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

اجرای پروژه های کشاورزی براساس سند 
پیشران توسعه استان فارس تهیه شده است 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

هویت گذاری دام، مبنای برنامه ریزی و 
توسعه صنعت دامپروری است

مدیر امور مالی وزارت جهاد کشاورزی:

جلوگیری از فساد اقتصادی
 با شفافیت نظام مالی امکان پذیر است

باید حداقل 1.5 میلیون تن سیب صادر شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

تولید و عملکرد باال 
بهترین ترویج

کشت کلزا است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

آموزش یکی از 
محورهای اساسی حوزه 

منابع انسانی است

وزیر جهاد کشاورزی در استان فارس:

استان فارس نیاز به ظرفیت 
نگهداری 800 هزار تن محصوالت 

سردخانه ای را دارد



دومین سفر وزیر جهاد کشاورزی در سال جاری به استان فارس

برگزاری سومین همایش ساالنه ذی حسابان و مدیران امور مالی وزارت جهاد کشاورزی به میزبانی استان فارس

برگزاری همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 8 کشور به میزبانی استان فارس



سرمقاله:

اول آبان ماه،
روز کارشناس گرامی باد 

بـار عنـوان کارشـناس  اولیـن  بـرای 
رسـمی دادگسـتری به  موجـب قانون 
مجلـس   1317/11/32 مصـوب 
شـورای ملـی در آئین دادرسـی ایران 
پیـروزی  بـا  و  کـرد  پیـدا  رسـمیت 
روز  در  ایـران  اسـامی  انقـاب 
الیحـه   1358 سـال  آبان مـاه  اول 
اسـتقال کانون هـای کارشناسـی رسـمی دادگسـتری توسـط 
شـورای انقاب تصویب شـد و به پیشـنهاد شـهید دکتر بهشـتی 
بـه پاسداشـت زحمـات فرهیختـگان عرصـه دانش و فـن که به 
افتخـار کارشناسـی نائـل گردیـده انـد، اول آبـان هـر سـال، بـا 
تصویب شـورای عالی کارشناسـان رسـمی دادگسـتری،به عنوان 

اسـت. نامگـذاری شـده  کارشـناس  روز 
بـه واقـع منصـب کارشناسـی سـخت و پـر مسـئولیت اسـت و 
امـروزه بسـیاری از پرونده هـای تخصصـی و فنـی مطروحـه 
در محاکـم قضایـی، ادارات دولتـی، سـازمان هـا و اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی، با اسـتفاده از توان فنی کارشناسـان رسـمی 

دادگسـتری مـورد رسـیدگی قـرار مـی گیـرد.
در اسـتان پهنـاور فـارس هم اکنون کانون کارشناسـان رسـمی 
دادگسـتری بیـش از 1400 نفـر کارشـناس دارد کـه آن هـا در 
54 رشـته کارشناسـی تقسـیم شـده اند. در این بین کارشناسان 
بخـش کشـاورزی با تعـداد 493 نفر معـادل بیـش از 27 درصد 
کارشناسـان بیشـترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده انـد به 
نحـوی که تعـداد 337 نفر در رشـته کشـاورزی و منابع طبیعی، 
تعـداد13 نفـر در رشـته دامپـروری و دامپزشـکی، 19 نفـر در 
رشـته گیـاه پزشـکی، 6 نفر در رشـته آبزیان و شـیات و 1 نفر 

در رشـته صنایـع چـوب قرار گرفتـه اند.
بدیهی اسـت امروزه کار کارشناسـی به نوعی با دسـتگاه قضایی 
گـره خـورده و از آنجایـی کـه گـزارش کارشناسـان در صـدور 
رای نهایـی قضـات بسـیار تاثیرگـذار اسـت و بیـش از نیمـی از 
پرونده های دادگسـتری جهت رسـیدگی به کارشناسـان رسـمی 
ارجاع می شـود لذا کارشناسـان می بایسـتی ضمـن برخورداری 
از اطاعـات و دانـش بـه روز پیرامـون موضـوع کارشناسـی، از 
و  شـجاعت  الهـی،  تقـوای  برجسـته،  اخاقـی  ویژگی هـای 
سـامت کامـل اخاقـی و مالـی برخـوردار باشـند و ایـن مهـم 

بیانگـر جایـگاه و نقش واالی کارشناسـان هسـت.
بدیـن ترتیـب می بایسـتی دقـت و توجـه ویژه ای شـود تا حق 
کسـی ضایـع نشـود والبتـه بـرای محقـق شـدن آن عـاوه بر 
مـوارد ذکـر شـده، رعایـت اظهـار نظرکارشناسـان، متناسـب با 

تخصـص آن هـا و درمحـدوده صاحیتشـان ضـروری اسـت.
ایـن روز فرخنـده را بـه کلیـه کارشناسـان رسـمی دادگسـتری 
کل کشـور، علـی الخصـوص اسـتان فـارس و بـه ویـژه جامعه 
کارشناسـان متخصـص و صاحـب نظـر خانـواده بـزرگ جهـاد 
کشـاورزی ایـن اسـتان که سـهم زیـادی را در بین کارشناسـان 

دارنـد، تبریـک عـرض مـی نمایم.
بـا امیـد به سـرلوحه قـرار دادن فرمایـش امیر مومنـان، حضرت 
علـی )ع( کـه فرمـوده انـد: هیـچ عدالتـی بهتـر از بـاز گرداندن 

حقوق پایمال شـده نیسـت.
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

مقاله ها
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حجتـی وزیـر جهـاد کشـاورزی عصـر روز چهارشـنبه 
هشـتم آبـان مـاه وارد فـرودگاه بیـن المللـی شـهید 
دسـتغیب شـیراز شـد و مورد اسـتقبال قاسـمی رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و حجـت 
االسـام والمسـلمین قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی 

ولـی فقیـه در ایـن سـازمان قـرار گرفـت.
هـدف از ایـن سـفر که در سـال جـاری، بـرای دومین 
بـار انجام پذیرفـت بازدید از چند طـرح صنایع تبدیلی، 
غذایـی کشـاورزی و دیدار بـا تعـدادی از بهره برداران 

بخش کشـاورزی در شهرسـتان سـپیدان بود.
وی و هیـات همـراه صبـح روز پنـج شـنبه نهـم آبان 
مـاه ضمـن عزیمـت بـه شهرسـتان سـپیدان، از چنـد 
طـرح تولیـد خـوراک دام، طیـور و آبزیـان، گلخانـه، 
سـردخانه، مـزارع و باغ هـای این شهرسـتان بازدید و 
سـپس به اسـتان کهکیلویه و بویراحمـد عزیمت کرد.
در ایـن سـفر، محمـود فتـاح الجنـان مشـاور وزیـر و 
مدیـر کل امـور اسـتان ها،  هاشـم ولـی پـور مطلـق 

دسـتیار مقـام عالـی وزارت، ولـی الـه بنـی عامـری 
مجـری طـرح توسـعه گلخانه ها، علـی محققی رئیس 
مرکـز روابـط عمومـی و اطاع رسـانی وزارت جهـاد 
کشـاورزی، چنگیـز اسـفندیاری پـور مدیـرکل صنایع 
تبدیلـی غذایـی ایـن وزارتخانه و شـاهرخ رمضان نژاد 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی کشـور، حجتـی را همراهـی می کردنـد.
کارخانـه تولیـد و عرضـه انـواع خـوراک دام، طیـور، 
آبزیـان و خـوراک حیوانـات غیـر از دام و طیـور بـا 
ظرفیـت تولیـد 150 هـزار تـن، اشـتغال زایـی 250 
نفـر و سـرمایه گـذاری 340 هـزار میلیون ریـال اولین 
پـروژه ای بـود کـه در منطقـه بیضـاء از شهرسـتان 

سـپیدان مـورد بازدیـد وزیـر قـرار گرفـت.
گلخانـه سـبزی و صیفـی به مسـاحت هفت هـزار متر 
مربـع نیـز دومیـن محـل بازدید وزیـر و هیـات همراه 
در منطقـه بیضـاء بـود. ایـن گلخانـه فـاز اول از یـک 
شـهرک گلخانـه ای اسـت و بـا کشـت خیـار سـبز به 

بهره بـرداری رسـیده و فـاز دوم آن نیـز گلخانه ای به 
مسـاحت چهـار هـزار متر مربع در حال سـاخت اسـت 
و در مجموع این شـهرک گلخانه ای در سـطحی بالغ 

بـر ده هکتـار ایجاد خواهد شـد.
مـداره  دو  سـردخانه  بازدیـد  مـورد  محـل  سـومین 
سـپیدان سـامت پـارس واقـع در منطقـه همایجـان 
شهرسـتان سـپیدان بود. این سـردخانه نیز بـا ظرفیت 
ده هـزار تـن، اشـتغال زایـی 20 نفر و سـرمایه گذاری 

130 هـزار میلیـون ریـال فعالیـت می کنـد.
امـور  هماهنگـی  معـاون  رحمانـی  یدالـه  روز  آن  در 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس، سـید 
عاءالدیـن خادم نماینده مردم شهرسـتان سـپیدان در 
مجلس شـورای اسامی و عضو کمیسـیون کشاورزی 
در خانـه ملـت، محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و جمعی از مسـئولین 
اسـتانی و شهرسـتانی در معیـت حجتی وزیـر و هیات 

بودند. همراهشـان 

دومین سفر سال جاری وزیر جهاد کشاورزی به استان فارس
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وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: سـردخانه های اسـتان فـارس در سـال 92 ظرفیت 
نگهـداری 150 هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی را داشـته انـد که این میـزان در 

حـال حاضـر بـه 380 هزار تن رسـیده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـود حجتی روز پنج شـنبه نهم آبـان ماه در 
دومین سـفر خود به اسـتان فارس در سـال جاری در بازدید از سـردخانه دو مداره 
سـپیدان سـامت پـارس واقـع در شهرسـتان سـپیدان، تصریـح کـرد: بـا توجه به 
گسـتردگی باغ هـا و میـزان تولیـدات سـبزی، صیفـی و باغی، اسـتان فـارس نیاز 
بـه ظرفیـت نگهـداری 800 هـزار تـن محصـوالت سـردخانه ای را دارد کـه 200 
هـزار تـن در دسـت سـاخت اسـت و بـرای 200 هـزار تن دیگـر باید مجـوز جدید 

صادر شـود. 
وی با اشـاره به اینکه امسـال 4.5 میلیون تن سـیب در کشـور تولید شـده اسـت، 
افـزود: صـادرات تنهـا راهـی اسـت کـه ایـن محصـول قیمت واقعـی خـود را پیدا 

کنـد از ایـن رو بایـد حداقـل 1.5 میلیـون تـن سـیب صـادر شـود و در این راسـتا 
بـا همـکاران وزارت صمـت که مسـئول صـادرات و تسـهیلگری هسـتند در زمینه 

صـادرات هـر چه بیشـتر سـیب رایزنی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی بیشـترین مصرف محصوالت کشـاورزی کشـور، جنبه تـازه خوری و 
جهـت عرضـه بـه بازارهـای داخلی اسـت که بـا توجه به تولیـد انبوه بایـد فرآوری 

محصـوالت و بازارهـای صادراتـی بیـش از پیش در دسـتور کار قرار گیرد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی در ارتبـاط بـا سـردخانه دو مـداره سـپیدان سـامت پارس 
گفـت: سـرمایه گـذار ایـن سـردخانه ده هزار تنـی عاوه بـر سـردخانه داری، لیبل 

گـذاری، بسـته بنـدی و صـادرات را انجـام می دهـد کـه جای تقدیـر دارد.
حجتـی راه دیگـر بـرون رفت از وضعیـت ناهنجار قیمت ها را توسـعه سـردخانه ها 
دانسـت و افـزود: واحدهـای فـرآوری کـم و بیـش ایجاد شـده اند که باید توسـعه 

پیـدا کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در دومین سفر به استان فارس در سال جاری:

سردخانه های فارس ظرفیت نگهداری 380 هزار تن محصول کشاورزی را دارند
• برون رفت از وضعیت ناهنجار قیمت ها، با توسعه سردخانه ها امکان پذیر است.

