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

حفاظت از منابع طبیعیحفاظت از منابع طبیعی
جز با تحقق رضایت ذی نفعان کلیدی جز با تحقق رضایت ذی نفعان کلیدی 

رقم نمی خوردرقم نمی خورد

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

دانشگاه با تعهد بیشتردانشگاه با تعهد بیشتر
در تعامل با جهاد کشاورزی در تعامل با جهاد کشاورزی 

باشدباشد

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

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

اولیه برای سرمایه گذاری استاولیه برای سرمایه گذاری است

افتتاح افتتاح 189189 پروژه در بخش کشاورزی استان فارس پروژه در بخش کشاورزی استان فارس

با اعتبار با اعتبار 451451 میلیارد تومان میلیارد تومان

سید کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی:سید کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی:

در طراحي الگوي کشتدر طراحي الگوي کشت
باید پایداري تولید در نظر باید پایداري تولید در نظر 

گرفته شودگرفته شود

علیمراد سرافرازی با حکم وزیر جهاد کشاورزی معرفی شد؛علیمراد سرافرازی با حکم وزیر جهاد کشاورزی معرفی شد؛

اولین سرپرست مرکز روابط عمومیاولین سرپرست مرکز روابط عمومی
و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزیو امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

منصوب شدمنصوب شد

محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

خبرنگار نقش دیده بانی جامعه را خبرنگار نقش دیده بانی جامعه را 
برای پیمودن مسیر تعالیبرای پیمودن مسیر تعالی

بر عهده داردبر عهده دارد

هم زمان با چهارمین سال از فعالیت دولت دوازدهم؛



بررسی مسائل و مشکالت بهره برداران بخش کشاورزی در مالقات با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تجلیل از آزادگان سرافراز در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

گرامیداشت سالروز عید سعید غدیر خم در اتاق های کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



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

سرمقاله:

به نام آنکه بر قلم و آنچه می نگارد سوگند خورد

هفدهم مردادماه، 
 روز خبرنگار مبارک باد 

ای  اندیشـه  برخبرنـگاران؛ صاحبـان  درود 
کـه راهیـان وادی حـق و عدالت، عشـق و 
آزادی هسـتند. هنرمندانـی که بـا قلم خود 
بیـرق آگاهی بخشـی را به دوش کشـیده و 
سـربلندی و اسـتقالل ایـران عزیزمان را به 

سـمع و نظـر جهانیان می رسـانند.
صاحبـان قلـم؛ همان وجـدان بیـدار جهان 
و تصویرگـر زمـان خویـش هسـتند کـه نوشـته خـود را چـراغ راه 
جامعـه می کننـد و دورنمـای روشـنی برای میهـن عزیزمان ترسـیم و 

فرداهایـی بهتـر را بـرای آینـده ایـران اسـالمی رقـم می زننـد.
بایـد بوسـه زد، بـر قلـم آزاد اندیشـانی که دردهـا و رنج هـای مردمان 
سرزمینشـان را بـه تصویـر می کشـانند تا گرهی از مشـکالت هم نوع 

باز کنند. شـان 
ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهید محمـود صارمـی خبرنـگار 
شـجاع و وظیفـه شـناس، فـرا رسـیدن هفدهـم مـرداد ماه که بـه نام 
"روز خبرنـگار" مزیـن شـده اسـت بـه اصحـاب رسـانه تبریک عرض 
مـی نمایـم و امیـدوارم صاحبـان قلـم  همچـون گذشـته بـا رویکـرد 
توسـعه محـوری و نقـد منصفانـه بـا خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی 
تعامـل سـازنده داشـته باشـند و بـه تعالی ایـن مجموعه کمـک کنند.

زمان هـای  در  جامعـه  در  تاثیرگـذار  افـراد  عنـوان  بـه  خبرنـگاران، 
حسـاس وظیفـه اطالع رسـانی را بـر عهده دارنـد و در شـرایطی مانند 
شـرایط کنونـی کـه جامعـه با ویـروس کرونـا در گیر اسـت، مـردم را 
اقنـاع، توجیـه و راهنمایـی می کننـد و بـه آنهـا آگاهـی می بخشـند.

بـا  و  هسـتند  مسـئوالن  و  مـردم  بیـن  واسـط  حلقـه  خبرنـگاران 
نقش آفرینـی می تواننـد در جامعـه وحـدت آفریـن بـوده و بـا تزریـق 

نشـاط و امیـد جامعـه را بـه سـمت پیشـرفت ببرنـد.
بـر ایـن باوریم که دغدغـه اصلی خبرنگاران همواره پیشـرفت اسـتان 
و بالطبع کشـور اسـت و در سـایه همدلی و تعامل سـازنده بـا یکدیگر 

و مسـئولین عامل توسـعه هستند.
جامعـه بـدون خبرنـگار و بدون دسـتگاه اطالع رسـان کـه در معرض 
نقـد و مطالبه گـری خبرنـگاران نباشـد، قطعـًا راهـی جـز تباهـی و 
انحراف کشـیده شـدن و فسـاد های مختلف پیرامـون آن نخواهد برد 
و حضـور خبرنـگاران می توانـد فضـای امنـی بـرای مردم ایجـاد کند.
 در شـرایط فعلـی قـدرت تـاب آوری مـردم پاییـن آمـده و خبرنگاران 
و اصحـاب رسـانه بـا امیـد آفرینـی مـی تواننـد مـردم را امیـدوار تـر 
از گذشـته کننـد لـذا در شـرایط کنونـی بیشـتر از هـر زمـان دیگـر 
باال بردن سـواد رسـانه ای و ارتباطی ضرورت دارد و باید هوشـمندانه 

و آگاهانه تـر از گذشـته اخبـار دنبـال شـود.
و در دو جمله به شما گرامیان و خبرنگاران ارجمند می توان گفت:

زندگی؛ فرآیند ارتباطات، اطالعات و مبادالت است.
و دیگر این که:

صـدای بیدار جامعـه؛ اندیشـه ات پویا و قلمت در مسـیر 
حـق و عدالت جوهرافشـان باد.

علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

گفت و گوها و مقاله ها
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وزیـر جهـاد کشـاورزی در همایـش برنامه ریـزی 
بخـش  گفـت:   1399  -  1400 زراعـی  سـال 
کشـاورزی همیشـه و در همـه شـرایط مشـکالت 

خـاص خـود را داشـته اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، کاظـم خاوازی 
افـزود: در مـرداد مـاه سـال 98 که بند الـف قانون 
انتـزاع تصویـب شـد؛ آثـار ایـن تصمیـم؛ در حـال 
حاضـر در بخش کشـاورزی مشـهود اسـت و البته 
مـا در چارچـوب قانـون کار را انجـام می دهیـم 
ولـی عـوارض آن و یـک فشـار بزرگـی از ایـن 
وارد  کشـاورزی  بخـش  روی  بـر  تصمیم گیـری 

است. شـده 
وی بـا اشـاره به اینکـه کلیدی تریـن اهرم جهش 
تولیـد یعنـی نهاده هـا نیز تحـت تاثیـر ارز نیمایی 

قـرار گرفتـه اسـت، بیـان کـرد: چالـش بعـدی ما 
در بخـش کشـاورزی ظهـور ویـروس منحـوس 
کرونا اسـت کـه تمامی تعامـالت بـازار و تولیدات 
بخش هـای مختلف اعـم از زراعـت، باغبانی، دام، 

طیـور و آبزیـان را تحـت تاثیـر قرار داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: یکـی از 
امیدوارترین مسـئله مـا در بخش آبزیـان، پرورش 
ماهـی در قفـس بوده اسـت که در ایـن طرح تمام 
دارایی را وابسـته به ارز کرده و آن را در یک سـبد 
قـرار داده کـه در حـال حاضـر ارز نیمایـی شـده و 

ایـن پـروژه روی زمین مانده اسـت.

 سید کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی: سید کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی:

در طراحي الگوي کشت باید پایداري تولید در نظر گرفته شوددر طراحي الگوي کشت باید پایداري تولید در نظر گرفته شود

همایش برنامه ریزی سال زراعی 14٠٠- 1٣99 وزارت جهاد كشاورزی 
به صورت ویدئو كنفرانس به مركزیت تهران برگزار شد
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وی تاکیـد کـرد: وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه با هر 
شـرایط و سـختی از پـس تولیـد برآئیـم و مـردم 
بـه مـا اعتمـاد کـرده انـد و سلسـله وار مـا نیـز به 
یکدیگـر اعتمـاد داشـته و با تالش بیشـتر موانع را 
برطـرف نمائیـم زیـرا که مسـئولیت اصلـی تامین 
غـذا و امنیـت غذایـی کشـور بـر عهـده وزارتخانه 

جهاد کشـاورزی اسـت.
خـاوازی بـا اشـاره بـه اینکـه در همیـن شـرایط 
داد  انجـام  را  بزرگـی  بسـیار  کارهـای  می شـود 
تصریـح کـرد: نکتـه اول تـوکل بـه خداوند اسـت 
و قطعـًا خداونـد راهـی را برای فرار کـردن از همه 

مشـکالت بـرای مـا ایجـاد خواهـد کرد. 
وی با اشـاره به اینکه رؤسـای سـازمان های جهاد 
کشـاورزی سراسـر کشـور بایسـتی مـردم داری و 
اخـالق مـداری را سـر لوحـه کارهـای خـود قـرار 
دهنـد، تاکید کرد: بایسـتی در انجام امور مشـورت 
کـرد و مشـورت فقـط ایـن نیسـت کـه بـا معاون 
و مشـاور باشـد بلکـه مشـاوره با بخـش خصوصی 
بایسـتی انجام شـود، مثاًل با یک کشـاورز پیشـرو 
و تمـام افـرادی کـه در بیـرون از مجموعـه جهـاد 
کشـاورزی هسـتند و دارنـد بـا بخـش کشـاورزی 
همـکاری می نماینـد و بایسـتی اجـازه دهیـد کـه 
ایده هـای خالقانـه بـه شـما برسـد و اسـتفاده از 
اسـتارت آپ هـا را در دسـتور کار خـود قـرار دهید 
زیـرا کـه آن هـا با یـک نـگاه دیگـری و در قالب 

دیگـری کارهـا را انجـام می دهنـد.
دانشـمندان،  بـا  ارتبـاط  کـرد:  اظهـار  خـاوازی 
پژوهشـگران و صاحبـان ایـده کـه ممکـن اسـت 
در  باشـند  تحقیقاتـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در 

دسـتور کار قـرار گیـرد زیـرا کـه مراکـز تحقیقاتی 
بـرای شـما هسـتند  مجانـی  و  امیـن  مشـاورین 
بنابرایـن از ظرفیـت مراکـز تحقیقاتـی بـه نحـو 
مطلوب اسـتفاده نمائیـد زیرا افرادی کـه در مراکز 
تحقیقاتـی هسـتند می توانند هم تئوریسـین و هم 
اجـرا کننـده باشـند ولـی دانشـگاهیان می تواننـد 

تئوریسـین باشـند.
ایجـاد  لـزوم  بـر  خـود  سـخنان  ادامـه  در  وی 
رؤسـای  توسـط  آن هـا  تکمیـل  و  فکـر  اتـاق 
سـازمان های جهـاد کشـاورزی اسـتان ها تاکیـد 
و اظهـار کـرد: بایسـتی بـه تمامی افـرادی که در 
گذشـته بـه وزارت جهـاد کشـاورزی کمـک کرده 
انـد احتـرام گذاشـت و ایـن کار را به آینـدگان نیز 

تعمیـم داد.
خـاوازی در ادامـه با اشـاره بـه اینکه رفتـار خوب 
خـود مـا در حـل مشـکالت بسـیار موثـر اسـت، 
یـادآور شـد: رؤسـای سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بـا  خـوب  تعامـل  و  ارتبـاط  بایسـتی  اسـتان ها 
اسـتانداران داشـته و بـا اخـالق مـداری در کنـار 
آنـان باشـند و نیـز تعامـل گسـترده و خوبـی را با 
نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی 
داشـته و بـرای آن هـا واقعیـات را توضیـح دهنـد 
تـا آنـان شـناخت بیشـتری را نسـبت بـه بخـش 

کشـاورزی پیـدا کننـد. 
مقـام عالـی وزارت با اشـاره بـر اینکه می بایسـتی 
رؤسـای سـازمان های جهـاد کشـاورزی  حضـور 
اسـتان ها در رسـانه ها بیشـتر شـود، تاکیـد کـرد: 
اگـر عملکـردی داریـد که قطعًا این گونه هسـت و 
یا مجوزها و دسـتورالعمل ها سـاده تر شـده اسـت 

افتـاده  اتفـاق  کشـاورزی  زمینـه  در  توفیقاتـی  و 
اسـت بـا دعـوت از اصحـاب رسـانه نسـبت بـه 
انجـام مصاحبـه جهـت انعـکاس آن اقـدام نمایید 
و توجـه داشـته باشـید که مردم بسـیار بـه تنوعی 
کـه در بخـش کشـاورزی اتفـاق می افتـد عالقـه 
منـد هسـتند و بـا انعـکاس ایـن مطالـب توجـه 
بـه بخـش کشـاورزی خیلـی بیشـتر می شـود از 
جملـه می تـوان تولیـد خربـزه گلخانه ای یـا تولید 

بلوبـری اشـاره کرد.
عمـل  بـه  تالش هـای  بـا  داشـت:  اذعـان  وی 
آمـده در وزارت جهـاد کشـاورزی و بـا مذاکرات و 
هماهنگی هـای انجـام شـده با معـاون اول رئیس 
جهـاد  وزارت  ایشـان،  ویـژه  عنایـت  و  جمهـور 
کشـاورزی هـم عضو کمیتـه ارزی تخصیص شـد 
و حضـور وزارت جهـاد کشـاورزی در ایـن کمیتـه 

خیلـی پـر رنگ اسـت.
خـاوازی ابـراز کـرد: کودهای فسـفاته و پتاسـه به 
وفـور در کشـور وجـود دارد و بـرای کشـت سـال 
زراعـی 1400-1399 کمبـودی از نظـر این کودها 
نیـز  اوره  کـود  همچنیـن  اینکـه  ضمـن  نداریـم 
بایسـتی بـه موقـع و در زمان مـورد نیـاز در اختیار 
بهـره بـرداران قـرار گیـرد کـه با مشـخص شـدن 

قیمـت، ایـن کودهـا توزیـع خواهد شـد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی تاکیـد کـرد: کـودی که با 
گرفتاری هـای زیاد تامین شـده اسـت بایسـتی در 
مراحـل مختلـف توزیع، مصـرف، پایـش و نظارت 
گـردد تـا این نهـاده مهـم در اختیار بهره بـرداران 

واقعـی قـرار گیرد.
وی تاکیـد کـرد: نقدینگـی بانک هـا بایسـتی در 
قالـب کارت هـای اعتباری در اختیار بهـره برداران 
قـرار گیـرد تـا کشـاورزان بتواننـد از طریـق ایـن 
کارت هـای اعتبـاری نسـبت به تامیـن نهاده های 

خـود اقـدام نمایند.
تزریـق  بـودن  پیوسـته  غیـر  افـزود:  خـاوازی 
از چالش هـای  نهاده هـا در بخـش دامـی یکـی 
مهـم در ایـن حـوزه اسـت و در زمینـه ی تامیـن 
نهـاده ذرت مشـکل خاصـی نداریـم و در زمینـه 
کنجالـه سـویا بـه دنبـال کنجاله هـای جایگزیـن 

هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طراحی الگوی کشـت 
شـود،  گرفتـه  نظـر  در  تولیـد  پایـداری  بایسـتی 
تصریـح کـرد: فـاز اول برنامـه الگـوی کشـت از 
کشـت پاییزه امسـال آغاز خواهد شـد و اجرای آن 
بـه صـورت پایلـوت و سـطح کوچک مـورد انتظار 
نیسـت و بایسـتی در این زمینه کار اساسـی انجام 
شـود و بایسـتی ایـن کار را از همیـن جـا شـروع 
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نمـود تـا در ادامـه ایـن طـرح پخته شـود.
خـاوازی یـادآور شـد: مطالعاتی کـه در زمینه های 
ایسـتگاه ها،  اقلیمـی،  گیاهـی،  فنولـوژی  خـاک، 
داده هـای در اختیـار و ... اتقـاق افتـاده اسـت کـه 
بضاعـت علمـی کشـور ما همیـن اسـت و اگر این 
داده در اختیـار ما اسـت سـرمایه گذاری کشـور در 
همیـن حـد بـوده اسـت، بنابرایـن بایسـتی از این 
داده هـا بـه نحـو احسـنت اسـتفاده نمـود و بـرای 
ایـن منظـور، بسـته حمایتـی در حال آماده سـازی 
اسـت کـه بـرای تصویـب، تقدیـم هیـات دولـت 

شـد. خواهد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از جوجـه ریـزی بـا مرغ 
الیـن ایرانـی حمایت می شـود، خاطر نشـان کرد: 
خـود کفایی در هسـته ها و نهاده ها در دسـتور کار 
اسـت که در زمینه ی سیسـتم جامـع اطالعات در 
بخـش کشـاورزی و خـود کفایـی در تولیـد کـود 

فسـفاته در حـال برنامه ریزی هسـتیم.

سخنان قاسمی رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

در ایـن همایـش قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
از  نمایندگـی  بـه  کـه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
رؤسـای سـازمان های جهـاد کشـاورزی 7 اسـتان 
بـه اقدامـات شـاخص و چالش هـا اشـاره می کـرد 
اظهـار داشـت: راندمـان آبیـاری از 39 درصد به 45 
درصـد از سـال 92 تاکنـون افزایش داشـته اسـت، 
بهـره وری فیزیکـی آب از 0.92 بـه 1.45 کیلوگرم 
بـر متر مکعـب از سـال 92 تاکنون افزایش داشـته 
و پتانسـیل صرفـه جویـی آب از 8.6 بـه 14 میلیارد 

متـر مکعـب از سـال 92 تاکنون رسـیده اسـت.

محمـد مهدی قاسـمی افـزود: از اقدامات شـاخص 
 8 افزایـش  بـه  می تـوان  خـاک  و  آب  معاونـت 
اجـرای  بـا  کشـاورزی  تولیـدات  تنـی  میلیـون 
اجـرای  کشـور،  خـاک  و  آب  پروژه  هـای  اَبَـر 
سـامانه های نویـن آبیـاری در بیـش از 160 هـزار 
هکتـار از اراضی کشـور در سـال جـاری، اختصاص 
1600 میلیـارد تومـان اعتبـار از صنـدوق توسـعه 
ملـی بـرای توسـعه سـامانه های نویـن آبیـاری در 
سـال 99، بهـره بـرداری از 295 هـزار هکتـار از 
طـرح احیـاء اراضـی خوزسـتان بـا سـرمایه گذاری 
حـدود 4 هـزار و 500 میلیـارد تومـان، بهره برداری 
کامـل از طـرح 46 هـزار هکتـاری آبیـاری دشـت 
سیسـتان بـرای کشـت پاییـزه، طرح عظیم توسـعه 
منابـع آب و خـاک نواحـی مـرزی در اسـتان ایالم 
در سـطح 1500 هکتـار، اختصـاص 130 میلیـارد 
تومـان برای بازسـازی و مرمت قنوات در سـال 99 
و تهیـه دسـتورالعمل اجرایـی مدیریـت بهینه خاک 
بـرای پـروژه رودخانه های مرزی، دشـت سیسـتان 

و ... اشـاره نمـود. 
وی تصریـح کـرد: از چالش هـای کالن می تـوان 
بـه تغییـرات اقلیمـي و تأثیـر قابـل مالحظـه آن بر 
کاهـش منابـع آب در آینـده )اَبَر چالـش(، چگونگی 
اجـرای مدیریـت بـه هـم پیوسـته منابـع آب بـر 
اسـاس اصـول توسـعه پایـدار و آمایـش سـرزمین، 
کاهـش منابـع آب تجدیدشـونده در کشـور، رقابت 
بیـن بخشـی و تقاضاهـاي فزاینـده آب، وضعیـت 
بحرانـي منابـع آب هـای زیرزمینـي و محدودیـت 
ناپایـداري  تشـدید  منابـع،  ایـن  از  بهره بـرداري 
کمـي و کیفـي منابـع آب، عـدم تناسـب سـرمایه 
گـذاری بین مدیریـت منابع و مصارف آب، مسـائل 
ناشـی از حکمرانـی دولتـی آب و ضـرورت اصـالح 
آن، کنـد بـودن فرآینـد تعییـن و تکلیـف چاه هـای 
غیـر مجاز، افزایـش آب بهای مصرفـی و در نتیجه 
افزایـش هزینـه تولید و کاهش سـطوح زیر کشـت 
محصـوالت کشـاورزی بـه دلیـل کاهـش حجـم 
پروانـه بهـره بـرداری و کسـر حقابـه از پروانه بهره 

بـرداری آب بـدون معیـار کمـی اشـاره نمود.
امـور  اقدامـات شـاخص  از  کـرد:  اظهـار  قاسـمی 
انـدازی سـامانه  راه  بـه  اراضـی کشـور می تـوان 
ارتباط مردمی 131، تشـکیل یـگان حفاظت اراضی 
کشـاورزی، توسـعه IT در سـازمان امور اراضی، راه 
انـدازی سـامانه جامـع امـور اراضی کشـور، اجرای 
قانـون رفع تداخالت کاداسـتر اراضی کشـاورزی و 
تسـهیل واگـذاری اراضـی جهت اجـرای طرح های 

مختلـف اشـاره نمود.
وی تاکیـد کـرد: از چالش هـای کالن امـور اراضی 

می تـوان بـه تغییـر کاربـری غیـر مجـاز اراضـی، 
خـرد شـدن و تفکیـک اراضـی کشـاورزی، عـدم 
اجـرای طـرح آمایش سـرزمین و نامشـخص بودن 
وضعیـت کاربـری اراضـی، عـدم اجـرای کاداسـتر 
اراضـی کشـاورزی در دهه هـای گذشـته، تداخـل 
اراضـی ملـی و دولتـی و زمین هـای کشـاورزان و 
اختالفـات مالکیتـی، عـدم وفـاق بیـن دسـتگاه ها 
در امـر نظـارت بـر اراضـی ملـی و دولتـی واگـذار 
شـده، عـدم جـرم انـگاری تخلفـات زمیـن خواری 
و بازدارنـده نبـودن قوانین جاری، کمبـود اعتبارات، 
تجهیـزات و امکانـات بـرای امرحفاظـت از اراضـی 

کرد. اشـاره 
سـازمان  شـاخص  اقدامـات  ادامـه  در  قاسـمی 
شـامل  کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا، 
مدیریـت حریـق و حـل اختالفـات اراضـی را بیان 
و تصریـح کـرد: نارسـایی، ضعـف و یـا عـدم وجود 
قوانیـن کافـی مربـوط بـه امنیـت شـغلی و حمایت 
منابـع طبیعـی  کارکنـان  و  نیروهـای حفاظتـی  از 
بـا  مرتبـط  هزینه هـای  جبـران  و  آبخیـزداری  و 
آسـیب های جسـمی و ناکافـی بـودن حمایت های 
قضایـی بـرای تحقق امـر حفاظت از منابـع طبیعی، 
تغییـر جهانـی آب و هـوا )اقلیـم( و بهـره بـرداری 
نتیجـه  در  و  زیرزمینـی  آب هـای  از  رویـه  بـی 
تشـدید پدیـده بیابان زایی در سـطح کشـور، توقف 
بهره بـرداری چوبـی از جنگل های شـمال کشـور و 
لغـو قراردادهـای مجریـان طرح های جنـگل داری 
و مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی مرتبـط، به دلیل 
عـدم تامیـن اعتبـار الزم جهـت پرداخـت حقـوق 
قـرارداد،  نیروهـای حفاظتـی شـرکت های طـرف 
بخـش  در  بـه خصـوص  انسـانی  نیـروی  کمبـود 
سـهمیه  اختصـاص  عـدم  و  حفاظـت  و  حقوقـی 
اسـتخدامی جهـت جـذب نیـروی انسـانی، وقـوع 
پدیـده شـوم زمیـن خـواری و قاچـاق محصـوالت 
منابـع طبیعـی، افزایـش حریـق جنگل هـا، مراتع و 
تـداوم آن به لحـاظ تغییر اقلیم، پدیده خشکسـالی، 
آتـش زدن ضایعات کشـاورزی در مزارع و سـرایت 
آن بـه جنگل هـا و مراتع و فقدان قوانیـن بازدارنده 
متناسـب و کمبـود امکانـات و ادوات الزم جهـت 
اطفـای حریـق، عـدم قطعیـت قانونـی در موضـوع 

مالکیـت دولـت بـر اراضـی ملـی و دولتـی،
مشـکالت موجـود در اسـتفاده از فـن آوری هـای 
نویـن در امـر حفاظـت و مدیریـت منابـع طبیعـی، 
بـه دلیل مشـکالت ناشـی از تحریـم، ناکافی بودن 
و  بـه تجهیـزات  زیرسـاخت ها و عـدم دسترسـی 
امکانـات الزم، کمبود منابع مالی و سـرمایه گذاری 
در بخـش منابـع طبیعی و آبخیزداری کشـور و عدم 
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علیمراد سرافرازی با حکم وزیر جهاد 
كشاورزی معرفی شد؛

انتصاب اولین سرپرست مرکز 
روابط عمومی 

و امور بین الملل وزارت جهاد 
کشاورزی

در حکمـی از سـوی سـید کاظم خـاوازی وزیـر جهاد 
کشـاورزی، علیمـراد سـرافرازی به سـمت سرپرسـت 
مرکـز روابـط عمومی و امـور بین الملـل وزارت جهاد 

کشـاورزی منصوب شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، در بخشـی از این 
حکـم آمـده اسـت: رعایـت کامـل منشـور اخالقـی 
مرکـز،  مناسـب  سـاماندهی  امیـد،  و  تدبیـر  دولـت 
اجـرای سیاسـت های اطالع رسـانی وزارتخانه، تعامل 
و همکاری با معاونین و رؤسـای سـازمان های ستادی 
و اسـتانی و رسـانه های جمعـی بـه منظـور انعـکاس 
عملکـرد بخش، تهیـه و اجرای طرح هـای تبلیغاتی و 
تبییـن برنامه هـا و خـط مشـی  اطالع رسـانی، ایجاد و 
تـداوم روابـط بیـن وزارت جهاد کشـاورزی بـا مجامع 
و سـازمان های بین المللـی و منطقـه ای، بسترسـازی 
بـرای جـذب سـرمایه گذاری خارجـی بـا توجـه بـه 
بخـش  در  کشـور  برتـر  ظرفیت هـای  و  قابلیت هـا 
یادداشـت   و  موافقت نامه هـا  پیگیـری  کشـاورزی، 
کشـورهای  بـا  چندجانبـه  و  جانبـه  دو  تفاهم هـای 
هـدف و نظـارت بـر اعزام هـا و پـردازش نتایـج آن 

مـورد تاکید اسـت.
والـی زاده  ایـن حکـم، ساسـان  از صـدور  پیـش  تـا 
و  عمومـی  روابـط  مرکـز  سرپرسـت  عنـوان  بـه 
اطالع رسـانی جهـاد کشـاورزی و هومـن فتحـی بـه 
عنـوان مدیـرکل دفتـر روابـط امـور بین الملـل جهاد 
کشـاورزی فعالیت داشـتند و با ادغام این دو قسـمت، 
سـرافرازی بـه عنـوان اولیـن سرپرسـت مرکـز روابط 
عمومـی و امـور بین الملـل وزارت جهـاد کشـاورزی 

آغـاز بـه کار نمـوده اسـت.

تخصیـص اعتبـار، متناسـب بـا حجـم برنامـه و 
عرصـه  در  گیاهـی  بیمـاری  و  آفـات  طغیـان 
جنگل هـا و مراتـع از جملـه چالش هـای کالن 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 

ست. ا
وی یـاد آور شـد: 31 درصـد از کل اعضاء هیات 
دامپزشـکی  و  کشـاورزی  رشـته های  علمـی 
سراسـر کشـور در سـازمان تحقیقـات، آموزش و 
ترویج کشـاورزی مشـغول بـه فعالیت هسـتند و 
تبعیـت تمامـی قوانیـن از چارچوب هـای وزارت 
علـوم، بـدون توجـه بـه ماموریت هـای خـاص 
حاکـم بر این سـازمان مشـکالت متعـددی را در 

ایـن خصـوص به وجـود آورده اسـت. 
کالن  چالش هـای  از  کـرد:  تاکیـد  قاسـمی 
سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی 
ناچیـز  ای  هزینـه  اعتبـارات  بـه  می تـوان 
تحقیقـات و توسـعه فنـاوری در منابـع عمومـی، 
دانشـکده های  و  دانشـگاه ها  بـه  نسـبت 
کشـاورزی بـه نحوی که این سـهم در سـازمان 
تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی تنهـا 2 
عرصه هـای  متعـدد  مشـکالت  اسـت،  درصـد 
پژوهشـی بـا توجـه بـه برخـی قوانین کشـوری 
در زمینـه مالکیـت، واگـذاری و فـروش اراضـی 
در  تحقیقاتـی  متعـدد  ایسـتگاه های  ویـژه  بـه 

محـدوده شـهری و ... اشـاره کـرد.
و  علـم  چرخـه  از  گیـری  فاصلـه  افـزود:  وی 
فنـاوری بین المللـی بـه دلیـل تعلیـق و یا فسـخ 
قـرارداد پروژه هـای تحقیقاتـی بیـن المللـی بـه 
دلیـل تحریم، نسـبت پاییـن تعداد هیـات علمی 
بـه ازاء هـر 10000 نفـر بهره بـردار )این نسـبت 
اسـت(  نفـر   0.39-5 مختلـف  بخش هـای  در 
ملـی  کننـده  هماهنـگ  نهـاد  تعریـف  لـزوم  و 
پژوهش هـای بخـش کشـاورزی برای اسـتفاده 
دیگـر  از  علمـی کشـور  کلیـه ظرفیت هـای  از 

چالش هـای کالن سـازمان تحقیقـات، آمـوزش 
و ترویـج کشـاورزی اسـت.

همایـش برنامـه ریـزی سـال زراعـی 1400- 
منظـور  بـه  کشـاورزی  جهـاد  وزارت   1399
برنامـه ریـزی و هماهنگـی سـال زراعـی آینده؛ 
نماینـده  کشـاورزی،  جهـاد  وزیـر  حضـور  بـا 
ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی، رییـس 
کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسالمی 
و مدیـران وزارت جهـاد کشـاورزی و رؤسـای 
بـه  اسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های 
صـورت ویدئـو کنفرانـس بـه مرکزیـت تهـران 

برگـزار شـد.
یـک  روزه سیاسـت های  دو  ایـن همایـش  در 
سـاله وزارت جهاد کشـاورزی در زیر بخش های 
کارشناسـان  و  مدیـران  کلیـه  بـرای  مختلـف 
بخش کشـاورزی توسـط مدیـران ارشـد وزارت 
جهـاد کشـاورزی تبییـن و همـه معاونیـن وزیر 
سیاسـت ها،  سـتادي  سـازمان هاي  روسـاي  و 

مسـایل و مباحـث مرتبـط را اظهـار کردنـد.
گفتنـی اسـت در ایـن همایـش محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس بـه نمایندگـی از رؤسـای سـازمان جهاد 
کشـاورزی 7 اسـتان کشـور توفیقـات حاصـل 
شـده، مسـائل و چالش هـای بخش کشـاورزی 
سـازمان  خـاک،  و  آب  معاونـت  بـه  مربـوط 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداري، سـازمان امـور 
اراضـي و سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج 

کشـاورزي را مطـرح کـرد.
بـا اهـداء  ایـن مراسـم مقـام عالـی وزارت  در 
لـوح تقدیـر از وی بـه دلیـل تـالش در جهـت 
اشـتغال  کشـاورزی،  بخـش  توسـعه  و  رشـد 
پایـدار، افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی 
و دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی کشـور در سـال 

کـرد. تجلیـل   98-99 زراعـی 
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معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فارس گفـت: حضور 
اسـاتید دانشـگاه در مزارع و واحدهای تولیدی بخش کشـاورزی فرصت بسـیار خوبی 
برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین دانشـگاه و کشـاورزان اسـت و اسـتدعا دارم دانشگاه 

بـا یـک نـگاه بازتر و تعهد بیشـتر با سـازمان جهاد کشـاورزی تعامل داشـته باشـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، ظفر افشـون روز چهارشـنبه پانزدهـم مردادماه در 
نشسـت شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه مصوبـه اسـتفاده از ظرفیت 
علمـی اسـاتید خبـره حـوزه کشـاورزی و انتقـال یافته های محققان دانشـگاه شـیراز 
در واحدهـای تولیـدی بخـش کشـاورزی، ابراز کرد: ایـن مصوبه، جمله دانشـگاه باید 
در خدمـت تولیـد باشـد را معنـا مـی بخشـد، انتظـار اسـت که دانشـگاه ایـن فرصت 
را بـه ایـن راحتـی از دسـت ندهـد و جهاد کشـاورزی امکانـات اجرای ایـن مصوبه را 

فراهم  سـازد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بخش کشـاورزی در شـرایط تحریم هـای ظالمانه نشـان داد 
کـه می توانـد کشـور را نجـات دهـد، تصریـح کرد: اسـتان فارس بـه عنـوان پایلوت 
بخـش کشـاورزی در کشـور مطـرح بـوده و ازدیـر هنـگام تاکنـون کشـاورزی ایـن 

اسـتان در کشـور خوب درخشـیده اسـت.
در ایـن نشسـت رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره بـه مصوبات 
جلسـات قبـل، بـه پروژه هـای نقشـه راه علمـی تحقیقـات بخش کشـاورزی اسـتان 

فـارس نیـز گریـزی زد و بیان کرد: این نقشـه که بر اسـاس آسـیب شناسـی و اصول 
مشـخص تهیـه شـده و مـورد وفاق دانشـکده کشـاورزی و بخش تحقیقات اسـت در 
کارگـروه پژوهـش و فنـاوری کـه رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی و اسـتاندار 

حضـور داشـتند تاکید و تایید شـد.
محمـد مهـدی قاسـمی از دیگـر مصوبات سـخن گفـت و افـزود: بر اسـاس گزارش 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس؛ در خصـوص عملیات آبخیزداری 
حـوزه تنـگ قـرآن مطالعـات این حـوزه انجـام و در کمیته فنی مصوب شـده اسـت، 
اعتبـارات الزم از محـل صنـدوق توسـعه ملـی سـال 98 تامیـن شـده و از طریـق 
روزنامـه رسـمی اعـالم عمومـی شـده و کار تنـگ قـرآن در حـال انجـام اسـت و در 
مـورد خشـت و کنـار تختـه شهرسـتان کازرون نیـز پـس از انجـام مطالعـات تحـت 
عنـوان طـرح میدانـک اعتبـار اجرایـی از محـل ردیف ملی صنـدوق توسـعه ملی 98 
مشـخص شـده و پـس از انجـام مراحل پیمان سـپاری شـده عملیات میدانی خشـت 

بـا 15 درصـد و کمارنـج بـا 20 درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حال اجرا اسـت.
وی اضافـه کـرد: بر اسـاس همین گـزارش در رابطه بـا دامنه های جنوبـی پارک بمو 
و انتهـای شـمالی آبراهـه تنگ سـعدی از طریق شـهرداری شـیراز و توسـط مشـاور 
مطالعاتـی آب اسـتان فـارس طـرح مـورد نیـاز در حـال تهیـه اسـت و در خصـوص 
طرح هـای پیشـنهادی از مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابع طبیعـی در حال حاضر 
طرح پخش سـیالب و تنظیم آبخوان در روسـتای چاه گزی شهرسـتان الرسـتان در 

دسـت انجـام اسـت و ظرف سـه ماه آینـده تکمیل می شـود.
توزیع سوخت ماشین آالت کشاورزی با استفاده از کارت بانکی

توزیـع سـوخت ماشـین آالت کشـاورزی با اسـتفاده از سیسـتم کارت بانکـی از دیگر 
مسـائل مطـرح شـده در ایـن نشسـت بـود کـه رئیـس اداره مهندسـی شـرکت ملی 
پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتـی اسـتان فارس در ایـن خصوص گفت: اسـتان 
فـارس بـه عنوان یـک منطقه پایلـوت توزیع الکترونیکـی)کارت بانکـی( را دنبال می 
کنـد و در سـه شهرسـتان شـمالی آبـاده، اقلیـد، خرمبید و مرودشـت به صـورت صد 
در صـد زیـر سـاخت ها فراهـم شـده و پوزهـای الکترونیکـی در تمام فروشـندگی ها 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار فارس:معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار فارس:
دانشگاه با تعهد بیشتر در تعامل با جهاد کشاورزی باشددانشگاه با تعهد بیشتر در تعامل با جهاد کشاورزی باشد
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نصـب شـده اسـت که در شـهریور مـاه اجرا می شـود.
امیـن فروتـن؛ عـدم نیـاز به مراجعـه مصرف کننـده به منظـور چاپ حواله بـرای اخذ 
سـوخت و پایـش توزیـع حوالـه را از مزایای این طرح دانسـت و افـزود: فراهم کردن 
شـرایط توزیـع الکترونیکـی سـوخت در سـایر شهرسـتان ها نیـز با سـرعت و جدیت 

در حال پیگیری اسـت.
زحمـات  از  تشـکر  ضمـن  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
دسـت اندرکاران اجـرای طـرح مذکـور، اظهـار کـرد: فعال حوالـه الکترونیکی شـده و 
ایـن کارت هـا پردازشـگر اسـت و انتظار هسـت از ابتدای فرآینـد تا انتهـای فرآیند با 
ایـن کارت انجـام شـود و یـک بار برای همیشـه کشـاورز ما در اسـتان فـارس نجات 

کند. پیـدا 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس در خصـوص 
توزیـع سـوخت ماشـین آالت کشـاورزی بـا اسـتفاده از کارت بانکـی بیان کـرد: این 
طـرح مـی توانـد بخـش وسـیعی از خدمـات کشـاورزی را شـامل شـود بنابرایـن بـا 
برگـزاری جلسـات متعـدد بـا محوریت شـرکت ملی پاالیـش و پخـش فرآورده های 
نفتـی اسـتان فـارس و بـا عضویـت جهـاد کشـاورزی و سـازمان تعـاون روسـتایی و 
سـایر ادارات و دسـتگاه هایی کـه بـه نوعـی بـا جهـاد کشـاورزی مرتبط هسـتند این 

امـر مدیریت شـود.
حق النظاره شرکت بهره برداری آب پرداخت نشده است

پرداخـت حـق النظـاره شـرکت بهره بـرداری آب از دیگـر مسـائل مطـرح شـده در 
نشسـت شـورای کشـاورزی بـود کـه در ایـن خصـوص مدیرعامل شـرکت سـهامی 
آب منطقـه ای اسـتان فـارس ابـراز کـرد: در پایین دسـت سـد درودزن بالـغ بر 320 
میلیـون متر مکعب آب رهاسـازی شـد و حـدود 130 هزار هکتار از ایـن آب بهره مند 
شـده اند کـه متاسـفانه علیرغـم مصوبه هایـی کـه داشـتیم در حصـول حـق النظـاره 

توفیـق چندانی نداشـتیم.
حمیدرضـا دهقانـی تصریـح کـرد: علی رغـم لطفی کـه فرمانـداران، خانه کشـاورز و 
انجمـن صنفـی کشـاورزی داشـتند، در مجمـوع در سـطح 27 هـزار هکتـار موفق به 
عقـد قـرارداد با کشـاورزان شـدیم و تقریبًا حدود 12 هـزار هکتـار از مطالبات وصول 

شـد که نسـبت بـه 130 هـزار هکتار بسـیار کم اسـت.
وی افـزود: بـا ایـن رونـد وضعیت شـرکت بهره بـرداری آب، بـه عنوان یک شـرکت 
خصوصـی در آینـده نزدیـک از چالش هـای اصلـی اسـتان خواهـد شـد و توصیـه 
می شـود کـه توزیـع آب را خـود تعاونی هـا بـه عهـده بگیرنـد و ایـن شـرکت منحل 
شـود چـرا کـه پش بینـی می شـود یـک معضـل اجتماعـی و درگیری هایـی در آینده 

بیاید. بوجـود 
دیلمـی عضو خانه کشـاورز؛ با بیان اینکه هر کشـاورز در این شـرایط خشکسـالی ها، 
دو الـی سـه سـال بدهـکار بـوده و در نتیجـه بدهـکاری آنان خیلی زیاد شـده اسـت، 
اظهـار کـرد: بـا توصیه هایـی که شـده کشـاورزان در حال عقد قـرارداد هسـتند ولی 
نمـی تـوان تمـام بدهی هـای سـنواتی را هـم یکجـا امسـال تامیـن کننـد بنابرایـن 

کشـاورزان  بدهی هـای  درصـد   60 الـی  تـا50  کنـد  کمـک  بهره بـرداری  شـرکت 
پرداخـت و مابقـی در سـال آینده تسـویه شـود.

در ادامـه ایـن نشسـت تسـهیل ارائه خدمات و تسـهیالت مورد نیاز توسـعه گلخانه ها 
نیـز بررسـی شـد و معاون امـور اعتباری و بانکداری شـرکتی بانک کشـاورزی در این 
خصـوص گفـت: با توجه بـه عدم تامیـن و تخصیص یارانه توسـط سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی دسـتورالعملی توسـط اداره کل اعتبـارات صـادر شـد که آن دسـته از 
متقاضیانـی کـه تمایـل بـه گرفتن تسـهیالت بدون یارانـه و به صـورت تلفیقی منابع 
بانـک و صنـدوق توسـعه ملـی را دارند مـی توانند درخواسـت خود را بـه بانک اعالم 

کننـد تـا بدون تعهـد یارانه تسـهیالت، مصوب و پرداخت شـود.
نـادر نگهـداری ابـراز کـرد: بـه همیـن روال از زمانـی کـه دسـتورالعمل ابـالغ شـده 
تعـدادی از متقاضیـان اقـدام کرده انـد و پرونـده متقاضیـان جدیـد که بر این اسـاس 

بـه بانـک معرفـی می شـوند بررسـی خواهد شـد.
وی افـزود: نـرخ تسـهیالت در حـوزه گلخانه هـا در گذشـته در مناطـق محـروم 7 
درصـد و برخـوردار 9 درصـد بـود کـه در حـال حاضـر این اعـداد به ترتیب بـه 12.5 

درصـد و 14.5 درصـد افزایـش یافته اسـت.
خرید بیش از 912 هزار تن گندم از کشاورزان استان فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تاکنـون بـا احتسـاب خرید 
توافقـی 912 هـزار و 742 تن گندم از کشـاورزان خریداری شـده که نسـبت به سـال 

گذشـته رشـد 48 درصدی داشـته است.
قاسـمی با اشـاره به اینکه خرید خوبی توسـط شـرکت غله و سـازمان تعاون روستایی 
انجـام شـده اسـت، تصریـح کـرد: دو نـوع خریـد داشـته ایـم یکـی مسـتقیمًا بـرای 
نگهـداری و ذخیـره سـازی بـه عنـوان محصـول اسـتراتژیک و بـا همکاری شـرکت 
غلـه و تعـاون روسـتایی در قالـب 142 مرکـز خریـد، انجـام می شـود و قسـمتی هم 

بـرای کارخانجـات تولیـدی مثـل ماکارونـی و آرد خریـداری صورت مـی پذیرد.
مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان فـارس در ادامـه اظهـار کـرد: تـا امـروز 
نزدیـک بـه 2059 میلیـارد تومـان یعنـی 94 درصـد از مطالبـات کشـاورزان گندم کار 
پرداخـت شـد و بـا پرداخـت 103 میلیـارد تومان بـه کلـزاکاران قریب بـه 100درصد 

مطالبـات آنـان نیز تسـویه شـد.
لطیـف رسـتاد بـا اشـاره به اینکه امسـال در اسـتان فـارس350 هزار تـن حمل درون 
اسـتانی داشـته ایـم کـه 33 درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش داشـته اسـت، 
افـزود: 133 هـزار تـن حمـل بـرون اسـتانی و عـالوه بـرآن 25 هزار تن حمـل ریلی 

در اسـتان داشـتیم که نسـبت به سـال گذشـته رشـد 40 درصدی داشـته اسـت.
در ادامـه مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس با بیـان اینکه بـا توافق کامل 
خریـد گنـدم رو بـه اتمام اسـت، گفت: امسـال خیلی بهتر از سـال های گذشـته اکثر 

گنـدم تولید شـده در چرخـه خرید توافقـی یا تضمینی قـرار گرفت.
هدایـت رحیمـی بیـان کرد: تاکنـون 33 هزارتـن گندم به صـورت توافقـی خریداری 

شـده اسـت کـه 28 هزارتـن مربوط به سـازمان تعاون روسـتایی اسـت.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: هـم زمـان بـا چهارمین 
سـال از فعالیـت دولت دوازدهـم، تعداد 
189 پـروژه در بخش کشـاورزی فارس 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 451501 میلیـون 
فـارس،  اسـتاندار  حضـور  بـا  تومـان 
مدیران ارشـد وزارت متبـوع و جمعی از 
مسـئولین کشـوری و اسـتانی، افتتاح و 

بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید.
روابـط عمومـی سـازمان  بـه گـزارش 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمد 
مهـدی قاسـمی بـا بیـان ایـن مطلـب 
منتـج  پروژه هـا  ایـن  افتتـاح  افـزود: 
و  نفـر   469 تعـداد  زایـی  اشـتغال  بـه 
بهره منـدی 11768 خانوار خواهد شـد.
عمرانـی  طرح هـای  کـرد:  بیـان  وی 
قابـل افتتـاح سـازمان جهاد کشـاورزی 
در  طـرح   52 شـامل:  فـارس  اسـتان 
زمینـه مدیریت آب و خـاک و امور فنی 
و مهندسـی کـه یـک طـرح در زمینـه 
آبیـاری نویـن در قالـب 1012 مـورد با 
اعتبـار ملـی 1185094 میلیـون ریال و 

بهره منـدی 2398 خانـوار و 51 طـرح 
 36778 اسـتانی  اعتبـار  بـا  سـازه ای 
 2813 بهره منـدی  و  ریـال  میلیـون 

بود. خواهـد 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: 
طرح هـای اشـتغال زای قابـل افتتـاح 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس 
معاونـت  زمینـه  در  طـرح   24 شـامل: 
مبلـغ  بـا  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود 
تسـهیالت  ریـال  میلیـون   612950
بانکـی، 740825 میلیـون ریـال آورده 
زایـی  اشـتغال  و  خصوصـی  بخـش 
169 نفـر، 20 طـرح در زمینـه معاونـت 
 137520 مبلـغ  بـا  دامـی  تولیـدات 
بانکـی،  تسـهیالت  ریـال  میلیـون 
آورده بخـش  214000 میلیـون ریـال 
خصوصـی و اشـتغال زایـی 98 نفـر و 
19 طـرح در زمینـه صنایـع تبدیلـی و 
غذایـی کشـاورزی بـا مبلـغ 553000 
هـزار میلیـون ریـال تسـهیالت بانکی، 
آورده بخـش  851500 میلیـون ریـال 
خصوصـی و اشـتغال زایـی 202 نفـر 

اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه طرح هـای 
دسـتگاه های وابسـته بـه این سـازمان 
نیـز اظهار کـرد: با افتتـاح 63 پروژه در 
بخش عشـایر اسـتان فـارس بـا اعتبار 
اسـتانی 71183 میلیـون ریـال و اعتبار 
از  بیـش  ریـال  ملـی 50667 میلیـون 
1135 خانـوار از افتتـاح ایـن طرح هـا 
منتفـع مـی شـوند و در حـوزه اداره کل 
منابـع طبیعـی نیـز بـا افتتـاح 12 طرح 
بـا اعتبار ملـی 205700 میلیـون ریال، 

بیـش از 5422 خانـوار از افتتـاح ایـن 
طرح هـا منتفـع می شـوند.

بـا  دیـدار  گفـت:  ادامـه  در  قاسـمی 
خانـواده شـهدا و ایثارگـران بـا حفـظ 
حضـور  بهداشـتی،  پرتکل هـای 
مسـئولین ایـن سـازمان در برنامه های 
ویژه بزرگداشـت هفته دولت در رسـانه 
ملـی و سـایر رسـانه ها و شـرکت در 
میزگردهـای تخصصـی، مالقات چهره 
از  سـازمان  ذی نفعـان  بـا  چهـره  بـه 
دیگـر برنامه هـای ایـن هفتـه اسـت.

رییس سازمان جهاد كشاورزی استان فارس:
هم زمان با چهارمین سال از فعالیت دولت دوازدهم؛ در هفته دولت

افتتاح 189 پروژه در بخش کشاورزی استان فارس با اعتبار 451 میلیارد تومان
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیدار بـا مدیر کل مهندسـی 
و حـد نـگاری سـازمان امـور اراضـی کشـور، ضمـن ارائـه گـزارش مختصـری از 
انجـام کاداسـتر اراضی کشـاورزی فـارس و عملکـرد مدیریت امور اراضی اسـتان 
در ایـن زمینـه گفـت: کاداسـتر و ایجـاد پایگاه اطالعـات مکانی اراضـی می تواند 
بـه حفاظـت اراضی، سـاماندهی اطالعات شناسـنامه بهره بـرداران، تدوین الگوی 

کشـت و مدیریـت بهینـه آب و خاک کمـک نماید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی افـزود: اجرای کاداسـتر مزایـا و اهدافـی را تامین 

مـی کنـد که بـرای پیشـبرد فعالیت هـا الزم و ضروری اسـت.
در ادامـه ایـن دیـدار مدیر کل مهندسـی وحد نـگاری اراضی سـازمان امور اراضی 

کشـور، ضمـن تشـکر از اقدامـات انجـام شـده تا کنـون در اسـتان فـارس گفت: 
یکـی از پیامدهـای اجرای مقررات کاداسـتر مبـارزه با پدیده زمین خـواری خواهد 

بود. 
رضـا جبـاران افـزود: بـا عنایت به اینکـه اولین مرحلـه در تعیین حقـوق مالکیت و 
سـنددار کـردن، تهیه نقشـه های حـد نگاری از اراضی با اسـتفاده از عکسـبرداری 
هوایـی و ... اسـت و کاداسـتر اراضـی مـی توانـد نقـش مهمـی در توسـعه بخش 

باشد. داشـته  کشاورزی 
از مهمتریـن مشـکالت بخـش  پایـه  آمـار و اطالعـات  نبـود  بیـان کـرد:  وی 
کشـاورزی اسـت کـه طـرح کاداسـتر اراضـی کشـاورزی مـی توانـد به حـل این 

مشـکل کمـک کنـد.

کمک به حفاظت از اراضی با اجرای طرح کاداستر
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با بیان اینکه مناسـبت روز خبرنگار 
مزیـن شـده اسـت بـه نـام شـهید محمـود صارمـی کـه در یـک شـرایط ویـژه به 
شـهادت رسـیدند، گفـت: تجلیل از خبرنـگار، تجلیل از اندیشـه ورزی و پاسداشـت 

نقـد و نقـادی کسـانی اسـت کـه در مسـیر آگاهی بخشـی گام بر مـی دارند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در مراسـم تجلیـل از 
خبرنـگاران فعـال در بخش کشـاورزی این اسـتان کـه پنج شـنبه 23 مردادماه 99 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: خبرنـگار در جایـگاه رفیعی اسـت کـه نقش دیـده بانی 

جامعـه را بـرای پیمـودن مسـیر تعالی بر عهـده دارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: جامعـه ای کـه بـه آزادی بیـان و نقـد منصفانه 
توجـه نکنـد، قطعـًا رو بـه پیشـرفت و بهبـود نخواهـد بود، اگـر به رسـالت آگاهی 
بخشـی در هـر حـوزه اهمیـت ندهیم نتیجه بـروز بسـیاری از چالش هـا خواهد بود 

کـه در خـور جامعـه امروز ما نیسـت.
بـه عقیـده قاسـمی، اگر بـه جایگاه تمامی کسـانی کـه در بخش رسـانه ای فعالیت 
می کننـد بـه عنـوان دیده بانـان و آیینه تمـام نمای اقدامات انجام شـده مسـئولین 
نـگاه می شـد بسـیاری از کاسـتی ها و ایرادات امـروز جامعه وجود نمی داشـت و راه 
تعالـی بـه سـرعت طی می شـد از ایـن رو شـان و منزلـت خبرنـگاری را باید پاس 

بداریـم زیـرا ایـن رفتـار و خصیصـه نیاز اساسـی امروز جامعه ما اسـت.
او گفـت: فکـر نمی کنـم جامعـه ای روزی بی نیـاز از ایـن فضا باشـد، قطعـا جامعه 
ای کـه فکـر می کنـد از نقـد و نظـارت بی نیاز شـده شـرایط مـرداب پیـدا می کند 

و نمی توانـد پویایـی و بهبـود را در خـود احسـاس کند.
وی بـا بیـان اینکه در شـرایط امـروز جامعه نیازمند هدف مشـترک، انسـجام و هم 
افزایـی هسـتیم، افـزود: ما به دنبال پیشـرفت و توسـعه کشـور هسـتیم، بـه عنوان 
خدمتگـزاران شـما در یکـی از بزرگتریـن بخش هـای اقتصـادی کشـور بـه دنبـال 

این هسـتیم که شـرایط جامعـه را بهبـود دهیم.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس خطـاب بـه خبرنـگاران حاضر در 
ایـن همایـش ابـراز کرد: به آنچه شـما می نویسـید، نقد و منتشـر می کنیـد اعتقاد 
داریـم و امیدواریـم کـه روز بـه روز کارهایـی کـه شـما انجـام می دهیـد و بـه تبع 

بازخـورد آن در رفتـار و برنامه هـای مـا دیده شـود.
قاسـمی بـا اشـاره بـه وجـود کارگـروه اطالع رسـانی در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، تصریـح کـرد: بـه نظر می رسـد راه اندازی یـک اتاق فکـر با حضور 
فعالیـن رسـانه و خبرنـگاران پیشـنهاد خوبـی اسـت کـه می توانـد در بهره گیری از 
ذی نفعـان ایـن سـازمان بـه عنـوان گروه های اثـر گـذار در اقدامـات و عملکرد ما 

حائـز اهمیت باشـد.

اقلیم فارس، بسترساز تولیدات کشاورزی
قاسـمی بـا تحسـین نیـاکان بـرای موقعیت یابی مناسـب برای سـکونت در اسـتان 
پهنـاور فـارس تصریـح کـرد: بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس از دیـر بـاز تامین 
کننـده بیـش از 10 درصـد محصوالت کشـاورزی کشـور بـوده و به همیـن میزان 
در امنیـت غذایـی کشـور نقـش داشـته اسـت که ایـن مهـم محقق نمی شـد مگر 
بـا اتـکا بـه لطـف خداونـد و دوم شـرایط خـاص بـه لحـاظ اقلیمـی و طبیعـی که 

اسـتان فارس دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه جهـاد کشـاورزی تـالش می کنـد کـه علـم و 
دانـش بـه نحـو موثرتـری در بخـش کشـاورزی مـورد اسـتفاده تالشـگران ایـن 
حـوزه قـرار بگیـرد، اظهـار کـرد: موضـوع اطـالع رسـانی، دانش افزایـی، ترویج و 

مشـارکت های مردمـی از اولویت هـای مـا در ایـن حـوزه اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـه کارگیری رسـانه های مختلف اعـم از روزنامه ها یا صدا و سـیما 
در فعالیت هـای ترویجـی بـه نحـو موثـری در تولید محصـوالت تاثیر گذار اسـت، 
بـه طـوری کـه می بینیم بهره بـرداران موفـق به شـکل موثرتری از دانـش و علم 

روز بهـره گیری و اسـتفاده کرده اند.
قاسـمی بـا صّحه گذاشـتن در اینکه بـه کارگیری دانـش و تکنولـوژی روز نیازمند 
سـرمایه اسـت، بیان کرد: این موضوع در دسـتور کار بوده و مسـاعدت های بسـیار 
زیـادی بـه بخـش کشـاورزی شـده اسـت ماننـد برخـورداری از تسـهیالت ارزان 

قیمـت زیـرا کشـاورز مـا از اغلب ریسـک هایی کـه وجـود دارد متاثر می شـود.
بـه گفتـه او؛ در حـوزه مکانیزاسـیون ضریـب مکانیزاسـیون کشـاورزی در اسـتان 
فـارس بـه طور چشـمگیری بهبود یافته زیرا تسـهیالت توسـعه در سـال های اخیر 

رئیس سازمان جهاد كشاورزی فارس در مراسم تجلیل از خبرنگاران :

از راه اندازی اتاق فکر خبرنگاران کشاورزی استان فارس استقبال می کنیم

قاسمی:
تجلیل از خبرنگاران؛ تجلیل از
اندیشه ورزی و پاسداشت
نقادی است

به آنچه شما می نویسید،
نقد و منتشر می كنید
اعتقاد داریم
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در بخـش کشـاورزی تزریـق شـده و کشـاورزان اسـتان فـارس بـه خوبـی از ایـن 
تسـهیالت اسـتفاده کردند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد كشاورزی فارس:

قدرت تحلیل؛ ویژگی خبرنگار حرفه ای است
ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول  ادامـه  در 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با بیـان اینکـه خبرنگار باید شـجاع، 
مدیـر، اهل تحلیـل و پژوهش باشـد، گفت: 
قـدرت تحلیـل در انعکاس یا عـدم انعکاس 
خبر، سـرعت انتشـار خبر و کارشناسـی خبر 

اهمیـت دارد.
سـید محسـن قائمی افـزود: در وصف قدر و 
منزلـت خبرنـگاران همیـن بس کـه افرادی 
نظیـر شـهید آوینـی و شـهید صارمـی را در 
ایـن عرصـه تقدیـم بـه جمهوری اسـالمی 
کردنـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه مقام معظـم رهبـری فرمودنـد: خبرنـگاران پیش 
قـراوالن عرصـه حفـظ ارکان نظـام و مرزهای فرهنگی هسـتند، افـزود: این جمله 

گویاتریـن تعریـف از خبرنگاران اسـت.
قائمـی بـا بیـان اینکـه افزایـش آگاهـی جامعـه وظیفـه اصلـی مطبوعـات اسـت، 
ابـراز کـرد: در ایـن خصـوص رهبر عظیم الشـان انقـالب فرمودنـد: مطبوعاتی که 
طریـق سـالمت بپیماینـد و بنا بر عناد و بدجنسـی نداشـته باشـند در هر رشـته ای 
قلـم بزننـد، سیاسـی، فرهنگی یا اقتصادی باشـند، درباره مسـائل خارجـی و داخلی 
حـرف بزننـد و هـر کاری بکننـد، چـون بـر مایه آگاهـی مردم مـی افزاینـد به نفع 

نظـام حرکـت کرده اند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اطـالع رسـانی در خصـوص اقدامـات بخش کشـاورزی؛ 
نیازمنـد ارتبـاط مسـتمر و دوسـویه اسـت؛ اظهـار کرد: جامعـه ما یـک جامعه چند 
صدایـی اسـت از ایـن رو بـا امانتـداری خبرنـگار هیچ نگرانـی برای رسـیدن اخبار 

واقعـی به جامعـه وجود نـدارد.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
اظهـار کـرد: خبرنـگاران در عرصـه انقـالب، زمـان جنـگ، در مواقعی کـه نیاز به 
حضـور بـرون مـرزی بود در حفـظ و اعتـالی جمهوری اسـالمی کوشـش کردند.

فـارس در  اسـتان  فعـال در بخـش کشـاورزی  از خبرنـگاران  همایـش تجلیـل 
سـالن آمفـی تئاتـر موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز برگـزار شـد که عـالوه بر 
تعـداد زیـادی از خبرنـگاران و عکاسـان خبرگزاری هـای مختلـف، مسـئول حـوزه 
نمایندگـی والیـت فقیـه، معاونیـن و مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس نیـز حضور داشـتند.

در ابتکار عملی به پاس مقام خبرنگار صورت گرفت:

تجلیل از خبرنگاران حوزه کشاورزی
استان فارس با کیک تزئین شده

به تصویر خبرنگاران
رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در 
همایشـی بـا حضـور افزون بـر 60 نفر از خبرنگاران، عکاسـان خبری، گزارشـگران 

و تصویربـرداران فعـال حـوزه کشـاورزی ایـن اسـتان از آنها تجلیل شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ علیرضـا واحدی پـور تصریـح کرد: ایـن آیین 
روز پنج شـنبه 23 مردادمـاه 99 در سـالن آمفی تئاتـر سرم سـازی رازی و بـا حضـور 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیـران ارشـد ایـن سـازمان 

شـد. برگزار 
بـه گفتـه وی؛ در ایـن آییـن از خبرنگاران برتـر در بخش های رسـانه مکتوب ملی 

و اسـتانی، خبرگزاری، نشـریات تخصصی، عکاسـی و رسـانه ملی تجلیل شـد.
واحدی پـور ابـراز کـرد: در بخـش خبرگزاری ها؛ شـهربانو جویبار از خبرگـزاری ایانا 
و مریـم رضایـی از باشـگاه خبرنـگاران جوان )رتبـه اول(، محمد امین افشـارپور از 
خبرگـزاری ایرنـا )رتبـه دوم( و ساسـان یگانـه از پایـگاه خبـری فارس نویس )رتبه 

سوم( را کسـب کردند.
وی افـزود: مهـدی آراسـته از روزنامـه خبـر جنـوب، امیـد منوچهـری از روزنامـه 
افسـانه و طاهـره حیاتـی از روزنامه سـبحان به ترتیـب به عنوان رتبه اول تا سـوم 
در بخـش عکاسـی خبـری معرفـی شـدند و رتبـه برتـر در بخـش رسـانه ملـی به 

محمـد حق پرسـت تعلـق گرفت.
واحدی پـور اظهـار کـرد: در بخش رسـانه مکتـوب ملی، قاسـم توانایـی از روزنامه 
عصـر اقتصـاد و مردم سـاالری به عنـوان برترین معرفی شـدند و در بخش رسـانه 
مکتـوب اسـتانی نیـز سـید غیاث الدیـن ملـک حسـینی از روزنامه خبرجنـوب رتبه 
اول، ناهیـد تقویـان از روزنامه تماشـا و مریم مـرادی از روزنامه افسـانه رتبه دوم و 

زینـب برزگـر از روزنامـه نیـم نگاه رتبه سـوم را کسـب کردند.
رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کرد: 
همچنیـن از محمـد صداقـت بـا بیـش از 42 سـال سـابقه کاری در حـوزه اخبـار 
کشـاورزی و منصـور بانـو خسـروبیگ متولـد سـال 76 بـا بیش از 2 سـال سـابقه 
کاری بـه عنـوان پیشکسـوت ترین و جوان تریـن خبرنـگار حـوزه کشـاورزی در 

اسـتان فـارس تجلیل شـد.

توضیح سردبیر خبرگزاری ایانا پس از خبر برگزاری 
مراسم تقدیر از خبرنگاران: 

چند روز پیش نیز مسـئوالن ارشـد سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا حضـور در دفتـر نمایندگـی خبرگـزاری کشـاورزی ایـران )ایانـا( در این 
اسـتان نشـان دادنـد ارزش و جایـگاه ویـژه ای بـه مقولـه اطالع رسـانی 
قائـل هسـتند و ایـن مراسـم نیز نشـان داد کـه ماهیـت خبر و تاثیـر آن در 
جریان سـازی به سـود بخش کشـاورزی برای مسـئوالن این اسـتان بسـیار 
متمایـز اسـت کـه امید اسـت سـایر مسـئوالن اسـتان ها نیز قـدر همکاران 
ایانـا و همچنیـن سـایر خبرنگاران فعـال در حوزه کشـاورزی را نیک بدانند.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه 
مناسـبت هفتـه خبرنگار بـه همراه جمعـی از کارکنان 
ایـن سـازمان از موسسـه نشـریات بیـن المللـی خبـر 

کرد. بازدیـد 
محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی در ایـن دیـدار صمیمانـه از اصحاب رسـانه و 
خبرنـگاران ایـن مجموعـه تقدیـر کـرد و با اشـاره به 
گسـتردگی کار نشـریات بیـن المللـی خبر گفـت: این 
موسسـه با زحمت شـبانه روزی شـکل گرفته و همت 
خاصـی پشـت آن بـوده که بـرای من آموزنده اسـت.

قاسـمی در بخشـی از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
اینکـه فـارس 10 درصـد از محصـوالت کشـاورزی 
و متنـوع ایـران را تولیـد مـی کنـد، تاکیـد کـرد: این 
اسـتان، قطب عشـایر کشـور اسـت و از لحاظ شرایط 
اجتماعـی و اقلیمـی، جاذبه هـای زیـادی بـرای جذب 

دارد.  گردشـگران 
وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه همـه مـا در امـورات 
محولـه، مسـئولیت پذیر باشـیم و بـا پشـتکار و همـت 

بـه پیشـرفت روز افـزون کشـور کمـک کنیم.

 چاپ بی وقفه خبرجنوب
با بیش از 4٠ سال سابقه

مدیـر موسسـه نشـریات بین المللـی خبـر نیـز در ایـن 
بازدیـد اظهـار کـرد: روزنامـه »خبـر جنـوب« از یکـم 
مهرمـاه سـال 1358 تاکنـون بی وقفـه منتشـر شـده و 
پرتیراژتریـن روزنامـه خصوصـی ایـران چاپ خـارج از 

اسـت. تهران 
حسـین واحدی پـور یـادآور شـد: مطالـب ایـن روزنامه، 
را پوشـش می دهـد و  خبرهـای محلـی و سراسـری 

دارای ضمیمـه نیازمندی هـای محلـی نیـز اسـت. 
صاحـب امتیاز و مدیرمسـئول روزنامـه »خبر جنوب« با 

اشـاره به اینکه ایـن روزنامه یک ضمیمه ورزشـی دارد 
کـه اخبـار ورزشـی محلـی را منعکـس می کنـد، گفت: 
موسسـه نشـریات بیـن المللـی خبـر دارای بزرگ ترین 
چاپخانـه مطبوعاتـی خـارج از تهـران در کشـور اسـت 
بین المللـی  مـوزه  تنهـا  صاحـب  حاضـر  حـال  در  و 

دنیاسـت. مطبوعات 
جدیـد  ابتـکار  خبـر«،  روز   365« کـرد:  اذعـان  وی 
دیگـری اسـت کـه در یـک مـاه اخیـر انجـام شـده و 
روزهـای جمعـه و حتی در ایام سـوگواری نیـز روزنامه 

مخصـوص همـان ایـام چـاپ می شـود.
نکتـه قابـل تامـل آنکـه روزنامه خبـر جنـوب، روزنامه 
روزنامـه  بین الملـل،  خبـر  روزنامـه  ورزشـی،  خبـر 
کتـاب هفتـه خبـر،  بانـوان،  روزنامـه خبـر  توریسـم، 
خبـری-  پایـگاه  و  خبرنیـوز  نوشـتا،  ادبـی  ماهنامـه 
تحلیلـی توریسـم آنالیـن، همگـی بـه همـت حسـین 
واحدی پـور در قالـب موسسـه نشـریات بیـن المللـی 

گرفته انـد. شـکل  خبـر 
نمایندگـی  حـوزه  مسـئول  قائمـی  محسـن  سـید 
ولی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیدرضـا ابراهیمـی مدیر هماهنگی ترویج کشـاورزی 
و علیرضـا واحدی پـور، رئیـس اداره روابـط عمومـی، 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس را در ایـن 

دیـدار همراهـی کردنـد.

