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چه شهرهایی در ایران انار دارند؟

انار نی ریز دوم در ایران
ایران سوم در جهان

ادامه در صفحه یک

... با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران پس 
از هند و چین رتبه سوم تولید انار جهان را 
به خود اختصاص داده است، گفت: ساوه 
پایتخت و قلب انار کشور است و با بیش 
از ۱۵۰ هزار تن تولید این محصول، رتبه 
برتر را در اختیار دارد. میانگین تولید انار 
در کشور ۱۵ تن در هر هکتار و در جهان ۱۳ 
تن است اما این میزان در ساوه به ۱۷ تن 
در هر هکتار رسیده است که نشان می دهد 
در کشور ظرفیت افزایش متوسط تولید 
همه محصوالت به ویژه انار وجود دارد و در 
برنامه تحولی دولت ریل گذاری خوبی با 
تصویب قوانین کارآمد در این رابطه صورت 

گرفته است.
اما بی تردید نی ریز با ۶۰ هزار تن انار از 
سطح ۳۰۰۰ هکتار باغ های این شهرستان 
مقام اول سطح و تولید را در استان فارس 
داراست و در کشور در جایگاه دوم قرار دارد.

دقت  وزیر  معاون  گفته های  به  اگر 

برداشت  میزان  که  شده  عنوان  کنید 
و  می باشد  تن   ۱۷ ساوه  شهرستان  در 
عملکرد  متوسط  که  است  درحالی  این 
در باغ های نی ریز۲۰ تن در هر هکتار و 
باالترین عملکرد بیش از ۱۵۰ تن در هکتار 
بوده است به طوری که در سالیان متمادی 
این  از  کشوری  یا  استانی  نمونه  باغدار 

شهرستان انتخاب شده است.
نکته غم انگیز ماجرا همانی است که  اما 
معاون وزیر به آن پرداخته است و آن اینکه 
تنها ۲۰ درصد از محصوالت انار به خارج از 
کشور صادر می شود و این درحالی است 
لوکس،  انار »رباب« نی ریز محصولی  که 
و  بی نظیر می باشد  و  دانه های مشکی  با 
در کشورهای مختلف خواهان دارد اما به 
دلیل مبادالت ارزی و مشکالت بانکی در 
شهر نی ریز می بینیم که انار درجه ۳ نی ریز 
به صورت خرده فروشی به قیمت ۳۵۰۰ 

تومان رسیده است.
انار درجه ۲ بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و انار 

رباب و صادراتی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان 
قیمت می شود.

یکی از باغداران در این رابطه گفت: اگر 
دقت کنید دیگر میوه های لوکس بازار زیر 
4۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش نمی رسد اما 

انار با کیفیت نی ریز داستان دیگری دارد!
امسال خوشحال بودیم که نه سرمازدگی 
داشتیم و نه گرمای آنچنانی و حاال که 
محصول به دست آمده نمی دانیم با آن چه 

باید بکنیم!
بدنیست بدانید به غیر از ساوه و نی ریز که 
قطب انار ایران هستند شهرهایی همچون 
جلفا،  در  ارس  رودخانه  حاشیه  اراضی 
کوهدشت با انار سیاب، باغات انار ترش 
انار  باغات  ماسال،  شهرستان  در  گیالن 
روستای  و  رودبار  شهرستان  در  شیرین 
محمودآباد فیروزکوه به تولید این محصول 
می پردازند و به نظر می رسد وزارت جهاد 
کشاورزی می تواند با مشوق های خود به 

این محصول در ایران بهای بیشتری دهد.

روابط عمومی مدیریت 

جهادکشاورزی:

از  زعفران  کیلوگرم   ۳۶۰ امسال 
مزارع طالی سرخ نی ریز برداشت 
می شود و وضعیت مطلوبی نسبت 

به سال قبل دارد.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
از  زعفران  برداشت  گفت:  نی ریز 
زراعی  زمین های  هکتار  یک صد 
شهرستان نی ریز آغاز شده  است و 

تا اواخر آبان ماه ادامه دارد. 
تصریح  کرد:  بصیری  علیرضا 
عمده زعفران شهرستان در بخش 
پشتکوه )مشکان و دهچاه( تولید 

می شود.