مدیـرکل دفتـر صنایـع تبدیلـی و غذایی وزارت جهاد کشـاورزی گفت: در کشـور 
عرضـه سـرانه سـردخانه بـه ازاء هـر نفـر، از 25 کیلوگـرم در سـال 91 بـه 65 
کیلوگـرم در سـال جـاری رسـیده اسـت و این عـدد در کشـورهای توسـعه یافته 

بین 60 تا 70 کیلوگرم اسـت. چنگیز اسـفندیاری در بازدید از سـردخانه دو مداره 
سـپیدان سـامت پارس واقع در شهرسـتان سـپیدان اسـتان فارس، تصریح کرد: 
تـا پایـان سـال 91 حـدود دو میلیـون تن سـردخانه بـاالی صفر در کشـور وجود 

داشـت کـه از سـال 92 تاکنـون به حـدود 5.1 میلیون تن رسـیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه محصـوالت کشـاورزی دو ویژگی مهم و اساسـی فصلی 
بـودن و فسـادپذیری دارنـد، افـزود: نگهـداری آن هـا در سـردخانه ها نقـش 

اساسـی در کاهـش ضایعـات، افزایـش بهـره وری و توسـعه صـادرات دارد.
اسـفندیاری بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان فـارس ظرفیـت سـردخانه ها از 150 
هـزار تـن بـه 385 هزار تـن رسـیده، اظهارکـرد: برنامه ریـزی بـرای 800 هزار 
تـن در این اسـتان شـده چرا که این اسـتان قطـب تولید محصوالت کشـاورزی 

است.
احـداث  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  دفتـر  مدیـرکل 
سـردخانه های بـاالی صفـر در اسـتان فـارس و کل کشـور را از اولویت هـای 
اصلـی دانسـت و افـزود: حـدود سـه میلیون تن سـردخانه بـا پیشـرفت فیزیکی 
50 درصـد وجـود دارد کـه اگـر بـه بهـره بـرداری برسـد مشـکلی در ارتبـاط بـا 

نگهـداری محصـوالت کشـاورزی نخواهیـم داشـت.

در ایران عرضه سرانه سردخانه به ازاء هر نفر
65 کیلوگرم است
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وزیـر جهاد کشـاورزی با اشـاره به اینکه سـال گذشـته حدود 3 هـزار گلخانه در 
سـطح کشـور ایجاد شـده و سـطح گلخانه ها بـه 15 هزار هکتار رسـیده اسـت، 

گفـت: توسـعه گلخانه هـا رشـد نزدیک به 25 درصدی را داشـته اسـت.
وی بـا قدردانی از سـخت کوشـی و پیگیری مـردم در توسـعه گلخانه ها تصریح 
کـرد: رونـد توسـعه گلخانه هـا بایـد رو بـه افزایـش باشـد چـرا کـه بـا توجـه 
محدودیـت منابـع آبـی، کشـت های گلخانـه ای ضـرورت فعلـی کشـور اسـت.

حجتـی اظهـار کـرد: ایجـاد پایانه هـای صادراتـی در دسـتور کار مـا قـرار دارد 
تـا زنجیـره تولیـد ایجـاد و محصـوالت گلخانـه ای به صـورت متمرکز با بسـته 

بنـدی طبـق سـفارش متقاضـی تهیـه و صادر شـود.
وزیـر جهـاد کشـاورزی با اشـاره بـه اینکه امسـال توسـعه 5500 هکتـار گلخانه 
را در دسـتور کار داریـم، گفـت: در گلخانـه بـا مصـرف یـک واحـد آب، بیـش از 

هشـت برابـر فضای بـاز خیـار تولید می شـود. 
وی تاکیـد کـرد: در تولیـدات گلخانـه ای سـامت محصـول رعایت شـده و این 
تولیـدات بـازار پسـندی خوبـی دارد و فـوق العـاده می توانـد به صـادرات ملی و 

اقتصـاد خانـوار ما کمـک کند.
حجتـی بـا اشـاره به تسـهیات تبصـره 18 قانـون بودجـه سـال 98 و همچنین 
تهسـیات قانـون ایجاد اشـتغال پایدار در مناطق روسـتایی و عشـایری، تصریح 
کـرد: ایـن تسـهیات یارانـه ای اسـت ولـی جوابگـوی تقاضا نیسـت کـه برای 

افزایـش آن بـا مجلـس و سـازمان برنامـه و بودجـه در حال رایزنی هسـتیم.
وزیـر جهـاد کشـاورزی روز پنـج شـنبه نهـم آبـان مـاه در راس هیئتی متشـکل 
از جمعـی از مدیـران ارشـد ایـن وزارتخانـه همـراه بـا یدالـه رحمانـی معـاون 
هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابع اسـتانداری فـارس، سـید عاءالدین 

خـادم نماینـده مـردم شهرسـتان سـپیدان در مجلـس شـورای اسـامی، محمد 
مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و جمعـی از 
کشـاورزی  پروژه هـای  و  باغ هـا  مـزارع،  از  و شهرسـتانی  اسـتانی  مسـئولین 

شهرسـتان سـپیدان بازدیـد کردنـد.
کارخانـه تولیـد و عرضـه انـواع خـوراک دام، طیـور، آبزیـان و خـوراک حیوانات 
غیـر از دام و طیـور بـا ظرفیـت تولیـد 150 هـزار تـن، اشـتغال زایـی 250 نفر و 
سـرمایه گـذاری 340 هـزار میلیـون ریـال از جملـه پروژه هایی بود کـه به طور 

خاص مـورد بازدیـد وزیـر قرارگرفت.
همچنیـن از گلخانـه سـبزی و صیفـی بـه مسـاحت هفـت هـزار مترمربـع نیـز 
بازدیـد شـد کـه ایـن گلخانـه فـاز اول از یـک شـهرک گلخانـه ای اسـت و بـا 
کشـت خیـار سـبز به بهره برداری رسـیده و فـاز دوم نیز گلخانه ای به مسـاحت 
چهـار هـزار متـر مربع در حال سـاخت اسـت و در مجمـوع این شـهرک گلخانه 

ای در سـطحی بالـغ بـر ده هکتـار ایجـاد خواهد شـد.
 سـردخانه دو مـداره سـپیدان سـامت پـارس واقـع در شـهرک صنعتی شـهید 
جاویـدی همایجـان نیـز با ظرفیـت ده هزار تن، اشـتغال زایی 20 نفر و سـرمایه 

گـذاری 130 هـزار میلیـون ریـال از دیگـر طرح هـای بازدید شـده بود.
امـور  کل  مدیـر  و  وزیـر  مشـاور  الجنـان  فتـاح  محمـود  سـفر،  ایـن  در 
اسـتان ها،  هاشـم ولـی پـور مطلق دسـتیار وزیـر، ولی الـه بنی عامـری مجری 
طـرح توسـعه گلخانه هـا، چنگیـز اسـفندیاری مدیـر کل دفتـر صنایـع غذایی و 
تبدیلـی، علـی محققـی رئیس مرکز روابـط عمومی و اطاع رسـانی وزارت جهاد 
کشـاورزی و شـاهرخ رمضـان نژاد رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی کشـور، حجتـی را همراهـی کـرده بودنـد.

رشد 25 درصدی توسعه گلخانه ها در کشور
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معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهاد کشـاورزی گفـت: پویایی، بـا برنامه 
و بـه روز بـودن در معاونـت توسـعه مدیریت و منابع انسـانی، در سـازمان ها سـبب 
پیشـرفت و جلـو رفتـن آن ها می شـود چـرا که نقـش آفرینـی کارکنـان در اختیار 

ایـن مجموعه اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدرضـا طایـی در گردهمایـی معاونیـن 
توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان های منطقه 2 کشـور 
در شـیراز افـزود: نـوع کار مدیریـت در حـوزه اجـرا بـه شـکلی اسـت کـه در زمان 
خـود بایـد سـریع تصمیـم گیری شـود ولی در حـوزه نیروی انسـانی باید بـا برنامه 
ریـزی جامـع تصمیـم گیـری کـرد تـا پویایـی سـازمان بـه نحـو مطلـوب حاصل 
شـود از ایـن رو آن هـا در حـوزه مسـائل داخلی سـازمان نقـش اول را دارنـد و اگر 
در هـر رده از سـاختار تشـکیاتی پویایـی نباشـد معـاون توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی نقـش اصلـی آن را دارد و تمامی تحـوالت ایـن حـوزه در اختیار مسـئولین 

ایـن بخش اسـت. 
وی بـا تاکیـد براهمیـت نقش آمـوزش، این مهـم را یکی از محورهای اساسـی در 
حـوزه منابـع انسـانی دانسـت و گفـت: بایـد با بررسـی و برنامـه ریـزی دوره های 
آموزشـی مناسـب بـرای کارکنـان در نظـر گرفته شـود و پیش رفـت و در غیر این 
صـورت نتیجـه معکـوس خواهـد داشـت زیـرا حـوزه منابـع انسـانی ظرافت هـای 

ویـژه ای دارد.
طایـی تصریح کـرد: ایده پردازی و مشـارکت کارکنان در مباحث درون سـازمانی 
بسـیار بـا اهمیـت اسـت و هر سـازمان بـا تحـول گرایی می توانـد برای دسـتیابی 
بـه اهـداف خـود و ایجاد تحـوالت مد نظر، بـا به کارگیـری ایده های افـراد درون 

بردارد. گام 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهاد کشـاورزی با ابراز تمایل به اسـتفاده 
از ایده هـای افـراد جـوان و خـوش فکـر بـه منظـور تقویـت تحـول گرایـی اظهار 
کـرد: بایـد از شـرکت های دانش بنیان در تحول سـازمانی و توانمند سـازی نیروی 
انسـانی بهـره گیـری شـود و به داشـته های داخل مجموعـه قانع نشـد و به بیرون 

سـازمان هم توجـه کرد.
طایـی بـه موضـوع احـکام کارگزینـی کارکنـان وزارت جهـاد کشـاورزی اشـاره 
کـرد و افـزود: یکـی از مشـکات مـا احـکام کار گزینـی هسـت کـه نسـبت بـه 
سـایر دسـتگاه  ها کمتـر بـوده و در مبحـث جایگاهی درسـت تعریف نشـده اسـت 
کـه درخواسـت شـده دو نفـر از خـارج از مجموعـه وزارت جهاد کشـاورزی، دو نفر 
از مجموعـه سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی کشـور، دو نفر از دانشـگاه و دو نفر 
از وزارت جهـاد کشـاورزی احـکام مـا را بازنگـری کننـد تـا خواسـته بـه حقی که 

نیروهـا دارنـد در دسـتور کار قـرار گیرد. 
بـه گفتـه وی، معاونت توسـعه مدیریت و منابع انسـانی باید تمام سـطوح سـازمانی 
را نظـارت و درخصـوص نخبه پـروری اقدامات الزم را انجام داده و ضمن اسـتفاده 
از فـن آوری هـای نویـن در انجـام کارهـا در خصـوص کاهـش نیـروی انسـانی و 

اسـتفاده از نیـروی حجمی تصمیم گیـری نماید. 
او بـا اعـام اینکـه ظرف دو ماه سـامانه یکپارچه معاونت توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی وزارت جهـاد کشـاورزی راه اندازی می شـود، افزود: سـامانه بایـد یکپارچه 

بـرای کل وزارت خانـه اجرا گردد.
در ادامـه ایـن جلسـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بخش 
کشـاورزی بخـش پویایـی اسـت و به دلیل تغییـر پذیـری اقلیم و تغییراتـی که در 
آب، خـاک و تکنولـوژی کشـاورزی بوجـود آمده ما نیـاز به منابع انسـانی ای داریم 
کـه تغییـرات را بپذیرنـد، پویـا فکـر کننـد و در برابـر پذیـرش تکنولـوژی مقاومت 

. نکنند
محمـد مهدی قاسـمی اظهار کـرد: بحث چابک سـازی سـاختار و رویکردهایی که 
در زمینـه سیسـتم های جدیـد بـرای جـاری سـازی اسـتراتژی های نویـن باید به 

آن پرداختـه شـود از رهگـذر منابـع انسـانی توانمند حاصل می شـود. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: در بسـیاری از موارد 
تخلفـات سـهوا و بـه دلیـل عـدم آگاهی از قوانیـن، بخـش نامه ها و آییـن نامه ها 

صـورت گرفتـه و لطمـات جبـران ناپذیـری بـه نیروهـای توانمنـد وارد می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در شیراز:

آموزش یکی از محورهای اساسی حوزه منابع انسانی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

بخش کشاورزی به منابع 
انسانی پویا نیازمند است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
سازمان جهاد کشاورزی فارس:

هرجا که خواسته ایم، 
توانسته ایم

مدیر کل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی:

جلوگیری از فساد اقتصادی
با شفافیت نظام مالی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
جهاد کشاورزی فارس:

اجرای نقشه راه
منابع انسانی در استان فارس



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس8
شماره 55 - آبانــــــــماه 1398

وی خاطـر نشـان کـرد: باید چالش هـای موجود را دسـته بندی کنیم و با اسـتفاده 
از ظرفیت سـازمان های اسـتانی و وزارتخانه، آن ها را پوشـش دهیم.