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس 
از موسسه نشریات بین المللی خبر و تنها موزه مطبوعات فعال در دنیا 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکه کشـاورزی به 
عنـوان محـور توسـعه کشـور اسـت، گفـت: کشـاورزی ایـن اسـتان با گسـتردگی 
زیـاد، تامیـن ده درصـدی تولیدات کشـاورزی کشـور را بر عهـده دارد و خبرنگاران 

یـاوران جهـاد کشـاورزی در تامیـن امنیت غذایی هسـتند.
بـه گـزارش خبرگـزاری کشـاورزی ایـران )ایانـا(، امروز سـه شـنبه بیسـت و یکم 
مـرداد ماه مسـئوالن سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس برای همـکار ما در 
خبرگزاری سـنگ تمام گذاشـتند و به مناسـبت 17 مـرداد روز خبرنگار )که امسـال 
تعطیـل رسـمی بـود( با حضـور در دفتـر این خبرگـزاری، ضمن تشـکر حضوری از 

زحمـات یکسـاله شـهربانو جویبـار با اهـدای گل از او تقدیـر کردند.
محمـد مهـدی قاسـمی، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ابـراز کرد: 
خبرگـزاری کشـاورزی ایـران )ایانـا(، موسسـه ای رسـانه ای بـا امتیـاز وزارت جهاد 
کشـاورزی اسـت کـه بایـد از ظرفیـت آن بـه نحـو مطلـوب در پوشـش کامـل و 
مناسـب اخبـار و رویدادهـای بخـش کشـاورزی و اطالع رسـانی از فعالیت های این 

حـوزه تخصصـی و اقتصادی کشـور اسـتفاده شـود.
بـه گفتـه وی؛ بخـش کشـاورزی نیازمنـد منزلـت بخشـی، اعتبـار و موضوعیـت 
بخشـی اسـت و در ایـن راسـتا باید بـا کمک رسـانه ها فرهنـگ، منزلـت و قابلیت 

بخـش کشـاورزی را بـه جامعـه معرفـی کرد.
قاسـمی خطـاب بـه خبرنگار ایانا در اسـتان فـارس، با اشـاره به اینکـه در انعکاس 
اخبـار خانـواده بـزرگ کشـاورزی فارس، آگاهی بخشـی بـه ذی نفعان مـورد توجه 
قـرار گیـرد، افـزود: برنامـه محـوری از الزمه هـای انعـکاس اخبـار در ایـن حـوزه 
گسـترده اسـت. از ایـن رو بـا یک برنامه مـدون، در تهیـه اخبار عالوه بـر انعکاس 
فعالیت هـای همـکاران جهـاد کشـاورزی، اطالع رسـانی جامـع و کامـل از آخریـن 
دسـتاوردهای علمـی و یافته هـای تحقیقاتی در جهت خدمتگزاری به کشـاورزان و 

سـربازان تامیـن امنیـت غذایی کشـور در دسـتور کار قـرار گیرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ادامـه گریزی هم بـه اهمیت 
مهندسـی پیـام در حـوزه کشـاورزی زد و گفـت: اطالع رسـانی و اطالع یابی در این 
حـوزه نیازمند یک شـبکه ارتباطی بسـیار قوی اسـت که بتواند بـا تمامی مخاطبین 
اعـم از افـراد جامعـه، بهره بـرداران بخش کشـاورزی و افـراد تصمیم گیرنـده حوزه 

کشـاورزی ارتباط برقـرار کند.
 Iranian در دیـدار قدرشناسـانه از دفتـر نمایندگـی خبرگـزاری کشـاورزی ایـران
Agriculture News" Agency" )ایانـا( در اسـتان فـارس؛ سـید محسـن قائمـی 

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه، عبدالرحیـم پیشـکار مدیـر حـوزه ریاسـت، 
مهـدی صادقـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع، حمیدرضـا ابراهیمـی مدیـر 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی، علیرضـا واحدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی، 
سـید عبدالوهـاب نقیـب معـاون اداره روابـط عمومـی و سـید محمـد شـاه امیـری 
نماینده سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در مرکز صدا و سـیمای جمهوری 
اسـالمی ایـران مرکـز فـارس، رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس را 

کردند. همراهـی 
پـس از تحریـر: دفتر مرکزی خبرگزاری کشـاورزی ایران )ایانـا( هم ضمن تبریک 
بـه همـکار ایـن رسـانه در اسـتان فـارس، مراتب حسـن تشـکر خـود را از مدیران 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس کـه جهت توسـعه اطالع رسـانی رویدادهای بخش 
کشـاورزی در ایـن اسـتان و نـه صرفـا خـود سـازمان همراهـی و همـکاری دارند 
ابـراز مـی دارد و امیـدوار اسـت در فصـل جدیـد تحـرکات اطـالع رسـانی ایانا که 
اخیـرا کلیـد خـورده اسـت فراینـد اطالع رسـانی در راسـتای منافع بخـش بیش از 

پیـش فزونـی یابد.

با حضور در دفتر خبرگزاری ایانا
مسئوالن ارشد سازمان جهاد کشاورزی فارس برای خبرنگار ایانا سنگ  تمام گذاشتند
خبرنگاران، یاوران جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: راه بـرون رفـت از شـرایط 
تحریـم اقصـاد مقاومتـی اسـت کـه بـر پایه پنـج رکن مـردم بنیـان، عدالـت بنیان، 

دانـش بنیـان، درون زا و بـرون نگـر قـرار دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدمهـدی قاسـمی در نشسـت با مدیـران و 
مسـئولین سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به اینکـه در حال حاضر 
تحریم ها و فشـار مضاعفی از طرف اسـتکبار جهانی وجود دارد که شـرایط سـختی 
را بـر کشـور تحمیـل می کنـد، ابراز کـرد: توجه بـه ارکان اقتصاد مقاومتـی از جمله 

درون زا بـودن بـه حـل مشـکالت موجود کمک مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه درون زا بودن یعنـی توجه به ظرفیت ها و امکانات درون کشـور، 
تصریـح کـرد: ارزشـمندترین منابـع داخلـی، نیـروی انسـانی جـوان و تحصیلکـرده 

است.
ایـن مقـام مسـئول، گریـزی بـه بحـران کرونـا و چالش هـای ایجاد شـده ناشـی از 
ایـن بحـران در بخش هـای مختلـف زد و گفـت: بخش کشـاورزی نیز متاثـر از این 
بحـران اسـت کـه از جملـه آسـیب ها می تـوان به کاهـش مصـرف شـیر در جامعه، 
از دسـت دادن بـازار مصـرف گل و گیاهـان زینتی یـا نوسـانات در تولید محصوالت 
مختلـف از جملـه مـرغ و محدودیـت بکارگیـری کارگرهـا و ایجـاد اختـالل در بازار 

رسـانی محصـوالت اشـاره کرد.
قاسـمی بـا بیـان اینکـه هـر فرد در سـطح وظیفـه و مسـئولیت خـود باید سـعی در 
کاهـش اثـرات نامطلـوب چالش هـا داشـته باشـد، افـزود: بحـران تحریـم، فرصـت 
توجـه بـه پتانسـیلهای داخلـی و بحـران کرونـا فرصـت اسـتفاده از فـن آوری های 
نویـن و راه انـدازی سـازمان مجـازی بـه منظـور ارائه خدمـات به موقع، سـریع، غیر 

حضـوری، آسـان و امـن را فراهـم می سـازد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ بـه 2 چالـش اساسـی بخـش 
کشـاورزی اشـاره و اظهـار کـرد: از چالش هـای اصلـی؛ علمـی، فنـی و مهندسـی 
نبـودن بخـش کشـاورزی اسـت کـه در جهت رفـع آن اجرای نظـام نویـن ترویج با 

جدیـت دنبـال می شـود.
ایـن مقـام مسـئول گریزی نیز بـه "طرح یـاوران تولید" زد و گفـت: در این خصوص 
دانش بنیـان کـردن کشـاورزی از طریـق انتقـال یافته هـای علمـی مختلـف توسـط 
پژوهشـگران در دسـتور کار قـرار دارد و در ایـن راسـتا بـه دنبال اسـتفاده از ظرفیت 

محققیـن بخـش کشـاورزی اسـتانی و ملی بـه نحو موثرتر از گذشـته هسـتیم.
وی دیگـر چالـش اصلـی را کمبـود سـرمایه ارزان قیمـت برشـمرد و بیـان کـرد: 
در جهـت رفـع ایـن چالـش صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی و 
صندوق هـای خرد زنان روسـتایی تشـکیل شـده و افزایش سـرمایه ایـن صندوق ها 

در دسـتور کار قـرار دارد و بـا نـگاه ویـژه در اسـتان فـارس دنبـال می شـود.
قاسـمی بـا بیـان اینکـه صندوق هـای مذکـور بـا سـرمایه اندک تاثیرات مفیـدی را 
دارنـد، ابـراز کـرد: بـه عنـوان مثال سـال گذشـته صنـدوق حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی شهرسـتان کـوار به انگـورکاران این شهرسـتان بیش از 2 میلیـارد تومان 
کمـک کـرد کـه این امر عـالوه برتنظیـم بازار انگـور، اشـتغال زایی جدیـد و ارزش 

افـزوده ای بالـغ بـر 18 میلیـارد تومـان را به دنبال داشـت.

جاری سازی مدل تعالی به عنوان مدل مدیریتی
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: عرصه های وسـیع کشـاورزی 
در پهنه هـا، مراکـز و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها همگـی مگاپـروژه 
هسـتند کـه بـرای مدیریـت کردن ایـن مگاپروژه هـا نیاز به سـواد باال اسـت از این 
رو مـدل تعالـی سـازمانی )EFQM( به عنوان یـک مدل مدیریتی کـه باعث افزایش 
بهره وری در بخش کشـاورزی می شـود در این سـازمان جاری سـازی شـده اسـت.

قاسـمی افـزود: بـر اسـاس ایـن مـدل ماموریت هـا، چشـم اندازها و اسـتراتژی ها 
تدویـن شـده اسـت و بـه دنبـال دسـتیابی بـه نتایج هسـتیم.

وی بـا بیـان اینکـه نتایـج بایـد از طریـق رهبـری یـا مدیریـت درسـت بـا اتخـاذ 
اسـتراتژی های بـه هنـگام کـه از تحلیل سـوات اسـتخراج شـده دنبال شـود، افزود: 
ایـن نتایـج بـا اسـتفاده از ظرفیـت کارکنـان، منابـع و شـراکت ها و احصـای همـه 

فرآیندهـا در یـک بسـتر رشـد و یادگیـری حاصـل می شـود.
قاسـمی ابـراز کـرد: تعالـی سـازمانی یـک مـدل مدیریتی اسـت کـه بر اسـاس این 
مـدل بـرای جـاری سـازی هـر اسـتراتژی بایـد الگـوی رادار حاکـم باشـد تـا بهبود 

مسـتمر حاصل شـود.
بـه گفتـه وی؛ مـدل تعالـی باعـث انسـجام، هماهنگی، هـم افزایی و بهبود مسـتمر 

در مجموعـه خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف ایـن 
سـازمان گام برداشـتن در سـطح جهانـی اسـت و نـوآوری، نظـام مشـارکت و نظـام 
آراسـتگی بسـیار مـورد توجـه اسـت، اظهار کـرد: ایـن هدف بـا همـکاری کل بدنه 
سـازمان محقـق می شـود از این رو مـدل تعالی در سـطح مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان ها و مراکـز خدمـات نیـز جاری سـازی شـده اسـت.
وی با اشـاره به شـعار سـال بیان کـرد: جهش تولید بـا یادگیری، آمـوزش و افزایش 
بهـره وری قابـل دسـتیابی اسـت و بهـره بـردار پیشـرو بـا بـه کارگیـری دانـش و 

تجربـه؛ تولیـدی بیش از سـایرین دارد.
قاسـمی بـا اشـاره به اینکه یکـی از چشـم اندازهای سـازمان قرار گرفتـن در جایگاه 
اول تـا سـوم در کشـاورزی پایـدار و تولیـد محصوالت ارگانیـک با صیانـت از منابع 
طبیعـی، آب، خـاک و هـوا تـا سـال 1404 بـه عنـوان یک سـازمان پیشـرو اسـت، 
تاکیـد کـرد: بایـد همـه مسـئولین از جمله مسـئولین پهنـه و مراکز جهاد کشـاورزی 

و مدیـران شهرسـتان دسـت بـه دسـت هـم بدهیم تا بـه چشـم انداز دسـت یابیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: مستندسـازی تجارب 
همـکاران مراکـز در قالـب چهارچـوب؛ از اقدامـات موثـر در افزایـش بهـره وری 
کشـاورزی اسـت و ظرفیـت انتشـار در خبرنامـه سـازمان بـه عنـوان تجـارب مرکز 

خدمـات جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس وجـود دارد.
همایـش رؤسـای مراکـز جهاد کشـاورزی به ریاسـت محمـد مهدی قاسـمی رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و بـا حضـور معاونیـن، مدیران سـتادی و 
شهرسـتانی و بـا هـدف تبییـن اولویت هـا، اهـداف و اسـتراتژی ها و مـروری بـر 
توفیقـات و دسـتاوردها، درصـد پیشـرفت برنامه هـا در سـطوح عملیاتـی، شناسـایی 

چالش هـا و ارائـه پیشـنهادات سـازنده برگـزار شـد.

جاری سازی مدل تعالی
به عنوان مدل مدیریتی
در سازمان جهاد کشاورزی فارس

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان فارس:
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در دیدار با مدیرعامل سازمان صدا و سیمای مرکزفارس عنوان شد:
هدف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال جهش تولید افزایش بهره وری است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیدار بـا مدیـرکل صدا و 
سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران مرکـز فـارس گفت: هـدف سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس در سـال جهـش تولیـد افزایـش بهره وری اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی افـزود: در نظام نوین 
ترویج کشـاورزی اسـتان فارس به بیش از 600 پهنه تقسـیم شـده اسـت که 
هـر پهنـه دارای مسـئول اسـت و ایـن مسـئول تمامـی اطالعـات مربـوط به 

بهـره بـرداران بخش کشـاورزی پهنه خـود را در اختیـار دارد.
وی تصریـح کرد: ما در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـرای رضایت 

ذی نفعـان خـود مـدل تعالی سـازمانی را جاری سـازی کرده ایم.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تعالـی سـازمانی یـک مـدل مدیریتی 
اسـت کـه بر اسـاس این مـدل برای جاری سـازی هر اسـتراتژی بایـد الگوی 

رادار حاکـم باشـد تـا بهبود مسـتمر حاصل شـود.
وی بیـان کـرد: مـدل تعالـی باعـث انسـجام، هماهنگی، هـم افزایـی و بهبود 
مسـتمر در مجموعـه خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی می شـود و بـا بهبـود 
مسـتمر فرآینـد رضایـت ذی نفعان و همـه مصرف کنندگان بخش کشـاورزی 

محقـق مـی گردد.
قاسـمی اظهـار کـرد: رسـانه ملـی نقـش اساسـی در زمینـه اطـالع رسـانی 
فعالیت هـای انجـام شـده در بخـش کشـاورزی را بر عهـده دارد که بـا تعامل 

دوسـویه مـی تـوان ایـن ارتبـاط را بیشـتر نمود.
در ادامـه ایـن دیـدار مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
هفدهـم مرداد ماه روز شـهادت محمـود صارمی خبرنگار خبرگـزارِی جمهوری 

اسـالمی به عنوان »روز خبرنگار« نامگذاری شـده اسـت.
سـید محسـن قائمـی افـزود: خبرنـگار بـا حضور بـه موقـع در جایی کـه اتفاق 
یـا رخـدادی روی داده اسـت وظیفه کسـب، تهیـه، جمع آوری و تنظیـم ' اخبار' 
و انتقـال آنهـا را از طریق وسـایل ارتبـاط جمعی مطبوعات، رادیـو، تلویزیون و 

خبرگـزاري بـه مخاطبان بر عهـده دارد.
وی بیـان کـرد: صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران مرکـز فـارس در 
زمینه هـای مختلـف در کشـور شـاخص بـوده اسـت کـه بـرای شـما آرزوی 

توفیـق خدمتگـزاری بـه مـردم را از خداونـد متعـال مسـئلت دارم.

در ادامـه ایـن دیـدار مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکـز فـارس گفـت: سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در جلسـه شـورای برنامـه ریزی اسـتان جزء 
سـازمان های موفـق در زمینـه جـذب اعتبـارات اعـالم شـده اسـت کـه ایـن 

نشـان از مدیریـت خـوب در این سـازمان اسـت.
سـید تقی سـهرابی با اشـاره بـه اینکه در شـرایط حاکم برجامعه، مـردم نیاز به 
خبرهـای امیدآفریـن و امیـد بخـش دارند و انعـکاس فعالیت های انجام شـده 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه عنـوان سـازمانی که در 
امنیـت غذایـی کشـور نقش بسـزایی دارد، افزود: این اسـتان جزء اسـتان های 
کشـاورزی خیـز اسـت کـه بـا خـود کفایـی در منابـع غذایـی می تواند سـبب 
امیـد در جامعـه گـردد و صدا و سـیمای مرکز فارس در بحـث آموزش و ترویج 
مـی توانـد کمـک موثـری را بـه ایـن سـازمان در جهـت انعـکاس مطالب به 
بهـره بـرداران بخش کشـاورزی از طریـق تیزر، پیـام برای کشـاورزان در بین 
برنامه هـای در حـال پخـش، تهیـه برنامه هـای تلویزیونی و رادیویـی با توجه 

بـه فصـل زراعی انجـام دهد.
شـایان ذکـر اسـت کـه بـه مناسـبت هفتـه خبرنـگار محمـد مهـدی قاسـمی 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه همراه قائمی مسـئول حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی، مهـدی صادقـی معـاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع، عبدالرحیم پیشـکار مدیـر حوزه ریاسـت، حمید رضا 
ابراهیمـی مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی، علیرضـا واحـدی پـور رئیـس 
اداره روابـط عمومـی، سـید عبدالوهـاب نقیـب معـاون اداره روابـط عمومـی و 
سـید محمـد شـاه امیـری نماینده سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
مرکـز صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران مرکـز فـارس با حضـور در 
مرکـز صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران مرکـز فـارس بـا سـید تقی 
سـهرابی مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکز فارس، ابوالحسـن کرمـی معاون خبر 
صـدا و سـیمای مرکـز فـارس، یاسـر جمالـی معـاون صـدا و علیرضـا باغبـان 
منـش معـاون سـیمای مرکز فـارس دیـدار و از تالش ایـن مرکـز در انعکاس 
فعالیت هـای انجـام شـده در بخـش کشـاورزی بـا اهـداء گل و لـوح تقدیـر 
قدردانـی بـه عمـل آمـد و در ادامـه بـا حضـور در معاونـت خبـر ضمـن دیدار 
بـا خبرنـگاران مرکـز صدا و سـیمای مرکـز فارس از تـالش آنـان در انعکاس 

اخبـار و رویدادهـای بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس تقدیـر به عمـل آمد.
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عبدالحسـن صمـد نـژاد با عنـوان سرپرسـت، سـکان دار اداره کل منابـع طبیعی و 
آبخیزداری اسـتان فارس شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مراسـم تکریـم و معارفـه مدیـرکل سـابق و 
سرپرسـت جدیـد منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس بـا حضـور معـاون 
حفاظـت و امـور اراضـی، مدیـرکل حوزه ریاسـت و مدیریـت عملکـرد و مدیر کل 
دفتـر مرکـزی حراسـت سـازمان سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور، 
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی و مسـئول دفتر حـوزه نمایندگـی ولی فقیه 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و جمعـی از مدیـران ارشـد منابـع طبیعـی و 
جهـاد کشـاورزی در سـالن جلسـات اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
فـارس برگزار و عبدالحسـین صمدنـژاد به عنوان سرپرسـت اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیـزداری فـارس منصوب شـد. 
بهمـن افراسـیابی معـاون حفاظـت 
و امـور اراضـی سـازمان جنگل هـا، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور در ایـن 
خدمـات  از  تقدیـر  ضمـن  مراسـم 
شـهرام منتصـری در زمـان تصـدی 
طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر  پسـت 
فـارس بـر ادامـه اقدامـات موثـر در 
حـوزه احیـاء منابـع طبیعـی تاکیـد 
کـرد و گفـت: منابـع طبیعـی پایـه 
اصلـی ثـروت هـر کشـور اسـت و 
درایـن راسـتا بایـد تالش بیشـتری 

بـرای حفـظ آن داشـته باشـیم.
اهمیـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

عرصه هـای منابـع طبیعـی بـه ویـژه عرصه هـای جنگلـی و مرتعی بـر هیچ کس 
پوشـیده نیسـت اظهـار کـرد: حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی وظیفـه یک 
شـخص یـا گـروه خاص نیسـت بلکـه آحاد مـردم جامعـه به ویـژه افـرادی که به 
صـورت مسـتقیم با ایـن عرصه هـا در ارتباط هسـتند می بایسـت در این خصوص 

همـکاری کننـد.
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 
تصریـح کـرد: مهمترین اولویـت ما حفاظـت از عرصه های طبیعی اسـت و در این 
راسـتا بزرگتریـن سـرمایه مـا در حفاظـت از ایـن عرصه هـا اعتماد مردم اسـت که 
ایـن اعتمـاد در اجـرای برنامه هـا و اقدامـات مـا نیز به عینه مشـاهده شـده اسـت. 
و  کنترلـی  اقدامـات  ادامـه  بـر  خـود  صحبت هـای  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
پیشـگیرانه در جهـت مقابلـه بـا حریـق در عرصه های منابـع طبیعی تاکیـد کرد و 
بیـان نمـود: بـا توجـه بـه افزایش سـطح پوشـش گیاهی و رشـد علوفه هـای یک 
سـاله، بـا وجـود تمـام اقدامـات و برنامه ریزی های خـوب ادارات منابـع طبیعی در 
سراسـر کشـور، امسـال بازهم شـاهد وقوع آتش سـوزی های گسـترده ای در این 
عرصه هـا بودیـم کـه امیـد اسـت با تـالش و همت بیشـتر بتوانیـم در ایـن زمینه 

نیـز شـاهد کاهـش خسـارت های ناشـی از حریـق در عرصه هـا باشـیم.

اجرای قوانین رفع تداخالت ضروری است
افراسـیابی در ادامـه بـا تاکیـد بـر تثبیـت مالکیـت دولـت بـر اراضـی ملـی و رفـع 
تداخـالت موجـود تصریـح کـرد: با هـم افزایـی بیشـتر در خصوص تعییـن تکلیف 
اراضـی ملـی و مسـتثنیات و نیـز رفع ابهامـات احتمالی در خصوص اجـرای قوانین 
رفـع تداخـالت می توان مسـائل و مشـکالت مـردم را هرچه سـریعتر حل و فصل 

. کرد
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور از 

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس معرفی شدسرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس معرفی شد
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اجـرای کامـل طـرح کاداسـتر اراضـی ملی کشـور تـا پایان سـال آینده خبـر داد و 
گفـت: هـدف گذاری سـازمان جنگل هـا در این برنامـه ارتقاء ضریـب حفاظتی در 
عرصه هـای ملـی کشـور، حفظ حقـوق متقابل مـردم و جلوگیـری از تضییع حقوق 

طرفین اسـت.
وی در پایـان بـا بیان اینکه مسـئله تغییرات در روند سیسـتماتیک اداری موضوعی 
کامـاًل طبیعی اسـت و هیچ نوع فشـار سیاسـی در تصمیم گیری بـرای این انتصاب 
در کار نبـوده اسـت، اظهـار کرد: در کار جنگل بانی گرایش سیاسـی مطرح نیسـت 
و دخالـت دادن و پرداختـن به این گونه مسـائل و حواشـی جز خدشـه و آسـیب به 

ایـن عرصه ها سـود دیگـری در پی نخواهد داشـت.

دفاع از انفال و اراضی ملی در 
فارس ستودنی است

محمدرضـا همتـی مدیـر کل حـوزه 
ریاسـت سـازمان جنگل هـا، مراتع و 
آبخیزداری کشـور نیز در این جلسـه 
انتخـاب  در  سـاالری  شایسـته  بـر 
مدیـران تاکیـد کـرد و گفـت: همت 
طبیعـی  منابـع  نیروهـای  غیـرت  و 
اسـتان فـارس در دفـاع از انفـال و 
اراضـی ملی سـتودنی اسـت چرا که 
در اسـتان فارس شـاهد دسـتاوردها 
و موفقیت هـای بسـیاری در عرصـه 

حفاظـت از آب و خـاک طـی سـنوات گذشـته بـوده ایـم.
وی در ادامـه بـر ارتقـاء اهـداف سـازمانی و رفـع چالش هـای موجـود، بر تشـریک 
مسـاعی کارشناسـان مجموعـه و نیروهـای متخصـص و مجـرب منابـع طبیعـی 

فـارس بـا سرپرسـت جدیـد تاکیـد کرد.

مسئولیت پذیری و واگذاری مسئولیت ها یکی از مواهب الهی است

جهـاد  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  دفتـر  مسـئول  قائمـی  حجت االسـالم 
کشـاورزی اسـتان فـارس نیز در این مراسـم با اشـاره به تقویت مبانـی اعتقادی در 
انجـام فعالیت هـا و کارهـا افزود: مسـئولیت پذیـری و واگذاری مسـئولیت ها یکی 
از مواهـب الهـی اسـت و پذیـرش یک مسـئولیت عالوه بـر دانش و تعهـد نیازمند 
دیـن داری و توجـه بـه امـور اعتقادی اسـت چـرا که اگـر امانتی را به نحو احسـن 

بـه امانتـدارش تحویـل دهیـم همـواره نزد خـدای متعال سـربلند خواهیـم بود.

حرکت در مسیر چشم انداز نقشه راه منابع طبیع فارس
مدیـر کل جدیـد منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فارس بـا تاکید بـر ضرورت 
اجـرای دقیـق ماموریت هـا ابالغـی گفـت: حرکـت در مسـیر چشـم انداز ترسـیم 
شـده نقشـه راه ایـن اداره کل خواهـد بـود و در تمـام بخش هـای آن تدویـن و 

جـاری می شـود.
صمـد نـژاد تصریـح کـرد: بـا تکیـه بـر ارزش هـا و مفاهیـم اسـالمی و انقالبـی 
خودمـان اسـتراتژی هایی تدویـن شـده را بـه جـد دنبـال خواهیـم کرد تـا بتوانیم 

رضایـت ذی نفعـان کلیـدی خـود را جلـب کنیـم.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: مرتعـداران و دامدارانـی که بایـد علوفـه و غذای 
حیوانـات شـان را فراهـم کننـد، کشـاورزانی کـه بایـد منابع آبـی آنهـا را تقویت و 
خـاک آنهـا را حفـظ کنیم و عمـوم مردمی که باید محیط زیسـت شـان را حفاظت 

و هـوای پـاک شـان را تأمیـن کنیم همـه از ذی نفعـان کلیدی ما هسـتند.
وی تصریـح کـرد: حفاظـت از منابـع طبیعـی جـز بـا تحقـق رضایـت ذی نفعـان 
کلیـدی رقـم نمـی خـورد کـه ایـن مهـم نیـز جـز بـا مشـارکت تمامـی نیروهای 

انسـانی توانمنـد حاضـر در مجمومه هـای مرتبـط میسـر نمی شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـر ایـن بـاور خـود نیـز تاکیـد کـرد کـه بـرای تحقـق اهداف 
ترسـیم شـده بایـد نـگاه خـادم و مخـدوم داشـت و افـزود: مسـئولیت در نظـام 
جمهـوری اسـالمی بـا سـایر نظام هـا متفاوت اسـت زیـرا مـا مدیون خون شـهدا 
هسـتیم، در جاهایـی قـرار اسـت خدمـت کنیـم کـه بـرای حفـظ و پاسداشـت آن 

خون هـای پـاک زیـادی ریختـه شـده اسـت.
سرپرسـت منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس اظهار کـرد: تمـام اقدامات 
انجام شـده در گذشـته قابل تقدیر و سـتایش اسـت کـه امیدواریم ایـن روند رو به 
بهبـود بیـش از پیـش توسـعه یابـد کـه رضایت فـردی و خداونـد را در پـی خواهد 

داشت.
و  اسـت  طبیعـی  منابـع  مهندسـی  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک  دارای  صمدنـژاد 
پیـش از ایـن بـه عنـوان مشـاور رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی و مسـئول امور 
شهرسـتان ها مشـغول بـه کار بـوده، همچنیـن سـابقه فرمانداری شهرسـتان های 

سـپیدان و قیروکارزیـن را در کارنامـه مدیریتـی خـود دارد.
مراسـم تکریـم و معارفـه بـا توجـه بـه شـرایط خـاص موجـود و بـه دلیـل رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی بـه صـورت محدود و بـدون حضور اصحاب رسـانه برگزار 

. شد
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از گسـترش روش آرایـش 
کشـت دو ردیفه ذرت در این اسـتان خبر داد و گفت: 

میـزان مصـرف آب  تولیـد و  ایـن روش هزینـه  بـا 
کاهـش پیـدا مـی کنـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
تصریـح کـرد: در ایـن روش بـا حـذف یـک ردیـف 
کشـت، فاصلـه بیـن ردیف هـای ذرت از 75 سـانتی 

متـر بـه 140 سـانتی متـر افزایـش مـی یابـد.
وی افـزود: فاصلـه بیـن دو بوتـه ذرت در دو طـرف 
یـک ردیـف نـوار تیـپ 20 سـانتیمتر در نظـر گرفتـه 

می شـود.
پژمـان؛ مهمتریـن مزایـای ایـن نـوع آرایـش کشـت 
را کاهـش 50 درصـدی درهزینـه نوارتیـپ، کاهـش 
و  داشـت  عملیـات  انجـام  سـهولت  و  آب  مصـرف 

برشـمرد. ذرت  در  برداشـت 
بـه گفتـه وی؛ در صـورت اجـرای مدیریـت صحیـح 
کاهـش  مرسـوم  روش  بـه  نسـبت  ذرت  عملکـرد 

یافـت.  نخواهـد 
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
مزایـای این نـوع آرایـش کاشـت در ذرت، این روش 
کاشـت در اسـتان فـارس در حـال گسـترش اسـت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان فارس:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان فارس:

کاهش هزینه تولید با کشت دو ردیفه ذرتکاهش هزینه تولید با کشت دو ردیفه ذرت
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

خرید 900 هزار تن گندم مازاد برمصرف 
از کشاورزان استان فارس 

معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: تا 
کنـون بیـش از 900 هـزار تـن گندم مـازاد بر مصرف از کشـاورزان اسـتان فارس 

خریداری شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین پژمان با بیـان این مطلب افـزود: از این 
میـزان گنـدم خریـداری شـده 870 هـزار تن بـه صورت تضمینی توسـط شـرکت 
غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان فـارس و بیـش از 30 هزار تن به صـورت توافقی 

از کشـاورزان اسـتان فارس خریداری شـده است.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: با توجـه به اینکه برداشـت گنـدم در مناطق 
شـمالی اسـتان فـارس ادامـه دارد و 5 هزار هکتـار از اراضی گندم آبـی و 19 هزار 
هکتـار گنـدم دیـم هنـوز برداشـت نگردیـده اسـت لـذا پیـش بینـی می شـود در 
خاتمـه سـال زراعـی جـاری بیش از یـک میلیـون و 413 هزار تن گندم در اسـتان 

شـود. تولید  فارس 
وی در ادامـه بـه اسـتقبال کشـاورزان بـه تحویـل بیشـتر گنـدم بـه شـرکت غلـه 
و خدمـات بازرگانـی اسـتان فـارس در مقایسـه بـا سـال قبـل اشـاره و بیـان کرد: 
بهبـود قیمـت خریـد تضمینـی گندم نسـبت به سـال گذشـته و پرداخت بـه موقع 
خریـد تضمینـی ایـن محصـول را از عوامـل مهـم در تحویل گندم به شـرکت غله 

و خدمـات بازرگانـی اسـتان فارس دانسـت.
پژمـان بیـان کـرد: پراکنـش مناسـب بارندگی همـراه با برنامـه ریزی هـای انجام 
شـده و رعایـت نـکات فنی از جمله رعایت تاریخ کاشـت، اسـتفاده از بـذور گواهی 
شـده، اسـتفاده از آرایـش کاشـت، اجرای برنامـه تغذیـه تلفیقی به همـراه مصرف 
قـارچ کش هـا، اجـرای طرح هـای امید و پارسـل بندی و نظـارت کارشناسـان در 
مراحـل مختلـف کاشـت، داشـت و برداشـت را از عوامـل مهـم در افزایـش تولیـد 

گندم اسـتان دانسـت.
وی پیـش بینـی کـرد: اسـتان فـارس بـا تولید بیـش از یـک میلیـون و 350 هزار 
تـن گنـدم و تحویل بیـش از 900 هزار تن آن به شـرکت غله و خدمـات بازرگانی 

اسـتان فـارس رتبـه دوم را در کشـور به خود اختصـاص دهد.
پژمـان در ادامـه سـخنان خـود به تولید بـذر گندم در اسـتان فارس اشـاره و اظهار 
کـرد: تاکنـون بیـش از 46 هـزار تـن گنـدم بذری از کشـاورزان در سـطح اسـتان 

فارس خریداری شـده اسـت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

تغییر آرایش کشت در 13هزار هکتار از 
مزارع فارس اجرا می شود

معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
تغییـر آرایـش کشـت در 13 هـزار هکتار از مـزارع اجرا می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، حسـین پژمان تغییـر آرایش کشـت را یکی 
از مهـم تریـن برنامه هـا برشـمرد و افـزود: ایـن روش دارای مزایـای متعددی 
از جملـه صرفـه جویـی حداقـل 30 درصـدی در مصـرف آب، صرفـه جویی در 
مصـرف بـذر، یکنواختی در سـبز شـدن و یکدسـت شـدن مزرعه و سـهولت در 

مبـارزه با عوامل خسـارت زا اسـت.
وی اشـاره ای بـه اثـرات مثبـت تغییـر آرایش کاشـت کـرد و تصریح کـرد: در 
سـال گذشـته حـدود 1400 هکتـار از مزارع اسـتان فـارس با این روش کشـت 
شـد و در سـال جـاری نیـز با اسـتقبال قابـل توجه کشـاورزان و خریـد بیش از 
35 دسـتگاه کشـت روی پشـته تاکنـون، پیـش بینی می شـود حـدود 13 هزار 

هکتـار از مـزارع با این روش کشـت شـوند.
ایـن مقـام مسـئول گریـزی بـه محلـول پاشـی تلفیقـی ریـز مغذی ها بـا قارچ 
کـش نیـز زد و اظهـار کـرد: ایـن روش افزایش عملکـرد بیـن 600 کیلوگرم تا 
دو تـن در هکتـار را داشـته اسـت از ایـن رو در سـال زراعـی پیـش رو نیز این 

برنامـه درسـطح کل 40 هـزار هکتـار اجرا خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط شـیوع کرونـا و بـه منظـور رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی برنامه هـای آموزشـی بـرای کارشناسـان بـه صـورت 
وبینـار و ویدیـو کنفرانـس ارائه می شـود و بـرای آموزش کشـاورزان از ظرفیت 
صـدا و سـیما و همچنیـن تهیه کلیپ هلی آموزشـی اسـتاندارد اسـتفاده خواهد 

. شد
پژمـان افـزود: در ایـن ارتبـاط ارائـه مطالـب آموزشـی در زمینـه بهینه سـازی 
مصـرف بـذر، تغذیـه بهینـه بـر اسـاس آزمـون خـاک، برنامـه معرفـی انـواع 
کارنده هـا و مزایـای کشـت روی پشـته، معرفی بـذور گواهی شـده ارقام جدید 

و در نهایـت تغذیـه تلفیقـی همـراه بـا قـارچ کش در دسـتور کار اسـت.
وی تاکیـد کـرد: در هـر شهرسـتان چهـار مزرعـه الگویـی بـا رعایـت اصـول 
بـه زراعـی، بـه نـژادی و برنامه هـای پـروژه ذکـر شـده بـرای بازدیـد بصـری 
کشـاورزان ایجـاد خواهـد شـد و کشـاورزان در مراحـل مختلـف از ایـن مزارع 

بازدیـد خواهنـد کرد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس22
شماره 63 - مردادمـــــــاه 1399

معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: بـر اسـاس برنامـه ریزی هـا در سـال زراعـی آینده 
40 هـزار هکتـار از مـزارع گندم این اسـتان در قالب طـرح افزایش 
کشـت  بنیـان  گنـدم  زراعـی  نظام هـای  وری  بهـره  و  عملکـرد 

می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان بـا بیـان اینکه 
در  و  هکتـار  هـزار   12 سـطح  در  اول  سـال  در  مذکـور  طـرح 
شهرسـتان های اقلید، پاسـارگاد، سـپیدان، مرودشت، فسـا، داراب، 
کـوار و فیـروز آباد اجرا شـد؛ تصریـح کرد: در سـال زراعی پیش رو 
در شهرسـتان های شـیراز، کازرون، قیروکارزیـن و ممسـنی نیـز 

اجـرا خواهد شـد.

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش 39 درصـدی عملکـرد از اهداف 
نهایـی ایـن طـرح اسـت، ابـراز کـرد: اسـتفاده از بذور گواهی شـده 
ارقـام پرمحصـول و جدیـد، تغییـر آرایـش کشـت بـه روش کشـت 
روی پشـته های عریـض و بلنـد 75 سـانتی متـری، پوشـش بذر با 
کـود روی قبـل از کاشـت و کاهـش مصـرف بـذر به کمتـر از 200 
کیلوگـرم از جملـه اقدامـات در جهت تحقق افزایش عملکرد اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: آزمـون خاک و تغذیـه بهینه، 
محلـول پاشـی تلفیقـی ریـز مغذی ها با قـارچ کش، مبـارزه اصولی 
بـا عوامل خسـارت زا بـه ویـژه علف های هـرز، بیماری هـا و آفات 
بـه خصـوص سـن گنـدم از دیگـر برنامه هـای اجرایـی ایـن طرح 

است.

كاشت گندم در قالب نظام زراعی گندم بنیان

پیش بینی تولید 50 تن علوفه
از مزرعه نمایشی کینوا 

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: طرح کاشـت رقـم سـاجاما و آنالیز کیفیـت غذایی 
گیـاه کینـوا در مرکـز آموزش کشـاورزی علی آبـاد کمین 

شهرسـتان پاسـارگاد در حـال اجرا اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، احمـد دهقان افـزود: از 
خصوصیـات رقـم سـاجاما تولید علوفه مناسـب بـا درصد 

سـاپونین کمتـر نسـبت به بقیـه ژنوتیپ ها اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مجـری طـرح تحقیقاتی کینـوا، ابرقویـی از محققین مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی فارس ایسـتگاه زرقـان با همکاری 
بخـش زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت، تصریح کـرد: آنالیز 
کیفیـت غذایـی علوفـه گیـاه کینـوا در چندیـن مرحله از رشـد مـورد ارزیابـی قرار 

می شـود. گرفته 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در بازدیـد از مزرعـه کینـوا رقـم سـاجاما 
مشـاهده گردیـد کـه ارتفـاع رقـم فوق بیـش از 2 متـر بوده و طبـق بـرآورد اولیه 
پیـش بینـی مـی گـردد که حـدود 50 تـن علوفـه در هکتـار تولیـد  گـردد و نتایج 
نهایـی ایـن تحقیق برای اسـتفاده کارشناسـان و بهره برداران منتشـر خواهد شـد.

گیاه کاملینا 
یکی از گیاهان مهم روغنی است

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: از سـال 1396 
کاشـت آزمایشـی گیـاه کاملینـا در اسـتان فـارس انجـام و طی سـه سـال 
گذشـته در شهرسـتان های مختلـف نتایـج بسـیار خوبـی حاصـل گردیـده 

ست.  ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، احمـد دهقـان افـزود: گیـاه کاملینـا یکـی از گیاهـان مهـم 
روغنـی اسـت کـه بعـد از گیـاه کلـزا بـه لحـاظ درصـد روغـن مـورد توجه 

ست.  ا
وی بیـان کـرد: بـا انجـام آزمایشـی کاشـت کاملینا در شـرایط دیم اسـتان 
فـارس نویـد ایـن مـی رود کـه سـطح زیـر کشـت ایـن گیـاه بـه سـرعت 

یابد. افزایـش 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه گیـاه کاملینا نسـبت به سـایر گیاهان 
روغنـی هماننـد آفتابگـردان، سـویا و کلزا نیاز آبی بسـیار کمـی دارد، خاطر 
نشـان کـرد: مقاومـت گیاه کاملینا به سـرما بسـیار خوب اسـت و در مراحل 
مختلـف رشـد طی چند سـال گذشـته هیـچ گونه آفتـی به آن حملـه نکرده 
و مـی توانـد بـه عنـوان محصـول سـالم و اسـتاندارد تولیـد و بـه مصـرف 

برسد.
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گسترش آرایش کشت دو ردیفه ذرت در استان فارس

کارشــناس مســئول محصــوالت علوفــه ای 
جهــاد  ســازمان  زراعــت  امــور  مدیریــت 
کشــاورزی اســتان فــارس گفــت: آرایــش 
ــارس در  ــتان ف ــه ذرت در اس ــت دو ردیف کش

ــت. ــترش اس ــال گس ح
ــور  ــت ام ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــت س زراع
ــه  ــا توج ــزود: ب ــارس، سید هادی هاشــمی اف ف
بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد و کاهــش 
ــی و ترویــج روش هــای  منابــع آبــی، معرف
آرایــش کشــت جدیــد در محصــوالت زراعــی 

یکــی از راه کارهــای پایــداری تولیــد و از 
ــت وزارت  ــت زراع ــم معاون ــت های مه سیاس

ــت.  ــاورزی اس ــاد کش جه
ــه در  ــش کشــت دو ردیف ــرد: آرای ــان ک وی بی
ذرت نیــز بــه منظــور کاهــش هزینه هــای 
تولیــد و همچنیــن کاهــش مصــرف آب در 

ــت.  ــترش اس ــال گس ح
ــه  ــن روش ک ــرد: در ای ــح ک ــمی تصری هاش
در سیســتم آبیــاری تیــپ اجــرا می گــردد، 
ــت  ــف کش ــک ردی ــذف ی ــا ح ــاورزان ب کش
ــه  ــه فاصل ــوم ک ــش کشــت مرس در روش آرای

ــه  ــف 75 ســانتیمتر در نظــر گرفت ــن دو ردی بی
می شــود در روش جدیــد فاصلــه بیــن دو 
نظــر  در  ســانتیمتر  را 140  ردیــف کشــت 
ــدام  ــپ اق ــوار تی ــر ن ــه و در دو طــرف ه گرفت

ــد.  ــی نماین ــت ذرت م ــه کاش ب
ــن  ــه بی ــن روش فاصل ــرد: درای ــان ک وی بی
دو بوتــه در دو طــرف هــر نــوار تیــپ 20 
ــپ 140  ــوار تی ــن دو ن ــه بی ــانتیمتر و فاصل س
ــا  ــه ب ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــانتیمتر در نظ س
اجــرای ایــن روش هزینه هــای تولیــد کاهــش 

ــد.  ــی کن ــدا م پی

ای  علوفـه  محصـوالت  مسـئول  کارشـناس 
مدیریـت امـور زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، گفت: مزرعـه الگویـی محصوالت 
علوفـه ای در قالـب پـروژه ارتقـاء تولیـد و مصرف 
از  ضرغامـی  مزرعـه  در  ای  علوفـه  محصـوالت 
کشـاورزان و دامداران پیشـرو شهرسـتان پاسارگاد 

گردید.  اجـرا 
امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
سید هادی هاشـمی افـزود: ایـن طـرح در دو فـاز 
محصـوالت صیفـی و شـتوی اجـرا خواهـد شـد. 

وی بیـان کـرد: در مرحلـه محصـوالت صیفی 11 
رقـم ذرت، سـه رقـم ارزن، سـه رقـم سـویا و یک 
رقـم سـورگوم علوفـه ای، کنـار هـم در سـطح 2 

هکتـار کشـت گردیـد که پـس از بررسـی عملکرد 
و اجـزاء عملکـرد و مقایسـه ارقـام، آنالیـز و نحـوه 
مرکـز  همـکاران  توسـط  گاوداری  در  مصـرف 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس بخـش موسسـه تحقیقات امـور دام 

انجـام خواهد شـد.
هاشـمی تصریـح کـرد: توسـعه تولیـد و مصـرف 
محصـوالت علوفـه ای جدیـد بـه منظـور کاهـش 
هزینه هـای خـوراک دام و کاهـش وابسـتگی بـه 
واردات و همچنیـن کاهـش مصـرف آب در ایـن 

محصـوالت از اهـداف مهـم ایـن پـروژه اسـت.

اجرای پروژه ارتقاء تولید و مصرف محصوالت علوفه ای



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس24
شماره 63 - مردادمـــــــاه 1399

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پـروژه 
پیـش آگاهی سـه آفـت مهم باغـات انگور، سـیب و انـار توسـط کلینیک های 
گیاهپزشـکی خصوصـی با اسـتفاده از اعتبـارات خرید خدمت کارشناسـی حفظ 

نباتـات اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حمیـد دبیـری افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت پیـش آگاهـی در 
مدیریـت آفـات و نقـش آن در کاهـش دفعـات سمپاشـی، افزایـش عملکرد و 
تولیـد محصول سـالم در سـال زراعـی 99-98، اجـرای 8 پروژه پیـش آگاهی 
در خصـوص 3 آفـت مهم باغات اسـتان شـامل کرم سـیب، کرم گلـوگاه انار و 

کـرم خوشـه خـوار انگـور در 7 شهرسـتان اسـتان فارس کلیـد خورد. 
وی بیـان کـرد: بعـد از برگـزاری دوره آموزشـی سیسـتم های نویـن مدیریـت 
تلفیقـی آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز زراعـی، باغـی و گلخانـه ای 
و ارزیابـی کلینیک هـای گیاهپزشـکی متقاضـی اجـرای طـرح و در نهایـت 
توانمنـدی آنهـا بـر اسـاس فرمـت ارسـالی از سـازمان حفـظ نباتـات کشـور، 
قـرارداد بـا کلینیک هـای گیاهپزشـکی خصوصـی تائیـد شـده منعقـد گردیـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: عـالوه بر اجـرای پروژه های ذکر شـده 
بـرای هـر کلینیـک، نظارت بـر پروژه های پیـش آگاهی در سـطح 900 هکتار 

از باغـات حـوزه فعالیـت کلینیـک نیز در نظر گرفته شـد.
وی تصریـح کـرد: در مجمـوع ایـن طـرح بـا اعتبار یـک میلیـارد و 40 میلیون 
ریـال در حـال اجـرا اسـت و کارشناسـان سـازمان حفظ نباتات کشـور، اسـتان 
و شهرسـتان بـه صـورت مسـتمر بر حسـن اجـرای پروژه هـا مطابق با دسـتور 

العمل هـای ارائـه شـده نظـارت دارند.
دبیـری تاکیـد کرد: محل اجـرای طرح بـا هماهنگی مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان و بهـره بـردار انتخـاب شـده اسـت و نصـب تله هـای فرمونـی بـر 
اسـاس دسـتورالعمل سـازمان حفـظ نباتـات بـا رعایـت زمـان مناسـب نصـب 

تلـه نـوری اسـاس فنولـوژی درخت انجام شـده اسـت و هم چنیـن بازدیدهای 
روزانـه و هفتگـی و قرائـت دمـای سـاعتی هـر ایسـتگاه به صورت مسـتمر در 

جریان اسـت.
وی اظهـار کـرد: اهـداف اجرایـی این پروژه شـامل: شناسـایی مراحل زیسـتی 
آفـت شـامل تخـم، الرو، شـفیره و حشـره کامـل، تعییـن بیوفیکـس هـر آفت 
بـر اسـاس شـکار پایـدار تله های فرمونـی، تعییـن تراکم جمعیت آفـت و پیک 
پـرواز حشـره و تعییـن مناسـب تریـن زمان مبـارزه با آفـت به منظـور کاهش 
تعـداد دفعـات سمپاشـی در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت و کشـاورزی پایدار 

است.

اجرای 8 پروژه پیش آگاهی آفات مهم استان فارس در باغات این استان
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جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تفاهم نامـه تولید 
خـوراک دام از هسـته و دیگـر ضایعـات خرمـا بـا 
یکـی از کارخانه هـای تولیـدی بـه امضـاء رسـیده 

. ست ا
بـه گـزارش روابط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات 
دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
کرامـت اهلل کیومرثی با اشـاره به ضـرورت کاهش 
وابسـتگی بـه واردات نهاده هـای دامـی افـزود: بـر 
اسـاس ایـن تفاهـم نامـه 110 تـن خـوراک دام 
تولیـد و بـه صـورت یارانـه دار در بیـن دامـداران 

واجـد شـرایط توزیـع خواهد شـد.
وی بیـان کرد: اجـرای این طرح عالوه بر اسـتفاده 
بهینـه از بقایـای محصوالت کشـاورزی و ضایعات 
غذایـی در جیـره غذایـی دام هـا، بـا فـرآوری ایـن 
محصـول کیفیـت و سـالمت خـوراک دام تولیدی 
افزایـش یافتـه و دوره پـرورش دام ها کوتاه تر شـده 
و در نهایـت موجـب کاهـش قیمـت تمـام شـده 

نهاده هـا و محصـوالت دامـی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: خـوراک دام 
تولیـدی از هسـته و ضایعـات خرما قابلیت اسـتفاده 

و تغذیـه بـرای گوسـاله های پـرواری، تلیسـه های 
غیـر آبسـتن، گاو هـای خشـک و گاو های شـیری 

کـم تولیـد را دارد کـه به صورت تدریجـی می توان 
در جیـره غذایـی دام وارد کرد.

استفاده بهینه از بقایای محصوالت کشاورزی و ضایعات غذایی در جیره غذایی دام ها

معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: 
اسـتفاده از هسـته خرمـا و ضایعـات خرما به عنوان پسـماند کشـاورزی در 
خـوراک دام از جملـه اهداف اجـرای این پروژه در جهت کاهش وابسـتگی 

بـه واردات نهاده هـای دامی می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کرامـت الـه کیومرثی افـزود: بر اسـاس تفاهم  

نامـه ای کـه بـا کارخانه خـوراک دام پویـا نهاده کیمیـا انجـام گردید مقرر 
شـد 110 تـن خـوراک دام بـا اسـتفاده از ضایعـات خرما تولید و بـا نظارت 
معاونـت بهبـود تولیدات دامی و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های 

شـیراز و فسـا بین دامـداران واجد شـرایط توزیـع گردد.
وی بیـان کـرد: از جملـه اهـداف اجـرای ایـن پروژه مـی توان بـه کاهش 
وابسـتگی واردات نهاده هـای دامـی، افزایـش کیفیـت و سـالمت جیـره 
پیشـنهادی، جلوگیـری از ضایعـات و هـدر رفت اغـالم خوراکـی، افزایش 
بهـره وری در مصـرف خوراک هـا، کاهـش کمی جیره مصرفـی با افزایش 
ضریـب تبدیـل، کوتـاه کـردن دوره پـرورش و پـرواری و تاثیـردر قیمـت 

تمـام شـده محصـوالت دامی اشـاره کرد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: یکـی از برنامه های معاونـت بهبود 
تولیـدات دامـی در سـال جهـش تولیـد فـرآوری روی ضایعات کشـاورزی 

بـا کیفیت اسـت. 
وی تاکیـد کـرد: ایـن محصـول یارانـه ای جهت مصـرف گوسـاله پرواری 
تلیسـه و گاو خشـک و همچنیـن گاوهای شـیری بـا تولید شـیر پایین می 
باشـد و مصـرف ایـن خـوراک بـا توجه به عـادت پذیـری دام بـه خوراک 

جدیـد می بایسـت بـه صـورت تدریجی انجـام گردد.

معاون جهاد کشاورزی فارس:

تولید خوراک دام از ضایعات خرما در فارس
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معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در سـفر اخیـر نوبخت 
معـاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان برنامه و بودجه 
کشـور به اسـتان، تفاهم نامـه پروژه های جهـش تولید 

اسـتان فارس بـا اسـتاندار به امضاء رسـید. 
برنامـه ریـزی  بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت 
اسـتان  اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی  امـور  و 

فـارس، جعفـر صبـوری پـور افـزود: ایـن تفاهـم نامـه 
شـامل 37 پـروژه بـا 12750 میلیـارد ریـال سـرمایه 
گـذاری شـامل: 3150 میلیـارد ریـال عمرانـی، 1850 
 7750 و  خصوصـی  بخـش  سـرمایه  ریـال  میلیـارد 
میلیـارد ریـال تسـهیالت مـی باشـد و قرار اسـت 825 
میلیـارد ریـال یارانـه سـود کارفرمـا جهـت کاهش نرخ 
سـود تسـهیالت پرداختی بـه این طرح ها نیـز از محل 

اعتبـارات ملـی تامیـن شـود. 
ایـن  از  بخـش کشـاورزی  کـرد: سـهم  تصریـح  وی 
پروژه هـا 21 پـروژه بـا سـرمایه گـذاری 2756 میلیارد 
ریـال شـامل: 300 میلیـارد ریـال اعتبـارات عمرانـی، 
1100 میلیـارد ریال تسـهیالت بانکـی و 1356 میلیارد 

ریـال سـرمایه بخـش خصوصی اسـت.
پـروژه   13 کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کشـاورزی،  بخـش  تولیـد  جهـش  پروژه هـای  از 

پروژه هـای اقتصـادی و سـرمایه گـذاری اسـت کـه از 
جملـه پـروژه گلخانه 5 هکتـاری و مجتمع انـواع ارقام 
تجـاری خرمـا به روش کشـت بافت در حـوزه باغبانی، 
پـروژه صنایـع تبدیلـی و غذایـی بخش کشـاورزی، دو 
پـروژه پـرورش ماهیـان سـردابی و فاز اول پـروژه مرغ 
مـادر گوشـتی اسـت کـه بالـغ بـر 2456 میلیـارد ریال 
بـه  را  تسـهیالت  و  بخش صوصـی  سـرمایه گذاری 

همـراه دارد.
وی تاکیـد کـرد: 8 پـروژه از پروژه هـای جهـش تولید 
بخـش کشـاورزی عمرانـی اسـت و شـامل پروژه های 
تامیـن و انتقـال آب، تغذیـه مصنوعـی، سـد خاکـی، 
پـروژه  همچنیـن  و  زهکشـی  آبیـاری،  شـبکه های 
ایسـتگاه اصـالح نـژاد زنبـور عسـل اسـت کـه بالغ بر 
300 میلیـارد ریـال اعتبـار عمرانـی بـرای اجـرای آنها 

می شـود.  هزینـه 

برگزاری جلسه آموزشی مدیران 
عامل صندوق های حمایت از توسعه 

بخش کشاورزی شهرستان های 
استان فارس

اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی  معاونـت  کارشـناس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: جلسـه 
از  حمایـت  صندوق هـای  عامـل  مدیـران  آموزشـی 
اسـتان  شهرسـتان های  کشـاورزی  بخـش  توسـعه 

فـارس بـه صـورت ویدیـو کنفرانـس برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت برنامـه ریـزی و 
امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
عسـکر امیـدی افـزود: جلسـه آموزشـی ویـژه مدیـران 
موضوع هـای  بـا  شهرسـتانی  صندوق هـای  عامـل 

آشـنایی بـا قانون تجـارت، چگونگی و شـرایط افزایش 
سـرمایه صندوق هـا و رعایـت الزامـات قانونـی در این 
خصـوص، نحـوه نقـل و انتقـال سـهام، توجه بـه حفظ 
و صیانـت از سـرمایه اجتماعـی صندوق هـا کـه همان 
اعتمـاد و مشـارکت بهـره بـرداران اسـت و همچنیـن 
سـایر مسـایل مربوط بـه بهبـود بهـره وری صندوق ها 
توسـط میربگ از صنـدوق مادر تخصصـی ارائه گردید. 
وی تصریـح کـرد: در پایـان جلسـه، مدیـران عامـل 
صندوق هـا، سـئواالت و مسـائل و مشـکالت خـود را 

بـه صـورت پرسـش و پاسـخ مطـرح نمودنـد. 
امیـدی بیان کـرد: در اسـتان فارس تعـداد 22 صندوق 
شـامل: یک صندوق اسـتانی، 17 صندوق شهرسـتانی، 
منابـع  صنـدوق  یـک  و  روسـتایی  زنـان  صنـدوق   3

طبیعـی بـا سـرمایه ای نزدیـک بـه 800 میلیـارد ریال، 
خدمـات الزم را بـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی 

ارائـه می دهنـد. 

1. جلسه آموزشی مدیران عامل صندوق های 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانهای 

استان فارس به صورت ویدیو کنفرانس

پروژه های جهش تولید در بخش کشاورزی
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مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از اجرای 
طـرح الگویـی پـرورش ماهـی قـزل آال در اسـتخرهای پروتابل در اسـتان خبرداد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحـی گفت: پـرورش قـزل آال بـا بهره برداری 
از اسـتخرهای پروتابـل و اسـتخر ذخیـره کشـاورزی بـه صـورت هم زمـان بـرای 
اولیـن مرتبـه در اسـتان در شهرسـتان شـیراز بـا مشـارکت بخـش خصوصـی بـه 

رسـید.  بهره بـرداری 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از مهم تریـن مزایـای ایـن روش، کاهش 
مصـرف آب و امـکان اسـتفاده از آب برگشـتی، بهبـود مدیریـت پـرورش، تولیـد 
الیـه ای و امـکان پـرورش در طـول سـال، افزایش تراکـم و افزایش تولیـد، تولید 
اقتصـادی بـه ویـژه در محیط هـای کوچـک و امـکان ایجـاد اشـتغال دائم اسـت.

وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه مزایـای ایـن سیسـتم و پتانسـیل بسـیار مطلـوب 
موجـود، بـه ویـژه در شهرسـتان های شـمالی اسـتان، بـا اجـرای موفـق این طرح 
و ترویـج مناسـب آن، پیـش بینـی می شـود در سـال های آتـی تولیـد و پـرورش 

قـزل آال در اسـتخرهای ذخیـره کشـاورزی از رشـد مطلوبـی برخـوردار گردد.

آبزیـان  امـور  و  شـیالت  مدیـر 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فصـل  از  خـارج  تکثیـر  از  فـارس 
ماهی قـزل آالی رنگیـن کمان در 

خبـرداد.  اسـتان 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت 
سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیالت 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
علـی فالحی گفـت: اسـتان فارس 
بـا داشـتن 8 مزرعـه تکثیـر ماهـی 
قـزل آال و پتانسـیل تولیـد بیش از 
40 میلیـون قطعـه بچـه ماهی قـزل آال، یکی از اسـتان های مهـم تولیدکننده بچه 

ماهـی در داخـل کشـور محسـوب می گـردد.
وی افـزود: یکـی از عوامـل محدود کننـده در صنعت پرورش ماهـی قزل آال، عدم 
دسترسـی بـه بچـه ماهـی با وزن مناسـب در تمام فصول سـال اسـت، در شـرایط 
طبیعـی ثکثیـر ایـن ماهـی در 5 مـاه آخـر سـال صـورت گرفتـه و به همیـن دلیل 
اکثـر پـرورش دهنـدگان در فصـل تابسـتان جهـت تامین بچـه ماهی مـورد نیاز با 
محدودیـت و مشـکل روبـرو هسـتند که در سـال های اخیـر با واردات تخم چشـم 

زده از خارج از کشـور این مشـکل برطرف شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: با مشـارکت مزرعه تکثیر قـزل آالی رنگین 
کمـان مهـکان شهرسـتان سـپیدان و بـا اسـتفاده از رژیـم نـوری، تکثیر خـارج از 
فصـل ایـن گونـُه مهـم اقتصـادی بـرای اولین مرتبه در اسـتان در تابسـتان سـال 

جـاری اجرا مـی گردد.
 وی یـادآور شـد: مهمتریـن دسـتاورد اجـرای ایـن طـرح جلوگیری از خـروج ارز و 
کاهـش قیمـت بچـه ماهـی، تامیـن بچـه ماهـی مورد نیـاز اسـتان و اسـتان های 
همجـوار در تمـام فصـول سـال، همچنیـن بومی سـازی و جهش صنعـت تکثیر و 

تولیـد بچـه ماهی دانسـت.

اجرای طرح الگویی پرورش ماهی قزل آال در استخرهای پروتابل

تکثیر خارج از فصل ماهی قزل آالی رنگین کمان در استان فارس
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رهاسازی ماهي های سردابي و گرمابي در استخرهاي ذخیره كشاورزی شهرستان های استان فارس

رهاسازی ماهي سردابي و گرمابي در استخرهاي 
ذخیره کشاورزی شهرستان اقلید

 

مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
تعـداد 920000 قطعـه بچـه ماهـي سـردابي و 3400 قطعه بچه ماهـي گرمابي در 
سـه ماهـه اول سـال جـاری در اسـتخرهاي ذخیـره کشـاورزی شهرسـتان اقلید با 
شـد.  رهاسـازی  شهرسـتان  ایـن  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  همـکاری 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحـی افـزود: هـدف از رهاسـازي بچـه ماهیان 
در اسـتخرهاي ذخیـره کشـاورزي بهـره بـرداري بهینـه از منابـع آبي خـرد، ایجاد 
اشـتعال، افزایـش تولیـد آبزیان، کمک به معیشـت خانوار روسـتایی و ارتقاء سـرانه 
مصرف آبزیان به عنوان غذای سـالمتی در روسـتاها از طریق سـهولت دسترسـی 

بـه منابـع آبزی اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـه دلیل تنـوع آب و هوایی در نقـاط مختلف 
ایـن شهرسـتان، یکـي از مناسـب تریـن شهرسـتان هاي اسـتان جهـت پـرورش 

ماهیـان سـردابي و گرمابي در اسـتخرهای ذخیره کشـاورزی اسـت.

رهاسازي 476 هزارقطعه بچه ماهي گرمابي
در شهرستان جهرم

مدیـر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رهاسـازی 
476 هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـي در 417 بـاب اسـتخرذخیره کشـاورزی 

شهرسـتان جهرم خبـرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علی فالحـی افزود: از ابتداي سـال جـاري تاکنون 476 
هـزار قطعـه بچـه ماهي گرمابي در 417 باب اسـتخر ذخیره کشـاورزي شهرسـتان 
جهـرم رهاسـازي شـده کـه بیـش بیني مـي شـود 420 تن ماهـي پـرواري از این 

اسـتخرها برداشـت و زمینـه اشـتغال 84 نفـررا به طورمسـتقیم فراهـم نماید.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: شهرسـتان جهرم بـه دلیل آب و هـواي گرم 
یکـي از مناسـب تریـن شهرسـتان هاي اسـتان جهـت پـرورش ماهیـان گرمابـي 
اسـت کـه این شهرسـتان در چند سـال گذشـته مقـام اول تولیـد اسـتان را به خود 

اختصاص داده اسـت.

رهاسازي بچه ماهي گرمابي دراستخرهاي ذخیره 
کشاورزي شهرستان فیروزآباد

مدیـر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رهاسـازی 
70 هـزار قطعه بچه ماهی گرمابي در 61 باب اسـتخرذخیره کشـاورزی شهرسـتان 

فیروزآبـاد خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحی افـزود: از ابتداي سـال جـاري تاکنون 70 
هـزار قطعـه بچـه ماهي گرمابـي در 61 باب اسـتخر ذخیره کشـاورزي شهرسـتان 
فیروزآبـاد رهاسـازي شـده کـه بیـش بیني مي شـود 53 تـن ماهي پـرواري از این 
اسـتخرها برداشـت و زمینـه اشـتغال 11 نفـر بـه طورمسـتقیم فراهم شـده اسـت.

از  بـه دلیـل آب و هـواي گرمسـیری  وی تصریـح کـرد: شهرسـتان فیروزآبـاد 
شهرسـتان هاي مناسـب جهـت رشـد و پـرورش ماهیـان گرمابـي اسـت کـه بـا 
راهنمایي هـای کارشناسـان ایـن مدیریـت و پیگیري هـاي مسـتمر و دلسـوزانه 
مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان، در دو سـال اخیـر از رشـد خوبـي در زمینه 

پـرورش ماهـي برخـودار بـوده اسـت.
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رهاسازی ماهي های سردابي و گرمابي در استخرهاي ذخیره كشاورزی شهرستان های استان فارس

رهاسازي بچه ماهي گرمابي در استخرهای ذخیره 
کشاورزی شهرستان قیروکارزین

مدیـر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رهاسـازی 
484 هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـي در 349 بـاب اسـتخر ذخیـره کشـاورزی 

قیروکارزیـن خبرداد. شهرسـتان 
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علی فالحـی افزود: از ابتداي سـال جـاري تاکنون 484 
هـزار قطعـه بچـه ماهي گرمابي در 349 باب اسـتخر ذخیره کشـاورزي شهرسـتان 
قیروکارزیـن رهاسـازي شـده کـه بیـش بیني مـي شـود 390 تن ماهي پـرواري از 
ایـن اسـتخرها برداشـت شـود که ایـن امر ضمـن تولید پروتئیـن مورد نیـاز جامعه 

زمینـه اشـتغال 78 نفـر را بـه طـور مسـتقیم فراهم مـی نماید.
 وی افـزود : شهرسـتان قیروکارزیـن بـه دلیـل داشـتن چاه هـاي آب بـا درجـه 
حـرارت بـاالي 25 درجـه زمینه ای مناسـب جهت پـرورش ماهیان گرمابي اسـت 
و ایـن شهرسـتان در سـال جـاري از نظـر تعداد اسـتخر ماهـي دار شـده مقام دوم 

اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

رهاسازي بچه ماهي گرمابي در استخرهای ذخیره 
کشاورزی شهرستان مرودشت

مدیـر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رهاسـازی 
188 هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـي در 121 بـاب اسـتخرذخیره کشـاورزی 

شهرسـتان مرودشـت خبـرداد .

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علی فالحـی افزود: از ابتداي سـال جـاري تاکنون 188 
هـزار قطعـه بچـه ماهي گرمابي در 121 باب اسـتخر ذخیره کشـاورزي شهرسـتان 
مرودشـت رهاسـازي شـده و بیـش بیني مي شـود 140 تـن ماهي پـرواري از این 
اسـتخرها برداشـت شـود کـه این امر ضمـن تولید پروتئین سـالم مورد نیـاز جامعه 

و زمینـه اشـتغال تعـداد 28 نفـر را به طورمسـتقیم فراهـم نماید.
وی تصریـح کـرد: شهرسـتان مرودشـت بـه دلیـل داشـتن آب و هـواي نیمـه 
گرمسـیري و اسـتفاده از غـذاي کنسـانتره همـواره ازشهرسـتان هاي پیشـرو در 
پـرورش ماهـي در اسـتخرهاي ذخیـره کشـاورزي بوده که در سـال جـاري از نظر 
تعداد اسـتخر ماهي دار شـده مقام سـوم را در اسـتان به خود اختصاص داده اسـت.

رهاسازي 136 هزارقطعه بچه ماهي گرمابي در 
استخرهاي ذخیره کشاورزي شهرستان داراب

 مدیر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رهاسـازی 
136 هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـي در 112 بـاب اسـتخر ذخیـره کشـاورزی 

خبرداد. داراب  شهرسـتان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علی فالحـی گفت: از ابتداي سـال جـاري تاکنون 136 
هـزار قطعـه بچـه ماهي گرمابي در 112 باب اسـتخر ذخیره کشـاورزي شهرسـتان 
داراب رهاسـازي شـده کـه بیـش بینـي مـي شـود 110 تن ماهـي پـرواري از این 

اسـتخرها برداشـت و زمینـه اشـتغال 22 نفـررا بـه طورمسـتقیم فراهم شـود.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: هدف از رهاسـازي بچه ماهیان دراسـتخرهاي 
ذخیـره کشـاورزي بهره بـرداري بهینـه ازمنابـع آبي خرد، ایجـاد اشـتعال، افزایش 
تولیـد آبزیـان، کمـک به معیشـت خانوار روسـتایی و ارتقاء سـرانه مصـرف آبزیان 
بـه عنوان غذای سـالمتی در روسـتاها از طریق سـهولت دسترسـی بـه منابع آبزی 

است.
وی همچنیـن یادآورشـد: شهرسـتان داراب بـه دلیـل آب و هواي گرمسـیری یکي 
از مناسـب تریـن شهرسـتان هاي اسـتان جهت پـرورش ماهیان گرمابي اسـت که 

ایـن ماهیـان در طـول دوره پـرورش از رشـد خوبي برخودار مـی گردند.
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مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: اراضـی زراعی 
و باغـی بـه عنـوان بسـتر تامیـن امنیت غذایـی جامعه و بخشـی از محیط زیسـت 

کشـور از سـرمایه های ملـی جامعـه محسـوب می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری افـزود: ایجـاد اشـتغال و افزایـش تولیـد در سـال جهش 
تولیـد در بخـش کشـاورزی از مهمترین اهداف جلسـات شـورای هیات می باشـد.

