خــاک توســعه 
ــه  ــه ای ترویــج گیاهــان دارویــی کنتــرل آفــات و بیماری هــا ب کشــت گلخان
ــد  ــی نمای ــت م ــالم فعالی ــول س ــد محص ــت تولی ــا محوری ــک ب روش بیولوژی
شهرســتان آبــاده بــه واســطه برخــورداری از تنــوع اقلیمــی از تنــوع محصوالت 

زراعــی و باغــی برخــوردار مــی باشــد. 

مهمترین محصوالت زراعی:

میزان تولید محصول/ تنسطح زیرکشت/ هکتارنام محصول

1468320425گندم

102150کلزا

19827334جو

42100ارزن

12502500لوبیا

1572880نخود

434.5566عدس

30011100چغندرقند

13104شبدر

225418016یونجه
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مهمترین محصوالت باغی: 

میزان تولید محصول/ تنسطح زیرکشت /هکتارنام محصول

938/8061714بادام

251/494550گردو

748/156701انگور 

1492/0513832سیب 

216/221227هلو

640/134372زردآلووقیسی

10/632آلبالو

17/6250/073زعفران

8/50/025گیاهان دارویی

مکانیزاسیون:
تعدادنوع ماشین آالت

825تراکتور

9کمباین

4کشت مستقیم

47بذرکار

44عمیق کار دیم

16ردیف کار

5فیدرمیکسر

19خاکورزحفاظتی

21اتوپالر

1پنوماتیک

صنایع کشاورزی

ف
عنوان طرح های دارای ردی

پروانه بهره بردای

طرح های 
دارای جواز 

تاسیس
تعدادوضعیت فعالیت

1فعالتولید عرقیات گیاهی1

بسته بندی بسته بندی عسل۲
1هر دو واحد غیر فعالعسل

1غیر فعالبسته بندی قارچ3
۲فعالسردخانه دو مداره4
1غیر فعالبسته بندی کشمش5

یک واحد فعال وصنایع لبنی6
۲یک واحد غیر فعال

بسته بندی سبزی 7
1تروخشک

1فعالتولیدکودهای آلی8
1غیرفعالنوشیدنی گیاهی9

بسته بندی 1۰
1غیرفعالعلوفه

تولید کود 11
1غیرفعالکمپوست

1۲
بسته بندی 
سبزیجات و 

خشکبار
1غیرفعال

1غیرفعالبسته بندی حبوبات13

درجه بندی و بسته بندی 14
1غیرفعالمیوه
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اداره ترویج و آموزش کشاورزی:
سایت های الگوئی ترویجی ایجاد شده:

زراعی 6 مورد – باغبانی 4 مورد

فعالیت های اداره بهبود تولیدات دامی: 

1- افزایــش ۲۰ درصــد اشــتغال بــه واســطه وجــود مجتمــع دامــی وزیرآبــاد 
و ایزدخواســت

ــن  ــال در ســطح شهرســتان کــه ای ــرغ گوشــتی فع ــت 5۰ واحــد م ۲- فعالی
ــده  ــوار گردی ــتان های همج ــتان و اس ــن شهرس ــن پروتیی ــب تامی ــر موج ام

اســت
3- افزایــش فعالیت هــای زنبــورداری بــه علــت تنــوع آب و هوایــی و شــرایط 

مناســب پوشــش مرتعــی )تولیــد 3۰۰ تن عســل(
4- توجــه بــه امــر اصــاح نــژاد و ثبــت رکــورد و مشــخصات در گاوداری های 
ــده  ــدی گردی ــای تولی ــزوده واحده ــش ارزش اف ــب افزای ــه موج ــود ک موج

اســت. 
5- اصاح نژاد در دام سبک تامیزان 6۰ درصد

6- تولید محصول سالم در مرغداری های فعال شهرستان
ــای  ــری اهرم ه ــا بکارگی ــنگین ب ــذاری دام ســبک و س ــت گ 7- طــرح هوی

خدماتــی جهــت پیشــبرد ایــن طــرح.
8- جــذب تســهیات تــا 7۰ درصــد در حــوزه دام و طیــور در شهرســتان آبــاده 

انجام شــده اســت.
9- توســعه دام ســبکی داشــتی در محیط هــای بســته و بــه صــورت زنجیــره 

تولیــد در شهرســتان 
1۰ - افزایش 3 واحد پرورش شترمرغ صنعتی 

اداره امور اراضی:
نظارت بر طرح های واگذاری: 

نظارت بر طرح های تبصره 4 ماده 1: 7 مورد ۲/8 هکتار
مجــوز تبصــره 4 صادرشــده: اســتخر: ۲ مورد-گلخانــه: 1 مــورد- اتــاق 

نگهــداری محصــوالت کشــاورزی )انبــار(: 1مــورد
ترمیم دیوار و حصار کشی: ۲7مورد
مجوز تبصره یک صادر شده: 3مورد

تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده: 49 مورد 
قلع و قمع تبصره ۲: ۲ مورد

قلع و قمع قطعی: 3 مورد
تعداد احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر: 1مورد

تعداد آرا بدوی: 9
طرح دعوی: 1۰ مورد
دعاوی حقوقی:4مورد

حفظ کاربری ماده 8: 1 مورد
رفع تداخات: ۲1 پاک مطروحه )7 پاک اولویت دار(

سند چشم انداز کشاورزی شهرستان:
توسـعه روش هـای نویـن آبیـاری در مـزارع و باغات در جهـت مدیریت تقاضـا و بهره 
وری آب کـه بـه گفتـه رئیـس سـازمان مهمتریـن اولویت و اسـتراتژی سـازمان متبوع 

می باشـد.
توسـعه کشـت های گلخانـه ای بـه منظور افزایـش تولیـد در واحدهای کنترل شـونده 

و در راسـتای نیـل به اهداف سـازمانی
کاهـش سـطح کشـت محصـوالت بـا نیـاز آبـی بـاال از جملـه صیفـی جات بـا هدف 

حفـظ منابـع آب موجود
توسعه کشت زعفران و گل محمدی

افزایش سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک و تولید محصول سالم و گواهی شده
توسعه دامداری های صنعتی به منظور افزایش تولید در واحد سطح

تجهیز و نوسازی مرغداری های صنعتی
توسعه زنبورداری و پرورش شترمرغ . مرغ بومی و بلدرچین

گسـترش صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و بسـته بنـدی و احـداث سـردخانه محصـوالت 
کشاورزی

بـا  کشـاورزی  مختلـف  بخش هـای  در  سـرمایه  کارو  نیـروی  وری  بهـره  ارتقـا 
شـده  ریـزی  برنامـه  و  مـدون  آموزش هـای 

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی

جـذب سـرمایه گـذار در بخـش کشـاورزی و ایجـاد بسـتر الزم بـرای حضـور فعـال 
سـرمایه گـذاران در بخـش کشـاورزی شهرسـتان

کاشت محصوالت با ارزش افزوده باال 
ایجـاد شـهرک های گلخانـه ای و مجتمع هـای دامـی جهت اشـتغال در شهرسـتان با 

توجـه به خشکسـالی و شـرایط اقلیمی 
آموزش و توانمندسازی بهره برداران زراعی باغی دامی و زنان روستایی و عشایری
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

افزایش تولید و بهره وری واحدهای پرورش طیور 
مجاز از اهداف بسیار مهم تولید است

مدیـرکل دفتـر امـور طیـور وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: افزایـش تولیـد و 
بهـره وری واحدهـای پـرورش طیـور مجاز و تسـهیل روند ارائه خدمـات به این 

واحدهـا از اهـداف بسـیار مهـم تولید اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، غامرضـا 
ملـک نیـا افـزود: در همیـن راسـتا ضمن بررسـی تهدیدهـای موجود، اقـدام به 
شناسـایی واحدهـای غیـر مجاز گردیـده و با واحدهـای متخلف برابـر با ضوابط 

قانونـی برخوردهـای خوبـی صـورت گرفته اسـت.
وی بیـان کـرد: واحدهـای غیرمجـاز تهدیـدی بـرای واحدهـای مجـاز تلقـی 
می شـود و پیامدهـای اقتصـادی آن در ایـن حـوزه مـی توانـد در رونـد تولیـد 

باشـد. اثرگذار  بسـیار 
ملـک نیـا ضمن تقدیر و تشـکر از اقدامات صـورت گرفته در این اسـتان، اظهار 
کـرد: تسـریع در ادامـه رونـد سـاماندهی و افزایش بهـره وری واحدهـای طیور 

برابـر ضوابـط قانونی تـا حصول نتیجـه نهایی پیگیری شـود.

جلسـه بررسـی واحدهـای طیـور غیرمجـاز بـا حضـور ملک نیـا مدیـرکل دفتر 
امـور طیـور وزارت جهـاد کشـاورزی، فرشـته مرندی پـور دبیر سـتاد هماهنگی 

صـدور پروانه هـای وزارت جهـاد کشـاورزی، کرامـت الـه کیومرثـی معـاون 
بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیـد رضـا 
ناظمـی مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس و کارشناسـان این حـوزه در محل 
سـالن جلسـات اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس برگزار شـد و در این جلسـه 
گزارشـی از برنامه هـای صـورت گرفتـه در ایـن حـوزه ارائـه و نتایـج اقدامـات 

انجـام شـده مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

اختصاص 71 میلیارد تومان تسهیالت 
جهت حمایت از عشایر فارس

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس از اختصاص 71 میلیارد تومان تسـهیات 
بـه عشـایر فارس در سـال 98 خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی با اشـاره بـه اینکه جامعه عشـایر فارس با داشـتن بیش از سـه میلیون 
راس دام سـبک نقـش مهمـی در اقتصـاد و تامیـن نیازهـای پروتئینـی جامعـه 
دارد، افـزود: در ایـن راسـتا بـرای تقویت بنیان تولید عشـایر تسـهیات زنجیره 
گوشـت قرمـز در اختیـار عشـایر قـرار گرفـت تا زمینـه اشـتغال بـرای خانواده، 
بهبـود معیشـت و افزایـش درآمـد بـرای ایـن جامعـه مولـد و کـم توقـع فراهم 

 . د شو
وی تصریـح کـرد: در سـال 1398 از محـل صندوق توسـعه ملی بنـد ب تبصره 
5۲، مبلـغ 55 میلیـارد تومان تسـهیات سـرمایه در گردش بـا کارمزد ده درصد 
بـا عاملیـت بانک کشـاورزی به اسـتان فـارس اختصاص یافت که خوشـبختانه 
بـا اسـتقبال خـوب بهره بـرداران و همـکاری بانـک کشـاورزی و بهـره گیـری 
از سـهم سـایر اسـتان هایی کـه امـکان جـذب بـرای آنهـا فراهـم نبـوده جمعًا 
شـصت میلیـارد و 78۰ میلیـون تومـان بـا جـذب 1۰9 درصـد صـورت گرفتـه 

است. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: تسـهیات خشکسـالی از ماده 1۰ و1۲ به 
مبلـغ ده میلیـارد و 3۲۰ میلیـون تومـان بـرای کمک به آسـیب دیدگان ناشـی 
از خشکسـالی بـه ایـن جامعـه اختصـاص یافتـه کـه ایـن تسـهیات در قالـب 
شـرکت های تعاونـی عشـایری، مدیریـت بحـران، گیاهـان دارویـی و صندوق 

خـرد زنـان کـه بـا جذب صـد درصـد در اختیار عشـایر قـرار گرفته اسـت. 
وی یـادآور شـد: در سـال 1399 در صـورت تامیـن اعتبـار، ایـن تسـهیات بـا 

شـرایط ذکـر شـده بـه جامعـه هـدف پرداخـت خواهد شـد. 
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توزیع بیش از 15 هزار تن جو 
در بین عشایر فارس

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس گفت: بـرای تامیـن نیاز سـه میلیون دام 
عشـایر بیـش از 15 هـزار تـن جـو خریـداری و در بیـن عشـایر اسـتان توزیـع 

است.  شـده 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی افـزود: امسـال بـه دلیـل مطلـوب بـودن کشـت جـو و بـا توجـه بـه 
اهمیـت حفـظ دام و نیـاز دام عشـایر بـه ایـن محصـول 14 شـرکت تعاونـی و 
اتحادیـه عشـایری اسـتان آمادگی خرید جو را اعام وسـعی شـده جـو از منابع 
داخلـی و از محصـوالت کشـاورزان اسـتان خریـداری تهیـه و در بیـن عشـایر 

گردد. توزیـع 
وی بـا اشـاره بـه نقش عشـایر در گردش اقتصاد کشـور گفت: در همین راسـتا 
طـی دوره سـه ماهه نخسـت سـال جـاری هفت هـزار و 1۰۰ تن جـو داخلی و 
هشـت هـزار و ۲57 تـن جو خارجی توسـط مجموعـه این مقام مسـئول خاطر 
نشـان کـرد: ایـن اقـدام بـا هـدف تنظیـم بـازار ایـن نهاده هـا، افزایـش تولید 
گوشـت قرمـز و کاهـش هزینه عشـایر و همچنیـن افزایش درآمـد خانوارهای 

عشـایری انجام شـده است. 

افتتاح پایگاه اطفاء حریق عشایری در فارس
مدیـرکل امور عشـایر اسـتان فارس گفـت: اولین پایـگاه اطفا حریق عشـایری 

در منطقه عشـایری کنج کائدی شهرسـتان مرودشـت افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی افـزود: بـا توجه بـه بارندگی های سـال گذشـته و ابتدای سـال جاری 
عرصه هـای منابـع طبیعـی از پوشـش گیاهـی مناسـبی برخـوردار بـوده کـه با 
گـرم شـدن هـوا خطر وقوع آتـش سـوزی در مراتع افزایـش یافته کـه تاکنون 
نیـز چندیـن فقـره آتـش سـوزی در مناطـق مختلـف عشـایری اسـتان فارس 
رخ داده، کـه در ایـن خصـوص عشـایر منطقـه در اطفـاء حریـق سـهم موثری 

اند.  داشـته 
وی بیـان کـرد: در راسـتای حفاظـت و توسـعه از عرصه هـای منابـع طبیعی با 
عنایـت بـه هماهنگـی صـورت گرفتـه از طریـق همیـاری عشـایر منطقه کنج 
کائـدی یـک دسـتگاه دمنده خریـداری و تعـدادی آتش کوب و بیل نیز توسـط 

اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان در اختیار عشـایر قرار گرفته اسـت. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: ازجمله مزایای تشـکیل شـدن این پایگاه 
اطفـاء حریـق محافظـت از مراتعـی کـه در اختیـار عشـایر قرار گرفتـه، کاهش 
اطفـاء آتـش سـوزی های عمـدی و سـهوی مـزارع کشـاورزی منطقـه کـه 

مشـکات عدیـده بـرای عمـوم مـردم بوجـود آورده اسـت نیز می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن پایـگاه در منطقـه بـوم گـردی عشـایری بـا حضـور 

بخشـدار سـیدان و مسـئولین ادارات مربوطـه افتتـاح گردیـد.