قاسـمی گفت: مـا نیازمنـد اسـتراتژی های خـاص خـود هسـتیم و شـیوه اجرایـی 
آن هـا را بـا توجـه بـه شـرایط و برنامه هـای اسـتان خـود بایـد پیاده سـازی کنیم 
کمـا ایـن کـه مـا در اسـتان فارس بـا این شـیوه در عرصـه عمل دسـت آوردهای 

خوبـی را بـرای اسـتان داشـته ایم. 
وی بـا ضـروری دانسـتن توانمندسـازی خانواده بـزرگ وزارت جهاد کشـاورزی به 
عنـوان تامیـن کننـدگان امنیت غذایی کشـور، افزود: برگزاری چنین نشسـت هایی 
باعـث تبادل نظرات، تشـریک مسـاعی و راه انـدازی طوفان فکری بـه منظور رفع 

مشـکات و افزایـش مهارت کارکنان می شـود.
ایـن مقـام مسـئول حوزه مالـی را گلوگاه سـازمان ها و دسـتگاه ها برشـمرد و بیان 
کـرد: قوانیـن، رویه هـا و چهـار چـوب مالی بایـد روز بـه روز دقیق تـر و واضح تر 
در کل مجموعـه سـاری و جـاری شـده در غیـر ایـن صـورت این حـوزه تبدیل به 

پاشـنه آشـیل خواهد شد.
قاسـمی در ادامه با اشـاره به اینکه بخش کشـاورزی اسـتان فارس از دیرباز قطب 
کشـاورزی کشـور بـوده، تصریـح کرد: وابسـتگی بیـش از 80 درصدی کشـاورزی 
ایـن اسـتان بـه آب و مشـکات خشکسـالی باعـث شـده کـه اسـتراتژی ها آب 

محور باشـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رتبـه اول آبیـاری تحت فشـار، 
در برداشـتن یـک چهـارم نـاوگان کشـاورزی کشـور و مشـارکت در برداشـت یک 
سـوم از مـزارع کشـور را از توفیقـات ایـن اسـتان برشـمرد و افـزود: اسـتان فارس 

موفقیت هـای زیـادی در زمینـه تولیـد نهـال، بـذر، تلیسـه، جوجـه دارد.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس فنـاوری نویـن را در خدمـت بخـش 
کشـاورزی قـرار داده، اظهـار کـرد: ایـن اسـتان در تعییـن سـطح زیرکشـت گندم، 
کلـزا، برنـج بـا تصاویـر ماهـواره ای و اسـتفاده از اطاعات هواشناسـی بـه عنوان 

یکـی از ارکان اساسـی تولیـد پیشـرو بـوده اسـت.
وی چالش هـای بخـش کشـاورزی را دو مقولـه علمـی، فنـی و مهندسـی نبـودن 
کشـاورزی و کمبود سـرمایه در این بخش برشـمرد و افزود: جایگزینی کشـاورزی 
نویـن بـا سـنتی را بـا اسـتفاده از نظـام نویـن ترویـج و تزریـق علـم، دانـش و 

تکنولـوژی دنبـال می کنیـم.
بـه گفتـه قاسـمی تجهیز و تامیـن منابع مالی در بخش کشـاورزی یکـی از اهداف 
اساسـی اسـت که در همین راسـتا از سـال گذشـته 13 صندوق حمایت از توسـعه 

بخـش کشـاورزی شهرسـتانی تشـکیل شـده و چهـار صندوق دیگـر نیز تـا پایان 
سـال تشـکیل خواهد شد.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیـان اینکه صندوق خـرد زنان 
روسـتایی محلـی بـرای تامیـن اعتبار ایـن قشـر از جامعـه و اسـتفاده از توانمندی 
آنـان در کنـار مـردان اسـت، گفـت: در اسـتان 470 صنـدوق خـرد زنان روسـتایی 

معـادل یـک چهـارم صندوق هـای کشـور فعالیـت می کند.
در ادامـه مدیـر کل امـور مالـی وزارت جهاد کشـاورزی گفت: شـفاف سـازی امور 
مالـی از فسـاد اقتصـادی جلوگیـری می کنـد از ایـن رو بـا هـر فـردی داخـل و یا 
خـارج از مجموعـه، دسـتگاه نظارتـی، قضایی و مقننه که پیشـنهادی برای شـفاف 

سـازی دارد، بایـد همکاری شـود. 
خسـرو پالیزگـر تصریح کرد: سـامانه ها، متمرکز کردن نقدینگـی در بانک مرکزی، 
تغییـر روش پرداخـت از سیسـتم چـک بـه سیسـتم حواله بـا هدف شـفافیت نظام 

مالـی و کنترل هـای مناسـب تـر از طریق مراجع اجرا شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اجـرای حسـابداری تعهدی ضروری اسـت چرا کـه دولت 
بیشـترین انتفـاع را از اسـتقرار ایـن سیسـتم خواهـد بـرد، افـزود: بـر ایـن اسـاس 
وضعیـت مالـی دولـت در کل کشـور هماهنـگ و مطالبـات و بدهی هـا مشـخص 

می شـود.
پالیزگـر بـا بیـان اینکـه از سـال 1394 همـه دسـتگاه های دولتـی بـه صـورت 
هماهنـگ مکلـف بـه اجـرای حسـابداری تعهـدی شـدند، گفـت: ایـن سیسـتم 
حسـابداری بـه مـدت چهـار سـال دوره آزمایشـی خـود را پشـت سـر گذاشـته و 
امیدواریـم ظـرف سـه الـی چهـار سـال آینـده بـه صـورت کامـل مسـتقر شـود.

ایـن مقـام مسـئول از مدیـران مالـی زیـر مجموعـه خـود خواسـت تـا احتیـاط و 
ریسـک اطمینـان را سـرلوحه کاری خـود قـرار دهنـد و تجارب و اطاعـات موفق 

خـود را بـه سـایر همـکاران منتقـل کنند.
مدیـر کل امـور مالـی وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه اینکـه تعامـل بـا 
دسـتگاه های نظارتـی بـه هیـچ وجه بـه ضرر مجموعـه مالـی نخواهد بـود، یادآور 
شـد: دسـتگاه های نظارتـی را بایـد کنـار خـود بدانیـم نـه مقابـل خـود و در جهت 

حـل مشـکات حتمـًا بایـد بـا هم باشـیم.
در ادامـه مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس ضمـن تبریـک والدت بـا سـعادت پیامبـر اسـام)ص( گفـت: همـه مـا 
انسـان ها کـه زیـر یـک پرچـم و لـوا قـرار گرفتـه ایـم، قطعـًا الگویـی در زندگـی 
داریـم کـه ایـن الگـو بـرای مـا مسـلمانان بایـد پیامبـر گرامی اسـام )ص(، ائمه 
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اطهـار )ع( و بـزرگان دینـی و مذهبیمـان باشـند.
نقـش  قائمی افـزود:  المسـلمین سـید محسـن  و  االسـام  حجـت 
معاونیـن توسـعه مدیریـت و منابـع در سـازمان ها بـه مثابـه نقـش 
سـر بـرای بـدن انسـان اسـت و شـما بـا مهمتریـن تشـکیات یک 
مجموعـه سـر و کار داریـد بنابراین اگـر افکار خاق، اسـتراتژی های 
روز، نقشـه راه و ایده هـای جدیـد وجـود داشـته باشـد ولـی منابـع 
انسـانی یعنـی افراد خاق وجود نداشـته باشـند هیچ کارایـی ندارد و 

هیـچ کاری انجـام نخواهد شـد.
قائمی تصریـح کـرد: اعتقـاد قلبـی مـن ایـن اسـت کـه اگـر مـا در 
مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی بتوانیـم خودمـان را بـه نیـروی 
انسـانی نزدیـک و آن هـا را با خود همـراه کنیم هیچ کجا با مشـکل 

روبـرو نخواهیم شـد. 
وی بـا اشـاره بـه بیانـات وزیر جهـاد کشـاورزی مبنی برایـن که "در 
کار مـا نمی شـود و نمی توانیـم وجـود نـدارد" خاطر نشـان کـرد: ما 
هرجـا خواسـته ایـم، توانسـته ایـم و ایـن اهمیـت کار شـما عزیزان 
اسـت، شـما بـا نیروهـای زیرمجموعـه ارتباط داریـد باید فکـر کنید 
کجـا می توانیـد بـه آن هـا کمـک کـرده و انگیـزه ایجـاد کنیـد اگر 
نیـروی انسـانی بـا انگیزه کار کنـد، می توانـد تمام اموراتی که شـما 

در ذهـن داریـد را به سـرانجام برسـاند.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس نیـز با اشـاره بـه اقدامـات اجرا شـده در ایـن سـازمان گفت: 
 EFQM سـازمانی  تعالـی  مـدل  قالـب  در  مسـتمر  آموزش هـای 
بـرای همـکاران در حـال اجراسـت و بـا تفکـر ایجـاد فرهنـگ کار 
تیمی توانسـته ایم 20 تیـم بـا مشـارکت کلیـه معاونیـن، مدیـران و 
ایـن سـازمان، شهرسـتان ها و مراکـز جهـاد کشـاورزی  کارکنـان 
اسـتان فارس را تشـکیل دهیـم و به آموزش و جاری سـازی مباحث 
مدلـی تعالـی بپردازیـم و تاکنون موفق به دریافت جایزه سـه سـتاره 

ایـن مدل شـدیم. 
وی اظهـار کـرد: تدویـن نقشـه راه منابـع انسـانی یعنـی مدیریـت 
برنامـه ریـزی نیـروی انسـانی بـه عنـوان یکـی از شـاخص تریـن 
اقدامـات ایـن سـازمان در حوزه این معاونت، در سـال جـاری محقق 
شـده کـه امـروز رونمایـی می شـود و مقـرر شـده اسـتان فـارس 
بـه صـورت پایلـوت ایـن مهـم را جـاری سـازی کـرده و بـه دیگـر 

اسـتان ها تسـری نمایـد.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس دارای 30 
جهـاد  مرکـز   95 شهرسـتان ها،  در  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
کشـاورزی و 2419 نفـر پرسـنل اسـت کـه از ایـن تعـداد 644 نفـر 
در سـتاد، 1080 نفـر در شهرسـتان ها و 695 نفـر در مراکـز جهـاد 