وی بیـان کـرد: جلسـه شـورای هیـات 7 نفـره واگـذاری اراضی اسـتان فـارس به 

منظـور رسـیدگی بـه 35 پرونـده واگـذاری طرح هـای مختلـف در مردادماه سـال 
جـاری تشـکیل شـد و تصمیمـات الزم در خصوص تعییـن اجاره، فـروش و انتقال 

قطعـی اراضی اتخاذ شـد.
شـورای فـوق با حضور حاکم شـرع هیـات واگـذاری و احیاء اراضی فـارس، رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان، 
نماینـده اسـتانداری و مدیـر امـور اراضـی فـارس در دفتـر مدیریـت امـور اراضـی 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه شورای هیات واگذاری اراضی

برگزاری جلسه كمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارسبرگزاری جلسه كمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: تسـهیل و تسـریع در فرآینـد انجـام کار، 
ارتقـای سـطح رضایتمنـدی مـردم و تسـهیل در 
اجـرای قانـون حدنگار در راسـتای افزایش جهش 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی حائز اهمیت اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امـور اراضی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمد 
مهـدی قاسـمی افـزود: ارتقـای سـطح ضریـب 
اطمینـان تولید محصـوالت کشـاورزی، اصالح و 
سـنددار کردن اراضی کشـاورزی، استانداردسازی 
نقـش  و  وظایـف  تدویـن  و  کار  انجـام  فرآینـد 
واحدهـای درگیـر از اهـداف تشـکیل کمیسـیون 

رفـع تداخـالت اراضی اسـت. 
وی بیـان کـرد: کمیسـیون رفع تداخـالت اراضی 
اسـتان فارس به منظور رسـیدگی بـه پرونده های 
مربـوط بـه شهرسـتان های نـی ریز، آبـاده و خفر 
طی جلسـات متعـدد در نیمـه اول مردادماه سـال 
جـاری برگـزار و مقـرر شـد در اسـرع وقـت بـه 
هماهنگـی  مـردم  دغدغـه  کـردن  کـم  منظـور 
بیشـتری بین ادارات عضو کمیسـیون انجام شـود. 

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: کمیسـیون 
فـوق به منظور رفع همپوشـانی قوانیـن و مقررات 
مـوازی و اصالح سـوابق، نقشـه ها و تمامی دفاتر 
و اسـناد ازجملـه اسـناد مالکیـت در عرصه هـای 

مـورد تداخـل برگزار مـی گردد.
ایـن کمیسـیون بـا حضـور رئیـس سـازمان جهاد 

کشـاورزی، مدیر کل ثبت اسـناد و امـالک، مدیر 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری، مدیـر کل امـور 
اقتصـادی و دارایـی، مدیـر امـور اراضـی فـارس 
در سـالن جلسـات  اعضـای کمیسـیون  و سـایر 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار 

. شد
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صدور 14 پروانه بهره برداری صنایع کشاورزی
در فارس

رئیـس اداره بررسـی طرح هـای صنعتـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: تا پایـان تیرماه سـال جاری، 
14فقـره پروانـه بهره بـرداری واحدهای صنایع صادر شـده اسـت که ظرفیت 
41 هـزار تـن جـذب مـاده خـام دارد و کاهش ضایعـات بالغ بـر 8000 تن را 

بـه دنبال خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، لیـال حقیقـت افـزود: بـا بـه بهره برداری رسـیدن 
ایـن تعـداد واحـد صنایـع کشـاورزی 117 نفـر اشـتغال مسـتقیم ایجاد شـده 

ست. ا
وی تصریـح کرد: در سـال جـاری به بهره برداری رسـیدن 63 جواز تاسـیس 

بـا ظرفیـت جذب ماده خـام 271 هـزار و 135 تن در دسـتور کار قرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن واحدهـای صنایـع 25 واحـد 
سـردخانه و انبـار سـرد بـا ظرفیـت 71 هـزار و 470 تـن، 14 واحـد صنایـع 
بسـته بنـدی بـا جـذب مـاده خـام 43 هـزار و 58 تـن، یـک واحـد صنعتـی 
فـراوری و بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی با جذب مـاده خام 650 تن و سـایر 
صنایـع بـا جـذب مـاده خام 165 هـزار و 957 تـن در دسـتور کار قـرار دارد.

وی اظهـار کـرد: در سـال جهـش تولیـد سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، بـا حمایـت از سـرمایه گـذاران و ارائـه مشـاوره قبل از اجـرای طرح 
در زمـان ایجـاد واحـد صنعتـی و پـس از تولید در کنار سـرمایه گـذار بوده و 
پیگیری هـای مـورد نیـاز بـه منظـور جذب تسـهیالت انجـام می دهـد و در 
صـورت ابـالغ تسـهیالت بـه اطالع سـرمایه گـذاران رسـانیده خواهد شـد.

حقیقـت در خاتمـه سـخنان خـود یـادآور شـد: صنایـع کشـاورزی در اسـتان 
فـارس دارای رتبـه دوم از نظـر ظرفیـت و جـذب مـاده خـام اسـت.

امروزه یکی از مهم ترین روش های توسعه اشتغال 
و افزایش درآمد، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و 

تکمیلی در بخش کشاورزی است 
کارشـناس صـدور مجوزهـای مدیریت صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: امروزه یکـی از مهم ترین روش های توسـعه 
اشـتغال و افزایـش درآمـد، ایجاد و توسـعه صنایع تبدیلـی و تکمیلی در بخش 

کشـاورزی است. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، حمیـده کاظمی افـزود: با توجه به اینکـه حدود یک 
چهـارم از تولیـدات کشـاورزی در نتیجـه ی نبـود صنعـت و امکانـات تبدیل و 
نگهـداری، از پروسـه فـرآوری خارج می شـود لـذا صنایع فـرآوری محصوالت 
کشـاورزی مـی تواند در راسـتای جلوگیری از ضایعات محصوالت کشـاورزی، 
ایجـاد ارزش افـزوده در بخـش کشـاورزی، افزایش سـطح درآمد روسـتائیان، 
بـاال بـردن بهـره وری بخـش کشـاورزی و افزایش سـهم اشـتغال صنعتی در 
مناطـق روسـتایی و نیـز به عنـوان جزئی از فرآیند توسـعه، ایفـای نقش کنند.
وی افـزود: شهرسـتان آبـاده 9 واحـد به بهره برداری رسـیده دارد کـه دارای 7 
واحـد فعـال اسـت کـه واحد های فعال بـا ظرفیت 13هـزار تن، زمینه اشـتغال 

48 نفـر را فراهـم کرده اند.
اخـذ شـده در  تاسـیس  تعـداد 16جـواز  از  تاکنـون  کاظمـی تصریـح کـرد: 
شهرسـتان، فقـط 4 واحـد در حـال پیگیـری مراحل کار هسـتند کـه 12 واحد 
دیگـر راکـد و بـدون پیگیـری رها شـده اند که می طلبد مسـئولین شهرسـتان 
جهـت رفـع موانـع و مشـکالت ایـن واحد هـا پیگیری هـای الزم را بـه عمل 
آورنـد تـا بخشـی از مشـکالت اقتصـادی و اجتماعـی شهرسـتان ماننـد، نبود 
اشـتغال کافـی، بیـکاری پنهـان و پاییـن بـودن درآمـد، بـا راه انـدازی صنایع 

تبدیلـی بهبـود یابد.

کارشـناس دامـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: دو 
زنجیـره بـزرگ صنایـع غذایـی در زمینـه دامـی در 

اسـتان فـارس در حـال فعالیـت هسـتند.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت صنایـع تبدیلی و 
غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، زینب 
نعمـت الهـی افـزود: ایـن دو زنجیـره به عنـوان یکی 
از بزرگتریـن و معتبـر تریـن تولیـد کننـدگان گوشـت 
تـازه در اسـتان فارس با هـدف تکمیل زنجیـره تولید 
خـود و بـا سیاسـت توسـعه و ورود بـه عرصـه رقابت 
جهانـی و تکمیل سـبد خانـواده اقدام به کشـتار طیور، 
قطعـه بندی، بسـته بنـدی و فرآوری گوشـت طیور و 

گوشـت قرمـز کرده اند.
وی تصریـح کـرد: ایـن دو زنجیـره در فـاز دوم بـا 
هـدف تولیـد محصـوالت پروتئینـی نظیـر کالبـاس، 
سوسـیس و همبرگـر ارتقـاء و گسـترش یافته انـد و 
در نهایـت بـه سـاخت سـردخانه اقـدام نموده انـد که 
جهت سـاخت ایـن واحدها بیـش از 30 میلیارد تومان 

هزینه شـده اسـت. 
کارشـناس دامـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس خاطر نشـان 
کـرد: در حـال حاضـر ایـن واحدهـا بـا ظرفیتـی بالغ 
بـر 36 هـزار تـن در حـال فعالیـت هسـتند و اشـتغال 
در  را  نفـر  از 200  بیـش  مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم 

منطقـه ایجـاد کرده انـد.
اینکـه کنتـرل سـالمت  بـه  وی اظهـار کـرد: نظـر 
غذایـی در زنجیره هـای تولید، آسـان تـر از واحدهای 
جداگانـه اسـت، سـالمت محصـول تولیـدی از دیگـر 

و  باشـد  مـی  زنجیره هـا  قبیـل  ایـن  ویژگی هـای 
ایـن واحدهـا دارای ماشـین آالت نویـن و تکنولـوژی 
محصـول  نمونـه   60 از  بیـش  تنـوع  بـا  پیشـرفته 
می باشـند کـه عـالوه بـر تامیـن نیـاز اسـتان فارس، 
سـایر اسـتان های مجـاور را پوشـش داده و نقـش به 

سـزایی در صـادرات دارنـد.

دو زنجیره بزرگ صنایع غذایی در زمینه دامی در استان فارس در حال فعالیت هستند
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امـور سـرمایه گـذاری سـازمان  مدیـر 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
کارفرمایـان و کارگاه هـای فاقـد بیمـه 
آسـیب دیـده از شـیوع ویـروس کرونـا 
مـی توانند از تسـهیالت کرونا اسـتفاده 

. یند نما
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
صاحبـان  افـزود:  کجـوری  محمـود 

واحدهـای کسـب و کارهـای مشـمول 
فرمایـی  خویـش  و  کارفرمایـی  طـرح 
وزارت جهـاد  از  فعالیـت  دارای مجـوز 
کشـاورزی که از شـیوع ویـروس کرونا 
خسـارت دیده انـد و فاقد بیمـه و کارگر 
بیمـه شـده مـی باشـند، مـی تواننـد در 
 corona-kara.mcls .gov.ir سـامانه 
در 5 رسـته اصلـی و 33 رسـته فعالیـت 
بخـش کشـاورزی ثبـت نـام نماینـد. 

وی در ادامـه بـه شـرایط الزم جهـت 
ثبـت نـام و تکمیـل فراینـد آن اشـاره 
رسـته های  عناویـن  در  کـرد:  بیـان  و 
اصلـی شـامل: واحدهـای پـرورش مرغ 
گوشـتی و مـرغ مـادر گوشـتی، مراکـز 

تولیـد محصـوالت گلخانـه ای و صیفی 
جـات صادراتـی و مراکـز تولید و عرضه 
گیاهـان زینتـی و ماهیان زینتی شـامل 

ایـن تسـهیالت می شـوند. 
و  کسـب  واحدهـای  شـرایط  بـه  وی 
کار مشـمول دریافت تسـهیالت اشـاره 
و تصریـح کـرد: بایسـتی ایـن کسـب 
و کارهـا در سـال گذشـته تاکنـون در 
همیـن مشـاغل فعـال بـوده و همچنان 
فعـال باشـند و همچنیـن کارگاه فاقـد 
تامیـن  سـازمان  نـزد  بیمـه  پرونـده 
اجتماعـی باشـد و اطالعـات شـاغلین 
اعـم از کارکـن یـا کارفرمـا در سـامانه 
تسـهیالت کرونـا توسـط وزارت جهـاد 

کشـاورزی ثبت و بارگذاری شـده باشد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: 
شـرایط تسهیالت شـامل: نرخ سود 12 
درصـد با مدت بـاز پرداخت تسـهیالت 
از  مـاه   24 تنفـس  دوره  احتسـاب  بـا 
ابتـدای آبـان مـاه سـال جاری اسـت. 

وی اظهـار کرد: میزان تسـهیالت قابل 
پرداخـت بـه واحدهای کسـب و کار به 
ازاء هـر شـاغل 60 میلیـون ریال اسـت 
کـه بایسـتی در واحـد کسـب و کار در 
رسـته های یـاد شـده مشـغول فعالیـت 
 باشـند و همچنیـن تضامیـن مـورد نیاز 
بـه  کرونـا  تسـهیالت  دریافـت  جهـن 

شـرح جـدول زیر اسـت:

تضامین مورد پذیرش:

سقف مبلغ سفتهنوع وثیقهمبلغ تسهیالتردیف

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانکتا 160 میلیون ریال1

الت
سهی

د ت
سو

 و 
صل

ر ا
براب

 1.
5

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

بهره مندی كارفرمایان و كارگاه های فاقد بیمه آسیب دیده از شیوع ویروس كرونا از تسهیالت

رئیـس دفتـر محیط زیسـت و سـالمت غذا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: هفـت پروانـه 
کاربـرد عالمـت اسـتاندارد حـد مجـاز آالینده هـا برای 
صـادر   1399 سـال  در  کشـاورزی  خـام  محصـوالت 

ید. گرد
و  زیسـت  محیـط  دفتـر  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـالمت غذا در سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، 
محمـد مهـدی غیاثی ضمن اشـاره به برگزاری سـومین 
بررسـی  اسـتاندارد جهـت  اداره کل  در  کمیتـه عالئـم 
مسـتندات صـدور پروانـه اسـتاندارد تشـویقی زعفـران 

بیـان کرد: در سـال جاری در راسـتای اسـتاندارد سـازی 
محصوالت خام کشـاورزی در سـه کمیتـه عالئم برگزار 
شـده بـا صـدور هفـت پروانـه اسـتاندارد تشـویقی برای 
محصـوالت پرتقـال، نارنگـی، زعفـران، سـیب درختـی، 

خیـار و پسـته موافقت شـده اسـت.
وی افـزود: رونـد ملـی دریافـت پروانه کاربرد نشـان حد 
مجـاز آالینده هـا در محصـوالت کشـاورزی در قالـب 
اسـتاندارد تشـویقی بـه ایـن صورت اسـت کـه متقاضی 
پـس از ثبـت نـام در پایـگاه محصـوالت گواهی شـده و 
ارگانیک بـه آدرس cerganic.maj.ir نسـبت به انتخاب 
مدیـر کنتـرل کیفی و شـرکت بازرسـی اقـدام می نماید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کارشناسـان از 
ابتـدا تا برداشـت محصـول به طور مسـتمر بـر اقدامات 
انجـام شـده در مزرعـه و بـاغ نظـارت مـی نماینـد و در 
زمـان برداشـت نمونـه برداری توسـط شـرکت بازرسـی 
بـا همـکاری مدیـر کنترل کیفیـت و دبیر طـرح انجام و 
نمونه هـا بـه آزمایشـگاه های همکار اسـتاندارد و معتمد 

ارسـال می گردد.  سـازمان 
وی تصریـح کـرد: در صـورت منطبـق بودن آزمایشـات 
باقیمانـده سـموم، نیتـرات و فلـزات سـنگین و طـرح در 
کمیتـه عالئم و تائید مسـتندات، کلیه مـدارک از طریق 
سـامانه بـه سـازمان ملی اسـتاندارد ارسـال مـی گردد و 
پـس از تاییـد نهایـی، پروانـه اسـتاندارد تشـویقی صادر 

می گـردد.
غیاثـی تاکیـد کـرد: از الزامـات تحقـق امنیـت غذایـي، 
سـالم بـودن مـواد غذایـي اسـت و تامیـن غذاي سـالم 
در گـرو تولیـد هدفمنـد و ارتقـاء کیفیـت محصـوالت 
کشـاورزی و اسـتاندارد سـازی آن مـي باشـد کـه در 
نهایـت منجـر بـه ارتقـاء سـالمت جامعـه مـی گـردد 
کـه ایـن مهـم بایـد بیشـتر مـورد توجـه آحـاد جامعه و 
مسـئولین امـر قرار گیرد؛ آحـاد جامعه در زمینه اسـتفاده 
بیشـتر از محصوالت اسـتاندارد و مسـئولین در راسـتای 
تخصیـص اعتبـار و ردیـف بودجه ای خاص بـه این امر 

توجـه ویـژه نمایند.

صدور هفت پروانه استاندارد تشویقی در سال 1٣99
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٣٣21 میلیارد ریال خسارت وزش باد و طوفان به زیر بخش های كشاورزی استان فارس 

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: میـزان صـادرات خرمـا طـی 
چهـار ماهـه ابتدای سـال 1399 از گمرکات اسـتان 
فـارس بـه میـزان 1448 تـن بـه ارزش 5182 هزار 

دالر اسـت.
توسـعه  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
صمـد رنجبـری افـزود: این میـزان صادرات نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته از لحـاظ وزنـی 54 
درصـد و از لحـاظ ارزشـی 244 درصد رشـد داشـته 

 . ست ا
وی بیـان کـرد: بازارهـای هـدف صـادرات خرمـا و 
خشـکبار اسـتان کشـورهای ارمنسـتان، آذربایجان، 
ترکمنسـتان، امـارات متحـده عربـی، قطـر و کلیـه 

کشـورهای اروپایـی و اروپـای شـرقی هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در جهت توسـعه صادرات 
ایـن محصول اقداماتـی از قبیل پرداخت تسـهیالت 
در  درصـد، همـکاری   14/5 کارمـزد  بـا  صادراتـی 
در  خرمـا  المللـی  بیـن  نمایشـگاه های  برگـزاری 
ارزش  زنجیره هـای  تشـکیل  پیگیـری  و  اسـتان 
محصـوالت کشـاورزی از جملـه خرمـا، برگـزاری 
و  صادرکننـدگان  بـا  تخصصـی  نشسـت های 
رفـع موانـع و مشـکالت آن هـا و پیگیـری اجـرای 
مصوبـات میزهـای تخصصـی خرمـا و خشـکبار بـا 

همـکاری سـازمان صمـت را انجـام داده اسـت.
بـرای  رو  پیـش  چالش هـای  کـرد:  بیـان  وی 
صـادرات خرما و خشـکبار شـامل: نوسـانات شـدید 

بانکـی،  مشـکالت  ظالمانـه،  تحریم هـای  ارزی، 
جهـان  سراسـر  در  کرونـا  بیمـاری  گیـری  همـه 
و  قوانیـن  ثبـات  عـدم  مرزهـا،  شـدن  بسـته  و 
دسـتورالعمل های صادراتـی، نبـود هماهنگـی بیـن 
بـا  کشـور  سـفارتخانه های  اقتصـادی  رایزن هـای 
صادرکننـدگان در خصـوص بازاریابـی، عـدم وجـود 
سیاسـت های تشـویقی صادراتی متناسـب بـا میزان 
صـادرات هر محصـول توسـط صادرکننده دانسـت.

رنجبـری یـادآور شـد: از دیگـر چالش هـای موجود 
مـی تـوان بـه وجـود صـادرات فلـه کـه منجـر بـه 
تزلـزل در بازارهـای هدف می شـود، نبـود برندهای 
صادراتـی معتبـر، نداشـتن فنون علمـی و تخصصی 
بـه  صـادرات  امـر  در  صادرکننـدگان  از  بسـیاری 
نشـان  و  نـام  بـدون  کاالی  تولیـد  مثـال  عنـوان 
جهـت صـادرات، عـدم شـفافیت در امـور مختلـف 
یـا  کمبـود   ،  ... و  دسـتورالعمل ها  بخشـنامه ها، 
مناسـب نبـودن امکانـات حمـل و نقـل و نداشـتن 

بسـته بنـدی مناسـب صادراتـی اشـاره نمـود.

رشد 2/5 برابری ارزش صادرات خرما در سال 1399

رئیـس اداره مدیریـت بحـران سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در اثـر طوفان 
از 3321  بیـش  مردادمـاه سـالجاری  و سـیل 
میلیـارد ریـال خسـارت بـه زیـر بخش هـای 

کشـاورزی اسـتان فـارس وارد شـده اسـت.
روابـط عمومـی سـازمان جهـاد  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، نـادر محمـودی بـا 
بیـان ایـن مطلـب  افـزود: بـا توجـه بـه پیش 
بـه  رسـانی  اطـالع  و  هواشناسـی  بینی هـای 
بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی درخصـوص 
ورود سـامانه بارشـی همـراه بـا بـاد و طوفـان 
شـدید؛ به منظور پیشـگیری از خسـارت به زیر 
بخش هـای کشـاورزی توصیه هـای فنی قبل 

از وقـوع حادثـه انجـام شـد.
و  بـاد  وزش  شـدت  اثـر  در  کـرد:  بیـان  وی 
زیـر  بـه  توجهـی  قابـل  خسـارت  طوفـان، 

بخش هـای باغـی عمدتـًا  در شهرسـتان های 
وارد  فراشـبند  و  خفـر  جهـرم،  قیروکارزیـن، 

گردیـد.
بـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
بازدیـد  بـه  نسـبت  خسـارت  وقـوع  محـض 
ارزیابـی و بـرآورد  از مناطـق خسـارت دیـده، 
خسـارت اقـدام و بـرآورد گردیـد بالغ بـر 3321 
میلیـارد ریال خسـارت به این بخش وارد شـده 
اسـت کـه بـه مدیریـت بحـران اسـتانداری و 
همچنین وزارت جهاد کشـاورزی انعکاس شـد.
وی تصریـح کـرد: علی رغم تاکیـد بر ضرورت 
محصـوالت  قـراردادن  بیمـه  پوشـش  تحـت 
کشـاورزی بـه منظـور بازسـازی و بـاز توانـی 
بهره بـرداران خسـارت دیـده در اثـر حـوادث، 
متاسـفانه عـدم اسـتقبال از بیمـه محصـوالت 
کشـاورزی در ایـن شـرایط امـکان تخصیـص 

و تامیـن اعتبـار بـرای بهـره بـرداران خسـارت 
دیـده به سـختی و تا حـدی غیر ممکن اسـت.

بـرداران  بهـره  کـرد:  تاکیـد  محمـودی 
بخـش کشـاورزی بایسـتی نسـبت بـه  بیمـه 
محصـوالت کشـاورزی خـود اقـدام نماینـد و 
از بیمـه بـه عنـوان یـک حامـی و پشـتیبان در 
زمـان وقـوع حـوادث اسـتفاده نماینـد زیـرا که 
تنهـا راه حمایـت از کشـاورزان در زمـان وقوع 

حـوادث، بیمـه اسـت.
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سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
در زمینه مسئولیت های اجتماعی

بر اساس استاندارد جهانی
ایزو 26000 پیش می رود

مدیـر حـوزه ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه همـراه تعدادی 
از کارشناسـان مدیریـت حـوزه ریاسـت جهـت ترویـج مسـئولیت های اجتماعـی 

سـازمانی بـا مسـئولین اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان مالقـات نمـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حـوزه ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، عبدالرحیـم پیشـکار بـا بیـان اجـرای مـدل تعالـی سـازمانی در 
مجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، تصریح کـرد: سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در زمینـه مسـئولیت های اجتماعی بر اسـاس اسـتاندارد 
جهانـی ایـزو 26000 پیـش مـی رویـم کـه مسـیر حرکت را بـه صـورت علمی به 

مـا نشـان مـی دهد.

وی بـا اشـاره بـه فعالیت هـای اداره کل میـراث فرهنگـی در زمینه هـای مختلـف 
بـه خصـوص گردشـگری؛ اظهار کـرد: به دنبـال راهـکاری در زمینـه فعالیت های 
مشـترک بـا آن مجموعـه در جهـت هـم افزایـی و ارتقـای فرهنـگ مسـئولیت 

هسـتیم. اجتماعی 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه مطالبی کـه در خصـوص بـوم گـردی، بازدید از 
اماکـن، صنایـع دسـتی، کالس هـای آموزشـی، گردشـگری، تورهـای یـک روزه، 
جشـنواره های تـک مکانـی و تک زمانی در جلسـه مطرح شـد؛ انعقـاد تفاهم نامه 
همـکاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا اداره کل میـراث فرهنگی را 

دانسـت. ضروری 
وی تصریـح کـرد: در ایـن جلسـه مقـرر شـد بـا توجه به عالئـق طرفیـن و پس از 
رد و بـدل کـردن پیش نویـس تفاهـم نامـه و تنظیـم آن، بـا امضاء مسـئولین این 

دسـتگاه ها، تفاهـم نامـه اجرایی شـود.

تعالی سازمانی ما را به سمت نظم، چارچوب، شاخص پذیریتعالی سازمانی ما را به سمت نظم، چارچوب، شاخص پذیری
و خود ارزیابی سوق می دهدو خود ارزیابی سوق می دهد

جهـاد  سـازمان  ریاسـت  حـوزه  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس در دومین جلسـه 
تعالـی سـازمانی و مسـئولیت های اجتماعی 
در سـال 99 گفـت: تعالی سـازمانی ما را به 
سـمت نظـم، چارچـوب، شـاخص پذیری و 

خـود ارزیابـی سـوق مـی دهد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت حوزه 
ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، عبدالرحیـم پیشـکار در این جلسـه 

بـر لـزوم اجـرای تعالی سـازمانی تأکیـد و مباحـث مرتبط با لـزوم حرکت در 
مسـیر تعالـی، تعاریـف و مصادیق تعالی، تشـریح مدل تعالـی و معیارهای آن 
و چگونگـی ارتبـاط معیارهای توانمندسـاز و نتایج مطالب را تشـریح و افزود: 
بـرای جـاری سـازی تعالـی سـازمانی الزم اسـت همـۀ همـکاران در تمامی 
سـطوح بـه صـورت هـم دل و یـک زبان، ضمـن اعتقـاد کامل بـه موضوع، 

نسـبت بـه کارگیـری همـۀ ارکان آن اقـدام نمایند.
وی ضمـن تأکیـد بـه آگاهـی از اهـداف و کلیـات مبحـث تعالی بیـان کرد: 
انسـان نمـی توانـد از دنیـا و علـم و پیشـرفت عقـب بمانـد و توجـه بـه 
شـاخص های توسـعه در تمـام زمینه هـا الزم اسـت و تعالـی سـازمانی ما را 
بـه سـمت نظـم، چارچـوب، شـاخص پذیری، خـود ارزیابی سـوق مـی دهد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مدیریـت حـوزه ریاسـت متولـی 
یـک  برگیرنـدۀ  در  مسـئولیت  ایـن  کـه  اسـت  اجتماعـی  مسـئولیت های 
محـدوده اخالقـی و انسـانی بـرای رسـیدن به اهـداف سـازمانی با نـگاه به 
تحقـق توسـعه پایدار اسـت و مفهوم را می توان در سـه بعـد تعریف کرد که 
از لحـاظ اقتصـادی درآمـدزا، بـه لحـاظ اجتماعـی قابـل پذیرش و بـه لحاظ 

زیسـت محیطـی محافـظ بودن را شـامل شـود.
وی تصریـح کـرد: نـگاه تعالـی محـور بایـد در تمـام مراحـل زندگی انسـان 
وجود داشـته باشـد و نـگاه برنامـه ای، علمی و سیسـتماتیک بـر امور الزمۀ 

حرکت توسـعه ای اسـت.
وی در ادامـه بـه برنامه هـای تعالی محور بـرای ضابطه بندی کـردن امور و 
اتفاقـات مرتبـط با مسـئولیت اجتماعی در سـازمان اشـاره کـرد و اظهار کرد: 
اسـتفاده از چارچـوب مـدل کـرول )Carroll( بـه عنـوان محورهـای اصلـی 
موضـوع پذیرفتـه شـده و انجـام امـور مرتبط بـا مسـئولیت های اجتماعی با 

اسـتفاده از اسـتاندارد ISO26000 به پیـش می رود. 
پیشـکار بـه برنامه هایـي که توسـط تیم مسـئولیت های اجتماعی اجرا شـده 
اشـاره و یـادآور شـد: بازدیـد مدیران و مسـئوالن سـازمان از پارک سـالمت 
روان، ایجـاد ارتبـاط با تیـم مسـئولیت هاي اجتماعي اتـاق بازرگاني با هدف 
کار مشـترک، بازدیـد از زنـدان و آموزش هـاي بازپـروري زندانیـان در زمینه 

کشـاورزی از جملـه برنامه هـای اجرا شـده بوده اسـت.
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داشـتن سـعه صـدر و صرفـه جویـی در اسـتفاده از منابـع از ویژگـی های اساسـی 
کارشناسـان ارزیاب اسـت

جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس در پنجمین جلسـه داخلـی از تالش همـکاران ارزیاب در 
انجـام وظایـف محولـه و ارزیابـی عملکـرد طرح هـا و پـروژه های شهرسـتانی در 

سـال جـاری تقدیـر و تشـکر نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، فرج اهلل عباسـی در این جلسـه 
گفـت: داشـتن سـعه صـدر و صرفـه جویـی در اسـتفاده از منابـع، داشـتن نظـم و 
حضـور بـه موقـع در ماموریـت هـا از ویژگی هـای اساسـی کارشناسـان ارزیاب در 

عملیـات ارزیابـی عملکـرد مدیریـت هـای جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه مباحـث تعالـی سـازمانی و جـاری سـازی آن بـر لزوم 
مشـارکت همـه همـکاران در پیـاده سـازی ایـن مـدل در کلیـه امـورات سـازمانی 
و مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد نمود.
عباسـی در پایـان جلسـه از زحمـات حمید رضا شـهدادی همـکار اسـبق و ارزیاب 
امـور دام بـه دلیـل ارزیابـی عملکـرد 30 شهرسـتان و 82 مرکـز جهاد کشـاورزی 
و زهـرا هوشـمند بـه دلیـل پایـش عملکـرد 34 دفتر نظام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعی اسـتان فارس، نظام دامپزشـکی اسـتان فارس و نقشـه بـرداران طی 
3 مـاه و تعـداد 29 شهرسـتان در سـال 98 بـا اهـداء لوح تقدیر تشـکر و قـدر دانی 

نمود.
وی در خاتمـه از همـکاران درخواسـت نمـود: تـا با رعایـت کلیه نکات بهداشـتی و 
ایمنـی همچنـان به روال سـال های قبـل ارزیابی هـا را انجام داده و گزارشـات را 

بـه موقع به شهرسـتان هـا ارسـال نمایند.

سـازمان  ریاسـت  حـوزه  مدیـر 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
از امضـای تفاهمنامـه همـکاری 
بـا پـارک سـالمت روان حاجـات 

خبـر داد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیریـت حوزه ریاسـت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
اشـاره  بـا  پیشـکار  عبدالرحیـم 
تیرمـاه  در  کـه  بازدیـدی  بـه 
سـال جـاری بـا حضـور جمعـی 
پـارک  از  سـازمان  مدیـران  از 
سـالمت روان حاجـات بـه عمل 

آمـد؛ اظهـار کـرد: در پی ایـن بازدید به دنبـال ایجـاد روابط متقابـل، همفکری 
و همـکاری بـا مجموعـه پـارک سـالمت روان در جهت گسـترش فعالیت ها در 
حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی بودیـم کـه بـا امضـای تفاهمنامـه ایـن تعامل 

بیـن طرفیـن برقـرار گردیـد.
وی ابـراز کـرد: ایجـاد روابـط و اقدام اجرایـی در زمینه همکاری های مشـترک، 
تعریـف تیم هـای حرفه ای، انجام مشـاوره های فنـی و ... از جملـه موضوعاتی 

اسـت کـه در تفاهمنامه به آن پرداخته شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ادامـه کار فعالیت هـای مشـترک در 
قالـب عقـد قـرارداد در واحدهـای تخصصـی سـازمان )در صـورت نیاز بـه ارائه 

خدمـات ایشـان( به انجـام خواهد رسـید. 
وی تصریـح کـرد: همچنیـن براسـاس تفاهمنامـه، سـازمان زمینه هـای حضور 
فعـال بخـش خصوصی برای آشـنایی بیشـتر با پـارک و ارائه خدمات به ایشـان 

را پیگیـری خواهـد نمود.

در جهت گسترش 
فعالیت ها در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی

امضاء 
تفاهم نامه 

همکاری با 
پارک سالمت 
روان حاجات

ادامه ارزیابی عملکرد مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان ها

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عمکـرد و 
پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
گفـت: طرح هـا و پروژه های سـال 
سـرچهان،  شهرسـتان های   98
و  ارسـنجان  بیـد،  خـرم  بوانـات، 
مـاه  مـرداد  ابتـدای  از  پاسـارگاد 
ارزیابـی  تاکنـون بررسـی و مـورد 

قـرار گرفـت.
و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه  پاسـخگویي 
فـرج اهلل عباسـی افـزود: هرسـاله عملکـرد مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
مالـی،  نامه هـای  موافقـت  اسـاس  بـر  فـارس  اسـتان  شهرسـتان های 
تعالـی  مـدل  براسـاس  شـده  تعییـن  شـاخص های  و  دسـتورالعمل ها 

می گیـرد. انجـام  سـازمانی 
وی بیـان کـرد: بازخـورد ایـن ارزیابی هـا اصـالح و بهبـود رونـد اجـرای 
طرح هـا و پروژه هـای شهرسـتان ها اسـت کـه پـس از اسـتخراج نقـاط 
قـوت و نارسـائی ها طی گزارشـی بـه مدیریت های شهرسـتانی، اسـتانی 

و رئیـس سـازمان ارائه می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در یـک مـاه گذشـته طرح هـا 
باغبانـی،  زراعـت،  خـاک،  و  آب  حوزه هـای  مختلـف  پروژه هـای  و 
حفظ نباتـات، ترویـج و آمـوزش، امور دام و شـیالت، امـور اراضی، صنایع 
بوانـات،  اداری در شهرسـتان های سـرچهان،  و مکانیزاسـیون، مالـی و 
خرم بیـد، ارسـنجان و پاسـارگاد براسـاس مسـتندات و گزارشـات ارائـه 

شـده و بازدیدهـای میدانـی انجـام گردیـد.
وی تصریـح کـرد: از مـرداد مـاه سـال جـاری آغـاز عملیـات ارزیابـی 
عملکـرد مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها تاکنـون ارزیابـی 
طرح هـا و پروژه هـای 12 مدیریت جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس انجام 
پذیرفته و ارزیابی سـایر شهرسـتان های اسـتان نیز در دسـتور قـرار دارد.

داشتن سعه صدر و صرفه جویی 
در استفاده از منابع از ویژگی های 

اساسی کارشناسان ارزیاب است
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مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در دیـدار بـا رئیـس جدید 
دانشـگاه سـلمان فارسـی شهرسـتان کازرون گفت: 
مشـارکت و اسـتفاده از تـوان علمـی و تخصصـی 

دانشـگاه ها در جهـش تولیـد موثر اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
سـید محسـن قائمـی در ایـن دیـدار ضمـن تبریک 

اعیـاد دهـه مبـارک والیـت و امامـت اظهـار کـرد: 
مشـارکت و اسـتفاده از تـوان علمـی و تخصصـی 
دانشـگاه ها در اجـرا و نظارت می توانـد نقش مؤثری 

در رونـق اقتصـاد و جهـش تولیـد داشـته باشـد.
وی بیـان کـرد: بایسـتی در اجـرای امـور از نتایـج 
تحقیقاتی اسـاتید، پایان نامه های کارشناسـی ارشـد 
و دکتـری دانشـگاه ها در انجـام کارهـای اجرایی در 

جهت رسـیدن بـه بهـره وری اسـتفاده نمود.

در ادامـه ایـن دیـدار معـاون سـازمان و مدیـر جهاد 
نیـز  کوهچنـار  و  کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی 
گفـت: رسـالت اصلـی ایـن مدیریت دانش گسـتری 
بـه  خدمـت  ارائـه  و  کشـاورزی  محیط هـای  در 

اسـت. بهره بـرداران 
و  فعالیت هـا  در خصـوص  سـپس  رشـیدی  حمیـد 
توضیحاتـی  مدیریـت  ایـن  فعالیتـی  عرصه هـای 
را ارائـه نمـود و بـر تعامـل بـا دانشـگاه بـه  منظـور 
بهره گیـری از توانمندی هـای آموزشـی، پژوهشـی، 
بهبـود  جهـت  در  مشـاوره ای  و  نظارتـی  فنـاوری، 
برنامه هـا و سیاسـت های توسـعه بخش کشـاورزی، 

کرد. تاکیـد 
رئیـس دانشـگاه سـلمان فارسـی کازرون نیز ضمن 
و  کشـاورزی  جهـاد  مسـئولین  حضـور  از  تشـکر 
باالخـص مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، گفـت: 
ظرفیـت بـاالی زیرسـاخت های مناسـب حوزه های 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی در کازرون  فرصتـی 

طالیـی بـرای تقویـت تولید اسـت. 
ایـن  سـلمان  دانشـگاه  افـزود:  فاضل نیـا  غریـب 
آمادگـی را دارد تـا براسـاس نیـاز در راسـتای حـل 
کشـاورزی  حـوزه  کار  کمـک  منطقـه  مشـکالت 

اسـت.

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

مشارکت و استفاده از توان علمی و تخصصی 
دانشگاه ها در جهش تولید موثر است

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در دیدار با 
فرمانـده جدیـد ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتان کازرون، گفت: سـپاه و جهاد 

کشـاورزی دو بازوی توانمند انقالب هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، سـید محسـن قائمـی در این دیدار ضمـن تبریک اعیـاد دهه مبارک 
والیـت و امامـت اظهار کرد: سـپاه و سـازمان جهاد کشـاورزی به عنـوان دو بازوی 
توانمنـد انقـالب زمینـه هم افزایی و پیشـرفت طرح های کشـاورزی و سـازندگی در 

روسـتاها را فراهـم نموده اند.
وی بیـان کـرد: سـپاه پاسـداران در طـول ایـن سـالیان، منشـا خدمـات و بـرکات 
بزرگـی بـرای ایـن نظـام و انقـالب بـوده و ان شـاءاهلل از این پـس نیز خواهـد بود.
در ادامـه ایـن دیـدار حمیـد رشـیدی معـاون سـازمان و مدیـر جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون و کوهچنـار نیـز بـا ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای کشـاورزی 
در شهرسـتان بـر همـکاری و هـم افزایـی ناحیـه مقاومت بسـیج و مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان در راسـتای توسـعه پایدار بخش کشـاورزی و رونق هدفمند 
تولیـد و برنامـه ریـزی بـه منظور افزایـش توان معیشـتی کشـاورزان در چهار چوب 

اهـداف برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی تاکیـد نمود. 
در ادامـه ایـن دیـدار فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتان کازرون ضمن 
خـوش آمـد گویـی گفـت: سـپاه و بسـیج در تمامی سـطوح بـرای خدمت بـه نظام 
و مـردم، همیشـه آمـاده بـوده و وظیفـه خـود را پاسـداری از آرمان هـای انقـالب 

اسـالمی مـی دانند. 
غالمرضـا تـوکل افـزود: خدمـات جهـاد گـران کشـاورزی در رفـع محرومیـت و 
خدمـت بـه مـردم از اوایل انقـالب تاکنون خصوصا مسـاعدت در اجـرای طرح های 

اقتصـاد مقاومتـی قابـل تقدیر اسـت.
وی در ادامـه بـا ذکر رشـادت های سنگرسـازان بی سـنگر در دوران دفـاع مقدس، 
یـاد و خاطـره شـهدا بـه ویژه شـهدای جهـاد را گرامی داشـت و خاطر نشـان کرد: 
حفـظ و تقویـت روحیـه جهـادی الزمـه پیشـرفت و بقای نظـام جمهوری اسـالمی 

است.

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

سپاه و جهاد کشاورزی دو بازوی توانمند انقالب هستند
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مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در سـازمان جهاد 
مسـئولین  بـا  نشسـت  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
قضایـی شهرسـتان کازرون گفـت: همـکاری دسـتگاه 
ایـن  بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی  قضایـی کازرون 

شهرسـتان سـتودنی اسـت.
نمایندگـی ولـی  روابـط عمومـی حـوزه  بـه گـزارش 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  فقیـه 
سـید محسـن قائمـی افـزود: ارتبـاط دسـتگاه قضایـی 
شهرسـتان کازرون بـا مـردم و بخـش امـور اراضی در 
مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان مثبت اسـت.
وی در ادامـه از زحمـات متعهدانه و تشـریک مسـاعی 
دسـتگاه  پرسـنل  و  دادسـتانی  دادگسـتری،  رئیـس 
وظایـف  اجـرای  راسـتای  در  شهرسـتان  در  قضایـی 
محولـه و حفاظـت از اراضی کشـاورزی تقدیر و تشـکر 

. د کر
در ادامـه ایـن دیـدار معـاون سـازمان و مدیـر جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون و کوهچنـار نیـز گفـت: 
برخـوردی جـدی و قاطـع را نسـبت بـه جـرم تغییـر 

غیرمجـاز کاربـری اراضـی شـروع نمـوده ایـم.
و  فعالیت هـا  از  گزارشـی  ادامـه  در  رشـیدی   حمیـد 
اقدامـات صـورت گرفته ایـن مدیریت در حـوزه اراضی 
از  جلوگیـری  و  کاربـری  حفـظ  در  باغ هـا  و  زراعـی 
تغییرکاربـری غیرمجـاز ارائـه نمـود و افـزود: برخـی 
از ایـن تغییـر کاربری هـا منتـج بـه تشـکیل پرونـده 

قضایـی گردیـده و در حـال رسـیدگی اسـت.
در ادامـه رئیـس دادگسـتری شهرسـتان کازرون ضمن 
جهـاد  خـدوم  نیروهـای  حضـور  از  خرسـندی  ابـراز 
مختلـف  حوزه هـای  در  مشـکالت  حـل  کشـاورزی، 
از  یکـی  گفـت:  و  دانسـت  جهـادی  کار  نیازمنـد  را 
دفـاع  سـال  هشـت  جنـگ  در  پیـروزی  علت هـای 
مقـدس حضور جهـادی مسـئولین و مردم بوده اسـت. 
مصطفـی انصـاری افـزود: ارتبـاط و تعامـل موثـر بـا 
قـوه قضائیـه و تسـریع در صـدور احـکام و رسـیدگی 
بـه دعـاوی کیفـری در حل مسـائل و مشـکالت مردم 
در زمینـه حوزه کشـاورزی بـه ویژه امور اراضی بسـیار 

اسـت. موثر 
وی تصریـح کـرد: فعالیـت و زحمات مدیـر و کارکنان 
در  کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
از  باغـی و جلوگیـری  اراضـی زراعـی،  زمینـه حفـظ 
تغییرکاربـری غیـر مجـاز سـتودنی اسـت و آمادگـی 
دادگسـتری را جهـت هرگونـه همـکاری اعـالم کـرد.
در ادامـه ایـن دیدار حسـین دهقـان دادسـتان عمومی 
و انقـالب شهرسـتان کازرون گفـت: از وضعیـت تغییر 

کاربـری اراضی زراعـی نگرانم و چنانچـه وضع موجود 
بـه همین منوال پیـش رود در آینده ای نـه چندان دور 
فاقـد اراضـی زراعـی جهـت تولیـد مـواد غذایـی برای 

خـود و آینـدگان هسـتیم و بایـد بـا جدیـت و بـدون 
و  متخلفیـن  بـا  مصلحت اندیشـی  و  انـگاری  سـهل 

مجرمیـن ایـن عرصـه برخـورد جـدی نمود.

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

همکاری دستگاه قضایی کازرون با مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان ستودنی است
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

آمیخته گری دام سبک در آباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: طـرح آمیختـه گـری بز های 
بومـی بـا بز هـای نـر خالص نـژاد سـانن در این شهرسـتان در حال اجرا اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی در حاشـیه بازدید از یک واحد دامپروری در روسـتای فیض آباد سـورمق 
تصریـح کـرد: ایـن واحـد بـا اجـرای برنامه هـای اصالح نژادی توانسـته اسـت 

بزهـای دورگ سـانن تـا خلوص نـژادی 50 درصـد را تولید کند.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: مجری طـرح بـا پیـروی از دسـتورالعمل ها و 
تحت نظارت کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده و معاونت 
بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس موفق بـه ایجاد 

یک گله 50 راسـی دورگ شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ اجـرای طرح هـای اصالح نژادی نقـش مهمـی در افزایش تولید 
و تامیـن مـواد پروتئینـی و محصـوالت لبنـی دارد و ظرفیت باالیی در اشـتغال 

پایـدار ایجاد مـی کند. 
امینـی افـزود: قـدرت شـیردهی بـاال تـا سـه برابـر نژاد هـای بومی، سـازگاری 
بـا شـرایط محیطـی و چنـد قلوزایـی از خصوصیـات بـارز نژاد بز سـانن اسـت.

طرح آبیاری نوین لینیر سنتر در آباده 
اجرا شد

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده 
گفـت: بیـش از 36 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان بـه سیسـتم آبیـاری نوین 

بارانـی یا لینیرسـنتر مجهز شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، رهبر 
کیومرثـی تصریـح کـرد: ایـن طرح هـا بـا اعتبـارات ملـی بنـد الـف تبصـره 4 
اجرایـی شـده اسـت که پیش بینی می شـود تا سـال آینده بیـش از 100 هکتار 

از مـزارع ایـن شهرسـتان بـه این سیسـتم تجهیـز و آبیاری شـوند. 
بـه گفتـه وی؛ ایجـاد یکنواختـی در توزیـع آب در سـطح مزرعـه، عـدم نیـاز به 
کانـال کشـی، زهکشـی و کـرت بندی زمیـن زراعـی و جلوگیری از فرسـایش 
خـاک بـه دلیـل نبـود رواناب هـا، بـی نیازی از تسـطیح زمیـن و امـکان کار در 

زمین هـای شـیبدار از مزایـای اسـتفاده از سیسـتم های بارانـی اسـت. 
او افـزود: شهرسـتان آبـاده از جملـه شهرسـتان های پیشـرو در اجـرای آبیـاری 
نویـن بـوده و کل سـطح اجرایی آبیـاری نویـن در این شهرسـتان تاکنون بیش 

از 9 هـزار هکتار اسـت.

کاشت چغندرقند بهاره در ارسنجان
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: چغندرقنـد بهـاره در 

سـطح 71.5 هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان کشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه چغندرقنـد در شهرسـتان ارسـنجان 

بـه صـورت بهـاره کشـت می شـود، تصریـح کـرد: بـا توجه به توسـعه کشـت 
گوجـه فرنگـی در چنـد سـال اخیر، سـطح زیر کشـت چغند قنـد بهـاره در این 
شهرسـتان بـه صفـر رسـیده بـود که در سـال زراعی جـاری مجددا کشـت این 

محصـول در شهرسـتان احیاء شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه مهم ترین ارقام کشـت شـده ایـن محصول 
در شهرسـتان ارسـنجان ایزوبال و شـکوفا اسـت، ابراز کرد: پیش بینی می شـود 

بیـش از 5700 تـن محصول برداشـت وتحویل کارخانه قند مرودشـت شـود.
بـه گفتـه وی؛ کارخانـه قند مرودشـت بـا کشـاورزان در این زمینه قـرارداد دارد 
و بـا هماهنگی هـای صـورت گرفتـه ادوات و نهاده هـا بـه منظـور کاشـت بـه 

موقع تامین شـده اسـت.
حسـینی بـا تاکیـد بر اینکه توسـعه کشـت چغندرقنـد یکـی از راهکارهای مهم 
برای تأمین شـکر مورد نیاز کشـور اسـت، اظهار کرد: در شهرسـتان ارسـنجان 
بـه لحـاظ اهمیـت تغییـر الگـوی کشـت و ضـرورت کاهش سـطح زیر کشـت 

محصـول گوجـه فرنگی، ترویج و توسـعه کشـت چغندرقنـد اهمیت دارد.

هویت گذاری بیش از 27 هزار راس دام
در ارسنجان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: از ابتـدای 
طـرح هویـت گذاری دام تاکنون 27 هزار و 545 راس دام سـبک و سـنگین در 

ایـن شهرسـتان پـالک کوبـی و هویت گذاری شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی خرمـی تصریـح کـرد: تاکنـون 26 هـزار و 745 راس دام 
سـبک )گوسـفند و بز( و 800 راس دام سـنگین )گاو و گوسـاله( در شهرسـتان 

ارسـنجان هویـت گذاری شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن پالک هـا بـه صـورت 15 رقمی کدگـذاری شـده اند و پس 
از ثبـت در سـامانه مرکـز اصـالح نژاد دام کشـور در شناسـایی نـژاد دام، جنس 

دام و منطقـه جغرافیایـی کـه دام نگهـداری می شـود بـه ما کمک مـی کند.
حسـینی خرمـی هـدف از اجرایـی شـدن ایـن طـرح را تهیـه آماردقیـق دام، 
اسـتقرار نظـام صحیـح بهداشـتی، افزایـش سـرعت ودقـت در امـر بیمـه دام، 
تسـهیل در توزیـع نهاده هـا، جلوگیـری از قاچـاق دام و تامیـن نیازهای صنعت 

دامپـروری بـه واکسـن و دارو عنـوان کـرد.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت و الـزام هویت گـذاری تمامـی 
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احسان توسلی

شهرستان استهبان 

سمانه استوار

شهرستان اقلید 

دام هـای این شهرسـتان در قالـب واحدهای عشـایری، روسـتایی و یا صنعتی، 
تصریـح کـرد : ایـن واحد هـای دامپـروری می تواننـد بـا مراجعـه بـه شـرکت 
تعاونـی دامـداران شهرسـتان واقع در روسـتای صالـح آباد و یا نماینـده اتحادیه 
صنعـت دامـداران بـرای پـالک کوبـی و هویـت بخشـی دام هـای خـود اقدام 

. یند نما
 او ضمـن تشـکر از همـکاری دهیـار و شـورای اسـالمی روسـتاهای تابعـه، 
خواسـتار اطـالع رسـانی و ترغیب دامـداران به منظور تسـریع در هویت گذاری 

دام ها شـد.

ترویج پوشش های توری در باغ های انجیر 
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی خیـر گفت: اسـتفاده از پوشـش های تـوری در 
باغ هـای انجیـر ایـن منطقه به منظـور بهبود کیفیـت محصول در حـال ترویج 

و گسـترش است. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مسـلم پـور رضایـی تصریـح کرد: تـا کنون قریـب بـه 300 هکتـار از باغ های 
جـوان تحـت پوشـش ایـن مرکـز از ایـن روش بـرای جلوگیـری از خسـارت 

پرنـدگان و زنبـور اسـتفاده کرده انـد. 
وی بـا بیان اینکه در سـال های قبل طرح آزمایشـی به کارگیری پوشـش های 
تـوری انجـام و باغـداران بـا توجه بـه نتایج مثبـت آن به ایـن روش عالقه مند 
شـده اند، افـزود: نصـب پوشـش های تـوری هـم زمـان بـا رسـیدن محصـول 

انجیـر در باغ هـای ایـن بخش انجام می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجه بـه اینکـه انجیر بـا کیفیـت از ارزش اقتصـادی باالیی 
برخـوردار اسـت از این رو اسـتفاده از پوشـش های تـوری یک اقـدام مدیریتی 

مقـرون به صرفـه برای کشـاورزان خواهـد بود. 

آغاز برداشت 28 هزار هکتار گندم در اقلید 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفت: برداشـت گنـدم از بالـغ بر 21 
هـزار هکتـار از اراضـی آبـی و هفت هـزار هکتار از مـزارع دیم این شهرسـتان 

آغاز شـده اسـت . 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود بیـش از 70 هـزار تن 
محصـول گنـدم در ایـن شهرسـتان تولیـد شـود کـه ده مرکـز خریـد تضمینی 

آمـاده دریافـت محصـول مازاد بـر مصرف کشـاورزان هسـتند.
به گفته وی؛ عمده ارقام گندم کشـت شـده در این شهرسـتان شـامل پیشـگام، 

میهن، حیدری و آذر 2 اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: افـزون بـر 160 دسـتگاه کمباین کار برداشـت 

محصـوالت شـتوی در ایـن شهرسـتان را بر عهـده دارند.

میرطالبـی بـا تاکید بـر اینکه تامین نهاده های کشـت در سـال زراعـی آینده بر 
اسـاس تنـاژ گنـدم تحویلـی به مراکـز خرید دولتی اسـت، بیان کرد: کشـاورزان 
اقلیـدی گنـدم مـازاد بـر مصـرف خـود را بـه مراکـز خریـد تعیین شـده تحویل 

دهند.
 

مقایسه ارقام سیب زمینی در اقلید 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از اجـرای طـرح مقایسـه ارقام سـیب 
زمینـی بـرای اولیـن بار در مـزارع این شهرسـتان خبر داد و گفـت: در این طرح 

تولیـد 6 رقـم جدیـد با ارقام شـاهد مقایسـه خواهد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
 Alverstone russet ،Primabelle ،علـی آقـا میرطالبـی تصریـح کـرد: ارقـام
Rashida ،SABABA،EWORA و MOZART از بـذور جدیـدی اسـت کـه در 

ایـن طـرح بـرای مقایسـه با دو رقـم آگریا و سـانته به عنـوان شـاهد در مزرعه 
آزمایشـی کاشـت شـده است.

ایـن مقام مسـئول با بیـان اینکه بیش از چهـار هزار هکتار از اراضی شهرسـتان 
اقلیـد سـالیانه به کشـت سـیب زمینی اختصـاص می یابـد، اظهار کرد: بررسـی 
ارقـام مختلـف ایـن محصـول به منظـور شناسـایی، انتخـاب و معرفـی بهترین 
رقـم متناسـب بـا اقلیم شهرسـتان اقلیـد از مهم تریـن اهداف اجـرای این طرح 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

سمیه کشتکار

شهرستان بیضاء 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 
به شـمار مـی آید.

 میرطالبـی افـزود: متوسـط عملکرد محصول سـیب زمینی در مزارع شهرسـتان 
اقلیـد 40 تـن در هـر هکتـار اسـت که امیـد می رود با معرفی و توسـعه کشـت 
ارقـام جدیـد تولیـد این محصول بـا ارزش در هـر هکتار افزایـش و هزینه های 

تولید کشـاورزان کاسـته شود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد بـا یـادآوری اینکـه ایـن طـرح بـا 
مشـارکت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اجرایـی شـده اسـت، ابراز 
کـرد: امیدواریـم بـا عملیاتـی شـدن طرح هایـی از این دسـت ریسـک تولید در 

کشـاورزی را کاهـش و ضریـب امنیـت غذایـی جامعـه را افزایـش دهیـم.

 توسعه پرورش ماهیان گرمابی

کارشـناس شـیالت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضاء از رهاسـازی بیش از 40 
هـزار قطعـه بچه ماهـی گرمابی در اسـتخرهای دو منظوره این شهرسـتان خبر 
داد و گفـت: پـرورش ماهیان گرمابی در این شهرسـتان در حال توسـعه اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضاء، حسـن یادکوری 
تصریـح کرد: از ابتدای سـال جاری تاکنون هفت اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی 

در ایـن شهرسـتان با بچه ماهیـان کپور ماهی دار شـده اند. 
بـه گفتـه وی؛ ماهـی دار شـدن ایـن اسـتخر های دو منظـوره عالوه بـر تامین 
بخشـی از نیـاز گوشـت سـفید خانوار هـا موجـب افزایـش درآمد کشـاورزان نیز 

می شـود. 
ایـن کارشـناس افـزود: پـرورش ماهـی در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی 
مضـاف بـر اینکـه بهـره وری از آب را افزایـش داده موجـب غنـی شـدن آب 

آبیـاری مـزارع کشـاورزی و باغ هـا می شـود. 

اجرای طرح ارتقاء تولید محصوالت علوفه ای

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
پاسـارگاد از اجـرای طـرح ارتقاء تولید محصـوالت علوفه ای در این شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح برای سـه محصـول ذرت، سـویا و ارزن در بخش 

مرکـزی عملیاتی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، علی 
رفعتـی اظهـار کـرد: این طرح در مسـاحتی قریـب به یک هکتار بـرای 11 رقم 
ذرت و بیـش از 1800 متـر مربـع بـرای هر یک از ارقام سـه گانه سـویا و ارزن 

در اراضـی منطقـه بالغی به اجـرا در آمد. 
ایـن کارشـناس افـزود: این طرح با هـدف انتخاب مناسـب ترین ارقـام گیاهان 
علوفـه ای بـرای کشـت در شـرایط آبـی، خاکی و اقلیمی شهرسـتان پاسـارگاد 
کاشـته شـده اسـت که کارشناسـان مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی علی 
آبـاد کمیـن و زرقان وکارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 

اجـرای آن مشـارکت دارند. 

اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز 
معـاون فنـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از امضـای تفاهـم 
نامـه اجـرای طـرح ملی اعتالی بسـیج همگام با کشـاورز با بسـیج مهندسـین 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح در 3700 هکتـار از اراضی زراعی 

شهرسـتان جهـرم اجرا می شـود. 
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، رضا 
آزاد تصریـح کـرد: بـرای اجـرای طـرح مذکـور 20 نفـر کارشـناس بسـیجی با 
عنـوان مربـی به منظـور نظارت بر عملیـات زراعی در محصوالتـی مانند گندم، 

جـو و کلـزا به ایـن مدیریـت معرفی شـده اند.
وی افـزود: اسـتمرار همـکاری بیـن بسـیج سـازندگی و جهـاد کشـاورزی در 
عرصـه تولیـد محصوالت کشـاورزی نوید بخش دسـتیابی بـه خودکفایی کامل 

در محصـوالت راهبـردی در آینـده نزدیـک خواهـد بود. 



41 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 63 - مردادمـــــــاه 1399

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

بـه گفتـه او؛ در راسـتای اجـرای تفاهـم نامـه طـرح اعتالی بسـیج همـگام با 
کشـاورز سـالمت 22 هـزار راس دام نیـز توسـط نیرو هـای بسـیجی ارزیابـی 

شـد.  خواهد 

 ساخت کانال آب اراضی سجل آباد به پایان رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، از اتمـام عملیـات احـداث 80 متـر 
کانـال بتنـی انتقـال آب در اراضـی کشـاورزی روسـتای سـجل آبـاد از توابـع 

بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
کاووس همتـی تصریـح کـرد: ایـن طـرح در مـرداد ماه بـا تخصیـص اعتباری 

بالـغ بـر 940 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی انجـام شـد.
 ایـن مقـام مسـئول بـر ضـرورت سـاخت کانال هـای آبیـاری بتنی در شـرایط 
خشکسـالی تاکیـد کـرد و افـزود: با ایـن عملیات بیـش از 80 هکتـار از اراضی 

باغـی روسـتای سـجل آبـاد آبیاری می شـود.
همتـی؛ کاهـش هدررفـت آب، افزایـش سـرعت پیشـروی آب، صرفه جویی در 
وقـت و جلوگیـری از رشـد بـی رویـه علف هـای هـرز را از مهمتریـن مزایـای 

احـداث کانال هـای بتنـی ذکـر کرد.
وی؛ احیـا و مرمـت قنـوات و سـاخت کانال هـای بتنـی را زیر سـاخت پایداری 

و جهـش در تولید برشـمرد.

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ابـراز کـرد: تحقـق اهـداف کالن 
توسـعه در بخـش کشـاورزی در گـرو بهـره وری حسـاب شـده و فناورانـه از 

منابـع آب اسـت.

کاشت کنجد برای اولین بار در کربال
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی کربـال گفـت: بـرای اولیـن بـار 25 هکتـار از 
اراضـی زراعـی بخـش کربـال شهرسـتان خرامـه بـه کشـت کنجـد اختصاص 

اسـت. یافته 

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، نیما 
گرامـی بـا بیـان اینکه ارقـام بذور مصرفـی، محلـی و از نوع داراب و دشتسـتان 
اسـت، اظهـار کـرد: کاشـت کنجـد در ایـن بخـش عمدتـًا بـه صورت سـنتی و 

دسـت پـاش و در اوایـل تیـر ماه انجام شـد.
 بـه گفتـه وی؛ اسـتفاده از دسـتگاه های کارنـده و کشـت مکانیزه گیـاه کنجد، 
بـه طـور میانگیـن مصـرف بذر را تا سـه کیلـو گـرم در هکتار کاهـش داده و به 
پنـج کیلـو گـرم در هـر هکتـار می رسـاند کـه از نظـر اقتصـادی حائـز اهمیت 

است.
او بـا تاکیـد بـر گرمـا دوسـتی و نیاز آبی کـم این گیـاه تصریح کرد: بـا توجه به 
بحـران آب در سـال های اخیـر، کشـت کنجـد به عنوان یـک زراعت تابسـتانه 
کـم آب بـر در قالـب برنامـه تغییـر الگوی کشـت توسـط ایـن مرکز در دسـتور 

کار قـرار گرفته اسـت.
گرامـی؛ بـه برداشـت دو مرحلـه ای کنجـد اشـاره کـرد و افـزود: جمـع آوری 
محصـول از مزرعـه بـا اسـتفاده از دروگـر و جداسـازی دانـه در بیـرون زمیـن 
زراعـی بـا دسـت یـا خرمـن کـوب از عوامل محـدود کننده کشـت گیـاه کنجد 

می شـود. محسـوب 
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی کربال ابراز کـرد: تالش و توصیه هـای ترویجی 
کارشناسـان خسـتگی ناپذیـر عرصـه کشـاورزی موجـب افزایش هفـت برابری 

کشـت کنجد در شهرسـتان گردیده اسـت.
کنجد دانه ای روغنی و منبعی سرشـار از کلسـیم، فسـفر و پتاسـیم اسـت که در 

صنایع تهیه روغن خوراکی، انواع حلوا شـکری و شـیرینی اسـتفاده می شـود.

مرمت قنات دو من ونیم خرامه
مسـئول امـور فنـی و زیـر بنایی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از 
چهارمیـن مرحلـه احیـاء و مرمـت قنـات دومن و نیم این شهرسـتان خبـر داد و 
گفـت: ایـن قنات بـا اعتباری بالغ بـر 300 میلیون ریـال از محل توازن اسـتانی 

در حال بازسـازی است.
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، حلیمه 
بذرافکـن بـا اشـاره به لزوم تـداوم عملیـات احیاء و بازسـازی قنوات ابـراز کرد: 
بـا احتسـاب هزینـه کـرد فعالیت هـای انجام شـده از سـال 96 تاکنـون نزدیک 
بـه 3 میلیـارد ریـال اعتبـار بـه مرمـت ایـن رشـته قنـات تخصیص داده شـده 

است.
وی؛ الیروبـی، بغـل بـری، پیشـکار زنـی، طوقه چینـی میله چاه و کف شـکنی 

را از جملـه تعهـدات عملیاتـی پیمانـکار مجری طرح برشـمرد.
بذرافکـن از قنـوات بـه عنـوان شـاهرگ حیاتـی بخـش کشـاورزی یـاد کرد و 
افـزود: همـکاری و مشـارکت مالـی ذی نفعـان در احیـاء و الیروبـی کاریزهـا 
ضامـن حفـظ و نگهـداری از قنـوات بـوده و اسـتمرار بهره بـرداری را بـه دنبال 

دارد.
مسـئول امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه 
بـا تاکیـد بـر ضـرورت توانمنـد سـازی جوامع محلـی و مشـارکت آنـان در امر 
توسـعه پایـدار یادآور شـد: تقویـت ارتباط و تعامـل بین مردم و مسـئولین زمینه 
بهره بـرداری اصولـی از منابـع موجـود را فراهـم سـاخته و تـاب آوری در مقابل 

بحـران را افزایـش می دهـد.
قنـات دومـن و نیـم یکـی از منابع آبی مشـهور دوره قاجاریه اسـت کـه از زمان 
نصیرالملـک والـی فارس آب شـرب و کشـاورزی بیش از 600 هکتـار از اراضی 

خرامه و سـجل آبـاد را تامیـن می کرد. 

برداشت گندم در خرم بید ادامه دارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: برداشـت گنـدم در ایـن 
شهرسـتان کـه از اواسـط تیـر مـاه آغـاز شـده اسـت تـا اواخر مـرداد مـاه ادامه 

داشـت.  خواهد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 

آرش خسـروانی تاکیـد کـرد: پیـش بینـی می شـود از سـطح 3500 هکتـار از 
اراضـی زیـر کشـت گنـدم 16 هـزار تـن محصول برداشـت شـود. 

وی افـزود: تـا کنـون تعـداد 14 کمباین مهاجر از شهرسـتان های هـم جوار به 
عملیـات برداشـت گنـدم شهرسـتان خرم بید کمک و مشـغول به کار هسـتند.

بـه گفتـه او؛ عمده ترین ارقام گندم کشـت شـده در شهرسـتان خرم بید شـامل 
میهن، چمران 2، سـیروان، روشـن، پیشـگام و بهاران است.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید تصریح کـرد: کشـاورزان محصول 
گنـدم را بـه مرکـز خریـد انـارک واقـع در تعـاون روسـتایی بخـش مرکـزی و 

تعـاون روسـتایی شـهید مطهـری بخـش مشـهد مرغـاب تحویل مـی دهند. 

آغاز برداشت لیمو ترش از باغ های خنج
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج از آغاز برداشـت لیمو تـرش از باغ های 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: برداشـت این محصـول از اوایل مـرداد ماه در 

این شهرسـتان آغاز شـده است. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـالمی تصریـح کـرد: سـطح باغ هـای لیمـو تـرش در ایـن شهرسـتان 400 
هکتـار اسـت کـه بـه طـور میانگیـن از هـر هکتـار هفـت تـن محصـول برای 

مصـرف تـازه خـوری یـا آبگیری برداشـت می شـود. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به کیفیت مناسـب لیمـو ترش باغ های شهرسـتان 
خنـج افـزود: عمـده باغ هـای لیمو ترش ایـن شهرسـتان در روسـتا های فدویه 
و گزیـوز از بخـش محملـه و روسـتا های جهـره، الغـر و سـیف آبـاد از بخـش 

مرکزی قـرار دارد. 
بـه گفته وی؛ در راسـتای بهبود عملکرد باغ های مرکبـات، ارائه راهنمایی های 
کارشناسـی بـه باغـداران بـرای مبـارزه اصولی بـا آفـات و بیماری هـا از عمده 
تریـن برنامه هـای در دسـت اقـدام کارشناسـان پهنـه شـاغل در آن مدیریـت 

است. 

باران تابستانه در خنج خسارت به جای گذاشت 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج از وزش شـدید بـاد و بـارش بـاران 
سـیل آسـا در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: این رخـداد جوی بـه قنوات و 

باغ هـای ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کـرد. 
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کاظم نظری

شهرستان داراب 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـالمی تصریـح کـرد: بیـش از 33 میلیـارد ریـال زیـان از ایـن خسـارت ها 
بـرآورد شـده اسـت که گزارش هـای الزم تنظیم و به سـتاد بحران شهرسـتان 

ارسـال شـده است. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـارش سـیل آسـای 48 میلیمتـری در زمان بسـیار 
کوتاه موجب ایجاد سـیالب و سـر ریز شـدن بسـیاری از آبگیرها و بندها شـد. 
بـه گفتـه وی؛ بیمـه محصـوالت کشـاورزی در زمـان بـروز حـوادث طبیعـی 
می توانـد بخشـی از خسـارت های وارده را جبـران و کشـاورزان را بـه چرخـه 

بازگرداند.  تولیـد 

هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی داراب انتخاب شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از برگـزاری جلسـه مجمـع عمومـی 
موسـس صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر 
داد و گفـت: پـس از انتخابـات پنـج نفـر هیـات مدیـره و یـک نفر بـازرس این 

صنـدوق انتخـاب و معرفی شـدند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی تصریـح کرد: اسـتماع گزارش هیات اجرایی موسـس، بررسـی و 
تصویـب اساسـنامه و آئیـن نامه هـای معامـالت و اعطای تسـهیالت به اعضاء 

از دیگـر دسـتور کار هـای مجمـع عمومی صندوق بوده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـا 
اعطـای تسـهیالت بسـیار ارزان قیمـت مـی توانـد راه گشـای قشـر ضعیـف 
کشـاورزان باشـد کـه ایـن تسـهیالت بدون نیـاز به ضمانت و بسـته بـه میزان 

سـرمایه گـذاری بـه افـراد اعطـا خواهد شـد.