اولین شورای حل اختالف ویژه عشایر در شهرستان 
مرودشت راه اندازی شد

مدیر کل امور عشـایر اسـتان 
راسـتای  در  گفـت:  فـارس 
مصوبـات  کـردن  اجرایـی 
سـفر ریاسـت قـوه قضاییه به 
اسـتان فـارس اولین شـورای 
ویـژه عشـایر  اختـاف  حـل 
مرودشـت  شهرسـتان  در 

شـد. راه انـدازی 
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل بهرامی 
افـزود: شهرسـتان مرودشـت یـک شهرسـتان 4 فصـل عشـایری اسـت و هـم 
چنیـن چهـار راه تردد عشـایر شهرسـتان های شـمالی و جنوبی اسـتان در فصل 
کـوچ بـوده و میزبـان جمعیـت بالـغ بـر 8 هـزار نفـر از عشـایر ایـل خمسـه و 
قشـقایی در خـود جـای داده کـه با پیشـنهاد رئیس اداره امور عشـایر مرودشـت 
و موافقـت ریاسـت دادگسـتری این شهرسـتان این شـورای راه اندازی شـد که 
تمامـی مسـائل عشـایر شـامل حـل و اختافـات فـردی و قومـی در این شـورا 

مورد رسـیدگی قـرار خواهـد گرفت.
وی با اشـاره به انعقاد تفاهم نامه بین اداره امور عشـایر و دادگسـتری شهرسـتان 
مرودشـت بـرای راه اندازی شـورای حل و اختاف ویژه عشـایر بـرای اولین بار 
در اسـتان تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی ایـن شـورا کاهـش مراجعات عشـایر به 
دادگسـتری شـاهد خواهیـم بـود کـه ایـن مسـئله باعـث احیای فرهنـگ ریش 

سـفیدی برای حل و فصل مشـکات عشـایری خواهد شـد. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: سـرعت بخشـی و رسـیدگی به بحث های 
عشـایری و حـل و فصـل مشـکات آنان، عـدم تشـکیل پرونده هـای قضایی، 
واگـذاری حـل و مشـکات بـه ریش سـفیدان و معتمدین عشـایر از اهـداف راه 

اندازی شـورای حل و اختاف در شهرسـتان مرودشـت اسـت. 

عرضه سیلندر گاز و نفت سفید در مناطق 
عشایری فارس

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس گفت: توزیع سـیلندر گاز و نفت سـفید در 
مناطـق عشـایری اسـتان در راسـتای تسـریع، امر سـوخت رسـانی و جلوگیری 
از تخریـب جنگل هـا و مراتـع و ارائـه خدمـات بیشـتر بـه قشـر مولد عشـایری 

صـورت مـی گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، بهرامـی بـا 
بیـان اینکـه عرصه هـای منابع طبیعـی از سـرمایه های ملـی و از ارزش باالیی 
برخـوردار هسـتند، افزود: در راسـتای سیاسـت و اهـداف سـازمانی، جلوگیری از 
آتـش سـوزی مراتـع و تامیـن نیازهـای عشـایر 34 جایـگاه ذخیـره سـوخت بـا 
عاملیت شـرکت تعاونی توزیع سـیلندر گاز و نفت سـفید را در مناطق عشـایری 

اسـتان انجام مـی دهند. 
وی بیـان کـرد: در سـال 98 شـرکت های تعاونـی عشـایری تامیـن و توزیـع 
انـرژی گرمایـی بیـش از 39395۰۰ لیتر نفت سـفید و 45457 باب سـیلندر گاز 

در مناطـق عشـایری را تامیـن نمودند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ۲3 شـرکت تعاونـي تحت نظـر اتحادیه 
تعاونی هـای عشـایری امـر خدمـات رسـاني بـه جامعـه مولد عشـایر در اسـتان 
بویراحمـد، بوشـهر و  اسـتان هاي کهگیلویـه و  از  پهنـاور فـارس و مناطقـي 

اصفهـان را عهـده دار مـي باشـد.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

خدمات رسانی گسترده شبکه تعاون روستایی
در روستاها دیده نمی شود

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس در نشسـت با فرماندار مرودشـت 
گفـت: خدمـات رسـانی گسـترده شـبکه تعاونـی روسـتایی اسـتان فـارس فارغ 
از هیاهـوی رسـانه ای در حوزه هـای مختلـف اعـم از توزیـع آرد، سـوخت، 
نهاده هـای کشـاورزی و دامـی، بیمـه روسـتایی و خریـد انـواع محصـوالت 

کشـاورزی در جامعـه روسـتایی دیـده نمی شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمـی افـزود: خدمـات رسـانی بـه نقـاط محـروم روسـتایی که دسترسـی به 
امکانـات ندارند توسـط شـبکه تعاونی روسـتایی در حـال انجام اسـت به عنوان 
مثـال توزیـع سـوخت و آرد روسـتایی را تـا آخریـن نقطه دسترسـی این شـبکه 
انجـام مـی دهـد در حالی کـه هیچ یک از نهادهـای دیگر این امـکان را ندارند.

وی بـا بیـان اینکـه؛ بیـش از 5۰ درصـد خریـد گندم، جـو و نزدیک بـه نوع ۲۰ 
درصـد محصـوالت صیفی توسـط شـبکه تعـاون روسـتایی انجام می شـود که 
ایـن خریـد بـا دقـت زیاد ثبـت و مسـتند می گـردد، بیان کـرد: خطای انسـانی 
در هـر کاری وجـود دارد و ادعـا نمـی کنـم در شـبکه تعـاون روسـتایی وجـود 
نـدارد امـا چنانچه هـم خطایی باشـد ضریب خطا نسـبت به سـایر فعالیت های 

اقتصادی کمتراسـت. 

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: شـبکه تعـاون روسـتایی در طـول یک 
سـال 4۰۰ تـا 5۰۰ هـزار تـن خریـد گنـدم دارد و ممکـن اسـت در ایـن حجم 
محصـوالت در خریـد چنـد تـن هـم خطایـی صـورت بگیـرد کـه در کل یـک 

صـدم درصـد کل خریـد هـم نخواهـد بـود امـا بـه دلیـل حساسـیت موضـوع 
صدایـی کـه در رسـانه و اخبـار ایجـاد مـی کنـد بـه قدری بـزرگ اسـت که به 
کل شـبکه آسـیب می رسـاند به همین دلیل سـازمان تعاون روسـتایی در حال 
برنامـه ریـزی و اسـتفاده از سـامانه ی جدیـدی جهـت بـه صفـر رسـاندن این 

میـزان خطا اسـت.
وی تصریـح کـرد: تعـاون روسـتایی بـا قشـر محـروم و دور افتـاده سـر و کار 
دارد و تـداوم فعالیت هـای خدمـات رسـانی توسـط همین شـرکت های تعاونی 
تحـت پوشـش شـبکه تعاون روسـتایی امـکان پذیر اسـت امـا چالش هایی که 
بـر سـر راه شـرکت ها قـرار مـی گریـد مانعـی بـرای خدمات رسـانی به قشـر 

محروم روسـتایی اسـت.
رحیمـی بیـان کـرد: ما بـه دنبال کارکردی هسـتیم کـه بتوانیم خدمات رسـانی 
را بـه نحـو شایسـته و درخـور مـردم زحمتکـش روسـتا انجـام دهیم امـا انتظار 
داریـم مدیـران عامـل مـا در شهرسـتان ها از لحـاظ عملکـردی در خدمـات 

رسـانی دستشـان بازتـر باشـد تـا بتوانیـم بازدهی خوبی داشـته باشـیم.
کسب درآمد شرکت های روستایی الزمه ی دوام آنهاست

در ادامـه ایـن دیـدار فرماندار شهرسـتان مرودشـت گفت: شـرکت های تعاونی 
روسـتایی درآمـد، هزینـه ای اسـت و پویایـی و فعالیـت در شـرکت ها الزمه ی 

دوام آنان اسـت.
رهـام پیکری افزود: نیاز اسـت شـرکت های تعاونی روسـتایی چنـد منظوره ای 
باشـند چـرا کـه اگر قرار باشـد بـرای پوشـش هزینه ها کسـب درآمد کنـد باید 

بتواننـد درهمه ی زمینه ها فعالیت داشـته باشـند.
وی بیـان کـرد: چناچـه فعالیـت شـرکت ها مختـص به توزیـع نهاده هـا و مواد 

سـوختی باشـد قـادر بـه پوشـش هزینه هایش نخواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: بـا ارائـه عملکـرد شـفاف تعاونی ها می 
تـوان فعالیـت انجـام شـده توسـط شـرکت ها را بـه گـوش مـردم رسـاند و از 

خدمـات آنـان تقدیـر کرد.

طرح حمایتی دولت از کشاورزان در قالب خرید 
توافقی گوجه فرنگی اجرا شد

مدیر کل سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 
از  دولـت  حمایتـی  طـرح  گفـت:  فـارس 
کشـاورزان در قالـب خریـد توافقـی گوجه 

فرنگـی در فـارس اجـرا شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون 
الـه  هدایـت  فـارس،  اسـتان  روسـتایی 
رحیمـی افـزود: ایـن طرح از ۲6 خـرداد در 
شهرسـتان های زرین دشـت، قیروکارزین، 
داراب، فراشـبند، خنـج، ممسـنی، رسـتم و کازرون اجـرا شـده اسـت و تـا پایان 

برداشـت گوجـه فرنگی ادامـه دارد.
وی بیـان کـرد: در ایـن طـرح از همـکاری دوکارخانـه رب گوجـه فرنگـی در 
شهرسـتان های مرودشـت و کازرون کـه از ظرفیـت و نقدینگـی الزم بـرای 

پرداخـت پـول کشـاورزان برخوردارنـد، اسـتفاده شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در طـرح خریـد حمایتـی، گوجـه فرنگـی از کشـاورزان بـه 
قیمـت هـر کیلـو هـزار تومـان خریـداری می شـود، اظهـار کـرد: 65۰ تـا 7۰۰ 
تومـان آن بسـته بـه نـوع گوجـه فرنگـی از سـوی کارخانه هـای رب گوجـه 
فرنگـی پرداخـت شـده و مابقـی توسـط سـازمان تعـاون روسـتایی به حسـاب 

کشـاورزان واریـز می شـود.
مدیـرکل سـازمان تعـاون روسـتایی فارس بـا بیان این کـه محل تامیـن اعتبار 
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بـرای اجـرای ایـن طـرح تعییـن شـده اسـت، تصریـح کـرد: تـاش می شـود 
نهایتـًا ظـرف 4۰ روز پـول گوجـه فرنگـی کاران از سـوی کارخانـه داران و 

شـرکت تعـاون روسـتایی پرداخت شـود.
 وی تاکیـد کـرد: سـطح زیـر کشـت پیـش بینی شـده بـرای گوجـه فرنگی در 
ایـن فصـل، 5 هـزار و 6۰۰ هکتـار تعیین و سـهم هـر منطقه برای کشـت این 
محصـول مشـخص و بـه مراکـز خدمـات کشـاورزی، کشـاورزان و فرمانداران 

اعام شده بود. 
وی یـادآور شـد: ایـن در حالـی اسـت کـه متاسـفانه کشـاورزان بـه توصیه هـا 
اعتنایـی نکـرده و سـطح زیـر کشـت بـه حـدود ۲5 درصـد بیشـتر از میـزان 

اعامـی، افزایـش و بـه 7 هـزار هکتـار رسـید.
رحیمـی تاکیـد کـرد: مـازاد گوجـه فرنگی در بـازار، باعث شـد کـه قیمت ها به 
شـدت سـقوط کـرده و مرغوب ترین نـوع گوجه فرنگـی، در میدان میـوه و تره 

بـار بیـن 1۲۰۰ تا ۲ هـزار تومان عرضه شـود.
وی بـا بیـان اینکـه قیمـت خریـد گوجـه فرنگـی از کشـاورزان بـه مراتـب از 
قیمت هـای مذکـور کمتـر بـود، اظهار کـرد: قیمت هـا به نحوی کاهش داشـت 

کـه به هیـچ عنـوان پاسـخگوی هزینـه کشـاورزان نبود.

بازدید از مراکز خرید گوجه فرنگی 
شهرستان کازرون

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس در راسـتای نظـارت بـر خریـد 
حمایتـی گوجـه فرنگـی در بازدیـد از مراکـز خریـد گوجـه فرنگـی شهرسـتان 
کازرون گفـت: هـم اکنون در شهرسـتان کازرون سـه کارخانه فـرآوری و تولید 
رب گوجـه فرنگـی بـه نام های بهشـر، 381 و شـارونا طرف قرارداد با سـازمان 

تعـاون روسـتایی مشـغول خریـد گوجه فرنگی هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت 
الـه رحیمـی افـزود: تاکنـون کارخانه هـای مذکـور میـزان 5 هـزار و 16۰ تـن 

گوجه فرنگـی از کشـاورزان شهرسـتان کازرون خریـداری کـرده انـد.
وی بیـان کـرد: شهرسـتان کازرون در سـال زراعی جاری 3۲۰۰ هکتار سـطح 
زیـر کشـت گوجـه فرنگـی دارد کـه تـا پایان فصـل برداشـت، خریـد تضمینی 

ادامـه خواهد داشـت.

فارس با صدها تن مازاد تولید گوجه فرنگی 
مواجه است

مدیـر کل سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس گفت: امسـال هم کشـاورزان 
اسـتان به توصیه های اعام شـده از سـوی سـازمان تعاون روسـتایی و سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اعتنـا نکـرده و باعـث شـدند بـاز هم با مـازاد محصـول گوجه 

شـویم.  مواجه  فرنگی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعاون روسـتایی اسـان فـارس، هدایت اله 

رحیمـی در گفـت و گـو با سـرویس اقتصـادی خبر جنـوب اظهار کرد: سـطح زیر 
کشـت پیـش بینی شـده بـرای گوجه فرنگـی در این فصـل 56۰۰ هکتـار تعیین 
شـده بـود که سـهم هر منطقـه برای کشـت این محصول مشـخص و بـه مراکز 

خدمـات کشـاورزی، کشـاورزان، امامـان جمعـه و فرمانداران اعام شـده بود.
وی افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه متاسـفانه کشـاورزان بـه توصیه هـا اعتنایی 
نکـرده و سـطح زیر کشـت به حـدود ۲5 درصد بیشـتر از میزان اعامـی افزایش 

یافـت و بـه 7 هزار هکتار رسـید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن وضعیـت باعـث شـد کـه بـه دلیـل 
مـازاد گوجـه فرنگـی قیمت هـا به شـدت سـقوط کـرده و در میـدان میـوه و تره 
بـار هرکیلـو گوجـه فرنگـی بیـن 1۲۰۰ تا ۲ هـزار تومان کـه مرغـوب ترین نوع 

گوجـه فرنگـی بـود عرضه شـود.
مدیـر کل سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس بـا بیـان اینکـه قیمـت خریـد گوجه 
فرنگـی از کشـاورزان بـه مراتـب از قیمت هـای مذکـور کمتـر بـود اظهـار کـرد: 
قیمت هـا بـه نحـوی کاهـش داشـت کـه بـا هیـچ عنـوان پاسـخگوی هزینـه 

نبود. کشـاورزان 
وی تصریـح کـرد: بـرای حمایـت از گوجـه کاران فـارس طـرح خریـد حمایتـی 
گوجـه فرنگـی بـه قیمـت هر کیلو هـزار تومـان در دسـتور کار قرار گرفـت که از 

۲6 خـرداد مـاه اجرایی شـد.
رحیمـی بـا بیـان اینکـه گوجـه فرنگـی مـازاد در شهرسـتان های زریـن دشـت، 
داراب، فراشـبند، خنـج، ممسـنی، رسـتم و کازرون قـرار دارد اظهـار کـرد: در این 
طـرح از همـکاری در کارخانـه رب گوجـه فرنگـی در مرودشـت و کازرون کـه از 
ظرفیـت الزم بـرای فرآوری گوجـه فرنگی و از نقدینگی الزم بـرای پرداخت پول 

کشـاورزان برخوردارند اسـتفاده شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: در طـرح مذکـور گوجـه فرنگـی از کشـاورزان به قیمـت هر کیلو 
هـزار تومـان خریـداری می شـود کـه 65۰ تا 7۰۰ تومان آن بسـته بـه نوع گوجه 
فرنگـی از سـوی کارخانـه جـات رب گوجه فرنگی پرداخت شـده و مابقی توسـط 

سـازمان تعاون روسـتایی به حسـاب کشـاورزان واریز مـی گردد.
مدیـرکل سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس بـا بیـان اینکـه گوجـه فرنگی هـای 
مـازاد در کارخانـه مذکـور تبدیـل بـه رب گوجـه خواهـد شـد تصریح کـرد: خرید 
حمایتـی گوجـه فرنگـی تـا زمانی که برداشـت گوجـه فرنگی ادامه داشـته باشـد 