کشـاورزی اشـتغال بـه کار دارنـد.
در خاتمـه این جلسـه توسـط معاون توسـعه مدیریـت و منابع وزارت 
جهـاد کشـاورزی از کتاب نقشـه راه منابع انسـانی در سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارس رونمایی شـد.
نشسـت دو روزه سـاالنه ذی حسـابان ومدیـران امـور مالـی وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـا حضـور مدیـر کل و معاونیـن امور مالـی وزارت 
جهـاد کشـاورزی، رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
ذی حسـابان و مدیـران مالـی سـازمان های جهاد کشـاورزی کشـور 
روز چهارشـنبه هشـتم آبان ماه به میزبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس آغـاز و تـا پنج شـنبه نهم آبـان ماه ادامـه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

عملکرد باال بهترین ترویج کشت کلزا

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: کارشناسـان و محققیـن در محافظت از 
سـطح کشـت شـده کلزا در مراحل داشـت از جمله تغذیه مناسـب، مبارزه با عوامل خسـارت 
زا و همچنیـن مرحلـه برداشـت در کنـار کلـزاکاران باشـند چـرا کـه بهترین ترویج در کشـت 

کلزا گرفتن عملکرد مقبول از سـطح کشـت شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی در یازدهمین نشسـت سـتاد کلزای 
ایـن اسـتان، تصریـح کـرد: کاشـت کلـزا ابـاغ مسـتقیم مقـام معظـم رهبـری و از اهـداف 
اسـتراتژیک کشـور، تاکید مسـتقیم رئیـس جمهور محترم بـا توجه به شـرایط تحریمی فعلی، 

ابـاغ مسـتقیم وزیرمحتـرم و بـه تبع آن سـازمان جهاد کشـاورزی بوده اسـت.
بـه گفتـه وی برخـی از متغیرهـا در کشـت کلـزا بـر همـه تاثیـر گذار اسـت پس بایـد دالیل 
موفقیـت شهرسـتان های موفـق را بررسـی و بـه شهرسـتان هایی که در کاشـت ضعف دارند 

منتقل شـود.
قاسـمی افزود: در عارضـه یابـی کشـت کلـزا میزان آمـوزش چهره بـه چهره، مخاطـب یابی، 
میـزان آگاهـی بهره بـرداران از اهمیت کشـت کلزا و تسـهیات و امکانات، میـزان و کیفیت 
آب منطقـه، در دسـترس بـودن نهاده هـا و سـایر مسـائل به تفکیک هر پهنه بررسـی شـود. 
ایـن مقـام مسـئول یادآورشـد: در سـال زراعی جـاری بیمه تغییرات مثبتی را نسـبت به سـال 
گذشـته داشـته اسـت بـه نحـوی کـه عوامـل خطـر کلـزا در دو بیمـه نامـه اصلـی و الحاقی 
لحـاظ شـده و کلـزا کار بـا توجه به شـرایط جـوی منطقه خود امـکان انتخـاب دارد از طرفی 
کشـاورزان نسـبت تعهـدی کـه دولـت بابـت غرامت متقبل شـده اسـت مبلغ زیـادی را برای 

بیمـه کـردن مزرعه خـود پرداخـت نمی کنند.
وی بـا بیـان ایـن کـه بیمـه تنهـا راه جبـران خسـارت های احتمالـی اسـت از کشـاورزان 
خواسـت تـا در اسـرع وقت نسـبت بـه بیمـه محصوالت کشـاورزی بـه خصوص کلـزا اقدام 

. کنند
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه ورود جبهه هوای سـرد به اسـتان فارس 
اشـاره کـرد و افـزود: کارشناسـان ایـن سـازمان بـا همـکاری محققیـن مرکـز تحقیقـات و 
و  از سـرمازدگی  پیشـگیرانه  اقدامـات  اسـتان،  ایـن  منابـع طبیعـی  و  آمـوزش کشـاورزی 
توصیه هـای علمـی در صورت وقوع سـرمازدگی را در اسـرع وقـت به کشـاورزان اباغ کنند.
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در جلسـه گیاهان دارویی اسـتان 
RHP:Herbs.sums. فارس گفت: می بایسـتی سـایت گیاهـان دارویی بـه آدرس

ac.ir بـه اطـاع بهـره بـرداران رسـانده و مطالبـات آنـان از طریـق ایـن سـایت 

پیگیـری شـده و امـکان گـزارش دهـی در آن لحـاظ گردد.
 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی با بیـان اینکه بایسـتی 
آمـار بازدیدکننـدگان از ایـن سـایت پایـش و مـورد نقـد و بررسـی قرار داده شـود 
افـزود: سـند توسـعه گیاهـان دارویـی؛ بـرای شـیرین بیـان آمـاده شـده اسـت و 
نیازمنـد حرکـت بهتـری در ایـن حـوزه هسـتیم و همچنین بایسـتی سـند توسـعه 

گیاهـان دارویـی بـه تفکیـک محصـوالت مختلف را داشـته باشـیم.
جایـگاه  بایـد  کـرد:  تصریـح  فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
مشـخصی بـرای عرضـه گیاهان دارویی ایجاد شـود زیـرا که با راه انـدازی بازارچه 
گیاهـان دارویـی و تجـارت آن می تـوان بـه توسـعه گیاهـان دارویی کمـک خیلی 
بزرگـی کـرد و البتـه این مهم مورد اسـتقبال افـرادی که در زمینه گیاهـان دارویی 

تجـارت دارند، قـرار خواهـد گرفت. 
طریـق  از  خوبـی  بـه  می تـوان  را  بـازار  نیازهـای  اینکـه  بـه  اشـاره  قاسـمی با 
همیـن بازارچه هـا رصـد و دنبـال کـرد اظهـار کـرد: می تـوان در ایـن بازارچه هـا 
بـه کشـاورزان اعـام کـرد چـه گیـاه دارویـی را کشـت کننـد و چـه محصوالتی 
در اینجـا مـورد نیـاز اسـت و تولیدکننـدگان می تواننـد بـا قیمـت مناسـب تـری 
محصـوالت خـود را بـه فروش برسـانند و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و دسـتگاه های ذی مدخـل نیـز بـه عنـوان هسـته زنجیره هـا در قالـب کشـت 
قـراردادی با کشـاورزان همـکاری و آنان را در جهـت تولید محصول، بازاررسـانی، 

فـرآوری و صـادرات راهنمایـی و هدایـت نماینـد.
وی بیـان کـرد: میـز گیاهـان دارویـی بایـد تقاضا محور باشـد و این مهـم با خوب 
مدیریـت کـردن سـایت گیاهـان دارویی امـکان پذیر خواهـد بود، همـان گونه که 
مـا سـایت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس را به سـمت سـازمان مجازی 
سـوق داده ایـم و بایـد بتوانیـم کل امـورات میـز گیاهـان دارویـی را نیز بـه همین 

صـورت پیاده سـازی کنیم.
وی بیـان کـرد: گیاهـان دارویـی در حـال حاضر به صورت دسـتی تولید می شـود 
که شـاید مقرون به صرفه نباشـد و هزینه کاشـت و برداشـت آن زیادی شـود که 
می توانیـم با اسـتفاده از مکانیزاسـیون پیشـرفته و پرداخـت یارانه به بهـره برداران 

جهـت تهیه ایـن امکانات اقـدام کنیم.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه فضـای گیاهـان دارویـی فضـای بسـیار بزرگی اسـت 
و هنـوز رقابتـی نشـده اسـت، تاکیـد کـرد: مـا همـه سـوار یـک کشـتی هسـتیم، 
یـک هـدف را دنبـال می کنیـم و جـدا از هم نیسـتیم و همـه ارگان هـای دولتی و 

خصوصـی، هـدف نهایی شـان رونـق اقتصـادی و سـامت جامعـه اسـت. 
وی تصریـح کـرد: متقاضیـان زنجیـره توسـعه گیاهـان دارویـی که در ایـن زمینه 
کارآفرینـی نماینـد می تواننـد از طریـق کمیتـه امداد امـام خمینی )ره( تسـهیات 

4 درصـدی دریافـت کنند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

باید در شیراز بازارچه گیاهان 
دارویی راه اندازی شود

کسب مقام اول کشت Notill پنبه استان فارس در کشور

معـاون مدیریت زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: اسـتان فارس در کشـت پنبـه به روش Notill با سـطح 3861 
هکتـار در کشـور مقـام اول را به خود اختصاص د اده اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، محمـود ظهیـری افزود: این کشـت با هـدف کاهـش آب مصرفی، کاهـش میزان بـذر مصرفی، 
افزایـش مـاده آلـی خـاک، کاهش تـردد ماشـین های کشـاورزی در مزرعـه و کاهـش هزینه های تولید انجام شـده اسـت.

وی بیـان کـرد: کسـب مقـام دوم سـطح زیـر کشـت پنبـه در کشـور بـه میـزان 18 هـزار و 763 هکتـار، کسـب مقام اول کشـوری 
عملکـرد در واحـد سـطح بـا متوسـط عملکرد 3 هـزار و 580 کیلوگرم، انتخـاب پنبه کار نمونه ملی از اسـتان فـارس و کاهش میزان 
بـذر مصرفـی در هکتـار حداقـل بـه میـزان 40 کیلوگرم از دیگر موفقیت های کسـب شـده در زراعت پنبه اسـتان فارس بوده اسـت.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه لـزوم آمادگـی مقابلـه با هجـوم ملخ صحرایـی، گفت: 
پایـش مناطـق آلـوده و تخـم ریـزی شـده در دسـتور کار 

دارد. قرار 
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان"  ایـن  پزشـکی  گیـاه  سـتاد  قاسمی در"نشسـت 
تصریـح کـرد: سـال گذشـته بـا همـکاری مـردم مبـارزه 
رو  ایـن  از  گرفـت  صـورت  ملـخ  بـا  بخشـی  رضایـت 
می شـود. دنبـال  قبـل  اجرایـی  فلوچـارت  چهارچـوب 

وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از مطالبـات مبـارزه بـا ملـخ 
همچنـان تامین نشـده، افـزود: به منظـور مدیریت بحران 
ایـن آفـت در سـال جـاری تعییـن تکلیـف ایـن مطالبات 

اسـت. ضروری 
 قاسـمی گفت: کمیته بحران در 14 شهرسـتانی که سـال 
گذشـته بـه ملـخ آلـوده بود بـه ریاسـت فرماندار تشـکیل 
و بـا بررسـی امکانـات موجـود، نیازهای هر شهرسـتان به 

سـتاد بحران ارائه شـود.
 وی بـا اشـاره بـه احتمـال حملـه ملـخ بـه سـایر نقـاط 
اسـتان، ابـراز کـرد: اقدامات، تجـارب و آموزه هـای موفق 
سـال گذشـته در زمینـه مبـارزه بـا ملـخ، باید بـه صورت 

فراگیـر بـه همـه نقـاط اسـتان منتقل شـود.
سـایر  همـکاری  و  دقیـق  ریـزی  قاسـمی برنامه 
دسـتگاه های اجرایـی بـه منظـور مبـارزه جـدی بـا حمله 
ملـخ صحرایـی را ضـروری دانسـت و افـزود: در صـورت 
طغیـان آفـت به طـور مشـخص در هر پهنه یک دسـتگاه 
اجرایـی بـه عنـوان معیـن در کنـار جهـاد کشـاورزی قرار 

. د گیر
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از استاندار، 
فرمانـداران، خانـواده جهاد کشـاورزی، صنف کشـاورزی، 
تشـکل ها، بهـره بـرداران و اصحـاب رسـانه کـه سـال 
گذشـته بـا نهایـت همـکاری در مبارزه موفق بـا آفت ملخ 

نقـش داشـتند، تشـکر کرد.
در ادامـه مدیـر کل بحـران اسـتانداری فـارس بـا اشـاره 
بـه ضـرورت برنامـه ریـزی بـه منظـور مبـارزه بـا ملـخ 
صحرایـی، گفـت: این مدیریـت اعتبـارات و امکانات مورد 

نیـاز را تامیـن می کنـد.