بـه گفتـه وی؛ مجمـع عمومـی ایـن صنـدوق بـا حضـور علـی مظفـری معاون 
اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه داراب و برخـی از کارشناسـان صنـدوق توسـعه مـادر 
تخصصـی وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 

تشـکیل و برگزار شـده اسـت. 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

کانال های آب رسانی در رستم الیروبی می شود

کارشـناس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
رسـتم از آغـاز طـرح الیروبی کانال های آب رسـانی در این شهرسـتان با ادوات 

مکانیـزه خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، اردوان 
خالویـی گفـت: بـه منظور این اقـدام فنی و مهندسـی اعتبـار 540 میلیون ریالی 
اختصـاص یافتـه اسـت کـه در حـال حاضر طـرح با بـه کار گیری یک دسـتگاه 

بیـل مکانیکـی در حال اجرا اسـت.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: الیروبی جـداول آب رسـانی ضمـن جلوگیری از 
هـدر رفـت آب مـورد نیـاز بـرای کشـت های زراعـی و باغـی، بـه پایـداری در 

کشـاورزی نیـز کمـک مـی کند. 

فاطمه فردی

شهرستان زرقان 

آغاز کاشت کینوا بذری در اراضی زرقان 
مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقان گفـت: کاشـت کینوا بـذری با رقم 

جدیـد سـیاه و سـفید در مزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینـی 
تصریـح کـرد: بهتریـن زمان کاشـت کینـوا در ایـن شهرسـتان اوایـل مردادماه 
تـا پایـان همیـن مـاه اسـت که تا کنـون پنج هـزار متر مربـع از یـک مزرعه به 

کشـت مکانیـزه این محصـول اختصـاص یافته اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مزرعـه مورد اشـاره از مـزارع الگویی شهرسـتان زرقـان بوده که 
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عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 

لیال ابراهیم زاده سروستانی

شهرستان سروستان 

کاشـت بـه وسـیله دسـتگاه ریز دانـه کار انجام و از سیسـتم آبیـاری تیپ در آن 
است.  شـده  استفاده 

ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه ترویج و توسـعه کشـت گیاه کینوا در دسـتور 
کار اسـت، افـزود: پیـش بینـی می شـود پنـج هکتـار از مـزارع بـه این کشـت 
تخصیـص یابـد و بـرآورد می شـود تـا 25 تـن کینـوا از ایـن اراضـی برداشـت 

. د شو
او بیـان کـرد: کینـوا سرشـار از فیبـر، کربوهیـدرات، پروتئیـن و آهن بـوده و در 
کشـورهای اروپایـی جایگزیـن برنـج به شـمار مـی رود و می توانـد در تناوب با 

غـالت بـرای حاصلخیزی خـاک مفید واقع شـود.

افزایش خرید تضمینی گندم در زرین دشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از افزایـش خرید گنـدم مازاد 
بـر مصـرف کشـاورزان ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: نسـبت به سـال قبل 

میـزان گنـدم تحویلـی افزایش 63 درصـدی دارد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریـح کـرد: بیـش از 34 هـزار تن محصـول گنـدم از قریب 
بـه 23 هـزار هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و تحویـل مراکـز خریـد 

تضمینی شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه کار خرید گنـدم در شهرسـتان زرین دشـت 
توسـط دو مرکـز خریـد حاجـی آبـاد و دبیـران انجام شـده اسـت، افزود: سـطح 
زیـر کشـت گنـدم آبی این شهرسـتان قریب به هشـت هـزار هکتـار و 15 هزار 

هکتـار نیـز گندم دیـم بر آورد می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن موفقیـت در افزایـش تولیـد ضمـن اینکـه گامی اسـتوار به 
سـمت جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی خواهـد بـود، مرهـون تالش هـای 

کشـاورزان و کارشناسـان جهاد کشـاورزی اسـت. 

کاشت پنبه در زرین دشت افزایش یافت
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
دشـت بـا اشـاره بـه پایان کشـت پنبـه در ایـن شهرسـتان گفت: سـطح اراضی 

زیـر کشـت پنبه نسـبت به سـال قبـل افزایـش 6 درصدی یافته اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
غالمرضـا شـفاعت تصریـح کـرد: امسـال مجموع زمین هـای اختصـاص یافته 
بـه زراعـت پنبـه بـه چهـار هـزار هکتار رسـیده اسـت که پیـش بینی می شـود 

بیـش از 14 هـزار تـن پنبـه وش از این مزارع برداشـت شـود. 
بـه گفته وی؛ گلسـتان، سـاجدی، ارمغان، حکمت و ماکسـا از مهـم ترین ارقام 
پنبـه کشـت شـده در اراضـی شهرسـتان زرین دشـت هسـتند کـه بـا توجه به 
وضعیـت خشکسـالی منطقـه اسـتفاده از رقم هـای زود رس و کـم آب بـر در 

دسـتور کار بوده اسـت. 
او افـزود: پنبـه یـک گیـاه صنعتـی اسـت کـه کشـت آن موجـب اشـتغال قابل 
توجهی در منطقه می شـود و مناسـب با مناطق خشـک و کم آب اسـت از این 

رو کاشـت آن مضـاف بـر رونـق صنعتی قابـل توجـه خواهد بود. 

زهرا بهاءالدینی

شهرستان سپیدان 

پرداخت کمک های بالعوض سیل 98 در سپیدان 
مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: 
بالـغ بـر 19 میلیـارد ریـال کمـک بالعوض به حسـاب خسـارت دیدگان سـیل 

98 در ایـن شهرسـتان واریز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی زارع تصریـح کـرد: ایـن کمک هـا بـه حسـاب 300 نفـر از خسـارت 
دیـدگان مشـمول در زیـر بخش هـای شـیالت، دام، طیـور، زراعـت و باغبانـی 

اسـت. پرداخت شـده 
وی افـزود: بیـش از ایـن نیـز بالـغ بـر ده میلیارد ریـال تسـهیالت ارزان قیمت 

بـه بهـره بـرداران خسـارت دیده پرداخت شـده اسـت.

اجرای آبیاری زیر سطحی کم فشار در سروستان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: بـرای اولین بار در اسـتان 
فـارس طـرح آبیـاری زیـر سـطحی کـم فشـار در باغ های ایـن شهرسـتان به 

اجـرا در آمد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی تصریـح کـرد: این سیسـتم برای آبیاری سـه هکتار باغ پسـته 
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

طراحـی و اجرا شـده اسـت که موجـب افزایش بهـره وری از آب تـا 95 درصد 
می شـود. باغ  در 

ایـن مقـام مسـئول افـزود: این سیسـتم آبیـاری به دلیـل حذف نفـوذ عمقی و 
تبخیـر از کانال هـای انتقـال آب باعـث ارتقـاء بهـره وری از آب خواهد شـد. 

بـه گفتـه وی؛ جلوگیـری از افـت روز افـزون سـطح آب هـای زیـر زمینـی و 
کاهـش کیفیـت آب از مهـم تریـن اولویت هـای کشـاورزی اسـت. 

تولید بیش از 22 هزار تن جو 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از پایـان برداشـت جـو در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بیـش از 22 هزار تـن جو در این شهرسـتان تولید 

شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی تصریـح کـرد: برداشـت جـو آبـی در سـطحی بالغ بـر 3300 
هکتـار بـا متوسـط عملکـرد 4.2 تن در هکتـار و جو دیم از سـطحی حدود پنج 

هـزار هکتـار با متوسـط عملکـرد 1.7تـن در هکتـار به پایان رسـید.
وی بیـان کـرد: برداشـت موفـق جـو کـه بـا فعالیـت 21 دسـتگاه کمبایـن و 
13 اکیـپ ناظـر بـر برداشـت محصـول انجـام گرفـت مرهـون نـزول رحمـت 
الهی، تالش کشـاورزان و توصیه های انجام شـده از سـوی کارشناسـان جهاد 

کشـاورزی بوده اسـت. 

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی 
کشاورزی 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: با تخریب سـاخت و سـازهای 
غیـر مجـاز در حریـم شـهر جدیـد صـدرا واقـع در شهرسـتان شـیراز 55 هـزار 

مترمربـع از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان، بـه چرخـه تولید بازگشـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاوری شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی تصریـح کـرد: در راسـتای اجـرای تبصـره 1 و تبصـره 2 ماده 10 
قانـون حفـظ کاربـری،40 قطعـه باغ شـهری بـه مسـاحت 40 هزار متـر مربع و 
15 مـورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز به مسـاحت 15 هـزار مترمربع تخریب شـد. 
بـه گفتـه وی؛ تخریـب سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در پـی اجـرای گشـت 
همپوشـان اسـتان و با حضـور نماینـده دادسـتان، فرمانده کالنتری شـهر جدید 
صـدرا و 40 نفـر از یـگان امـداد نیـروی انتظامی شهرسـتان شـیراز انجام شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از عمـوم مردم خواسـت، قبـل از هر 
گونـه تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی از جهـاد کشـاورزی اسـتعالم کننـد و 
افـزود: ایـن مدیریـت از هرگونـه تغییـر کاربـری در اراضـی کشـاورزی ممانعت 
نمـوده و عـالوه بـر تخریـب و قلـع  و قمـع بناهـای غیرمجـاز، متخلـف را بـه 

مراجـع قضایـی معرفـی می کنـد. 
سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـورد قانونی بـا سـودجویان بیـش از پیش در 
دسـتور کار قـرار دارد، گفـت: از سـال گذشـته تاکنـون در محـدوده شهرسـتان 
شـیراز ، 560 قطعـه بـاغ شـهری به مسـاحت 600 هـزار متر مربـع رفع تصرف 

شـده و بـه چرخـه تولید بازگشـت.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس46
شماره 63 - مردادمـــــــاه 1399

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

خسارت بارش تابستانه به بخش کشاورزی

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت: تغییرات اقلیمی 
شـدید بیـش از 98 میلیـارد ریـال به بخش کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت 

وارد کرده اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد: بر اثـر بارش تابسـتانه همـراه با تگـرگ و طوفان 
عصـر روز جمعـه سـوم مـرداد ماه تا سـه شـنبه هفتم مـرداد ماه بـه بخش های 

زراعـی، باغـی و دامی این شهرسـتان خسـارت وارد شـده اسـت.
وی افـزود: 2525 هکتـار از مرکبـات و نخیـالت، بیش از 435 هکتـار از مزارع 

کنجـد و ده واحـد دامـداری بـر اثر بارندگی خسـارت دیده اسـت.
فراشبند در 180 کیلومتری جنوب غربی شهرستان شیراز واقع شده است.

اجرای طرح مقایسه ارقام کنجد

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت: طرح مقایسـه 
ارقـام مختلـف کنجـد بـرای اولیـن بـار در مـزارع ایـن شهرسـتان بـرای چهار 

رقـم جدیـد اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد: بـذور ارقـام کشـت شـده در ایـن طرح آزمایشـی 
شـامل آمریکایـی، دشتسـتان2، داراب1 و شـومن اسـت کـه بـا رقـم محلی به 

عنـوان شـاهد مـورد مقایسـه و بررسـی قـرار مـی گیرد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـا توجه به کشـت حفاظتـی در این طرح و اسـتفاده 
از دسـتگاه بـذر کار میـزان بـذور مصرفی به میـزان 4.5 کیلوگـرم در هر هکتار 
بـوده اسـت کـه ایـن طـرح بـه صـورت تحـت فشـار و بـا روش تیـپ آبیـاری 

می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه هـدف از اجـرای این طـرح تعیین مناسـب تریـن رقم برای 
کشـت در اراضی شهرسـتان فراشـبند اسـت، اظهار کـرد: رعایت اصـول زراعی 
و تغذیـه گیاهـی در ایـن کشـت بـه دقـت دنبـال و از کود های سـوپر فسـفات 
تریپـل، سـولفات پتاسـیم و اوره بـه مقـدار توصیـه شـده بـه عنـوان کـود پایه 

اسـتفاده شـده است. 

کنجـد یکـی از محصـوالت زراعی بـا نیاز آبی کـم و مناسـب اقلیم های جنوب 
فـارس اسـت کـه مـی تواند در راسـتای تغییـر الگوی کشـت گیاهان پـر آب بر 

کاشـته شود.

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

اختصاص یارانه نهال به باغداران 
از  فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
اختصـاص یـک میلیـارد ریـال یارانـه نهـال بـه 
باغـداران و متقاضیان کشـت گیاهـان دارویی در 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر انصاری گفت: 
ایـن یارانـه به کشـت خرما، انجیـر، زیتون و گل 
محمـدی تعلـق گرفتـه اسـت کـه 36 نفـر از متقاضیـان مشـمول دریافـت این 

شـده اند.  یارانه هـا 
او تصریـح کـرد: بـه منظـور دریافت یارانـه نهال باغـداران ابتدا بـا ارائه مدارک 
آب و زمیـن مـورد نظـر بـه مراکز جهاد کشـاورزی مراجعه کرده و پـس از تایید 
کارشناسـان از طریـق نهالسـتان های مجـوز دار اقـدام به تهیه نهـال می کنند.

دومین پرداخت کمک های بالعوض به خسارت 
دیدگان سیل 98
رابـط مدیریـت بحـران و کاهش مخاطـرات بخش 
کشـاورزی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
فسـا از پرداخـت قسـط دوم کمک هـای بالعوض 
بـه خسـارت دیـدگان سـیل 98 در این شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: مبلـغ 14میلیـارد و 245 میلیـون 

ریـال در مرحلـه دوم بـه 524 بهـره بـردار پرداخـت می گـردد.
فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حسـینعلی طالبـی تصریـح کـرد: جمعـا مبلغ 96 میلیـارد ریال کمـک بالعوض 
و تسـهیالت چهـار  درصـد دراز مدت به زیـر بخش های باغبانـی، زراعت و دام 

ایـن شهرسـتان تخصیـص یافته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ تعـداد 573 واحـد از مـزارع و باغ هـای شهرسـتان فسـا شـامل 
387 واحـد زراعـی، 184 واحـد باغی، یک واحد دام سـنگین و یک زنبورسـتان 

مشـمول دریافـت ایـن خسـارت ها بوده اند. 
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

خسارت تگرگ به کشاورزی میمند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفت: بـارش باران، تگـرگ و باد 
شـدید بیـش از صـد میلیـارد ریـال به باغ هـای میمنـد از توابع این شهرسـتان 

زد. خسارت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد، 
ایـرج دهقانـی بـا اشـاره بـه بـاران اخیـر کـه در اوایـل مـرداد مـاه در ایـن 
شهرسـتان رخ داد، تصریـح کـرد: بـر اثـر ایـن حـوادث طبیعـی 220 هکتـار از 

تاکسـتان های بخـش میمنـد فیروزآبـاد دچـار خسـارت شـد.
بـه گفتـه وی؛ تاکسـتان های میمنـد حـدود 20 تـا 70 درصـد خسـارت دیـده 

اسـت و اکثـر باغ هـای خسـارت دیـده در ایـن منطقـه بیمـه نبـوده اسـت.
دهقانـی افـزود: کشـاورزان و باغـداران برای جبران خسـارات ناشـی از بالیای 

طبیعـی بایـد مـزارع و باغ های خـود را بیمـه کنند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد هشـدار داد: بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی بایـد بـا پیگیـری اطالعیه هـا، اخطاریه هـا و پیش بینی هـای بهنگام 
سـازمان هواشناسـی و جهـاد کشـاورزی، اقدامـات الزم را بـرای آمادگـی بـه 
موقـع در برابـر حـوادث طبیعـی انجـام دهنـد تـا خسـارت کمتری به دسـترنج 

آنها وارد شـود.
بخـش میمنـد دارای دو هـزار و 860 هکتار تاکسـتان اسـت که هر سـاله بیش 

از 76 هـزار تـن انگـور در ایـن منطقه تولید و بخشـی هم صادر می شـود.

آغاز برداشت انگور از تاکستان ها

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت: برداشـت انگـور از 4250 
هکتـار از تاکسـتان  های ایـن شهرسـتان و بـه ویـژه بخـش میمنـد آغاز شـد . 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد، ایرج 
دهقانـی اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود امسـال بیـش از 110 هزار تـن انگور 
در فیروزآبـاد تولیـد شـود، رقـم غالـب انگور در تاکسـتان  های منطقه کشمشـی 

بی دانـه بوده کـه از شـهرت ملی برخوردار اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ارقـام دیگـری از انگـور نیـز ماننـد عسـگری، ریش بابـا، یاقوتی، 
سـمرقندی، مهـره و سـفید لرکـش در باغ هـای شهرسـتان فیروزآبـاد تولیـد 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: محصـول انگـور ایـن شهرسـتان بـه میادیـن 
شـهرهای مختلف اسـتان های فارس، تهـران، اصفهان، چهارمحـال و بختیاری 
و همچنیـن برخـی از کشـورهای همسـایه نظیـر ترکیـه در بسـته  بندی  هـای 

مناسـب ارسـال می شـود.
دهقانـی گفـت: بخـش میمند بـه عنوان عمـده ترین محـل تولید انگـور در این 
شهرسـتان اسـت کـه سـالیانه بیش از 76 هـزار تن انگـور از تاکسـتان های آن 

می شود.  برداشـت 

افزایش 70 درصدی سطح بیمه باغبانی
در قیروکارزین 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن گفـت: در سـال جـاری 
پوشـش بیمـه ای محصـوالت باغی 
ایـن شهرسـتان بـا افزایـش نزدیک 
بـه 70 درصـد نسـبت به سـال قبل، 

بـه 3648 هکتـار رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و 
اشـاره  بـا  مهـدی همتـی  کارزیـن، 
بـه اینکـه این شهرسـتان امسـال در 
رتبـه دوم بیمـه پذیـری محصوالت 
باغـی در اسـتان فـارس قـرار دارد تصریح کـرد: انعقاد قرارداد بیمـه برای 1812 
هکتـار از نخیـالت و 1836 هکتـار از مرکبـات، ایـن شهرسـتان را بـه جایـگاه 

نخسـت بیمه گـری ایـن دو محصـول در اسـتان فـارس رسـاند.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن تقدیـر از فعالیت هـای مسـتمر کارشناسـان بیمه ای 
بانـک کشـاورزی برای توسـعه این سیسـتم حمایتـی از بخش کشـاورزی اظهار 
کـرد: بـه منظور خرید پوشـش بیمـه ای محصـوالت باغی در مـدت بیمه گری 
نخیـالت و مرکبـات، در شهرسـتان قیروکارزیـن 2142 نفـر باغـدار 3980 فقره 

قـرارداد بیمـه ای را بـا صنـدوق بیمـه محصوالت کشـاورزی منعقـد کرده اند.
بـه گفتـه وی؛ حـق بیمـه باغ هـای بیمـه شـده در سـال جـاری بیـش از 43 
میلیـارد و 996 میلیـون ریـال بوده اسـت که بالغ بـر 27 میلیـارد و 234 میلیون 
ریـال آن سـهم دولـت و بـه صورت کمک هـای غیر مسـتقیم به باغـداران این 

است.  شهرسـتان 
همتـی بـا یادآوری اینکه سـطح نخیـالت و مرکبات این شهرسـتان بیش از 16 
هـزار هکتـار اسـت، اضافـه کـرد: با تمـام تالش هـای مجموعه مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن خصوصـا مسـئولین پهنه های کشـاورزی و 
بانـک کشـاورزی تاکنـون تنهـا نزدیـک بـه 23 درصد سـطح ایـن باغ ها تحت 
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پوشـش بیمـه قرار گرفته اسـت.
او بـه خسـارت های روی داده از ابتـدای سـال جـاری تاکنون نیز اشـاره و بیان 
کـرد: مرکبـات و نخیـالت بیمـه شـده ایـن شهرسـتان از ِقبـل خسـارت های 
ناشـی از طوفـان، تگـرگ و عـدم تلقیح به دلیـل بارندگی فروردین مـاه تا بیش 

از 40 درصـد تعهـدات قـرار داد بیمه ای مشـمول دریافت خسـارت شـده اند. 
وی بـه خسـارت رگبـار و طوفـان اوایـل مـرداد مـاه نیـز اشـاره کـرد و گفـت: 
صنـدوق بیمـه محصوالت کشـاورزی پـس از دریافـت و ثبت درخواسـت های 
خسـارت باغـداران نسـبت بـه جمع بنـدی و تصمیم گیـری موارد مذکـور اقدام 

کرد.  خواهـد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با بیان اینکه همه سـاله شـاهد 
خسـارت های زیـادی بـه علت حوادث غیرمترقبه به بخش کشـاورزی هسـتیم، 
افـزود: موضـوع بیمـه محصـوالت کشـاورزی باید به عنـوان یـک اولویت مهم 
بـه همه زیـر بخش های کشـاورزی اعـم از باغ هـا، زراعت ها، واحد هـای دام، 

طیور و زنبور عسـل تسـری یابد.
صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزي اسـتقالل مالـي و شـخصیت حقوقي دارد 
و بـر اسـاس مقررات قانونـي شـرکت هاي دولتـي اداره و داراي مجمع عمومی 
مرکـب از وزراي جهـاد کشـاورزي، امـور اقتصـادي و دارائـي، مشـاور و رئیـس 

سـازمان برنامـه و بودجـه و به ریاسـت وزیر جهاد کشـاورزي اسـت.

آتش در نخلستان های پیر غیب 
شعله کشید

دهیـار روسـتای پیـر غیـب از توابـع بخـش افـزر شهرسـتان قیروکارزیـن از 
شـعله ور شـدن زبانه هـای آتـش در نخلسـتان های قدیمـی ایـن روسـتا خبـر 
داد و گفـت: بیـش از هـزار اصلـه نخـل مثمـر در معـرض ایـن آتـش سـوزی 

گرفتند.  قـرار 
روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـا  هـادی محمـدی در گفتگـو 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه اینکـه آتـش سـوزی در باغ هـای ایـن 
روسـتا از نیـم روز جمعـه بیسـت و هفتـم تیرمـاه آغـاز و در یـک مرحلـه مهـار 
شـد، اظهـار کـرد: بـرای دومیـن بـار وزش بـاد شـامگاهی دوبـاره آتـش را در 

نخل هـای مرتفـع شـعله ور کـرد. 
وی بـا اذعـان بـه اینکـه دور بـودن و صعـب العبوری دهسـتان زاخرویـه و این 
روسـتا از مرکـز بخـش و شهرسـتان اعزام خودرو های آتش نشـان را سـخت و 
غیـر ممکـن کـرده بود، تصریـح کرد: در صورت عـدم مهار کامـل آتش احتمال 

سـرایت آن بـه عرصه هـای منابـع طبیعی نیز وجود داشـت. 
او گفـت: بـه دلیـل عـدم وجـود مرکـز آتـش نشـانی در ایـن دهسـتان و نبـود 
ادوات کشـاورزی قدرتمنـد ماننـد تراکتورهـای سـنگین و سـمپاش بـا مخـازن 
حجیـم اهالی روسـتا بـا به کارگیری یک دسـتگاه سـمپاش پشـت تراکتوری و 
یک دسـتگاه سـمپاش فرغونـی موجود در روسـتا برای مهار ایـن حریق تالش 

بسـیار کردند. 
محمـدی بـا بیـان اینکـه ایـن نخلسـتان ها تنهـا راه ارتـزاق تعـدادی از اهالی 

روسـتای پیـر غیب اسـت، ابراز کـرد: ارزیابی خسـارت های وارد بـه این باغ ها 
بـه منظـور تصمیـم گیـری و اعطـای هرگونـه کمک توسـط نهاد هـای ذیربط 

موجـب دلگرمـی خسـارت دیدگان خواهـد بود. 
دهیـار روسـتای پیـر غیـب تاکیـد کـرد: هماهنگـی بـرای حضـور کمک هـای 
بیشـتر مردمی از روسـتاهای همجوار توسـط مرکز جهاد کشـاورزی، بخشداری 
افـزر و فرمانـداری شهرسـتان قیروکارزیـن در جریـان ایـن آتش سـوزی انجام 

 . شد

برداشت مکانیزه کدو آجیلی 

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبـارک آبـاد گفـت: بـرای اولیـن بار برداشـت 
مکانیـزه کـدو آجیلـی از سـطح پنـج هکتـار از مـزارع مبـارک آبـاد آغـاز شـده 

 . ست ا
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی انصـاری بـا اشـاره بـه تولید بیـش از 30 تن کـدو آجیلی در هـر هکتار، 
تصریـح کـرد: بـا توجـه به بـکار گیری دسـتگاه مکانیـزه اسـتحصال دانه پیش 
بینـی می شـود از هـر هکتـار بیش از یـک هزار کیلوگرم دانه خشـک برداشـت 

شود. 
بـه گفتـه وی؛ هـر کیلوگـرم دانـه خشـک کدو بـرای مصـرف آجیل بـه مبلغی 
بالـغ بـر 30 هـزار تومـان به فـروش می رسـد که می تواند مشـوق کشـاورزان 

در توسـعه کشـت این محصول باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: دسـتگاه مذکور بـه صـورت دنباله بنـد تراکتور 
بـوده و قابلیـت بـه کار گیـری در مزرعـه را دارد که پسـماند های حاصل از جدا 

کـردن دانـه بـه عنوان خـوراک دام قابـل مصـرف خواهند بود. 
وی ابـراز کـرد: زراعـت کـدو آجیلـی از کشـت های جدیـدی اسـت کـه در 
سـطح منطقـه امـکان توسـعه دارد و همانطـور کـه از نامش پیداسـت به خاطر 
دانه هـای آن و بـرای مصـرف بـه عنـوان آجیـل کاشـته می شـود که بـا توجه 
بـه نیـاز بـه آب بسـیار کـم بـا آبیـاری کمتـری نسـبت بـه محصوالت مشـابه 

می تـوان محصـول خوبـی برداشـت کـرد. 
انصـاری تاکیـد کـرد: ایـن محصـول از ارزش افـزوده خوبـی برخـوردار بوده و 
راه انـدازی کارگاه هـای تخمـه پـزی و بوجـاری و حـذف واسـطه ها می توانـد 

ارزش افـزوده بیشـتری را بـرای بهـره بـرداران ایـن امـر ایجـاد کند. 
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبارک آبـاد افزود: کشـت کدو آجیلـی می تواند 
جایگزیـن مناسـبی بـه منظـور تنـوع بخشـی بـه محصـوالت تولیـدی، تغییـر 
الگـوی کشـت، رعایـت تنـاوب زراعی مناسـب و مصـرف بهینه آب کشـاورزی 

. شد با

آغاز عملیات کاشت 650 هکتار کنجد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از آغاز کشـت کنجد از اواسـط 
تیـر مـاه در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: کنجـد عمده تریـن محصـول 
زراعـی تابسـتانه در قیروکارزیـن اسـت کـه کاهش سـطح کشـت آن در سـال 

جـاری پیـش بینی می شـود. 
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 بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه سـابقه کشـت هـزار هکتـاری کنجـد در سـنوات 
گذشـته اظهـار کـرد: برآورد هـای کارشناسـان پهنـه حاکـی از ایـن اسـت که 
سـطح کشـت ایـن محصـول احتماال تـا 20 درصـد کاهش داشـته و بـه بیش 

از 650 هکتـار برسـد. 
او گفـت: قیمـت فـروش نا مناسـب کنجد در سـال قبل، شـیوع بیمـاری کرونا 
و همچنیـن  آن  از محدودیت هـای  ناشـی  و شـرایط سـخت  در شهرسـتان 
افزایـش قیمـت نهاده هـای کشـاورزی از مهـم تریـن دالیل کاهـش احتمالی 

در کشـت کنجـد ارزیابی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ عملیـات کاشـت کنجـد در بخـش افزر بـه عنوان مرکـز اصلی 
کشـت ایـن دانـه روغنـی در شهرسـتان قیروکارزین هـم اکنون در حـال انجام 
اسـت و تـا اوایـل مـرداد مـاه در اراضی بخـش مرکـزی ادامه خواهد داشـت. 

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه کاشـت کنجد عمدتا دسـت پـاش انجام 
می شـود، تصریـح کـرد: اسـتفاده از بـذر کارهـا و کمبینات ها برای کشـت این 
محصـول توسـط کارشناسـان پهنه ترویج می شـود تـا ضمن کشـت مکانیزه و 
کاهـش بـذر مصرفی شـاهد افزایـش عملکرد محصول در واحد سـطح باشـیم.

وی ضمـن بیـان اینکـه بـر اسـاس آخریـن آمار هـا قیروکارزیـن بـا20 درصـد 
تولیـد کل محصـول کنجـد اسـتان فـارس از عمـده تولیـد کننـدگان کنجد در 
ایـن اسـتان اسـت، ابـراز کـرد: بـه منظور کاهـش مصـرف آب کشـاورزی و با 
توجـه بـه نیـاز آبـی کمتـر گیـاه کنجد نسـبت بـه دیگر کشـت های تابسـتانه 
مثـل ذرت و برنـج توسـعه کاشـت کنجـد از سـالیان گذشـته به عنوان کشـت 

جایگزیـن مـورد توجـه کشـاورزان و جهـاد کشـاورزی بوده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـر موضوع مهم خـاک ورزی 
حفاظتـی در کشـت کنجـد تاکیـد کـرد و گفـت: عمـده کشـت کنجـد در ایـن 
شهرسـتان بـه صـورت بی خـاک ورزی یا کم خـاک ورزی انجام می شـود که 

نقـش مهمـی در جلوگیـری از فرسـایش و حفـظ رطوبت خـاک دارد. 
بـه گفتـه همتـی؛ در عملیـات خـاک ورزی حفاظتـی بـا توجـه به باقـی ماندن 
30 درصـد از بقایـای گیاهـی کشـت قبـل، رطوبـت ذخیـره شـده در خاک که 
تقریبـًا همیشـه بحرانی تریـن عامل در تولید محصوالت اسـت، افزایش داشـته 
و بهبـود عملکـرد محصـول را در پـی دارد افزون بـر این موجـب افزایش مواد 

آلـی خاک می شـود.
میانگیـن تولیـد کنجـد در هـر هکتـار از اراضـی قیروکارزیـن بیـش از هـزار 
کیلوگـرم اسـت کـه محصـول تولیـدی به دلیـل نبـود کارگاه های فـراوری در 
ایـن شهرسـتان بـه صـورت خام توسـط واسـطه ها خریـداری و به تمـام نقاط 

کشـور ارسـال می شـود.

بانوان محجبه در جهاد کشاورزی قیروکارزین 
تجلیل شدند 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از برپایی آئین تجلیـل از بانوان 
محجبـه شـاغل در ایـن مدیریـت به مناسـبت هفته عفـاف و حجـاب، با حضور 
عبدالحسـن صمدنـژاد مشـاور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی و مسـئول امور 

شهرسـتان های اسـتان فـارس در ایـن شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی پنـج شـنبه بیسـت و ششـم تیرمـاه در حاشـیه این آئیـن گفت: 
بانـوان شـاغل در ایـن مدیریت بـا الگو گرفتـن از حضرت زهـرا )س( و انتخاب 
پوشـش برتـر "چـادر"، نشـان داده انـد کـه حجـاب هیچ مانعـی بـرای ورود زن 

مسـلمان متخصـص به عرصـه کار، تـالش و جامعه نیسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: وظیفـه ذاتـی مـا ایـن اسـت کـه نسـبت به 
ترویـج فرهنـگ عفـاف و حجـاب تـالش کنیـم بـه همیـن منظور سـعی کرده 
ایـم بـا اجـرای برنامه هـای بزرگداشـت هفتـه عفاف و حجـاب، گامـی هر چند 

کوچـک در ایـن خصـوص برداریم. 
وی افـزود: یقینـًا حیـا، عفـت و پاکدامنـی بـر امنیت روحـی، روانـی و اجتماعی 
جامعـه اثرگـذار اسـت و پوشـش مناسـب در اسـتحکام خانواده ها تاثیر بسـزایی 

خواهد داشـت. 
در پایـان ایـن آئیـن هفـت نفـر از بانـوان شـاغل در مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان قیروکارزیـن لـوح یاد بود خـود را که به امضای مدیر این شهرسـتان 
رسـیده بـود از صمـد نـژاد دریافـت و مـورد تقدیـر ایـن مسـئول اسـتانی قـرار 

 . فتند گر
هفتـه عفـاف و حجـاب از 21 تیرمـاه آغـاز و تـا بیسـت و هفتـم همیـن مـاه به 

طـول مـی انجامـد و هـر روز آن بـا یک عنـوان نامگذاری شـده اسـت. 

پایبندی به تعهدات؛ پیش شرط چغندرکاران 
قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: تحقـق دوبـاره کشـت 
پائیـزه چغنـدر قنـد در قیروکارزیـن منـوط بـه پایبنـدی کارخانه هـای قنـد بـه 

تعهـدات و اطمینـان کشـاورزان از ضمانـت اجرایـی آن اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در پایـان نشسـت مشـترک خـود بـا مشـاورین کارخانـه قنـد 
مرودشـت اظهـار کـرد: کارخانـه قنـد مرودشـت متعهد شـده اسـت که شـرایط 
منـدرج در نسـخ جدیـد قـرار داد کشـت را قبـل از فرا رسـیدن فصل کاشـت به 

اطالع کشـاورزان برسـاند. 
بـه گفتـه وی؛ تامین بذور مناسـب بـا اقلیم قیروکارزیـن، ایجاد دفتـر نمایندگی 
کارخانـه در مرکـز شهرسـتان قیروکارزیـن بـه منظـور انعقـاد قرار داد کشـت و 
پیگیـری سـایر امور مربوطـه از دیگر تعهداتی بوده اسـت که مشـاورین کارخانه 

بـر آن اذعان داشـته اند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بـر اینکه برنامـه ریزی مـدون و اصولی بـه منظور 
یـک کشـت موفـق نیازمنـد اطـالع از سـطوح کشـت مورد نظـر کشـاورزان در 
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فصـل آتـی اسـت، تصریـح کـرد: کشـاورزان هر چـه سـریعتر به منظـور اعالم 
سـطح اراضـی تخصیصـی خـود برای کشـت چغنـدر قند بـه کارشناسـان پهنه 
در مراکـز جهـاد کشـاورزی یا مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 

مراجعـه کنند. 
بـه گفتـه همتـی؛ چغندر قنـد یک محصـول صنعتی اسـت از این رو بـه منظور 
ایجـاد هماهنگی های الزم برای کاشـت، داشـت و برداشـت محصـول و انتقال 
آن بـه کارخانـه و خـط اسـتحصال محصـول نهایـی پیـش بینـی سـطوح زیـر 

کشـت و بـرآورد تولید ضروری اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه توسـعه کشـت چغنـدر قنـد پائیـزه یـک اولویـت سـازمانی 
اسـت، تصریـح کـرد: ترویج و حمایت از توسـعه کشـت این محصـول راهبردی 
در دسـتور کار قرار دارد که امیدواریم کشـاورزان پیشـرو در این طرح مشـارکت 

فعاالنه و موثر داشـته باشـند.
او بـا یاد آوری اینکه در سـنوات گذشـته سـطح کاشـت 500 هکتـاری و رکورد 
تولیـد 110 تـن در هکتـار بـرای محصـول چغنـدر قنـد در این شهرسـتان ثبت 
شـده اسـت، ابـراز کـرد: متاسـفانه بـد عهـدی یکـی از کارخانه هـا در پرداخت 
مطالبـات موجـب بـی میلـی کشـاورزان در کاشـت ایـن محصول اساسـی و پر 

منفعت شـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین اظهـار کرد: قیمت اعالم شـده 
بـرای خریـد تضمینـی هـر کیلـو گرم چغنـد قنـد پائیزه در سـال جـاری قیمت 

نقطـه قوتی بـرای کشـاورزان چغندرکار باشـد.
ایـن مقـام مسـئول از جهـش در تولید، ایجاد اشـتغال جدید، رونـق تولید، بهبود 
بافـت و افزایـش مـاده آلـی خـاک، رعایـت تنـاوب زراعـی مناسـب و کنتـرل 
علف هـای هـرز مـزارع بـه عنـوان مزایای کشـت چغنـدر قنـد پائیزه نـام برد. 
توسـعه کشـت چغنـدر قنـد پائیـزه در مناطـق جنوبی بـه دلیل صرفـه جویی در 
مصـرف آب و حفـظ ذخایـر آبـی کشـور به عنوان یـک هدف کالن و سیاسـت 

راهبـردی از برنامه هـای اساسـی در وزارت جهاد کشـاورزی اسـت. 

تشدید نظارت بر اراضی واگذاری
رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با 
بیـان اینکـه تـا کنون بیـش از 3400 هکتـار از اراضی دولتی در این شهرسـتان 
پـس از گذرانـدن مراحل قانونی به مشـمولین واجد شـرایط واگذار شـده اسـت، 
گفـت: نظـارت بـر اراضـی واگـذاری در ایـن شهرسـتان بـه دقـت دنبـال و بر 

شـدت آن افزوده می شـود.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد حیـدری بـا اذعان بـه اینکه اراضـی واگذاری تـا به حـال در قالب بیش 
از 250 گـروه مشـاعی بـوده اسـت، تصریح کـرد: بیـش از 900 ذی نفع حقیقی 

و حقوقـی صاحـب زمیـن شـده اند کـه اسـناد واگـذاری عـده ای هنـوز قطعی 
نشـده اسـت از ایـن رو هـر گونـه خریـد و فـروش اراضی فاقـد سـند واگذاری 

قطعـی غیـر مجـاز و تخلف محسـوب می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ واگـذاری اراضـی دولتـی بـه برخـی از گروه هـای مشـاعی نیـز 
رسـمی و نهایی نشـده اسـت که خریـد و فروش ایـن اراضی نیز خـالف قانون 

و جرم اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: ایـن ممنوعیـت بـر اسـاس متـن قانـون واگـذاری 
اراضـی دولتـی و بنـد یـک صورتجلسـه تحویـل و تحـول اراضـی ملـی بـه 
گروه هـای مشـاعی در قالـب اراضـی کشـاورزی و یـا اراضـی غیـر کشـاورزی 
کمیسـیون های مـاده 2 و مـاده 21 اعمـال و بـا جدیـت پیگیـری می شـود. 
او بـا تاکیـد دوبـاره مبنـی بـر موضـوع ممنوعیـت خریـد و فـروش اراضـی 
واگـذاری بـدون سـند قطعـی ابراز کـرد: تخلـف مذکور بـه عنوان فـروش مال 
غیـر قلمـداد می شـود و بر اسـاس قانـون مجازات اسـالمی متخلفین مشـمول 

تعقیـب، پیگـرد و مجـازات قانونی هسـتند. 
حیـدری تشـریح کـرد: واگذاری اراضی دولتی در قالب کمیسـیون مـاده 2 برای 
طرح هـای کشـاورزی ماننـد احـداث دامداری هـا، مرغداری ها، کشـت گیاهان 

علوفـه ای و کاشـت گیاهـان دارویی امکان پذیر اسـت.
رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن 
بیـان کـرد: اعطـای زمین بـه متقاضیان حقیقـی و حقوقی بـرای طرح های غیر 
کشـاورزی نیـز در قالب کمیسـیون ماده 21 انجام می شـود کـه مهم ترین این 
واگذاری هـا در قیروکارزیـن شـامل اراضـی کارخانه سـیمان، شـهرک صنعتی، 
دانشـگاه پیـام نـور، دانشـگاه آزاد، کارخانـه شـن و ماسـه، کارخانـه آسـفالت، 
جایـگاه سـوخت بوده اسـت. در راسـتای ایجـاد اشـتغال و تامین امنیـت غذایی 
کشـور و کمـک بـه بخـش تولیـد، اراضی ملـی و دولتی بـرای ایجاد و توسـعه 
طرح هـای مصـوب واحدهـای دامـداری، پـرورش طیـور و آبزیان و تاسیسـات 
وابسـته بـه آن هـا و صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و غذایـی وابسـته بـه بخـش 

کشـاورزی و نیـز طرح هـای اقتصـادی زراعـی و باغبانـی واگـذار می شـود.
 رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن 
ضمـن هشـدار بـه تمامی افراد سـود جو یـا بی اطـالع از قوانین حفـظ کاربری 
اراضـی گفـت: تشـدید نظـارت و کنتـرل تغییـر کاربری های مجـاز و غیر مجاز 

در اولویـت کاری این اداره اسـت. 
محمـد حیـدری بـا تاکیـد بـر اینکـه جهـل و بـی اطالعـی از قوانیـن رافـع 
مسـئولیت از افـراد نیسـت، اظهـار کرد: از ابتدای سـال جاری تاکنـون 15 مورد 
تغییـر کاربـری غیـر مجـاز در ایـن شهرسـتان شناسـایی کـه منجـر بـه توقف 

شـد.  عملیات 
بـه گفتـه وی؛ متخلفیـن کـه عمدتـا بـه وسـیله دهگردشـی های اکیـب حفظ 
کاربـری اراضـی اداره امـور اراضـی ایـن شهرسـتان یـا گزارش هـای مردمـی 
شناسـایی شـده اند کـه تمامـی آنهـا در مراحـل اولیـه تخلـف بـوده و از ادامـه 

تخریـب اراضـی بـه سـرعت جلوگیـری بـه عمـل آمده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: خـاک بـرداری، دیـوار و فنـس کشـی و تجـاوز بـه 
جاده هـای بیـن مـزارع یـا کانال های آبیـاری از مهـم ترین تخلفات شناسـایی 

شـده در ایـن مدت اسـت. 
حیـدری بـا اذعـان بـه اینکـه نظـارت و کنترل بـر اراضـی زراعی و باغـی این 
شهرسـتان تعطیـل بـردار نسـیت و در تمـام ایـام و سـاعات به صورت مسـتمر 
انجـام مـی گیـرد، تصریـح کـرد: افـراد سـود جـو بـا ذهنیتـی اشـتباه در ایـام 
تعطیـل یـا شـبانه دسـت بـه اقـدام غیـر قانونـی زده انـد که بـا برخـورد قاطع 

اکیپ هـای نظارتـی مواجـه شـده اند. 
وی ضمـن یـاد آوری اینکـه حفاظـت از زمین هـای کشـاورزی یک مسـئولیت 
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اجتماعـی بـرای تک تـک افراد اسـت، ابراز کـرد: تغییر کاربـری اراضی زراعی 
و باغـی یعنـی مـرگ تدریجـی کشـاورزی از ایـن رو قانـون گذار در مـاده 10 
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ ها هر گونه برداشـت شـن، ماسـه، 
حصـار و دیوارکشـی و یا هرگونه سـاخت و سـاز کـه بدون مجوز از کمیسـیون 
تبصـره یـک مـاده یـک و تبصره چهار مـاده یک ایـن قانون باشـد را غیرمجاز 

اسـت. کرده  اعالم 

بناهای غیر مجاز قلع و قمع می شود
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بـر الـزام اخـذ مجوز هـای الزم از مدیریـت جهاد 
کشـاورزی بـه منظـور انجـام هر گونـه تغییـر در اراضـی زراعـی و باغی تحت 
تملـک توسـط اشـخاص کشـاورز یا باغدار تشـریح کرد: بر اسـاس مـاده 10 و 
مـاده 3 قانـون موصـوف متخلفیـن محکوم به قلـع و قمع مسـتحدثات احداثی 

و اعـاده زمیـن بـه وضـع اولیه خواهند شـد. 
بـه گفتـه حیـدری؛ محکومیـت بـه پرداخـت جـزای نقـدی تا سـه برابـر بهای 
اراضـی مـورد تعـرض و تخریب از مواردی اسـت که قانون گـذار آن را در متن 
قانـون حفـظ کاربـری اراضی زراعـی و باغ ها لحـاظ و قضات دسـتگاه قضایی 

بـه منظـور تادیـب تعدی گران بـه زمیـن آن زا اعمال مـی کنند. 
رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن 
بـا بیـان اینکـه تغییـر کاربری غیـر مجـاز اراضی کشـاورزی منجر بـه کاهش 
تولیـد، کاهـش درآمـد، مهاجرت، تهدید امنیـت غذایی و فقر غذایی نسـل های 
آینـده می شـود، عنـوان کـرد: بـا تغییر کاربـری غیر مجـاز در هر هکتـار زمین 

کشـاورزی تامیـن غـذای 20 نفر از بیـن می رود. 
وی ضمـن تشـکر از بهـره بـرداران بخش کشـاورزی بـه دلیل توجـه و رعایت 
قوانیـن حفـظ کاربـری اراضـی زراعی و باغ هـا، از عموم مردم درخواسـت کرد: 
در صـورت مشـاهده هـر گونـه اقـدام مشـکوک در زمین هـای کشـاورزی یـا 

باغ هـا مراتـب را بـه تلفـن گویای سـامانه 131 اطـالع و گـزارش دهند. 
در هـر زمینـی مـی تـوان سـاخت و سـاز کـرد امـا در هـر زمینـی نمـی تـوان 

کشـاورزی کـرد. 

خبرنگاران بخش کشاورزی در قیروکارزین 
تجلیل شدند 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـه مناسـبت 17 مـرداد روز 
خبرنـگار از هشـت نفـر از فعالین رسـانه ای در ارتبـاط با انعـکاس اخبار بخش 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان تقدیـر کرد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در یک نشسـت مشـترک با خبرنـگاران که به منظـور تجلیل از 
فعالیـت آنان تشـکیل شـده بود، گفـت: روز خبرنگار که در سـال جـاری تقارن 
یافتـه بـا دهـه مبـارک والیـت و امامـت، یـادآور خاطرات بـزرگ مـرد عرصه 
اطـالع رسـانی شـهید واال مقـام محمـود صارمی اسـت کـه فراقـش بهانه ای 

بـرای پاسداشـت عرصـه خبر و خبرنگاری شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه اطـالع رسـانی در خصـوص اقدامات بخش کشـاورزی 
نیازمنـد ارتباط مسـتمر و دوسـویه اسـت؛ اظهار کـرد: جامعه ما یـک جامعه چند 
صدایـی اسـت از ایـن رو بـا امانتداری خبرنـگار هیچ نگرانی برای رسـیدن اخبار 

واقعی بـه جامعه وجـود ندارد.
همتـی تاکیـد کـرد: مـا بـه دنبال پیشـرفت و توسـعه بخـش کشـاورزی منطقه 
و شهرسـتان هسـتیم و بـه عنـوان خدمتگـزاران شـما در یکـی از بزرگتریـن 
بخش هـای اقتصـادی قیروکارزیـن مـی خواهیم شـرایط جامعه و کشـاورزی را 
بهبـود بدهیـم زیرا در شـرایط امروز، کشـور نیازمند انسـجام و هـم افزایی بیش 

از پیش اسـت. 
وی در ادامـه گفـت: انتظـار مـی رود بـا فعالیـت اصحـاب رسـانه و تالش های 
بـی وقفـه خبرنـگاران قیروکارزیـن خصوصا عالقه منـدان به بخش کشـاورزی 
زمینـه جـذب سـرمایه گـذاران در ایـن حـوزه و "جهـش تولیـد" در محصوالت 

کشـاورزی و صنایـع وابسـته فراهم شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اهـداء یک لوح سـپاس روز 
خبرنـگار را بـه مدعویـن و فعـاالن عرصـه اطالع  رسـانی تبریـک گفـت و ایـن 

روز را گرامـی داشـت. 

خسارت نخیالت پیر غیب برآورد شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: بیـش از دو میلیـارد ریال 
خسـارت ناشـی از حادثـه آتش سـوزی در نخیالت دیم روسـتای پیـر غیب این 

شهرسـتان ارزیابی و برآورد شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه وقـوع ایـن حادثـه در روز جمعـه بیسـت و هفتـم 
تیرمـاه تصریـح کـرد: در پـی روی دادن این حریـق که بامداد روز شـنبه به طور 

کامـل مهـار شـده اسـت 350 اصلـه نخل طعمـه حریق شـده اند. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـا توجه بـه اهمیـت موضوع گـروه کارشناسـی این 
مدیریـت از محـل حادثـه در سـطحی بالـغ بـر 2.5 هکتـار بازدیـد و نسـبت به 
تهیـه گزارش هـای الزم بـه منظـور ارسـال بـه مدیریت بحـران سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس اقدام کرده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ سـطح خسـارت دیـده متعلـق به بیـش از چهـار نفـر از باغداران 
ایـن روسـتا بـوده اسـت که در صـورت عدم تـالش بـرای مهار و کنتـرل آتش 
بیـش از یـک هـزار اصلـه نخـل در آتـش مـی سـوخت و عرصه هـای منابـع 

طبیعـی در خطـر قـرار مـی گرفت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره به توصیه هـای مکرر 
و اعـالم هشـدارهای مـداوم به باغداران شهرسـتان در خصوص رعایت مسـائل 
مدیریتـی و حفـظ ایمنـی باغ ها در فصل تابسـتان، افزود: شـدت گرمـای روزانه 
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و علف هـای هـرز انبـوه خشـک حـذف نشـده در ایجـاد آتش سـوزی مسـتمر 
باغ هـای این شهرسـتان موثر اسـت. 

او گفـت: در دو مـاه خـرداد و تیـر تاکنـون سـطحی بالـغ بـر هشـت هکتـار از 
باغ هـای شهرسـتان قیروکارزیـن در آتش سـوزی های متعدد خسـارتی بالغ بر 

هشـت میلیـارد ریال را متحمل شـده اسـت. 
همتـی از باغـداران درخواسـت کـرد؛ ضمـن رعایت نـکات ایمنی ماننـد حضور 
مـداوم در محـل فعالیـت خـود و مبـارزه بـا علف های هـرز درون و اطـراف باغ 
و مـزارع، نسـبت بـه انجـام هماهنگـی الزم با تراکتـور داران منطقـه خود برای 

همـکاری در کنتـرل حـوادث احتمالی اقـدام کنند. 
بارندگی هـای بیـش از 500 میلیمتـری در فصـل زراعـی جـاری و در نتیجـه 
پوشـش انبـوه علف هـای هـرز در مناطـق مختلـف باعـث ایجـاد بیـش از یک 
مـزارع  و  باغ هـا  طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  در  سـوزی  آتـش  مـورد  صـد 

شهرسـتان قیروکارزیـن از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون شـده اسـت. 

خسارت257 میلیارد ریالی از بارش های رگباری
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بارش هـای رگبـاری و 
تنـد بـاد بیـش از 257 میلیـارد و 250 میلیون ریال خسـارت بـه زیر بخش های 

مختلـف کشـاورزی این شهرسـتان وارد کرده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی با اشـاره به پایـان ارزیابی هـای کارشناسـی گروه هـای اعزامی 
بـه مناطـق مختلـف شهرسـتان اظهـار کـرد: به دنبـال نـا پایداری هـای جوی 
عصـر جمعـه سـوم مردادمـاه بـه طـور میانگیـن ده درصد خسـارت بـه بیش از 

1500 هکتـار از باغ هـای این شهرسـتان وارد شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بیشـترین میـزان خسـارت ها در باغ هـای دهسـتان هنـگام از 
بخـش مرکـزی و دهسـتان افـزر از توابـع بخـش افـزر شهرسـتان قیروکارزین 

روی داده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه هشـدار هایی در خصـوص وقـوع نـا 
پایداری هـا بـه بهـره بـرداران داده شـده بـود، تصریـح کـرد: قریـب بـه هـزار 
هکتـار از نخیالت این شهرسـتان آسـیبی بـه ارزش 150 میلیارد ریـال به دلیل 

ریـزش میـوه، شکسـتگی خوشـه ها و یـا سـقوط نخل هـا دارنـد. 
همتـی بـا تاکیـد بر اینکه ترویج و اشـاعه فرهنـگ بیمه محصوالت کشـاورزی 
بـه عنـوان تنهـا راهـکار جبران خسـارت بهره بـرداران این حوزه بـه طور جدی 
و مسـتمر در دسـتور کار مدیریـت اوسـت، ابراز کـرد: نزدیک بـه 500 هکتار از 
انـواع مرکبـات نیـز به دلیـل ریزش میوه ها، شکسـتگی شـاخه ها و ریشـه کن 
شـدن برخـی از درختـان خسـارتی به میـزان یک صـد میلیارد ریـال را متحمل 

شده اند.
جملـه  از  کشـاورزی  بخـش  بنایـی  زیـر  تاسیسـات  اینکـه  اعـالم  بـا  وی 
بیـن مـزارع  آبیـاری تحـت فشـار در 20 هکتـار و جاده هـای  سیسـتم های 
بـه طـول سـه کیلومتـر نیـز خسـارت دیده انـد، گفـت: برآورد های کارشناسـی 
گویـای آن اسـت کـه بیـش از پنـج میلیـارد ریـال بـه منظـور بازسـازی ایـن 

طرح هـا مـورد نیـاز اسـت. 
او گفـت: بخـش دامپـروری نیـز از حـوادث مذکـور مصـون نمانـده اسـت بـه 
طـوری کـه بـا توجـه بـه تلـف شـدن 20 راس گوسـفند و بـز و تخریـب حدود 
200 متـر مربـع بنـای واحد هـای دامپـروری بیـش از دو میلیارد ریال خسـارت 

بـه جـای مانده اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـان اینکه بیـش از 3600 
بیمـه  پوشـش  تحـت  جـاری  سـال  در  ایـن شهرسـتان  باغ هـای  از  هکتـار 
کشـاورزی قـرار گرفتـه اسـت، تاکیـد کـرد: بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع 

بیمـاری کرونـا، باغـداران خسـارت دیـده کـه تحـت پوشـش بیمـه هسـتند با 
شـماره 09164641451 تمـاس گرفتـه و بـه صـورت غیر حضوری درخواسـت 

خـود را ثبـت کننـد. 

آغاز کاشت حبوبات 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: عملیات کاشـت لوبیا و 
مـاش از اواخـر تیـر مـاه در اراضـی بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان آغـاز و تا 

اوایـل مـرداد مـاه ادامه داشـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

مهـدی همتـی با اذعـان به اینکه اراضی دهسـتان فتـح آباد عمـده ترین مرکز 
کاشـت حبوبـات در قیروکارزیـن اسـت، اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود بیش 

از 500 هکتـار زمیـن به کشـت لوبیـا و ماش اختصـاص یابد.
لوبیـا و مـاش در  از هـر هکتـار مزرعـه  بـه  طـور میانگیـن  بـه گفتـه وی؛ 
قیروکارزیـن 1200 کیلوگـرم دانـه برداشـت می شـود کـه بـر اسـاس آمارهـا، 
ایـن شهرسـتان در تولیـد لوبیـاي چشـم  بلبلـي قیر رتبه نخسـت اسـتان فارس 

را در اختیـار دارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: رعایـت اصـول بهزراعـی ماننـد تهیه بسـتر 
مناسـب، ضـد عفونـی بـذور مـورد اسـتفاده و تیمـار آن با مـواد محرک رشـد، 
اسـتفاده از دسـتگاه های کارنـده و آبیـاری مزرعـه بـا روش هـای نویـن تحت 

فشـار در بهبـود عملکـرد مـزارع حبوبـات تاثیـر بسـزایی خواهد داشـت. 
همتـی بـا بیـان اینکه رقـم بذور مصرفـي براي کشـت، محلي و از نـوع لوبیاي 
چشـم بلبلـي قیـر و ماش سـیاه اسـت ، ابراز کـرد: کاشـت لوبیا و مـاش عمدتا 
بـه صـورت دسـت پـاش و سـنتی انجـام و به طـور معمـول در نیمه هـای مهر 

ماه برداشـت می شـود. 
وی تاکیـد کـرد: کشـت ایـن محصـوالت بـه علـت شـرایط خـاص و نیمـه 
مکانیزه بودن آن در برداشـت با دشـواری هایی برای کشـاورزان همراه اسـت . 
همتـی بـا یـاد آوری اینکـه بـرای رعایت یـک برنامه تنـاوب زراعـی اصولی و 
صحیـح بایـد از گیاهـان خانـواده بقـوالت مثـل لوبیا و مـاش بهره بـرد، اضافه 
کـرد: ایـن گیاهـان ازت هـوای موجـود در خـاک را جـذب، ذخیـره و باعـث 
افزایـش ازت در خـاک مـی شـوند، در نتیجـه خاک حاصـل خیز تـر و عملکرد 

محصـول در کشـت بعـدی افزایـش خواهد داشـت. 
کاه و کلش حبوبات در تغذیه دام ارزشمند است

ایـن مدیـر از نقـش و اهمیـت علوفه هـای لوبیـا و مـاش در تغذیـه دام نیـز 
غافـل نشـد و تشـریح کـرد: تمامـی کاه و کلش مزارع پس از برداشـت توسـط 
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واحد هـای دامپـروری خریـداری و عمدتـا در تغذیه دام های سـبک روسـتایی 
و عشـایری اسـتفاده می شـود. 

بـه گفتـه وی؛ بـا توجه بـه مرغوبیت و مقبولیت ایـن علوفه ها بـرای تغذیه دام 
در کشـور های حـوزه خلیـج فارس برخـی واسـطه ها و صادر کننـدگان در این 

حـوزه وارد و در حـال برنامه ریـزی برای صادرات آتی آن هسـتند. 
همتـی تصریـح کـرد: علوفـه لوبیـا و مـاش ضمـن خـوش خوراکی بـرای دام 

منبـع مناسـبی از پروتئیـن بـرای تامیـن نیاز هـای تغذیـه ای دام هـا اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه وقـوع خسـارت 
سـنگین تگـرگ در بیسـتم مهـر مـاه سـال گذشـته کـه موجـب از بیـن رفتن 
عمـده محصـول لوبیـا، مـاش و کنجد شهرسـتان شـد، تاکید کـرد: بیمه گری 
محصـوالت کنجـد و لوبیـا تـا پایان تیر مـاه ادامـه دارد از این رو کشـاورزان با 
مراجعـه بـه شـرکت های بیمه محصوالت کشـاورزی نسـبت به خرید پوشـش 

بیمـه ای محصـول زراعی خـود اقـدام کنند.
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی تنها مرجـع جبران خسـارت محصوالت 
زراعـی، باغی و دامی اسـت کـه تمامی حـوادث طبیعی مانند، طوفـان، تگرگ، 
سـیل، صاعقه و بارندگی سـیل آسـا را تحت پوشـش خود دارد و خسـارت های 

وارده را پوشـش می دهد. 

الیروبی جهادی کانال های پایاب سد سلمان فارسی 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از الیروبی جهـادی کانال های 
پایـاب سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن بـه طـول بیش از یـک کیلومتـر خبر 
داد و گفـت: ایـن اقـدام جهادی توسـط بسـیجیان پایـگاه مقاومت امام سـجاد 

روسـتای نجـف آباد انجام شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا تاکید بـر اینکـه نیروی بسـیج و گروه هـای جهـادی بازوی 
توانمنـدی در اجـرای طرح هـای مختلـف خصوصـا بخـش کشـاورزی اسـت، 
تصریـح کـرد: بـه منظـور الیروبی ایـن بخش از کانال هـای پایاب سـد بالغ بر 

30 نفـر از نیرو هـای جهـادی مشـارکت و حضـور فعال داشـته اند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه امـور فنـی و زیـر بنایـی در 
شـرایط خـاص اعتبـاری بـه منظـور انجـام طرح های عمرانـی و اجرایـی قـرار 
دارد، اظهـار کـرد: بـرآورد اعتباری بـرای الیروبی هر کیلومتـر از کانال ها بیش 
از 60 میلیـون ریـال اسـت کـه بـا انجام طـرح جهـادی مذکـور در هزینه های 

جـاری دولـت صرفه جویی شـده اسـت.
او بـا تقدیـر از تمامـی نیرو هـای جهـادی کـه در طرح هـای مختلـف بخـش 
کشـاورزی مشـارکت اثر بخـش دارند، افـزود: الیروبی این قسـمت از کانال ها 
موجـب تسـهیل در انتقـال آب، افزایـش دبـی حـق آبـه روسـتای نجف آبـاد، 
تسـریع در انتقـال آب و افزایـش بهـره وری در آبیـاری بیـش از 200 هکتـار از 

اراضـی تحت شـرب می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن ضمـن ابـراز امیـدواری بـرای 
توسـعه فرهنـگ مشـارکت عمومـی در حفـظ و نگهداری تاسیسـات زیـر بنایی 
بخـش کشـاورزی بیـان کـرد: بیـش از پنـج کیلومتـر از کانال هـای درجه سـه 
و چهـار در منطقـه احـداث شـده اسـت کـه الیروبـی و نگهـداری از آن یـک 

ضـرورت اساسـی اسـت و مشـارکت تمـای ذی نفعـان را مـی طلبـد. 
بـه گفتـه وی؛ در چنـد سـال اخیر سـاخت و بهره بـرداری از کانال هـای فرعی 
پایـاب سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین با قـوت در حال پیگیری و انجام اسـت 
کـه تخصیـص اعتبـار از منابع مختلـف به مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

در تجهیـز بیـش از پیـش مزارع تاثیر بسـزایی خواهد داشـت. 

 لیموی ترش قیروکارزین راهی بازار شد 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بـا تاکید بر اینکه این شهرسـتان 
از بزرگتریـن تولیـد کنندگان لیمو ترش در اسـتان فارس و کشـور اسـت، گفت: 
برداشـت لیمـو تـرش از بالـغ بـر چهـار هـزار هکتـار از باغ های این شهرسـتان 

آغاز شـده است. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: برداشـت ایـن محصـول بـازار پسـند بـه منظـور 
بخـش  هنـگام  دهسـتان  باغ هـای  در  جـاری  هفتـه  از  تازه خـوری  مصـرف 
مرکـزی شـروع و پیـش بینـی می شـود تا پایـان فصل برداشـت بیـش از 130 
هـزار تـن محصـول بـه میادیـن فـروش میوه در سراسـر کشـور ارسـال شـود.

ایـن مقام مسـئول با بیان اینکه سـهم باغـداران قیروکارزیـن در تولید لیموترش 
قریـب بـه 40 درصـد کل تولید اسـتان فـارس و 25 درصد تولید کشـور اسـت، 
اظهـار کـرد: شهرسـتان های جهـرم، قیروکارزیـن، الرسـتان، داراب، فیروزآباد، 
فراشـبند و کازرون بـه ترتیـب دارای بیشـترین میـزان تولیـد ایـن محصـول در 

اسـتان فارس هسـتند. 
همتـی از ارقـام مکزیکـن الیـم، لیسـبون، پرشـین الیـم و الیـم بـه عنـوان 
مهم تریـن و عمده تریـن ارقـام کشـت شـده لیمـو تـرش در اقلیـم قیروکارزین 

کرد.  یـاد 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه به برداشـت غیر مکانیـزه مرکبـات و تولید بـاالی لیمو 
تـرش در شهرسـتان قیروکارزیـن، در ایـن فصـل زمینـه اشـتغال بـرای بیش از 
یـک صـد هـزار نفـر روز نیـروی کارگـری بومـی و مهاجـر در باغ هـای ایـن 

شهرسـتان فراهـم می شـود. 
او گفـت: صنایـع جانبـی بخـش کشـاورزی خصوصًا درجـه بندی و بسـته بندی 
لیموتـرش عـالوه بـر ایجاد اشـتغال غیر مسـتقیم در افزایش ارزش افـزوده این 
محصـول نیـز بسـیار موثـر اسـت بـه نحـوی کـه با گسـترش ایـن واحد هـا تا 
کنـون، سـاالنه نزدیـک بـه ده درصـد از تولیـد لیمـو تـرش بـه صـورت درجـه 

بنـدی و بـا برند هـای خـاص خـود بـه بـازار عرضه می شـوند.
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همتـی بـا تشـریح اینکـه لیمو ترش عـالوه بر مصرف تـازه خوری فـرآوری نیز 
می شـود، افـزود: فـرآوری لیموتـرش در صنایـع آبمیـوه گیـری، عصـاره گیری 
و پکتیـن موجـب سـود دو چنـدان خواهـد شـد امـا نبود ایـن صنایـع در منطقه 

بهـره بـرداران را از منفعت بیشـتر باز داشـته اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا یـاد آوری اینکـه بـر اثـر 
خشکسـالی های سـنوات گذشـته قسـمت های زیـادی از باغ هـای مرکبـات 
ایـن شهرسـتان خشـک شـده یا به طـور جدی آسـیب دیده انـد، افـزود: اجرای 
طـرح انتقـال آب بـه دشـت های قیروکارزیـن در افزایـش تولیـد محصـوالت 

باغـی و رونـق اشـتغال بسـیار اثـر گـذار خواهـد بود. 
برداشـت لیموتـرش در شهرسـتان قیروکارزیـن آغـاز گـر بیـش از هشـت مـاه 
فعالیـت مسـتمر برداشـت محصـوالت باغـی از جملـه خرمـا، لیمـو شـیرین، 
نارنگـی و پرتقـال در سـطح بیش از 16 هـزار هکتار از باغ های این شهرسـتان 

خواهـد بـود کـه در نـوع خود قابـل توجه اسـت. 

بازسازی و مرمت مادرچاه "قنات سرآسیاب قیر" 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از شناسـایی موقعیت مـادر چاه 
قنـات سـر آسـیاب قیـر خبـر داد و گفـت: ایـن قنـات چنـد صد سـاله بـا اعتبار 

یـک میلیـارد ریـال از محـل منابـع ملـی در حال مرمت اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

مهـدی همتـی بـا بیـان اینکـه آثـار به جـای مانده از ترانشـه های دسـت سـاز 
ایـن قنـات گواهی بر باسـتانی بودن آن اسـت، تصریـح کـرد: در دومین مرحله 
از مرمـت این رشـته از قنات مادر چاه شناسـایی شـده اسـت که عملیـات احیاء 

و بـاز سـازی آن پیشـرفت فیزیکی بیـش از 80 درصدی دارد. 
ایـن مقـام مسـئول اضافه کـرد: "نوکنـی"، پشـته کاری و انجام عملیات سـنگ 
و سـیمان از شـاخص تریـن اقدامـات در دسـت انجـام بـرای این مرحلـه از باز 

سـازی قنات سـر آسـیاب است. 
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور تکمیل ایـن فـاز از باز سـازی قنات، جلب مشـارکت 
مالـی حداقـل 15 درصـدی ذی نفعـان ضروری اسـت که بـا هم گرایـی ایجاد 
شـده در بیـن بهـره بـرداران تامیـن این قسـمت از منابـع مالی طرح بـه زودی 

محقـق خواهد شـد. 
همتـی تاکیـد کـرد: بـا توجه بـه بررسـی ها و اعالم نماینـده بهره بـرداران دبی 
30 لیتـر بـر ثانیـه آب ایـن قنـات افزایـش نزدیـک بـه دو برابـری دارد کـه بـا 
پایـان مرمـت و نصـب سـر ریز قنـات میـزان دبـی آب خروجی از مظهـر قنات 

بـا دقـت تعیین خواهد شـد. 
او مـی گویـد: آب جـاری از ایـن قنـات حـق آبه اراضی سـه آبادی سـکه روان، 
شهرسـتان سـفلی و ملـس دون بوده اسـت و در حال حاضر بیـش از صد هکتار 
از باغ هـای مرکبـات و نخیـالت زیر دسـت را با مالکیت بیـش از 80 بهره بردار 

مشـروب می سازد. 
ایـن مدیـر با بیان اینکه، این رشـته قنات در مسـیر آبراهه و مسـیل های فصلی 
و در دل منطقـه کوهسـتانی واقـع شـده اسـت، ابـراز کـرد: عـدم الیروبـی این 

قنـات در سـالیان متمـادی گذشـته بـه دلیـل صعب العبوری مسـیر دسترسـی، 
عـدم امـکان اسـتفاده از ادوات مکانیـزه و لـزوم بـه کار گیـری نیروی انسـانی 
قـوی موجب شـده بـود تا عملیات حفـظ و نگهـداری قنات انجام نشـود و میله 
چاه هـا بـا رسـوبات مدفـون و ایـن قنـات در اذهـان عمـوم بـه عنوان چشـمه 

مطرح باشـد.
مرمت قنات سر آسیاب قیر با جدیت دنبال می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با تاکیـد بر سـختی کار مرمت 
ایـن قنـات به دلیـل ضرورت حمـل مصالح تا محـل اجرای طرح بـه فاصله ای 
قریـب بـه یک کیلومتر با مسـیری سـخت و به صـورت فردی افـزود: پیمانکار 
بومـی ایـن طـرح، بـا نظارت کامل شـرکت مهندسـین مشـاور طرح، بـا جدیت 

تمـام در حـال اجرایی نمودن دسـتورات فنی اسـت. 
وی تاکیـد کـرد: بـا اقداماتـی کـه در دو سـال اخیـر توسـط مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن و بـا همـکاری ذی نفعان به منظـور مرمت 
ایـن رشـته قنـات انجـام شـده اسـت موجـب گردیـده تـا ضـرورت حفـظ و 
نگهـداری قنات هـا ایـن میراث گـران بهـا از دوران کهن در بین بهـره برداران 

بیـش از بیش احسـاس شـود. 
بـه گفتـه همتی؛ بـزرگ ترین و مهم تریـن تفرجگاه شهرسـتان قیروکارزین در 
مظهـر قنات سرآسـیاب واقع شـده اسـت که بـا اقدامات عمرانی شـهرداری قیر 
فضـای سـبز قابـل توجهـی بـه وسـیله آب این قنـات ایجاد کـه مورد اسـتفاده 

عموم مـردم قـرار می گیرد. 
مادر چاه به اولین چاه قنات و دورترین چاه از مظهر قنات گفته می شود.