برقـرار خواهـد بود.
وی بـا بیـان اینکـه محـل تامین اعتبار بـرای اجرای این طرح تعیین شـده اسـت 
بیـان کـرد: تـاش مـی کنیـم نهایتا ظـرف ۲۰روز پـول گوجـه فرنگـی کاران از 

سـوی کارخانـه داران و نیـز شـرکت های تعاون روسـتایی پرداخت شـود.
رحیمـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا بـا وجـود سـرپیچی کشـاورزان از 
برنامه هـای اعـام شـده بـاز هـم طـرح توافقـی طـرح حمایتـی گوجـه فرنگی 
اجـرا می شـود تاکیـد کرد: به هر حـال برای کشـت گوجه فرنگی سـرمایه های 
زیـادی از قبیـل نهـاده، بذر، کود و آب اسـتفاده شـده و نمی توانیـم اجازه دهیم 

ایـن سـرمایه ها در اراضـی کشـاورزان نابود شـود.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

رییس پردیس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان جهرم:
اجرای باغ الگویی آموزشی پوشش حفاظتی خرما 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم
رییـس پردیـس تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی شهرسـتان جهـرم گفت: 
بـاغ الگویـی آموزشـی پوشـش های حفاظتـی خرما در ایسـتگاه جهـرم با هدف 

جهـش تولیـد و دانـش محوری اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پردیـس تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی جهـرم، حمیـد زرگـری افـزود: کاهـش درجـه حـرارت و بارندگی های 
پی در پـی در فرودیـن 1398 و 1399 باعـث کاهـش درصـد تلقیـح و تشـکیل 
میـوه و افزایـش میوه هـای پارتنوکارپ )ِمـگ( و ریزش کرده در اسـتان فارس 

گردید. 
وی بیـان کـرد: بـه منظور افزایش درصد تلقیح و تشـکیل میـوه و خواص کمی 
وکیفـی میوه در ایسـتگاه جهـرم باغ الگویی آموزشـی پوشـش های حفاظتی بر 
روی گل آذیـن خرمـای برحـی در فروردیـن 1399 با وجود وضعیـت کرونا و با 

رعایـت فاصله اجتماعی اجـرا گردید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن طـرح گل آذیـن رقـم برحـی 
بافاصلـه پـس از گرده افشـانی با اسـتفاده از کاغذ کرافت و کیسـه پاسـتیکی 
سـورخ دار پوشـش داده شـد و تعـدادی از گل آذین هـا نیـز بـدون پوشـش بـه 

عنـوان شـاهد بـا دو نوع پوشـش دیگـر مقایسـه گردید.
وی تصریـح کـرد: در مرحلـه حبابـوک در خـرداد مـاه نسـبت بـه شـمارش 
میوه هـای تلقیـح شـده، پارتنـوکارپ و ریـزش کـرده اقـدام و درصـد تشـکیل 

میـوه آن تعییـن گردیـد. 
زرگـری اظهـار کـرد: بـا توجه بـه نتایـج به دسـت آمـده، بهترین نوع پوشـش 
جهـت گل آذیـن خرمـای رقم برحـی در زمان گرده افشـانی به ترتیب پوشـش 
بـا پاسـتیک سـوراخ دار بـا 41 درصد، پوشـش با کاغـذ کرافت بـا 39 درصد و 

بـدون پوشـش با 3۰ درصد تشـکیل میـوه کامل بدسـت آمد.
وی تاکیـد کـرد: ایـن نوع پوشـش ها بـا رعایت اصول فنـی می تواند در سـایر 
ارقـام خرمـا در زمـان کاهـش درجه حـرارت و بارندگـی در زمان گرده افشـانی 

جهـت افزایـش درصد تشـکیل میوه کامل اسـتفاده شـود.
 

الین پرپتانسیل گندم در اقلیم گرم و خشک 
به زودی رونمایی خواهد شد

محقـق و عضـو هیات علمی ایسـتگاه تحقیقـات داراب گفت: الین پرپتانسـیل 
گنـدم در اقلیـم گرم و خشـک بـه زودی رونمایی خواهد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، منوچهـر دسـتفال افـزود: بیشـترین عملکـرد آزمایـش 
تحقیقی-ترویجـی گنـدم نـان در سـایت ششـده فسـا مربـوط بـه الیـن امیـد 
بخـش S-95-13 بـه میـزان 9557 کیلوگـرم در هکتـار بـا چهـار و نیـم درصد 
افزایـش عملکـرد نسـبت بـه رقـم مهـرگان بـه عنـوان شـاهد آزمایـش بود. 

وی افـزود: عملکـرد رقـم مهـرگان هم بـه عنوان رقم شـاهد به میـزان 9141 
کیلوگـرم در هکتـار عالـی اسـت و بیشـترین عملکـرد آزمایـش پـی وی اس 
گنـدم نـان مربـوط به الیـن S-93-15 بـه میـزان 7338 کیلوگـرم در هکتار با 
13 درصـد افزایـش عملکـرد نسـبت به رقم شـاهد سـیروان با عملکـرد 6481 

کیلوگـرم در هکتـار بود.

دسـتفال خاطر نشـان کرد: بیشـترین عملکـرد آزمایش تحقیقـی ترویجی گندم 
دوروم مربـوط بـه رقـم شـاهد آران به میـزان 784۰ کیلوگرم در هکتار اسـت و 
-9۲-D بیشـترین عملکـرد آزمایـش پی وی اس گنـدم دوروم مربوط بـه الین

5 بـه میـزان 7895 اسـت بـا 41 درصـد افزایـش نسـبت رقم شـاهد شـبرنگ 
بوده اسـت.

وی تصریـح کـرد: الیـن D-92-5 بـا نـام "تابـان" توسـط کمیتـه نامگـذاری 
موسسـه تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی به عنـوان رقم تجـاری گندم 
اقلیـم گـرم نامگـذاری شـده اسـت و گنـدم دوروم تابان از سـال آینـده به طور 
رسـمی وارد چرخـه تکثیـر بـذر گنـدم دوروم اسـتان در طبقه پـرورش۲ خواهد 
شـد و بـذر طبقـه پـرورش1 گنـدم دوروم تابـان امسـال در ایسـتگاه تحقیقات 
کشـاورزی داراب تکثیر شـد که منشـا بذر دوروم تابان از آزمایشـات بین المللی 

است. سـیمیت 
ایـن محقـق ایسـتگاه تحقیقـات داراب بیان کـرد: عملکرد بـاالی ژنوتیپ های 
فـوق عـاوه بـر پتانسـیل ژنتیکی بـاال، تحمل بیشـتر نسـبت بـه بیماری های 
گیاهـی از جملـه سـپتوریوز برگـی، لکـه نـواری باکتریایـی و بوته میـری طوقه 

و ریشـه بودند. 
وی اظهـار کـرد: همـان طـور که قبـا در این گروه ها ذکر شـد گندم سـیروان 
در این منطقه نسـبت به بیماری بوته میری حسـاس شـده اسـت و با اسـتفاده 
از افزایـش تنـوع ژنتیکـی مـی بایسـت بـه مقـدار قابـل ماحظه از سـطوح آن 
کاسـته شـود و گنـدم دوروم شـبرنگ نسـبت به بیمـاری لکه نـواری باکتریایی 

حساسـیت بیشـتری نشـان داد که موجـب کاهش عملکرد آن شـد.
دسـتفال تاکیـد کـرد: ایـن آزمایـش بـا اسـتفاده از ۲۰۰ کیلوگرم بـذر در هکتار 
در شـرایط زارعیـن منطقـه ششـده و قره باغ فسـا کاشـته و از قارچکش تیلت 

در آزمایشـات گنـدم نـان و اوکسـی کلرور مس در گندم دوروم اسـتفاده شـد.

برگزاری اولین دوره سنجش مهارت تولید صنعتی 
فرآورده های لبنی به صورت مجازی

لبنـی به صـورت  تولیـد صنعتـی فرآورده هـای  اولیـن دوره سـنجش مهـارت 
مجـازی در مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعـی فارس برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس اولیـن دوره سـنجش مهـارت تولید صنعتـی فرآورده هـای لبنی 
به صـورت مجـازی بـا حضـور 37 نفـر فراگیـر، روز 15 تیرمـاه سـال جـاری در 

مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس برگزار شـد.
الزم بـه یـادآوری اسـت آمـوزش تئـوری ایـن دوره هـر روز از سـاعت 14 
الـی18/3۰ به مـدت ۲4 روز کاری برگـزار و در پایـان آزمـون مجـازی آنایـن 

می شـود. برگـزار 
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اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس:
توزیع مرغ تنظیم بازار در فارس

مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فارس 
بـا اشـاره به ضـرورت متعادل کـردن قیمت 
گوشـت مـرغ گـرم در بـازار گفـت: توزیـع 
9۰۰ تـن مـرغ منجمـد بـر اسـاس مصوبـه 
سـتاد تنظیـم بـازار در اسـتان فـارس آغـاز 
و تـا تعدیـل قیمت هـا ادامه خواهد داشـت.

رهـام رحمانـی در گفتگـو با خبرنـگار "پرتو 
امیـد"، تصریح کـرد: تاکنـون 433 تن مرغ 
منجمد در سـطح اسـتان فارس توزیع شـده 
کـه از ایـن میـزان ۲77 تن در کان شـهر 

شـیراز و 156 تـن در دیگـر شهرسـتان بـوده اسـت کـه نزدیک بـه 45 درصد 
سـهمیه تخصیـص یافته به کل اسـتان را شـامل می شـود.

بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس مصوبه کارگـروه تنظیـم بـازار، قیمت هـر کیلو گرم 
مـرغ منجمـد به صورت عمده و درب سـردخانه شـرکت پشـتیبانی امور دام 1۲ 
هـزار و نهصـد تومـان و بـرای مصرف کننـده و درب خرده فروشـی 13 هزار و 

پانصـد تومان تعیین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ضمن اظهـار امیدواری از اینکه این سلسـله اقدامـات بتواند 
موجـب متعـادل شـدن قیمت گوشـت مرغ گرمی شـود که در طـول هفته های 
گذشـته افزایـش داشـته اسـت، گفت: فرآینـد توزیع مـرغ منجمد در اسـتان بر 
اسـاس جمعیـت و تقاضـای شهرسـتان ها انجام می شـود و تا زمان بـه ثبات و 

تعـادل رسـیدن قیمت مـرغ، روندتوزیع ادامه خواهد داشـت.
وی افـزود: متقاضیـان مـی تواننـد مـرغ مـورد نیـاز خـود را از فروشـگاه های 
زنجیـره ای، تعاونی هـای مصـرف اصنـاف فعـال مرتبط مثل مرغ فروشـی ها و 

غـرف میادیـن میـوه و تره بـار تامیـن کنند.
رحمانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که نحـوه تامیـن مرغ منجمـد تنظیـم بازار 
توسـط فروشـگاه ها چگونـه اسـت، ابراز کـرد: در کان شـهر شـیراز تعاونی ها 
و اتحادیه هـای کارمنـدی، کارگـری، فرهنگیان، اتکا؛ فروشـگاه های زنجیره ای 
)کـوروش، رفـاه، تیرازیـس، جانبـو و...( و اصنـاف فعـال میتواننـد بـا در دسـت 
داشـن درخواسـت کتبـی جهت دریافـت حواله بـه اداره کل پشـتیبانی امور دام 

اسـتان مراجعـه کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه توزیـع مـرغ منجمـد در شهرسـتان ها بایـد بـا نظارت 
کارگـروه تنظیـم بازار شهرسـتان انجام شـود، اضافـه کرد: در شهرسـتان ها نیز 

متقاضیـان بایـد بـا مراجعـه بـه اداره صنعت و معـدن و تجارت شهرسـتان خود، 
نسـبت بـه دریافـت معرفی نامه برای ارائه به اداره کل پشـتیبانی امـور دام اقدام 

و سـپس حواله سـهمیه مرغ خـود را دریافـت کنند.
ایـن مقـام مسـئول بـه مصـرف کننـدگان گوشـت مـرغ منجمـد ایـن اطمینان 
خاطـر را داد کـه از بابـت کیفیـت مرغ هـای عرضـه شـده آسـوده خاطر باشـند 
چـرا کـه هم از سـوی سـازمان دامپزشـکی و هـم از سـوی کارشناسـان کنترل 
کیفـی مجموعـه شـرکت پشـتیبانی بر کیفیـت مرغ ها نظـارت می شـود و قطعا 
می تـوان گفـت کـه کیفیـت گوشـت مرغ منجمـد با گوشـت مرغ گرم یکسـان 

ست. ا
وی بـه تأثیـر شـرایط آب و هوایـی بـر میـزان تولیـد و عرضهـی مـرغ گـرم و 
کاهـش میزان تولید در فصل تابسـتان در اسـتان نیز اشـاره کرد و افـزود: انتظار 
مـی رود خانوارهـای مصـرف کننـده بـه منظـور صرفـه جویـی در هزینه هـای 
زندگـی منطقـی عمـل کـرده از ایـن رو اصاح فرهنـگ مصـرف و وارد نمودن 

گوشـت مـرغ منجمـد در الگـوی غذایـی را برنامه ریـزی کنند.
بنرهـای  نصـب  اهمیـت  از  فـارس  اسـتان  دام  امـور  پشـتیبانی  مدیـرکل 
اطاع  رسـانی عرضـه گوشـت مـرغ منجمد توسـط واحد هـای توزیـع کننده در 
محـل مناسـب کـه بـرای مـردم قابـل مشـاهده باشـند گفـت و بیان کـرد: این 
امـر موجـب می شـود خانوارهـا بـه خوبـی از محـل توزیـع کاال مطلـع و توزیع 

عادالنـه ای صـورت گیـرد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک
فی مابین سازمان نظام مهندسی و

انجمن کشت فراسرزمینی

در راسـتای اجـرای برنامـه راهبـردی سـازمان نظـام مهندسـی مبنـی بـر جلب 
مشـارکت حداکثـری انجمن هـای صنفـی و حرفـه ای غیردولتـی بـه منظـور 
ایجـاد و توسـعه زمینه هـای همـکاری و بهـره گیـری از ظرفیت هـای قانونـی 
تعییـن شـده در آیین نامه کشـت فراسـرزمینی، تفاهم نامه همـکاری فی مابین 

سـازمان نظـام  مهندسـی و انجمـن کشـت فراسـرزمینی امضـا و مبادله شـد.
تبـادل اطاعـات فنـی و تخصصـی، تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر بـه عنـوان 
رایزن کشـاورزی در کشـورهای هدف، همکاری در توسـعه کشـت فراسرزمینی 
و صـدور خدمـات فنـی و تخصصی اسـتفاده از ظرفیت های اعضای سـازمان در 
اجـرای پروژه هـای مـورد نظر و ظرفیـت سـنجی و تهیه بانک هـای اطاعاتی 

تخصصـی از مهمتریـن محورهـای همکاری ایـن تفاهمنامه می باشـد.
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اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

وقوع 341 فقره آتش سوزی در مراتع
و ارتفاعات فارس

• ۲1 سورتی پرواز بالگرد های پایگاه شهید دوران برای اطفاء حریق

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت: از ابتدای امسـال 
تـا پایـان تیرمـاه 341 فقـره آتـش سـوزی در جنگل هـا و مراتع این اسـتان رخ 

است. داده 
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
بـا بیـان اینکـه وضعیـت آتـش سـوزی در ارتفاعات و مراتـع این اسـتان نگران 
کننده اسـت، شـهرام منتصری افزود: متاسـفانه امسـال 341 فقره آتش سـوزی 