رحیـم آزادی تصریـح کـرد: در زمـان بـروز بحـران ملـخ 
همـه دسـتگاه های اجرایـی، بـا برنامـه ریـزی و بانـک 
اطاعاتـی موجـود بایـد در مقابلـه بـا این آفـت همکاری 

. کنند
بـه گفتـه وی، دو نوع تهدیـد طبیعی و غیـر طبیعی وجود 
دارد کـه در تهدیـد غیـر طبیعـی بـا پیـش بینـی از قبـل 
آمادگـی مقابلـه داریـم ولـی متاسـفانه تهدیـدات طبیعی، 

جـدی گرفتـه نمی شـود.
آزادی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش از زلزلـه بـم مدیریـت 
بحـران جایگاهـی نداشـت، افـزود: پـس از آن به دسـتور 
مقـام معظـم رهبـری سـازمان مدیریـت بحـران شـکل 

. فت گر
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون مدیریـت 
بحـران کشـور در مـرداد مـاه سـال جـاری تصویب شـد، 
گفـت: به موجب این قانون "سـتاد پیشـگیری، هماهنگی 
و فرماندهـی عملیات پاسـخ بـه بحران" در اسـتان فارس 
بـه ریاسـت اسـتاندار، دبیـری اداره کل مدیریـت بحـران 
و عضویـت 46 دسـتگاه تشـکیل شـده کـه وظایـف هـر 

دسـتگاه بـه طـور جداگانـه معین اسـت.
بـه گفتـه وی، مدیـران دسـتگاه اجرایـی، در چهارچـوب 
بـه  نیـاز  مـورد  اعتبـارات  تمـام  بایـد  جـاری  اعتبـارات 
اسـتثنای حقـوق و دسـتمزد را در مقابلـه با بحـران به کار 

گیرنـد و اگـر دسـتگاهی در زمـان بحران همـکاری نکند 
بـا آن برخـورد کیفـری می شـود.

آزادی بـا بیـان اینکـه بـا تصویـب ایـن قانـون تامیـن 
اعتبـارات بحـران مشـخص شـده، افـزود: همچنیـن بـه 
موجـب ایـن قانـون افـرادی کـه در زمـان بحـران کمک 
می کننـد در صورتـی که دچار مشـکل شـوند طبق قانون 
مسـتمری بگیـر شـده و مزایـا به آنـان پرداخت می شـود.

سـتاد گیـاه پزشـکی اسـتان فـارس، بـه ریاسـت محمـد 
ایـن  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  مهـدی 
اسـتان و بـا موضوع برنامه ریـزی مبارزه بـا حمله ملخ در 

سـال جـاری تشـکیل جلسـه داد.
بـا حضـور رحیـم  سـتاد گیـاه پزشـکی اسـتان فـارس، 
آزادی مدیـر کل بحـران اسـتانداری فـارس بـا موضـوع 
برنامه ریـزی مبـارزه بـا حملـه ملـخ تشـکیل جلسـه داد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

مناطق آلوده به ملخ در فارس پایش می شود

مدیر کل بحران استانداری فارس:

اعتبارات مورد نیاز مبارزه با ملخ
تامین می شود
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نهاده هـای تولیـد از جملـه، ذرت، کنجالـه سـویا و جـو 
بـا ذخایـر مناسـب و بـدون تغییـر قیمـت، قابـل عرضه 
اسـت، به همیـن علت و دالیـل زیر هیچ گونـه افزایش 
قیمـت محصـوالت کشـاورزی بـه بهانه اصـاح بنزین 

پذیرفتـی نیسـت و تخلف محسـوب می شـود.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسـمی 
در جلسـه هماهنگـی مدیران سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس تصریـح کـرد: با عنایـت به اینکـه عمده 
حمـل و نقـل بخـش کشـاورزی بـر پایـه خودروهـای 
گازوئیل سـوز هسـت و این حامل انـرژی اصاح قیمت 
نداشـته اسـت و نیـز در مـورد خوردهـای وانـت بنزینی 
)خودروهـای حمـل شـیر و تـره بـار( سـهمیه اباغـی 
فعلـی کـه مربـوط بـه آبـان مـاه اسـت و در روزهـای 
پایانـی آن قـرار داریـم این میزان پاسـخگوی نیازشـان 
خواهـد بـود و نباید مشـکلی در رابطه بـا افزایش هزینه 

حمـل و نقـل وجود داشـته باشـد.
او افـزود: از سـوی دیگـر ان شـاءاهلل شـاهد اثـرات غیر 
مسـتقیم افزایـش قیمـت بنزیـن، بـر هزینه هـای آحـاد 
جامعـه از جملـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی، از 
محـل درآمـد حاصـل از اصـاح قیمـت بنزیـن خواهیم 

بـود کـه بـه ایـن عزیـزان پرداخـت می گـردد.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تاکیـد کـرد: مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا 
افزایـش  موظفنـد  کشـاورزی  بخـش  تشـکل های  و 

احتمالـی قیمـت خدمـات ارائـه شـده بـه بهره بـرداران 
ایـن بخـش را رصـد کـرده و مـوارد افزایـش قیمـت ها 
اعـام  را  الزم  پیشـنهادات  و  داده  گـزارش  سـریعا  را 
کننـد همچنیـن مـردم عزیـز و بـه ویـژه بهره بـرداران 
درصـورت  تواننـد  مـی  کشـاورزی  بخـش  زحمتکـش 
باسـامانه  قیمـت  وافزایـش  تخلـف  هرگونـه  مشـاهده 
تعذیـرات حکومتـی بـه شـماره135یا شـماره تلفن124 
)سـازمان صمـت( و یـا سـامانه 131 )سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس( تمـاس حاصل نموده و یا به سـامانه 
پیامکـی این سـازمان بـه شـماره 30007957950222 

مـورد مربوطـه را بـا ارسـال پیـام اعـام نماینـد.
ایـن جلسـه بـه ریاسـت قاسـمی رئیـس این سـازمان و 
بـا حضـور حجـت االسـام والمسـلمین قائمی مسـئول 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن سـازمان، معاونین، 
مدیـران سـتادی و مدیران کل دسـتگاه های وابسـته به 
ایـن سـازمان برگزار شـد و تعـدادی از مدیران بـه ارائه 

نقطـه نظـرات خـود پرداختند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

هیچ گونه افزایش 
قیمت محصوالت 

کشاورزی به بهانه 
اصالح قیمت بنزین 

پذیرفتی نیست

بـر اسـاس پیـش بینی هـای فائـو و سـازمان حفـظ 
نباتـات کشـور، امـکان حملـه ملخ هـای صحرایی در 
سـال جاری نیز به 10 اسـتان کشـور از جمله اسـتان 

دارد.  فارس وجـود 
بهبـود  معـاون  امیـد"،  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: احتمـال حملـه ملخ هـا به این اسـتان 
از بهمـن مـاه وجـود دارد و پیـش بینـی می شـود در 
سـال جـاری حـدود 60 هـزار هکتـار از عرصه هـای 
زراعـی، باغـی، جنگلـی و مرتعی اسـتان مـورد حمله 
ایـن آفـت قـرار گیـرد درحالـی کـه سـال گذشـته با 
ملـخ صحرایـی در سـطحی حـدود 45 هـزار هکتـار 

شـد. انجام  مبـارزه 
حسـین پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای مبـارزه بـا 
ملخ هـا حداقـل 3.6 میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت 
و تامیـن بـه موقع منابـع مالی در امر مبـارزه ضرورت 

جدیـد  سـمپاش های  خریـد  کـرد:  تصریـح  دارد، 
توربوالینـر، تامیـن سـموم مناسـب سـمپاش های یـو 
ال وی و اجـاره خـودرو از مهـم تریـن نیازهـا اسـت.
وی افـزود: درصـورت هجوم شـدید ملخ و در شـرایط 
خـاص آفـت در سـال زراعـی جـاری نیـاز بـه مبارزه 
هوایـی اسـت از ایـن رو 25 فرودگاه در14 شهرسـتان 
جنـوب و جنوب شـرق اسـتان آمـاده بهره بـرداری به 

منظور مبـارزه هوایی اسـت.
احتمالـی  حملـه  و  ظهـور  منبـع  پژمـان؛  گفتـه  بـه 
آفـت ملـخ در فصـل زراعـی پیـش رو از سـه کانـون 
همچنیـن  و  سـعودی  عربسـتان  پاکسـتان-هند، 
جمعیـت ناشـی از باز شـدن ذخیره تخم های گذاشـته 
شـده آفـت در هجـوم بـه مناطـق مختلف کشـور در 

فصـل بهـار و تابسـتان گذشـته خواهـد بـود.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: احتمـال حملـه ملـخ 
بـه سـایر نقـاط اسـتان فـارس وجـود دارد از ایـن رو 

آمـوزش کارشناسـان همـه شهرسـتان هـا بـه منظور 
بـا آفت ضـروری اسـت.

معـاون تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از مهـم تریـن اقدامـات انجـام شـده 
بـه منظـور مبـارزه بـا آفـت در فصـل زراعـی جدیـد، 
تشـکیل سـتاد گیـاه پزشـکی اسـتان با حضـور رحیم 
آزادی مدیـرکل بحـران اسـتانداری فـارس و اعـام 
نیازهـای اعتبـاری مبـارزه بـا آفـت و برگـزاری دوره 
ملـی روش هـای نویـن پایـش و مبـارزه بـا ملـخ در 
اسـتان فـارس بـا حضور 20 نفـر از کارشناسـان حفظ 
کارشـناس 10  و حـدود 80  فـارس  اسـتان  نباتـات 

اسـتان مـورد حملـه سـال گذشـته برشـمرد.
پژمـان؛ راه انـدازی آمـادگاه مبـارزه با ملـخ صحرایی 
در شـیراز و تجمیـع همـه امکانـات موجـود از جملـه 
دسـتگاه های سـم پـاش در آمـادگاه و تامین بخشـی 
از سـموم مـورد نیـاز از دیگـر اقدامـات مهم دانسـت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد:

احتمال حمله مجدد ملخ ها به استان فارس
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معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس 
گفـت: به منظـور اجرایی نمـودن بیانیه 
پیشـبرد  اسـامی،  انقـاب  دوم  گام 
باالخـص  مقاومتـی  اقتصـاد  اهـداف 
اجـرای کامـل پروژه هـای اولویـت دار 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان فـارس سـند 
توسـط  اسـتان  ایـن  توسـعه  پیشـران 
اسـتانداری بـا همـکاری دسـتگاه های 
رئیـس  دسـتور  بـا  و  تهیـه  اجرایـی 

جمهـوری ابـاغ شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پـرو امیـد"، جعفر صبـوری پـور تصریح کـرد: این سـند در 
دوبخـش راهبردهـا و سیاسـت های عمومـی و پروژه هـای عمرانـی، طرح هـای 

اقتصـادی و سـرمایه گـذاری منتخـب تهیه شـده اسـت. 
وی؛ طوالنـی و پیچیـده بـودن فرآینـد فعـال شـدن واحدهـای تولیـدی ناشـی از 
مقـررات متعـدد و دسـت وپاگیـر را از مشـکات تولید کننـدگان برشـمرد و افزود: 
رفـع مشـکل تولیدکننـدگان بـه عنـوان رزمنـدگان جنـگ اقتصـادی با دشـمن از 

راهبردهـا و سیاسـت های عمومی سـند مذکـور اسـت.
صبـوری پـور؛ اتخـاذ تدابیـرالزم بـه منظورتکمیـل زنجیـره تولیـد وجلوگیـری از 
صـادرات محصـوالت خـام بـا هـدف افزایـش ارزش افـزوده، ارتقـای بهـره وری 
عوامـل تولیـد وکیفیـت محصوالت تولید داخل، توسـعه صـادرات غیرنفتی وحضور 

مؤثـر در بازارهـای جهانـی را از دیگـر اهـداف این سـند برشـمرد.

ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکـه شناسـایی قوانین و مقـررات مزاحـم و غیرضرور 
در فرآینـد تولیـد وصـدور مجوزهـا با هـدف بهبود فضای کسـب وکار در این سـند 
دیـده شـده اسـت، افزود: کمـک به عرضه مسـتقیم محصـوالت تولیـدی با هدف 
حـذف واسـطه های غیرضـرور وکاهـش قیمـت تمـام شـده، تاش بـرای کاهش 
آثـار تحریم هـای ظالمانـه بـا اسـتفاده ازظرفیـت وتـوان بومی مناطـق و برنامـه 
ریـزی مناسـب بـرای هدایـت نقدینگـی موجـود بـه سـمت سـرمایه گذاری های 
مولد واشـتغالزا از دیگر راهبردها و سیاسـت های عمومی سـند پیشـران می باشـد.

معـاون برنامـه ریزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ابراز 
کـرد: احـداث مجتمع هـای گلخانـه ای و دامی، فعـال کردن صنایـع لبنی کوچک، 
احـداث صنایـع لبنـی، اجـرای طرح هـای آبخیـزداری، احـداث کشـتارگاه ها، راه 
انـدازی زنجیره هـای تولیـد عسـل و گیاهان دارویـی و حمایت از تولیـد و صادرات 
محصـوالت کـم آب بـر ماننـد انجیر و پسـته از جمله پروژه های کشـاورزی سـند 

توسـعه پیشـران اسـت که در دسـتور کار قرار دارد. 
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع و بـه منظـور پیگیـری، نظـارت و 
تـاش در جهـت بررسـی رونـد اجرای طرح هـا و پروژه هـای مندرج در این سـند، 
مسـائل و مشـکات پیـش روی این طرح ها بررسـی و تصمیمـات الزم برای رفع 

آنهـا اتخاذ می شـود.
صبـوری پـور افـزود: 51 مورد از پروژه های مصوب سـند پیشـران توسـعه اسـتان 
بـا بخـش کشـاورزی می باشـد کـه تاکنـون اقدامـات ویـژه و موثـری در جهـت 

اجرایـی شـدن مصوبـات مذکور انجام شـده اسـت.
سـند پیشـران توسـعه فـارس شـامل 23 طـرح اولویـت دار اقتصـادی و 76 طـرح 

مهـم ملی توسـعه اسـتان اسـت.

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

اجرای پروژه های کشاورزی بر اساس سند پیشران توسعه استان فارس

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
برگـزاری کارگاه آموزشـی ترویجـی پدافنـد غیـر عامـل و امـور دام، شـرکت در 
نمایشـگاه اسـتانداری و سـمینار پدافنـد غیـر زیسـتی منابـع طبیعـی از جملـه 

برنامه هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی در هفتـه پدافنـد غیـر عامـل بود. 
جهـاد  سـازمان  اداری  تحـول  و  نوسـازی  عمومی گـروه  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کاووس کیانـی افزود: بـه منظور تحقـق فرامین مقام 
معظـم رهبـری و نظـر بـه تاکیـد معظم لـه مبنی بـر اهمیـت پدافند غیـر عامل 
و اسـتفاده از توانمندی هـا و ظرفیـت دسـتگاه های اجرائـی در تعمیـق و نهادینه 
سـازی فرهنـگ پدافنـد غیـر عامـل در سـالی که مزیـن به نـام "رونـق تولید " 
اسـت ودر همیـن راسـتا هشـتم الـی چهاردهم آبـان ماه بـه عنوان هفتـه پدافند 
غیـر عامـل و با شـعار " پدافند غیـر عامل، مقاومـت و بازدارندگی بـا رونق تولید 

" نـام گذاری شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: پدافند غیـر عامل مجموعـه ای از اقدامات 
غیـر مسـلحانه بـه منظـور افزایش بـاز دارندگـی، کاهش آسـیب پذیـری، تداوم 
فعالیت هـای ضـروری، ارتقـاء پایـداری ملـی، تسـهیل در مدیریـت در مقابـل 

تهدیـدات و اقدامات نظامی دشـمن اسـت.
وی بیـان کـرد: بـا توجه بـه نقش مهم سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

کشـور،  غذایـی  امنیـت  در 
چـاپ  بـا  را  مذکـور  هفتـه 
در  شـرکت  و  بنـر  پوسـتر، 
نمایشـگاه اسـتانداری، سمینار 
زیسـتی  عامـل  غیـر  پدافنـد 
جلسـه  و  طبیعـی  منابـع  در 
آموزشـی مبنی بـر پدافند غیر 
ارسـال  و  امـوردام  و  عامـل 
پدافنـد  شـعارهای  و  پیامـک 
از طریق رسـانه های سـمعی، 
بصـری و مکاتبـات و.... انجام 
و سـعی بر آن شـد تا بخشـی 
ایـن  کارکنـان  تـاش  از 
مجموعـه در راسـتای تحقـق 
اهـداف پدافنـد غیرعامـل در 
اطـاع  کشـاورزی  بخـش 

گـردد. رسـانی 

برگزاری برنامه های متنوع در هفته پدافند غیر عامل 
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معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
طـرح تولیـد انبـوه، عرضـه و توزیـع محصـوالت کشـاورزی گواهـی شـده و 

اسـتاندارد از ابتـدای سـال 1399 اجرایـی خواهـد شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان تصریـح کـرد: این طـرح با 
اولویـت هشـت محصـول گوجـه فرنگـی )گلخانـه ای و تولیـد مزرعـه(، خیـار 
)گلخانـه ای و تولیـد مزرعـه(، سـیب زمینی، پیاز، مرکبات و سـیب بـا همکاری 
سـه دسـتگاه اصلی شـامل سـازمان جهاد کشـاورزی، دانشـگاه علوم پزشـکی و 

اداره کل اسـتاندارد و بخـش خصوصـی انجـام می شـود.
بـه گفتـه وی محصـوالت گواهی شـده و اسـتاندارد بـا لیبل و برچسـب خاص، 
توسـط شـرکت های متقاضـی عرضـه ایـن محصـوالت، در غرفه های سـازمان 
میادیـن و تـره بـار شـهرداری در نقـاط مختلف شـهر شـیراز عرضه می شـوند.

پژمـان تاکیـد کـرد: از تمـام ابزارهـای قانونـی، حمایتـی و تشـویقی بـه منظور 
تولیـد انبـوه و عرضه پایدار محصوالت گواهی شـده و اسـتاندارد اسـتفاده خواهد 

. شد
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: همـه محصـوالت تولیـدی در چهارچـوب فرآیند 
فنـی طراحـی شـده برای اجـرای طرح و پـس از اخـذ گواهی های مربـوط نظیر 
گواهـی I.C.M و اسـتاندارد تشـویقی قابلیـت عرضه به عنـوان محصول گواهی 

شـده و اسـتاندارد را دارند. 
وی افـزود: محصـوالت تولیـدی بـه صـورت تصادفـی در مزرعـه و یـا در زمان 
عرضه شـدن در میادین میوه و تره بار از نظر سـامت و انطباق با اسـتاندارهای 

ملـی مورد پایـش قـرار می گیرند.
پژمـان؛ نظـارت جامـع و فراگیـر بـر فروشـگاه های عرضـه کننده کود و سـموم 
را از دیگـر اقدامـات در راسـتای اجرایـی شـدن طـرح مذکـور دانسـت و افـزود: 
سـموم و کودهـای تقلبـی و غیرمجـاز جمـع آوری و امحاء شـده فروشـگاه های 
غیـر مجـاز و عرضه کننده سـموم و کودهای شـیمیایی با حمایت دسـتگاه های 

مسـئول و مرجـع تعطیل خواهند شـد. 
نظـام  سـازمان  کارشناسـان  وی؛  گفتـه  بـه 
پزشـکی،  گیـاه  کلینیک هـای  مهندسـی، 
آزمایشـگاه های آب و خاک و سـایر کارشناسـان 
بخش هـای خصوصـی عاقـه منـد بـه فعالیـت 
اخـذ گواهـی مربوطـه  از  ایـن طـرح، پـس  در 
کیفـی  کنتـرل  مدیـران  قالـب  در  می تواننـد 

باشـند. داشـته  مشـارکت 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از دیگـر اقدامـات را 

تعیین یک کارشـناس مسـئول تولید محصوالت گواهی شـده در هر شهرسـتان 
برشـمرد و افـزود: ایـن افـراد پـس از آموزش هـای الزم بـه عنـوان تسـهیلگر، 

آمـوزش مدیـران پهنـه را بـر عهـده دارند.
پژمـان بـا بیان اینکـه طرح مذکور با هـدف ارتقاء کیفیت و سـامت محصوالت 
کشـاورزی و ایجـاد ارزش افـزوده بـرای کشـاورزان اجرا می شـود، گفـت: بهره 
بـرداران متقاضـی آمـوزش در زمینـه تولید محصول گواهی شـده توسـط مراکز 
خدمـات جهـاد کشـاورزی ثبـت نـام شـده و پـس از شـرکت در کاس هـای 

آموزشـی گواهـی مهـارت دریافت خواهنـد کرد.
طـرح تولیـد انبـوه، عرضـه و توزیـع محصـوالت کشـاورزی گواهـی شـده و 
اسـتاندارد بـا هـدف ایجـاد شـبکه تولیـد، عرضـه و توزیـع مسـتقیم محصوالت 
کشـاورزی )از مزرعـه تا سـفره(، ایجاد اشـتغال پایـدار، ایجاد مراکز بسـته بندی 
و برنـد سـازی و ارزش افـزوده و توسـعه صـادرات محصـوالت کشـاورزی در 
اسـتان فـارس بـا فرماندهـی دبیرخانـه کارگروه تولیـد محصول گواهی شـده در 
معاونـت تولیـدات گیاهـی و با همکاری دفتر محیط زیسـت و سـامت سـازمان 

اجـرا خواهد شـد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بازار محصوالت گواهی شده ساماندهی می شود

توسط استانداری فارس کارمندان نمونه دستگاه ها معرفی و تجلیل شدند
 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین پژمـان معاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از طرف اسـتانداری فارس به عنـوان کارمند 

نمونه در سـطح اسـتانی انتخاب گردید و از وی توسـط اسـتاندار فارس قدردانی شـد.
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معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: پاشـش 
محلـول سـمی یا سـم خالـص بـه مقـدار معیـن ذره از نظـر تعـداد و قطرکـه از پیش 

تعییـن شـده در واحـد سـطح به صـورت یکنواخـت را سمپاشـی می گویند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان افـزود: از نـازل مخروطـی برای 
پاشـش حشـره کش هـا و قارچکش هـا و از نازل تی جت و یا شـره ای برای پاشـش 

علفکش هـا اسـتفاده می شـود.
وی بیـان کـرد: تـا کنـون بـرای سـاختن سـمپاش ها، از هفـت تکنیـک یـا روش 
اسـتفاده می شـود و تولیـد هـر گونـه سـمپاش در دنیـا از ایـن هفـت تکنیـک خارج 
نیسـت کـه ایـن تکنیک هـا شـامل: تکنیـک محلـول تحـت فشـار، تکنیـک جریان 
شـدید هـوا، تکنیـک محلـول تحـت فشـار + جریان شـدید هـوا، تکنیـک صفحه یا 

محفظـه دوار )نـازلCDA(، تکنیـک الکترواسـتاتیک و تکنیـک حـرارت اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در روش ULV، در سمپاشـی 5-5/. لیتـر در 
هکتـار محلول سـمی یا سـم خالـص مصرف می شـود و این روش فقط برای سـموم 
بـا فرموالسـیون مایع مناسـب اسـت و فقط سـمپاش های بـا تکنیـک CDA قابلیت 