واریز 38 میلیارد ریال به حساب باغداران 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: دومین مرحلـه از پرداخت 
کمک هـای بالعـوض دولـت بـه منظـور جبـران خسـارت سـیل فروردین ماه 
98 بـا اعتبـاری بالـغ بـر 38 میلیـارد و 433 میلیـون ریـال به حسـاب باغداران 

قیروکارزیـن واریز شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: با احتسـاب مبالـغ واریـزی در مرحلـه اول و دوم 
ایـن کمک هـای بـال عوض تـا کنـون 80 درصد ایـن اعتبارات به میـزان 102 
میلیـارد و 489 میلیـون ریـال به حسـاب 1194 نفر واجد شـرایط پرداخت شـده 

است. 
وی ضمـن تاکیـد بـر اینکـه به دلیل شـیوع ویـروس کرونـا در شهرسـتان باید 
از هـر گونـه رفـت و آمـد غیر ضروری بـه اماکـن اداری و شـلوغ ممانعت کرد، 
توضیـح داد: باقیمانـده 20 درصـد کمک هـای بالعوض سـهم هـر باغدار پس 
از تامیـن اعتبـار و تخصیـص بـه شهرسـتان، دسـتور پرداخـت آن صـادر و بـه 

بانک کشـاورزی ارسـال خواهد شـد. 
ایـن مقـام مسـئول تشـریح کـرد: باتوجـه بـه تخصیـص بیـش از 289 میلیارد 
ریـال اعتبـار جبـران خسـارت سـیل 98 بـه بخـش کشـاورزی این شهرسـتان 
قالـب  در  تخصیصـی  اعتبـار  از  ریـال  میلیـون   764 و  میلیـارد   144 مبلـغ 

اسـت. بـوده  کمک هـای بالعـوض 
همتـی ابـراز کـرد: : عـددی بالغ بـر 144 میلیـارد ریـال از اعتبـارات مذکور نیز 
بـه صورت تسـهیالت قرض الحسـنه با کارمـزد 4 درصد بوده اسـت که 1134 

نفـر از افـراد مشـمول 129 میلیـارد ریال آن را جـذب کرده اند.
او اظهـار کـرد: افراد خسـارت دیده از قبـل دریافت وجوه ایـن کمک ها موظف 
بـه رفـع اثر سـوء ناشـی از حادثـه روی داده و ارائـه بیمه نامه معتبـر برای واحد 
خسـارت دیده هسـتند تـا در حوادث طبیعی احتمالی جبران خسـارت به وسـیله 

صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی تسـریع شود. 
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بـه گفتـه وی؛ با توجـه به میـزان اعتبار تخصیصـی و جذب مبالـغ کمک های 
بالعـوض و تسـهیالت قرض الحسـنه، قیروکارزین در میـزان اعتبار تخصیص 

یافته پیشـتاز و رکورد دار جذب آن در اسـتان فارس اسـت.
بـا تائیـد کار گـروه شهرسـتانی و اسـتانی خسـارت سـیل 98 در قیروکارزیـن 
باغـداران خسـارت دیـده مشـمول بـه ازای هـر هکتـار بـاغ مثمـر 25 میلیون 
ریـال کمـک بالعـوض و 25 میلیـون ریال تسـهیالت قرض الحسـنه دریافت 

می کننـد. 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

احداث 9 کیلومتر جاده بین مزارع کشاورزی 
در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از احـداث 9 کیلومتـر جـاده بیـن 
مـزارع در سـال جاری در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: بیـش از 500 هکتار 

از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان از مزایـای آن بهره منـد می شـوند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی تصریـح کـرد: پـروژه بهسـازی جاده هـای بیـن 
مـزارع ایـن شهرسـتان بـا بیش از هفـت میلیارد ریال اعتبار انجام شـده اسـت.

وی افـزود: هـدف از اجـرای ایـن طـرح بهبود و اصـالح جاده های بیـن مزارع 
بـه منظـور تـردد ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی، تسـریع در حمـل و نقـل 
محصـوالت کشـاورزی و رفـت و آمـد کشـاورزان و کاهـش هزینه هـای تولید 

ست. ا
رشـیدی ابـراز کـرد: حمایـت از کشـاورزان و تقویـت تولیـد کننـدگان عرصـه 
کشـاورزی بسـیار حائـز اهمیت اسـت و ایجـاد و مرمـت جاده های بیـن مزارع 

در توسـعه کشـاورزی نقش بسـزایی دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون اظهار کـرد: تامین اعتبـار به منظور 
اجـرای پروژه هـای عمرانـی از مسـائل مهمی اسـت که برای رفـع دغدغه های 
کشـاورزان بایـد بـه آن توجه شـود و امیدواریم بـا تأمین و تخصیـص اعتبارات 
الزم، اجـرای ایـن گونـه عملیـات زیـر بنایـی در سـطح وسـیع تری از اراضـی 

کشـاورزی این شهرسـتان صـورت گیرد.

آغاز برداشت انگور ازتاکستان های دیم کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت انگور دیم از سـطح 

1500 هکتـار از تاکسـتان های این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت انگـور دیـم تـا پایـان مـرداد مـاه ادامـه 
دارد، اظهـار کـرد: پیـش بینـی می شـود 2250 تـن انگـور در سـال جـاری از 
تاکسـتان های دیـم ایـن شهرسـتان برداشـت و بـه بازار مصرف ارسـال شـود.
بـه گفتـه وی؛ قدیمـی بـودن باغ هـا، عـدم وجـود صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و 
پاییـن بـودن بنیـه مالـی کشـاورزان از مهمتریـن مشـکالت پیـش روی بـرای 

ایجـاد ارزش افـزوده در ایـن محصـول در شهرسـتان کازرون اسـت. .
رشـیدی بیـان کـرد: شـیرازی، یاقوتی، عسـکری، نالونـی از ارقام انگـور دیم در 
کازرون اسـت و هـر یـک هکتـار انگـور دیـم در این شهرسـتان بـرای یک نفر 

بصـورت دائـم و سـه نفـر به صـورت موقت اشـتغالزایی مـی کند.

آغاز برداشت لیموترش از باغ های کازرون 

کارشـناس باغبانی جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: عملیات برداشـت 
لیمـو تـرش از سـطح 550 هکتار از باغ های این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 

 بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، زهرا 
پنـاه اظهـار کرد: فصل برداشـت لیمو تـرش در شهرسـتان کازرون از اول مرداد 

آغـاز و تا پایـان آبان مـاه ادامه دارد.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود بیـش از هشـت هـزار تن 
لیمـو تـرش امسـال از باغ هـای ایـن شهرسـتان برداشـت و بـه بـازار مصـرف 

شود. ارسـال 
بـه گفتـه وی؛ پرشـین الیـم، لیسـبون و چهـار فصـل از عمـده تریـن ارقـام 

اسـت. کازرون  در  لیموتـرش 

برداشت هندوانه دیم از مزارع 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: عملیات برداشـت هندوانه دیم 

از سـطح 35 هکتار از مزارع بخش کمارج این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: کاشـت هندوانـه دیـم در این 
شهرسـتان در فروردیـن مـاه انجـام و از نیمـه تیـر مـاه نیز بـه مرحله برداشـت 

است. رسـیده 
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: پیـش بینـی می شـود 40 تـن هندوانـه دیم در 
سـال جـاری از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان برداشـت و به بـازار مصرف 

شود. ارسـال 
وی بـا اشـاره بـه دوره رشـد کوتـاه این گیـاه و مقاومـت آن به کم آبـی تصریح 
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کرد: در سـال هایی که شـاهد بارندگی نسـبتا مناسـب باشیم کشـاورزان منطقه 
کمـارج بـه خاطـر بافت مناسـب خـاک منطقه نسـبت به کشـت ایـن محصول 

اقدام مـی کنند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـر عـدم مصـرف هـر نوع کـود یا 
سـموم شـیمیایی در مـزارع هندوانـه دیم تاکید کـرد و افزود: عـالوه بر مصرف 
تـازه خـوری این نـوع از هندوانـه بذر و تخم آن نیـز از ارزش اقتصـادی باالیی 

برخوردار اسـت.

نخستین مزرعه پرورش شترمرغ در کازرون 
راه اندازی شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: اولیـن مزرعـه پرورش شـتر 
مـرغ بـا ظرفیـت 500 قطعـه پـرواری در این شهرسـتان در حال فعالیت اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی تصریـح کـرد: ایـن واحد تولیـدی به مسـاحت 18 هـزار متـر مربع در 
روسـتای بورکـی علیا بخش خشـت این شهرسـتان تاسـیس و بـه بهره برداری 

رسـیده است.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: مجموعـه مذکـور از طریق پرداخت تسـهیالت 
اشـتغال پایـدار روسـتایی بـا اعتبـاری به مبلـغ 880 میلیـون تومان آغـاز به کار 

کرده اسـت.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه صنعت پـرورش شـترمرغ بـا ظرفیت هـای باالیی که 
دارد می توانـد یکـی از زمینه هـای اصلی ایجاد اشـتغال و رونق اقتصادی باشـد، 
افـزود: شهرسـتان کازرون بـه دلیـل وجـود شـرایط اقلیمـی مناسـب پتانسـیل 

باالیـی در توسـعه پرورش شـترمرغ دارد.
در صنعـت پـرورش شـتر مرغ عـالوه بر گوشـت بـا کیفیت محصـوالت متنوع 
دیگـری ماننـد چـرم نیـز بـه دسـت مـی آیـد کـه در افزایـش سـود اقتصـادی 

حاصـل از ایـن صنعـت مثمـر خواهـد بود.

تخریب دیوار کشی غیرمجاز
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: یـک قطعـه دیـوار کشـی و 
تفکیـک غیرمجـاز در اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان به مسـاحت هـزار متر 

مربـع قلـع و قمع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
و کوهچنـار، حمیـد رشـیدی بـا بیـان اینکه هرگونه سـاخت و سـاز غیرمجاز در 
اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان با حکـم قضایـی تخریب می شـود، تصریح 
کـرد: ایـن اقـدام در پـالک 138 قطعـه 4 معروف بـه مزرعه حکیمـی با حضور 
نماینـده دادسـتان، نیـروی انتظامـی و کارشناسـان اداره امـور اراضـی صـورت 

گرفت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن تخریب در راسـتای اجرای احـکام قطعی دادگاه و با دسـتور 
دادسـتان در اجـرای تبصـره 2 مـاده 10 قانـون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و 

باغ ها انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و 
جلوگیـری از خـرد شـدن آنهـا یکـی از مهـم تریـن اولویت  هـای کاری ایـن 
مدیریـت اسـت، تصریـح کـرد: تخریـب و تغییـر کاربـری اراضی کشـاورزی بر 
منابـع پایـه در کشـاورزی خصوصـا آب و خـاک خسـارت های جبـران ناپذیـر 

وارد مـی کنـد.

فعالیت 34 واحد پرورش مرغ گوشتی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: 34 واحـد پـرورش مـرغ 
گوشـتی بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه هفـت هـزار تـن گوشـت سـفید در ایـن 

شهرسـتان فعالیـت مـی کنـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی اظهار کـرد: مجموع ظرفیت ایـن واحدهای دارای پروانـه بهره برداری 

چهـار میلیـون و 800 هزار قطعه جوجه ریزی در سـال اسـت.
وی بـا اشـاره بـه امـکان چهـار نوبـت جوجه ریـزی بـه طور متوسـط در سـال 
در هـر واحـد مرغـداری شهرسـتان کازرون، تصریـح کـرد: ایـن تعـداد واحـد 
مرغـداری بـر اسـاس برنامه ریزی هـای انجـام شـده اقـدام بـه جوجه ریـزی 

می کننـد. 
رشـیدی ابـراز کـرد: در ایـن واحدهـای مرغـداری بـرای 380 نفـر بـه صورت 

مسـتقیم و غیـر مسـتقیم اشـتغال زایی شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا تاکیـد بـر کیفیـت بسـیار باالی 
مـرغ تولیـد این شهرسـتان، افـزود: هم اکنون بخشـی از مرغ تولیدی در سـطح 
اسـتان فـارس توزیـع می شـود و مـازاد آن بـه اسـتان های همجـوار ارسـال 

می شـود.

آغاز کاشت کنجد در سطح 400 هکتار
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: کاشـت کنجـد در 400 هکتار 
از زمین هـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت و تا نیمه مـرداد ماه 

دارد.  ادامه 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های کازرون 
، حمیـد رشـیدی ابـراز کـرد: سـطح زیـر کشـت این محصول نسـبت به سـال 
گذشـته 10درصد افزایش داشـته اسـت و انتظـار می رود 400 تـن کنجد از این 

برداشـت شود. مزارع 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمده تریـن مناطـق کشـت کنجـد در بخـش جـره و 
بـاالده شهرسـتان کازرون اسـت، افـزود: کاشـت ایـن محصول به صـورت بی 
خـاک ورزی یـا کـم خـاک ورزی انجـام می شـود کـه نقـش مهمـی در حفظ 

رطوبـت و جلوگیـری از فرسـایش خـاک دارد.
رشـیدی تصریـح کـرد: مقـاوم بـودن بـه کـم آبـی، دوره رشـد کوتـاه، تنـاوب 
زراعـی بـا غـالت، جایگزینی مناسـب بـرای ذرت دانه ای، کاهـش هزینه های 
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عملیـات خـاک ورزی از مزایـای کشـت کنجـد در این شهرسـتان اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون اظهـار کـرد: داراب 2، دشتسـتان و 

محلـی از ارقـام کنجـد در حـال کاشـت در این شهرسـتان اسـت.
رشـیدی بیـان کـرد: دانـه کنجد با داشـتن حـدود 55 تـا 60 درصـد روغن، در 

میـان دانه هـای روغنـی باالترین میـزان روغـن را دارد.

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

قنات موردراز کوار احیاء و مرمت شد

کارشـناس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
کـوار گفـت: عملیـات اجرایـی احیـاء و مرمت قنات مـوردراز به طـول 400 متر 

انجـام و به پایان رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، ایمان 
روشـن ضمیـر تصریـح کـرد: اعتبـار این طـرح بـه مبلـغ 900 میلیون ریـال از 

محـل اعتبـارات ماده 10 خسـارات سـیل سـال 98 تامین شـده اسـت.
وی افـزود: عملیـات مرمـت و احیـاء ایـن قنـات شـامل الیروبـی، بغـل بـری، 

دوس و طوقـه گـذاری کـوره و میلـه چـاه بـوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ حـدود 45 خانـوار در نزدیـک به صد هکتـار از اراضی زیردسـت 

از آب ایـن قنـات بهره بـرداری مـی کنند . 
او بـا بیـان اینکـه مسـیر قنـات مذکـور به دلیل سـیالب های گذشـته مسـدود 
و بـه حالـت نیمـه فعـال درآمـده بـود، ابراز کـرد: خوشـبختانه پـس از مرمت و 
احیـاء قنات شـاهد افزایش دو برابری آبدهی آن و رضایت کشـاورزان هسـتیم.

کاشت دوباره چغندرقند بهاره
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـا اشـاره بـه راه انـدازی و احیـای 
کارخانـه قنـد پـارس در این شهرسـتان گفـت : چغندر قند بهاره در سـطح 275 

هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان کشـت شـد.
کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

عبدالرسـول جـوکار بیـان کـرد: کاشـت بهـاره چغندر قنـد رونق گرفتـه و پیش 
بینـی می شـود بیـش از 16 هـزار و 500 تن محصـول از اراضی این شهرسـتان 

برداشـت و تحویـل کارخانـه قند شـود.
بـه گفتـه وی؛ مهمتریـن ارقـام کشـت شـده ایـن محصـول شـامل ناگانـو و 
موریـل اسـت کـه کارخانه قنـد کوار در ایـن زمینه با کشـاورزان قـرار داد خرید 

تضمینـی محصـول را منعقـد کرده اسـت .
او افـزود: اصـالح الگـوی کشـت، تنـاوب زراعـی مناسـب و اشـتغال زایـی باال 
در کشـت محصـول چغنـدر قنـد باعث شـده اسـت ترویج و توسـعه کشـت این 
محصـول همـواره در دسـتور کار مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار 

 . شد با
 

معرفی رقم جدید جو به کشاورزان کواری

کارشـناس زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفـت: در پی اجرای 
-MB طـرح مقایسـه ارقـام جو در سـال زراعی جاری در این شهرسـتان، جـو رقم

95-16 بـه عنـوان برگزیـده برای کشـت آتی به کشـاورزان توصیه می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، حسـین 
احمدپـور علیـا تصریح کـرد: رقم MB-95-16 بـا تولید 5.38 تـن در هر هکتار 
در طـرح مقایسـه ارقـام بیشـترین عملکـرد در واحد سـطح را داشـته و کمترین 

نیـاز آبـی را ثبت کرده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ هـدف از اجـرای طرح هـای مقایسـه ارقـام مختلـف محصوالت 
زراعـی، انتخـاب و معرفـی مناسـب تریـن رقم هـا برای کشـت در شـرایط آبی، 

خاکـی و اقلیمـی خـاص هر منطقه اسـت. 
ایـن کارشـناس افـزود: طـرح مذکـور بـا اسـتفاده از 6 رقـم جدید مقـاوم به کم 
آبـی و شـوری و بـا تـوان تولید بـاال در شهرسـتان کوار بـه مرحله اجـرا در آمد 
کـه پـس از برداشـت و کیـل گیری محصـول نتایج بـرای اطالع عموم منتشـر 

شـده است. 
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تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز 

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت: در یـک اقدام 
هماهنـگ 48 مـورد سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در اراضـی کشـاورزی ایـن 

شهرسـتان بـا دسـتور و حکـم قضایـی تخریـب شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی تصریـح کـرد: در پـی این اقدام 42 هـزار متر مربع از اراضی کشـاورزی 
کـه بـه صورت غیـر قانونی توسـط متخلفیـن تغییر کاربـری یافته بودنـد آزاد و 

به بسـتر تولید باز گشـتند. 
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: به منظـور اجرای تبصـره 2 مـاده 10 قانون حفظ 
کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی، بـا هماهنگی دادگسـتری و حضـور نیروهای 
انتظامـی، شـهرداری، منابـع طبیعی و نماینـده فرمانداری شهرسـتان قلع و قمع 

مسـتحدثات غیـر مجاز انجـام گرفت. 
وی تصریـح کرد: روند شناسـایی و پاکسـازی سـاخت و سـازهای غیـر مجاز در 
اراضـی کشـاورزی در طـول سـال بـا جدیـت ادامـه خواهد داشـت و بر اسـاس 
تکلیـف قانونـی سـازمان جهـاد کشـاورزی ملـزم بـه اجـرای قوانیـن اسـت و 
برخـورد قاطـع بـا متخلفان در دسـتور کار مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

دارد.  قرار 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

اجرای حکم قلع و قمع
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفـت: بـه منظـور 
صیانـت از زمین هـای کشـاورزی و باغـی، یک فقـره حکم قلع و قمع سـاخت 

و سـاز غیرمجـاز در اراضـی زراعـی و باغـی این شهرسـتان اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمـد جـواد مظفـری اظهار کـرد: به منظـور جلوگیـری از تغییـر کاربری غیر 
مجـاز اراضـی زراعـی و باغـی ، حکم ودسـتور قضایـی موضوع تبصـره 2 ماده 
10 قانـون حفـظ کاربـری اراضی کشـاورزی در 53 هکتار از اراضی مسـتثنیات 

شـهر لطیفی اجرایی شـد.

وی افـزود : ایـن عملیـات با حضور کارشناسـان امـور اراضی، نماینده دادسـتان 
و نیـروی انتظامـی و یـگان ویـژه بـا اسـتفاده از دو دسـتگاه لـودر انجام شـد و 

مسـتحدثات غیرمجـاز تخریـب و اعـاده بـه وضع سـابق گردید .
 مظفـری تاکیـد کرد: در حال حاضـر نیز مـواردی از تغییرکاربری های غیرمجاز 
اراضـی زراعـی و باغی شناسـایی شـده اسـت که پـس از طی مراحـل قانونی و 

بررسـی های الزم بـه مراجع قضائی ارسـال خواهد شـد.
وی ادامـه داد: از مـردم شـریف شهرسـتان الرسـتان انتظـار داریـم بـه منظـور 
حفـظ و حراسـت از اراضـی کشـاورزی در صورت مشـاهده هر گونـه تخلف در 
ایـن حـوزه بـا سـامانه 131 امـور اراضی اسـتان یا بـا مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان تمـاس گرفتـه و تخلفـات مربوطـه را گـزارش کننـد تـا نیروهـای 
گشـت حفاظتـی اموراراضی شهرسـتان اقدامـات الزم را در ایـن زمینه به عمل 

آورند.

احیاء و مرمت قنات شمس آباد جویم 

مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان از مرمـت و احیای قنات شـمس آبـاد جویم خبـر داد و گفت: دبی آب 

از مظهـر ایـن قنـات بـه 25 لیتـر در ثانیـه افزایش یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
بنیامیـن افتخـار اظهـار کـرد: بـه دنبـال بهره بـرداری از این قنات مرمت شـده 
55 هکتـار از اراضـی زیـر دسـت از نعمـت آب کشـاورزی بهره منـد شـده اند .

بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور احیـا و مرمـت قنـات شـمس آبـاد عملیات نـو کنی 
میلـه چـاه و نوکنی پشـته، دوس گذاری، خاکبـرداری و الیروبی بـه طول 370 

متر انجام شـده اسـت.
افتخـار تصریـح کـرد: اعتبار ایـن طرح از محـل کمک های فنـی اعتباری ملی 
تامیـن شـده اسـت و تـالش می شـود بـا تامیـن اعتبار مجـدد از همیـن محل 
ایـن قنـات بـه طـور کامـل مرمـت تـا عـالوه بـر افزایش دبـی آب بـه حفظ و 

احیـای ایـن میـراث گـران بها کمک شـود.
او افـزود: قبـل از مرمـت ایـن قنات دبـی آب خروجـی حداکثر 12 لیتـر بر ثانیه 
بـوده کـه قریب بـه 25 هکتار از اراضی از امـکان آبیاری با آن برخـوردار بودند.

برداشت لیمو ترش آغاز شد
مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفت: برداشـت 

لیمـو تـرش از 1390 هکتـار از باغ های این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان ، 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

مجتبـی ضیافـت بـا اشـاره بـه اینکه برداشـت لیمـو ترش تا اواسـط آبـان ماه 
ادامـه دارد، اظهـار کـرد: پیـش بینی می شـود 18 هـزار و 900 تـن لیمو ترش 
در سـال جـاری از باغ هـای این شهرسـتان برداشـت و به بازار مصرف ارسـال 

. شود
بـه گفتـه وی؛ پنـج کارگاه فعـال سـورتینگ مرکبات در شهرسـتان الرسـتان، 

درجـه بنـدی و بسـته بنـدی محصـول را انجـام مـی دهند .
ضیافـت اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اینکه عمـده باغ هـای لیمو ترش الرسـتان 
در بخـش جویـم و مرکزی وجـود دارد، احداث سـردخانه و کارخانجات فرآوری 

مرکبـات از پتانسـیل های سـرمایه گـذاری در این مناطق اسـت.

برداشت رطب از نخلستان های المرد آغاز شد 

مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی اشـکنان گفت: از آغاز برداشـت رطب و خارک 
در جنـوب فـارس از نخلسـتان های بخـش اشـکنان شهرسـتان المـرد خبـر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه بارش هـای مناسـب تولیـد باغ هـا مناسـب ارزیابـی 

می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، 
محمدعلـی خیراندیـش تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود 1500 تـن رطب و 

خرمـا در بخـش اشـکنان برداشـت شـود.
 بـه گفتـه وی؛ در سـال زراعـی جـاری بیـش از 44 هـزار و 917 اصلـه نخـل 
در نخلسـتان های اشـکنان مثمـر اسـت کـه می تـوان به ارقـام گشـخا، هلیله، 

کبـکاب و خاصویـی اشـاره کرد.

پرورش موفق گاو دو منظوره سمینتال
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا بیان 
اینکـه گاو نـژاد سـمینتال دو منظـوره اسـت، گفت: 
طـرح موفـق صـد رأسـی گاو سـمینتال اجرا شـده 
در المـرد سـاالنه 700 تـن شـیر و 40 تن گوشـت 

تولیـد مـی کند.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی 
شهرسـتان المـرد، محمدصادق فانـی تصریح کرد: 
ایـن طرح به لحـاظ ظرفیـت، حجم تولید، سـرمایه 

گـذاری، تجهیـزات و رعایـت اسـتانداردهای کشـوری در نـوع خـود در منطقـه 
بـی نظیر اسـت.

فانـی ابـراز کـرد: امیدواریـم بـا اخـذ مجوزهـای الزم بـرای افزایـش تولیـد و 
همچنیـن احـداث صنایـع تبدیلـی بـه ویـژه کارخانه بسـته بنـدی فرآورده های 

لبنـی شـاهد موفقیـت در افزایـش تولیـد ایـن واحـد دامداری باشـیم.
بـه گفتـه وی؛ ایـن واحـد دامـداری بـا وجـود رعایـت اسـتاندارهای الزم در 
دامداری هـا مـی توانـد به عنـوان یک فارم آزمایشـی برای مطالعـه در خصوص 

نـژاد سـمینتال و منبـع ژنـی بسـیار عالـی مـورد توجه قـرار گیرد.

المرد حائز رتبه اول اجرای آبیاری نوین در فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفت: مدیریـت جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان رتبـه اول اجـرای آبیـاری نویـن را در چهار ماه نخسـت سـال جاری 

کسـب کرد.
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد،  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
محمدصـادق فانـی تصریـح کـرد: در چهـار مـاه اول سـال جـاری و براسـاس 
تمهیدات انجام شـده و ارائه راه کارهای کارشناسـی به کشـاورزان، 119 هکتار 

از اراضـی کشـاورزی تحـت پوشـش آبیـاری نویـن قـرار گرفـت.
از محـل کمک هـای فنـی و اعتبـاری  ایـن طرح هـا  اعتبـار  بـه گفتـه وی؛ 
بالعـوض دولـت بـه میـزان 20 میلیـارد و230 میلیون ریال تامین شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـر اسـاس ارزیابی هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس ایـن شهرسـتان با اجـرای 80 درصد تعهـدات آبیاری هـای نوین 

خـود حائـز ایـن جایـگاه در بین شهرسـتان های اسـتان فارس شـده اسـت. 
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سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

اجرای طرح تولید محصول گواهی شده گوجه فرنگی

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از ایجاد 
پنـج سـایت الگویـی تولیـد محصول گواهی شـده گوجـه فرنگی در سـطح 16 

هکتـار از مـزارع این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
طاهـره امیـری گفـت: در راسـتای تولیـد محصول گواهی شـده گوجـه فرنگی 
مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا بـا اجـرای مدیریت تلفیقـی آفات صـورت گرفته 
و اسـتفاده از سـموم بیولوژیـک، رهاسـازی زنبـور براکـون و نصـب تله هـای 
فرمونـی و نـوری بـرای مبـارزه با آفت شـب پـره مینـوز و هلیوتیس در دسـتور 

کار قـرار گرفته اسـت.
او تصریـح کـرد: بسـتر های تولیـد محصـول گواهـی شـده در ایـن شهرسـتان 
بـه خوبـی فراهـم شـده اسـت از این رو سـالم سـازی محصوالت کشـاورزی و 

ارتقـای کیفیـت تغذیـه بایـد بیـش از پیـش مـورد توجه قـرار گیرد.
 ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته بـا تـالش کارشناسـان 
و همـکاری کشـاورزان پیشـرو تعـداد چهـار گواهـی ICM بـرای اولیـن بـار در 
شهرسـتان دریافـت شـد، تصریـح کـرد: اجـرای این طرح هـا با رویکـرد ترویج 
تولیـد و مصـرف محصـول کشـاورزی اسـتاندارد و گواهـی شـده بـا محوریـت 
اجـرای دسـتورالعمل حـد مجاز آالینده هـا در محصوالت کشـاورزی، جلوگیری 
از سـوء مصـرف سـموم و کودهـای شـیمیایی، مدیریـت منابع آب و خـاک اجرا 

می شـود.
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا بیان 
خصوصیـات و اسـتاندارهای محصـول گواهـی شـده افـزود: محصـول گواهـی 
شـده بـه محصولـی گفتـه می شـود کـه میـزان باقیمانـده آالینده هـا در آن در 
حـد مجـاز یـا کمتـر باشـد و افزایش سـطح زیـر کشـت محصول گواهی شـده 
و بـاال رفتـن مصـرف آن به افزایش سـطح درآمد کشـاورزان و سـالمت جامعه 

منجر شـود.

وی بـه مشـکالت تولیـد و فـروش محصـول اسـتاندارد اشـاره کـرد و افـزود: 
انتخـاب بهـره بـردار متقاضـی و پیشـرو بـا توجـه بـه هزینه های اخـذ گواهی 
از مشـکالت تولیـد محصـول اسـتاندارد اسـت و اگـر تفـاوت قیمـت محصـول 
اسـتاندارد و معمولـی تعریف نشـود انگیزه ای بـرای تولید وجود نخواهد داشـت.

ارقام ذرت در مرودشت مقایسه می شوند

کارشـناس زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشت 11 
رقـم ذرت در قالـب طرح مقایسـه ارقـام P.V.S( ( در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی، غالمعلـی بوذرجمهـر 
 ،FAO گـروه 700  دراخمـا  ایرانـی 703، 715،  ارقـام  ایـن طـرح  در  گفـت: 
اگزوپـری، ژاکلیـن، کـروزو از گـروه FAO 600، مانا، آفرین ارمغـان، pL 712 و 

عجیـب کشـت شـده اند.
ایـن کارشـناس تصریـح کرد: بـه منظور اجرای ایـن طرح، میزان بـذر مصرفی، 
اسـتفاده از کود هـای پایـه و کالیبره کردن دسـتگاه کارنده زیر نظر کارشناسـان 

در دسـتور کار و انجام گرفت.
بـه گفتـه وی، پـس از برداشـت این مـزارع ارقام با عملکرد مناسـب بـه منظور 

توسـعه و جایگزینـی بـا ارقـام کم تولیـد، معرفی و بـه کار گرفته خواهند شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکه طـرح مقایسـه ارقام یک روش سـاده و کم هزینه اسـت، 
افـزود: ایـن طـرح بـا همـکاری خـود کشـاورز انجـام می شـود و از نتایـح بـه 
دسـت آمـده در ایـن طرح مـی تـوان در ارتقای عملکـرد محصول بهـره گیری 

 . کرد
کارشـناس زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت اظهار کرد: 
پیـش بینـی می شـود بیـش از هشـت هـزار هکتـار ذرت علوفـه ای در ایـن 

شهرسـتان کشـت شود.

افزایش 50 درصدی تولید جو
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: برداشـت جـو از 18 هزار و 
730 هکتـار جـو آبـی و11 هـزار 467 هکتـار جو دیـم در این شهرسـتان پایان 
یافـت و میـزان جـو تولیـدی نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش 50 درصـدی 

است. داشـته 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی اظهـار کـرد: همزمـان بـا پایـان فصل برداشـت حـدود 85 هزار 
تـن جـو از مـزارع این شهرسـتان برداشـت شـد که این میزان نسـبت به سـال 

گذشـته بیـش از 40 هـزار تـن افزایش یافته اسـت.
او گفـت: ازایـن میـزان جـو تولیدی حـدود 7650 تن بـا قیمت خریـد تضمینی 
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بـه مراکـز خریـد دولتـی تحویـل شـده و مابقـی توسـط بخـش خصوصـی 
اسـت. خریداری شـده 

وی متوسـط عملکـرد ارقـام عمـده جـو بهـرخ، ریحـان 03، ویلمـا و جـو دیـم 
رقـم سـرآرود در شهرسـتان مرودشـت را 2800 کیلوگـرم عنوان کـرد و افزود: 
بارندگی هـای مناسـب بهـاره و رهاسـازی آب از سـد درودزن، افزایش سـطوح 
دیـم کاری و کشـت مکانیـزه از مهمتریـن عوامـل افزایش تولید جو نسـبت به 

سـال های گذشـته است. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه عملیات کاشـت و برداشـت جو بـه صورت 
مکانیـزه و بـا اسـتفاده از ردیـف کارهـا انجـام می شـود،تصریح کـرد: کاهـش 
50 درصـدی مصـرف بـذر، افزایـش کیفیت محصـول، ارتقای راندمـان آبیاری 
و کاهـش ضایعـات در زمـان برداشـت از مهم تریـن مزایـای کشـت مکانیـزه 

محصـوالت زراعی اسـت.

افزایش بهره وری با کشت دوردیفه ذرت
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: بـا تغییر آرایش کشـت ذرت از روش معمولی به روش کشـت دو 

ردیفـه بهـره وری آب حـدود 39درصـد افزایـش مـی یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
امیـر اسـالمی بـا بیـان اینکـه در روش معمولـی فاصلـه ردیف هـای ذرت 75 
سـانتی متـر اسـت، اظهـار کـرد: در روش کشـت دو ردیفه با حـذف یک ردیف 
فاصلـه ردیف هـای کاشـت بـه 140 سـانتی متـر و فاصلـه بیـن دو بوتـه در 

دوطـرف نـوار تیـپ 20 سـانتی متـر در نظـر گرفته می شـود.
اسـالمی افـزود: کاهـش مصـرف تیـپ تـا 50 درصـد، کاهـش مصـرف آب، 
افزایـش عملکـرد، و در نهایـت افزایش بهـره وری از مزایای این روش کشـت 

محسـوب می شـود.
و  کاشـت  مکانیزاسـیون   ، صحیـح  مدیریـت  زراعـی،  بـه  روش هـای  وی؛ 
یکنواختـی پخـش آب در ایـن روش را بـه منظور رسـیدن به عملکـرد مطلوب 

دانسـت. مهم 
مدیـر آب و خـاک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن توصیه به 
اسـتفاده از روش کشـت دو ردیفـه ذرت، ایـن روش را بـرای اینکـه هـم زمان 
آب مصرفـی و هزینـه را کاهـش و عملکـرد را افزایـش مـی دهد، بسـیار مهم 

کرد.  ارزیابـی 

ایجاد مهارت های کشاورزی 
در بین زندانیان

مسـئول اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
گفـت: بـا امضا تفاهـم نامه آموزشـی دوره هـای مهارتی با هدف توانمندسـازی 

و مهـارت آمـوزی بـرای زندانیان برگـزار می کند.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
راضیـه اسـالم مهـر با اشـاره بـه ظرفیت هـای اشـتغالزایی و حرفه آمـوزی در 
بیـن زندانیـان اظهـار کرد: براسـاس ایـن تفاهم نامه، جهاد کشـاورزی نسـبت 
بـه تامیـن مربی و اخـذ گواهینامـه آموزشـی و اداره زندان نیز نسـبت به تامین 

فضـای آموزشـی و امکانـات الزم اقـدام خواهند کرد.
اسـالم مهـر افـزود: ایجـاد مهارت هـای کشـاورزی، پـرورش زنبـور عسـل، 
گوسـفند داشـتی، گو بره و گوسـاله پرواری ، کشـت زعفران و کشـت پسـته از 
جملـه دوره هـای آموزشـی اسـت که اجـرای آن برنامه ریزی شـده و تـا پایان 

سـال 1399 در زنـدان اجرایـی خواهد شـد.
او گفـت: براسـاس دوره هـای برگزار شـده در سـال های گذشـته برنامه ریزی 

بـه منظورآمـوزش سـه هزار نفر روز در دسـتور کار اسـت. 
اسـالم مهـر با بیان اینکه در سـال های گذشـته زندانیان با گذرانـدن دوره های 
آموزشـی در زنـدان پس از آزادی، کسـب و کارهای موفقـی راه اندازی کرده اند، 
تصریـح کـرد: نتایـج موفقیـت آمیـز دوره های آموزش در سـال های گذشـته از 
مشـوق های اصلـی ادامـه ایـن آموزش هـا اسـت و بـا اسـتفاده از ابزار هـای 
سـمعی و بصـری موجـود، آمـوزش زندانیان در سـال جـاری نیز اجرایـی خواهد 

 . شد
ایـن کارشـناس، تحقق اهداف اشـتغال در سـال جهـش تولید، ترک بـزه، تغییر 
نگـرش، بهبـود رفتـار و درآمد زایـی برای زندانیـان را از اهداف اصلـی برگزاری 

ایـن دوره ها عنـوان کرد.
وی بـا بیـان اینکه شـرکت کنندگان در دوره هـا پس ازگذراندن دوره آموزشـی، 
گواهینامـه مهـارت دریافـت مـی کننـد، یـادآور شـد: فراگیـران پـس از آزادی 

می تواننـد از مزایـا و تسـهیالت اشـتغالزایی نیـز بهره منـد شـوند. 
 مسـئول اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
بـا تاکیـد بر اینکه شـرایط کنونی برگـزاری دوره ها را محدود کرده اسـت، خاطر 
نشـان کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و لـزوم رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی دوره هـای مذکـور بـه صـورت مجـازی، ارائه فیلـم آموزشـی، توزیع 

بروشـور و نشـریه و بـا رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعی برگزار می شـود.
اداره امـور زنـدان مرودشـت در دوسـال گذشـته بـا همـکاری اداره آمـوزش 
وترویـج جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت مقـام اول آمـوزش در اسـتان 

فـارس را کسـب کـرده اسـت.

آغاز عملیات برداشت پیاز بهاره

مسـئول زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشت 
پیـاز بهـاره از 380 هکتـار از مـزارع این شهرسـتان خبر داد و گفـت: پیش بینی 
می شـود بیـش از 28 هزارتـن پیـاز قرمز و سـفید تولیـد و به بازار عرضه شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
فرشـید دهقانـی بـا بیـان اینکـه پیـاز در شهرسـتان بـه دو روش بهـاره و پاییزه 
کشـت می شـود، افـزود: کشـت بهاره دربهمن و اسـفند مـاه انجـام و در تیر ماه 

برداشـت می شـود. نیز 
وی کشـت بهـاره پیـاز را بـه دلیـل اینکـه مقـداری از آب مـورد نیـاز خـود را از 
بارش هـای زمسـتانه و بهـاره اسـتفاده مـی کنـد مقـرون بـه صرفـه دانسـت و 
بیـان کـرد: در سـال های کم بـارش و بـا محدودیت آبـی موجود کشـت پاییزه 

پیـاز جـز بـا روش هـای نویـن آبیـاری توصیه نمی شـود.
دهقانـی بـا اشـاره بـه میانگین کشـوری 60 تـا 70 تنی پیـاز خاطر نشـان کرد: 
متوسـط تولیـد پیـاز در شهرسـتان با حـدود 80 تـن در هکتار باالتـر از میانگین 
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کشـوری اسـت و در سـال گذشـته با کیل گیـری صورت گرفتـه در یک مزرعه 
عملکـرد 130 تـن در هکتـار نیز به ثبت رسـید.

ایـن کارشـناس بـه کشـت نشـایی پیـاز در شهرسـتان نیز اشـاره کـرد و افزود: 
در کشـت نشـایی بـه دلیـل همزمانـی کشـت نشـا پیـاز و گوجـه فرنگـی در 
گلخانه هـا کشـت نشـایی پیـاز کمتر انجام می شـود و نشـا مورد نیـاز در اختیار 

متقاضیـان قـرار نمـی گیرد. 
کارشـناس مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
اسـتفاده از سیسـتم آبیاری نوین، کشـت نشـایی، تغذیه مناسـب، تاریخ کشـت 
به موقـع را از جملـه اقدامـات در راسـتای عملکـرد بهتـر بـرای کشـت ایـن 

محصـول عنـوان کرد.

پرورش نژادهای پر تولید دام سبک

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  دامـی  تولیـدات  بهبـود  اداره  رئیـس 
مرودشـت از پـرورش بیـش از 200 راس دام سـبک مولـد و پـر تولیـد بز هـای 

نـژاد سـانن و آلپایـن و گوسـفند نـژاد رومانـف در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
سـید محمدرضـا دهقانیـان بـا بیـان اینکـه توسـعه و ترویـج نژادهای پـر تولید 
در دسـتور کار جهاد کشـاورزی اسـت، گفت: ارائه مشـاوره های الزم و اولویت 
اختصـاص تسـهیالت بـرای متقاضیان پـرورش نژاد های پر تولیـد و ثبت آن ها 
در سـامانه اصـالح نـژاد کشـور بـه منظـور شناسـنامه دار کـردن از برنامه های 

جهـاد کشـاورزی بـرای توسـعه نژاد های جدید دام سـبک اسـت. 
دهقانیـان، میـزان شـیردهی بـاال، سـازگاری بـا شـرایط صنعتـی، قابلیـت چند 
قلوزایـی، باروری بسـیار خـوب و طوالنی بودن دوره شـیرواری را از خصوصیات 

نژادهـای پـر تولید گوسـفند و بز برشـمرد.
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه چهـار راس بـز شـیری اصـالح نژاد شـده 
مـی توانـد درمجمـوع به انـدازه یـک رأس گاو هلشـتاین شـیرتولید کنـد، بـر 
لـزوم اصـالح نـژاد دام های سـبک بومی و اسـتفاده از نژادهـای برترتاکید کرد.

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامی بـا تاکید بر اینکـه متقاضیان خریـد نژادهای 
خارجـی بایـد از دام های شناسـنامه دار اسـتفاده کننـد، افزود: اگـردام خریداری 
شـده فاقـد شناسـنامه و خالـص نباشـد ممکن اسـت 50 درصد صفـات ژنتیکی 

خـوب به نسـل بعـدی منتقل نشـود و کیفیـت آن پایین مـی آید.
در شهرستان مرودشت 660 هزار راس دام سبک موجود است.

تکمیل زنجیره زعفران در مرودشت

زعفـران کار موفـق مرودشـتی بـا تولیـد سـالیانه هشـت کیلـو گرم زعفـران و 
راه انـدازی نخسـتین زنجیـره تولیـد زعفـران در مرودشـت از سـال 1397 در 
فرآیند های کاشـت، داشـت، برداشـت، بسـته بندی و عرضه مسـتقیم محصول 
تولیـدی خـود فعال اسـت و قصـد دارد با ایجـاد صنایع تبدیلی زنجیـره زعفران 

را تکمیـل کند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
محمـد نوشـاد بیـش از ده سـال اسـت کـه زعفران کشـت می کند و با کشـت 
چهـار هکتـار زعفـران هر سـاله در فصل برداشـت زمینه اشـتغال بیـش از 600 

نفـر روز کارگـر فصلـی را فراهم مـی کند.
وی؛ ایجـاد شـغل برای تعـداد زیادی کارگـر فصلی آن هـم در نیمه های فصل 
پائیـز و زمانـی کـه کارگـران فصلـی کامـال بیـکار شـده اند را مشـوق و انگیزه 

اصلـی خـود بـرای گسـترش کار و افزایـش تولید عنـوان می کند.
ایـن کشـاورز موفـق مـی گویـد: محصـول زعفـران تولیـدی با کسـب گواهی 
icm بـه عنـوان اولیـن گواهینامـه محصول سـالم زعفـران در اسـتان فارس در 

سـال 1397بـه صـورت برنـد و در یـک فروشـگاه بـه بازار عرضه شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه زعفـران تولیـدی در ایـن مزرعـه گواهـی محصـول سـالم 
را دارد، افـزود: متاسـفانه بـه دلیـل عـدم آگاهـی و شـناخت مـردم ازکیفیـت 
محصـول، ناچـار شـده ام محصـول سـالم تولیـدی را بـا قیمـت محصـوالت 

مشـابه بـا درجـه کیفـی سـه و چهـار بـه بـازار عرضـه کنـم.
ایـن زعفـران کار بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم هنـوز هـم زعفـران را یـک گیـاه 
لوکـس مـی داننـد و مصـرف آن را چنـدان ضـروری نمـی داننـد، خاطر نشـان 
کـرد: ایـن گیـاه خواص بـی نظیـری دارد و در درمان و پیشـگیری از بسـیاری 

بیماری هـا بسـیار مفید اسـت.
وی بـه مشـکالت صـادرات زعفـران اشـاره و خاطـر نشـان کـرد: عـدم وجـود 
و  کیفـی  بـه صـورت  ای  فلـه  و صـادرات  برنامه هـای صادراتـی مشـخص 

توریسـتی از مشـکالت صـادرات ایـن محصـول اسـت.
نوشـاد بـا بیـان اینکـه همـه محصـوالت کشـاورزی بالفاصله پس از برداشـت 
بـه فـروش می رسـد و هزینه هـای کارگـری تامین می شـود، تصریح کـرد: با 
توجـه بـه بـازار نا مناسـب فـروش زعفـران و هزینه هـای کارگری بـاال، تامین 
هزینه هـای کارگـران در زمـان برداشـت از مهـم تریـن دشـواری های تولیـد 

زعفران اسـت.
برنامـه ریزی هـای کالن  نبـود  و  ایـن زعفـران کار، عـدم خریـد تضمینـی 
بـرای سـاماندهی خریـد زعفـران، عدم ثبـات قیمـت در بـازار و ورود دالالن و 

سـودجویان بـه ایـن عرصـه را از دیگرمشـکالت موجـود عنـوان کـرد.
او تـوکل بـر خـدای متعـال، بهـره گیـری از تجربیـات و دانـش کارشناسـان و 
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مروجیـن مسـئول پهنه، بهره گیـری ازدانش بومـی و تجربیات زعفـران کاران 
نمونـه در سـطح ملـی، مطالعه و اسـتفاده از اینترنت را از جملـه عوامل موفقیت 

برد. نـام  خود 
نوشـاد بـا بیـان اینکـه هیچ صنایـع تبدیلـی زعفران در شهرسـتان وجـود ندارد 
یـادآور شـد: صنایـع تبدیلـی در زمینه بسـته بندی و اسـانس گیـری زعفران از 
مهمتریـن نیاز هـای موجـود در زمینـه تکمیـل فراینـد زنجیـره تولید اسـت که 

بـا کارهـای اولیـه و دریافـت موافقت اصولـی پیگیرایجاد آن هسـتم.
 ایـن بهـره بـردار عـالوه بـر زعفـران، سـایر گیاهـان دارویـی از جملـه، زیره، 
کاسـنی، سـیاه دانـه، تخـم ریحـان، چیـا، گل گاوزبـان و ... را بـه صـورت 
آزمایشـی در مزرعـه خـود کشـت کـرده اسـت و درسـال 1397 نیز بـه عنوان 

گـروه کار موفـق اسـتانی شـناخته و تقدیرشـد.

تولید 10 هزار تن گندم بذری در درودزن 

رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی درودزن از پایان برداشـت گندم بـذری از 1500 
هکتـار از مـزارع گنـدم ایـن منطقه خبـر داد و گفـت: ده هزار تن گنـدم بذری 

از مـزارع تحـت پوشـش این مرکز تولید شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عـادل امینـی بـا بیـان اینکـه تولیـد بـذر گواهـی شـده و بـا خلـوص ژنتیکـی 
بـاال یکـی از مولفه هـای اصلـی موفقیـت در تولیـد گنـدم اسـت، اظهـار کرد: 
50 درصـد گنـدم بـذری شهرسـتان مرودشـت و 15درصـد گندم بذری اسـتان 

فـارس در منطقـه درودزن تولیـد می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ همـه برنامه هـای کاشـت، داشـت و برداشـت گنـدم بـذری بـا 
نظـارت مسـتمر کارشناسـان مرکـز، مدیـران پهنه و کارشناسـان شـرکت های 

بـذری صـورت گرفته اسـت.
امینـی بیـان کـرد: گنـدم بـذری تولیـد شـده بـه مراکـز خریـد تحـت نظـارت 
مرکـز تحقیقات کشـاورزی اسـتان و بخـش خصوصی طرف قـرارداد به منظور 
گذرانـدن مراحـل بوجـاری، اسـتاندارد سـازی، بسـته بنـدی و نصـب گواهـی 
سـالمت تحویل شـده اسـت تـا به منظـور مصـرف بذر در سـال زراعـی آینده 

مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
او بـه پتانسـیل بـاالی بخـش درودزن در تولیـد گنـدم بـا کیفیـت و مرغـوب 
اشـاره و ابـراز کـرد: زمین های زراعی مسـطح، برخـورداری از آب بـا کیفیت و 
دارا بـودن کشـاورزان پیشـرو از جملـه دالیـل اسـتقبال از کشـت گنـدم بذری 

در ایـن منطقه اسـت. 
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی درودزن اظهـار کـرد: کشـاورزان بـه منظـور 
افزایـش کمـی و کیفـی محصـول بـذور اصالح شـده و دارای گواهی سـالمت 

مؤسسـه ثبـت و گواهـی بـذر مصـرف کننـد و از بذور فاقـد خلـوص ژنتیک که 
عملکـرد مناسـبی ندارنـد اسـتفاده نکنند. 

تولید نشاء صیفی توسط بانوان

مسـئول اداره آمـوزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
از کشـت و تولیـد گلخانـه ای بیـش از یـک میلیـون نشـاء گوجه فرنگـی، فلفل 
و بادمجـان توسـط بانـوان عضـو صندوق های اعتبـارات خرد زنان روسـتایی در 

مرودشـت خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
راضیـه اسـالم مهـر افـزود: زنان عضو صنـدوق اعتبـارات خرد روسـتای بزمیان 
در مرودشـت بـا نظـارت کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و جـذب اعتبـار 500 
میلیـون ریالـی از صنـدوق حمایت از توسـعه فعالیت های کشـاورزی بـا احداث 
27 واحـد گلخانـه کوچـک مقیـاس جمعا بـه میـزان 6000 متر مربـع در مزارع 
کشـاورزی، پشـت بـام و حیـاط منـازل خـود به کشـت نشـا صیفی جـات اقدام 

کرده انـد.
اسـالم مهـر بـا بیـان اینکه ایـن گلخانه هـا کامال توسـط بانوان عضـو صندوق 
اداره می شـود، اظهـار کـرد: در ایـن واحد هـای گلخانـه ای بـه طـور مسـتقیم 
بـرای 30 نفـر و بـه صورت غیر مسـتقیم بـرای بیـش از 150 نفر اشـتغال زایی 

صـورت گرفته اسـت.
و  گلخانه هـا  ایـن  بـودن  کوچـک  رغـم  علـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
محدودیت هـای موجـود، نشـاء های تولیـدی از کیفیت بسـیار باالیـی برخوردار 
اسـت کـه ایـن امـر نشـان دهنـده توانایی بـاالی بانـوان عضـو صنـدوق برای 

انجـام ایـن قبیـل فعالیت هـا اسـت.
مسـئول اداره آمـوزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
هـدف از ترویـج و حمایـت از ایـن قبیـل طرح هـا را افزایـش ظرفیـت تولیـد با 

حداقـل هزینه هـا در راسـتای تحقـق شـعار جهـش تولید عنـوان کرد.
اسـالم مهـر بـا بیـان اینکـه صندوق هـای اعتبـارات خـرد، نقـش مهمـی در 
اشـتغال زایـی و بهبـود وضعیـت معیشـتی خانوارهـای روسـتایی دارنـد، یـادآور 
شـد: تولیـد ایـن نشـاها درون گلخانـه، عالوه بـر اشـتغال زایی و کسـب درآمد 

صرفـه جویـی در مصـرف آب را در پـی دارد.
زنـان روسـتایی عضوایـن صندوق هـا از سـال های گذشـته تاکنـون بـه خوبی 
توانسـته اند در راسـتای برنامه هـای وزارت جهادکشـاورزی از جملـه مصـرف 
بهینـه آب و تغیـر الگـوی کشـت گام هـای موثری بردارنـد که این امـر تاثیر به 

سـزایی در فرهنـگ سـازی این موضوع داشـته اسـت.
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روسـتای بزمیـان از توابـع بخش سـیدان، در فاصله 25 کیلومتری شـمال شـهر 
مرودشـت قرار گرفته اسـت.

غوره دیم در کامفیروز به مرحله برداشت رسید

مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی کامفیروز جنوبی در مرودشـت از آغاز برداشـت 
غـوره دیـم از یکصد هکتـار از انگورسـتان های این منطقـه خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
علـی نقـی قاسـمی با اشـاره به اینکـه مدت زمان برداشـت غوره 15 تـا 20 روز 
اسـت، اظهـار کرد: برداشـت غـوره تا اواخر مـرداد ماه در این منطقـه ادامه دارد.

وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 80 درصـد محصـول باغ هـای انگـور بـه صـورت 
غـوره برداشـت می شـود، افـزود: پیـش بینی می شـود بیـش از 200 تـن غوره 

تولید شـود.
او ابـراز کـرد: غـوره تولیـدی بـه دلیـل دیم بـودن و اسـتفاده کمتر از سـموم و 

کودهـای شـیمیایی از کیفیـت و محبوبیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.
قاسـمی بیـان کـرد: غـوره برداشـت شـده بـه منظـور تولیـد آبغـوره خانگی در 
کارگاه هـای سـنتی اسـتفاده می شـود و یـا بـه میادیـن میـوه و تـره بار شـیراز 

ارسـال می شـود.
بـه گفتـه قاسـمی، رقـم شـیرازی یـا لر کـش عمـده ترین رقـم غـوره تولیدی 

در ایـن منطقه اسـت.
وی اظهـار کـرد: بـر اسـاس منابع موجود، غـوره در دفـع صفرا، بهبـود عملیات 

هضـم غـذا در دسـتگاه گـوارش و تقویت کبد نقـش دارد.

هشدار به مالکان استخرهای کشاورزی
در مرودشت

مسـئول حراسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: مالکان 
اسـتخر های کشـاورزی باید هر چه سـریعتر نسـبت بـه رعایت اقدامـات ایمنی 
در اسـتخر های کشـاورزی اقـدام کننـد و مسـئولیت عدم توجه بـر عهده مالک 

اسـتخر است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
اکبـر محمـودی اظهـار کـرد: الـزام بـه حصـار کشـی بـرای همه اسـتخر های 
مالـکان  بـرای  رو  ایـن  از  اسـت  مدیریـت  ایـن  کار  دسـتور  در  کشـاورزی 
اسـتخر های ذخیـره آب کـه هیـچ اقدامـی بـرای ایمن سـازی انجـام نداده اند 

اخطـار کتبـی صادر شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: بـا تالش هـای صـورت گرفتـه و اخطار هـای صـادر شـده از 
سـوی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از مجمـوع 1154 باب 

اسـتخر بیـش از 600 اسـتخر حصـار کشـی و ایمن سـازی شـده اسـت. 

محمودی با تاکید بر اینکه شـناکردن در اسـتخر های کشـاورزی ممنوع اسـت، 
خاطـر نشـان کرد: متاسـفانه علی رغم توصیه هـای فـراوان و اخطارهای صادر 
شـده هنـوز هـم شـاهد حوادثـی از جملـه غـرق شـدگی در اسـتخرهای ذخیره 

آب کشـاورزی هستیم.
او بـا بیـان اینکـه خطـر سـقوط و غـرق شـدگی در اسـتخر های پلیمـری در 
مقایسـه بـا دیگرپوشـش ها بیشـتر اسـت، افـزود: در پوشـش های ژئـو ممبران 
بـه دلیـل اینکه از جنس پالسـتیک هسـتند احتمـال خطر لیـز خوردگی و غرق 

شـدن بیشـتر است. 
بـر اسـاس مصوبـات کمیتـه "جامعـه ایمـن"، فنس کشـی، نصـب تابلو هـای 
هشـدار دهنـده در همـه جهات، ایجـاد جان پنـاه در کناره و نصـب نردبان های 

شـناور در اسـتخرهای کشـاورزی ضروری اسـت.

پیش بینی تولید 91هزار تن  گوجه فرنگی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی بـا بیـان اینکـه برداشـت گوجـه 
فرنگـی از مـزارع ایـن شهرسـتان از نیمـه تیرمـاه آغـاز شـده اسـت، گفـت: 
عملیـات برداشـت ایـن محصول تا هفتـه اول شـهریورماه ادامه خواهد داشـت.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمـد علـی امیـری تصریح کرد: پیـش بینی می شـود 91 هزار تـن محصول 

از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصرف شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: در سـال زراعی جـاری 1300 هکتـار از اراضی 
ایـن شهرسـتان بـه کشـت گوجـه فرنگـی اختصـاص یافتـه کـه عمـده آن در 

بخـش مرکـزی و عالیوند اسـت.
بـه گفتـه وی؛ سـطح زیر کشـت گوجه فرنگی در شهرسـتان ممسـنی نسـبت 

بـه سـال گذشـته 80 درصد افزایش داشـته اسـت.

بزرگ ترین واحد مرغ مادر استان فارس 
احداث می شود 

فرمانـدار شهرسـتان ممسـنی از آغاز طرح احـداث بزرگ ترین واحـد مرغ مادر 
اسـتان فـارس در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح در زمینـی بـه 

مسـاحت 9 هکتـار و در سـه فـاز اجرا می شـود. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، داود 
ایوبـی تصریـح کـرد: مزرعـه مـرغ مـادر تخمگـذار نطفـه دار در سـه فاز سـه 
هکتـاری و بـا ظرفیـت 90 هـزار قطعـه در منطقه گوراسـپید بخش جـوزار این 

شهرسـتان سـاخته خواهد شد. 
بـه گفتـه وی؛ هزینـه احـداث ایـن طـرح بزرگ کـه عملیـات اجرایـی آن آغاز 
شـده اسـت بالـغ بـر500 میلیارد ریـال بر آورد می شـود کـه از طریـق اعطای 

تسـهیالت دولتـی و سـرمایه گـذاری مجـری طـرح تامین خواهد شـد .
ایوبـی افـزود: مدت زمـان در نظر گرفته شـده بـرای بهره بـرداری از این طرح 

دو سـال و اشـتغالزایی 60 نفر به صورت مسـتقیم اسـت. 

توانمند سازی صندوق های خرد زنان روستایی 
 

کارشـناس اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاو رزی شهرسـتان ممسـنی 
از اعطـای 500 میلیـون تومـان وام کـم بهـره بـه صندوق هـای خـرد زنـان 

روسـتایی این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 

حمیـرا پیـرزاده گفـت: صندوق کارآفرینی امید شهرسـتان ممسـنی بـه هر کدام 
از ده صنـدوق ایـن شهرسـتان مبلـغ 50 میلیـون تومـان وام کم بهـره پرداخت 

. کرد
وی افـزود: ایـن صندوق ها با سـرمایه ای بالغ بـر 40 میلیون تومـان راه اندازی 
شـده اند کـه در زمینه های پـرورش دام، مرغ بومی، کشـاورزی، صنایع دسـتی، 

فراوری و بسـته بندی محصوالت کشـاورزی در حال فعالیت هسـتند. 
گسـترش  و  ایجـاد  در  نفـر عضـو   400 بـا  ایـن صندوق هـا  وی؛  گفتـه  بـه 
فعالیت هـای درآمـدزا، بویـژه بـرای زنـان کـم درآمـد روسـتایی مفید و توسـعه 

جوامـع محلـی را تسـهیل مـی کننـد. 

اجرای طرح های زیر بنایی در مزارع 

سرپرسـت اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
نی ریـز گفـت: عملیـات احـداث کانـال آبیـاری عمومـی و جـاده بیـن مـزارع 

مشـکان بـا پیشـرفت فیزیکـی بیـش از 60 درصـد در حـال انجـام اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
سیداسـماعیل جاللـی افـزود: احداث کانـال آبیـاری عمومی دهویه مشـکان به 

طـول 400 متـر و بـا اعتبـار 1886میلیـون ریـال سـاخته می شـود. 
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بـه گفتـه وی؛ از ابتـدای سـال جـاری تاکنون بـرای دو طرح دیگر نیـز به مبلغ 
دو هـزار و 399 میلیـون ریال تامین اعتبار الزم شـده اسـت.

او تصریـح کـرد: احـداث و ترمیـم جاده بیـن مـزارع محمودآباد مشـکان نیز به 
طـول هـزار متـر و اعتبار 900 میلیـون ریال از محـل اعتیارات دولتـی ماده 10 
بـه صـورت کمـک بال عـوض در حال انجام اسـت که پیشـرفت فیزیکـی دارد. 

آغاز برداشت بادام از 2300 هکتار باغ

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز گفـت: برداشـت محصول بـادام از 
2300 هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت و تا نیمه شـهریور 

مـاه نیز ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری با اشـاره به سـطح 1500 هکتاری بـادام دیـم و760 هکتاری 
بـاغ آبـی بـادام در این شهرسـتان، اظهار کرد: پیـش بینی می شـود حدود 900 

تـن محصـول تولیـد و روانـه بازار هـای داخلـی و خارجی می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ متوسـط عملکـرد بـادام در باغ هـای شهرسـتان نـی ریـز بـه 
صـورت دیـم 500 کیلـو گرم و میانگین تولید برای کشـت آبـی 1500 کیلوگرم 

در هـر هکتـار اسـت اما به دلیـل وقوع خسـارت سـرما زدگی تولید شهرسـتان 
بـا افـت هـزار تنی مواجه شـده اسـت. 

او تصریـح کـرد: دیـر گل، شـاهرودی، تونـو و انـواع سـوپرنوا از مهمترین ارقام 
بادام کشـت شـده در این شهرسـتان هسـتند. 

افزایش 11درصدی سطح گلخانه ها
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از افزایـش 11 درصـدی سـطح 
گلخانه هـا در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: در یکسـال گذشـته سـطح 
گلخانه هـا از 184هـزار مترمربـع بـه 204هـزار و 240 متربـع افزایـش یافتـه 

. ست ا
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، علیرضا 
بصیـری تصریـح کرد: همراه با افزایش سـطح گلخانه ها در شهرسـتان، شـاهد 
ایجـاد فرصت هـای شـغلی در ایـن بخش بوده ایـم به طوری کـه بیش از 100 

نفـر از جوانـان جویـای کار در این گلخانه ها مشـغول به کار شـده اند.
بـه گفتـه وی؛ بیـش از 20 در صـد از محصـوالت تولیـد شـده گلخانه هـای 
شهرسـتان، توسـط تجـار بـه کشـورهای حـوزه خلیج فـارس ، عراق و روسـیه 
صـادر و بقیـه بـرای مصـارف داخلـی بـه بازارهـای مرکـز اسـتان و مناطـق 

همجـوار ارسـال می شـود.
بصیـری بـا بیـان اینکـه محصـوالت گلخانـه ای شهرسـتان نـی ریـز شـامل 
سـبزی و صیفـی، درختـان میوه، نهال هـای مثمر و غیـر مثمر، گیاهـان زینتی 
و دارویـی اسـت، ابـراز کـرد: بیـش از 123 هـزار متـر مربـع آن به کشـت خیار 
سـبز اختصـاص دارد کـه در مجمـوع امسـال پنـج هزار تـن از ایـن محصول ، 

تولیـد می شـود.
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نگاهي کوتاه به شهرستان 
مرکزیت شهر: بیضاء

وسعت: 1000 کیلومتر مربع 
شهرسـتان  بـه  شـرق  و  شـمال  از  بیضـاء  شهرسـتان  جغرافیایـی:  موقعیـت 
مرودشـت، از جنـوب به شـیراز و از غرب به شهرسـتان سـپیدان محدود اسـت. 
مرکـز شهرسـتان بیضـاء شـهر »بیضـاء« در°52 و´21 طول شـرقی و°30 و´1 
عـرض شـمالی در 80کیلومتری شـمال غربی شـیراز و در ارتفـاع 665‘1 متری 

از سـطح دریا قـرار دارد. 