در عرصه هـای ملـی، مرتعـی و جنگلی اسـتان فارس رخ داده اسـت.
وی تصریـح کـرد: ۲5 فقـره از ایـن آتـش سـوزی ها از عوامل طبیعـی و مابقی 

عمـدی و بـه دلیل سـهل انگاری انسـانی رخ داده اسـت. 
ارتفاعـات  در  حریق هـا  بیشـتر  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
اسـت.   بـوده  فراشـبند  و  جهـرم  خنـج،  فسـا،  کازرون،  شهرسـتان های 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد فقـرات آتـش سـوزی در 4 ماهه نخسـت سـال 
گذشـته 5۰ فقـره بـوده اسـت و ایـن مهـم در 4 ماهـه نخسـت سـالجاری بـه 
341 فقـره رسـیده اسـت از مـردم درخواسـت نمـود: گزارش هـای تخلفـات در 
عرصه هـای منابـع طبیعـی را بـه شـماره 15۰4 اعام کننـد و از روشـن کردن 

آتـش در جنگل هـا 
در ادامـه فرمانـده پایـگاه هوایـی شـیراز بـا اشـاره بـه همـکاری این پایـگاه با 
کمیتـه بحـران در اسـتان، اظهـار کـرد: از ابتـدای امسـال تاکنـون بالگرد هـای 
پایـگاه هوایـی شـهید دوران شـیراز برای کمک بـه اطفاء حریـق در منطقه الر، 
۲1 سـورتی پـرواز انجـام داده انـد کـه با اعـزام ایـن بالگردها موجب شـد آتش 

در کمتـر از ۲4 سـاعت مهار شـود.
امیـر سـرتیپ دوم جعفـری افـزود: پایـگاه هوایـی شـهید دوران شـیراز ایـن 
آمادگـی را دارد کـه بـه محـض ابـاغ درخواسـت از سـوی مدیریت بحـران به 
ارتـش و دسـتور سلسـله مراتـب به هـوا نیروز، در هـر نقطه و هر زمـان، بالگرد 
مـورد نیـاز در جهـت اطفـای حریـق و جلوگیـری از خسـارت منابـع طبیعـی و 

ارزشـمند اسـتان تامیـن و بـه محـل حادثـه اعـزام کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس : 
عرصه های مرتعی باید اقتصادی شوند

لزوم همکاری های بیشتر مرتع داران در حفاظت از 
عرصه های منابع طبیعی فارس

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس در جلسـه هـم اندیشـی 
مرتـع داران و اعضـای کانـون هـای انجمـن های صنفـی مرتع داری با اشـاره 
بـه نقـش تاثیـر گـذار بهـره بـرداران و مرتـع داران در حفاظـت از عرصه های 
منابـع طبیعـی گفـت: مدیریـت صحیـح عرصه های مرتعـی در گروه مشـارکت 
بیشـتر بهـره بـرداران بـوده و اگر ایـن امر به درسـتی مدیریت شـود حفاظت از 

ایـن عرصـه هـا نیـز به طـور صحیـح و اصولی ادامـه خواهـد یافت.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
شـهرام منتصـری بـا تاکیـد بـر اقتصادی کـردن عرصه هـای مرتعـی با کمک 
و مشـارکت صحیـح بهـره بـرداران افـزود: یکـی از راه هـای بـرون رفـت از 
مشـکات حفاظتـی در عرصـه هـای منابـع طبیعـی اقتصـادی کـردن آنهـا و 
تامیـن معیشـت بهـره بـرداران اسـت کـه در چهـار چوب قانـون و بـا مدیریت 

صحیـح و اصولـی ایـن امر امـکان پذیـر خواهـد بود. 
وی بـا اشـاره بـه همدلـی و تعامـل بیشـتر با بهـره بـرداران عرصه هـای منابع 
طبیعـی اظهـار امیـدواری کرد: در این راسـتا با انجـام وظایف قانونـی می توان 

بـه حفاظـت بهتر از ایـن منابع امیـدوار بود.
مجموعـه  بـا  داران  مرتـع  بیشـتر  مشـارکت  خواسـتار  ادامـه  در  منتصـری 
منابع طبیعـی بـه ویـژه در زمـان وقـوع آتـش سـوزی در ایـن عرصـه ها شـد.

وی در ادامـه بـر بهـره گیری از توان و ظرفیت تشـکل هـا و تعاونی مرتع داران 
جهـت حفـظ و حراسـت از جنـگل هـا و مرارتـع تاکیـد کـرد و بیـان کـرد: بـا 
اجـرای طـرح های اقتصادی از جمله کشـت گیاهـان دارویـی در این عرصه ها 
مـی تـوان عـاوه بر تامیـن معیشـت خانوارهای وابسـته، شـاهد حفاظت آب و 

خـاک و کاهـش پیامدهـاي تخریـب مراتـع در این عرصه ها باشـیم.
در ادامـه ایـن جلسـه رئیـس اتحادیـه صنفـی مرتـع داران اسـتان فـارس بـا 
اشـاره به مشـکات معیشـتی و اقتصادی  خانوارهای روسـتایی و بهـره برداران 
عرصه هـای منابـع طبیعـی  خواسـتار افزایـش انگیـزه اقتصـادی طـرح هـای 
مرتـع داری در بیـن بهـره بـرداران و مشـارکت بیشـتر آنـان در طـرح هـای 

حفاظـت از منابـع طبیعـی شـد.
کریم کانتری با اشـاره به مسـائل و مشـکات فعلی کانون هـای انجمن های 
صنفـی و مرتـع داران اظهـار امیـدواری کـرد: بـا مرتفـع شـدن این مشـکات 
شـاهد احیـاء و پایـداری بهتـر ایـن منابع  بـه ویژه  عرصـه های مرتعی اسـتان 

باشیم.
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سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه عنوان یک سـازمان برنامـه محور در راسـتای 
سـند چشـم انداز افـق 14۰4 بخش کشـاورزی محورهـای اسـتراتژیک خود 
را بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتـی بـر توسـعه منابـع انسـانی، توسـعه تولیـدات 
کشـاورزی بـا محوریـت اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک،  بهینه سـازی 
سـبد خدمـات بـه بهـره بـرداران، افزایـش بهـره وری از دارائـی هـا، توسـعه 
زیـر سـاخت هـای ict دانـش و تکنولـوژی و مدیریـت اثـر بخـش ذی نفعان 

متمرکـز نموده اسـت.
این محورهای اسـتراتژی در نقشـه اسـتراتژی سـازمان در 4 منظـر یادگیری 
و رشـد بـا هـدف توسـعه زیر سـاخت هـا، منظر فرآینـد های داخلـی با هدف 
توسـعه و زنجیـره کسـب و کار، منظـر ذی نفعـان با هدف ارتقـای بهره وری 
بهـره بـرداران و منظـر دولـت بـا هدف ارتقـای بهـره وری کشـاورزی هدف 
گـذاری  شـده و این اهداف اسـتراتژی بـا ابزار کارت امتیـازی متوازن واحدی 
در سـتاد سـازمان و کارت امتیـازی شهرسـتان ها و برنامـه اجرائی – عملیاتی 

مراکـز جهاد کشـاورزی جاری سـازی، پایـش و ارزیابـی می گردد.
اهـداف اسـتراتژیک منظـر فرآیند های داخلی با هدف توسـعه پایـدار زنجیره 
کسـب و کار کشـاورزی در قالـب 9 هـدف با تمرکـز بر مدیریت موثـر تولید، 
تامیـن نهاده، سـرمایه و کار، اصاح سـاختار و کاهش تصـدی گری، مدیریت 
پایـدار آب و خـاک و اراضـی، ارزش بـازار، بـه روز آوری تکنولـوژی و دانـش 
و مدیریـت مسـئولیت هـای اجتماعـی و در منظـر ذی نفعـان بـا تمرکـز بـر 
اهـداف ترویـج موثـر، افزایش مشـارکت تشـکل هـا، ارائـه خدمات مناسـب 
اسـتراتژی هـای برون سـازمانی برای فائـق آمدن در چالش اساسـی علمی و 
فنـی و مهندسـی نبـودن کشـاورزی و کمبود سـرمایه در بخـش طراحی و با 

اولویـت برنامـه هـا و اقدامـات ذیل در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
1( اسـتمرار نظـام نویـن ترویج، بهره گیـری از ظرفیت محققیـن معین، طرح 
یـاوران تولیـد، توسـعه واحد هـای الگوئی، اسـتفاده از روش هـا و کانال های 
آموزشـی و ترویـج  بهـره بـرداران بـه عنوان بسـتر توسـعه دانـش در بخش 

کشاورزی.
۲( افزایـش ضریـت خـود اتکائـی محصوالت اساسـی )گنـدم، جـو، حبوبات، 
سـیب زمینـی، دانـه هـای روغنـی، چغندر قنـد، پنبه، گوشـت قرمز، گوشـت 

مـرغ، شـیرخام و تخـم مـرغ( در راسـتای مدیریت موثـر تولید.
3( تامیـن نهـاده هـای تویـد در حـوزه بذور گواهی شـده، نهال اصاح شـده، 

کـود، سـموم دفـع آفات بـا هدف مدیریـت موثر نهـاده ها. 
4( توسـعه کشـت هـای متراکـم گلخانـه ای و سـایه بـان با هـدف مدیریت 

موثـر تولیـد و اسـتفاده بهینـه از منابـع آب وخاک.
5( توسـعه سـامانه هـای نوین آبیـاری و احداث شـبکه های فرعـی آبیاری و 
زهکشـی، مرمـت نوسـازی قنـوات و عملیـات آب و خـاک با هداف اسـتفاده 

بهینـه منابـع  آب و خاک. 

6( اصـاح الگـوی کشـت با توسـعه کشـت هـای جدید و کـم آب بـر، ارقام 
زود رس و میـان رس، گیاهـان دارویـی، تولیـدات مزیـت دار باغـی پسـته، 

انجیـر، انـار، توسـعه باغـات در اراضـی شـیبدار، اصـاح باغات. 
7( افزایـش ظرفیـت فرآوری، بسـته بندی و نگهداری محصوالت کشـاورزی 

بـا توسـعه صنایع تبدیلی بخش کشـاورزی. 
8( مدیریـت موثـر اراضـی با اجرای کاداسـتر اراضـی، نظارت بـر واگذاری ها 
و تغییـر کار بـری اراضـی و رفـع تداخات قوانیـن و مقررات مـوازی موضوع 

مـاده 54 قانـون رفع موانـع تولید.
9( حمایـت از توسـعه زنجیـره هـای ارزش، کشـاورزی تجـاری و کسـب و 
کارهـای نویـن در بخـش کشـاورزی با اهـداف بهره وری سـرمایه، تسـهیم 

ارزش افـزوده حلقـه هـای زنجیـره تولید.
1۰( حمایـت از توسـعه صنـدوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی 
اسـتان، شهرسـتان و زنـان بـا هـدف افزایـش حجـم وکیفیـت سـرمایه در 

. بخش
11( توسـعه صنـدوق هـای خرد زنـان روسـتائی و حمایت از مشـاغل خانگی 

کشـاورزی بـا هـدف مدیریت منابـع خرد در بخش کشـاورزی. 
1۲( توسـعه مکانیزاسـیون کشـاورزی و اسـتفاده از ظرفیـت ردیـف اعتبـاری 

ترجیحـی بانـک کشـاورزی در مکانیـزه کـردن بخش.
13( بهبـود فضای کسـب و کار کشـاورزی بـا اصاح فرآیند هـا، الکترونیکی 

کـردن خدمـات، رفـع موانع تولیـد، حمایت از واحـد های رکـد و نیمه فعال.
شـایان ذکـر اسـت در سـال جاری کـه از طرف مقـام معظم رهبری به سـال 
جهـش تولیـد نامگـذاری شـده در اسـتراتژی هـا و برنامه هـا و اقدامات فوق 
در قالـب 4 محـور برنامـه هـای جهـش تولیـد از جملـه  افزایش بهـره وری، 
توسـعه محصـوالت جایگزین واردات، توسـعه زنجیره هـای ارزش و صادرات 

و فعـال کـردن واحدهـای راکد به شـرح ذیـل تاکید مـی گردد:
1( تاکیـد بـر برنامـه های کاهـش وادرات )افزایـش ضریب خـود اتکائی دانه 

هـای روغنـی، پنبه، چغندرقنـد ، جو، علوفـه و حبوبات(.
۲( تاکیـد بـر طـرح هـای بهـره ورانه )طـرح گنـدم بنیـان، توسـعه گلخانه و 
سـابه بـان، آبیاری های نوین، کشـت نشـائی، اصـاح باغات و توسـعه ارقام 
زود بـازده، بـذور گواهـی شـده و نهـال اصـاح شـده، اصـاح نژادهـای بـر 

تولیـد دام های سـبک و سـنگین(.
3( توسـعه زنجیـره هـای ارزش و صـادرات در محصـوالت مزیـت دار انجیر، 

پسـته، زعفـران و محصـوالت دامی.
4( اسـتفاده از ظرفیـت هـای قانونـی بـرای بهبـود فضـای کسـب وکار، رفع 

موانـع تولیـد و حمایـت از واحـد هـای راکـد و نیمـه فعال.

جعفر صبوری پور 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

استراتژی های سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس 

در سال 99
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بــا توجــه بــه نــگاه رئیــس ســازمان جهــاد کشـاورزی اســتان فـارس کــه از ابتــدای مســئولیت خویــش رویکردشان را دانش بنیان و علمی کـردن بخش 
کشــاورزی در اســتان بیــان نمــوده اند و در ایــن راســتا مجله ماهنامه پرتو امید ســعی کــرده کـه در صفحــه و سـتون گفـت و گـوی کشــاورزی با صاحـب 
نظران، اســاتید و مســئوالن این بخش گسترده به بحث و تبــادل نظــر در خصــوص راه کارهــای کشــاورزی علمی بپــردازد، در ایــن شــماره از پرتـو امیـد 

پــای صحبـت دکتـر صدیقـه صفـرزاده اسـتادیار بخـش علـوم و مهندسـی خاک دانشـگاه شـیراز نشســتیم کـه ماحصـل آن از نظرتـان می گذرد.

گفت و گوی پرتوامید با
صدیقه صفرزاده 
استادیار بخش علوم و مهندسی خاک
دانشگاه شیراز

1( چـه راهـکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده و 
... پیشـنهاد مـی دهید ؟ 

همـکاری و انعقـاد تفاهـم نامه هـای مشـترک بیـن دانشـکده کشـاورزی بـا جهـاد 
پروژه هـای  دانشـجویی و  نامـه هـا، رسـاله های  پایـان  از  کشـاورزی در حمایـت 
و  علمـی  هیـأت  اعضـای  بیـن  کارشناســی  نشــست های  برگـزاری  تحقیقاتـی، 
کارشناسـان و مدیـران بخـش اجـرا بـا هـدف تبـادل نظـر در زمینه هـای مختلـف 
هـا،  همایـش  برگـزاری  جهـت  در  مشـترک  همکــاری  آموزشـی،   و  تحقیقاتـی 
ســمینارها، کنگـره هـا، و یـا کارگاه هـای آموزشـی، انجـام بازدیدهـای مشـترک 
از مـزارع و واحدهـای کشـاورزی بوسـیله اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و 
کارشناسـان و مدیـران سـازمان از جملـه مواردی هسـتند که در جهت ارتباط بیشـتر 

بیـن سـازمان و دانشـکده کشـاورزی مـی تواننـد موثـر باشـند.
یـا  کشـاورزی  تحقیقـات  مرکـز  محققیـن  بـا  مشـترکی  اقدامـات  چـه   )2

داده ایـد؟  انجـام  تاکنـون  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کارشناسـان 
بـا همـکاری اسـاتید دانشـکده و محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی کارگاه هـای 
آموزشـی مختلفـی جهـت دانشـجویان تشـکیل شـده اسـت و ان شـاهلل در آینـده 
نزدیـک همکاری هـای بیشـتری در زمینه هـای مختلـف علمـی و تحقیقاتی صورت 

گرفت. خواهـد 
3 ( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟ 

بلـه. تاکنـون در چندیـن جلسـه همفکـری و همـکاری بیـن دانشـگاه شـیراز و مرکز 
تحقیقات کشـاورزی شـرکت کـرده ام.