سمپاشـی بـه ایـن روش را دارند.
وی تصریـح کـرد: در مناطقـی بـا پوشـش گیاهـی سـبز و خـاک شـنی و نـرم، در 
زیسـتگاه های قدیمی ملـخ، در مکان هـای کـه ملخ هـا قبـا گـزارش شـده اسـت، 
جایـی کـه اخیـراً در آنجـا بارندگـی صـورت گرفتـه اسـت و فعالیت هایـی از ملـخ 

مشـاهده شـود بایسـتی دیـده بانـی جهـت ملـخ انجام شـود.
در ادامه مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: روش های 
معمولـی، روش هـای سیسـتماتیکی و روش هـای ثابـت از روش های نمونـه برداري 

ردیابي ملخ اسـت.
حمیـد دبیـری افـزود: دیـده بانی ها بایـد در طی روز انجام شـود و زمـان بندی دقیق 
وابسـته بـه دمـا، آب و هـوا و زیسـتگاه اسـت کـه بهتریـن زمان دیـده بانـی پس از 
طلـوع آفتـاب و بعـد از ظهـر تـا کمی قبـل از غـروب آفتاب اسـت زیرا کـه در دمای 

باالپوره هـا و بالغیـن داخـل بوته هـا هسـتند و دیدن آنها مشـکل اسـت.
وی تصریـح کـرد: هـدف از روش دیـده بانـی ارزیابـی، ردیابـی جمعیت هـای ملخ و 
ارزیابـی مناسـب بـودن زیسـتگاه بـرای تولیـد مثـل در مناطقی کـه از قبـل احتمال 
وجـود ملـخ بوده اسـت، مناطقـی که بارندگـی اتفاق افتاده یـا اخیراً گـزارش بارندگی 
داشـته اسـت، دریافـت گـزارش ملـخ از افـراد محلـی و تعییـن آیـا جمعیـت قابـل 

ماحظـه ای در منطقـه اسـت تـا نیـاز بـه کنترل باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: دیـده بانی بررسـی زمانـی که جمعیـت قابل 
ماحظـه ای در منطقـه باشـد، بـرآورد مناطقـی کـه مـورد هجـوم قـرار گرفتـه انـد، 
تعییـن حـدود مناطقـی کـه نیـاز بـه کنتـرل دارنـد، نتایـج از بررسـی امـکان تصمیم 
گیـری دربـاره مدیریـت زمـان و چگونگـی هدایـت برنامه کنتـرل را می دهـد، انجام 

می شـود.
در ادامـه رئیـس گـروه مبـارزه بـا آفـات عمومی سـازمان حفـظ نباتات کشـور گفت: 
موقعیـت، میـزان بارندگـي )آخرین بارندگي(، وضعیت پوشـش گیاهـي و خاک، وجود 
یـا عـدم وجـود ملـخ و عملیـات کنتـرل از جملـه اطاعاتی اسـت کـه بایسـتی برای 

دیـده بانـی جمـع آوری گردد.
علیرضـا بابعلـی بـا اشـاره بـه اینکـه روش هـای دیـده بانـی شـامل: گام بـرداری، با 
خـودرو و هوایـی اسـت، افـزود: در روش گام بـرداری بایسـتی بـه نکاتـی شـامل: در 
محـل مناسـب توقـف نمـود، موقعیـت خود را ثبـت کـرد، در خاف جهـت وزش باد 
حرکـت کـرد، در مسـیر های مختلـف پخـش شـد، بیشـتر از 300 متر حرکـت کنید، 
ملخ هایـی کـه در جلـوی مـا پـرواز می کننـد بشـمارید، حداقـل 10 بوتـه را بـرای 

پوره هـا بررسـی کنیـد، رطوبـت خـاک را کنتـرل کنیـد، هنگامی کـه درجـه حـرارت 
بیشـتر از 20 درجـه و سـرعت بـاد کمتـر از 6 متـر بر ثانیه اسـت ملخ ها را شـمارش 

کنیـد، توجـه نمود. 
وی تصریـح کـرد: در دیـده بانـی بـا اتومبیـل بایسـتی بـه نکاتـی از جملـه: خـاف 
جهـت بـاد حرکـت کنید و مسـافت حداقـل 1 کیلومتر با سـرعت کمتـر از 5 کیلومتر 
در سـاعت حرکـت کنیـد، بـا دنـده سـنگین حرکـت کنیـد، ملخ هایـی کـه در جلوی 
کاپـوت می پرنـد شـمارش کنیـد و هنگامی کـه دمـا بـاالی 20 درجـه و سـرعت باد 

کمتـر از 6 متـر بـر ثانیـه اسـت دیـده بانـی را انجـام دهید، توجـه نمود.
رئیـس گـروه مبـارزه بـا آفـات عمومی سـازمان حفـظ نباتـات کشـور اظهار کـرد: در 
دیـده بانـی هوایـی بایسـتی بـه نکاتـی از جمله: حـدود 300 متـر باالی زمیـن پرواز 
کنیـد، از فاصلـه مسـیر)track spacing( 50 کیلومتـر اسـتفاده کنیـد و دیـده بانی در 
آغـاز، میانـه و انتهـای فصـل بارندگی برای یافتن پوشـش گیاهی سـبز توجـه نمائید 
و بـرای دسـتجات پـروازی و باندهـای پـوره بـه نکاتـی چون: حـدود 50 متـر باالی 
زمیـن پـرواز کنیـد، از فاصلـه مسـیر 10 کیلومتـر )باندهـا( و 50 کیلومتر )دسـتجات( 

اسـتفاده کنیـد و بـرای بیشـتر از 3 سـاعت دیـده بانـی نکنید، توجـه کنید.
وی بیـان کـرد: بـرای دیـده بانی با هلـی کوپتر بایسـتی حدود 300 متـر باالی زمین 
 50 )track spacing( پـرواز کنیـد و در ارتفـاع حـدود 5 متری زمیـن از فاصله مسـیر

-40 کیلومتر اسـتفاده نمائید.
بابعلـی تاکیـد کـرد: در سمپاشـی بـه روش LV محلـول سـمی مصرفی در این روش 
50-5 لیتـر در هکتـار اسـت و سمپاشـی هوایی معمولـی با این روش انجام می شـود 
و در روش سمپاشـی MV مقـدار محلول سـمی در هکتار در ایـن روش 500-50 لیتر 
اسـت کـه البتـه تعاریف به نسـبت بـاغ و مزرعه اندکی متفاوت اسـت و در سمپاشـی 
بـه روش HV در مـورد محـل کاربـرد و تعاریف این روش اتفاق نظری موجود نیسـت 
و اگـر میـزان محلـول مصرفـی در هکتـار بیـش از 500 لیتر باشـد، مثل بیشـتر از دو 

سـوم سمپاشـی های معمـول در ایـران با ایـن روش انجام می شـود.
کارگاه آموزشـی روش هـای نویـن ردیابـی و مبـارزه بـا ملخ هـای مهاجـر بـا حضور 
معیـن مدیـر آفـات عمومـی و همگانـی ازمـان حفـظ نباتـات کشـور، پژمـان معاون 
بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، بابعلـی رئیس گروه 
مبـارزه بـا آفـات عمومـی، دبیری مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، احمـدی فـر کارشـناس مسـئول ملـخ، طباطبائـی مسـئول آموزش سـازمان 
حفـظ نباتـات کشـور، مدیـران و کارشناسـان حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان های هرمـزگان، کرمـان، کهگیلویـه و بویراحمـد، خوزسـتان، ایـام، بوشـهر، 
فـارس، جیرفـت، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی و یـزد 

گردید.  برگـزار 

برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین ردیابی و مبارزه با ملخ های مهاجر
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اجرای پایلوت های مدیریت گل جالیز در کلزا

مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: پایلوت های 
مدیریـت گل جالیـز در کلزا در حال اجرا اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حمیـد دبیـری افزود: بـا توجه به اهمیت کشـت کلـزا، مدیریت 
آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز این محصول مهـم زراعی در دسـتور کار 

ایـن مدیریت قـرار گرفت. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه به اهمیت خسـارت انـگل گل جالیز و عـدم وجود 
راه کار قطعـی در کنتـرل آن و بـه منظـور ارائـه دسـتورالعمل مدیریـت ایـن 
علـف هـرز دو پایلـوت کنتـرل گل جالیز در شهرسـتان های سـپیدان و شـیراز 
بخـش زرقـان بـا 5 تیمـار بـا همکاری سـازمان حفـظ نباتـات کشـور و مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در حـال اجرا 
و بررسـی می باشـد. ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در ایـن پایلوت ها 
روش هـای غیر شـیمیائی مانند اسـتفاده از کشـت مخلوط، گیاهـان تله، تغذیه 

و علفکش هـای مختلـف بررسـی و بهتریـن روش توصیـه می گـردد.

برای اولین بار در کشور: 
به کارگیری روش های نوین در

ردیابی آفت سرخرطومی حنایی خرما در فارس 

فعالیت 70 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری در فارس
مسـئول صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان عشـایری اسـتان فـارس گفـت: ایـن 
اسـتان بـا دارا بـودن 70 صنـدوق اعتبارات خرد زنان عشـایری، رتبه اول کشـور را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، الهام شـهریور 
افـزود: ایـن صندوق هـا که با اعتبـاری بالغ بـر 600 میلیارد ریـال فعالیت می کنند، 

زمینـه اشـتغال بیـش از 2400 نفر را فراهم کرده اسـت.
بـه گفتـه وی، نیمـی از جمعیت 150 هـزار نفری جامعه عشـایری فـارس را بانوان 

می دهند. تشـکیل 
شـهریور؛ ایجـاد اشـتغال، بهبـود درآمـد خانواده هـا و همچنیـن تنـوع بخشـی بـه 
اشـتغال را از اهـداف صندوق هـا برشـمرد و تصریـح کـرد: تاکنـون فعالیت هـای 
گسـترده ای از قبیـل کشـت گیاهـان دارویـی، راه انـدازی کارگاه اسـانس گیـری 
گیاهـان دارویـی، پخـت نان محلـی، خیاطی، قالـی بافی و غیره در ایـن صندوق ها 

در حـال انجام اسـت.
وی بیـان داشـت: از تسـهیات صنـدوق کارآفرینـی امیـد نیـز در راه انـدازی ایـن 

صندوق هـا اسـتفاده شـد.
مسـئول صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان عشـایری اسـتان فـارس از بانـوان 
عشـایری عاقمنـد درخواسـت کـرد بـا مراجعه بـه ادارات امور عشـایر شهرسـتان 
خـود نسـبت بـه راه انـدازی ایـن صندوق هـا و بهـره منـدی از مزایـای آن اقـدام 

. کنند

 مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـرای اولیـن بـار در کشـور روش هـای نویـن در ردیابـی، شناسـایی و 
کنتـرل آفـت قرنطینـه ای سـرخرطومی حنائی خرمـا در مناطـق آلوده 

اسـتان فـارس بـه کارگرفته شـد. 
نباتـات سـازمان جهـاد  روابـط عمومی مدیریـت حفـظ  بـه گـزارش 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیـد دبیـری افـزود: بـرای اولیـن بـار در 
کشـور بـا همکاری سـازمان حفظ نباتات کشـور و شـرکت های دانش 
آفـت سـرخرطومی حنائی خرمـا  ردیابـی و شناسـایی  داخلـی  بنیـان 
و درختـان مناطـق آلـوده بـه ایـن آفـت بـا اسـتفاده از سیسـتم های 
و  گـراش  خنـج،  الرسـتان،  شهرسـتان های  در  دور  راه  از  سـنجش 

قیروکارزیـن در اسـتان فـارس انجـام خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد: در ایـن روش بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای، 
تصاویـر هوایـی توسـط پهبادهـای اختصاصی حس گرهـای حرارتی و 
پـردازش اطاعـات مناطـق و درختان آلـوده در کمتریـن زمان ممکن 