تقسیمات کشوري:
شامل: 2 بخش - یک شهر - 4 دهستان و 84 آبادی

منابع آب شهرسـتان: دارای 13 رشـته قنات و 3 رشـته چشـمه می باشـد که از 
جملـه : چشـمه غـوره دان، ملوسـجان و حسـین آبـاد سـراب می توان نـام برد. 
از کوه هـای مهـم آن نسـا، از رشـته کوه هـای زاگرس اسـت و تنگ غـوره دان 

)قـوره دان( در دهکـده ایاسـجان در دامنـه شـمالی کوه غوره دان واقع اسـت .
وضعیـت جمعیتـی: براسـاس سرشـماری نفوس و مسـکن در سـال 1395، این 

شهرسـتان 45000 تـن جمعیت داشـت.
- دشت ها: دشت بیضاء

- میزان بارندگي: 375 میلیمتر بارندگی در سال زراعی 99 - 98

بخش زراعت
سطح کشت محصوالت زراعي در سال 99 - 98 

سطح دیم )هکتار(سطح آبی )هکتار(نام محصول

11350153گندم 

40906083جو

1970چغندرقند

800سیب  زمینی 

3400پیا ز

15000گوجه فرنگی 

-100هویج

-1600برنج

850هندوا نه 

19500ذرت  علوفه ا ی 

گزارش عملکرد واحد زراعت: 
اجرای طرح کشت گندم بنیان در سطح 1000 هکتار 

اجرای طرح کشت پیاز نشایی در سطح 
کشت گندم تریتیکاله در سطح 8 هکتار 

اجرای طرح خشکه کاری برنج در سطح 2000 مترمربع 
برگـزاری کالس هـای آموزشـی – توجیهـی بـرای بهـره بـرداران در خصوص 

طـرح گنـدم بنیان 
اجـرای طـرح محلول پاشـی بـا کودهـای ریـز مغـذی و قارچکش ها در سـطح 

هکتار   3657/4

فعالیت های واحد حفظ نباتات:
اجـرای طـرح کاربـرد 5 علـف کـش در کنتـرل علف هـای هـرز باریـک بـرگ 

گندم  مـزارع 
اجـرای طـرح کاربـرد علف کش بازاگـران در کنتـرل علف های هـرز پهن برگ 

گندم  مزارع 
اجرای طرح کنترل غیرشیمیایی آفات در گلخانه سبزی و صیفی 
اجرای مدیریت تلفیقی کنترل آفت کرم گلوگاه انار در باغات انار 
اجرای طرح کنترل آفت تریپس در مزرعه پیاز توسط سم گیاهی 

توزیـع سـم راکونیـل یارانـه ای در کنتـرل بیماری لکـه موجی در مـزارع گوجه 
نگی  فر

توزیع کارت زرد و آبی در کنترل غیرشیمیایی آفات گلخانه ای 
توزیع سم فسفردوزنگ جهت کنترل جوندگان 

 توزیـع تلـه فانـل ودلتـا جهت کنترل غیر شـیمیایی آفـات مزارع گوجـه فرنگی 
در راسـتای تولید محصول سـالم 

سیمای کشاورزی شهرستان بیضاء در یک نگاه

سمیه کشتکار
روابط عمومی

منصور امیریانی
سرپرست جهاد کشاورزی 
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تولید محصول سالم در سال 98
- 524 هکتار مزرعه گوجه فرنگی 
- رهاسازی 769000 زنبور براکون 

- اخذ 7 گواهی ICM گوجه فرنگی 
- اخذ 2 گواهی استاندارد تولید محصول سالم 

- انعقاد قرارداد فروش محصول سالم با شرکت پیکا 

- بخش باغبانی
سطح برداشت، تولید محصوالت باغي شهرستان در سال 98-99

نام محصول
کل سطح سطح

/هکتار دیمآبی

دار
ته 

هس
 و 

دار
نه 

ی دا
 ها

یوه
م

180-180 سیب
2-2 گالبی

80-80 به
50-50 آلو

151-151 هلو
30-30 شفتالو

20-20 زردآلو و قیسي
30-30 شلیل

10-10سایر میوه های هسته دار
میوه های 

6574-1450 انگوردانه ریز

میوه های 
خشک 

155065 بادام
20-20 گردو

میوه های 
نیمه 

گرمسیری 

450-450 انار
6-6 انجیر
547-767 زیتون

ت 
وال

حص
م

ای
انه 

لخ
گ

فی
صی

 و 
زی

23-23خیار سب
2/8-2/8سایر سبزیجات

2-2سایر 

ت 
وال

حص
ر م

سای
ی 

غبان
با

10-10 زعفران 

5-5 گلستان )گل محمدی(

5400405 گیاهان دارویی

- گلخانه

سبزی و صیفی
30سطح )هکتار(

5480تولید)تن(

گیاهان دارویی
-سطح )هکتار(

-تولید)تن(

گل و گیاهان زینتی
2/2سطح )هکتار(

1/000/000تولید)تن(

قارچ خوراکی
2 واحدسطح )هکتار(

25/5تولید)تن(
27کل گلخانه

مکانیزاسیون
تیلرکمباینتراکتور 

10702143
شاخص های آب و خاک در سال 98

ـتجهیزو نوسازی اراضی )هکتار(

1/4احیاء و مرمت قنوات )کیلومتر(

-عملیات انجام شده جاده بین مزارع )کیلومتر(

4/80کانال های آبیاری و زه کشی )کیلومتر(

300سطح اجرا شده آبیاري تحت فشار

- امور دام 
تعداد دام شهرستان بیضاء در سال 99

گوسفند و 
بز و بزغالهبره

گاو و گوساله

جمعبوميدورگاصیل

5200039600170004000-21000

میزان تولید محصوالت عمده دامي شهرستان سال 98-99

کلعسلتخم مرغ صنعتی شیرخام گوشت مرغگوشت قرمز 

20001200040000200005073650
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فعالیت های اداره امور اراضی: 
در راسـتای اجـرای قانـون اسـتفاده کننـدگان غیر مجـاز انشـعابات آب ، برق و 
گاز در شهرسـتان بیضـا تعـداد 360 انشـعاب غیرمجاز شناسـایی شـد که جهت 
تعییـن تکلیـف این انشـعابات با تعییـن مختصات باغ و مشـخصات شناسـنامه 
ای در حـال تشـکیل پرونـده بـوده و تا کنون تعـداد 50 پرونـده در دفتر قضایی 

ثبـت و مابقـی پرونده هـا نیـز بـه ترتیب به دادگاه ارسـال خواهد شـد . 
از دیگـر اقدامـات انجـام شـده امور اراضـی این شهرسـتان طی یک مـاه اخیر 

میتـوان به مـوارد زیر اشـاره نمود :
- تشکیل تعداد 25 پرونده انتقال سند 

- تشـکیل تعداد16پرونـده تبصـره 1 و 4 جهـت اخـذ مجـوز و ارسـال بـه امور 
اراضـی اسـتان فارس 

- صـدور بـرگ اخطـار تغییـر کاربری غیرمجـاز 8 مورد و تشـکیل پرونده برای 
ارسـال به دادگاه 

- تشکیل پرونده واگذاری اراضی به افراد واجد شرایط 4 مورد
- آبزیان

وضعیت تولید در آب های داخلی شهرستان سال 

میزان تولیدنوع تولید

365تولید سردابی )تن(

تولید گرمابی)تن(
30تنانفرادی و ذخیره

-منابع آبی
100تن گوشتیتولید خاویاری )تن(

-تکثیر سردابی )هزار قطعه(
-تکثیر زینتی )هزار قطعه(
3000 کیلوگرمتولید خاویار )کیلوگرم(

- صنایع کشاورزی

جوازهاي تاسیس صادره صنایع کشاورزي شهرستان
تا پایان سال 98

ظرفیت تعداد
)تن(

سرمایه ثابت 
جذب ماده خام اشتغال )نفر()میلیون ریال(

)تن(

36142780385137491150000

واحدهاي به تولید رسیده صنایع کشاورزي شهرستان
تا پایان سال 98

سرمایه ثابت ظرفیت )تن(تعداد
)میلیون ریال(

اشتغال 
)نفر(

جذب ماده خام 
)تن(

1360500843371326475

فعالیت های اداره ترویج و آموزش کشاورزی : 
هـدف ترویج کشـاورزی آموزش و رسـیدن به اهداف توسـعه کشـاورزی و ارتقا 
سـطح زندگـی کلیـه گروه های هـدف در روسـتاها و عشـایر می باشـد. در این 
راسـتا جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضاء در سال گذشـته با برگزاری 92 کارگاه 
آموزشـی و آمـوزش 1597 نفر با 205 سـاعت آمـوزش و همچنین آموزش 142 
نفـر از بانـوان بـا 7 کارگاه آموزشـی و 21 سـاعت آموزش در اهداف توسـعه گام 

برداشـته است.

بـا توجـه بـه اینکـه آمـوزش فقـط تشـکیل کارگاه یا کالس آموزشـی نبـوده با 
ایجـاد 3 سـایت الگویـی طـرح امید با پوشـش 44 بهره بـردار و آمـوزش نکات 
فنـی از زمـان کشـت تـا برداشـت سـعی در انجـام هـدف مهـم خـود در ارتقاء 

دانـش و در نتیجـه ارتقـاء سـطح زندگـی بهره بـرداران دارد. 
تـا پایـان سـال 1398 در ایـن شهرسـتان 6 صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی 
راه انـدازی شـده و فعـال مـی باشـد که تعـداد 211 نفـر از بانوان روسـتایی این 

شهرسـتان را تحـت پوشـش خـود قـرار داده اسـت. 
ایجـاد باغچه سـالمت، پرورش مـرغ بومی، بوقلمون و بلدرچیـن، صنایع تبدیلی 
و پخـت نـان محلـی از جملـه فعالیت هـای صنـدوق خـرد زنـان می باشـد. در 
ضمـن نمایشـگاه دسـتاوردهای بانـوان در دهه فجر برگـزار گردیـد. پیش بینی 
می شـود تـا پایان سـال 99 تعـداد 3 صندوق خـرد زنان دیگردر این شهرسـتان 

راه انـدازی گردد. 
- منابع طبیعی و آبخیزداری

مساحت مراتع و جنگل شهرستان در سال 
جنگل )بدون احتساب بیشه  زار و 

سطح مراتع/بیابان/ هکتاردرختچه  زار( / هکتار
هکتار

500010000 هکتار12000هکتار
- شرکت خدمات حمایتی

لیست توزیع کودهاي شیمیایي شهرستان سال 99

جمع/تنازته )تن(

15001500
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

داشتن یک راه ایمن دغدغه عشایر فارس

معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری فارس گفت: یکـی از دغدغه های 
اصلـی جامعـه عشـایری داشـتن یـک راه ایمن اسـت و باید تمام دسـتگاه های 
اجرایـی در عرصـه عمـل بیاینـد، ایلراه هـا را بـه سـرانجام برسـانیم تـا حقی از 

نشود.  عشـایر ضایع 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فارس، ظفر افشـون 
در اولیـن جلسـه شـورای عشـایری در سـال 99 بـا اشـاره بـه اینکـه عشـایر 
ذخایـر انقـالب هسـتند و ایـن را بارهـا در عمـل هم نشـان داده و با وابسـتگی 
و عمـق نگاهشـان بـه انقـالب در بزنگاه های مختلـف به داد نظام و مسـئولین 
رسـیده اند افـزود: همـه مسـئوالن ارشـد فارس بـه نوعی بـه عشـایر بدهکارند 
و هـر کـس در ایـن شـرایط باید دین خـود را ادا کنـد، این حداقـل ترین کاری 

اسـت که مـی توانیـم برای آنهـا انجـام دهیم. 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس بـا اشـاره به اسـتفاده از 
ظرفیـت تمامـی دسـتگاه های اجرایـی در جهت خدمات رسـانی بهتـر به جامعه 
عشـایری بـر بهره منـدی عشـایر از فضاهای ورزشـی مناسـب در سـایت های 
اسـکان هدایتـی و سـایت های خودجـوش تاکیـد کـرد: سـایت های اسـکان 
بـاالی ده هـزار هکتـار فضای ورزشـی داشـته تـا جوانان غیـور عشـایر از تمام 

امکانـات ورزشـی اسـتفاده کنند.
وی اظهـار کـرد: هـر عشـایر در طول سـال پروتیئـن 16 نفر شـهروند را تامین 
مـی کنـد و ایـن نشـان از عمـق زحمتی اسـت کـه در طول سـال این قشـر از 
جامعـه متحمـل مـی شـوند، لذا مصوبـات این جلسـه را با احسـاس مسـئولیت 

مضاعـف پیگیـری تـا عشـایر به آرامش نسـبی برسـند .
در ادامـه ایـن جلسـه مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ضمـن تشـکر از 
همراهـی و همدلـی مدیـران دسـتگاه های اجرایـی گفـت: جلسـات شـورای 
عشـایر یکـی از ظرفیت هـای قانونـی جهـت پیگیـری مسـائل و مشـکالت 
جامعـه عشـایری اسـت کـه مـی توانـد بـه ارائـه خدمـات بهتـر و بـه ارتقـای 

وضعیـت معیشـت بـه جامعـه عشـایری کمـک کنـد. 
روح الـه بهرامـی بـا ارائـه گزارشـی از مصوبـات جلسـه قبـل و پیگیری هـای 
صـورت گرفتـه بـا اشـاره بـه تعییـن تکلیـف مسـیر ایلـراه غـرب شـیراز که در 
طول سـال مشـکالت زیادی برای عشـایر ایجاد شـده افزود: تعریض و اصالح 
کمربنـدی در عـرض 3 متـر بـه طـول 2500 متـر در حاشـیه جـاده کمربندی، 

عالمـت گـذاری و نصـب تابلوهای راهنمایـی، اصالح و تسـطیح ورودی دهانه 
پـل جـاده کمربندی و اجـرای دیواره فنس کشـی جهت پیشـگیری از ورود دام 
بـه فضـای سـبز بیـن دوخـط جـاده کمربنـدی از جمله مـواردی می باشـد که 
بـا اجـرا شـدن آن به مشـکالت عشـایر در ایـن حوزه کمک شـایانی مـی کند. 

اجرای مطالعات نیمه تفصیلی پروژه های بند 
انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزی در مناطق 

عشایری
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: مطالعـات نیمـه تفصیلـی بنـد 
انحرافـی و کانـال انتقـال آب کشـاورزی در مناطـق عشـایری از جملـه تنـگ 
پدونـه شهرسـتان بوانـات و منطقـه عشـایری کشـتیر ممسـنی بـا اسـتفاده از 
اعتبـارات ملـی سـازمان امـور عشـایر ایـران و از طریـق ارجـاع کار بـه بخش 

خصوصـی انجـام خواهـد شـد. 

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اله بهرامی 
افـزود: مطالعـات منطقـه تنگ پودنه شـامل مطالعات پایه و مطالعـات جانمایی، 
طراحـی و نقشـه برداری تاسیسـات مـورد نیـاز طرح بود کـه با توجه بـه الگوی 
کشـت باغـی موجود )سـیب و گـردو(، اقلیم و نـوع و میزان بارش هـای منطقه، 
ترکیبـی از آبیـاری ثقلـی و سیسـتم های نویـن آبیـاری آب انـدوز مدنظـر قـرار 
گرفـت و در حـال حاضـر اسـناد مناقصـه طـرح آمـاده بـوده و بـا تامیـن اعتبار 

الزم، عملیـات اجرایـی نیـز انجام خواهـد پذیرفت. 
وی تصریـح کـرد: منبـع برداشـت آب ایـن پـروژه چشـمه سـارات موجـود در 
منطقـه و یـک حلقـه چاه کشـاورزی بـوده و خط انتقال آب کشـاورزی، شـامل 
سـه کانـال به طـول حـدود 3 کیلومتر اسـت که مسـاحتی در حـدود 55 هکتار 
زمیـن کشـاورزی متعلـق بـه 28 بهره بردار عشـایری تیره مهـدوی از ایل عرب 

را تحـت پوشـش قـرار می دهد. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس بـا بیان اینکـه فعالیت کشـاورزی در کنار 
تولیـد فرآورده هـای دامـی، بخـش دیگـری از اقتصـاد تولیـدی جامعـه عشـایر 
اسـتان فـارس اسـت، خاطـر نشـان کـرد: عشایرسـاالنه حـدود 260 هـزار تن 
انـواع محصـوالت باغی، زراعـی و گیاهان دارویـی را تولید و عرضـه می نمایند 
کـه بیانگـر پتانسـیل بالقوه و بالفعـل این جامعه در اشـتغال و تولید، پیشـگیری 

از مهاجـرت و حاشیه نشـینی در مناطق شـهری و روسـتایی اسـت.
وی بیـان کـرد: در راسـتای "آیین نامـه سـاماندهی عشـایر" و لـزوم توجـه بـه 
ابعـاد اقتصـادی کانون هـای اسـکان و ایجاد اشـتغال و معیشـت پایدار عشـایر 
پـس از یکجانشـینی، مطالعـات مربـوط بـه بنـد انحرافـی و کانـال انتقـال آب 
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کشـاورزی توسـط اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس انجـام گرفتـه اسـت 
و امیـد اسـت سـایر دسـتگاه های اجرایـی بـا توجه بـه تکالیـف متعـدد قانونی 
پیش بینـی شـده، نسـبت بـه ارائـه خدمـات بیـش از پیـش بـه جامعـه تولیدگر 

عشـایر اهتمـام ورزند.

مسائل جامعه عشایری باید از طریق دستگاه های 
اجرایی پیگیری شود

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس گفـت: مسـایل و مشـکالت جامعـه 
بایـد از طریـق دسـتگاههای اجرایـی اسـتان پیگیـری شـود. عشـایری 

فـارس،  اسـتان  عشـایر  امـور  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حجت االسالم و المسـلمین سـید کاظـم موسـوی بـا تاکیـد بر توسـعه و سـال 
جهش تولید، عشـایر را به عنوان سـرمایه کشـور خواند و افزود: برای اسـتفاده 
از تمـام ظرفیـت و پتانسـیل های جامعـه عشـایر باید مسـائل و مشـکالت این 

جامعـه را حـل و ایـن قشـر را مـورد حمایـت قـرارداد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس در ادامـه خاطر نشـان کرد: مسـائلی که 
نیـاز بـه آییـن نامه هـا و دسـتور العمل هـا مـی باشـند بـه قـوه قضائیـه ارجاع 

خواهند شـد.
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس در راسـتای اجرایـی کـردن 
مصوبـات سـفر ریاسـت قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه سـیمای جامعـه عشـایری 
فـارس گفـت: تنـوع شـرایط موجـود در اسـتان فـارس موجـب سـازگاري و 
شـکل گیري بزرگتریـن جامعـه عشـایري کشـور در ایـن اسـتان شـده کـه در 

واقـع قطـب عشـایر کشـور محسـوب مـي شـود. 
روح الـه بهرامـی بـا بیان اینکه جامعه عشـایر اسـتان فارس با جمعیتـی بالغ بر 
148 هـزار نفـر جمعیـت، مشـتمل بـر 27 هزار خانـوار که بیشـترین نقش را در 
تولیـد کشـور ایفـا می کنند، افـزود: عشـایر در همه عرصه هـا از جملـه مبارزه، 
مقاومت، ایسـتادگی و تولید، کارنامه درخشـانی از خود به جای گذاشـته اسـت.

وی بیـان کـرد: مسـایل و مشـکالت مطروحـه جامعـه عشـایر از جملـه مراتع، 
ایـل راه هـا، اسـکان، آنتن دهـی تلفن همـراه، بیمـه اجتماعی، امنیـت و تعلیم 
و تربیـت عشـایر باید بیشـتر مـورد حمایت قرار گیـرد تا از تمـام ظرفیت بالقوه 

شود. اسـتفاده  عشایر 
گفتنـی اسـت جلسـه بررسـی مصوبـات سـفر ریاسـت قـوه قضائیـه به اسـتان 
فـارس در حـوزه عشـایر بـه ریاسـت مدیـر کل دادگسـتری اسـتان فـارس و 
بـا حضـور مدیـران کل امور عشـایر، ارتباطـات و فنـاوری اطالعات، نوسـازی 
مـدارس، فرماندهـی نیـروی انتظامـی، صنـدوق بیمـه روسـتائیان و عشـایر، 
فرماندهـی سـپاه عشـایر و مدیریـت آموزش و پرورش عشـایر سـیار در سـالن 

جلسـات دادگسـتری اسـتان فـارس برگزار شـد.

تامین آب پایدار برای 2300 خانوار عشایری
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس در نشسـت با اصحاب رسـانه به مناسـبت 
روز خبرنـگار گفـت: در سـال 99 پـروژه تامیـن آب پایدار با پیشـرفت 90 درصد 
بـه منظـور بهره بـرداری 2380 خانـوار عشـایری با اعتبـاری بالغ بـر 22 میلیارد 
تومـان از بنـد ه تبصره 4 صندوق توسـعه ملـی قانون بودجه سـال 1398 تامین 

اعتبـار و در تمام مناطق عشـایری اجرا شـد. 
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل بهرامی 
بـا اشـاره بـه جمعیـت 147 هـزار نفـری عشـایر فـارس در ترکیب سـه قومیت 
ایل قشـقایی، خمسـه و لر با 11 طایفه مسـتقل افزود: اکثریت عشـایر به شـغل 

دامداری مشـغول هستند.
وی خاطـر نشـان کـرد: 67 درصـد از مراتـع اسـتان فـارس در اختیـار عشـایر 
کوچـرو مـی باشـد، 20 هـزار تـن گوشـت قرمـز کـه یـک سـوم گوشـت قرمز 

اسـتان فـارس اسـت، توسـط عشـایر تامیـن می شـود.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه عشـایر سـه میلیـون دام سـبک را مدیریت 
مـی کننـد، بیـان کـرد: در اسـتان فـارس 147 هـزار و 274 نفـر عشـایر معادل 
27 هـزار و 275 خانـوار پنـج نفـره وجود دارند و عشـایر فارس سـاالنه 57 هزار 

مترمربـع فـرش تولید مـی کنند.
وی اظهـار کـرد: عشـایر در شـکل گیـری فعالیت هـای سیاسـی، فرهنگـی و 
اجتماعـی نقـش بـارزی ایفـا کردنـد و در شـکل گیـری نظـام اسـالمی فعالیت 
داشـته اند و حاصـل ایـن فعالیـت تقدیـم دو هزار شـهید گلگون کفن به اسـالم 

و انقـالب اسـالمی می باشـد.

بهرامـی تصریـح کـرد: در مناطـق عشـایری بـه خاطر محیـط باز و رفـت و آمد 
کمتـر عشـایر بـه شـهرهای بـزرگ، برنامـه ریـزی جهـت تعویـق کـوچ، توزیع 
ماسـک و ضـد عفونـی و هشـدارهای بهداشـتی در مدیریـت کـوچ و اسـتقرار 
اکیپ هـای بهداشـتی در مناطـق عشـایری، علـی رغـم غربالگـری 120 هـزار 
نفـر عشـایر خوشـبختانه مـورد فوتی بر اثـر بیماری کرونا گزارش نشـده اسـت. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه در چهـار طـرح، 
خدمت رسـانی بـه عشـایر سـیار انجـام می شـود کـه یکـی از طرح هـا عملیات 
اجرایـی اسـکان اسـت، تاکیـد کـرد: برای عشـایری کـه عالقمند به اسـکان به 
صـورت اختیـاری هسـتند، عملیـات تعییـن مکان شـکل مـی گیـرد و مثل یک 
روسـتای جدیـد در مناطـق مرتعـی و عرضی خودشـان سـکنی داده می شـوند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مکان هـا بـه عنـوان »کانون توسـعه« مشـخص 
می شـوند کـه 220 کانـون مطالعـه و طراحـی شـده اسـت، یـادآور شـد: 130 
کانـون توسـعه در فـارس فعـال شـده کـه هفـت هـزار خانـوار در آن زندگـی 

می کننـد.
بهرامـی بـا اشـاره به طرح آبرسـانی به عشـایر، اذعان کرد: آب رسـانی سـیار به 
عشـایر عالقمنـد به کوچ، توسـط دولت بـا 52 دسـتگاه کامیون تانکر آبرسـانی 
انجـام و سـاالنه 800 هـزار مترمکعـب آب جهت شـرب خانواده های عشـایری 
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و دام هـای آنهـا بین عشـایر توزیع می شـود.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه تامیـن علوفـه و آرد از 
دیگـر خدماتـی اسـت کـه سـاالنه توسـط اتحادیـه و شـرکت های عشـایری 
انجـام می شـود کـه حـدود 75 هـزار تـن علوفـه در اختیـار جمعیـت عشـایری 
قـرار می گیـرد، اضافـه کـرد: مدیریـت در کـوچ و خدمـات در کـوچ از دیگـر 

می باشـد. کل  اداره  برنامه هـای 
وی با اشـاره به اینکه تمام سرپرسـتان خانوار عشـایر اسـتان عضو تشـکل های 
عشـایری اسـت، افزود: مسـائل فرهنگی، اقتصـادی و اجتماعی عشـایر به طور 

سـالیانه رصد می شود. 
بهرامـی بیـان کرد: یکـی از طرح هـای مهم، طـرح زنجیره تولید گوشـت قرمز 
اسـت کـه دام هـا پرواربندی می شـوند و تسـهیالت کم بهـره برای ایـن حوزه 
در اختیـار عشـایر قـرار می گیرد کـه تاکنـون 740 میلیارد ریال آن جذب شـده 
کـه در ایـن راسـتا 189 هـزار راس دام سـبک پـروار شـده اسـت و ایـن طـرح 
زمـان چـرای دام در مرتـع را کاهش می دهد و در همین راسـتا تولید سـه هزار 

و 300 تـن گوشـت قرمـز افزایش یافته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ترویـج انرژی هـای پـاک مهمتریـن اولویـت اداره 
کل امـور عشـایر اسـت کـه در همیـن راسـتا توزیـع حمام هـای خورشـیدی، 
فانوس هـای خورشـیدی و غیـره در دسـتور کار قـرار گرفتـه، تصریـح کـرد: 
همچنیـن تعـداد 117 جایـگاه نفت سـفید احداث کـه از این تعـداد 112 جایگاه 
عاملیـت شـرکت نفـت را اخـذ نمـوده و تعـداد 99 جایـگاه سـیلندر توزیـع گاز 
احـداث و تحویـل شـرکت های تعاونی جهت خدمات رسـانی کپسـول های گاز 

بـه متقاضیان عشـایر شـده اسـت. 
بهرامـی افـزود: اعتبارات ارزش افـزوده در قالب 110 پروژه عمرانـی با اعتباری 
بالـغ بـر 70 میلیـارد ریال جهـت بهره بـرداری 600 خانوار عشـایری در مناطق 

عشـایری فارس اجرایی شـده است. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بیـان کـرد: سـاالنه 57 هـزار متـر مربع 
فـرش دسـتباف توسـط بانـوان عشـایری تولیـد کـه معـادل 44 درصـد فـرش 

دسـتباف اسـتان را تامیـن مـی کنند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه راه انـدازی کانکس هـای سـیار بهداشـت در مناطـق 
عشـایری شـکل گرفتـه اسـت، تاکید کرد: در سـال گذشـته به همت دانشـگاه 
اسـتان  امـور عشـایر  اداره کل  بـا همـکاری  فـارس  اسـتان  پزشـکی  علـوم 
شـاخص برخـورداری بهداشـت در عشـایر 20 درصـد بـود که با راه انـدازی این 
کانکس هـا شـاخص 37 درصـد شـده اسـت و امسـال 19 کانکـس بهداشـت 

عشـایر تامین شـد.
بهرامـی خاطـر نشـان کـرد: در حـوزه بانـوان عشـایری 80 صنـدوق اعتبـارات 
خـرد زنـان عشـایری راه انـدازی شـده اسـت کـه حـدود دو هـزار نفـر از زنـان 
عشـایری تحـت پوشـش ایـن صندوق هـا قـرار دارنـد و تسـهیالت در اختیـار 
ایـن افـراد قـرار می گیـرد که نزدیک بـه 37 میلیـارد ریال تسـهیالت در اختیار 
صندوق هـای خـرد قرار داده شـده کـه در حوزه اشـتغال خانگی، صنایع دسـتی 

و گیاهـان دارویـی فعالیـت مـی کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه عشـایر دو راهبـرد اصلـی را دنبال مـی کنیم 
کـه اول تـالش بـرای توسـعه شـاخص های زندگی عشـایر از قبیل بهداشـت، 

آمـوزش و مسـکن می باشـد، افزود: راهبـرد دوم ایجاد تنوع در اشـتغال و تولید 
عشـایر اسـت کـه پنـج محـور را در ایـن زمینـه دنبال مـی کنیم کـه کمک به 
راه انـدازی اقامتـگاه بـوم گـردی عشـایر، کمـک در زنجیـره گوشـت قرمـز و 
گیاهـان دارویـی از نمونه آن اسـت و تا پایان برنامه ششـم سـالیانه 5 درصد در 

حوزه هـای پنـج گانه تنـوع ایجـاد گردد. 

تاکید بر راه اندازی مجتمع دامداری
در جامعه عشایری

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فـارس در دیدار بـا نماینده مردم شهرسـتان های 
داراب و زرین دشـت در مجلس شـورای اسـالمی گفت: اشـتغال پایـدار و تنوع 
بخشـی بـه اشـتغال عشـایر را از برنامه هـای سـازمان امـور عشـایر برشـمرد و 
ابـراز امیـدواری کـرد بـا توجـه بـه زیـر سـاخت های آن بتوانیـم مشـکالت و 

معظـالت این جامعـه را حـل نماییم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی بـا بیـان اینکـه در دولـت تدبیـر و امید ظرفیت هـای قانونـی خوبی در 
جهـت افزایش معیشـت عشـایری دیده شـده از بـذل توجه و حسـن نظر دولت 

و نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی تشـکر کرد. 
وی افزود: تسـهیالت خشکسـالی و تسـهیالت زنجیـره تولید گوشـت قرمز که 

از سـنوات قبـل آغـاز شـده بود در سـال جاری نیـز ادامه خواهد داشـت.
در ادامـه ایـن دیـدار نماینـده مـردم شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت در 
مجلس شـورای اسـالمی بـا بیان اینکه یکـی از مطالبات مهم جامعه عشـایری 
سـاخت مجتمـع دامـداری اسـت بـر راه انـدازی آن در جامعـه عشـایری تاکیـد 

. کرد
محمـد جـواد عسـکری گفت: یکـی از بخش هـای اثر گـذار در تحقـق اهداف 
سـال جهـش تولید دامداران عشـایری هسـتند که عـالوه بر تامین نیـاز جامعه 

و منطقـه در زمینـه اشـتغال پایـدار برای اسـتان نیـز نقش موثـری دارند. 
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه به هزینـه پایین و تولیـدات باالی دام جامعه عشـایر 

سـاخت ایـن مجتمع ها الزامی اسـت. 
عسـکری بـر خدمات رسـانی مطلوب به جامعه عشـایری تاکید کـرد و در ادامه 
بازدیـد از مناطـق عشـایری شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت با اشـاره به 
ویژگی هـای بـارز جامعـه عشـایری، گفت: آمـاده هرگونـه همـکاری در جهت 

ارتقـای وضعیت معیشـت جامعه عشـایری هسـتیم. 
در ایـن بازدیـد چهـره به چهره ضمن اینکه عشـایر درخواسـت ها و مشـکالت 
خـود از جملـه راه دسترسـی، آب شـرب انسـان و دام، بهداشـت و بیمـه دام، 
تسـهیالت، مجتمـع دامـداری و صندوق هـای خـرد زنـان عشـایری را مطـرح 
کردنـد، دسـتورات الزم در جهـت پیگیری مطالبات عشـایر ایـن مناطق صادر و 

مقـرر گردیـد پیگیری هـای الزم در ایـن زمینـه بـه عمـل آید. 
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مدیر كل امور عشایر استان فارس:
راه اندازی طرح CBR برای معلولین

جامعه عشایر فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس از اجـرای طـرح "خدمـات توانبخشـی 
مبتنـی بـر جامعـه" یـا "CBR" خبـر داد و گفـت: تاکنـون 1600 توانخـواه 

ارایـه می شـود. عشـایری شناسـایی و خدمـات الزم بـه آنهـا 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی افـزود: طـرح مذکور در راسـتای اجرای قانـون حمایت از حقـوق افراد 
دارای معلولیـت و بـه منظـور گسـترش ارائـه خدمـات توانبخشـی مبتنـی بـر 

راه اندازی شـد. جامعـه 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه منظـور ارائـه خدمـات بـه جامعـه 
عشـایری و حـل مشـکالت معلولین تفاهم نامـه چهار جانبه ای بیـن اداره کل 
امـور عشـایر اسـتان فـارس، اداره کل بهزیسـتی، آمـوزش و پرورش عشـایر و 

سـپاه عشـایر اسـتان منعقد شـده است.
وی هـدف از امضـای تفاهـم نامـه را شناسـایی، نیازسـنجی و ارائـه خدمـات 
آموزشـی، توانمندسـازی و خدمـات توانبخشـی مبتنـی بـر جامعـه بـه عشـایر 
دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد: بـا عملیاتی کردن ایـن طرح اثر بخشـی آن را 

در ارتقـاء وضعیـت معلولیـن در خانوارهـای عشـایری شـاهد باشـیم.

 جلوگیری از زیان کشاورزان با خرید حمایتی گوجه 
فرنگی در فارس

مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس گفـت: با خرید حمایتـی یارانه ای 
گوجـه فرنگـی از 5 هـزار میلیـارد ریـال زیان کشـاورزان این اسـتان جلوگیری 

. شد
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اهلل 
رحیمـی بـا اشـاره بـه ورود شـبکه تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس در خریـد 
حمایتـی گوجـه فرنگی، ابـراز کرد: همزمان بـا کاهش قیمت گوجـه فرنگی در 
سـطح کشـور و با اعالم دسـتورالعمل خرید گوجه فرنگی همراه با اسـتان های 
جیرفت، خراسـان جنوبی و بوشـهر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس نیز 

بـا پیگیـری صـورت گرفتـه، موفق بـه دریافت مجوز خرید شـد.
وی تصریـح کـرد: در سـال جاری از سـطح 24 هزار و 70 هکتـار گوجه فرنگی 
در اسـتان فـارس، یـک میلیـون و 400 هـزار تن گوجه تولید شـده کـه در آغاز 
فصـل برداشـت قیمـت گوجـه فرنگـی در بـازار حـدود 5 هـزار ریـال بـود امـا 

خریـد گوجـه توسـط دولـت بـه قیمـت 
ده هـزار ریال سـبب افزایـش قیمت در 
بـازار شـد و هـم اکنـون هرکیلـو گوجه 
فرنگـی در میدان به قیمـت کیلویی 15 

هـزار ریـال بـه فروش می رسـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: 
امسـال خریـد گوجـه فرنگـی در قالـب 
یارانـه ای انجـام شـد بـه ایـن ترتیـب 
کـه پرداخـت تقریبـا 70 درصـد از پول 
گوجـه بـه عهـده کارخانـه دار و باقـی 

مانـده آن بـه صـورت یارانـه از طـرف دولـت بـه کشـاورز پرداخت می شـود اما 
در سـال زراعـی گذشـته خرید گوجـه به صـورت حمایتی انجام شـد و کل پول 

خریـد را دولـت پرداخـت کـرد.
وی افـزود: خریـد حمایتـی گوجـه فرنگـی در قالـب یارانه ای همزمـان با فصل 
برداشـت در شهرستان های زرین دشـت، داراب، فراشـبند، قیروکارزین، کازرون 
و ممسـنی آغـاز شـد و گوجـه خریـداری شـده در 12 کارخانـه صنایـع تبدیلـی 

طـرف قـرارداد در شهرسـتان های کازرون و مرودشـت فرآوری شـد.
وی بـا بیـان اینکـه درخریـد یارانه ای امسـال رب گوجـه متعلق بـه کارخانه دار 
اسـت، تاکیـد کـرد: وجه بخش یارانـه ای گوجه فرنگـی به احتمال زیـاد تا یک 
مـاه آینـده از طـرف دولـت به حسـاب کشـاورزان پرداخت خواهد شـد و سـهم 
کارخانـه هـم طبـق تضامینـی که اخذ شـده بین یک مـاه تا 45 روز به حسـاب 

کشـاورزان پرداخت خواهد شـد.

رعایت الگوی کشت در قالب زنجیره تولید
وی در خصـوص الـزام رعایـت الگـوی کشـت اعالمـی توسـط وزارت جهـاد 
کشـاورزی، بیـان کـرد: الگوی کشـت زمانـی می تواند موثر باشـد کـه در قالب 
یـک زنجیـره کامـل اجرا شـود و صـرف اینکـه کشـاورز را از کشـت محصولی 

منـع کنیـم زنجیـره تولیـد تکمیل نخواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه کاهـش 30 درصدی سـطح زیر کشـت گوجه 
فرنگـی امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته گفت: بـا الگوی کشـت سـنتی که در 
حـال حاضـر توسـط کشـاورزان انجـام می شـود عـالوه بـر ضـرر و زیانـی که 

متوجـه کشـاورزان می شـود سـبب زیـان دولـت هم می شـود.
رحیمـی اضافـه کرد: قرار اسـت الگوی کشـتی از طرف وزارت جهاد کشـاورزی 
از شـهریور مـاه سـال جـاری اجرایـی شـود امـا موفقیـت ایـن طـرح منـوط به 
برنامـه ریـزی زنجیـره کامـل از تولیـد تـا بـازار مصـرف داخلـی و فـرآوری و 

صـادرات محصوالت اسـت.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس بیـان کـرد: عمـده مشـکل در 
اقتصـاد کشـاورزی در حـال حاضر فقط افزایش سـطح زیر کشـت و مـازاد تولید 
در بـازار نیسـت بلکـه مدیریـت بازار امسـال تحـت تاثیر شـرایط متفاوتـی قرار 
گرفتـه اسـت کـه یکـی از آن شـرایط رکـود اقتصـادی و تعطیلـی بنگاه هـا بـه 
دلیـل شـیوع ویـروس کرونا اسـت کـه عمـاًل برنامه ریـزی را با مشـکل مواجه 
کـرده اسـت و هـر جزیـی از زنجیـره تولیـد کـه بـا مشـکل مواجـه شـود عماًل 

حرکـت قسـمت های بعـدی را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهد.

بیش از 200 هکتار از مزارع تعاونی تولید به کشت 
محصوالت گواهی شده اختصاص یافت

محصوالت گواهی شده گامی مهم درعرصه سالمت غذا و جامعه
مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس از اختصاص بیش از 200 هکتار از 
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اراضـی شـرکت های تعاونـی تولید به کشـت محصوالت گواهی شـده خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت 
الـه رحیمـی گفـت: کشـاورزی به عنـوان تامیـن کننده اصلـی غذای مـورد نیاز 
مـردم جامعـه در دهه های اخیر شـاهد پیشـرفت های شـگرفی شـده و توانسـته 
بـا افزایـش کمیـت تولیـدات، سـهم بسـزایی در افزایـش امنیـت غذایـی ایفـا 

 . ید نما
وی افـزود: اطمینـان از کیفیـت و سـالمت مواد غذایی به طور جـدی مورد توجه 
مسـئولین و برنامـه ریـزان بخش کشـاورزی و مـردم قرار گرفته اسـت و کیفیت 
و سـالمت محصـوالت کشـاورزی نیز برآینـدی از وضعیت و کیفیـت خاک، آب، 
نهاده هـا و موجـودات زنـده اسـت کـه تحـت مدیریـت درسـت می تـوان آن را 

ارتقا بخشـید.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اسـتفاده از تکنولوژی هـای نوین درجهت 
ارتقـای ارزش افـزوده محصـوالت کشـاورزی، امـری حیاتی اسـت کـه در این 
راسـتا شـرکت های تعاونـی تولیـد فارس بـا به کارگیـری دانش فنـی در جهت 
ارتقـا ارزش افـزوده محصـوالت کشـاورزی و افزایـش سـطح درآمـد و رونـق 

اقتصـادی بخش کشـاورزی اسـتان گام برمـی دارند.
وی بـا اشـاره به تولیـد محصوالت گواهی شـده در شـرکت های تعاونـی تولید 
تحت پوشـش شـبکه تعاون روسـتایی تصریح کـرد: با توجه بـه محدودیت های 
منابـع و موانـع پیـش روی تولیـد، افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح، افزایـش 
سـالمت و کیفیـت غذا و اسـتفاده بهینـه از نهاده ها در محصوالت گواهی شـده 
عـالوه بـر حفظ سـالمت خاک، سـالمت جامعـه را نیـز در پی خواهد داشـت .

رحیمی با بیان اینکه محصول گواهی شـده محصولی اسـت کـه در آن باقیمانده 
سـموم، آفت کش هـا و عناصـر سـنگین و آالینـده از حـد مجاز پایین تر اسـت و 
از نظـر تغذیـه ای به انـدازه کافی حـاوی عناصر غذایی برای سـالمت انسـان و 
دام اسـت، اظهـار کـرد: در سـال زراعی 99-98 بیـش از 200 هکتـار از اراضی 
شـرکت های تحـت پوشـش اتحادیـه تعاونی تولید اسـتان فارس تحـت نظارت 

مدیـران کنتـرل کیفی به کشـت محصوالت گواهی شـده اختصـاص یافت .
وی تاکیـد کـرد: محصـوالت گواهـی شـده در شـرکت های تحـت پوشـش 
اتحادیـه تعاونـی تولیـد اسـتان فـارس شـامل: شـرکت تعاونـی تولیـد مظفری 
کـوار 150 هکتـار پیـاز، اتحادیـه تعاونـی تولیـد اقلیـد 23 هکتـار هویج، سـیب 
زمینـی، لوبیـا و پیـاز، شـرکت تعاونـی تولید ارسـنجان 54 هکتار گوجـه فرنگی 
و شـرکت تعاونـی تولیـد طـالی سـفید اسـتهبان 2 هکتـار انجیر کاشـته شـده 

ست. ا
رحیمـی تصریـح کـرد: آنالیز و کنترل در مـوارد مدنظر به طور مثـال عدم وجود 
نیتـرات، سـرب، آنتـی بیوتیـک و ... مطابـق بـا اسـتانداردها و آیین نامه هـای 
مربوطـه انجـام می شـود و فرآینـد بازرسـی بـرای ایـن محصوالت بـه صورت 

مـوردی بـوده و در آن رابطـه گواهـی صادر می شـود.
قانـون  براسـاس  گفـت:  محصـوالت  ایـن  تولیـد  رونـد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اسـتان،  در  کشـاورزی  تولیـدات  فرآینـد  کـردن  علمـی  بهـره وری،  افزایـش 
باعـث اشـتغال زایی خواهـد شـد امـا تولیـد محصـوالت گواهـی شـده تـوام با 
هزینه هـای بیشـتری برای کشـاورزان اسـت و در ایـن زمینه کشـاورزان انتظار 
دارنـد تـا محصـوالت آن ها در بـازار بـا قیمت باالتری بـه فروش برسـد که در 
ایـن زمینـه بـرای حل ایـن مشـکل و جبـران هزینه های کشـاورزان یکسـری 

تسـهیالت و یارانه هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اسـتقرار کشـاورزی پایدار منجر به سـود 
بخشـی اقتصـادی و اجتماعـی می شـود چـون یکـی از اجـزای تشـکیل دهنده 
بسـتر های کشـاورزی خـاک اسـت که بـه عنوان بسـتر اصلی کشـت گیاهان و 
رشـد آن محسـوب می شـود و سـالمت خـاک منجـر بـه تولید محصول سـالم 

می گـردد.
وی یـاد آور شـد: اسـتفاده از تکنولـوژی نویـن در جهـت ارتقـای ارزش افزوده 
محصـول سـالم و سـالمت افـراد جامعه تاثیـر بسـزایی دارد و اسـتفاده از رژیم 
غذایی سـالم و مناسـب می توانـد نقش موثـری در افزایش سیسـتم ایمنی بدن 

در مقابـل بیماری ها داشـته باشـد.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

مدیركل دامپزشکی استان فارس:
ذبح دام عید قربان فقط در کشتارگاه انجام شد

نظارت بر ذبح بهداشتی بیش از 4 هزار راس دام در فارس

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفت: بـا توجه به شـیوع بیمـاری کرونا و 
پیشـگیری از بـروز بیماری هـای مشـترک بین دام و انسـان و براسـاس ابالغ 
شـیوه نامـه نظارت بهداشـتی از سـوی سـازمان دامپزشـکی کشـور بـه منظور 
حفـظ سـالمت شـهروندان، امسـال ذبـح دام در روز عید سـعید قربـان فقط در 
کشـتارگاه های دام اسـتان و تحـت نظارت هـای کارشناسـان دامپزشـکی و 

ناظریـن ذبح شـرعی صـورت پذیرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، حمیدرضـا 
ناظمـی افـزود: دام هـای نذری در کشـتارگاه ها قربانی و تمامی کشـتارگاه های 

اسـتان از سـاعت 7 تـا 13 آمـاده خدمات  رسـانی بـه شـهروندان بودند.
وی تصریـح کـرد: در روز عیـد سـعید قربـان 77 اکیـپ نظـارت بهداشـتی بـه 
همـراه 42 نفـر ناظـر ذبـح شـرعی در کشـتارگاه های اسـتان بر رونـد ذبح دام 
قربانـی نظـارت داشـتند کـه عـالوه بر دام هـای ذبـح شـده 889 راس دام نیز 

به لحـاظ بهداشـتی معاینه شـدند. 
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت: در روز عیـد قربان 4 هـزار و 762 
راس دام زنـده شـامل شـتر، گاو، گوسـفند و بـز، معاینـه و با نظارت شـرعی و 

بهداشـتی در کشـتارگاه های دام ایـن اسـتان ذبح شـدند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: نیکـوکاران با توجـه به شـرایط خاص 
شـیوع ویـروس کرونـا، بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و بـا اسـتفاده از 
ماسـک و دسـتکش بـه نزدیـک ترین کشـتارگاه محل سـکونت خـود مراجعه 

نمودند.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت کشـتارگاه های دام در روز عید قربان اظهـار کرد: با 
هماهنگی هـای بـه عمـل آمده نظارت بهداشـتی و شـرعی در کشـتارگاه های 

دام اسـتان در روز عیـد قربـان به صـورت رایگان انجام شـد.
ناظمـی بـه شـهروندان توصیـه کـرد: از مصرف گوشـت تـازه خودداری شـود 
و گوشـت تـازه را حداقـل بـه مـدت 24 سـاعت در دمـای صفـر تـا 4 درجـه 
سـانتیگراد یخچـال نگهـداری و پـس از آن نسـبت بـه مصـرف و یـا منجمـد 

کـردن آن اقـدام نمایند.
وی اظهـار کـرد: در نظارت هـای بـه عمـل آمـده توسـط ناظرین دامپزشـکی 
بـا ضبـط کامـل هفـت الشـه و اصـالح تعـداد 88 الشـه دام، در مجمـوع از 
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
صاحبه راستی

ورود مقـدار هشـت هـزار و 589 کیلوگـرم گوشـت غیرقابل مصـرف به چرخه 
مصـرف عمومـی جلوگیـری بـه عمـل آمد.

اظمـی در پایـان تصریح کرد: سـامانه پیـام گیر 1512 آماده دریافت گزارشـات 
در سراسـر اسـتان بوده و در شهرسـتان ها، ادارات دامپزشکی آماده پاسخگویی 
و راهنمایـی شـهروندان هسـتند و شـهروندان می توانند جهت دریافت لیسـت 
و آدرس کشـتارگاه های دام اسـتان بـه پورتـال اداره کل دامپزشـکی اسـتان 

فـارس بـه نشـانی fars.ivo.ir مراجعه کنند.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

انتصاب مسئول جدید حراست موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز 

بـا صـدور حکمـی از سـوی مدیر حراسـت موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم 
سـازی رازی، حسـن باصـری به عنوان مسـئول حراسـت شـعبه جنوب کشـور 

این موسسـه در شـیراز منصوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، مراسـم تودیع مسـئول سـابق و معارفه مسـئول جدید حراسـت 
موسسـه رازی شـعبه جنـوب کشـور با حضـور علی شـیرازی نژاد رئیس شـعبه 
شـیراز، ملـک زاده مدیـر و عظیمـی معاون حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
جهـاد  سـازمان  وابسـته  دسـتگاه های  حراسـت  مسـئوالن  فـارس،  اسـتان 
کشـاورزی اسـتان فـارس و جمعـی از مدیـران و همـکاران ایـن موسسـه در 

سـالن آمفـی تئاتـر ایـن شـعبه برگزار شـد.
در ایـن آییـن در حکمی از سـوی رضا صادقیان رئیس حراسـت موسسـه رازی 
کشـور، حسـن باصری به عنوان مسـئول حراسـت موسسـه رازی شـعبه جنوب 

کشـور در شـیراز معرفی و از زحمات رئیس پیشـین تشـکر و قدردانی شـد.
در بخشی از این حکم آمده است:

"نظـر بـه تعهـد، سـوابق و تجربیـات جنابعالی، به موجـب این حکم بـه عنوان 
مسـئول حراسـت موسسه سـرم سازی رازی شـعبه شـیراز منصوب می شوید."
در ایـن مراسـم محمدجعفر ملک زاده مدیر حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس با قدردانی از اقدامات انجام شـده در موسسـه رازی شـعبه شیراز، 
یکـی از رسـالت های مهـم ایـن موسسـه را حفظ دسـت آوردهای ارزشـمندی 
دانسـت کـه در ایـن چنـد سـال در زمینـه تحقیـق و تولیـد بـه آن دسـت پیدا 

کرده اسـت. 

توزیع بیش از 71000 تن کود شیمیایی اوره
در استان فارس

سرپرسـت شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بیش از 
71000 تـن کـود شـیمیایی اوره در اسـتان فـارس توزیـع شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیـد ابراهیمـی زاده افـزود: در 5 ماهـه نخسـت سـال 99 مقـدار 71 هـزار تن 
کـود اوره در سـطح اسـتان فـارس توزیـع گردیـده کـه نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته از رشـد 33 درصدی برخـوردار بوده اسـت.
وی بیـان کـرد: کـود شـیمیایی اوره از محل تولیـدات مجتمع های پتروشـیمی 
کشـور من جمله پتروشـیمی شـیراز تامین و از طریق کارگزاران رسـمی شـرکت 

خدمـات حمایتی کشـاورزی بین کشـاورزان مختلف اسـتان توزیـع می گردد.
وی خاطـر نشـان کـرد: توزیـع ایـن نهـاده در اسـتان در 5 ماهه نخسـت سـال 
جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته نزدیـک بـه 18000 تن بیشـتر 
بـوده اسـت و ایـن میـزان کود توسـط بیـش از 400 کارگـزاری فعال در سـطح 

شهرسـتان هـای اسـتان توزیع شـده اسـت.
ابراهیمـی زاده تصریـح کـرد: بـا پایـان یافتن فصل کشـت صیفی در اسـتان، از 
ابتـدای شـهریورماه توزیـع کودهای شـیمیایی مورد اسـتفاده در کشـت شـتوی 

اسـتان آغـاز و تـا پایـان سـال به همیـن منـوال ادامه خواهد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط مناسـب و مطلـوب تحویـل و توزیـع کـود مذکـور، از 
کارگزاران و مدیریت های جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان درخواسـت 
کـرد نسـبت بـه خرید سـهمیه های تخصیصـی خود برای کشـت شـتوی اقدام 

نماینـد تـا در روزهـای اوج مصـرف و پیـک تقاضـا با مشـکلی مواجه نشـوند.

نمونه برداری از اوره گرانول و پریل
پتروشیمی شیراز

سرپرسـت شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: از اوره 
گرانـول و پریـل پتروشـیمی شـیراز نمونـه بـرداری شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید 
ابراهیمـی زاده افـزود: در راسـتای اسـتقرار نظـام تضمیـن و کنترل کیفیـت کودهای 
شـیمیایی، نماینـده اعزامـی ایـن شـرکت در تاریـخ 28 مردادمـاه 99 اقـدام بـه تهیه 
نمونـه از کـود اوره گرانـول و پریل کشـاورزی از محل خط تولید کارخانه پتروشـیمی 

است. نموده  شـیراز 
وی تصریـح کـرد: نمونه هـا پس از تهیه، بسـته بندی، صورتجلسـه و جهـت آنالیز به 
آزمایشـگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشـاورزی کرج ارسـال خواهد شـد.
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برداشت گندم از مزرعه سیمیت در ایستگاه 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

رئیـس ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی زرقـان گفت: برداشـت 
گنـدم از مزرعـه سـیمیت در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

زرقـان انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، افشـار اسـتخر افـزود: در این برداشـت با توجه بـه آمار 
اختـالف بیـن تیمارهـای مختلـف تنـاوب و یـا کشـت مرسـوم و حفاظتـی بـه 

وضـوح قابـل مشـاهده بود. 
وی تصریـح کـرد: نتیجـه عملکـرد کمباینـی پـروژه گنـدم بنیـان، پالتفـرم 
تحقیقاتـی کشـاورزی حفاظتی در ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی 
زرقـان در سـال زراعـی 99-98، پـس از 3 سـال کاربـرد سـامانه کشـاورزی 
حفاظتـی سـناریو برتـر نسـبت بـه شـاهد کشـت مرسـوم کشـاورز در شـرایط 

کشـاورزی حفاظتـی بـه دسـت آمد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: تنـاوب زراعـی "گندم – مـاش – گلرنگ 
– مـاش" در شـرایط بـی خـاک ورزی و حفـظ بقایای گیـاه قبلی مـاش، میزان 
مصـرف بـذر 150 کیلوگـرم در هکتـار و آبیـاری قطـره ای نـواری تیـپ بـا 
عملکـرد 4/7 تـن در هکتـار برتـری داشـت و میـزان کل کـود اوره مصرفی در 

ایـن تنـاوب نیـز 200 کیلوگـرم در هکتـار بود.
وی بیـان کـرد: در حالـی کـه در روش کشـت مرسـوم خـاک ورزی مرسـوم 
کشـاورز و تنـاوب زراعـی گنـدم – ذرت علوفه ای بـا میزان بـذر 250 کیلوگرم 
در هکتـار و مصـرف کل کـود اوره 350 کیلوگـرم در هکتـار و آبیـاری غرقابی، 

عملکـرد دانـه 6/5 تـن در هکتـار بـه دسـت آمد. 
اسـتخر تاکیـد کـرد: دومین تنـاوب زراعی برتر نسـبت به شـاهد تنـاوب "گندم 
– مـاش- کلـزا – سـویا" در شـرایط بـی خـاک ورزی و حفـظ بقایـای سـویا با 
میـزان مصـرف بـذر 150 کیلوگـرم در هکتار و آبیـاری قطره ای نـواری )تیپ( 
بـا عملکـرد 9/5 تـن در هکتار و مصرف کـود اوره 200 کیلوگـرم در هکتار بود.

 
برای اولین بار در ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی داراب 

برداشت ذرت علوفه ای بهاره 
رییـس ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعـی داراب گفت: بـرای اولین 
بـار کشـت ذرت علوفـه ای بهاره در مزارع ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی داراب 

انجـام گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، سـیروس طهماسـبی افـزود: رقـم اسـتفاده شـده برای 
کشـت ذرت علوفـه ای، رقـم 704 بوده که کاشـت این رقـم در اواخر فروردین 

مـاه 99 انجـام گردید. 
وی بیـان کـرد: بـا توجه به اتمـام آبیاری گنـدم در نیمه دوم اردیبهشـت ماه در 
شهرسـتان داراب و در دسـترس بـودن آب آبیـاری در فاصله قطـع آبیاری گندم 
تـا شـروع کشـت تابسـتانه در اوایـل مـرداد مـاه کشـت محصـوالت علوفه ای 
می توانـد سـبب بهره وری مناسـب از منابـع آب و اراضی جهـت تولید اقتصادی 
محصوالت علوفه ای باشـد و از این رو اراضی مناسـب این ایسـتگاه تحقیقاتی 

بـه کشـت ذرت علوفه ای اختصـاص یافت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: محصـول قابل توجـه ای ذرت علوفه ای از 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

اراضـی کشـت شـده در این ایسـتگاه برداشـت گردید کـه می تواند بـا توجه به 
کمبـود علوفـه جهـت تامین خوراک دام در این فصل از سـال مطلوب باشـد.

وی تصریـح کـرد: تولیـد ذرت علوفـه ای بهـاره از جنبـه اقتصـادی و همچنین 
بهـره وری بیشـتر از منابـع منطبق بر سیاسـت های اقتصاد مقاومتـی در بخش 

تولیدات کشـاورزی اسـت.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

عرضه دانش و فناوری توسط مراکز خدمات 
کشاورزي غیر دولتی

مجری مراکز خدمات کشـاورزي غیردولتی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: اسـتقرار و توسـعه مراکـز فرصت هـای 
شـغلی جدید متناسـب با شـرایط اقتصادی و اقلیمی بخش و حرکت به سـمت 
کشـاورزی نویـن از طریـق ورود دانش روز به عرصه های کشـاورزی در سـطح 

شهرسـتان و دهسـتان را فراهم کرده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، زینـب محمـدی با اسـتناد به نظام صـدور مجوز مراکـز خدمات 
کشـاورزي غیـر دولتـی اظهـار کـرد: ایـن مراکـز بـا دارا بـودن نیـروی فنـی و 
دارویـی،  گیاهـان  طبیعـی،  منابـع  کشـاورزی،  گرایش هـای  در  متخصـص 
مکانیزاسـیون، شـیالت، دامپـروری، آزمایشـگاه، بازرگانی، فضای سـبز، عرضه 
نهاده هـای کشـاورزی و صـدور مجوزهـا در واحدهـای تولیـدی قـادر بـه ارائه 

خدمـات فنی مهندسـی هسـتند.
وی بیـان کـرد: در حـال حاضـر در اسـتان فـارس 43 مرکز خدمات کشـاورزي 
غیـر دولتـی بـا موضوع فعالیـت تشـریفات اداری راه اندازی شـده که براسـاس 
نیـاز سـنجی و وسـعت منطقـه، شهرسـتان های ارسـنجان، سـپیدان و کازرون 
دارای 2مرکـز، مرودشـت 3مرکز، شـیراز 4 مرکـز و مابقی شهرسـتان ها دارای 

یـک مرکز می باشـند.
محمـدی بـا اشـاره بـه تعـداد 14 مرکـز خدمـات کشـاورزي غیـر دولتـی کـه 
بـه صـورت تخصصـی در زمینـه دامپـروري، زراعـت، گیاهـان دارویـي، عرضه 
نهاده هـاي دامـي و کشـاورزي، منابـع طبیعـي، امـور اراضـي و تخصصـي چند 
منظـوره در سـطح اسـتان مشـغول فعالیت هسـتند تصریـح کرد: سـازمان نظام 
مهندسـی کشـاورزی بـا رویکـرد اشـتغال زایـی و بهـره گیـری از دانـش روز 
دنیـا بـا حضـور افـراد متخصـص و مجـرب، توسـعه مراکـز خدمات کشـاورزي 
تخصصـي غیردولتـی در دهسـتان ها را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت.

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از 
سیاست ها و برنامه های سازمان نظام مهندسی 

حمایت می کند
عضـو کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی مجلـس شـورای اسـالمی 
و  سیاسـت ها  از  اسـالمی  شـورای  مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  گفـت: 
برنامه هـای سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی بـرای ارتقای 

جایـگاه بخـش کشـاورزی و مهندسـین کشـاورزی حمایـت مـی کنـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، محمـد رشـیدی، نماینـده مـردم کرمانشـاه در مجلس شـورای 
اسـالمی، بـا حضـور در سـازمان مرکزی، با اشـاره به مشـکالت و ظرفیت های 
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بخـش کشـاورزی گفـت: بایسـتی بـا بهـره گیـری از تـوان دانشـی و فنـی 
سـازمان نظـام مهندسـی و اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای مردمی، ضمن 
مرتفـع کـردن مشـکالت، از ظرفیت هـای بخش کشـاورزی بهـره گیری الزم 

را انجـام داد.
وی اظهـار کـرد: سیاسـت مجلـس یازدهـم ارتقـای سـطح معیشـت مـردم و 
مردمـی کردن اقتصاد کشـور می باشـد کـه خوشـبختانه در بخش کشـاورزی، 
سیاسـت های سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی هم در همین راستا می باشد 
کـه بایسـتی بـا تقویت ارتبـاط و تعامالت سـازنده متقابـل، این سیاسـت ها به 

مورد اجرا گذاشـته شـود.
رشـیدی بیـان کـرد: نهادسـازی های انجـام شـده و ایجـاد شـبکه غیردولتـی 
توسـط سـازمان نظـام مهندسـی بـرای انتقـال و اشـاعه دانـش و اطالعـات 
کشـاورزی در محیط هـای تولیـد اقدامـی مفیـد و اثرگـذاری بـرای تسـریع 
جریـان دانـش در محیط هـای کشـاورزی بـوده و مـورد حمایـت کمیسـیون 

نیـز می باشـد. کشـاورزی 
وی تصریـح کـرد: مراکـز خدمـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیردولتـی بـه 
عنـوان کانون هـای اشـاعه دانـش و اطالعات کشـاورزی که توسـط سـازمان 
نظـام مهندسـی بـا اتـکای بـه ظرفیت هـای مردمـی در محیط هـای تولیـدی 
راه انـدازی می شـوند بایسـتی در سـطح دهسـتان ها توسـعه پیـدا کنـد و در 
ایـن مسـیر کمیسـیون کشـاورزی آمادگی هر گونـه حمایت و پشـتیبانی از این 

موضـوع را دارد.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی ضمـن تأییـد و تأکیـد بـر برنامه های 
مهـارت آمـوزی سـازمان نظـام مهندسـی، گفـت: بـرای توسـعه برنامه هـای 
آمـوزی  مهـارت  واحدهـای  بایسـتی  سـازمان،  اعضـای  آمـوزی  مهـارت 
مـورد حمایـت و پشـتیبانی قـرار گیرنـد تـا زمینـه توسـعه بیشـتر برنامه هـای 

گـردد. فراهـم  بخـش  کارشناسـان  مهارت آمـوزی 
از سـخنان خـود، بـه موضـوع مدیریـت منابـع آب  وی در بخـش دیگـری 
کشـاورزی اشـاره کـرد و بیـان کـرد: نظـام مدیریـت منابـع آب کشـور نیازمند 
اصـالح و بازنگـری اسـت و مصـرف کننـدگان آب بایـد بـه میـزان مصرف در 
مدیریـت منابـع آب کشـور سـهم و نقـش داشـته باشـند و اگر یک بخـش و یا 
جامعـه ای سـهم بیشـتری در مصـرف آب کشـور دارد، باید بـه همان اندازه در 

مدیریـت آن نیز سـهیم باشـد. 
رشـیدی افـزود: برای رسـیدن بـه حکمرانی خوب و مشـارکت همـه ذینفعان و 

مصرف کننـدگان، الزم اسـت این نظـام بازنگری و کارآمد شـود.

ایجاد امکان انتخاب عوامل فنی )مهندس مشاور، 
پیمانکار و مسئول فنی( توسط متقاضی در سامانه 

ارجاع کار
رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس گفت: 
در راسـتای تسـهیل و کاهـش زمـان بـري صـدور مجـوز هـا، امـکان انتخاب 
عوامـل فنـی )مهنـدس مشـاور، پیمانـکار و مسـئول فنـی( توسـط متقاضی در 

سـامانه ارجـاع کار ایجاد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، محمد باقر میری افزود: در راسـتاي تسـهیل و کاهـش زمانبري 
صـدور مجـوز هـا، عالوه بـر ارجـاع کار و انجام امـوري نظیر کارشناسـي، تهیه 
طـرح و نقشـه و ... از سـوي سـازمان، امـکان انتخـاب عوامـل فنـی )مهنـدس 
مشـاور، پیمانـکار و مسـئول فنـی( به طور مسـتقیم نیـز براي متقاضـي دریافت 

خدمـت در سـامانه ارجاع کار )سـانکا( فراهم شـد.

وی تصریـح کـرد: ایجـاد این امکان و دسترسـی در سـامانه سـانکا و گسـترش 
دامنـه انتخـاب، عالوه بـر رضایتمندي ذی نفعـان و کمک به تحقـق عدالت در 
ارجـاع کار، کاهـش زمـان بـري صدور مجـوز فعالیت هـای تولیـدی و خدماتی 

را نیـز بـه دنبال خواهد داشـت.

صدور اولین مجوز جلبک اسپیرولینا 
در استان فارس

مدیـر صـدور مجـوز سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت: 
اولیـن مجوز جلبک اسـپیرولینا در اسـتان فارس 

صادر شـد.
نظـام  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
فـارس، مصطفـی اوجی افـزود: بـرای اولین بار 
مجـوز پروانـه بهـره بـرداری یـک واحـد تکثیر 
بـه  زمینـی  در  اسـپیرولینا  جلبـک  پـرورش  و 

مسـاحت 100 مترمربع در شهرسـتان الرسـتان روسـتای بنارویه توسط سازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان صـادر شـد.

وی تصریـح کـرد: ایـن واحـد بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه 6 متـر مکعـب آب و 
برداشـت محصـول در هـر دوره حداقـل 6 کیلـو در فضـای گلخانـه در جنـوب 

اسـتان فـارس کار خـود را شـروع کـرده اسـت.
اوجـی بـا اشـاره به رویکرد سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس در ترویـج تولیـد محصوالت کشـاورزی متنـوع بر مبنـای دانش 
نویـن خاطـر نشـان کـرد: شناسـایی پتانسـیل مناطق مختلف در سـطح اسـتان 
بـا اسـتفاده از الگوهـای جدیـد عـالوه بر جذب سـرمایه های مردمـی در بخش 
کشـاورزی سـبب توسـعه خدمات کسـب و کار و اقتصادی نمودن تولید در واحد 

سـطح می گردد.
وی تصریـح کـرد: اسـپیرولینا جلبـک سـبز تیـره رنگـی که بـا دارا بـودن مقدار 
زیـادی ویتامیـن و مـواد معدنی در مصـارف دارویی، لـوازم بهداشـتی و خوراک 

آبزیـان جایـگاه خوبـی را به خـود اختصاص داده اسـت.
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زمینه های فعالیت شما چیست ؟ 
مزرعـه ماهیـان زینتـی نمونـه ملی با ظرفیـت تولید بیـش از پنج میلیـون قطعه و با 
تنـوع بیـش از 50 گونـه ماهـی زینتـی در سـال در حـال فعالیت اسـت، همچنین در 

زمینـه تولیـد گیاهـان آبـزی و غذای زنـده آبزیـان زینتی فعالیت مـی کنیم.
اشـتغال زایـی مجموعـه به شـرط اسـتفاده از تمـام ظرفیت ها بیش از 30 نفر اسـت 
و ماهیـان زینتـی و گیاهـان آبـزی تولیـدی بـه کشـورهای عـراق، ترکیـه و کویت 

می شـود. صادر 
 چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید ؟ 

از سـال 1379 شـروع بـه کار کـردم ولـی آغاز به کار رسـمی من از سـال 1381 بود 
کـه بـا خریـد قطعـه زمینی بـه مسـاحت 7000 متـر مربع و بـه مبلغ هجـده میلیون 
تومـان بـه صـورت قسـطی که مزرعـه کنونی در آن مسـتقر اسـت کار خـود را آغاز 

کـردم و هـم اکنون در اسـتان تهـران و گیـالن نیز فعالیـت می کنم.
 علت برگزیده شدن شما به عنوان نمونه ملی چیست ؟ 

تنـوع در تکثیـر وپـرورش ماهیـان زینتـی، نـوآوری در پـرورش ماهیـان زینتـی، 
بهـره وری در مصـرف آب، صـادرات ماهیـان زینتـی بـه چنـد کشـور و اسـتفاده از 
انرژی هـای نـو )خورشـیدی( به منظـور تامیـن گرمایش سـالن در پـرورش ماهیان 

زینتـی از شـاخص های انتخـاب مجموعـه مـا بـه عنـوان نمونـه ملـی بـود.
همـکاری مسـتمر بـا دانشـگاه ها بـه منظـور بازدیدهـای علمـی و همـکاری در 
پروژه هـای دانشـجویی، همـکاری بـا مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در انجـام طرح هـای تحقیقاتـی مشـترک و تالش 
بـرای تولیـد گونه هـای خاص ماننـد آروانـا از فعالیت های شـاخص مزرعـه تولید و 

پـرورش ماهیـان زینتی اسـت.
بـا توجه بـه کمبود منابع آب در کشـور، چـه راهکارهایی برای اسـتفاده بهینه 

از آب بـه کار گرفته اید؟
بـا سیسـتم فیلتراسـیون مناسـب و چرخـش آب در سیسـتم اسـتفاده بهینـه از آب 

صـورت گرفـت کـه ایـن امـر از دالیـل برتـر شـدن مجموعـه مـا بود.
هدف شما از رفتن به سمت این فعالیت چه بود ؟ 

در ابتـدا بـه دلیل عالقه شـخصی به سـمت این رشـته جذب شـدم اما بعـد از مدتی 
بیشـترین انگیـزه مـن اشـتغال زایـی و کارآفرینی بوده و هسـت ضمن اینکه بسـیار 
عالقـه منـد بـه کمـک درتوسـعه صنعـت آکواریـوم در ایـران بـودم و تالش هـای 
اینجانـب و سـایر همـکاران باعث شـده که امـروز صنعـت آکواریوم در ایـران کامال 

قابـل رقابت با سـایر کشـورها باشـد. 
اگـر چـه در طـی ایـن سـال ها مشـکالت بسـیار زیادی را پشـت سـر گذاشـته و در 
پیـش روداریـم، اما عشـق به تولیـد و حفظ فضای کسـب و کار در صنعـت آکواریوم 
باعـث شـده تـا بتوانیـم مشـکالت و محدودیت ها را پشـت سـر گذاشـته و بعضًا به 

کنیم. تبدیـل  فرصت 
در همیـن راسـتا همـواره تـالش کردیـم تـا اهـداف و چشـم اندازهایمان را بـرای 
ارگان هـای دولتـی نیـز بـاور پذیر کنیـم تا بتوانیـم جایـگاه حقیقی صنعـت آکواریم 

در ایـران را تثبیـت کنیم.
آیا از تسهیالت دولتی هم استفاده کرده اید ؟ 

خیر از هیچگونه تسهیالت دولتی تا به امروز استفاده نکرده ایم.
با چه مشکالتی روبرو بودید ویا احیانًا هنوز روبرو هستید؟ 

مـا همـواره به عنـوان یک صنعت نوپا با مشـکالت ریز و درشـتی از قبیل دشـواری 
در صـدور مجوزهـای الزم، کمبـود برخـی از تکنولوژی هـا، عـدم همکاری مناسـب 
یـا بـه موقع برخـی ادارات دولتی روبرو هسـتیم امـا آنچه بیش از هرچیـز موجودیت 
و انگیزه هـای تولیـد کننـدگان درایـن بخـش را تهدیـد می کنـد، عدم ثبـات بازارو 

نوسـانات آن است. 
نقطه عطف فعالیت شما از نظر خودتان چیست ؟ 

پـس از رکـودی کـه بـازار آکواریـوم و ماهیان زینتی از سـال 1390 دچار آن شـد ما 
را بـرآن داشـت تـا بـا ایجـاد تصویـر جدیـدی از آکواریوم بـه رونق این بـازار کمک 
کنیـم از ایـن رو از سـال 1393 اقدام بـه تحقیق در مورد گیاهان آبـزی کردم چراکه 
گیاهـان آبـزی تـا بـه آن روز جایـگاه ویـژه و شـناخته شـده ای در بـازار و در میـان 

عالقـه منـدان به آکواریوم نداشـت.
بنابرایـن گیاهـان آبـزی را تولیـد کردیـم و در ایـن راسـتا از تکنولوژی کشـت بافت 
)کشـت در آزمایشـگاه( بهره بردیم و موفق شـدیم ظرف پنج سـال، 250 گونه گیاه 
آبـزی و تراریومـی بـه بـازار ایران معرفـی و عرضه کنیم کـه همیـن امرباعث ایجاد 

تنـوع و تصویـر جدیـدی در صنعت آکواریوم شـد.
با تاثیر تحریم ها بر صنعت آکواریوم چطور کنار آمدید؟ 

بـرای اینکـه بتوانیـم تحریم هـا و مشـکالت را پشـت سـر بگذاریـم عالوه بـر آنکه 
بایـد عاشـق تولیـد و کار بـود، بایـد در چنـد رشـته مرتبـط فعالیـت کـرد تـا بدیـن 
وسـیله بتوانیـم کمبودهـارا پوشـش دهیـم. البته بعضی مواقـع تحریم ها بـه مرور به 
فرصت هایـی تبدیـل می شـود بـه عنـوان مثال بـا افزایـش ارزش دالر بیـش از 80 
درصـد ماهیانـی که در گذشـته وارد کشـور می شـد امروز در کشـور تولید می شـود 
تاجایـی کـه مـی تـوان ادعـا کـرد بـازار آکواریـوم ایـران از لحـاظ کمـی نیـازی به 

واردات ماهـی نـدارد امـا از لحـاظ کیفـی و تنـوع گونـه ای جای پیشـرفت دارد. 
سخن آخر:

از همسـرم آقـای محمدرضا جمشـیدیان طهرانـی بابت حمایت ها و سـرمایه گذاری 
مادی و معنوی تشـکر می کنم ضمن اینکه وی از سـال 1386 از شـغل دولتی خود 
)مهنـدس تعمیـر و نگهـداری هواپیمـا( کناره گیـری کرده و با حضـور 100 درصدی 
در مجموعه هـای تهـران و گیـالن نقـش موثـری در فعالیت هـا و پیشـرفت های 
ایـن مجموعـه داشـته اسـت. همچنیـن از خانـواده و بـه طـور خـاص مادرم بسـیار 
سپاسـگزارم چـرا کـه همـواره مشـغله کاری و دوری هـا را تحمل کرده انـد و در هر 

زمـان نیـاز، در کنار مـن حاضـر بوده اند.