وی با بیان اینکه متوسط برداشت 
عادی  شرایط  در  محصول  این 
پنج کیلوگرم در هر هکتار است؛ 
سال  به  نسبت  امسال  افزود: 
گذشته عملکرد بهتری داشته ایم و 
پیش بینی می شود در حدود ۳۶۰ 

کیلوگرم زعفران برداشت شود. 
اقتصادی  بازده  اظهارکرد:  او 
ُگل دهی زعفران از سال سوم کشت 
پیاز، شروع می شود و برای پنج تا 

هفت سال متوالی ادامه دارد.
برداشت  زمان  مدت  بصیری 
اعالم   روز   ۲۵ حدود  را  زعفران 
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  و 
از  یکی  بسته بندی  صنایع  نبود 

زعفران کاران  بزرگترین مشکالت 
است.

این مقام مسئول ابراز کرد: زعفران 
به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی 
که دارد در صنعت غذا، شیرینی 
صنایع  دیگر  و  داروسازی  پزی، 

کاربرد  دارد.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
نی ریز گفت: ُکالله مهم ترین قسمت 
گل زعفران است که از بخش های 
»َسرگل«،  مختلف»نگین«، 
تشکیل  »دسته«   و  »پوشال« 
شده است و مرغوبترین زعفران از 
»نگین« کالله به دست می آید که 

سرخ ترین بخش آن می باشد.

هر جا آب است 
آبادی است

ادامه از صفحه یک

... بحران آب آنقدر در دنیا شدید است که برخی صاحب 
نظران آن را بحران قرن ۲۱ می دانند. بحران قرن بیستم 
بحران نفت بود و حاال بحران آب. با توجه به این مسائل 
به نظر می رسد توسعه کشور و به تبع شهرستان به مقدار 

زیادی به آب گره خورده لذا الزم است: 
- حداکثر استفاده از طرحهای آبخیزداری، آبخوان داری، 
پخش سیالب  وگورابها بشود. عالوه بر اجرای پروژه های 

جدید، از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده گردد.
 - انتقال آب خلیج فارس به طور مستمر و جدی دنبال شود 

تا حداقل آب بخش صنعت تأمین گردد. 
- طبق آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد آب در بخش 
کشاورزی مصرف می شود؛ از این جهت ترویج و گسترش 
همچنین  است.  حیاتی  بسیار  نوین  آبیاری  شیوه های 
به کشت محصوالت کم آب و رفتن  تشویق کشاورزان 
وزارت جهاد  تأکید  به سوی کشت گلخانه ای که مورد 

کشاورزی است با تمام توان دنبال و حمایت شود.
باید دائم این ضرب المثل را پیش رو داشته باشیم که »هر 
جا آب است آبادی است« اگر جاده سازی، مدرسه سازی، 
توسعه شبکه مخابرات و اینترنت، برق و گازرسانی، توسعه 
بهداشت و درمان و ... برای هر شهر و بخش و روستا و آبادی 
انجام شود اما آب نباشد هیچ اثری برای اهالی و ساکنان 
مهاجرت  به  مجبور  آنها  الجرم  چون  داشت؛  نخواهد 
می شوند. امید است مردم و مسئوالن به این مسئله حیاتی 
در برنامه ریزی  و زندگی روزمره نهایت توجه را داشته و به 

این مهم اهمیت بدهند.
 شاد و سالم و موفق باشید

مِهین مهرورزانسرمقاله بریزند از داِم جان تارهامِهین مِهرورزان که آزاده اند

خوزستان - اهواز-سال خوزستان - اهواز-سال 13641364
از راست: محمد حرمتی، محمد ذکایی، رضا ولی زاده،  محمد رضا راحتی

با تشکر از آورنده عکس

دستاوردهای شبکه بهداشت و درمان نی ریز از سال 1397 تاکنون
بخش نخست: بهداشت و اورژانس

دکتر داور آل داود رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
نی ریز، در گزارشی دستاوردهای شبکه بهداشت نی ریز از 

سال ۱۳9۷ تاکنون را ارائه داد:

حوزه بهداشت  و اورژانس115:
1- عملکرد در شیوع پاندمی کرونا:

- راه اندازی مرکز ۱۶ ساعته شهید فقیهی از اسفند ۱۳9۸ 
- تعداد تست رپید انجام شده: نزدیک به ۳۰۰۰ تست

- تعداد pcr:۱4۰۰۰ تست
- تعداد مراجعات و ویزیتها در درمانگاه شهید فقیهی: ۱۲۵۰۰ 

ویزیت بیماران کرونایی
 ۱۱۰۰۰ میانگین،  طور  به  بیمارستان  مراجعات  تعداد   -

خدمت در ماه می باشد.