بـه سـمت  را  و دکتـرا  لیسـانس  فـوق  دانشـجویی  نامه هـای  پایـان  آیـا   )4
برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد؟ چه مشـکالتی سـر راه ایـن موضوع 
بوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما برای اسـتفاده از ظرفیت دانشـجویان فوق لیسانس 

و دکتـرا چـه بوده اسـت؟
بلـه. بـه ویژه در بحث اسـتفاده از ضایعات و پسـمانده های گیاهـی در بهبود عملکرد 
محصـوالت کشـاورزی، اسـتفاده از بقایـای مختلـف و اصـاح کننـده هـا در کاهش 
آلودگی هـای خـاک و آب، و ارائـه راهکارهـای مختلف جهت بهبود رشـد گیاهان در 
شـرایط تنش شـوری و خشـکی تحقیقات بسـیار خوبی انجـام داده ایـم. همچنین در 
ارتبـاط بـا کاربـرد کودهای جدید مانند نانو کودها در شـرایط تنش شـوری و خشـکی 

فعالیت هایی در دسـت اقـدام داریم. 
در اجـرای کارهـای تحقیقاتـی بیشـتر در زمینـه حمایـت مالـی و اجرایـی کـردن و 

گسـترش تحقیقـات در مزرعـه مشـکاتی وجـود دارد.
در بین دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری دانشـگاه شـیراز، دانشـجویان 
مسـتعد و فعالـی وجـود دارند کـه می توان از پتانسـیل های آنان در بخـش تحقیقاتی 

و اجرا اسـتفاده کرد.
5( از منظـر رسـته شـما نحوه فائـق آمدن بر چالـش آب در بخش کشـاورزی 

؟  چیست

مدیریـت منابـع آب در بخـش کشـاورزی مـی توانـد در جهـت کاهـش بحـران آب 
و تنـش آبـی بسـیار کمـک کننـده باشـد. اقداماتـی همچون توسـعه کشـت گیاهان 
گلخانـه ای و هیدروپونیـک، تغییـر الگـوی کشـت، نظـارت بـر برداشـت منابـع آب 
زیرزمینـی و کاهـش برداشـت غیرقانونی آن، اسـتفاده از روش هـای علمی و نوین در 

جهـت آبیـاری گیاهـان مـی توانـد در مدیریـت منابـع آب موثر باشـد. 
6( شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 

شـاخص های زیـادی بـرای ارزیابـی علمـی و فنی کشـاورزی مـی توان نـام برد که 
همگـی آنهـا در اهـداف کوتـاه مـدت و بلندمـدت نظام توسـعه علم و فناوری کشـور 
موثـر هسـتند. امـا بـا توجه به چشـم انـداز سـامت، امنیـت غذایی و محیط زیسـت 
مطلـوب، مـی تـوان بـه برخـی از شـاخص هـا ماننـد حـذف آالینـده هـا از محیـط 
زیسـت، خـاک و آب، اسـتفاده از ضایعـات بخـش کشـاورزی و صنایـع غذایـی در 
جهـت ایجـاد ارزش افـزوده و تولید کـود، کنترل کیفـی کود، مدیریـت تغذیه گیاهان 
در شـرایط تنش هـای خشـکی، شـوری و کشـت های گلخانـه ای، پژوهش هـای 
فناورانـه، انتخـاب ارقـام مقـاوم به تنش خشـکی و شـوری و افزایش بهـره وری آب 

در بخـش کشـاورزی نـام برد. 
7( چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید؟

امـروزه امنیـت غذایـی و ایمنـی غـذا موضوعات بسـیار مهم هسـتند. آلودگـي آب  و 
خـاک و تخریـب محیـط زیسـت، کمبـود آب و محدودیـت زمین هـاي کشـاورزي، 
افزایـش ضایعـات غذایـي، و کمبـود سـرمایه گذاري در بخش تحقیقات کشـاورزي از 

جملـه موانـع و عوامـل مخاطـره آمیـز در امنیت غذایی هسـتند.
8( ارزیابـی شـما بـه طور کلـی از روند پیشـرفت بخـش کشـاورزی در دولت 
تدبیـر و امیـد چیسـت ؟ بـا جزئیات بـازار، آب، مکانیزاسـیون، امـور دام و ... 

بـه منظـور قطـع وابسـتگی بـه واردات محصـوالت اساسـی زارعـی و تامیـن امنیت 
غذایـی کشـور، تولیـد چندیـن محصـول اساسـی کشـور افزایـش پیـدا کرده اسـت. 
همچنیـن احـداث و توسـعه گلخانـه هـا، توسـعه و فـرآوری گیاهـان دارویـی و تولید 

کـود و ... در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
9( چه توصیه هایی به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان دارید؟

تعامـل و همـکاری بیـن کشـاورزان و اعضـا هیـات علمـی و کارشناسـان محترم در 
بخـش کشـاورزی و تلفیـق روش هـای نویـن و علمـی در مدیریت کاشـت و داشـت 
و برداشـت محصـوالت کشـاورزی بـا دانـش بومی کشـاورزان می تواند کمک بسـیار 

موثـری در توسـعه تولیـد و مدیریت محصوالت کشـاورزی باشـد.
10( اگـر نظـر و صحبت خاصی را به مسـئولین، مـردم و به ویـژه بهره برداران 

بخش کشـاورزی دارید بیـان نمایید. 
بـا در نظـر گرفتـن نقش مهـم بخـش کشـاورزی در تولید غـذا، اشـتغال، حفاظت از 
منابـع طبیعـی و بهبـود زندگـی کشـاورزان، امید اسـت که مسـئولین و بهـره برداران 
بخـش کشـاورزی بـا مدیریـت منابع آب و خاک کشـور گام موثـری در امنیت غذایی 

و توسـعه پایـدار بردارند.
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گفت و گوی پرتوامید با
محمدتقی حیدرپناه

کشاورز پیشرو شهرستان آباده

گفت و گوی پرتوامید با
علی اکبر کارگر

کشاورز پیشرو شهرستان گراش

محمدتقی حیدرپناه، سن: 56، تحصیالت: دیپلم
سابقه کشاورزی: 25سال

1- در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟ 
زراعت و دامداری

2- عامل موفقیت شما در زمینه کاری چیست؟ 
تاش و پشتکار و استفاده از علم روز کشاورزی

3- چند سال در این حوزه فعالیت دارید؟
۲5 سال

4- بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیر چـه راهـکاری برای هر چـه بهتر 
انجـام شـدن فعالیت های کشـاورزی مدنظر شماسـت؟ 

- کاشت ارقام مقاوم به خشکی 
- کاهش سطح زیرکشت
- کاشت گیاهان کم آب

5- چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟
افزایش هزینه ها - کاهش تسهیات - عدم کیفیت

6- آیـا صنایـع تبدیلـی در حـوزه فعالیـت شـما الزم اسـت و در منطقـه 
وجـود دارد؟ 

صنایـع تبدیلـی در امـور کشـاورزی الزم و ضروری اسـت و نسـبت به ظرفیت 
شهرسـتان بـه صنایـع تبدیلی و فراوری بسـیاری نیـاز داریم.

7- بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟ 
بیشـترین نقـش در تولیـد و عرضـه محصوالت کشـاورزی دارد که کشـاورزان 

در مرحلـه بازاریابـی و فروش بیشـترین آسـیب مـی بینند.

8- بـه عنـوان یـک کشـاورز پیشـرو تجربیات خـود را در زمینـه فعالیت 
خـود شـرح دهیـد و چـه توصیـه ای بـرای افـرادی داریـد کـه در زمینه 

شـغلی شـما فعالیـت مـی کنند؟
الـف( کشـاورزی علمـی اسـت کـه بایـد داری ریسـک باالیـی اسـت و بایـد 
همـگام بـا تقاضـا و عرضـه در ایـن زمینـه فعالیت کرد که دچار خسـارت شـد.

ب( باید محصوالت اسـتراتژیک وزارت جهاد کشـاورزی کاشـت که هم دارای 
خریـد تضمینی اسـت و هم بازارهـای داخلـی را تقویت می کند. 

ج( باید از علم کارشناسـان بخش کشـاورزی در به روز رسـانی علم کشـاورزی 
اسـتفاده و همچنیـن بایسـتی از الگوی کاشـت مناسـب در هر منطقه اسـتفاده 

کرد.

1( در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟ 
دامداری - کشاوری - باغدار

2( عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست شرح دهید؟
پشتکار - عاقه و استفاده از دانش روز - داشتن سرمایه کافی

3( چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟ 3۰ سال

4( بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر چـه راه کاری بـرای هر چـه بهتر 
انجـام شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مـد نظر شماسـت؟

استفاده از سیستم های نوین آبیاری - کاشت محصوالت کم آب بر

5( چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟
قوانیـن و مقـررات اداره آب جهـت جلوگیـری از انتقـال آب بـه اراضـی همجوار 
بـه منظور آیش گذاشـتن سـاالنه اراضی- توسـعه و رونق تعاونی هـای تولیدی 

کشاورزی   -

6( آیـا صنایـع تبدیلـی در حـوزه فعالیـت شـما الزم اسـت و در منطقـه 
وجـود دارد؟ نـه

7( بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟
سـود بـازار همیشـه بـه دالل و واسـطه می رسـد و ضرر همیشـه به کشـاورز و 

تولیـد کننده می رسـاند.

8 ( بـه عنـوان یک کشـاورز پیشـرو تجربیـات خـود را در زمینـه فعالیت 
خـود شـرح دهیـد و چـه توصیـه ای بـرای افـرادی داریـد کـه در زمینـه 

شـغلی شـما فعالیـت می نماینـد؟
کشـاورزی پایـه و اسـاس اقتصـاد هر کشـور اسـت و نیاز بـه سـرمایه، تجربه و 

حمایـت ارگان هـای دولتی دارد.
توصیـه: افـرادی کـه میخواهنـد در حـوزه کشـاورزی فعالیـت نمایند بـه نکات 

فـوق توجه داشـته باشـند.
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بازاریابی اجتماعی
SOCIAL MARKETING غالمعلی مقصود بیگی

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 
مدل تعالی سازمانی

 social marketing بازاریابـی اجتماعـی یـا
بـه معنـی نوعـی از بازاریابی اسـت که هدف 
از آن ایجـاد تغییراتـی مثبـت در جامعـه بـه 
منظـور افزایـش رفـاه اجتماعـی و به دسـت 

آوردن اعتمـاد در بیـن مـردم اسـت. 
اسـتفاده  بـا  اجتماعـی  بازاریابـی  روش  در 
تـاش  تبلیغاتـی  مختلـف  شـیوه های  از 
می شـود تـا یـک رفتـار ناهنجـار در جامعـه 

تغییـر یابـد. 
بازاریابـی اجتماعـی را در دو دسـته رفتـاری 
و غیـر رفتـاری می تـوان دسـته بندی کـرد. 
بـرای  کـه  اسـت  معنـی  ایـن  بـه  رفتـاری 
رسـیدن به آن هـدف نیازمند انجـام یک کار 
یـا عمـل از طرف مـردم هسـتیم و در روش 
غیـر رفتـاری سـعی می کنیم تا با اسـتفاده از 

تکنولوژی هـای مـدرن و بـدون نیـاز بـه دخالـت مردم به هـدف مورد نظر برسـیم.
بـا توجـه بـه اینکـه در بیشـتر مواقـع اصـول وروش هـای بازاریابـی تجـاری در 
بازاریابـی اجتماعـی نیـز اسـتفاده می شـود ولیکـن تفاوت هایـی بیـن ایـن دو نیـز 

وجـود داردکـه بیشـتر ایـن تفاوت هـا در اهـداف اسـت:
1- در بازاریابـی تجـاری اهـداف رفتاری کوتاه مدت مدنظر اسـت ولـی در بازاریابی 

اجتماعـی اهـداف رفتـاری بلند مـدت مورد توجه قـرار می گیرد.
۲- در بازاریابـی تجـاری به دسـت آوردن پول و دسـتیابی به فروش بیشـتر اهمیت 
دارد، در حالـی کـه هـدف بازاریابـی اجتماعی انجـام کارهای خوب و یـا ترویج یک 

ایده اجتماعی مفید می باشد. 
3- بازاریابـی تجـاری از طـرف سـرمایه گـذاران خصوصـی پشـتیبانی می شـود 
ولـی برنامه هـای بازاریابـی اجتماعـی بـا حمایـت مالی دولـت، بنیادها و موسسـات 

غیرانتفاعی اجرا می گردد. 
4- در بازاریابـی تجـاری، گـروه مخاطـب بـه اسـتفاده از کاالیـی خـاص ترغیب و 
بـرای خریـد آن متقاعـد مـی شـوند، در حالی کـه بازاریابـی اجتماعی سـعی دارد تا 
از طـرق مختلـف آنـان را بـرای در پیـش گرفتن رفتاری کـه برای آنها مفید اسـت 

برانگیزاند. 
5- در بازاریابـی تجـاری عملکردهـا بر اسـاس سـود حاصله و سـهم بازار سـنجیده 

می شود ولی سنجش عملکرد در بازاریابی اجتماعی متفاوت است. 
6- در بازاریابـی تجـاری بـه طـور مشـخص محصـول و خدماتـی تولید مـی گردد 
کـه بحـث برانگیز نباشـند ولی رفتارهـای گروه هـدف در بازاریابـی اجتماعی اغلب 

است. مناقشـه  محل 
تولیـد  نفـع  تجـاری  بازاریابـی  در   -7
کننـدگان  مصـرف  از  بیشـتر  کننـدگان 
مدنظر اسـت ولـی در بازاریابـی اجتماعی 
تولیـد کننـدگان کاال یـا خدمـت صادقانه 
در فکـر منفعـت مردم هسـتند تا وضعیت 

یابد. بهبـود  جامعـه 
8- بازاریابـی تجـاری بـا مدیـران خطـر 
پذیـر سـروکار دارد ولی مدیـران بازاریابی 

اجتماعـی از خطـرات دوری مـی کننـد.
در نظـر داشـته باشـید که تصمیـم گیری 
مدیریـت  و  تجـاری  بازاریابـی  مـورد  در 
برنـد سلسـله مراتبی اسـت و در بازاریابی 
اجتماعـی مشـارکتی و بـا نظر مشـاوران. 
دیگـر اینکـه در بازاریابـی تجـاری روابط 
براسـاس رقابـت اسـت ولـی در بازاریابـی اجتماعـی ایـن روابـط بـر اسـاس اعتماد 

شکل گرفته است. 
بازاریابـی تجـاری که هدفش کسـب سـود سرشـار اسـت حاضر اسـت پـول زیادی 
را صـرف تبلیـغ کاالی تولیـدی خـود کنـد در حالـی کـه منابـع در اختیـار بازاریابی 

اجتماعی محدود است. 
از آنجـا کـه کاالهـای تجـاری چنـدان تفاوتی بـا یکدیگـر ندارند، آگاه شـدن مردم 
باعـث می شـود که خریـداران یک نـوع کاالی خـاص را به دیگـری ترجیح ندهند 
ولـی در بازاریابـی اجتماعـی اگـر مردم دربـاره فواید محصـول یا خدمت مـورد نظر 
آگاه شـوند، ترجیـح خواهنـد دادکـه از آن اسـتفاده نمـوده و به دیگران نیز پیشـنهاد 

دهند.

مراحل اجرای بازاریابی اجتماعی
برنامه ریزی:

مطمئنـا در بازاریابـی اجتماعـی ماننـد هـر کار دیگـری نیازمند برنامه ریزی اسـت 
تـا بتـوان بـه بهترین نحـو ممکـن کمپین را اجـرا کرد.