پـرورش دهنـده ماهـی زینتـی از شـیراز در سـی و چهارمیـن دوره انتخـاب و 
معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی منتخـب و معرفـی شـد. 

الهـام ورزندیـان مدیـر مزرعه تولید و پـرورش ماهیـان زینتی در شـیراز، دارای مدرک 
کارشـناس ارشـد بیوتکنولـوژی کشـاورزی اسـت. وی در گفتگو بـا خبرنـگار پرتوامید؛  

از دالیـل موفقیـت و چالش هـای حرفـه خود سـخن مـی گوید.

گفت و گوی پرتوامید با الهام ورزندیان
نمونه ملی بخش کشاورزی
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گفت و گوی پرتوامید با
نوازاله شهبازی

کشاورز پیشرو شهرستان اقلید

در چه بخشی از حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستید؟
تولیـد محصـوالت زراعـی مختلـف همچـون گنـدم، جـو، سـبزیجاتی چـون پیاز، 

سـیب زمینـی و تولیدکننـده برتـر محصـول گواهـی شـده پیاز

عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟
اسـتفاده از علـم و اگاهـی کارشناسـان و متخصصـان مربوطه، اسـتفاده همزمان از 
علـم همـراه با تجربه، عالقه شـخصی اینجانب بـه تولید محصوالت گواهی شـده 

و تولیـد در راسـتای حفظ سـالمت جامعه

چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟ 
مدت 5 سال است که به تولید محصول گواهی شده مشغول هستم.

بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر چه راهـکاری بـرای هرچـه بهتـر انجام 
شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مـد نظر شماسـت؟

خشکسـالی های سـال های اخیـر یکـی از معضالتـی اسـت کـه در مسـیر تولیـد 
پیـش روی کشـاورزان قـرار گرفتـه اسـت و بـا راهکار هایـی همچـون اسـتفاده از 
سیسـتم های ابیـاری نویـن، تغییر الگوی کاشـت و اسـتفاده از محصـوالت کم آب 
بـر، اسـتفاده از ایش، کشـت مسـتقیم یا بی خاکـورزی و باال بردن مـواد الی خاک 

مـی تـوان تـا حدی بر خسـارات ناشـی از خشکسـالی غلبـه کرد.

چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟
کشـاورزی ای موفـق اسـت کـه بـا علـم روز پیـش بـرود وخوشـبختانه تولیـد 
محصـوالت سـالم و گواهـی شـده راهـی اسـت بـه سـوی سـالمت جامعـه، ولی 

متاسـفانه اساسـی ترین مشـکل همـان عـدم بـازار فـروش هسـت.

بازار چه نقشی در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟
بـازار و میادیـن متاسـفانه عامـل شکسـت تولیدکننـده می باشـد. چـون هیچ وقت 

قیمـت واقعـی محصـول بـه تولیدکننـده نرسـیده و واسـطه ها بهره مـی برند. 
وجـود واسـطه ها و نبـود راهکار مناسـب در عرضه محصوالت به صورت مسـتقیم 
توسـط تولیدکننـده بـه مصـرف کننـده در کاهش سـود تولیـد کننده نقـش زیادی 

دارد. 

بـه عنـوان یـک کشـاورز پیشـرو تجربیـات خـود را در زمینـه فعالیـت خود 
شـرح دهیـد و چـه توصیـه ای بـرای افراد داریـد که در زمینه شـغلی شـما 

دارند؟  فعالیـت 
قـدم برداشـتن در فعالیت هـای جدید همیشـه با مشـکالتی همراه اسـت. در زمینه 
تولیـد محصـول گواهی شـده که بـه عنوان یک قدم نو در سـالمت جامعه هسـت 

نیـز مشـکالت زیـادی وجـود دارد کـه مـی بایسـت با تـالش و پشـتکار و حمایت 
مسـئولین امـر بر ایـن مشـکالت فایق آمد. 

کشـاورزان بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن عوامـل زمینـه سـاز سـالمت جامعـه 
بایـد مـورد حمایـت نهادهـای ذیربط قـرار بگیرند تـا عالوه بـر ایجاد تغذیه سـالم 
بتواننـد از هزینه هـای درمـان بیماری هـای ناشـی از مصـرف کودهـا و سـموم 

بکاهند.  شـیمیایی 
در نهایـت از کارشناسـان جهـاد کشـاورزی به خصوص سـرکار خانم اعظم اسـتوار 
بـه عنـوان کارشـناس پهنـه، کارشناسـان مرکـز جهـاد کشـاورزی حسـن آبـاد، 
کارشناسـان حفـظ نباتـات شهرسـتان و کارشناسـان کلینیـک گیاهپزشـکی که در 
مسـیر دسـتیابی بـه مجوزهـای مربـوط بـه تولید محصـول گواهـی شـده و تولید 

محصـول سـالم اینجانـب را یـاری نمودنـد کمـال تشـکر را دارم. 
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گفت و گوی پرتوامید با
علی حسین کشاورز

از پیشکسوتان 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

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

20 سال جهاد سابق و 10 سال سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 

در طـول خدمـت از چـه سـمتی آغـاز بـه کارکردیـد و در خاتمـه بـا چـه 
مسـئولیتی خدمتتـان بـه اتمـام رسـید ؟

از سـال 1360/6/1 عضـو شـورای جهـاد سـازندگی ارسـنجان بـودم و از سـال 
1363/9/29 عضـو شـورای جهـاد سـازندگی مرودشـت و از سـال 1370 تـا سـال 
1380 مدیـر جهـاد سـازندگی مرودشـت بـودم و از تاریـخ مذکـور تـا 1388/5/29 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز و از آن تاریخ قائم مقـام معاونت تولیدات 
دامی تا 1390/6/1 که بازنشسـته شـدم و از فروردین ماه سـال 1393 نیز مشـاور 

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس هسـتم.

در سـنوات خدمتـی خـود چه موفقیـت هایی در تولیدات کشـاورزی اسـتان 
و چـه موفقیـت هـای در زمینه اداری کسـب کردید؟

در زمانـی کـه 20 سـال در جهـاد سـازندگی خدمـت مـی کـردم تقریبا شهرسـتان 
مرودشـت یکـی از موفـق تریـن شهرسـتان هـا در زمینـه کارهـای عمرانـی در 
روسـتاها بـود و همچنیـن در زمینـه مهندسـی رزمـی و امکانـات بازسـازی بـرای 
شـهرهای جنـگ زده پیشـرو بـود. بعـد از اقـدام نیـز در مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز در زمینـه خـود کفایی گندم، تبدیل سـم پاش زمینـی به هوایی، 

سـاخت کانـال هـای انتقـال آب و توسـعه کشـت کلـزا موفق بوده اسـت.

رمز موفقیت جنابعالی در زمینه های مذکور چه بود؟
بزرگتریـن رمـز موفقیـت اینجانب عنایـت و لطـف خداوند و همراهی بسـیار خوب 
مجموعـه پرسـنل، مهندسـین، معاونیـن و کارشناسـان بـوده اسـت و همچنیـن 
برقـراری ارتبـاط خـوب بـا نماینـدگان محترم مردم در مجلس شـورای اسـالمی و 

فرمانـداران بوده اسـت.

نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود کشاورزی استان چیست؟
انتظـارات از بخـش کشـاورزی باالسـت و بایسـتی نسـبت بـه تهیـه بـه موقـع 
نهاده هـا اقـدام کنیـم و بایسـتی قیمـت خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی 

بهتـر شـود و الگـوی مناسـب کشـت بـرای مناطـق مختلـف تعریـف گـردد.
 

پیشنهاد شما برای ارتقای سطح کشاورزی استان چیست؟
بـرای ارتقـای سـطح کشـاورزی اسـتان فـارس بایسـتی بیشـترین اهمیـت را بـه 
آمـوزش و ترویـج بدهیـم و بـا توجـه بـه شـبکه هـای مجـازی موجـود حداکثـر 

اسـتفاده از ایـن شـبکه هـا را در جهـت پیشـبرد اهـداف خـود بـه کار گیریـم.

بهترین و بدترین خاطره شما از دوران خدمتتان چیست؟
بهتریـن خاطـره احـداث جـاده در بخـش محـروم کامفیروز بـود و بدتریـن خاطره 

بـروز خشکسـالی در سـال هـای 79، 80 و 81
 

چه توصیه ای به کارکنان جهاد کشاورزی دارید؟
فرصت ها تکرار شـدنی نیسـت و انسـان بایسـتی بـا در نظر گرفتن خـدا هر کاری 

کـه از دسـتش بـرای مردم بر مـی آید انجام دهـد و گره گشـایی نماید.
 

چه توصیه ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارید؟
از آنچـه در اختیـار داریـد حداکثـر اسـتفاده را بـا حداقـل هزینـه و حداکثـر درآمـد 

باشید.  داشـته 

در سـنوات خدمـت شـما چـه قانونـی بـرای کشـاورزان و کارکنـان جهـاد 
کشـاورزی تصویب یا لغو شـده که به نظر شـما در روند توسـعه کشـاورزی 

تاثیـر مثبـت یا منفی داشـته اسـت؟ 
الصاق بخش بازرگانی به کشاورزی و همسان سازی حقوق بازنشستگان
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گفت و گوی پرتوامید با
فرهاد طهماسبی

نماینده مردم شهرستان های استهبان، نی ریز
و بختگان در یازدهمین دوره مجلس

شورای اسالمی

بـه عنـوان یکـی از نماینـدگان مـردم اسـتان فـارس در مجلـس یازدهـم، 
بـه طـور کلـی  دیـدگاه نماینـدگان  مـردم در ایـن دوره از مجلس شـورای 
می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه  کشـاورزی  بخـش  خصـوص  در  را   اسـالمی 

در کشـور و در جامعـه ایرانـی بخـش کشـاورزی یـک پیشـینه مطلوبـی را بـه 
خصـوص در جوامـع روسـتایی دارد و اکثـر مـردم خاطـرات خوبی را از کشـاورزی 
دارنـد. مخصوصـا زمانـی کـه منابـع آبـی مناسـب بـود و اقتصـاد کشـور بـر پایـه 

کشـاورزی بـود و البتـه  هنـوز هـم نسـبتًا بـر همیـن اسـاس اسـتوار اسـت.
یازدهـم خودشـان متخصـص و  نماینـدگان مجلـس  از  تعـدادی  ایـن دوره   در 
تحصیلکـرده بخـش کشـاورزی انـد و نظریـه هـا و ایـده هـای خوبـی را در ایـن 
زمینـه دارنـد و تعـدادی از نماینـدگان نیـز در حـوزه انتخابیـه ای قـرار دارنـد کـه 
غالـب معیشـت مـردم حـوزه انتخابیه شـان از بخـش کشـاورزی اسـت و آنها هم 
صرف نظر از گرایش و رشـته تحصیلی شـان الزامًا بنا به درخواسـت موکلینشـان،  
نظرشـان بـه اهمیـت و بهـا دادن به بخش کشـاورزی اسـت. بر این اسـاس برآیند 
و اجمـاع نظـر نماینـدگان را در بخش کشـاورزی خـوب می بینم و البتـه این گونه 
هـم بایـد باشـد چرا کـه تامین مـواد غذایی مـردم به ویـژه محصوالت کشـاورزی 
ارگانیـک وابسـته بـه کشـاورزی اسـت و یا امـروز کامال مشـهود اسـت حتی یک 
دامـداری سـنتی، وابسـته بـه ایـن بخـش و حیـات آن منوط بـه رونق کشـاورزی 
اسـت و نیـز دامپـروری صنعتی و اشـتغال جوامع روسـتایی وابسـته بـه این بخش 
اسـت و هـر جایی کـه هنوز منابـع آب در حداقل هایـی وجود دارد رونـق اقتصادی 
نسـبتًا خوبـی را شـاهد هسـتیم مضافـًا ایـن کـه بایـد در پیـاده نمـودن روش هـا 
و اقداماتمـان موظـف هسـتیم کـه در مصـرف آب نهایـت صرفه جویـی را داشـته 

شیم. با

دیدگاه شما در خصوص بخش کشاورزی در حوزه انتخابیه تان چیست؟
اقتصـاد مردم اسـتان فارس و بالطبع شهرسـتان های اسـتهبان، نی ریـز و بختگان 
 از دیر باز بر پایه کشـاورزی بوده اسـت و هنوز هم نسـبتًا بر همین اسـاس اسـت.

در حـوزه انتخابیـه اینجانـب بـه خصوص در شهرسـتان اسـتهبان باغـداری دیم یا 
زراعـت دیـم نقش اول را در اقتصاد شهرسـتان عهده دار اسـت و به ویژه انجیر که  
 مصرف آب آن نسـبتًا کم اسـت و رونق خوبی را در این منطقه ایجاد کرده اسـت.

 در شهرسـتان نی ریـز نیـز درصد قابـل توجهی از اقتصاد شهرسـتان هنـوز بر پایه 
کشـاورزی و بـه خصـوص باغـداری اسـت و باغ های آبـی و انارسـتان های خوبی 
را در آنجـا و شهرسـتان بختـگان وجـود دارنـد ولـی کم کـم و به مـرور زمان این 
درصـد وابسـتگی در حـال کاسـته شـدن هسـت و رشـته هـای اتصـال یکی پس 
از دیگـری در حـال قطـع شـدنند و آن هـم ناخواسـته و بـه دلیـل فروکـش کردن 
منابـع آبـی و مـی بایسـتی ما بـرای اشـتغال آینـده این حـوزه هـای انتخابی خود 
کـه باغـات دیـم کمتـری وجـود دارد چـاره ای بیندیشـیم و البتـه در ایـن زمینه با 
توجـه بـه وجـود ذخایـر و مـواد معدنـی کـه در هـر دو ایـن شهرسـتان هـا وجود 
دارنـد مـی بایسـتی برنامه ریـزی و بسترسـازی کنیـم تـا گرایـش آنهـا بـه سـمت 
اقتصـاد و اشـتغال صنایـع معدنـی و فعالیـت هـای معدنـی کـه ارزش افـزوده دارد 
سـوق داده شـود. ضمن اینکه امیدواریم با بهتر شـدن وضعیت آب شـاهد توسـعه 
و رونـق بیشـتر کشـاورزی نوین و بهـره وری بیشـتر با کاهش مصرف آب باشـیم 
تـا بتوانیـم در زمینـه کشـاورزی موفق تـر گام برداریـم چـرا کـه ما در سـال های 
نـه چنـدان دور در شهرسـتان های حـوزه انتخابیـه اینجانـب؛ تولیدکننـده بسـیار 
بـاالی گنـدم، جـو و دانه هـای روغنـی بوده ایـم و امیدواریـم تـا بتوانیـم حداقـل 
فرآورده هـای گیاهـی و دامـی مـورد نیـاز جوامـع خودمـان را تامیـن نماییـم و به 
سـهم خـود در اشـتغال و تولیـد درآمـد در جوامـع مخصوصـًا روسـتایی مان نقـش 

کنیم. آفرینـی 

در خصـوص صنایـع تبدیلي و تکمیلي بخش کشـاورزي در حوزه انتخابیه تان 
چه نظـري دارید؟

در زمینـه توسـعه صنایـع بخـش کشـاورزی بایسـتی صنایـع بخـش کشـاورزی 
متناسـب بـا نیـاز؛ توسـعه و گسـترش یابـد و صنایـع بخـش کشـاورزی صنایعـی 

بـا توجـه بـه آغـاز فعالیـت یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـامی بـر آن شـدیم تـا از ایـن شـماره بـا نماینـدگان 
 منتخـب مـردم در خانـه ملـت گفتگویـی را انجـام داده و نظرهـای آن هـا را راجـع بـه بخـش کشـاورزی جویـا شـویم.
در ایـن شـماره دقایقـی در خدمـت فرهـاد طهماسـبی نماینـده مردم شهرسـتان های اسـتهبان، نیریز و بختـگان بودیم و 

ضمـن گفتگـو، نظـر وی را در  زمینـه بخـش کشـاورزی جویـا شـدیم کـه ماحصـل آن  در ذیل از نظرتـان می گذرد.
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باشـد کـه فـردا مـا در زمینـه تامین مـواد اولیـه آن دچار مشـکل نشـویم و بتوانیم 
حداقـل مـواد اولیـه آن محصـوالت کشـاورزی اعـم از باغـی، زراعـی و تولیـدات 
گیاهـی را داشـته باشـیم و قطعـًا هـم برای ایجـاد اشـتغال و تولید درآمـد و ارزش 

افـزوده مـی تواند بسـیار مناسـب باشـد.

مهمتریـن برنامه هایـی کـه در حـوزه انتخابیـه خـود براي بخش کشـاورزي 
اسـتان در دسـتور کار یـا در دسـت اقدام داریـد را بیـان فرمائید؟

برنامـه ریـزی اصلـی بخـش اجـرا را دسـتگاه های اجرایـی و قـوه مجریـه بـر 
عهـده دارنـد و قـوه مقننـه نمی توانـد برنامـه ریـزی اجرایـی بکنـد ولـی می تواند 
ریل گـذاری کـرده، بسترسـازی نموده و تصویب قوانین را داشـته باشـد و اما آنچه 
کـه بنـده هـم به نوبه خـود می توانـم کمک کـرده و ایفای نقش نمایـم تالش در 
جهـت تصویـب لوایـح و قوانیـن مناسـب و الزم بـرای بخش اجـرا و مکلف کردن 
آنهـا مـی باشـد، بـرای اینکـه بـه بخـش کشـاورزی، توسـعه و پیشـرفت صنایـع 

وابسـته بـه بخـش کشـاورزی کمک کرده و شـاهد پیشـرفت آن باشـیم.

مهم ترین چالش بخش کشاورزي درحوزه انتخابیه شما چیست؟
بزرگترین چالش حوزه انتخابیه اینجانب کمبود آب است.

بـرای جـذب سـرمایه گذاران در بخـش کشـاورزی اسـتان و به ویـژه حوزه 
انتخانیـه خـود چـه راهکاری را پیشـنهاد مـی کنید؟

سـرمایه گـذاران بـرای ورود بـه یـک مـورد خـاص ابتـدا یـک محاسـبه گـری 
بـه ریسـک هـا و سـودی کـه  بـا توجـه  انجـام می دهنـد و  بـه آن  را نسـبت 
مـا  نمایند.اگـر  مـی  سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  می کننـد   پیش بینـی  آن  بـرای 
بتوانیـم احسـاس امنیـت را در سـرمایه گـذاری ایجـاد نماییـم تـا از ایـن نظـر 
 سـرمایه گذاران  امنیـت داشـته و  دغدغـه نداشـته باشـند موفـق خواهیـم شـد.

امنیـت اقتصـادی یعنـی اینکه مـا در بازار و در تامیـن مواد اولیه برای سـرمایه گذار 
ثبـات ایجـاد می کنیـم و در خدماتـی کـه بـرای ادامـه حیـات آن سـرمایه گذاری 
خـاص، نیـاز اسـت مـا بسـتر را فراهم  کنیـم ، به نحـوی کـه بروکراسـی اداری را 
بـرای او حـذف  کنیـم و مسـیر را بـرای او هموار سـازیم و اگـر به  سـرمایه گذاران 
ایـن اطمینـان خاطـر را بدهیـم قطعًا گرایـش پیدا می کننـد و قطعًا سـرمایه گذاران 
بیشـتری به سـمت بخش کشـاورزی سـوق داده شـده و  جذب می شـوند. و بدین 

ترتیـب باعـث رونق سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی می شـویم.

وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
چه موانعی را مشاهده می فرمایید و چه توصیه هایی دارید؟

آنچـه کـه مـن در صـادرات بخش کشـاورزی مشـاهده مـی کنم فقـط همه چیز 
را بـه نفـع دالالن مـی بینـم و متاسـفانه هیـچ فایـده ای به کشـاورز واقعـی ما در 
نظـام صادراتـی مـان نمـی رسـد و بـه نحوی صـادرات انجام می شـود کـه باعث  
ایجـاد رانـت و دالل بـازی می شـود کـه این آفت بخش کشـاورزی شـده اسـت.
 اگـر زیـان در کار باشـد فقـط متوجـه کشـاورز اسـت ولـی اگـر سـود ناشـی از 
صادرات باشـد و سـود کالنی داشـته باشـد فقط متوجه دالالن و واسـطه هاسـت. 
اگـر بـه گونـه ای برنامه ریـزی شـود تا با یـک قیمت مناسـبی که تفاوت فاحشـی 
هـم بـا ارزش صـادرات واقعی نداشـته باشـد به کشـاورزان پرداخت شـود، به آنها 

انگیـزه مـی دهیم.
تنظیم گـری  شـاهد  می شـود  انجـام  کـه  ریگالتورهایـی  در  صـادرات،  در  مـا 
بی حسـاب و کتابـی هسـتیم کـه توسـط دالالن مدیریـت مـی شـود و ایـن مهم 
توسـط بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی کـه حامـی کشـاورزان هسـتند تنظیم 
نمی شـود و دالالن بـا نفـوذ در سیسـتم گمرکی و صـادرات خلل ایجـاد می نمایند 
و هـر سـاله شـاهد ورشکسـته و نابـود شـدن بخـش بزرگـی از کشـاورزان مـی 

. شیم با

چـه توصیـه هایـی بـه مـردم و بـه ویـژه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی 
داریـد؟

بـه بهـره بـرداران توصیـه مـی کنـم بـه کارشناسـان کشـاورزی کـه در مدیریـت 
هـای جهاد کشـاورزی مشـغول هسـتند مراجعه نمـوده و با آنان مشـورت کنند. در 
اسـتفاده از سیسـتم های آبیـاری دقـت نماینـد و در اجـرای دسـتورالعمل هـا برای 
اسـتفاده بهینـه و کمتـر مصرف کردن آب همت بـه خرج دهند و همـکاری نمایند 

و صرفه جویـی در مصـرف آب را بـه نفـع خـود و آینـدگان خـود بدانند.

توصیـه شـما بـه دسـتگاه هـای متولـی و همچنیـن بهـره بـرداران و صاحبان 
اراضـی در خصـوص حفـظ کاربـری اراضی چیسـت؟

از تخریـب اراضـی ملـی به شـدت خـودداری کنند و ضمـن همکاری بـا مامورین 
خودشـان بـه عنـوان یـک جنگلبان یـا حافظـان منابع باشـند چرا که حضـور خود 
کشـاورزان و بهـره بـرداران از هـر نیرویـی کـه دولـت هزینـه کنـد و بـه خدمـت 

بگیـرد،  می توانـد موثرتـر و مفیدتر باشـد.
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بــا توجــه بــه نــگاه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه از ابتـدای مسـئولیت خویـش رویکردشان را دانش بنیان و علمی کـردن 
بخش کشــاورزی در اســتان بیــان نمــوده اند و در ایــن راســتا مجله ماهنامه پرتو امید ســعی کــرده کــه در صفحــه و ســتون گفــت و گــوی 
کشــاورزی با صاحــب نظران، اســاتید و مســئوالن این بخش گسترده به بحث و تبــادل نظــر در خصـوص راه کارهـای کشــاورزی علمی بپـردازد، 
در ایــن شــماره از پرتــو امیــد پــای صحبت دکتر علی اکبر کامگار حقیقی اسـتاد بازنشسـته بخش مهندسـی آب دانشـگاه شـیراز نشســتیم که 

ماحصـل آن از نظرتـان می گـذرد.

گفت و گوی پرتوامید با
علی اکبر کامگار حقیقی 
استاد بازنشسته بخش مهندسی آب 
دانشگاه شیراز

چـه راهکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده و... 
پیشـنهاد می دهید؟ 

بـه اعتقـاد اینجانـب ضروری اسـت کـه وزارت جهـاد کشـاورزی ارتبـاط محققین 
خـود بخصـوص در مراکـز و ایسـتگاه هـای تحقیقـات کشـاورزی را بـا اسـاتید و 
محققیـن دانشـگاه هـا و سـایر مراکـز تحقیقاتـی بیشـتر نمایـد و همـکاری هـای 

مشـترک بیـن آن ها بیشـتر شـود. 
نظارت بر مشـکالت کشـاوررزان توسـط ناظـران مزرعه و بخش هـای ترویجی و 
انتقـال آن بـه پژوهشـگران کشـاورزی مـی توانـد در نهایت بـا فراهم کـردن ایده 
هـای بومـی جدیـد و یـا بهره گیـری از تجربیات علمی و عملی سـایر کشـورها در 

موضوعات مشـابه، راه گشـا باشد.  
همچنیـن الزم اسـت دوره هـای پسـا دکتـرا بـا مشـارکت محققیـن وزارت جهـاد 
در  دانشـگاهی  ممتـاز  التحصیـالن  فـارغ  بـرای  دانشـگاه  اسـاتید  و  کشـاورزی 
رشـته های مختلـف کشـاورزی تعریـف شـود تـا ایـن فـارغ التحصیـالن جـوان 
بتواننـد در حل مسـائل و مشـکالت موجـود در حوزه کشـاورزی همـکاری نمایند.

یـا  کشـاورزی  تحقیقـات  مرکـز  محققیـن  بـا  مشـترکی  اقدامـات  چـه 
ایـد؟ داده  انجـام  تاکنـون  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کارشناسـان 

اینجانـب در مـدت خدمـت خـود در دانشـگاه، همـکاری هـای مشـترک خوبـی با 
محققیـن و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی داشـته ام و آخرین آنهـا در برنامه ریزی 
آبیـاری تکمیلـی انجیرسـتان های دیـم در اسـتهبان و بررسـی بهـره وری آب در 
کشـت نشـایی چغنـدر قنـد در مقایسـه بـا کشـت مسـتقیم بوده اسـت کـه در این 
تحقیقـات از نظـرات و همـکاری هـای محققیـن وزارت جهاد کشـاورزی اسـتفاده 

کـرده و نتایـج ایـن تحقیقـات در اختیـار جامعـه محققیـن قرار گرفته اسـت.

آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟
بـا توجـه بـه تخصـص خـود، اینجانـب در جلسـاتی کـه دعوت شـده ام، شـرکت 

کرده ام.

آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فوق لیسـانس و دکتـرا را به سـمت برنامه 
هـای بخش اجـرا سـوق داده اید؟

بلـه، در مـدت خدمـت خـود در دانشـگاه تـالش نمـودم کـه موضوعـات پایـان 

نامه هـا بـا توجـه بـه نیاز بخـش کشـاورزی در کشـور باشـد و عناوین پایـان نامه 
هـای دانشـجویانم نشـان مـی دهـد کـه در ایـن زمینـه موفـق بـوده ام. البتـه در 
ایـن راه، مشـکالتی از جملـه کمبود اعتبـارات پژوهشـی و هماهنگی بـرای انجام 
تحقیقـات کاربـردی در مزارع کشـاورزان و رفت و آمد دانشـجویان بـه محل مورد 
مطالعه وجود داشـته اسـت که تا حد امکان سـعی شـده اسـت این مشـکالت حل 
شـود و بـرای آینـده پیشـنهاد می نمایـم که سـازمان جهاد کشـاورزی بـا حمایت 
بیشـتر از این دانشـجویان، اسـاتید را تشـویق به انجـام تحقیقات کاربـردی نمایند.

از منظـر رسـته شـما نحـوه فائق آمـدن بر چالـش آب در بخش کشـاورزی 
؟ چیست

جهـت حل مشـکل کمبود آب در توسـعه کشـاورزی اسـتان فارس و بـه طور کلی 
در سـطح کشـور، سـطح زیـر کشـت و نـوع گیاه تحت کشـت بایسـتی بر اسـاس 
منابـع آب دائمـی و دراز مـدت در آن منطقـه باشـد. اگـر ایـن اصـول کلـی مـورد 
توجـه قـرار گیـرد و گیاه کم مصرف در سـطح محدود کشـت شـود، منابـع آب زیر 
زمینـی متعـادل خواهـد شـد و باعـث ایجـاد کشـاورزی پایـدار در منطقـه و تولید 

پایـدار مـی گـردد و از مهاجـرت کشـاورزان به شـهرها کاسـته خواهد  شـد.

شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟
فنـی و علمـی بـودن کشـاورزی را باید در تمام مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت 

بررسـی نمود. 
ایـن تصـور وجـود دارد که هـر کاری که در کشـاورزی به صورت علمـی و اصولی 
بخواهـد تغییـر داده شـود، بـرای کشـاورز هزینـه اضافـی دارد در صورتـی که این 
طـرز فکـر صحیح نمی باشـد. بـرای مثال وقتی به یک کشـاورز دیم کار پیشـنهاد 
مـی شـود کـه شـخم عمود بر شـیب زده شـود هزینـه او تغییـر نمی کنـد بنابراین 
بایسـتی از زمان کاشـت تا موقع برداشـت سـعی شـود اصول صحیح علمی و فنی 
را در نظـر بگیریـم و بررسـی ایـن مـوارد، بهترین شـاخص برای ارزیابی می باشـد 

کـه در تخصـص های مختلـف انجام پذیر اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مهم ترین شـاخص بـرای ارزیابی اسـتفاده بهینـه از آب، 
شـاخص بهـره وری اقتصـادی آب یعنی نسـبت درآمـد خالص در مزرعـه به مقدار 
آب مصرفـی مـی باشـد کـه مـی توانـد شـاخص مهمـی در تعییـن علمـی و فنی 

بودن کشـاورزی باشـد.
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چه دغدغه هایی در خصوص کشاورزی پایدار دارید؟
ایـران کشـوری پهنـاور بـا آب و هـوای متنـوع و خصوصیـات خـاک متفـاوت می 
باشـد. همچنیـن با توجـه به اقلیم اکثـر مناطق کشـور، توزیع یکنواخت و مناسـب 
مکانـی و زمانـی بـارش وجود ندارد و شـاهد خشکسـالی هـای دوره ای در مناطق 
مختلـف هسـتیم. بنابرایـن مدیریـت کشـاورزی بایـد بـه صـورت علمـی باشـد تا 
بتوانـد بـا حداقـل نهاده های کشـاورزی و حفاظـت آب و خاک بهتریـن بهره وری 
را بـه صـورت یـک کشـاورزی پایدار داشـته باشـیم کـه بهتریـن راه بـرای نیل به 

ایـن هدف، آمـوزش به کشـاورزان می باشـد.
یکـی از دغدغـه هـا ی کشـاورزی پایـدار مـی توانـد مصـرف بـی رویـه منابع آب 
در دسـترس و بعضـًا تجدیـد ناپذیـر در بخـش کشـاورزی در مناطقـی باشـد کـه 
بـا مشـکل کمبـود آب مواجـه هسـتند کـه ایـن معضـل، مشـکل اصلـی در ایجاد 
کشـاورزی پایـدار مـی باشـد زیـرا در ایـن رویکـرد، منابع در دسـترس بایسـتی به 
گونـه ایـی مصرف گردنـد که ضمن بـرآورده کـردن نیازهای زمان حال، مشـکلی 

بـرای تامیـن نیـاز آینـدگان نیز بـه وجـود نیاید. 

ارزیابـی شـما بـه طـور کلـی از روند پیشـرفت بخـش کشـاورزی در دولت 
تدبیـر و امید چیسـت؟ بـا جزئیات بـازار، آب، مکانیزاسـیون، امـور دام و ...

رونـد پیشـرفت کشـاورزی را از دیـدگاه تخصصی خودم که آب و خاک اسـت مورد 
بررسـی قرار می دهم. 

در بخـش آب، طـی دوره خشکسـالی که در چند سـال گذشـته اتفاق افتـاد وزارت 
جهـاد کشـاورزی و کشـاورزان اقدامـات مناسـبی انجـام دادنـد و با توجه بـه تغییر 
الگـوی کشـت و اسـتفاده بهینـه از آب، شـاهد موفقیـت هـا و نتایج خوبـی بودیم. 
در قسـمت آبیـاری تحـت فشـار نیز بـا توجه بـه تجربیات گذشـته، کارشناسـان و 
کشـاورزان بـا آگاهـی و دانـش بیشـتری از ایـن روش هـا اسـتفاده مـی نماینـد و 

شـاهد طـرح هـای موفقی بـوده ایم. 
در زمینـه حفاظـت خـاک اعتقـاد دارم که باید به ایـن موضوع اهمیـت زیادی داده 

شـود. هـر چنـد در ایـن زمینـه اخیـراً قدم های مناسـبی برداشـته شـده اسـت اما 
کافـی نمـی باشـد و بایـد حمایت از مدیریـت هـای آب و خاک در زمینـه حفاظت 

خـاک گسـترش یابد. 
در زمینـه جـذب نیروهـای جـوان و متخصـص، سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بسـیار فعـال بـوده اسـت و ایـن جوانـان تحصیـل کـرده و عالقـه منـد 
قدم هـای ارزنـده ای را در جهت توسـعه کشـاورزی اسـتان فارس برداشـته اند که 

ایـن مـی توانـد الگـوی خوبـی برای سـایر اسـتان ها باشـد.

چه توصیه هایی را به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان دارید؟
مهمتریـن توصیـه بـه بهره برداران بخش کشـاورزی این اسـت که دیـد بلند مدت 
بـه اسـتفاده از مزرعـه خود داشـته باشـند و در حفاظت از منابـع آب و خاک تالش 
نماینـد و از برداشـت بـی رویـه از آب هـای زیرزمینـی جلوگیری نماینـد تا به یک 

کشـاورزی پایدار دسـت یابند. 
بـه کارشناسـان بخـش کشـاورزی توصیـه می نمایـم با ایجـاد مزارع آزمایشـی و 
تشـویق کشـاورزان بـه بازدید از آنها، روش های صحیح کشـت را بـه آنها آموزش 
دهند و در ضمن اینکه یک کارشـناس بایسـتی همیشـه به جدیدترین دسـتاوردها 

و پیشـرفت هـا در زمینه تخصصی خود آشـنا باشـد. 

اگـر نظـر و صحبـت خاصـی را به مسـئولین، مـردم و بـه ویژه بهره بـرداران 
بخـش کشـاورزی دارید بیـان نمایید.

بهتریـن توصیـه مـن بـه مسـئولین محتـرم وزارت جهاد کشـاورزی این می باشـد 
کـه از جوانـان فـارغ التحصیـل با پتانسـیل کـه با عالقـه، حداقل 10-12 سـال از 
عمـر خـود را صـرف یادگیـری مسـائل مربوط بـه کشـاورزی و آب و خـاک نموده 
انـد، اسـتفاده نماید. از دسـت دادن ایـن نیروی انسـانی دانش آموخته و بـا انگیزه، 
کـه بـا سـرمایه گـذاری طوالنی مدت در کشـور حاصل شـده اسـت، قابـل توجیه 

نمی باشـد. 
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در پیـام 1399 شـناخت و بهـره گیـری از ظرفیـت بخـش های مختلـف اقتصادی 
بـه ویـژه بخـش کشـاورزی در جهـت تحقـق شـعار سـال نـوروزی مقـام معظـم 
رهبـری بـا عنـوان جهـش تولید، نامگـداری گردیده اسـت و از ابعاد متعـددی حائز 

اهمیـت بـوده و قابـل بحث می باشـد.
بخـش کشـاورزی یکـی از بخش های مهـم و تاثیرگذار در مقاوم سـازی پایه های 
اقتصـاد ملـی، فراهـم کننـده مـواد اولیـه سـایر بخـش هـا و تامیـن کننـده امنیت 
غذایـی کشـور اسـت کـه نقـش ویـژه ای در گسـترش صـادرات غیرنفتـی، ایجاد 
ارزش افـزوده، ثبـات اشـتغال و گسـترش سـرمایه گـذاری ایفا می کنـد، لذا عالوه 
بـر فرصت سـازی برای توسـعه سـایر فعالیـت های اقتصـادی و اجتماعی کشـور، 
موجبـات کاهـش اثـرات تهدیدهـای ملـی نظیـر تحریم هـای اقتصـادی را فراهم 
سـاخته و جایـگاه راهبـردی در ضربـه گیری و خنثی سـازی حربه هـای اقتصادی 

دارد. 
بررسـی ظرفیـت هـا، منابع و امکانـات بلقوه بخش کشـاورزی بیانگر آن اسـت که 
ایـن بخـش از ظرفیـت و توانمندی بـاالی اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی امنیتی و 
زیسـت محیطـی در تقویـت و پشـتیبانی جهـش تولیـد داشـته و بسترسـاز اصلـی 

الگـوی اقتصاد مقاومتی اسـت.
در ایـن اقتصـاد مـردم اسـاس فعالیـت ها شـناخته شـده و دولت، محـور حمایت و 
هدایـت ظرفیت هـای بـا مزیـت اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطـی اسـت و 
بخـش کشـا ورزی یکـی از مهمترین بخش هایی اسـت کـه در اقتصاد و اشـتغال 
ایـران نقـش دارد و شـناخت ظرفیـت هـا و بهـره گیـری از آن بـه ویـژه در بخش 
کشـاورزی مـی توانـد زمینـه تحقق شـعار سـال کشـاورزی ظرفیت هـای فراوانی 

بـرای تقویـت زیر سـاخت اقتصادی کشـور دارد. 
مطالعـات مربـوط به بخش کشـاورزی بـر نقش تعیین کننـده آن در توسـعه پایدار 
ملـی و امنیـت اقتصـادی تاکید دارند و این بخـش را در ایجـاد ارزش افزوده، ثبات 
اشـتغال، کاهـش فقـر و بیـکاری و نیـز ارز آوری موثـر، تامیـن مـواد اولیـه سـایر 
بخـش هـا نظیـر صنعـت و مهمتـر از همـه در تامیـن امنیـت غذایی تعییـن کننده 
ارزیابـی کـرده و از ایـن لحـاظ تقلیـل دهنـده آثار تهدیدهـای ملـی و تحریم های 

اقتصادی اسـت.
بنابـر ایـن بخـش کشـاورزی جایـگاه ضربـه گیـری و خنثـی سـازی حربـه هـای 
اقتصـادی و سیاسـی را دارا بـوده و از ظرفیـت راهبـردی در امنیـت و مقاومـت 
اقتصـادی برخـوردار مـی باشـد و بـا همین نگرش اسـت کـه در ادبیات توسـعه بر 
ایـن نکتـه تاکیـد شـده کـه کشـوری توسـعه یافته اسـت کـه کشـاورزی و جامعه 

روسـتایی پیشـرفته داشـته باشد.
ایـن جایـگاه بـا بررسـی تجربـه کشـورهای پیشـرفته نیـز قابـل درک اسـت کـه 
کشـورهای مذکـور با سـرمایه گذاری مناسـب در بخش کشـاورزی بـه بیمه کردن 
اقتصـاد خـود در مقابـل تکانـه هـای اقتصـادی و سیاسـی از طریق توسـعه بخش 

کشـاورزی پرداختـه انـد، ولـی در کشـور مـا بـه دالیـل مختلـف از جملـه رویکرد 
شهرنشـینی و مصـرف گرایـی در برنامه های توسـعه که حل مشـکالت کشـور را 
در مقصـد شـهری پیگیـری کـرده و از حل مسـئله در مبـداء یعنی روسـتا و بخش 
کشـاورزی غافـل مانـده اند نسـبت به سـرمایه گـذاری در این بخش بـی توجهی 

و غفلـت تاریخـی داشـته اند. 
بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی بارقـه امیـدی جهـت توجـه بـه جامعـه روسـتایی و 
بخـش کشـاورزی بـه وجـود آمد که ایـن تغییـر رویکرد بـا مالحظه اصـول قانون 
اساسـی و فرمایشـات رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی و نیـز رهبـری معظـم انقالب 
مشـهود بـوده و پیگیـری مسـتمر اهدافـی، چـون اسـتقالل، خوداتکایـی و تامیـن 

امنیـت غذایـی خـود نشـان دهنـده ایـن رویکـرد جدید می باشـد.
همیـن نگـرش در سـند چشـم انداز 1404 نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه، ولـی 
علیرغـم اقدامـات زیربنایـی صورت گرفته طی سـال های پس از پیـروزی انقالب 
اسـالمی هنـوز بخش کشـاورزی و جامعه روسـتایی جایگاه واقعی و شایسـته خود 
را چـه در نظـام تدویـن برنامـه هـای توسـعه و چـه در اجرای ایـن برنامه هـا پیدا 
نکـرده و نیـاز به توجه بیشـتر بر اسـاس آرمان هـای انقالب اسـالمی دارد و طرح 
اقتصـاد مقاومتـی و جهـش تولید خـود می تواند زمینـه این نگـرش را فراهم آورد. 
بررسـی محیـط بخـش کشـاورزی نشـان مـی دهـد کـه عوامـل و متغیرهـای 
متنوعـی بـر آن موثر اسـت به طـوری که در محیـط کالن این بخـش، متغیرهای 
بین المللـی و منطق هـای نظیـر تحـوالت فناوری، اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و زیسـت محیطـی بـرآن اثرگـذار مـی باشـند و در محیـط داخلـی نیـز 
میـزان سـرمایه گـذاری، کمیـت و کیفیـت منابـع آب و خـاک، تعـداد و کیفیـت 

نیـروی انسـانی و سـاختار سـازمانی بـر آن تاثیـر مسـتقیمی دارند.
از سـوی دیگـر بررسـی اسـتعدادهای محیـط کشـاورزی بیانگـر آن اسـت کـه 
توانمندی هـا و ظرفیـت هـای ایـن بخـش در ابعاد اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی، 
امنیتـی و زیسـت محیطـی قابـل توجـه اسـت و از ایـن جهـت بخـش کشـاورزی 
بسترسـاز امنیـت اقتصـادی و اسـتقرار دهنده اقتصاد مقاومتی در کشـور محسـوب 

شـود. می 
ایـن بخـش یـک اقتصـاد مبتنی بـر فعالیـت هـای مردمـی در اقصی نقاط کشـور 
اسـت و کمترین وابسـتگی را هم به سیسـتم دولتی و هم به منابع ارزی داشـته و 
لـذا ضمـن داشـتن ظرفیت درون گرایی از اسـتعداد برون گرایـی الزم نیز برخوردار 
مـی باشـد، بـه طوری که ایـن بخـش در همین شـرایط تحریم اقتصادی توانسـته 
ضمـن رشـد مثبـت اقتصـادی در بهبـود میانگین رشـد اقتصادی کشـور نیـز موثر 

واقـع گردد.

جهش تولید
در بخش کشاورزی

کرامت اهلل کیومرثی 
معاون بهبود تولیدات دامی
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تجربـه نشـان داده اسـت  کـه تغییـرات و بهبـود فعالیت هـای سـازمان در نتیجـه 
مدیریـت صحیـح فرآیندهـا اسـت. بنابرایـن اجرای مدیریـت فرآیند بایـد به عنوان 
یـک برنامـه تغییـر کـه در بردارنـده ی همـه جنبـه هـای مرتبـط بـا پیشـرفت 
سـازمانی باشـد. هدف اصلـی از معرفـی مدیریت فرآیند سـازمانی افزایـش کارایی 
و اثربخشـی همـه فرآیندهای سـازمان اسـت. از دیـدگاه عملیاتی مدیریـت فرآیند 
شـامل تعریـف فرآینـد، انـدازه گیـری عملکـرد و بهبـود مسـتمر آنهـا بـه عنـوان 

جزئـی از فعالیت هـای روزانـه مـی باشـد.
مفاهیـم پایـه   ای و زیربنـای بلـوغ متضمـن ایـن امـر می باشـند کـه سـازمان هاي 
بالـغ بـه شـکل سـامان یافتـه عمـل مي کننـد، در حالـي کـه در سـازمان هاي 
نابالـغ دسـتیابي بـه نتایـج در نتیجـه تالش  هـای قهرمانانـه افـراد در اسـتفاده از 
رویکردهایـی اسـت کـه کـم یـا زیاد به طـور خـود انگیخته یـا خود جـوش آنها را 
بـه وجـود آورده  انـد. در بعضـی از مراجع مـدل بلوغ فرآینـدی و در توضیـح مفهوم 
بلـوغ از واژه  هایـی ماننـد پیش  بینی پذیـری، کنتـرل و یـا اثـر بخشـی اسـتفاده می 

. د شو
رویکردهای سنجش بلوغ

دو رویکـرد متفـاوت بـراي ایجـاد و بـه کارگیـری مدل هـای بلـوغ به وجـود آمده 
اسـت. رویکـرد اول "مبتنـی بـر سـطوح یـا مراحـل" اسـت )عمدتـًا 5 سـطح( کـه 
فـرض می کنـد کـه مجموعـه  ای از قابلیت  هـای مرتبـط کـم و بیـش بـا هـم بـه 
دسـت می آینـد. بـه ایـن معنـی کـه یـک مجموعـه قابلیـت قبـل از مجموعـه  ای 
دیگـر کسـب می شـود. در ایـن دیـدگاه، سـطوح بلوغ تعریف شـده هسـتند و گفته 
می شـود کـه یک سـازمان در یک سـطح مشـخص قـرار دارد، یـا غالبـًا در فرآیند 

حرکـت از یـک سـطح به سـطح دیگـر قـرار دارد.
رویکـرد دیگـر معمـواًل تحـت عنـوان "بازنمـای مسـتمر" نامیـده می شـود. تاکیـد 
ایـن رویکـرد بـر ایـن واقعیـت اسـت کـه سـازمان  ها غالبـًا ترکیبـی از قابلیت ها را  
بـه نمایـش می گذارنـد. مثـاًل یـک سـازمان ممکـن اسـت بعضـی از قابلیت  هـای 
در سـطح 2 و دیگـر قابلیت  هـای سـطح 4 را داشـته باشـد. بنابرایـن آنهایـي کـه 
بـر بازنمایـي مسـتمر تاکیـد دارنـد بـه اینکـه از ایـده سـطوح اجتنـاب کننـد و بـر 
قابلیت هـاي مشـخص و خـاص کـه یـک سـازمان را متمایـز و توصیـف می کند و 
نیـز بـر قابلیت  هایـی کـه تاکنـون به دسـت آمده اسـت متمرکز شـوند.پنج سـطح 

بلـوغ فرایندهـا بشـرح زیر میباشـد:
1-آغازیـن )Initiate(: سـازمان هایی کـه در ایـن طبقه قرار دارنـد، دارای هیچ 
فرآینـد سـازمان دهی شـده ای نمی باشـند. فرآیندهـا در ایـن سـازمان ها به صـورت 
اقتضایـی تعریـف شـده، و موفقیـت آن ها معموال وابسـته بـه به کارگیـری کارکنان 

ماهر اسـت.
سـازمان دهی،  پروژه هـا  و  فرآیندهـا  از  تعـدادی   :)Develop( بهبـود   -2
برنامه ریـزی، اسـتاندارد و اندازه گیـری شـده اند. سـاختار مدیریـت فرآینـد طراحـی 
شـده بـه سـازمان کمک می کند تـا از شـیوه های موجـود به خوبی نگه داری شـده، 

و پروژه هـا مطابـق بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده اجـرا شـوند.
3-اسـتاندارد شـده )Standardize(: در ایـن سـازمان ها اغلـب فرآیندهـا 
تعریـف و سـازمان دهی شـده، و بـا اسـتفاده از ابزارهـا و روش هـای اسـتاندارد، 
مستندسـازی گردیـده اسـت. فرآیندهـای اسـتاندارد و وظایـف مشـخص شـده 
به صـورت مسـتمر در کل سـازمان اجـرا و مدیریـت می شـود. همچنیـن در ایـن 

سـازمان ها، فرآیندهـا به صـورت کیفـی قابـل پیش بینـی هسـتند، ولـی معیـار و 
سـنجه ای بـرای اندازه گیـری آن هـا تعریـف نشـده اسـت.

4-بهینـه )Optimize(: در ایـن سـطح، فرآیندهـا و زیرفرآیندهـا بـا اسـتفاده 
از ابزارهـای کمـی و آمـاری کنتـرل می شـوند. معیارهـای عملکـردی براسـاس 
نیازهـای مشـتری، کاربـران نهایـی، الزامـات سـازمان، و مجریـان فرآینـد تدوین 
گردیـده اسـت. کارایـی فرآیندهـا قابـل پیش بینـی و کنتـرل بـوده، و انحرافـات 

فرآینـدی به صـورت مسـتمر شناسـایی و تصحیـح می گـردد.
5- نـوآوری )Innovate(: سـازمان هایی کـه در ایـن سـطح قـرار دارنـد، بـه 
صـورت مسـتمر فرآیندهـای خـود را براسـاس سـنجه های کمـی و باتوجـه بـه 
انحرافـات شناسـایی شـده بهبـود می دهنـد. اهـداف کمی بهبـود فرآیندهـا تعیین 
شـده، و در صـورت لـزوم اصـالح می گـردد. بهبودهـای ایجاد شـده مـورد ارزیابی 

قـرار گرفتـه، کارکنـان بـرای اجـرای فرآیندهـای جدیـد توان منـد می گردنـد.
بـرای انـدازه گیـری ایـن سـطوح از مدل هـای مختلـف اسـتفاده می شـود بـرای 

مثـال مـدل APQC مراحـل زیـر را پیشـنهاد می کنـد
• میزان گستردگی مدیریت فرایند ها در سازمان 

• میزان تدوین و استاندارد سازی آنها،
• میزان آگاهی کارکنان سازمان از فرایندهای تدوین شده، 

• درجه حاکمیت فرایندی ،
• میزان اندازه گیری و پایش فرایندها

• تواتر بهبود فرایندها و روال مدیریت تغییرات در آنها،
• میزان ارتباط میان مدیریت فرایندها و مدیریت ریسک سازمانی ،

• میزان یکپارچگی فرایندهای کسب و کار با راهبردهای سازمان
• میزان یکپارچگی مدیریت فرایندها با شرح وظایف در سازمان

• و میزان استفاده از تکنولوژی اطالعات در جاری سازی موثر فرآیندها است.

بلوغ فرآیندهای سازمان
)PROCESS MATURITY(

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی
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مقدمه
پاسـخگویی یکـی از چالش هایی اسـت کـه دولت ها امـروزه با آن مواجه هسـتند. 
امـروزه دولت هــــــا بایسـتی نسـبت بـه خط مشـی ها و اقداماتشـان پاسـخگو 
باشـند. هـر دولتـی نیازمنـد یـک سیسـتم پاسـخگو اسـت و الزمـه دموکراسـی، 

داشـتن یک سیسـتم پاسخگویـــی مناسـب است. 
و  شـوند  مـی  ایجـاد  مـردم  بـرای  و  مـردم  وسـیله  بـه  دولتـی،  سـازمان های 
می بایسـت در برابـر آن هـا پاسـخگو باشـند. رابطـه بیـن دولـت و شـهروندان، 
سیسـتم پاسـخگویی را شـکل مـی دهـد که بـه موجـب آن، سـازمان های دولتی 
وظایـف مربـوط را انجـام مـی دهند و شـهروندان اجـازه می دهند کـه این وظایف 
انجـام شـوند، مشـروط بـر اینکه وکیـل از حد خـود تجاوز نکند و پاسـخگو باشـد. 
پاسـخگویی از ابزارهـای کنتـرل و نظـارت بـر قـدرت و مقابلـه بـا سـوء اسـتفاده 
از قـدرت اسـت. بنابـر ایـن در همـه نظام هـا، فرآیندهـا و سـاز و کارهایـی بـرای 
اعمـال شـاخه اجرایـی دولـت پیـش بینـی شـده اسـت. اگـر دولت هـا پاسـخگو 
نباشـند، یکسـویه و مسـتبد و فسـاد انگیز خواهند شـد. الزمه دموکراسـی داشـتن 
یـک سیسـتم پاسـخگویی مناسـب اسـت. سـازمان های دولتـی به وسـیله مردم و 
بـرای مـردم ایجـاد می شـوند و می بایسـت در برابـر آنها پاسـخگو باشـند. فقدان 
پاسـخگویی موجـب بـی اعتمـادی و در بـی اعتمـادی دموکراسـی و شـهروندی 
مفهومـی نخواهـد داشـت. پاسـخگویی مبنـای هـر جامعه ای اسـت کـه ادعا می 
کنـد، دموکراتیک اسـت. امروزه دسـتگاههای دولتـی با نوعی تعـارض و دوگانگی 
مواجـه انـد: از یـک سـو، در مقابل مردمـان و سازمانهـــــای ملی خود احسـاس 
مسـئولیت مـی کننـد و بایـد در برابـر نیازهـای آنـان پاسـخگو باشـند و از سـوی 
دیگـر، الزامـات بین المللـی و نیروهـای جهانـی آنـان را وادار بـه اعمـال روشـها و 
شـیوه هایی مـی کند کـه در عمل مغایرخواسـت و انتظارات شـهروندان آنهاسـت.

نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی
1( اطمینان از عملکرد درست و مطابق با برنامه

2( تصحیح اشتباهات
3( تعیین ضعفها برای جلوگیری از تکرار آنها

 4( تاثیر گذاشتن در رفتارها
 5( کاربـرد موثـر منابـع فیزیکـی، مالـی و نیـروی انسـانی و بـه دسـت آوردن 

کارایـی بیشـترین 
6( حفـظ روحیـه کارگـزاران بـا علـم بـه اینکه دیگـران از زحمـات آنهـا مطلعند و 

بـه آنـان ارج مـی نهند.
7( به دست آوردن امکانات ومنابع با بهترین صرفه های اقتصادی

8( جلوگیری از سوء کاربرد مناع به صورت عمدی یا سهوی
9( ارائه به موقع و صحیح گزارشها در سلسله مراتب اداری

10( ارائه به موقع حقوق ومزایای دولتی
11( افزایش اثربخشی اقدامات

12( کسب رضایت ارباب رجوع هر دستگاه
 13( اجرای صحیح قوانین ومقررات 

14( احقاق حقوق ارباب رجوع 
نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

1( اتالف منابع ملی وسازمانی
2( افزایش ناکارامدی اداری وبوروکراسیهای زائد

3( بازدهی پایین داراییها
4( توسعه دامنه اختیارات ومسئولیتهای دولت وعدم تامین مطالبات مردم

5( فقـدان ارتبـاط منطقـی وسـاختاری بین میـزان پاسـخگویی کارمنـدان دولت و 
وضعیت اسـتخدامی شـان

ویژگی های اساسی یک سیستم پاسخگویی مناسب 
به شکایات مشتریان :

1( دسترسـی آسـان: بایـد راه های متنوعـی برای طرح شـکایات مشـتریان فراهم 
شود.

2( پاسـخگویی سـریع: مشـتریان در اسـرع وقـت بایـد پاسـخ مسـتقیم دریافـت 
 . یند نما

3( دسترسـی بـدون دردسـر: سیسـتم رسـیدگی بـه شـکایات بایدبـدون زحمت در 
دسـترس مشـتری باشد.

4( کارکنـان بـا اختیـار عمـل: کارکنان سیسـتم پاسـخگویی بایـد واجـد اختیارات 
الزم بـرای حل مشـکالت مشـتریان باشـند. 

5( گزینـش و آمـوزش کارکنـان: کارکنـان سیسـتم پاسـخگویی بـه شـکایات باید 
از آموزش هـای الزم در زمینـه ارتباطـات انسـانی و جنبـه هـای فنـی محصـول 

بهره منـد گردنـد.
6( بانـک اطالعـات مشتری:سـازمان بایـد واجـد یـک بانـک اطالعـات مکانیزه و 

قابـل دسـترس در موردتمام مشـتریان باشـد.
7( حمایـت سـازمانی:مدیریت مالـی سـازمان بایـد منابـع وتوجـه الزم بـه حـل 

شـکایات تخصیـص دهـد.
8( منصفانـه و بـی طـرف بـودن: رسـیدگی بـه شـکایات بایـد بـدون اعمـال نظر 

شـخصی و سـوگیری انجـام شـود.

نهادهای پاسخگو در ایران بطور کلی نهادهای پاسخگو در 
ایران را می توان به 6بخش عمده ذیل تقسیم نمود:

1( پاسـخگویی دولـت بـه شـهروندان)مطبوعات و رسـانه های گروهـی، احزاب و 
تشـکل های سیاسـی و صنفـی، اجتماعـات و راهپیمایی هـا، شـوراهای اسـالمی(

2( پاسخگویی رهبر به مجلس خبرگان
3( پاسـخگویی بـه رهبـر )پاسـخگویی قـوای حاکـم در برابـر رهبـر، پاسـخگویی 

نهادهـای خـارج از قـوای سـه گانـه ماننـد بنیادهـا و نهادهـا و ...(
4( پاسـخگویی قـوۀ مجریـه بـه قـوۀ مقننه)اجـرای قانـون، پاسـخ بـه تحقیـق و 
تحفـص، پاسـخ بـه تذکـر نماینـدگان ، پاسـخ بـه سـؤال نماینـدگان، اسـتیضاح، 

نظام پاسخگویی به ذینفعان
در سازمان جهادکشاورزی فارس

مبتنی بر مدل تعالی سازمانی

میعاد امین پور 
رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس88
شماره 63 - مردادمـــــــاه 1399

پاسـخگویی بـه شـکایات مردمـی، رسـیدگی و تحقیـق(
5( پاسخگویی به قوۀ قضائیه )دادگاه عمومی ، دیوان عدالت اداری(

6( پاسـخگویی در قـوۀ مجریـه )پاسـخگویی رئیـس جمهـور، پاسـخگویی هیئـت 
وزیـران ،پاسـخگویی بـه مشـکالت مـردم، پاسـخگویی نظـام اداری بـه سـازمان 
مدیریـت ، پاسـخگویی مالـی دسـتگاه های دولتی، پاسـخگویی به دفاتر بازرسـی، 
پاسـخگویی بـه دفاتر حراسـت، پاسـخگویی بـه هیات های رسـیدگی بـه تخلفات 

اداری، پاسـخگویی به سـازمان حسابرسـی.

نظام پاسخگویی 
در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

سـازمان جهادکشـاورزی فـارس به عنوان سـازمانی پیشـرو در اسـتقرار نظام های 
مدیریـت نویـن و بـه منظـور اسـتقرار نظـام مدیریت ذی نفعـان بر اسـاس الگوی 
تعالـی سـازمانی )EFQM( و مبتنی بـر اولین ارزش بنیادین مـدل »اخالق مداری، 
پاسـخگویی و شـفافیت « و سـومین زیـر معیـار )1ج( از معیـار رهبـری »رهبران، 
ذی نفعـان بیرونـی سـازمان را مـی شناسـند و بـا آنها تعامـل فعال دارنـد«، ضمن 
شناسـایی ذی نفعـان کلیـدی سـازمان بـر اسـاس ماتریـس منفعـت – قـدرت، 
رویکردهایـی را بـرای تعامـل موثـر، درک، پیش بینـی و پاسـخگویی بـه نیازهـا و 

انتظـارات متفـاوت آنـان ایجـاد می کنند.
همچنیـن بـه اسـتناد » تصویـب نامـه حقـوق شـهروندی در نظـام اداری )ابالغیه 
شـماره 1127128 مورخ 95/12/28( « مصوب شـورای عالی اداری، دسـتگاه های 
دولتـی ملـزم بـه اجرای مصوبـه مذکور و کلیـه مواد آن می باشـند کـه روح حاکم 
بـر تصویب نامـه الـزام پاسـخگویی دسـتگاه ها بـه ذینفعـان سـازمان های دولتـی 

می باشـد.
جدول شماره یک ذی نفعان شناسایی شده سازمان را نشان می دهد

جدول 1- ذینفعان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نام ذینفعردیف
همسایگان1
پیمانکاران2
تامین کنندگان3
موسسات مالی4
مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاه5
بهره برداران6
کارکنان7
خانواده کارکنان8
رسانه های جمعی9
تشکل های مرتبط با کشاورزی10
دستگاه های اجرایی11
جامعه عمومی12

در جـدول شـماره 2 روش هـای پاسـخگویی سـازمان در برابـر ذی نفعـان کلیدی 
را نشـان مـی دهد.

جدول 2- شناسایی ذی نفعان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

روش های پاسخگویی ذی نفع كلیدیردیف

1

تی
ظار

ی ن
 ها

گاه
1( ارائه به موقع گزارش های مورد نیازدست

2( شرکت در جلسات مشترک
3( پاسـخگویی حضـوری در صورت نیـاز و ارائه توضیحات 

در دسـتگاه های مرتبط
4( تشکیل جلسات مشترک با سازمان های ذی ربط

2

گ 
بزر

ی 
ته 

دس
دو 

به 
دم 

 مر
زی

اور
کش

اد 
جه

ن 
زما

 سا
 در

دم:
مر

ن 
دارا

ه بر
هر

ه: ب
امع

و ج
ش 

 بخ
ران

ردا
ره ب

 به
وند

ی ش
م م

سی
تق

ی(
لید

ن ک
ریا

شت
)م

1( برگزاری قسمت های تخصصی اتحادیه ها و مجامع 
صنفی مرتبط به بخش کشاورزی

2( نظر سنجی ساالنه از بهره برداران
3( پاسخگویی در سامانه ی سامد

4( حضور مدیران ارشد در مراسم نماز جمعه و برنامه 
های ویژه

5( مالقات های حضوری مدیران ارشد با ارباب رجوع
6( تدوین منشور اخالقی تکریم بهره برداران

6( حضور مدیران ارشد سازمان در شهرستان ها و نقاط 
استقرار بهره برداران، بازدید از مزارع و واحدهای تولیدی 

و آشنایی با مشکالت
7( استقرار الزامات استانداردهای 10002 و 10004 

بمنظور نظامندی پاسخگویی به مشتریان
8( استقرار مدیریت ذی نفعان

9( تولید برنامه های رادیویی و تلوزیونی ویژه بهره برداران

معه
جا

1( نظر سنجی از پیمانکاران، همسایگان، مراکز درمانی، 
مراکز تحقیقاتی مرتبط

2( استقرار بندهای استاندارد 26000 )مسئولیت اجتماعی(
3( تعیین بازرس سالمت اداری

4( تعیین و ابالغ وظائف واحدهای سازمانی و ارائه در 
پورتال سازمان جهت اطالع عموم

5( تشکیل مستمر کمیته ی سالمت اداری و صیانت از 
حقوق شهروندی

6( شناسایی ریسک های سازمان بمنظورشناسایی گلوگاه 
های فساد

 7( ایجاد سامانه ی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان
 جهاد کشاورزی فارس به آدرس:

shekayat.faji.ir
8( ایجاد منوی میز خدمت در پورتال سازمانی

9( بارگذاری عنوان و لینک دسترسی به خدمات 
الکترونیک سازمان

3

رسانه

1( نشست های مدیران ارشد سازمان با اصحاب رسانه 
)هفته ی جهاد کشاورزی، دهه فجر، هفته دولت، روز 

خبرنگار(
2( پاسخگویی مستمر اداره روابط عمومی بعنوان کانال 

اصلی ارتباط با رسانه بصورت حضوری و تلفنی و......
3( مصاحبه های خبری مدیران ارشد سازمان در راستای 

پاسخگویی
4( هماهنگی پاسخگویی مدیران سازمان های وابسته به 

رسانه ها
5( پاسخگویی از طریق کانال های ویژه رسانه های 

جمعی )اصحاب رسانه( در شبکه های اجتماعی
6( پاسخگویی، شفاف سازی( ابهامات مسئولین و مردم در 
خصوص عملکرد سازمان بوسیله ارسال گزارش، توضیح و 

... به رسانه های جمعی
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کاتالـوگ نقشـه های اقلیمـی اسـتان فـارس بـه عنوان یـک مجموعـه مرجع در 
حـوزه ی هـوا و اقلیـم شناسـی کشـاورزی جهـت دسترسـی بهتـر کارشناسـان، 
تصمیـم سـازان و فعاالن بخـش کشـاورزی در دفتر فن آوری های نوین سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس تهیه شـده اسـت. 

هـوا و اقلیـم شناسـی دانشـی اسـت کـه در آن نمی تـوان تنهـا بـه اطالعـات و 
دانـش موجـود در خصـوص یـک نقطـه و یـا یـک پهنه کوچـک و محلـی اکتفا 
نمـود. چـرا کـه همـواه شـرایط آب و هوایـی اطـراف بـر منطقـه ی مـورد نظـر 
سـایه افکنـده و آن را تحت الشـعاع خـود قرار می دهـد. بنابراین همواره بایسـتی 
شـرایط آب و هوایـی در مقیاس هـای وسـیع تر مورد بررسـی قرار گیرنـد تا بتوان 

بـه درک درسـت تری از شـرایط موجـود دسـت یافت. 

رسـم نقشـه های هـم مقـدار آب و هوایـی )هم دما- هـم رطوبت- هـم بارش و 
...( ایـن امـکان را در اختیـار کاربـر قـرار می دهـد تـا بتواند به سـهولت و آسـانی 
یک دید کلی از شـرایط آب و هوایی منطقه داشـته باشـد و اطالعات اولیه مورد 
نیـاز خـود را اسـتخراج نموده و شـرایط آب و هوایی مناطق مختلـف را با یکدیگر 
مقایسـه نماینـد. در حالـی که ارایه این چنیـن اطالعاتی در جداول فضای بسـیار 
بیشـتری را اشـغال نمـوده و دسترسـی و دریافـت داده هـا را بـا مشـکل رو به رو 
می نمایـد. از سـوی دیگـر بسـیاری از کاربـران توانایـی اسـتفاده از آمـار صـرف 
را ندارنـد، در حالـی کـه کار بـا نقشـه بـرای تمامـی کاربـران بـا سـهولت همراه 
اسـت. همچنیـن مقایسـه میـان مناطـق مختلـف تنهـا با صـرف نگاه کـردن به 
داده هـا چنـدان میسـر نمی شـود، که رسـم نقشـه های همقـدار این امر را مسـیر 

می سـازد. 

در ایـن بررسـی اسـتان فـارس واقـع در بخـش جنوبی کشـور مورد مطالعـه قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن اسـتان به طور تقریبـی بین مدارهـای 27 و 32 درجه شـمالی 
و نصف النهارهـای 50 و 56 درجـه طـول شـرقی واقع شـده؛ و از نظـر اقلیمی در 

سـه دسـته کوهسـتانی، معتدل و گـرم قرار گرفته اسـت.

نقشـه های تهیـه شـده در ایـن دفتـر در سـه مقیـاس بـزرگ مقیـاس )طوالنـی 
مـدت 20 سـاله(، میـان مقیـاس )ماهانـه، فصلـی و سـاالنه در سـال 98(، کوتاه 
مـدت )نقشـه های مـوردی در سـال 98( رسـم گردیـد. اولیـن مرحلـه از مراحـل 
سـینوپتیک،  ایسـتگاه های  از  آمـار  ایـن  می باشـد.  اقلیمـی  آمـار  دریافـت  کار 

اقلیم شناسـی و باران سـنجی سـازمان هواشناسـی اسـتان فـارس، ایسـتگاه های 
خـودکار هواشناسـی اسـکادا و کمـا )متعلـق به سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس( تهیـه گردید. 