/  واکسیناسیون:
- جزو اولین شهرستانهای استان فارس در راه اندازی پایگاه 

تجمیعی با امکانات و تجهیزات کامل واکسیناسیون با شرایط 
استاندارد.

خودرویی  پایگاه  راه اندازی  در  شهرستانها  معدود  جزو   -
واکسیناسیون.

- واکسیناسیون کامل کادر بهداشت و درمان در دو ماه اول 
پاندمی و کاهش موارد ابتال در این گروه به طور چشمگیر.

شهرستان  کارخانجات  به  واکسیناسیون  تیم  اعزام   -
تعطیلی  از  جلوگیری  جهت  گروهی  واکسیناسیون  برای 
صنایع شهرستان و نیز واکسیناسیون معلمان و رانندگان و 

کارمندان دولت به صورت تجمیعی در پایگاه واکسیناسیون.
- تزریق۶449۷ دوز واکسن نوبت اول/ ۵9۵۷۶ دوز نوبت 

دوم / ۲۸۶۲۲دوز سوم و ۱۲۱4دوز چهارم.
- پوشش ۸4 درصدی واکسیناسیون کامل تاکنون.

2- پروژه های عمرانی
/  حوزه بهداشت

- تکمیل ساخت مرکز بهداشتی - درمانی رودخور و افتتاح 
آن در هفته دولت سال۱4۰۱ : افتتاح آن بدون اتمام درصد 

بودجه حق نفت وگاز توازن.
- تکمیل ساخت و آماده سازی خانه بهداشت هرگان )تکمیل 

۱۰۰ درصدی و افتتاح در نیمه دوم سال(
- گازکشی مراکز بهداشتی - درمانی و خانه های بهداشت 
شهرک وزیره، دهچاه و خانه بهداشت غوری، صادق آباد و 
رودخور: بدون تخصیص بودجه عمرانی ازسوی دانشگاه در 

سه سال اخیر و گازکشی به کمک خّیرین.
- تجهیز وسایل پانسیون پزشکان روستایی: به کمک خّیرین 

به ارزش یک میلیارد ریال.
- راه اندازی بخش تزریقات دولتی با ۸ تخت فعال در پایگاه 

بهداشتی درمانی شهید فقیهی. 
شبکه  محوطه  در  کارکنان  خودروی  سایه بان  ساخت   -

بهداشت و درمان  از محل فروش وسایل اسقاطی.

/  اورژانس
- افتتاح سیستم پیشرفته آسایار اورژانس پیش بیمارستانی: 
برای سهولت در مکان یابی و امداد رسانی به بیماران از 

اورژانس۱۱۵.
- احداث پایگاه اورژانس رودخور .

- احداث پایگاه اورژانس مشکان و افتتاح آن در نیمه دوم سال 
.۱4۰۱

نوشتنی است به علت اختصاص نیافتن بودجه ساخت آن 
متوقف شده بود که با بودجه خیرین، ساخت آن آغاز و پروژه 

در حال تکمیل است. 
- تغییر مکان اورژانس سیرجان به بنه کالغی: به علت ُبعد 
بودن  و حادثه خیز  مرکز شهرستان  تا  بنه کالغی  مسافت 
جاده های این منطقه و محرومیت آن، با پیگیری های مداوم 
با اورژانس کشور و استان، جابه جایی صورت گرفت که برای 

احداث آن تا حدودی نیمه جذب خیرین انجام شده است.