در برنامـه ریـزی بـه دنبـال تعییـن دقیـق مسـئله و یـا هدف هسـتیم، اهـداف به 
صـورت واضـح تدویـن می شـود و بـرای اجـرا بودجه هـای الزم پیـش بینـی می 

ند. شو
شناخت مشتری:

مشـتری همـان طـور کـه در بازاریابی تجـاری مهم اسـت، در بازاریابـی اجتماعی 
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نیـز از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و بایـد بـه آن توجه ویژه ای داشـت.
الزم اسـت کامـًا مشـتری را شـناخت و بـه گروه هـای متناسـبی تقسـیم بنـدی 
نمـود. در ایـن مسـیر، راه ارتبـاط بـا ایـن مشـتریان بایـد شناسـایی شـود و افـراد 
تاثیرگـذار بـر مشـتری را نیز باید شـناخت تا بتوان سـریعتر و راحت تر بر مشـتری 

گذاشـت. تاثیر 
بررسی بازار:

در ایـن مرحله الزم اسـت بازار مورد بررسـی شناسـایی شـود، اینکـه چه محصول، 
خدمـت یـا رفتـار قـرار اسـت ارائـه شـود، هزینه هـای تغییـر رفتـار چقدر اسـت و 

اینکـه چگونـه بایـد آن را ترویج کرد.
در ایـن مرحلـه رقبـا نیـز بایـد شناسـایی شـوند. به عنـوان مثـال در ترک سـیگار 
رقیـب رفتـار تـرک سـیگار، شـرکت های تولیـد کننـده و تبلیـغ کننـده سـیگار و 

اسـتفاده افـراد معـروف و یـا بازیگـران فیلم هـا از سـیگار اسـت.
نتیجـه اینکـه براسـاس مفهـوم بازاریابی اجتماعـی، مدیـران بازاریابی سـازمان ها 
و شـرکت های بـزرگ ناگزیرنـد در تعییـن خـط مشـی های بازاریابی خـود عوامل 
مهمـی نظیـر منافـع شـرکت، خواسـته های مصـرف کننـده و منافـع جامعـه را 
مشـترکا مدنظـر قـرار دهنـد. شـرکت ها در ابتـدا معتقـد بودنـد هـدف بازاریابـی 
آنهـا در کوتـاه مـدت عبارت از کسـب بازده بیشـتر از سـرمایه صاحبان سـهام. اما 
آنهـا بعـداً دریافتنـد که تأمیـن نیازها و خواسـته های مشـتریان و منافـع جامعه در 

بلندمـدت اهمیت فراوانـی دارد.
ایـن امـر منجـر به تولـد و ظهـور بازاریابی اجتماعی شـد و در حال حاضر بسـیاری 
از شـرکت ها هنـگام اتخـاذ تصمیمـات بازاریابـی منافع جامعـه را مـورد توجه قرار 

می دهند. 
هـدف در بازاریابـی اجتماعـی آن اسـت کـه بـا کمـک اصـول و فنـون بازاریابـی 
تجـاری، بـه نیازهـا و خواسـته های گـروه مخاطـب توجـه و بـا کاهـش موانـع و 
ترغیـب آنـان بـرای انجـام یـک رفتـار اجتماعـی، رفتـار مـورد نظـر در بیـن آنها 

رایـج گـردد. بـه عبـارت سـاده تـر بازاریابـی اجتماعـی کاربـرد فنـون بازاریابی در 
مسـائل اجتماعـی اسـت تا در افـراد انگیزه انجام عمـل یا رفتاری را کـه در نهایت 

برایشـان سـودمند اسـت ایجـاد نماید.
ماننـد جهـاد کشـاورزی  دولتـی  در سـازمان های  اجتماعـی  بازاریابـی  اینکـه  و 
می توانـد نقـش مهمـی در ایجـاد سـرمایه پایدار اجتماعـی ایفا کنـد و این موضوع 

از طریـق تغییـر نگـرش کارکنـان سـازمان امـکان پذیر اسـت.
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برنامـه ریـزی و کنتـرل پـروژه فراینـدی اسـت در جهـت برنامه ریزی و حفظ مسـیر 
پـروژه، بـرای دسـتیابی بـه تعادلـی اقتصـادی و موجـه، بین سـه عامل هزینـه، زمان 
و کیفیـت، در حیـن اجـرای پـروژه، که از ابـزار و تکنیک هـای خاص خـود، در انجام 
ایـن مهـم کمـک می گیرد. در واقـع کنترل اجرای دقیـق و کامل برنامه تدوین شـده 
بـرای پـروژه اسـت، به طوری کـه هنـگام خـروج از برنامه بتـوان با تشـخیص علل و 
طـرح اقتصادی تریـن فعالیت ها، پـروژه را بـه نزدیکترین حالت ممکن در مسـیر اولیه 

و اصلی خـود بازگرداند.

بـا توجـه بـه اهمیـت مفاهیم مدیریـت پـروژه و از آنجا که سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس  بسـیاری از رویکردهـای خـود را در مبتنـی بـر الزامـات مـدل تعالـی 
سـازمانی و همسـو بـا چارچـوب مدیریت پـروژه انجام  می دهـد  )مانند پـروژه های 
مرتبـط بـه آب و خاک، گلخانـه، محصوالت اسـتراتژیک همچون کلـزا و ...( ارزیابی 
اینکـه سـازمان در کجـای نقشـه  ی راه خـود قـرار دارد بدون شـک بخشـی از فرآیند 
کلـی کنتـرل و »بازگشـت به مسـیر اصلی پـروژه« به حسـاب می آیـد. بنابراین الزم 

اسـت بـه »کنتـرل چشـم انداز کلـی« نیـز توجـه کرد بـه این معنـا که فاصلـه ی بین 
وضـع موجـود  را بـا جایـی کـه قرار اسـت در نهایـت به آن رسـید را باید سـنجید.

اسـتفاده از ابزارهـای برنامـه ریـزی بـه مـا در بهبود اجرای پـروژه ها  کمـک خواهد 
کـرد. بـه کارگیـری نـرم افـزار  در  تهیـه نمودارهـای گانـت، برنامـه هـای کنترلی، 
تخصیـص بودجـه بـه هـر پـروژه، اسـتفاده بهینـه از منابـع، صرفـه جویـی در هزینه 
و زمـان و در نهایـت مدیریـت بهتـر و سـاده تـر پـروژه هـا یک مزیـت انـکار ناپذیر 
اسـت برایـن اسـاس در سـال 98 و بـا  اسـتقرار نـرم افـزار مدیریـت پـروژه و جهت 
دهـی همزمـان بـه سـمت بکارگیـری آن در بسـیاری از فعالیتهای اجرایی و سـتادی 
معاونـت برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی با همـکاری دبیرخانـه تعالی سـازمانی اقدام 

به آمـوزش نماینـدگان ۲5واحـد سـازمانی نمود.
همچنیـن در سـال 99 بـا تاکیـد بـر بکارگیـری ایـن نـرم افزار بـه صـورت یکپارچه 
و جامـع در واحـد هـای سـتادی، کاسـهای آموزشـی PMBOK )اسـتاندارد گسـتره 
دانـش مدیریـت پـروژه( مدیریـت  بـرای 1۰ نفـر از کارشناسـان منتخـب تدریس تا 
مفاهیـم مهـم  پروژه نیز همراسـتا با جاری سـازی نرم افزار در سـازمان شـکل گیرد. 

تاکنـون 5 جلسـه آموزشـی در این خصوص  تشـکیل شـده اسـت.
همچنیـن همزمـان در 1۰ شهرسـتان بصـورت پایلـوت ایـن نـرم افـزار نصـب و 
کارشناسـان طـرح و برنامـه در حـال آمـوزش بـرای راه انـدازی و بـه کارگیـری آن  

می باشـند.

میعاد امین پور 
رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

مدیریت پروژه مبتنی بر دانش
در سازمان جهاد کشاورزی 

نمایی از صفحه نرم افزار کنترل پروژه سازمان جهادکشاورزی فارس
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گیاه دارویی

آرتیشو )کنگر فرنگی(
حشمت اله صادقیرا بیشتر بشناسیم 

کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 
کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

مشخصات گیاهشناسی
خانـواده از  و   Synara scolymus علمـی  نـام  بـا  فرنگـی  کنگـر  یـا   آرتیشـو 
Asteraceae compositae گیاهـی اسـت پایـا و دارای سـاقه راسـت، شـیاردار و 

بـه ارتفـاع ۲۰ تـا 1/5 متـر که منشـأ اولیـه آن در منطقـه مدیترانه بوده اسـت ولی 
امـروزه بـه علـت پـرورش بـه منظـور تغذیـه و اسـتفاده های داروئـی در نواحـی 

مختلـف یافـت می شـود.
آرتیشـو ریشـه حجیـم و برگ هـای بسـیار بـزرگ، منقسـم بـه قطعـات نامنظـم و 
دندانـه دار دارد. سـطح فوقانـی پهنـک برگ هـای آن نیز به رنگ سـبز ولی سـطح 
تحتانـی آن بـه علـت دارا بـودن تارهـای سـفید رنـگ و فـراوان پوشـیده از کرک 
بـه نظـر مـی رسـد. کاپیتول آن بسـیار بزرگ و شـامل گل هـای لولـه ای محصور 
در براکته هائـی بـا ظاهـر متفـاوت )بـر حسـب نژادهای مختلـف گیاه( اسـت ولی 
ایـن براکته هـا در نژادهـای مختلـف ممکـن اسـت در قسـمت انتهایـی بـا ظاهـر 
گـرد یـا نـوک تیـز و غیـره باشـد ناحیـه غیـر آزاد براکته هـای آن کـه بـه قاعـده 
کاپیتـول پیوسـتگی پیـدا می کنـد گوشـتدار و دارای ذخائـر غذایی مختلف اسـت. 
نهنـج ضخیـم و گوشـتدار آن شـامل گل هـای زیبائـی بـه رنـگ آبی یا آبـی مایل 
بـه بنفـش و میـوه اش شـفاف،به رنـگ قهـوه ای تیـره و منتهی به تارهای سـفید 

و متعـددی در قسـمت انتهایی اسـت.

خواص درمانی کنگر فرنگی
1-ترشح صفرا از کبد را افزایش می دهد.

۲-تقویت اعمال کبد.
3-جلوگیـری از تجمـع چربـی در سـلول های کبـدی، تحریـک کلیـه در دفع اوره 

کلسترول. و 
4- پایین آوردن کلسترول وتری گلیسیرید خون.

5- درمان یرقان، زردی، قولنج کبدی، سنگ کیسه صفرا.
6- درمان سنگ کلیه، قولنج کلیه، درمان ازدیاد اوره خون.

7- درمان بیماری های پوستی خارش دار.
8- تب بر است و نیز در درمان رماتیسم و یبوست مؤثر می باشد.

نیازهای اکولوژیکی کنگرفرنگی
آرتیشـو محصـول فصـل خنـک اسـت و بهتریـن رشـد در ۲4 درجـه در روز و 13 
درجه در شـب انجام می شـود. آرتیشـو به سـرما مقاوم اسـت ولی قسـمت هوایی 
آن در اثـر سـرمای زمسـتان و یخبنـدان خشـک می شـود. آرتیشـو چندیـن درجه 
سـرمای زیـر صفـر را تحمـل مـی کند ولی اگـر یخبندان در طی رشـد گیـاه برای 
مـدت زیـادی ادامـه یابـد مـی توانـد گیـاه را از بیـن بـرد و یا بـه آن صدمـه بزند. 
بـه همیـن دلیـل آرتیشـو را در مناطقـی کـه دارای آب و هوای مایم در زمسـتان 
اسـت مـی کارنـد. سـاقه گوشـتی زیرزمینـی آن در مجـاورت سـرمای منهای 1۰ 
درجـه سـانتی گـراد بـه مـدت چنـد روز از بین مـی رود. قسـمت خوراکی آرتیشـو 
در سـرمای پائیـن تـر از منهـای ۲ درجـه سـانتی گـراد از بین مـی رود.  آرتیشـو را 
می تـوان در کلیـه خاک هـا کشـت نمـود. مناسـب تریـن زمین هـا بـرای کشـت 
 pH .آرتیشـو خاک هـای رس و شـنی حاصل خیـز بـا زهکشـی و مواد کافی اسـت

مناسـب خـاک بین 8-6 اسـت.
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آماده سازی زمین
بـرای تولیـد حداکثر محصـول می توان مقـدار ۲۲4-11۲ کیلوگـرم در هکتار ازت 
و 11۲-56 کیلوگـرم در هکتـار P2O5 و 11۲-34 کیلوگـرم در هکتـار K2O بـه 
خـاک اضافـه نمـود. دادن کـود اضافـی باعث هـدر رفتن سـرمایه آلوده شـدن آب 

زیرزمینـی و کاهـش کیفیـت محصول خواهد شـد.

کاشت، تاریخ و فواصل کاشت
فاصلـه کاشـت در زمیـن اصلـی بـه فواصـل 1۰۰*75 و 1۰۰*1۰۰ و یـا 8۰*8۰ 
سـانتی متر می باشـد. در کاشـت یکسـاله از کشت مسـتقیم بذر اسـتفاده می شود. 
بـه دلیـل جوانـه زنی ضعیـف و یا عدم جوانـه زنی بذرهـا، نیازمند کاشـت با تراکم 
بیشـتر و بـا فاصلـه نزدیـک تـر هسـتیم و بعـد از آن بایـد گیاهـان اضافـی تنـک 
شـوند. آرتیشـو بـا بـذر زیـاد می شـود. پـس از جوانـه زدن برگ هـای طوقـه ای 
شـکل تشـکیل می شـود که در ادامه رشـد سـاقه گل دهنده از آن ظاهر می شـود 
ریشـه ها و قسـمت های تحتانی سـاقه گوشـتی شـده و به صورت اندام ذخیره ای 
در مـی آید. بذر آرتیشـو نسـبتًا درشـت اسـت. نشـأ کاری بـرای بهبـود جوانه زنی 
غیـر یکنواخـت و طول رویش طوالنی اسـتفاده می شـود. در کاشـت چند سـاله از 

تقسـیم طوقه اسـتفاده می شـود. 