پـس از دریافـت داده هـا نیـاز بـود تـا آزمون های آمـاری صحت سـنجی بر روی 
آن هـا انجـام گیـرد. پـس از اطمینـان از صحـت داده ها و یـا اصالح و بازسـازی 
آن هـا بـه رسـم نقشـه ها اقـدام گردیـد. بـه منظـور رسـم نقشـه های مـورد نیاز 
نرم افـزار ArcGIS )مـاژول ArcMap( مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بایسـتی ذکر 
گـردد بـرای رسـم ایـن نقشـه ها روش هـای میان یابـی مختلفـی مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت و در نهایـت بهتریـن روش بـرای رسـم هـر نقشـه انتخـاب گردید. 

ایـن نقشـه ها در مقیاس هـای ماهانـه، فصلـی و سـاالنه رسـم گردیـد. 

پارامترهـای آماری مورد بررسـی شـامل بـارش، میانگین دمای روزانه و متوسـط 
تبخیـر از دشـت طوالنـی مدت )بازه ی آمـاری 20 سـاله( و دما )کیمنه، بیشـینه، 
میانگیـن(، رطوبت نسـبی و بـارش در سـال 1398 بود. همچنین نقشـه ی بارش 
پاییزه در سـال 1398، دما )کمینه، بیشـینه، میانگین، DTR( در تاریخ 99/11/30 
و ... نیـز ترسـیم شـد. از جملـه دالیـل انتخاب ایـن پارامترها می تـوان به اهمیت 
و نقـش پررنـگ آن هـا در بخـش کشـاورزی اشـاره نمود. بـه طور مثال داشـتن 
اطالعـات از کمینـه دمـا می تواند بـه پیش  بینی رخداد سـرمازدگی کمـک نماید. 
از سـوی دیگـر همانگونـه که بـرای همگان واضح اسـت دما و بـارش دو پارامتر 
اصلـی هواشناسـی بوده کـه نقش عمده ای در تعیین اقلیم منطقه داشـته و سـایر 
پارامترهـا هـر یـک به نحـوی در آن ها مسـتتر شـده اند. همچنین ایـن دو پارامتر 
بـه میـزان قابـل توجهـی در رشـد و نمـو گیاهـان اثـر گـذار بـوده و کوچکترین 
تغییـری در آن می توانـد اثـرات جبـران ناپذیری را به بـارآورد. بنابرایـن مطالعه و 
بررسـی ایـن پارامترهـا در حوزه ی هواشناسـی و خصوصا هواشناسـی کشـاورزی 

از اهمیـت باالیـی برخوردار می باشـند. 

فایـل PDF ایـن مجموعـه کـه بـا اسـتفاده از کلیـه داده هـای در درسـترس در 
واحـد هواشناسـی دفتـر فن آوری هـای نویـن تهیـه شـده، در پرتـال سـازمان 
جهـاد کشـاوزی، بخـش فن آوری هـای نویـن، زبانـه هواشناسـی جهت اسـتفاده 

عالقمنـدان قـرار گرفتـه اسـت. 

حسین صحرائیان
رئیس دفتر فناوری های نوین 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

معرفی مجموعه نقشه های اقلیمی
استان فارس
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كاتالـوگ نقشـه های اقلیمـی اسـتان فـارس بـه عنـوان یک مجموعـه مرجـع در حـوزه  هوا و 
اقلیم شناسـی كشـاورزی جهت دسترسـی بهتـر كارشناسـان، تصمیم سـازان و فعاالن بخش 
كشـاورزی بـا اسـتفاده از كلیـه داده های در دسـترس، در واحد هواشناسـی دفتـر فن آوری های 
نویـن سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان فـارس تهیـه شـده و در پرتـال سـازمان، بخـش 

فن آوری هـای نویـن، زبانـه هواشناسـی جهـت اسـتفاده عالقه منـدان قـرار گرفته اسـت. 
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تصویر شماره 1: مزرعه گیاه دارویی ترخون 

مشخصات گیاهشناسی
.Artemisia  dracunculus L :نام علمی

Asteraceae Compositae :خانواده
ترخـون بـا نـام علمـی Artemisia  dracunculus.  یکـی از  34 گونـه گیاهـی از 
جنـس Artemisia اسـت کـه در سراسـر ایران پراکنـده اند.  گونه هـای انحصاری 
Artemisia ker- و Artemisia  melanolepis  در ایـران عبارتنـد از Artemisia

.)1( manesis

ترخـون گیاهـی اسـت علفی و چند سـاله از خانواده کاسـنی که ارتفـاع آن تا 1 متر 
نیـز مـی رسـد. بـرگ های باریـک و بلند آن به رنگ سـبز روشـن و براق هسـتند. 
برگـه ای قاعده سـاقه آن منقسـم بـه 3 لـوب و کاپیتول های آن، کوچـک به رنگ 
سـبز و مجتمـع به صورت خوشـه اسـت. سـاقه برگ دار گیـاه اگر در بین انگشـتان 
فشـرده شـود بوی مشـخصی بر اثر آزاد شـدن اسـانس از آن استشـمام می گردد. 
طـول برگهـا 3 تـا 8 سـانتیمتر و عـرض آنهـا 0/5 تـا 1/2  سـانتیمتر می باشـد. 
کناره هـای بـرگ صـاف و بـدون دندانـه و گیـاه فاقـد کرک اسـت. گل هـا فراوان 
و بـه صـورت مجتمـع در یـک خوشـه متراکم قـرار می گیرند. نـام گونه ایـن گیاه 
)دراکونکولـوس( از کلمـه دراگـون بـه معنـای اژدها گرفته شـده اسـت و علت این 
نامگـذاری اثـرات شـفابخش این گیـاه در درمان نیـش خوردگی انسـان از مارها و 

حیوانات سـمی می باشـد. 

پراکنش
برخـی از محققیـن منشـا ایـن گیـاه را شـمال و مرکـز آسـیا معرفی کـرده اند ولی 
عـده ای دیگـر منشـا آن را شـمال و غـرب آمریـکا مـی داننـد. در مناطـق گرم و 
آفتابـی دارای رشـد و میـزان مـواد موثـره مطلوبـی اسـت و همچنیـن قـادر اسـت 

سـرمای زمسـتان را بـه خوبـی تحمـل نماید.

ترکیبات شیمیایی و فرآوری:
مهمتریـن مـاده موثـره ایـن گیاه، اسانسـی به رنـگ زرد کم رنگ اسـت که میزان 
آن بیـن 1 تـا 3 درصـد گـزارش شـده اسـت. مهمتریـن اجـزای اسـانس ترخـون 
عبارتنـد از اسـتراگول )40 تـا 70 درصـد(، آلفـا پینـن، بتـا پینن، لیمونن و میرسـن

بررسـي تغییـرات کمـي و کیفي اسـانس ترخـون در اندام هاي خشـک و تـر گیاه ، 

نشـان می دهـد کـه تفـاوت چنداني در میـزان و اجـزاي اسـانس گیاه تازه بـا گیاه 
خشـک شـده در دمـاي 35 درجه سـانتي گـراد دیده نمی شـود )2(.

خواص و کاربرد
ترخـون دارای مقادیـر باالیـی ویتامین های A ،B و C اسـت. عالوه بـر این دارای 
ریـز مغـذی هایـی مانند روی، کلسـیم، منگنـز، آهـن، منیزیم، پتاسـیم و مس می 
باشـد. ترخـون بـراي درد مفاصل مفید اسـت و بهتر اسـت همراه غذا خورده شـود 
و یـا کوبیـده آن بـه  صورت ضماد اسـتفاده گـردد. جویدن ترخون باعـث جلوگیري 
از خونریـزي لثـه و التیـام زخم هـا مي شـود. ترخـون بـراي دل درد و دردهـاي 
معـده کـه دراثـر غـذا بـه وجـود آمده اسـت مفیـد مي باشـد. اگـر معده شـما تنبل 
و ترشـح آن ضعیـف اسـت ترخـون بخورید. بـراي پیشـگیري از تصلب شـرائین و 
بیماري هـاي عروقـي برگ هـاي ترخـون را جویـده و میل نمایید. مصـرف طوالنی 
مـدت ترخـون می تواند سـبب ایجاد سـرطان شـود که بـه دلیل اسـتراگول موجود 
در آن اسـت. عـالوه بـر این، بـه دلیل تاثیر اسـتراگول بر جنین و ایجـاد ناهنجاری 

در آن، زنـان بـاردار نباید از آن اسـتفاده کنند.

منشاء و نیازهای اکولوژیکی:
ترخـون در مناطقـی کشـت می شـود کـه از هوای گـرم و آفتابـی برخوردار باشـد. 
ترخـون درجـه حرارت هـای پائیـن را بـه سـهولت تحمـل می کنـد، بطـوری کـه 
دمـای 15-درجـه سـانتیگراد را بـدون هیچ آسـیبی تحمل می کند. گیاهـان هنگام 
بـروز هـوای سـرد در فصـل بهـار دچـار سـرما زدگی نمی شـوند و بـه رویـش خود 

می دهند.  ادامـه 
ترخـون در طـول رویـش بـه رطوبـت کافـی نیـاز دارد. آمـا آبیلـری زیـاد و حالت 
غرقابـی بـرای آن مضر اسـت و مـی تواند باعـث آلودگی های قارچـی و در نتیجه 
دچـار پوسـیدگی گـردد. آبیـاری بـرای ایـن گیـاه در مرحلـه تشـکیل شـکوفه ها و 
نیـز بعـد از برداشـت محصـول ضروری اسـت. خاک مناسـب برای کشـت ترخون 
خاک هـای با بافت متوسـط )شـنی – رسـی( و بـا ضخامت زیاد الیه سـطح االرض 
 pH .می باشـد. خاک هـای شـور بـرای کاشـت و تکثیـر ترخـون مناسـب نیسـتند

مناسـب بـرای این گیـاه 4.9 تا 7.5 اسـت.

آماده سازی زمین
پـس از برداشـت محصـول قبلـی، در فصـل پاییـز میـزان 40 تا 50 تن کـود دامی 
کامـال پوسـیده بـه خـاک محل کشـت ترخـون اضافه کـرده و سـپس با اسـتفاده 
از گاوآهـن یـک نوبـت اقـدام بـه شـخم زمین مـی کننـد. با توجه بـه نتایـج آنالیز 
خـاک، چنانچـه نیـاز بـه اسـتفاده از کودهـای ماکـرو و میکـرو باشـد می بایسـت 

اصول کاشت، داشت و برداشت 
گیاه دارویی ترخون

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس کمیته 

گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس
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نسـبت بـه اضافـه کـردن ایـن کودهـا بـه خـاک محـل کشـت اقـدام نمـود. در 
فصـل پاییـز پـس از برداشـت محصول قبلی، می بایسـت میـزان 40 تـا 50 تن در 
هکتـار کودهـای حیوانـی کامال پوسـیده بـه زمین هایی کـه در آنها ترخون کشـت 
می شـود اضافـه کـرده و بـا انجـام شـخمی به عمـق 40 تـا 45 سـانتیمتر با خاک 
مخلـوط نمـود. سـپس کودهای شـیمیایی مـورد نیـاز از قبیل 80 تـا 100 کیلوگرم 
در هکتـار اکسـید فسـفر و 120 تـا 130 کیلوگرم در هکتار اکسـید پتـاس به خاک 
اضافـه و شـخم دیگـری بـه عمـق 30 تـا 35 سـانتیمتر در جهـت عمـود بر جهت 
شـخم قبلـی زده می شـود. پس از جمـع آوری سـنگ ها و قلوه سـنگ ها، کلوخه ها 
بوسـیله دیسـک شکسـته می شـوند و زمیـن تسـطیح می گـردد. اوایـل بهـار بایـد 

بسـتر خـاک را بـرای کشـت گیـاه کامال آمـاده نمود.
 

تاریخ و فواصل کاشت
اوایـل بهـار زمـان مناسـبی بـرای تکثیـر رویشـی ترخـون )از طریـق قلمه هـای 
سـاقه ای و پاجـوش( و فصـل پائیـز زمـان مناسـبی برای تکثیـر ترخـون از طریق 
تقسـیم ریشـه می باشـد. ترخـون تـا 10 سـال عمـر می کنـد ولـی بیشـترین بازده 
اقتصـادی آن سـال هـای چهـارم  تـا ششـم اسـت. بهتر اسـت کشـت ترخـون به 
صـورت جـوی و پشـته ای باشـد. فواصـل بوتـه هـا روی ردیـف های کشـت  50 
تـا 60 سـانتی متـر و فواصـل بیـن ردیف هـا 60 تا 70 سـانتی متر در نظـر گرفته 

 . د شو

 کاشت: 
روش تکثیر ترخون به صورت رویشی و به روش های زیر صورت می گیرد.

الـف - تکثیـر بـه کمـک قلمه سـاقه : پـس از جدا کردن سـاقه های سـبز و جوان 
از پایـه مـادری آنهـا را در زمیـن مـورد نظـر کشـت می کننـد. تکثیـر ترخـون بـا 

اسـتفاده از ایـن روش مناسـب نیسـت و کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
تکثیـر بـه کمـک پاجـوش : اطـراف پایه هـای مـادری 3 تـا 4 سـاله پاجوش های 
متعـددی از رویـش اسـتولون ها بوجـود می آینـد کـه هـر پاجـوش از سـاقه کوتـاه 
و ریشـه مناسـبی برخـوردار می باشـد. چنانچـه اواخـر پائیـز یـا اوایل بهـار اطراف 
گیاهـان را بـه ضخامـت 4 تـا 5 سـانتیمتر بـا خـاک نـرم بپوشـانیم پاجوش هـای 

بیشـتری تولیـد می شـود.
در ایـن روش در اواخـر بهار)خـرداد( خـاک اطـراف گیاهـان را کنـار می زننـد و بـا 
جـدا کـردن پا جوشـها آنهـا را در زمیـن اصلی کشـت می کنند. معمـوال اطراف هر 
پایـه مـادری 20 تـا 40 پاجـوش بوجـود می آید ولی بهتر اسـت بیـش از 10 تا 20 
پـا جـوش از گیـاه مـادر جـدا نشـود، چون ممکن اسـت سـبب خشـک شـدن پایه 
مـادری گـردد. پـس از انتقـال پاجوشـها به زمیـن اصلی بایـد بالفاصلـه گیاهان را 

آبیـاری نمود. 
تکثیـر بـه کمک ریشـه : در بسـیاری از کشـورها از این روش بـرای تکثیر ترخون 
اسـتفاده می شـود. پایه هـای مـادری 3 تـا 4 سـاله را کـه کامـال سـالم و عـاری از 
هـر گونـه آلودگـی قارچی هسـتند از خـاک خارج می کنند سـپس ریشـه را به 5 تا 
10 قطعـه تقسـیم می نماینـد هـر قطعـه بایـد دارای حداقـل 1 تا 2 جوانه رویشـی 
باشـد سـپس در عمـق 10 تـا 15 سـانتیمتر در زمین اصلی کشـت می شـوند برای 

هـر هکتـار زمیـن بـه 35 تا 40 هـزار بوته نیاز اسـت.

داشت:
در طـول رویـش گیاهـان مبارزه مکانیکـی و شـیمیایی با علف های هـرز ضروری 
اسـت. قبـل از رویـش گیاهـان در سـال دوم می تـوان از علف کش هـای مرکازین 
)Merkazin( بـه مقـدار 8 کیلوگـرم در هکتـار یـا سنسـور )sensore(  بـه مقـدار 

1 تـا 1.2 کیلوگـرم در هکتـار اسـتفاده نمـود. پـس از اولیـن برداشـت می تـوان از 
 )Afalon( علف کـش مرکازیـن بـه مقـدار 4 تـا 6 کیلوگرم یا از علـف کش آفالـون
بـه مقـدار 6 کیلوگـرم در هکتـار اسـتفاده کرد. پس از برداشـت محصـول برگردان 
کـردن خـاک بیـن ردیف هـا سـبب تهویـه خـاک و نیـز سـبب تسـریع در رویـش 

می شـود. گیاهان 

 آفات و بیماری های ترخون
از آفـات مهـم ترخـون می توان به مورچـه قرمز Solenopsis geminata   اشـاره 
کـرد. ترخـون معمـوال بیمـاری خاصـی نـدارد امـا در طـول رویـش ممکن اسـت 
توسـط عوامـل بیماریـزای قارچـی نظیـر قـارچ عامـل زنـگ و قـارچ عامـل لکـه 
برگـی آسـیب ببینـد، کـه بایـد جهـت مقابلـه بـا آنهـا از قـارچ کش های مناسـب 

نمود. اسـتفاده 

برداشت:
محصـول ترخـون را می تـوان دو یا سـه بار در سـال برداشـت کرد. اوایل تابسـتان 
زمـان مناسـبی بـرای اولین برداشـت اسـت. از اواخر شـهریور تا قبل از بروز سـرما 
می تـوان دومیـن برداشـت را انجـام داد. گیاهـان بایـد از فاصله 7 تا 8 سـانتیمتری 
از سـطح زمیـن برداشـت شـوند در غیـر این صـورت گیاهـان خشـک می شـوند. 
در صورتـی کـه از پیکـر رویشـی گیـاه بـه عنـوان سـبزی یا ادویه اسـتفاده شـود، 
می تـوان سـه بـار در سـال محصـول را برداشـت کرد. خشـک کردن ایـن گیاه در 
سـایه سـبب حفـظ رنـگ و میـزان مـواد موثـره آن مـی گـردد. در صورت نیـاز به 
خشـک کـردن محصـول در حجـم هـای زیـاد مـی بایسـت از خشـک کن هـای 

صنعتـی و دمـای 40 درجه سـانتی گـراد اسـتفاده کرد. 

 

تصویر شماره 2:  مبارزه مکانیکی با علف های هرز در مزرعه گیاه دارویی ترخون 

منابع: 
انتشـارات  ایـران.  گیاهـان  نام هـای  فرهنـگ   .)  1375( ولی الـه.  مظفریـان.   .1

صفحـه معاصـر.671  فرهنـگ 
2. یزدانـی. داراب و همـکاران. )1384(. بررسـي تغییـرات کمـي و کیفـي اسـانس 
  ).Artemisia racunculus L( و ترخون  ).Thymus vulgaris L( گیاهان آویشـن

در انـدام  هـاي خشـک و تـر گیاه. نشـریه گیاهان دارویـی. دوره 5.  شـماره 17
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بـر اسـاس قانـون اصالحی قانـون اصالحـات ارضی که از سـال 1341 بـه مرحله 
اجـرا درآمـد مالـکان مشـمول مکلـف بودند کـه از مجمـوع مالکیت هـای خود در 
سـطح کشـور یـک دهسـتان ششـدانگ و یـا ششـدانگ پراکنـده در چنـد ده را به 
عنـوان مالکیـت حـد نصـاب خـود انتخاب کننـد و بقیه دهـات مازاد بـر حد نصاب 
مالکیـت خـود را طبـق اظهارنامه هایـی کـه بـه همیـن منظـور در اختیـار آنـان 
گذاشـته می شـد تـا کلیـه مشـخصات دهـات و مـزارع مـورد نظـر را در آن قید و 
بـرای فـروش به دولـت معرفـی نمایند.  ایـن گونه مالکان می توانسـتند تـا تاریخ 
اعـالم وزارت کشـاورزی دایـر بـر تقسـیم امـالک مـازاد در منطقه مربوطـه مازاد 
امـالک خـود را راسـًا بفروشـند اما بعد از تاریخ تقسـیم، وزارت کشـاورزی هر گونه 
انجـام معاملـه ای از طریـق ایـن گونـه مالکان دربـاره امالک مـازاد به افـراد غیر 

بـه عنـوان معاملـه غیـر مجـاز تلقـی و اسـناد تنظیمی کن لـم یکن مـی گردید.
نحـوه خریـد ایـن گونه امالک بدین صـورت بود که آن تعـداد از امالکی که دارای 
سـابقه ممیـزی مالیاتـی بـوده و مالیـات قطعی شـده قبـل از تاریـخ 1340/10/19 
داشـتند بهـای ملـک بـر مبنـای مالیـات مزروعـی ده بـا در نظـر گرفتـن ضریـب 

معامـالت امـالک محاسـبه و در آگهـی خریـد قیـد مـی شـدکه ظـرف 10 روز 
می توانسـتند اعتـراض کننـد.

پرداخـت بهـای ملـک بـه صورت اقسـاط 15 سـاله، یک قسـط به صـورت نقدی 
و طـی چکـی کـه هـم زمـان بـا تنظیم سـند انتقـال صـادر مـی گردیـد پرداخت 
می شـد و 14 قسـط دیگـر آن بـه صـورت قبـوض، بنا بر دسـتور پرداخـت با بهره 

6 درصـد بـه مالـک ذینفع تسـلیم مـی گردید.
افـراد مشـمول دریافـت زمیـن بـه ایـن صـورت تعییـن می گردیـد کـه ماموریـن 
اصالحـات ارضـی با عزیمت به سـطح دهات مشـمول طبق فرم هـای مخصوص 
افـرادی کـه در تاریـخ تصویب قانون مشـمول زراعـت و بهره برداری بـود و رابطه 
اربـاب و رعیتـی بـا مالکین داشـتند با تعییـن میزان اراضی نسـق زراعتـی آنان به 
تفکیـک آبـی و دیـم و همچنیـن بـا تعییـن مسـاحت باغ های متصرفی مشـخص 

می کردنـد.

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مرحله اول اصالحات ارضی

تحدید مالکیت ها
)محدود کردن مالکیت ها(

آشنایی با مباحث اصالحات ارضی
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اصطالحـات مـورد نظـر برگرفتـه از اصـول فقـه اسـالمي بـوده و به جهـت تکثیر 
در اسـتعمال، عمدتـا در الیحـه نویسـي و ایراد و بیـان دفاعیـات در مراجع قضایي 

بسـیار رایج مي باشـد.

1- مفهوم و منطوق:
مفهـوم :  عبـارت اسـت از معنایـي کـه در کالم بیـان نمـي شـود امـا از سـاختار 

وترکیـب یـک عبـارت مـي تـوان بـه آن پـي برد.
منطـوق : عبـارت اسـت از معنایي که مسـتقیمًا از کالم و عبارت دریافت مي شـود 

و شـنونده مسـتقیمًا پـي به مقصود گوینـده مي برد.
• به عنوان مثال زماني که در ماده 24 قانون مدني مي خوانیم: 

هیـچ کـس نمـي توانـد طـرق و شـوارع عامـه و کوچـه هایـي را کـه آخـر آن هـا 
مسـدود نیسـت تملـک نمایـد دو معنـا بـه ذهـن متبـادر مي شـود 

معناي اول: کوچه اي که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست.
معناي دوم: کوچه اي که آخرش مسدود است قابل تملک است.

بـا دقـت در دو معنـا در مـي یابیـم که معنـاي اول عینا به روشـني و بـه وضوح در 
متـن قانـون امـده ولـذا خواننده یا شـنونده مسـتقیما پي بـه منظور مي بـرد اما در 
مـورد معنـاي دوم در عبارت هیچ اشـاره مسـتقیمي نگردیده و شـنونده بـا توجه به 

نـوع بیـان قانون گـذار متوجه معنامـي گردد.

2- عام و خاص
عـام: در لغـت یعنـي شـمول و فراگرفتـن و در علـم حقـوق یعنـي کلمـه اي کـه 

همـه افـرادي را کـه بـه آن نامیده مي شـوند فراگیـرد وموضوع یا صفتـي را که در 
عبـارت ذکر شـده شـامل تمـام افـراد آن مجموعه شـود.

معمـواًل بـراي تشـخیص عـام بـودن یـک لغت بـه واژه اي کـه دال بر عـام بودن 
دارد بایـد دقـت کـرد .به عنـوان مثال الفاظي نظیـر تمام ،همه ،جمیع ،کل و شـبیه 

ایـن الفـاظ داللت بـر عام بـودن دارند.
خـاص: کلمـه یـا عبارتـي اسـت کـه دایـره شـمول آن نسـبت بـه عـام محدودتر 
اسـت و تمـام افـراد یـک مجموعـه را در برنمـي گیـرد. بـه عبارتي هـر گاه از کل 
یـک مجموعـه شـبیه به هـم بخشـي از آن، از موضوع یـک حکم جدا گـردد و در 

حیطـه ي شـمول حکـم قـرار نگیـرد آن عبـارت یا کلمـه، خاص مي باشـد.
بـه عنـوان مثـال زمانـي کـه مـي گوییـم » تمـام کارمنـدان« بدین معناسـت که 
» هـر کسـي کـه طبـق قانـون مدیریـت خدمات کشـوري عنـوان کارمند نسـبت 
بـه وي صـدق پیـدا مـي کنـد « مشـمول حکم اسـت، امـا اگـر بگوییـم کارمندان 
جهـاد کشـاورزي، صرفـًا کارمنـدان شـاغل در وزارت جهـاد کشـاورزي را مدنظـر 

داشـته ایم.

افشین فرهادی
رئیس اداره امورحقوقي

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نکات حقوقی دعاوی
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آناناس
 Ananas آنانـاس با نـام علمی
comosus متعلـق بـه خانواده 

 Bromeliaceae برومیالسـه 
در مناطـق گرمسـیري و نیمـه 
گرمسـیري کشـت مي شـود. 

کشـورهای عمـده تولیدکننـده 
تایلنـد،  جهـان  در  آنانـاس 
کاسـتاریکا، برزیـل و فلیپیـن هـر کـدام بـا بیـش از 2 میلیـون تـن تولید هسـتند.
آنانـاس گیاهـی علفـی، چندسـاله و تـک لپه ای اسـت، سـاقه گیاه بالغ بیـن 25 تا 
50 سـانتیمتر اسـت کـه در زمـان گلدهـی انتهـای آن متـورم و بزرگ می شـود و 
بـه گلـی بـه رنگ هـای مختلـط قرمـز، زرد و سـبز تبدیل می شـود. فاصلـه میان 
گره هـا کوتـاه و بیـن 1 تـا 10 میلی متر اسـت. در کنـار هر گره یـک جوانه کناری 
وجـود دارد، ایـن جوانـه کنـاری قـادر به تولیـد گیاهچه هـای زیر میـوه و پاجوش 
هسـتند برگ هـا بـه صـورت مارپیچـی در اطـراف یـک سـاقه کوتـاه تجمـع پیدا 
می کننـد. هـر گیـاه بـه طـور متوسـط در هر مـاه بین 5 تـا 6 برگ تولیـد می کند. 

11تـا 12 مـاه بعـد از کاشـت و بـا حداقـل 40 برگ گل ها تشـکیل می شـوند.
تولیـد گل آذیـن در یـک دوره 3 تـا 4 هفتـه صـورت مـی گیـرد. تمـام گل هـا 
دوجنسـی هسـتند و دارای 6 پرچـم در دو ردیـف سـه تایـی هسـتند و تخمـدان 
آن هـا بـه صـورت داخلـی بـا تخمک هـای زیاد اسـت. بـا اینکـه تخمـدان و دانه 
گـرده فعـال هسـتند، ولـی بـذر تشـکیل نمی شـود؛ ارقـام تجـاری به شـدت خود 
ناسـازگارند و چنانچـه چنـد رقـم متفـاوت در کنـار یکدیگـر کاشـته شـوند ممکن 
اسـت بـذر تولیـد شـود. 135 تـا 165 روز طول می کشـد تا میـو ه بـه مرحله بلوغ 

و رسـیدگی کامل برسـد.
آنانـاس تحمـل دماهـای خیلـی بـاال در تابسـتان یـا خیلـی پاییـن در زمسـتان را 
نـدارد و در آب و هـوای گرمسـیری مالیـم بـا کمـی سـایه، محصـول خوبـی می 
دهـد. سـایه کامـل یـا تابش نور شـدید آفتاب بـرای رشـد آناناس مطلوب نیسـت. 
آنانـاس در بسـیاری از مناطـق بـه عنـوان میـان کشـت در بیـن درختـان نارگیـل 
و مـوز کشـت می شـود. میـزان بارندگـی بهینـه 1500 میلیمتـر در سـال اسـت؛ 
اگرچـه در مناطقـی بـا بارندگـی 500 تـا 5550 میلیمتـر نیـز می تـوان آنانـاس را 
کشـت کـرد. در مناطـق با بارندگـی کمتـر از 1500 میلی متر باید عمـل آبیاری به 
ویـژه در فصـل گرم و خشـک سـال انجـام شـود. آناناس بـه دلیل سـطحی بودن 
ریشـه هایش نیازمنـد آبیـاری سـطحی امـا پرتکـرار و رطوبـت نسـبی 70 تـا 80 
درصـد اسـت. با آنکـه آناناس مقاوم به خشـکی اسـت، ولی از خشـکی طوالنی به 
شـدت آسـیب می بینـد. آناناس به شـوری آب حسـاس اسـت میـزان محصول آن 
در صـورت آبیـاری با آب دارای هدایت الکتریکی بیشـتر از 1/28 دسـی زیمنس بر 
متـر کاهـش می یابـد. بهترین دما برای رشـد آنانـاس 32 درجه سـانتیگراد در روز 
و 20 درجـه سـانتیگراد در شـب گزارش شـده اسـت. بهترین خـاک هم خاک های 

شـنی با بافت سـبک تـا لومی هسـتند.
خاک های اسـیدی مناسـب کشـت آناناس هسـتند. میزان اسـیدیته )pH( مطلوب 
بـرای کشـت آنانـاس 5/ 4 تـا 6/ 5 اسـت. کاشـت نهال بـه صورت ردیفـی انجام 

می شـود معمـواًل بـه صـورت دو ردیفه کاشـت انجام می شـود.

امـکان کشـت آنانـاس به صورت تجاری در فضای باز میسـر نیسـت، جز قسـمتی 
از خاک هـای حاشـیه دریـای خـزر. خـاک دیگـر مناطق کشـور و به ویـژه جنوب 
کشـور قلیایـی اسـت و همچنیـن دمـا در طـول تابسـتان در ایـن مناطـق به بیش 
از 35 درجـه سـانتیگراد مـی رسـد کـه باعـث متوقـف شـدن رشـد گیـاه، آفتـاب 
سـوختگی برگ هـا و در صـورت تشـکیل میـوه آفتـاب سـوختگی میوه می شـود. 
در اسـتان های شـمالی کشـور نیـز بـه دلیـل دمـای پایین در طـول فصـل پاییز و 
زمسـتان بـاز هم این شـرایط فراهم نیسـت. علی رغـم تحمل باالی گیـاه آناناس 
بـه خشـکی، بـرای تولیـد میـوه بـه حداقـل 15000 مترمکعـب آب در سـال برای 
یـک هکتـار نیاز اسـت که نسـبتًا مقدار باالیی اسـت. عـالوه بر وجـود آب، کیفیت 
آب نیـز بایـد از نظـر امـالح و شـوری در حـد مناسـب باشـد )کمتر از 3/ 1 دسـی 
زیمنـس بـر متـر( کـه متأسـفانه EC آب در بیشـتر نواحی جنـوب کشـور باالتر از 
ایـن حـد اسـت. آنانـاس گیاهی اسـت رطوبت دوسـت؛ امـا در ایـران میزان اندک 
بارندگـی و رطوبـت هـوا در بیشـتر ایـام سـال کمتـر از حـد مطلـوب بـرای رشـد 
آناناس اسـت. باتوجه به امکان فراهم سـازی شـرایط اسـیدی خاک با اسـتفاده از 
بسـترهای هیدروپونیـک و سـایر شـرایط، محیط گلخانـه می تواند گزینه مناسـبی 

برای کشـت آناناس باشـد.
آب میـوه آنانـاس شـامل 75 تا 85 درصد قند و 9-7 درصد اسـید سـیتریک اسـت 
یـک لیـوان آب میـوه 75 کیلـو کالري انـرژي فراهم مـي کند و آنانـاس به عنوان 
میـوه اي کـه داراي انـرژي باالیـي اسـت و ایـن میوه شـامل مقدار کمـي از همه 
ویتامین هـاي بـه جـز ویتامیـن D اسـت عـالوه بـر مصـرف میـوه آن برگ هـای 
آنانـاس در صنعـت نسـاجی )در فیلپیـن( و از فیبـر آن بـرای تهیه کاغـذ دیواری و 

سـایر مصالـح اسـتفاده می گردد.

 

مجید رضا پاکاری 
مدیر باغبانی سازمان

جهاد کشاورزی
استان فارس

الهام اصل مشتاقی 
کارشناس مدیریت باغبانی 

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس
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پاتولیـن در حالـت خالـص یـک ماده کریسـتالی سـفید بـا نقطـه ذوب 110-111 
و وزن مولکولـی 154 دالتـون مـی باشـد. مایکوتوکسـینی اسـت کـه بـه وسـیله 
روی  قارچ هـا  ایـن  اکثـر  می شـود.  تولیـد  کپک هـا  از  مختلـف  گونه هـای 
میوه هـای فاسـد شـده بـه ویـژه سـیب، گالبـی، انگـور و هلـو رشـد مـی کننـد. 
اسـتاندارد جهانـی حضـور این ماده در آب سـیب و سـایر آب میوه هـا در حدود 50 

ppb اعـالم کـرده اسـت.

انـدازه گیـری مقـدار ایـن مایکوتوکسـین از این لحاظ مهم اسـت کـه می تواند اثر 
سـوئی بر سالمتی داشـته باشد. 

ایـن سـم قارچـی مقاوم بـه حرارت می باشـد که در محیط اسـیدی پایـدار ولی در 
محیـط قلیایی ناپایدار اسـت. 

پاتولیـن بـه وسـیله 60 گونـه مختلـف از کپک هـای متعلـق به بیـش از 30 جنس 
تولیـد می شـود. اکثـر ایـن قارچ هـا از جنـس آسـپرژیلوس ماننـد آسـپرژیلوس 
کالواتـوس، آسـپرژیلوس ژیگانتئـوس و آسـپرژیلوس ترئوس، جنس پنی سـیلیوم 
اکسپانسـوم و جنـس بایسـوکالمیس مثـل بایسـو کالمیس نیـوا می باشـند که بر 

روی میوه هـای فاسـد بـه ویـژه سـیب گالبـی و هلو رشـد مـی کنند.
پاتولیـن دارای خاصیـت ایجـاد ناهنجاری در جنیـن، ایجاد جهش و سـرطان زایی 
مـی باشـد. همچنیـن شـامل ادم مغـز، خونریـزی شـش ها، ضایعـات مویرگـی در 
کبـد، طحـال و کلیـه می باشـد به دلیل خطـرات احتمالـی این مایکو توکسـین بر 
سـالمت انسـان سـازمان غذا و داروی آمریـکا حضور این مـاده را در آب میوه ها و 
کنسـانتره ها محـدود نمـوده اسـت و در بسـیاری از کشـورهای جهان نیـز ارزیابی 

وجـود ایـن سـم در آب سـیب و برخـی از فرآورده هـای آن صـورت می گیرد. 
مقـدار مجـاز ایـن ماده در کـودکان حـدود 10پی پی بـی و در فرآورده هـای جامد 

25 پـی پـی بی می باشـد.
تاکنـون پژوهش هـای زیـادی در خصوص تاثیـر پارامترهای گوناگونـی بر کاهش 
میـزان پاتولیـن انجـام گرفتـه اسـت ایـن پژوهش هـا نشـان داده اندکـه در دمای 
انکوباسـیون بیـن 21 تـا 37 درجـه سیلسـیوس وجود دی اکسـید گوگـرد، بنزوات 

سـدیم و سـوربات پتاسـیم در آب سـیب در تولیـد پاتولیـن موثر بوده اسـت.
 ph نتایـج حاصلـه از بررسـی مقاومـت حرارتـی پاتولیـن نشـان مـی دهد کـه در

پاییـن تـر، زمـان نابودی سـم افزایـش می یابـد و این به خاطـر ثبـات پاتولین در 
شـرایط اسـیدی و محلـول اسـیدی می باشـد.

یکـی از مشـکالت موجـود بـر سـر راه صـادرات آب میـوه و کنسـانتره آن به ویژه 
آب سـیب، میـزان سـم پاتولیـن در آن اسـت. پژوهش هـای انجام یافته در کشـور 
نشـان مـی دهـد که مقـدار ایـن مـاده در آب سـیب های تولیـد شـده در برخی از 
کارخانجـات کشـور از اسـتاندارد جهانـی زیادتـر می باشـد، زیرا شـرکت های تولید 
کننـده آب سـیب کشـور از میوه هایـی بـا کیفیـت پایین تـر و یـا از میوه هایـی که 
قبـل از فرآینـد بـه مـدت طوالنـی انبـارداری می شـوند جهـت تولید آب سـیب و 
یـا کنسـانتره آن اسـتفاده مـی کننـد و نهایتًا بـا افزایـش پاتولین مواجه می شـوند. 
تحقیقـات انجـام شـده در 20 سـال گذشـته نشـان مـی دهدکـه فرآورده هـای 
حاصـل از سـیب بـه ویـژه آب سـیب حـاوی مقادیـر باالیـی از پاتولین هسـتند از 
سـوی دیگـر پایـداری پاتولین بـه خاطر pH پاییـن و وجود مقادیر کـم گروه های 
سـولفیدریل در آب سـیب باالسـت و ایـن مـاده سـمی در برابر دماهای بـاال مقاوم 

بـوده اسـت و در حـرارت پاستوریزاسـیون از بیـن نمی رود.
الزم بـه ذکـر اسـت حذف بخش هـای کپک زده میوه هـا و قبل از فـرآوری باعث 
کاهـش قابـل مالحظه مقـدار پاتولین در آب میوه تولیدی می شـود مقـدار پاتولین 

در آب سـیب و سـایر فرآورده هـای آن را می توان از طریـق زیرکاهش داد: 
تخمیرالکلی، افزودن اسید اسکوربیک، پرتودهی و استفاده از کربن فعال.

پاتولین مایکوتوکسین
پس از برداشت میوه

زینب نوبهار 
دانشجوی دکتری و کارشناس ارشد 

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی
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مقدمه
ماهیـان خاویـاری متعلق به خانـواده تاس ماهیان  )Acipenseridae( هسـتند. این  
گونـه ماهی هـا از بهتریـن  و گران بهاتریـن ماهی های جهان اسـت کـه در نواحی 

مختلـف  جهان یافت می شـود. 
ماهـی خاویـار ریشـه در تاریـخ کهـن جهـان دارد آنها بیـش از 120 میلیون سـال 
زندگـی کرده انـد. حتـی از نظـر زیست  شناسـی شـبیه دایناسـورها هسـتند. ایـن 
ماهی هـا دارای اسـتخوان کـم و اسـکلت غضروفـی  می باشـد و گوشـت آن مانند 
خاویـار بـا ارزش اسـت. ماهیـان خاویاری دریـای خـزر گونه هایی بسـیار با ارزش 
بـه حسـاب مـی آینـد. دریـای خـزر بـه طـور سـنتی بـه عنـوان دریـای ماهیـان 
خاویـاری در نظـر گرفتـه می شـود زیرا بیـش از 90 درصـد خاویار جهـان را تولید 
می کنـد. علـی رغـم کاهـش چشـمگیر تعـداد ماهیـان خاویـاری طی سـال های 
اخیـر، دریـای خـزر همچنـان از نظـر ماهیگیری ماهیـان خاویـاری از اهمیت قابل 

.)Abdolhay, 2003( توجهـی برخـوردار اسـت
 Acipenser persicus :پنـج گونـه اصلی ماهـی خاویـاری در دریای خـزر شـامل
Acipenser gueldens- ،اوزون  بـرون Acipenser stelatus  قـره بـرون ایرانـی،
ماهـی  فیـل   Huso huso و  شـیب   Acipenser nudiventris،چالبـاش  taedti

اسـت. )Pourkazemi, 2006(. در حـال حاضـر بـا توجه به افزایـش قیمت ارز، در 
بـازار عمـده  فروشـی کشـور هـر کیلـو خاویـار بین 6 تـا 7 میلیـون تومـان معامله 

می شـود و ایـن مبلـغ در خرده فروشـی بیـن 12 تـا 13 میلیـون تومـان اسـت. 
فصـول  در  یـورو   2000 تـا   1500 بیـن  نیـز  محصـول  ایـن  صادراتـی  قیمـت 
مختلـف سـال در نوسـان اسـت. گرانتریـن محصول آبـزی پرور ی اسـت و قیمت 
خرده  فروشـی موجـود در خاویـار در ایـاالت متحـده می  توانـد از 1000 تـا 5000 

 .)Sicuro, 2018( دالر در کیلوگـرم باشـد

سـابقه جهانـی: ماهیـان خاویـاری در نیمکـره شـمالی زمیـن بـا 27 گونـه انـواع 
ماهیـان خاویـاری پراکنـش دارنـد امـا ذخیره عمـده ایـن ماهیـان از 5 گونه اصلی 
دریـای خـزر بـه میـزان 93 درصد ذخایـر ماهیان خاویـاری جهـان را در خود جای 

است.  داده 
برنـد خاویـار در سـطح بین  المللـی مربـوط بـه روسـیه و ایـران بـود اما بـا کاهش 
ذخائـر و توسـعه ماهیـان خاویـاری پرورشـی ایـن روزهـا کشـورهایی ماننـد چین، 
روسـیه، بلغارسـتان، ایتالیـا، آلمـان و فرانسـه خیـز بلنـدی بـرای تولیـد ماهیـان 
خاویـاری پرورشـی برداشـته  اند و تنها فرانسـه سـاالنه ده تـا پانزده تـن خاویار به 
بـازار عرضـه مـی کنـد. لذا طـی دو دهـه اخیر ذخایـر ماهیـان خاویـاری در جهان 

و در دریـای خـزر بـه شـدت کاهـش یافته و میـزان صیـدآن از 16/3 هـزار تن در 
سـال 1990 بـا 97/7 درصـد کاهـش، بـه مقـدار 380 تن در سـال 2009 رسـیده 

اسـت )نمودار 1(.

در سـال 1389 در سـی  و دومیـن اجـالس کمیسـیون منابـع زنـده دریـای خزر در 
باکـو و بـا توافق پنج کشـور سـاحلی خزر، صید تجـاری ماهیان خاویاری براسـاس 
تصمیم سـران ایران، روسـیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنسـتان و قزاقسـتان برای 
پنج سـال ممنوع شـد. پـس از اتمام ایـن دوره، مجدداً به مدت دو سـال ممنوعیت 
صید توسـط کنوانسـیون سـایتس اعالم شـد و پس از تمدید مجدد از سـال2016 

بـه مدت پنج سـال دیگـر ممنوعیت صیـد تجاری اعمـال گردید. 
هـدف از ممنوعیـت صیـد تجاری، ایجـاد فرصت بـرای تکثیر مجـدد و احیای آنها 
در دریـا بیـان شـد و مقـرر شـد صیـد ماهیـان خاویـاری در زمـان ممنوعیت صید 
فقـط، بـرای کارهـای تحقیقاتـی و تکثیـر و بازسـازی ذخایـر پـرورش بچه  ماهـی 

 .)Elham Mirrasoolia, 2019( انجـام گیـرد
بـرآورد داده هـای تولیـد زیسـت تـوده ماهیـان خاویـاری به تـن در هر کشـور در 
سـال 2017 در بیـن کشـورهای مختلـف )بـه علـت نداشـتن برخـی اطالعـات از 
کشـورهای مختلـف ماننـد ایران، مولـداوی، کره جنوبـی و ژاپن( نمودار تهیه شـد. 

:)Paolo Bronzi & M. Chebanov, 2019(

مازیار یعقوبعلی پور
کارشناس دفتر فن آوری های نوین 

کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس

ماهیان خاویاری
برنامه راهبردی توسعه

گونه های جدید
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نمودار 2- زیست توده ماهیان خاویاری به تن در هر کشور در سال 2017 
)اعداد در محور افقی به صورت لگاریتمی نشان داده شده اند(

تولیـد سـاالنه زیسـت تـوده ماهی خاویـاری بـه تـن در سـال  های 2017-2013 
در کشـورهایی )بـه اسـتثنای چیـن( کـه در سـال 2017 بـه عملکرد بیـش از 100 

تـن رسـیده اند.
رونـد 5 سـاله ، 2013-2017 ، تولیـد ماهیـان خاویـاری در کشـورهایی با عملکرد 
فـردی بیـش از 100 تـن در سـال 2017 ، بـدون تولیـد چینـی اجـازه می دهـد تا 
بـه طـور واضـح تـر تفاوت هـای بیـن ایـن کشـورها و روندهـای مربوطـه از آنهـا 
را تعییـن کنیـم. بـه نظـر می  رسـد توسـعه تولیـد قابـل توجـه ماهیان خاویـاری ، 
چندین کشـور نشـان دهنده ظهور توسـعه اسـتراتژیک بلند مدت اسـت و از سـوی 
دیگـر نشـان دهنده آن اسـت کـه دارای ظرفیت و پتانسـیل  های افزایـش بازده در 
.)Paolo Bronzi & M. Chebanov, 2019( سـال های آینده کشـور خود را دارنـد

نمودار3- تولید بیش از 100 کشورهای مختلف از سال2017-2013

تصویـر 1- مکان هـای مـزارع ماهیـان خاویاری در جهان در سـال 2017؛ 
اعـداد مربوط بـه مناطـق جغرافیایی جهان 

سـهم تولیـد گونه هـای ماهیـان خاویـاری در سـطح جهانـی در سـال 2016 بـا 
توجـه بـه تنـوع گونه  ای نشـان می  دهـد در درجـه اول پـرورش ماهی سـیبری 

Acipenser baerii در سـایر کشـورها مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

.)Paolo Bronzi & M. Chebanov, 2019(

نمودار 4- سهم تولید جهانی در سال 2016
)نام گونه  ها با استفاده از اختصارکدهای cites بیان شد(

نمودار 5- ارزیابی از تعداد 1959 واحد مزرعه پرورش ماهیان خاویاری 
در سال 2016 در جهان از نظر استفاده از روش  های آبزی پروری

تکنیک هـای آبـزی پـروری ماهـی خاویـاری بـا اسـتفاده از فناوری هایـی مانند 
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انجـام   4)RAS(پـروری آبـزی  و سیسـتم های   PS3،  CC2  ،  FT1 سیسـتم های 
می شـود. داده هـای داده شـده در نمـودار-5 بـرای سـال 2016 ارائه شـده اسـت. 
ایـن نمـودار از نظـر سـنجی 90.4% )تعـداد=1959( از تعـداد کل 2168 مزرعـه 

پـرورش ماهیـان خاویـاری تهیه شـد.
ایـن نظـر سـنجی نشـان داد متداول تریـن روش پـرورش ماهیـان خاویـاری بـه 
میـزان 36% از کل دارای سیسـتم پـرورش FT هسـتند. تولیـد ماهـی در قفـس 
18% از تجهیـزات تولیـد در سراسـر جهـان بـه طور عمـده در ویتنـام و چین بود. 
 Paolo( در کشـور چیـن هنـوز 24% پـرورش با اسـتفاده از قفـس انجام می شـود

.)Bronzi & M. Chebanov, 2019

سابقه در ایران:
در سـال 1219 شمسـی صیادان روسـی در اسـتان گیالن)عمدتًا رودخانه سفیدرود( 
101112 عـدد ماهـی خاویـاری صیـد کردند. در حالی که در سـال 1259 شمسـی 
حـدود 300 نفـر اتبـاع روسـی در اواخـر بهمن مـاه )فوریـه( روزانـه از 600 تا 800 
عـدد، در مـاه مـارس، روزانه 2000 عـدد و در ماه آوریل، روزانـه از 3500 تا 3800 
عـدد ماهـی )ازجملـه تاس ماهیـان( را صید می کردنـد. صید ماهیـان خاویاری در 
بخـش جنوبـی دریـای خـزر قبل از سـال 1324 توسـط قرمـاق و طی سـال های 
1324الـی 1334 عمدتـًا توسـط تورهـای پنبه ای و پـس از آن به وسـیله دام های 
کاپرونـی انجـام مـی گرفـت. هم اکنـون نیز صیـد این ماهیـان صرفًا بـا دام های 
شـناور و ثابـت گوش گیـر )Gill Net( بـا ابعـاد و چشـمه های مختلـف در نـوار 
سـاحلی و مصـب رودخانه هـا در 5 ناحیـه شـیالتی صـورت می پذیـرد. درگذشـته 
عمـده صیـد ماهیـان خاویـاری در حوضه جنوبـی دریای خـزر مربوط بـه رودخانه 
سـفیدرود بـود بـه طـوری کـه محققیـن معتقدند صیـدگاه سـفیدرود که بـر کناره 
رودخانـه سـفیدرود مسـتقر بـود، سـالیانه حـدود 50 تن اسـتحصال خاویار داشـت 
و عمدتـًا صیدگاه هـای تـاس ماهیـان در جـوار رودخانه ها تأسـیس مـی گردید. 

در دوران گذشـته و بـا شـکل گیـری شـیالت ایـران، پره کش هـا بـه صـورت 
پیمانـکار عمـل کـرده و بـا پذیـرش شـرایط معینی حـدود 40 درصـد ماهیان صید 
شـده را تحویـل شـیالت مـی دادنـد. میـزان صیـد و تولیـد خاویـار ایران از سـال 

1371تـا سـال1394 بـه شـرح جـدول 1 می باشـد.
جدول 1- میزان صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار در ایران

طی دوره 1371 الی 1394 )تن( 

% پشٍسؽ تا اػتفادُ اص لفغ 24دس کـَس چیي ٌَّص اص تدْیضات تَلیذ دس ػشاػش خْاى تِ عَس ػوذُ دس ٍیتٌام ٍ چیي تَد. 
 .(Paolo Bronzi & M. Chebanov, 2019) ؿَداًدام هی

 هاّی ػذد 101112 ػفیذسٍد( سٍدخاًِ ػوذتاً(گیالى  اػتاى دس سٍػی كیاداى ؿوؼی 1219 ػال دس  . ػاتمِ دس ایشاى:
 اص سٍصاًِ فَسیِ((تْوي هاُ اٍاخش دس سٍػی اتثاع ًفش 300 حذٍد ؿوؼی 1259ػال  دس کِ دس حالی خاٍیاسی كیذ کشدًذ.

 تاع اصخولِ(هاّی ػذد 3800 تا 3500 اص سٍصاًِ آٍسیل، هاُ دس ٍ ػذد 2000 سٍصاًِ هاسع، هاُ دس ػذد، 800 تا 600
 عی ٍ لشهاق تَػظ 1324 ػال اص لثل خضس دسیای خٌَتی تخؾ دس خاٍیاسی هاّیاى كیذ کشدًذ.هی كیذ سا هاّیاى( 
 اکٌَى ّن .گشفتهی اًدام کاپشًٍی ّایدام ٍػیلِتِ آى اص پغ ٍ ایپٌثِ تَسّای تَػظ ػوذتاً 1334 الی1324 ػالْای

 ػاحلی ًَاس دس هختلف ّای چـوِ ٍ اتؼاد تا (Gill Net)  گیشگَؽ ثاتت ٍ ؿٌاٍس ّایدام تا كشفاً هاّیاى ایي كیذ ًیض
 دسیای خٌَتی حَضِ دس خاٍیاسی هاّیاى كیذ ػوذُ دسگزؿتِ .پزیشدهی كَست ؿیالتی ًاحیِ 5 دس ّا سٍدخاًِ هلة ٍ

تَد،  هؼتمش ػفیذسٍد سٍدخاًِ کٌاسُ تش کِ ػفیذسٍد كیذگاُ هؼتمذًذ هحممیي عَسیکِتِ تَد ػفیذسٍد سٍدخاًِ تِ هشتَط خضس
 دس گشدیذ.هی تأػیغ ّاسٍدخاًِ خَاس دس هاّیاىتاع ّایكیذگاُ ػوذتاً ٍ داؿت خاٍیاس اػتحلال تي 50 حذٍد ػالیاًِ
 40 حذٍد هؼیٌی ؿشایظ پزیشؽ تا ٍ کشدُ ػول پیواًکاس كَستتِ ّاکؾپشُ ایشاى، ؿیالت گیشیؿکل تا ٍ گزؿتِ دٍساى
تِ ؿشح  1394تا ػال1371هیضاى كیذ ٍ تَلیذ خاٍیاس ایشاى اص ػال  .دادًذهی ؿیالت تحَیل سا ؿذُ كیذ هاّیاى دسكذ

 ذ.تاؿهی 1خذٍل 

                                     1394الی  1371هیضاى كیذ هاّیاى  خاٍیاسی ٍ اػتحلال خاٍیاس دس ایشاى عی دٍسُ  -1خذٍل      
 )تي( 

 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 ػال
 510 684 879 828 923 1128 1043 1310 1216 1381 1462 2058 كیذ
 50 67 89 92 97 121 122 155 148 181 192 261 خاٍیاس
 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ػال
 14 16 20 22 31 37 44 66 96 137 169 285 كیذ
 4/1 7/1 2 2/2 3/3 4 4 7 10 15 18 26 خاٍیاس

 1396هاخز: ؿشکت هادس تخلق خذهات کـاٍسصی 

هضسػِ سػیذُ ٍ دس حال حاضش ایي هضاسع  120اهشٍص تِ تؼذاد هضاسع گزاسی ػاصهاى ؿیالت کـَس،  تا ػیاػت :یػاتمِ اػتاً
هضسػِ دس اػتاى هاصًذساى  21هضسػِ دس اػتاى گیالى ٍ  47اػتاى کـَس فؼال ّؼتٌذ. اص ایي ظشفیت تِ ٍخَد آهذُ،  21دس 

 .اًذ دسكذ هضاسع پشٍسؿی هاّیاى خاٍیاسی کـَس دس دٍ اػتاى ؿوالی کـَس لشاس گشفتِ 50لشاس داسًذ؛ یؼٌی تیؾ اص 
ػتاى، ّای آرستایداى ؿشلی، کشهاًـاُ، کشدػتاى، یضد، کشهاى، خشاػاى سضَی، خشاػاى ؿوالی، ّشهضگاى، فاسع، خَص اػتاى

سـابقه اسـتانی: بـا سیاسـت گذاری سـازمان شـیالت کشـور، تعـداد مـزارع امروز 
بـه 120 مزرعـه رسـیده و در حـال حاضـر ایـن مـزارع در 21 اسـتان کشـور فعال 
هسـتند. از ایـن ظرفیـت به وجـود آمده، 47 مزرعه در اسـتان گیـالن و 21 مزرعه 
در اسـتان مازنـدران قـرار دارنـد؛ یعنـی بیش از 50 درصـد مزارع پرورشـی ماهیان 
خاویاری کشـور در دو اسـتان شـمالی کشـور قرار گرفته اند. اسـتان های آذربایجان 

Flow-through systems -1

Cage culture -2

Pond systems -3

Recirculating aquaculture Systems -4

شـرقی، کرمانشـاه، کردسـتان، یـزد، کرمـان، خراسـان رضوی، خراسـان شـمالی، 
هرمـزگان، فـارس، خوزسـتان، لرسـتان و زنجـان از جمله اسـتان هایی هسـتند که 
امـروزه در آنهـا ماهیـان خاویـاری پرورش داده می شـود. طـی سـال های اخیر، با 
برون سـپاری های صـورت گرفته در سـازمان شـیالت ایـران چندیـن مزرعه مجوز 
تکثیـر بچـه ماهـی خاویـاری گرفته اند و از دو سـال پیـش اقدام به تکثیـر و تأمین 

بچـه ماهـی خاویـاری کرده اند. 
پیش بینـی می شـود، تـا حـدود دو سـال آینـده تکثیر بچه ماهیـان خاویـاری نیز از 

شـبکه دولتـی خارج شـود و تمامـًا در اختیـار بخش خصوصی قـرار گیرد. 

راهبرد توسعه آن
هدف گـذاری سـازمان شـیالت بـرای سـال 1404 شمسـی پایـان برنامـه ششـم 
توسـعه، تولیـد 100 تـن خاویـار و 10000 تـن گوشـت ماهـی خاویـاری اسـت. 
ظرفیـت موجـود مـزارع فعـال در کشـور، حـدود 6300 تـن گوشـت و 95/2 تـن 
خاویـار در سـال اسـت. برای دسـتیابی به چشـم انداز برنامه ای، تاکنـون مجوزهای 
الزم بـرای تولیـد 10700 تـن گوشـت و 120 تـن خاویـار صـادر شـده اسـت کـه 

پروانـه موافقـت اصولـی، پروانـه تأسـیس و بهره بـرداری را شـامل می شـود.
بخشـی از این هـا در ابتـدای کار و در حـال سـاخت  و سـاز هسـتند و هنـوز فعـال 
نشـده اند؛ امـا بـرای 120 مزرعـه فعال کشـور بـه منظـور تولید 6300 تن گوشـت 
و 95/2 تـن خاویـار، پروانـه بهره بـرداری صـادر شـده و سـالیانه میـزان تولید این 

مـزارع رو بـه افزایش اسـت. 
طبـق سـند توسـعه پـرورش ماهیان خاویـاری برای اسـتان فارس در سـال 1400 

تولیـد 1116 تـن تولیـد گوشـت و 2116 کیلوگـرم خاویار پیش بینی شـد.

ویژگی های توسعه پرورش ماهیان خاویاری
- ایجـاد ارزش افـزوده در محصـوالت پـرورش ماهیان خاویاری به منظور توسـعه 

صـادرات و ارزآوری محصول
- شـناخت فرصت هـا و مزیت هـای نسـبی شـیالتی مناطـق اسـتان در توسـعه 

خاویاری ماهیـان  پـرورش 
- معرفی گونه های جدید و سیستم های جدید پرورش آبزیان 

- بـا توجـه بـه جایـگاه ویـژه ماهیـان خاویـاری ایـران در سـبد مصـرف جهانـی 
و شـهرت برنـد خاویـار ایرانـی در جهـان، پـرورش ماهیـان خاویـاری بـرای تولید 

گوشـت و خاویـار از مزیت هـای اقتصـادی کشـورمان می باشـد. 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه دانـش فنـی تولیـد ماهیـان خاویاری چهل سـال اسـت 
نـزد کشـور مـا وجـود دارد و مـا در بخش عمـآوری می توانیـم حـرف اول دنیا را 
بزنیـم و از سـوی دیگـر، شـرایط آب و هوایـی و نیـروی کار ارزان و برنـد تجـاری 
خاویـار ایـران، فرصت مناسـبی برای ارزآوری در راسـتای اهداف اقتصـاد مقاومتی 
و مهمتریـن برنامـه راهبـردی توسـعه و ترویـج آبزی پـروری سـودآور در صنعـت 

اسـت.  آبزی پروری کشـور 
همـه اینهـا در صـورت بـی توجهی و سـرمایه گـذاری نکـردن در تولیـد خاویار از 

ماهیـان پرورشـی، از دسـت خواهـد رفت. 
ارزش خاویـار در سـطح بین المللـی بـه لحـاظ ارزش غذایـی از جایـگاه ویـژه ای 
برخـوردار بـوده و خاویـار 5 گونـه اصلـی دریـای خـزر بـه خصـوص گونـه بلـوگا 
)فیـل ماهـی( بـا نـام علمـی Huso huso بزرگترین ماهـی خاویاری جهـان بومی 
دریـای خـزر همچنـان موجـب مزیـد اقتصادی تولیـد خاویـار ایران در سـطح بازار 

می باشـد.  بین المللـی 
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سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مدیریت توسعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی فارس

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

ثبت شدهکه خرید شهرسانهای 

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

تن از گندم خریداری شده توافقی بوده که به صورت نفدی پرداخت و در سامانه بانک ثبت نشده است35000
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شهید
محمدجواد وردیده

فرزند: سید محمود
متولد: 1334 شهرستان کازرون 

شهادت: 26 اسفند 1359

داغ دیگری بر قلب ما
جهادگرشـهید سـید محمـد جـواد دیـده ور کـه از مبـارزان قبـل از انقـالب 
اسـالمی بـود و بـه واسـطه مبـارزه با رژیـم پهلوی بـه 6 ماه زنـدان محکوم 
شـده بـود، بـا پیـروزی انقـالب و تشـکیل جهـاد سـازندگی عضـو جهـاد 
سـازندگی کازرون می شـود. همزمـان بـا شـروع جنـگ تحمیلی بـا گروهی 
از همـکاران خـود عـازم جبهـه می شـود و در سوسـنگرد بـا شـهید چمـران 
همـرزم شـد و فرماندهـی یکـی از محورهـای عملیاتـی را بـه عهـده گرفت 
و بـا طـرح حفـر تونـل برای دسترسـی بـه مواضع دشـمن، کار دسترسـی به 

مواضـع دشـمن را تسـهیل بخشـید. 
سـردار پاسـدار محمدعلـی )عزیـز( جعفری فرمانده پیشـین سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالم کـه از همرزمان سـید محمدجواد بـوده در بـاره نقش وی در 

حفـر کانـال و نحوه شـهادت ایشـان اینچنیـن می گوید:
... از دیگـر تمهیداتـی کـه بـرای کـم شـدن تلفات پیـش بینی کـرده بودیم 
حفـر کانـال زیـر خانه هـا و اتصـال آن هـا بـه یکدیگـر بـود؛ طـوری کـه 
نیروهـا بـه راحتـی بتواننـد داخـل ایـن کانال هـا تـردد کننـد و تـا نزدیکـی 
مواضـع عراقی هـا پیـش برونـد. بـرای آماده سـازی ایـن کانال ها، اسـحاق 
عزیـزی و علـی رضا نوری و برادرهایمان سـید محمدجواد دیده ور و حسـین 
حسـین پور توانا و نیروهـای تحـت امرشـان، کـه در گردانـی بـه نـام گردان 

شـهید علـم الهدی سـازماندهی شـده بودنـد، خیلی زحمت کشـیدند 
... خالصـه، جنـگ سـختی در گرفـت. دل شـیر مـی خواسـت تـا بتواند 

جلـوی آن همـه آتـش و گلولـه بایسـتد. یـادم اسـت بـرادر سـید محمدجواد 
دیـده ور، کـه فرمانـده یکـی از محورهـا بـود، سـعی مـی کـرد نیروهایش را 

داخـل مواضـع عراقی هـا نفـوذ بدهد. 
بـه دلیـل آتـش زیاد دشـمن، نیروهـا کپ کـرده و به زمیـن چسـپیده بودند. 
ایـن شـیرمرد، بـرای اینکه بـه نیروهایش روحیـه بدهـد، اول از همه خودش 
رفـت بـاالی خاکریـز و خواسـت به سـمت دشـمن شـلیک کند که اسـلحه 
ژ3 او گیـر کـرد. متقابـاًل سـرباز عراقـی به سـمت او شـلیک کـرد. تیری به 
گلـوی او اصابـت کـرد و پیکـر نیمه جانـش افتاد پشـت خاکریـز. بچه ها به 
سـویش رفتنـد تـا او را از زمیـن بلنـد کننـد و بـه عقـب ببرند. او مانع شـد و 
گفـت: » مـن یـک جان بیشـتر ندارم کـه آن را هم آمـاده ام تـا تقدیم کنم. 
شـما برویـد و بـه کار خودتـان ادامـه بدهیـد. نگران من نباشـید.« شـهادت 
بـرادر دیـده ور در آن معرکـه نبـرد داغ دیگری بـود بر قلب مـا. )کالک های 
خاکی، گل علی بابایی و حسـین بهزادی، ج یک، 1393 - انتشـارات سـوره 

مهر - صـص 218 - 213(
شـهید سـید مرتضـی آوینی کـه خود ناظر رشـادت و از خودگذشـتگی سـید 
محمدجـواد و دیگـر همرزمان او در منطقه سوسـنگرد بوده انـد. چنین روایت 
مـی کنـد: ... تـو گویـی همـه تاریخ سـپری شـده تـا سـید محمدجـواد دیده 
ور پـای بـه عرصـه وجـود گذارد و خـود را در کشـاکش حیات بیسـت و چند 
سـاله اش تـا آنجـا بپـرورد که اسـتحقاق قبول جلوات حسـنای حـق را بیابد 
و عاقبـت چـون شـعاعی از نـور به شـمس وجود محمـدی)ص( الحـاق یابد 
و جاودانـه شـود...اگر مـی دانسـتیم کـه شـهید می شـود، تا طلعت خورشـید 
شـهادت را در چهـره اش نمـی یافتیم چشـم از او بر نمی گرفتیـم. اما چگونه 
مـی تـوان شـهادت را، کـه پیوند با بـی نهایت اسـت، در ظاهر محـدود عالم 
و آن هـم بـا چشـمی ظاهربیـن تماشـاکرد؟ ظاهـر جلـوه گاه باطـن اسـت؛ 
امـا چگونـه جلـوه کنـد آنچـه کـه امـکان ظهـور نـدارد. )گنجینـه آسـمانی، 
انتشـارات کانون فرهنگی-هنـری ایثارگـران، تهران1375،صص204و205(
سـید محمـد جواد فرزند سـید محمـود، متولـد 1334/1/9 شـهر کازرون بود 
در رشـته تجربـی درس خوانـد و دیپلـم داشـت. پـس از 175 روز حضـور در 
جبهـه و شـرکت در عملیات آزاد سـازی سوسـنگرد و پـس از مجاهدت های 
فراوان، سـرانجام در تاریخ 26 اسـفند 1359 در عملیاتی موسـوم به عملیات 
امـام مهدی)عـج( بـه شـهادت رسـید. بـرادرش سـید محمدکاظـم نیـز بـه 

شـهادت رسـیده است.

فرازی از وصیتنامه شهید دیده ور: 
»مـن  بـه  سـهم  خـود مطمئن  هسـتم  که  بنـا به الهـام  گیـري  از قـرآن ، حق  
پیـروز اسـت  و بیـاري  اهلل ، اسـالم  جهانـي  خواهد شـد و مهدي  )عـج (ظهور 
خواهدکرد.توصیـه  میکنم  همواره  پشـت  سـر امـام  و گوش  بفرمان  او باشـید . 
امیـدوارم  کـه  تحـت  رهبـري  آن  زعیـم  بـزرگ  بتوانید گذشـته  از مسـلمانان  

دنیـا، مسـتضعفین  را از زیر یـوغ  اسـتعمارگران  برهانید.«
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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سئواالت چهاردهمین مسابقه

 شـــماره: 61 - خـــردادمــاه 99

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

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

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

جهش تولید نیازمند نقشه راه اجرایی
فرهنگ و مدیریت جهادی است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

تامین امنیت غذایی 
ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی

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

استاندار فارس:

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

اقتصاد مقاومتی است

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

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

ضرورتی اجتناب ناپذیر می نگرند

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

پیش بینی رشد 32 درصدی
تولیدات کشاورزی کشور

ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی 
ضمیمه این شماره

بایسـتی فروشـندگی سـموم جـزء مشـاغل  - چـرا 
خـاص قـرار گیـرد؟

- خدمـات مجـازی ارائه شـده توسـط سـازمان جهاد 
كشـاورزی فارس را نـام ببرید؟

- پیـش بینـی ایجـاد چـه میـزان فرصـت شـغلی در 
بخـش كشـاورزی شـده اسـت؟

استراتژی گزینش در سال جهش تولید چیست؟

 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" 212 نفر به سئواالت جواب 

و از بین آنان 2٠8 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. 
افراد ذیل به قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند كه جوایزی

به رسم یادبود به آنها اهدا خواهد شد:

نادیا دهقانیان، طاهره جعفری، سید بابک هاشمی و محمد جعفر زارع

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

سمپاشی نواری؛

روشی به منظور کاهش مصرف سموم کشاورزی

نویسندگان:
محمدعلی به آئین و محمد شاکر 

 عضو هیات علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی
 استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

برخی از موضوعاتی كه در این مجموعه می خوانید:
در ایـن نشـریه، بـوم سـاخته شـده بـرای انجـام سمپاشـی نـواری، 
معرفـی و روش هـای سمپاشـی سراسـر پاشـی و سمپاشـی نواری، 
کالیبراسـیون  و  روش  دو  ایـن  در  آب  مصـرف  میـزان  مقایسـه 

سمپاشـی نـواری توضیـح داده شـده اسـت. 
همچنیـن بـه میـزان کاهش مصـرف سـم و عملکـرد ذرت دانه ای 
و نیـز وضعیـت علف  های هـرز درون جوی هـای آبیاری نیز اشـاره 

شـده است.
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