از ۱۱  پایگاه  این  اورژانس رودخور:  پایگاه  برون سپاری   -
آبان۱4۰۱ با نیروی شرکتی ادامه کار داد و با اضافه شدن این 
۶ نیرو،کمبود نیروی تخصصی پایگاه های شهرستان جبران 

شد.
- راه اندازی پایگاه اورژانس گردنه الی رز از آذر ۱4۰۱: با وقوع 
چندین حادثه جاده ی و فوت مسافران در این گردنه، سالها 
بود که نیاز به این پایگاه احساس می شد و به خاطر مشکالت 
مالی، این پایگاه تأسیس نشده بود و مشکالت زیادی جهت 
اخذ کد پایگاه و احداث آن وجود داشت. با جذب مشارکت 
خیرین و هیئت مدیره کارخانه سیمان، ساختمان و امکانات 
رفاهی در حاشیه جاده به این پایگاه اختصاص یافت و برای 
شروع به کار و به کارگیری نیروهای آن به صورت شرکتی، در 

لیست برون سپاری قرار گرفت.
- اخذ کد۳شهری اورژانس: در ۶ ماهه دوم سال.

3- تحول اداری:
- برای نخستین بارکسب نشان نقره ای شبکه بهداشت و 
درمان در ارزیابی شورای تحول اداری در دو سال پیاپی ۱۳9۸ 

و ۱۳99 و نشان طالیی در سال ۱4۰۰.

4-  شاخص های بهداشتی
بهداشت  بهداشتی در زمینه  رشد چشمگیر شاخص های 
محیط، سالمت جوانان و نوجوانان، سالمت خانواده و زنان 
باردار، تغذیه و سالمت روان، سالمت کار و بیماریهای واگیر 

و غیرواگیر و...

5- به کارگیری نیروی انسانی 
رشته های  در  طرحی  نیروی  نفر   ۱9 کارگیری  به   -

مختلف)ماما، پزشک روستایی، کارشناس بهداشتی و...(
- جذب۲۲ نفر از طریق استخدام مستقیم سازمان سنجش 

در سال ۱۳9۸ و ۱۳99)بهداشت(
- به کارگیری ۵ نفر از طریق قرارداد کار معین.

- به کارگیری۲۸ نفر به صورت شرکتی.
- تبدیل وضعیت ایثارگری ۲۳ نفر از کارکنان به رسمی.

- مجموع شروع اشتغال ۷4 نفر بومی کار در سیستم بهداشت 
و درمان و بهبود شرایط شغلی ۲۳ مورد استخدامی با تبدیل 

وضعیت.
ادامه دارد...

دکتر داور آل داود عملکرد شبکه بهداشت و درمان از زمان تصدی خود را ارائه داد

//

برداشت  360 کیلو طالی سرخ در نی ریز

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
 ۵۰۶ نی ریز  شهرستان  تراکتور های  کل 
دارای  تراکتور    ۳۸9 که   است  دستگاه 
مدیریت  سوخت  مسئول  هستند.  پالک 
گفت:  نی ریز  شهرستان  جهادکشاورزی 
تراکتور  دستگاه   ۳۱۳ اطالعات  تاکنون 
سامانه   ( سدف  سامانه  در  پالک،  دارای 
مدیریت درخواست فرآورده های نفتی( بری 

است.  شده   ثبت  سوخت  سهمیه  دریافت 
این  تراکتور های  افزود: کل  نقیبی نژاد  مریم 
شهرستان ۵۰۶ دستگاه است که  ۳۸9  تراکتور 
اینکه  بر  تأکید  با  وی  دارای پالک هستند. 
تراکتورهایی که تاکنون ثبت سامانه نشده اند؛ 
مالکین آن ها می باید در اولین فرصت اقدام 
به  افراد  کار،  این  برای  تصریح کرد:  نمایند؛ 
محض دریافت سند مالکیت از نماینده اتحادیه 

تراکتورداران، با مراجعه به این مدیریت و ارائه 
برگ سبز به مسئول سوخت، نسبت به ثبت 
اقدام  خود  کشاورزی  ماشین آالت  اطالعات 
می کنند. نقیبی با اشاره به اینکه امکان ثبت 
درخواست برای دستگاه های بدون پالک در 
سامانه میسرنیست؛ اظهارکرد: صاحبان این 
تراکتورها باید برای دریافت جفت پالک هرچه 

سریع تر اقدام نمایند.

نی ریز 506   تراکتور دارد
برای سهمیه سوخت اقدام کنید...

نی ریزان فارس      
را به صورت مجازی مطالعه کنید: 

www.NeyrizanFars.ir  

11
یکشنبه 29   آبان 1401

 20     نوامبر 2022 
شماره  410

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
                 @ neyrizan.fars

توزیع  نی ریزان فارس  صبح یکشنبه هرهفته