داشت:
آرتیشـو نیـاز بـه آب کافـی در طـول دوره رویـش دارد. رطوبت کم خـاک به ویژه 
در زمـان تشـکیل جوانـه باعث کوچک شـدن و کاهش تعداد آن می شـود. آبیاری 
زیـاد باعـث پوسـیدگی ریشـه می شـود. دفـع علف هـای هرز بایـد پـس از آبیاری 

انجـام گیرد. 
از مهمتریـن آفات گیـاه پروانه آلو Platyptillia Cardnidactyla، سـفیدک حقیقی، 

و شـته سـبز هلو می باشد.
برداشت 

عمـل برداشـت زمانـی صـورت مـی گیرد کـه گل بـه صـورت غنچه باشـد ) قبل 
از بـاز شـدن گل هـا( نهنـج ایـن گیـاه خوراکـی بـوده و چـون گوشـتی اسـت بـا 
ارزشـترین قسـمت گیـاه می باشـد. بـه غیر از سـاقه اصلـی گل دهنده در آرتیشـو 
سـاقه های گل دهنـده فرعـی نیز بـه وجود می آیند کـه غنچه های آنهـا کوچکتر 
اسـت. در هنـگام برداشـت محصـول همواره باید سـعی نمود تا حدود 5 سـاتی متر 

از سـاقه بـا گل همراه باشـد.
 برداشـت معمـواًل بـا دسـت و بـا زحمـت انجام مـی گیرد که شـامل قطـع تمامی 
سـاقه ها در زیـر پایـه جوانـه گل مـی باشـد. جوانه هـای برداشـت شـده با سـاقه 
حـدود 15-1۰ سـانتی متـر در درازای پایـه جوانـه و گاهـی بـه طـور کوتـاه تا هم 
سـطح شـدن، بـا پایـه جوانه انجـام می گیـرد. برداشـت های مکـرر شـدیداً تحت 
تاثیـر دمـا اسـت در دماهـای پائیـن دوهفتـه یا بیشـتر ممکن اسـت انجام شـود و 
در طـول دوره هـای گرمایـی برداشـت در هـر 4 تـا 5 روز انجـام می شـود. دوره 
برداشـت مـی توانـد 8 تـا 9 مـاه نیـز ادامه داشـته باشـد کـه اغلب حدود یکسـال 

اسـت. بافـت خوراکـی و گوشـتی کمتـری دارند.
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حمید افشاری 
مدیر واحد تولیدی یکپارچه 

شیر و فرآورده های آن با 
قابلیت ردیابی محصول

شاهرخ شاکرین 
کارشناس مدیریت امور دام 

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

مرکـز ذخیـره ژنـی تـوران تیهـو در مسـاحتی بالـغ بـر16 هکتـار در اسـتان فـارس 
شهرسـتان خرامـه واقـع شـده کـه شـامل 5 مجموعـه می باشـد کـه عـاوه بـر دارا 
بـودن مجوزهـای مجـزا در حـال اخـذ مجـوز زنجیـره یکپارچه تولید شـیر می باشـد 
کـه پـس از آن هدف گـذاری مجموعـه تولیـد فرآورده هایـی بـا قابلیـت ردیابـی 

می باشـد.
همـه افـرادی کـه در تولید محصـوالت دامی نقـش دارند عاقمند بـه رعایت کیفیت 
و ایمنـی شـیر و سـایر فرآورده هـای دامـی و در نتیجـه تضمیـن اعتمـاد مصـرف 
کننـدگان مـی باشـند. اسـتاندارد کـردن Traceability محصـوالت دامی بـه ایجاد و 
مسـتند سـازی تاریخچـه محصول و ایجاد اطمینـان و اعتماد برای مصـرف کنندگان 

کمـک می کنـد، کـه این مرکـز توانمنـدي ایـن کار را دارد. 
از نظـر سـازمان اسـتاندارد بیـن المللـی )ISO( قابلیـت ردیابـی عبارتسـت از: توانایی 
ردیابـی کـردن سـوابق محل تولیـد و ثبـت تاریخچه بـر روی محصول نهایی اسـت 
بـه طوری کـه محصـوالت نهایی بیانگـر مبداء، مـواد اولیه و تاریخ مراحـل فرآوری و 
توزیـع می باشـد به عبـارت دیگر می تـوان از اصطاح عمومـی از تولیـد اولیه تا میز 
غـذا اسـتفاده کـرد که معنـای قابلیت ردیابـی را در خود مسـتتر دارد. قابلیـت ردیابی 
کنتـرل سـریع و آسـان محصـول را ممکـن سـاخته و شناسـایی همه محصـوالت را 
بـرای مشـتریان تضمیـن می کنـد یکـي از ایـن قوانین در خصـوص قابلیـت ردیابی 
در مـورد تغذیـه، تهیـه غـذا از منابـع حیوانـی و یـا هـر گونـه مـواردی که بـه نوعی 
مرتبـط بـا تغذیـه باشـد ایـن الـزام را بیان مـی کند کـه تمام مـواد اولیه ای کـه قرار 

اسـت در تهیـه مـواد غذایـی بـه کار رود و یـا انتظـار آن مـی رود کـه در تهیـه مواد 
غذایـی بـه کار رود بایـد در مراحـل تولیـد، فـرآوری و توزیع ردیابی شـود. ایـن الزام 
هـم شـامل تولیـد کننـده و هـم توزیـع کننـده مـواد غذایـی مـی باشـد. مسـئوالن 
مربوطـه در تمامـی سـطوح ایـن زنجیره هـا بایـد آمـاده باشـند تـا اطاعـات موجود 
را در صـورت درخواسـت در اختیـار بازرسـان قـرار بدهنـد. تمامـی قوانیـن اخیر برای 
فـروش برخـی محصـوالت در اتحادیـه اروپـا رعایـت می شـود. ایـن قوانیـن همین 
طـور در آمریـکا و تحـت نظـارت قانون هـای سـازمان غـذا و داروی آمریـکا انجـام 
می شـود و کلیـه خطـرات و نقـاط بحرانـی در طول زنجیـره تولید، عرضـه و مصرف 
و نیـز بیماری هـای ناشـی از مصـرف تعییـن و به طور دقیـق اندازه گیری می شـود. 
ایـن روش تولیـد و توزیـع بـا توجـه به بازارپسـندی بیشـتری کـه پیدا میکنـد هرروز 

مـورد اسـتقبال بیشـتری در بیـن جوامـع اروپایـی و آمریکایی قـرار می گیرد.
نگرانـی جوامـع کـه در سـال های اخیـر در مـورد شـیرهای آلوده یـا تولیـد دام های 
آلـوده بـه بعضـی بیماری هـا بـه وجـود آمـد، کمیسـیون اروپا را بـر آن داشـت که با 
سـخت گیری و وضـع قانـون مـاده FCL/76۰/۲۰۰۰ ،3/ در جهـت حفـظ امنیـت 
غذایـی انسـان ها گام بـردارد، کـه طبـق ایـن قانـون سیسـتم های شناسـایی و ثبت 

دام هـا در دامداری هـا بایـد از عوامـل ذیل تشـکیل شـود: 
1- برچسـب های گـوش بـرای شناسـایی حیوانـات به صـورت جداگانه: کـه معموال 
امـروزه از میکروچیـپ اسـتفاده می شـود کـه سیسـتم کاری آن بر اسـاس شناسـایی 
توسـط فرکانس هـای رادیویـی می باشـد و دارای یک کـد اختصاصی بـوده و امکان 
تغییـر یـا تشـابه کد در طـول عمر دام وجـود ندارد. دسـتگاه دیگری کـه در کنار این 
چیـپ کار مـی کنـد وظیفـه بازخوانـی و ثبـت اطاعـات را دارد کـه اطاعـات را به 

صـورت کدهـای شناسـایی به دسـتگاه باز خـوان انتقـال می دهد
۲- شناسـنامه حیـوان کـه در غالـب اطاعـات ثبت و رکـورد برداری در حـال حاظر 

درخیلـی از کشـورهای دنیـا از جملـه ایـران انجام مـی گیرد.
3- پایـگاه داده هـای کامپیوتـری کـه بـه پایـگاه داده مرکـزی ملی متصل باشـد که 
ایـن داده-هـا شـامل ثبـت شـماره برچسـب گوش حیـوان، زمـان و محل تولـد دام، 
جنـس، وزن، رنـگ نـژاد، منشـاء و اصالـت گله و سیسـتم نظـارت برانتقـال دام ها و 
انتقـال اطاعـات ثبـت شـده بـه همـراه دام در صـورت جابجایـی یا خریـد و فروش 

دام هـا کـه در برخـی گله هـا در حـال انجام اسـت.
4- نگهـداری دفاتـر اطاعـات ثبـت شـده حیوانـات )tor_sutitle( امـروزه در سـوپر 
مارکت هـا خریـداران بـا کمـک یـک سیسـتم کامپیوتـری کـه بـه اطاعـات پایگاه 

ردیابی محصول
مرکز ذخیره ژنی توران تیهو

اولین واحد تولید یکپارچه شیر و فرآورده های آن
 )Traceability( با قابلیت ردیابی

محصول در کشور
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جهانـی محصـول دسترسـی دارد می تواننـد بـرای مشـاهده محصـول خریـد کـرده 
بارکـد روی آن را وارد کـرده تـا کلیـه اطاعـات مورد نیـاز از زمان تولد تـا تبدیل به 

محصـول مربوطـه را ماحظـه نمایند.
آنچـه کـه امـروزه در کشـورهای پیشـرو از جملـه آمریـکا، کانـادا، ژاپـن و اروپـا در 
خصـوص قابلیـت ردیابـی محصـوالت دامـی انجـام گرفتـه بدیـن صورت اسـت که 
دسـت اندرکاران فـروش محصـوالت دامـی بـرای جلوگیری از سـر درگمـی مصرف 
کننـدگان بایـد اطاعـات الزم را بـر روی برچسـب های محصـوالت دامـی کـه از 

محـل پـرورش فرسـتاده می شـود درج کننـد.
برای قابلیت پیگیری کامل یک برچسب بایستی حداقل شامل موارد ذیل باشد:

1-نـام علمـی نـژاد و محصـول: برای محصـول هر اسـمی را می تـوان انتخاب نمود 
به شـرطی که در کشـور فرسـتنده محصول ثبت شـده باشـد.

۲- کشـور مبـداء، نـام تولیـد کننده و پرورشـی بـودن دام )بدیـن معنی که شـیر نژاد 
گوشـتی اسـت یا شـیر دام شـیری حذفـی یا مـوارد دیگر(.

3- حجـم خالـص و یـا مقـدار محصول فـرآورده دامـی قبل از بسـته بندی بـه واحد 
متریـک ) لیتـر، میلـی لیتـر( بـرای مایعـات و ) کیلوگـرم و گـرم ( بـرای گوشـت و 

غیرمایعات.
4- تاریـخ قابلیـت مصـرف بـه تفکیک روز ماه سـال و بـرای محصوالتـی که خیلی 
سـریع فاسـد می شـوند مثل گوشـت ماهی تازه بایسـتی کلماتی چون بهترین تاریخ 

مصـرف قبـل از و یـا حداکثر تـا این تاریـخ مصرف کنید آورده شـود.
5- شـرایط خـاص نگهـداری: مثا دمای زیر 5 درجه سـانتی گراد باشـد و در صورت 

یـخ زدگی بایسـتی مثا در یخچال نگهداری شـود.
6- در بررسـی های دقیـق تـر چنیـن بـر می آیـد کـه بـرای افزایـش حـق العمـل 
فـروش محصـول )اگر امـکان افزایش قیمت وجود داشـته باشـد( بایسـتی به صورت 
قانونـی ایـن اطاعـات اضافه شـود ) این اطاعات بر روی بر چسـب درج نمی شـود 

امـا فروشـنده بـرای جذب مشـتری و رفـع الزامات قانونـی به آن نیـاز دارد(.
7- ژنتیـک دام: ایـن امـر بـه طـور بالقـوه بـرای حیواناتـی کـه بـه صـورت ژنتیکی 
اصـاح شـده ( Geneticmodifled) GM و همچنیـن تاییـد اصالـت محصول بسـیار 

مهـم می باشـد.
مصـرف کنندگانـی کـه تمایلـی بـه مصرف شـیر حیوانـات GM نداشـته باشـند باید 
متقاعـد شـوند کـه شـیر مصرفـی از گونه هـای GM نمـی باشـد. همچنیـن عـدم 
اسـتفاده از هورمون هـا و آنتـی بیوتیک هـا در تولیـد محصوالت دامـی باعث افزایش 

بـازار پسـندی ایـن محصوالت می شـود.
و  داروهـا  ایـن  دام:  پـرورش  فارم هـای  در  واکسـن ها  و  داروهـا  از  اسـتفاده   -8
واکسـن ها بایسـتی اوال از طـرف بازارهـای هـدف مدنظر تائیـد شـوند )اتحادیه اروپا 
اسـتفاده عمومـی بیـش از حـد مواد شـیمیایی را در فارم هـا ممنوع کرده و اسـتفاده و 

مقدار مصرف دارو باید توسـط دامپزشـک نظارت شـود(. و دوم اینکه گزارشـات ثبت 
شـده از فارم هـا نیـز بایسـتی مقدار و طـول مدت مصـرف داروها را به همـراه کنترل 
صحیـح دوره عـدم مصـرف و تعـداد و نوع واکسـن های تجویز شـده را نشـان دهند.
9- روش هـای پرورشـي راحـت یـا GAHP در دام و طیـور و در بازارهایـی کـه بـه 

مسـائل اخاقـی پایبنـد هسـتند اهمیـت دارد.
1۰- کنترل هـای محیطـی: ردیابـی و کنتـرل پارامترهای محیطی یـک فاکتور مهم 
بازاریابـی مـی باشـد. در بازارهای توسـعه یافته مشـتریان بـه طور روز افزون نسـبت 
بـه پیامدهـای محیطـی حسـاس هسـتند. محصـوالت ارگانیک از بـازاری بـا جایگاه 
ویـژه برخوردارنـد و از نظـر بهـاء تقریبـا ۲۰ درصـد نسـبت بـه قیمت هـای معمـول 
گران تـر هسـتند کـه در روش تولیـد ایـن نـوع محصـوالت، حداکثـر اتـکا بـر منابع 
تجدیـد پذیـر، مزرعه ای، محلی و مدیریـت فرآیندهای اکولوژیکـی و بیولوژیکی قرار 

دارد و اتـکا بـه نهاده هـای بیرونـی تـا حـد امـکان کاهش مـی یابد.
مـورد دیگـری کـه در صـورت کاربـردی کردن آن مـی تـوان گام بزرگی در شـفاف 

سـازی قابلیـت ردیابی برداشـت، ردیابی DNA شـیر اسـت. 
امـروزه در سـوپر مارکت هـا خریـداران بـا کمـک یـک سیسـتم کامپیوتـری کـه به 
اطاعـات پایـگاه جهانـی مـواد لبنـي دسترسـی دارد مـی توانند برای مشـاهده شـیر 
خریـد کـرده بارکـد روی آن را وارد کـرده و نـام نـژاد، نـام محـل پـرورش، تاریـخ از 
شـیرگیری، تاریـخ و محـل کارخانه و بسـته بندی و بسـیاری از اطاعـات دیگر را از 

روز تولـد دام تـا روزی کـه محصـول بـه دسـت آنها رسـیده ماحظـه نمایند.
همچنیـن در صورتـی کـه بسـته بنـدی مـواد لبني تـازه در جعبـه محدودیت داشـته 
باشـد بایسـتی مطابق با اسـتانداردهای سیسـتم تجزیـه و تحلیل خطـر و کنترل نقاط 
بحرانـی HACCP – Hazard Analysis Critical Control point بـوده و ناظـران 
محلـی بایـد بـر ایـن واحدهـا نظـارت کـرده و آن را تائیـد کننـد و مشـتریان نیز می 
تواننـد گزارشـات مذکـور را درخواسـت کننـد. بـه عـاوه اجازه صـادرات بسـتگی به 

انطبـاق واحدهای بسـته بنـدی با ایـن اسـتانداردها دارد. 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه همـه ایـن اطاعات می بایسـت بـا محیط پـرورش نیز 
تطبیـق یابـد و اگـر نیـاز بـه فراخوانـی و باز پس گیـری محصوالت باشـد بایـد فورا 

آنهـا را از چرخـه فـروش حـذف نمود. 
اغلـب ایـن نـکات اسـتراتژی های مدیریـت و نگهـداری ثبـت و ضبط هـا، از سـوی 

یـک فـارم بـا مدیریـت خـوب تقبل می شـوند. 
کننـدگان  مصـرف  اسـت.  ارتباطـات  دام  صنعـت  مشـکات  بزرگتریـن  از  یکـی 
از خـط مشـی پیچیـده و سیسـتماتیک بـه کار رفتـه در تولیـد محصـوالت دامـی و 
از کوشـش های صنعـت جهـت فراهـم آوردن غـذای سـالم و بـا کیفیـت بی خبـر 

می باشـند.
و امـروزه بحثـی کـه در خصـوص بازاریابـی محصـوالت دامـی وجـود دارد عـاوه 
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و  خرده فروشـان  بـرای  ردیابـی  قابلیـت  دیدگاه هـای  دنیـا،  کشـورهای  همـه  بـر 
اسـت.  مسـلمان  کشـورهای  مصرف کننـدگان 

بـا توجـه بـه بـاال بـودن جمعیت مسـلمان جهـان در صـورت ردیابـی و شـفافیت در 
کانال هـای توزیـع و ارتقـاء کارایـی و ارائـه محصـول حـال بـه متقاضیـان غـذای 
حـال، سـازمان تولیدکننـده قادر بـه برقراری ارتباط بـا بیش از یک چهـارم جمعیت 

دنیـا خواهد شـد. 
ایـن سـازمان ها 11 بنـد اسـتاندارد غـذای حـال را بایـد رعایـت کننـد کـه از جمله 
مهمتریـن آنهـا مـوارد زیر اسـت: مـواد اولیـه و خـوراک دام نباید از اجـزاء غیر حال 
یـا با مواد مسـتی آور فرآوری شـده باشـد؛ تطهیر شـرعی ابزار و دسـتگاه ها؛ تفکیک 
خطـوط تولیـد فرآورده هـای حـال و غیرحـال؛ رعایـت الزامـات تطهیر شـرعی در 
حمـل و نقـل، انبـار، بسـته بندی و عرضه؛ نشـانه گذاری شـیر و فرآورده هـای دامی 
حـال عـاوه بـر رعایت الزامـات اختصاصی منطبق با اسـتاندارد خاص هـر فرآورده، 
درج عامـت حـال به همـراه اطاعـات الزم بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات مراجـع 

ذی صـاح و قانونـی بر روی بسـته بندی هـای اولیـه و ثانویه. 
در ایـران نیـز اسـتاندارد ملـی ایـران بـا موضـوع غـذای – حـال راهنمـای عمومی 
بـه شـماره ISIRI 1۲۰۰۰ در تاریـخ 88/7/18 بـه منظـور گنجاندن مولفه شـرعی در 

اسـتاندارد فرآورده هـای غذایـی تدویـن و مـورد تصویـب قـرار گرفت.
سیسـتم های قابـل ردیابـی و مدیریتـی مـزارع و همچنین سیسـتم های نـرم افزاری 

مرتبـط، علی رغـم دردسـترس بـودن از قیمت باالیـی برخوردارند. 
لذا اسـتفاده از آن در کشـورهای در حال توسـعه و برای تولیدکنندگان مشـکل اسـت. 
دشـواری قابـل ماحظـه ای کـه در گزارش گیـری قابلیـت ردیابی وجـود دارد فقدان 

هماهنگی سـازی و استانداردسـازی می باشـد. 
در حـال حاضـر در اتحادیـه اروپـا کمپانی هـای بزرگ با سیسـتم ها و نـرم افزارهای 
فراهـم  را  نیـاز  ایـن سیسـتم ها اطاعـات مـورد  دارنـد کـه  تولیـد داخـل وجـود 
می آورنـد. شـرکت های تولیـد کننـده نـرم افزارهـای تجـاری سـعی در سـاخت نرم 
افـزاری بـرای اسـتفاده عمومـی دارند به طـوری که افـراد بتوانند آن را در مسـیر کار 

خـود بـه کار گیرند. 
در صورتی کـه قابلیـت ردیابـی در آینـده به سـمت معتبرسـازی پیـش رود در مرحله 
بعـدی بازرسـی الکترونیکـی خواهـد بـود جایـی کـه مشـتریان قـادر خواهند بـود به 
سیسـتم های قابلیـت ردیابـی کارپـردازان دسترسـی داشـته و آنهـا را کنتـرل نمایند. 
مشـتریان قـادر خواهنـد بـود که خودشـان بـا شـرکت های تولیدکننده ارتبـاط برقرار 

نمـوده و محصـوالت را پیش خریـد نمایند.
امـروزه مصرف کننـدگان عـاوه بـر اهمیـت بـه فرآینـد تولیـد عاقمنـد هسـتند 
محصـوالت در شـرایطی تهیه شـود که دام در شـرایط مناسـبی پـرورش یابد و نحوه 
پـرورش بـه گونه ای باشـد کـه کمترین آسـیب به محیط زیسـت وارد گـردد که این 
موضـوع خـود می توانـد بـه ایجـاد واحدهـای دامپـروری سـازگار بـا محیط زیسـت 
بیانجامـد ایـن مرکـز آمادگـی دارد در صـورت عاقمنـدی بخش خصوصـی و دولتی 

نسـبت بـه تعریـف و طراحـی ایـن گونـه واحدها نیـز همـکاری کند.

نتیجه گیری:
سـازمان جهانـی اسـتاندارد )ISO(، اسـتاندارد فنـی فـوق الذکـر را بـه منظـور ایجـاد 
یـک رویکـرد هماهنـگ بـه سیسـتم های ردیابی بـا توجه بـه الگوهای برتـر موجود 

فراهم آورده اسـت. 
همچنیـن اسـتاندارد ردیابـی در زنجیـره تغذیه و غـذا ISO ۲۲۰۰5 نیـز فراهم آورنده 

اصـول کلـی و الزامات اساسـی بـرای طراحی و اجرای سیسـتم می باشـد. 
اخـذ گواهینامـه و تاییـد اعتبار در صنعت شـیر و محصوالت دام از جملـه برنامه های 
تضمیـن کیفیـت بـرای واحدهـای تولیدکننـده مفیـد مـی باشـد و دلیل آن بـه خاطر 

ایـن واقعیـت اسـت که تاییـد اعتبار سیسـتم ردیابـی در زنجیره فـرآوری محصوالت 
دامـی منجـر به شـفاف سـازی و قابل اعتماد شـدن فرآیندهـای واحد گردیـده و پیام 

آور اطمینـان و مسـئولیت پذیری واحـد تولیـد کننده می باشـد. 
اسـتانداردها فراهـم آورنـده چارچوبـی بـرای ایجـاد سیسـتمی موثر و منعطـف برای 

بـرآورده کـردن اهـداف مختلـف از جملـه این مـوارد می باشـند:
•  پشتیبانی ایمنی غذایی و یا اهداف کیفیتی
•  مستندسازی تاریخچه و یا اصالت محصول

•  تسهیل ابطال و یا فراخوانی محصوالت
•  شناسایی طرف های مسئول در زنجیره

•  تسهیل تصدیق هر نوع اطاعات خاص در خصوص محصول
•  تبادل اطاعات با ذینفعان و مصرف کنندگان

بـه منظـور طراحـی و اجـرای یک سیسـتم ردیابـی موثر الزم اسـت اهداف سیسـتم 
ردیابـی تعریـف شـده و سـپس معین شـود چـه اطاعاتی مورد نیاز اسـت کـه فرآیند 

اصلـی طـرح ریـزی نیز شـامل موارد زیر اسـت:
• تعریف محصول و یا اجزاء مرتبط

• تعریف محموله
• شناسایی محموله

• مستندسازی جریان مواد
• مدیریت داده ها

• بازخوانی اطاعات
کـه فرآینـد فـوق در بـر دارنـده مدیریت گزارشـات ردگیـری و ردیابی مرتبـط با مواد 
خـام و مسـئولیت پذیری تمامـی طرف هـای دخیـل در فرآینـد و اثبـات به کارگیری 

یـک سیسـتم مدیریتی می باشـد.
هدف گـذاری مجموعـه تـوران تیهـو تکمیـل ظرفیـت و ارائـه محصـوالت خالـص 
متنـوع مـواد لبنـی بـه بـازار بـا برنـد دالرام و در غالـب اخذ مجـوز زنجیـره یکپارچه 
تولیـد می باشـد کـه بـرای اولیـن بار در ایـران خواهـد بود کـه در محل تولیـد، واحد 
فـرآوری و بسـته بنـدی محصـول ایجـاد شـده و با اینکـه مجموعـه از ابتدای سـال 
1388 تولیـد داشـته امـا محصـول فـرآوری و بسـته بندی شـده کـه مجوزهـای آنها 
درحـال دریافـت می باشـد از زمسـتان سـال 1399 بـه بازار اسـتان فارس و کشـور و 

بازارهـای صادراتـی عرضـه خواهد شـد.
 در صـورت همـکاری ارگان هـای ذیربـط ایـن مرکز افتخـار دارد اعام کنـد با تکیه 
بـر نیروهـای متخصص خـود و اینکـه مجموعـه دارای امکانـات یکپارچـه تولید می 
باشـد، بـه دنبـال این اسـت که اجـراي این برنامـه را براي اولیـن بار در کشـور براي 
محصـوالت لبني بسـته بندي شـده بـا مـارک دالرام را به صورت تولیـد محصوالت 

بـا قابلیـت ردیابی عملیاتـی نماید.
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عنوان:
یک تجربه موفق در برنامه ریزی و بهبود وضعیت

تولید کنندگان انگور

)شهرستان کوار(

نویسندگان:
محمد مهدی قاسمی، محمد جعفر ملک زاده،

لیال جعفری، غالمعلی مقصودبیگی
رئیس، مدیر حراست، کارشناس باغبانی و مشاور رئیس سازمان

 جهاد کشاورزی استان فارس

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
در ایـن کتـاب، انگـور ایـران در آینـه آمار، وضعیـت انگور ایـران در دنیـا، وضعیت انگور 
اسـتان فـارس در ایـران، وضعیت انگور شهرسـتان کوار در اسـتان فارس و سـرانه تولید 

و مصرف توضیح داده شـده اسـت. 
انگـور، زنجیـره ارزش کسـب و کار، تحلیـل  همچنیـن بـه نقشـه اسـتراتژی پـروژه 

اسـتراتژی، زنجیـره زیـر سـاخت هـا، آب و خـاک و ... نیـز اشـاره شـده اسـت.

عنوان:
پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

نویسندگان:
محمد مهدی قاسمی، حسین پژمان، حمید دبیری 

 رئیس، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر حفظ نباتات
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
در ایـن کتاب، شـناخت آفـت و راهکارهای مقابله بـا آن، جایگاه تاکسـونومیک ملخ 
صحرایـی، اهمیـت ملـخ، نحوه خسـارت، چرخه زیسـتی ملـخ صحرایـی، آناتومی و 

فیزیولـوژی ملـخ هـا و مدیریـت مبارزه بـا ملخ دریایی توضیح داده شـده اسـت. 
همچنیـن بـه سـابقه و تاریخچـه هجـوم ملـخ بـه ایـران، مجموعـه اقدامـات برای 
کنتـرل ملـخ در اسـتان فـارس، اقدامـات شهرسـتان ها در زمینـه پایش و مبـارزه با 

ملـخ صحرایـی و ... نیز اشـاره شـده اسـت.

معرفی تالیفات همکاران
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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

- در سـال جهـش تولیـد چنـد درصـد رشـد و 
چـه میـزان تولیـد بـرای تولیـدات کشـاورزی 

کشـور پیـش بینـی شـده اسـت؟

- در هفتـه جهـاد کشـاورزی چند طـرح و با چه 
میـزان اعتبار در اسـتان فارس بـه بهره برداری 

رسید؟

- کشـت منـداب در کـدام شهرسـتان اسـتان 
فارس انجام شـده و دلیل کشـت آن چیسـت؟

 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 13
در سیزدهمین مسابقه "پرتو امید" ۲۵8 نفر به سئواالت 
جواب داده بودند و از بین آنان ۲۳۹ نفر به همه سئواالت 

پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به قید قرعه از بین این 
افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود طی مراسمی به 

آنها اهدا خواهد شد:
نادیا دهقانیان، طاهره جعفری، سید بابک هاشمی

و محمد جعفر زارع

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

شهید
محمدجواد کاویانی

فرزند: نعمت اهلل
متولد: 1338 شهرستان زرقان 

شهادت: 2 فروردین 1361
)منطقه عملیاتی فتح المبین(

فرهنگی اهل قرآن
شـهید محمد جواد کاویانی، اهل شهرسـتان زرقان اسـتان فارس و انسـان 

فرهنگـی و اهـل قرآن بود. 
از جملـه کارهای شـهید در جبهـه برپایی کاس های قـرآن و خواندن دعا 
بـود. وجـود ایشـان بـا اعمالی کـه انجام مـی دادند یـک روحانیـت خاصی 
بـه محـور مـا بخشـیده بود. مـا مدتـی قبـل از عملیات فتـح المبیـن برای 
آماده سـازی در محور جاده اندیمشـک به اهواز مسـتقر شـده بودیم. شـهید 
بـه هیـچ عنـوان کاس قرآن خـود را رها نکـرد و با وجود کارهـای زیادی 
کـه بـه عهده شـان بـود، ولـی آموزش قـران علـی الخصوص سـوره صف 
را فرامـوش نکـرده بـود و ایـن کار را تـا آنجا ادامـه داد که تمامـی بچه ها 
قرائـت و شـرح ایـن سـوره مبـارک را یاد گرفتنـد. خود من هر وقت سـوره 
صـف را نـگاه مـی کنـم سـریع به یـاد آن شـهید و اعمـال و حرکاتش می 
افتـم. یکـی از کارهایـی کـه شـهید از انجـام آن هیـچ ابایـی نداشـت و به 

اصطـاح عـارش نمی شـد، انجـام کارهـای معمولی و پائیـن بود. 1
سنگرسـاز بـی سـنگر محمدجـواد کاویانی فرزند نعمت اهلل، بیسـت و سـوم 
آبـان 1338، در شـهر زرقـان اسـتان فارس دیـده به جهان گشـود. تا پایان 
دوره متوسـطه در رشـته تجربـی درس خوانـد و دیپلـم گرفـت. بـه عنـوان 

راننـده بلـدوزر در مهندسـی رزمـی جهاد فـارس در جبهه حضور داشـت. 
المبیـن در  محمدجـواد دوم فروردیـن 1361، در منطقـه عملیاتـی فتـح 
دشـت عبـاس بـر اثـر انفجـار مین و اصابـت ترکـش آن به سـر، صورت و 
سـوختگی شـهید شـد. پیکـرش در گلـزار شـهدای سـید نسـیمی رزقان به 

خاک سـپرده شـد.
 صـوت خـوش قـرآن و خـط زیبای شـهید کاویانـی از او هنرمنـدی متعهد 
سـاخته بود.جملـه هنرمندانـه زیر یادگار واپسـین روزهای عمـر دنیایی این 

شـهید است: 
»امـروز روز ایثـار و روز احیـاي  دین  مبین  اسـام  اسـت  امـروز تکرار کربا 
در ایـران  و ادامـه  همـان  راه  حسـین  اسـت . گذشـته  هاي  نـه  چنـدان  دور، 
هنگامـي  کـه  روحانیون،  عاشـوراي  حسـیني  را براي  ما مجسـم  مـي کردند 
آرزو مـي کردیـم ، کاش  بودیـم  و حسـین  را همراهـي  مي کردیـم . امـروز 
تاریـخ  دوبـاره  تکرار شـده  و مـردي  از تبار حسـین  )ع( و به  حقیقت  سـاله  
پـاک  حسـین )ع( نداي:  »هـل  من  ناصرینصرني « سـرمي دهـد. اینجانب   با 
تمـام  وجـودم  لبیـک  گفتـه  و عـازم  کربـاي  ایران  شـده  ام ، چـرا که  خوب  

مي دانـم  راه ، همان  راه  حسـین)ع(  اسـت.« 
فرازی از وصیتنامه شهید کاویانی است.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

1 - فریدون عباسی
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سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

(میلیارد ریال)پرداختی 

پرداختی وجه گندم درصد 

خرید نسبت به سال گذشتهدرصد افزایش 

جهرم
فسا

(تن)شده درسامانه بانکجمع کل خرید ثبت 

شهرستانهای در حال خرید

شهرستانهایی که خرید پایان یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مدیریت توسعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی فارس

شهرستانهای در حال خرید

شهرستانهایی که خرید ثبت نشده

(تن)جمع کل خرید

(میلیارد لایر)پرداختی 

(تن)جمع کل خرید ثبت شده در سامانه بانک

درصد پرداختی

درصد افزایش خرید نسبت به سال گذشته

شهرستانهایی که خرید پایان یافته
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