ردیابـی و شناسـائی می شـوند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: همچنیـن در این پروژه از سـایر 
روش هـای نویـن ردیابـی از جملـه حـس گرهـای صوتـی کـه بـرای 
اولیـن بـار در کشـور بـا همـکاری جهـاد دانشـگاهی و مدیریـت فـن 
آوری های نوین سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس سـاخته شـده 
و اسـتفاده از سـگ های ردیاب و حسـاس به بو در ردیابی و شناسـایی 

درختـان و باغـات آلوده اسـتفاده می شـود. 
وی بیـان کـرد: در خصـوص کنتـرل آفـت نیـز بـا بومی سـازی روش 
تزریـق سـم بـه تنـه درختـان کـه توسـط کارشناسـان مدیریـت حفظ 
نباتـات آزمایـش و اجـراء گردیـده اسـت از ایـن روش موثـر، کارآمد و 

اقتصـادی در کنتـرل آفـت اسـتفاده می شـود.
دبیـری تاکیـد کـرد: از مزایـای ایـن روش ها عـاوه بـر افزایش دقت 
در کمتریـن زمـان ممکـن می تـوان با حداقـل هزینه درختـان آلوده را 

شناسـایی و کنتـرل نمود. 
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مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بر اسـاس 
مصوبـه کمیتـه فنـی نهال اسـتان مبنـی بـر اسـتفاده از اندام های گیاهی سـالم 
وعـاری از ویـروس در تولیـد نهـال سـالم، بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس 
بیماری هـای  بـه  آلودگـی  نظـر  از  انجیـر  مـادری  باغـات  آزمایـش سـامت 

اجرا شـد. ویروسـی 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حمیـد دبیری افـزود: در همین زمینـه کارشناسـان مدیریت حفظ 
نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان های اسـتان فـارس از باغـات انجیر دیـم در نوایـگان داراب بازدید و 

نمونـه گیـری جهـت آزمایـش ویروس شناسـی انجام شـد.
وی بیـان کـرد: منبعـد کلیـه تولیـد کننـدگان نهال و فروشـندگان قلمه بایسـتی 

گواهـی سـامت از مدیریـت حفظ نباتـات دریافـت نمایند.

استفاده از نهال سالم وعاری از ویروس

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در سـال زراعـی 
98-97 سـطح زیـر کشـت گلرنگ آبی 

و دیـم بـه 15766 هکتار رسـید.
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت 
اسـتان فـارس، احمـد دهقان افـزود: از 
گلرنـگ سـه محصـول اساسـی دالنـه، 
گلچـه و کاه و کلـش تولیـد می گـردد 
بسـیار  اقتصـادی  ارزش  همگـی  کـه 

رنـد. مهمی دا
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه 
دالنـه از دانـه گلرنـگ جهت اسـتخراج 
می گـردد،  اسـتفاده  خوراکـی  روغـن 
خاطـر نشـان کـرد: گلچه هـای بسـیار 
زیبـا هماننـد زعفـران اسـت و قیمـت 
از  بیشـتر  فعلـی  شـرایط  در  گلچه هـا 

110 هـزار تومـان بـه ازاء هـر کیلوگرم 
اسـت و کاه و کلـش گلرنگ که بسـیار 
مقـوی اسـت بـه عنـوان علوفـه مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه می شـود.
وی بیـان کرد: بـرآورد می گـردد حدود 
8000 تـن دانـه گلرنگ تولید شـود که 
از ایـن میزان 5127 تن توسـط سـامانه 
خریـد اداره غلـه خریداری شـده و تمام 
بـه  گلرنـگ  تضمینـی  خریـد  مبالـغ 

کشـاورزان پرداخت شـده اسـت.
دهقـان بـا اشـاره بـه اینکـه گلچه های 
گل گلرنـگ در سـال زراعـی جـاری به 
5 کشـور صـادر گردیـده اسـت، اظهـار 
کرد: در سـال زراعـی 98-97 به میزان 

70 تـن بـذر گلرنـگ گواهی شـده بین 
کشـاورزان توزیع گردیده و سـطح بیمه 
گلرنـگ آبی و دیـم 2713 هکتار انجام 

شـده است. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیـد اسـت با 
افزایـش قیمـت خریـد تضمینی سـطح 
محصـول  ایـن  تولیـد  و  کشـت  زیـر 
نیـز افزایـش یابـد، یـادآور شـد: زمـان 
کاشـت بهـاره معمـوال از بهمن شـروع 
می گـردد امـا بـا توجه به اینکـه در آمار 
هواشناسـی پنج سـال متوالی شهرستان 
قیروکارزیـن کـه بعضًا تـا منفی 3 درجه 
نیـز کاهـش نشـان می دهد کاشـت در 

بهمـن مـاه امـکان سـرمازدگی دارد.

در سال زراعی 98-97 سطح زیر کشت گلرنگ آبی و دیم به 15766 هکتار رسید

جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: بر اسـاس آمارگیری 
کـه از تاریـخ ششـم الـی بیسـت و پنجـم مهرمـاه در 
اسـتان فـارس همزمان با کل کشـور صـورت گرفت، 
سـال  بـه  نسـبت  عسـل  تولیـد  میـزان  و  کلنی هـا 
گذشـته در ایـن اسـتان افزایـش 30درصدی داشـت.

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، سـیدعبداله جزایری 
تصریـح کـرد: بر اسـاس ایـن آمارگیری یـک میلیون 
و 57 هـزار و 526 کلنـی و بالـغ بـر ده میلیون و 703 

هـزار و 492 کیلوگرم عسـل به ثبت رسـیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تنـوع آب وهوائی و پوشـش گیاهی 
مناسـب صنعـت زنبـورداری در اسـتان فـارس، افزود: 
اشـتغال  ایجـاد  منظـور  بـه  کـم  گـذاری  سـرمایه 

اقتصـادی، برگشـت  نسـبت بـه سـایر فعالیت هـای 
سـریع سـرمایه، عـدم نیاز به تاسیسـات، سـاختمان و 
امکانـات زیـر بنائـی از دالیـل رشـدکمی وکیفی این 

صنعـت در اسـتان فـارس اسـت.
جزایـری بـه اقدامـات اجـرا شـده همزمـان بـا طـرح 
آمارگیـری اشـاره کـرد و گفـت: برگـزاری جلسـات 
توجیهـی و آمـوزش بـرای کارشناسـان و مسـئولین 
امـور دام شهرسـتان هـا، اطـاع رسـانی گسـترده از 
طریـق ارسـال پیامـک بـه زنبـورداران، آمـوزش بـه 
کارشناسـان پهنـه وارائـه مقاله های آموزشـی به آنها، 
برگـزاری جلسـات توجیهـی و آمـوزش بـه مدیـران 
عامـل تعاونی هـا واتحادیه زنبورداران شهرسـتان ها، 
رصـد روزانـه آمارهای ثبت شـده توسـط کارشناسـان 

و پیگیـری بـه منظور برطـرف کردن نواقـص وآمارها 
از جملـه اقدامـات بود.

معـاون بهبـود تولیدات دامی جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس ازحـوزه سـتادی مدیریـت امـور طیـور، زنبـور 
همـکاران  و  فـارس  اسـتان  ابریشـم  وکـرم  عسـل 
امـوردام شهرسـتان هـا و تعاونی های زنبـورداران که 

در ایـن طـرح تـاش کردنـد قدردانـی کرد.

افزایش 30 درصدی تولید عسل دراستان فارس
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مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه تولیـد 700 هـزار تـن انگـور در ایـن اسـتان، گفـت: فارس 
بـا 17 درصـد تولیـد انگـور کشـور رتبـه نخسـت تولیـد ایـن 

محصـول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، مجیدرضـا پـاکاری افـزود: 
ایـن اسـتان بـا 60 هزار هکتـار و معـادل 21 درصد سـطح زیر 

کشـت انگـور کشـور، مقـام اول در کشـور را دارد.

بـه گفتـه وی؛ رقم هـای کشمشـی، بیدانـه، عسـکری، رطبی، 
ریـش بابـا و یاقوتـی از مهمتریـن ارقـام انگور در فارس اسـت 

کـه بـه اسـتان های مختلـف کشـور صادر می شـود.
مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریح 
کـرد: شهرسـتان های کـوار، شـیراز و بوانـات بـه ترتیـب رتبه 

اول تـا سـوم تولید انگـور فـارس را دارند.

مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از پیـش بینـی تولیـد 
25هزارتـن پسـته خشـک از سـطح 21 هزار هکتار بـاغ در این اسـتان خبر داد.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، مجیدرضـا پـاکاری بـا بیـان اینکـه فارس 
دارای 30هـزار هکتـار بـاغ پسـته بـوده که 9 هـزار هکتـار آن غیر بارور اسـت، 
گفـت: برداشـت پسـته هـر سـاله از اواخـر شـهریور آغـاز و تـا اوایـل آبـان ماه 

ادامـه دارد. 
بـه گفتـه وی 90 درصـد سـطح زیـر کشـت پسـته اسـتان فـارس مربـوط بـه 
شهرسـتان های نی ریـز، سروسـتان و خرامـه و ارقـام کشـت شـده شـامل کله 

قوچـی، احمدآقایـی، علـی اکبـری و اوحـدی اسـت.
پـاکاری بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن تولیـد پسـته خشـک کشـور 1.5 تن در 
هکتـار اسـت، اظهـار کـرد: باغـی در اسـتان فـارس بـا عملکـرد 13 تن پسـته 

خشـک در هکتـار رکـورد کشـوری را دارد.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکه سـال 
برداشـت پسـته نسـبت بـه پارسـال 4 برابـر افزایش داشـته، تصریح کرد: سـال 

گذشـته 6500 تـن پسـته از ایـن اسـتان برداشـت شـد چـرا کـه وقـوع بایای 
طبیعـی )بـارش تگرگ و باران شـدید( منجر بـه کاهش عملکـرد این محصول 

 . شد
پـاکاری تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه کیفیـت خـوب محصـول، 70 درصـد از 
پسـته های تولیـدی بـه شهرسـتان های مجـاور و کشـور های همسـایه صـادر 
می شـود کـه می توانـد صرفـه اقتصادی ایـن محصول را بـرای کشـاورزان باال 

. د ببر

رتبه نخست فارس در تولید انگور کشور

تولید 25 هزارتن پسته خشک در فارس

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس:

بـر اسـاس پیش بینی هـا، امسـال 305 هزار تـن انار 
در اسـتان فـارس تولید خواهد شـد. 

باغبانـی  امیـد"، مدیـر  بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به 
اینکـه اسـتان فارس رتبه نخسـت سـطح زیر کشـت 
انـار در کشـور را دارد، گفـت: پیش بینـی مـی شـود 
امسـال 305 هـزار تـن انار در این اسـتان تولید شـود.
مجیدرضـا پـاکاری بـا بیـان اینکـه برداشـت انـار از 
اوایـل شـهریور آغـاز شـده و تـا اواسـط آذرمـاه ادامه 
دارد، افـزود: ارقـام زودرس از اوایـل شـهریور تا اوایل 
مهـر، رقـم میـان رس از هفتـم مهرمـاه تـا اواخـر 
مهرمـاه و ارقـام دیـررس از اوایـل آبان تا اواسـط آذر 

مـاه برداشـت می گـردد.
بـه گفتـه وی سـطح زیـر کشـت انـار در این اسـتان 
22 هـزار و 700 هکتار و بهترین ارقام اسـتان شـامل 
رباب، شـیرین شـهوار، حسـین آقایی، کدرو، اشـکفتو 

داراب، بریـت و درگزی اسـت.
این مقام مسـئول عمـده شهرسـتان های تولید کننده 
انـار در فـارس را نی ریـز، داراب، اسـتهبان، شـیراز، 
جهرم، مرودشـت و ارسـنجان برشـمرد و ابراز داشت: 
عـاوه بـر تامیـن نیـاز انـار اسـتان، این محصـول به 
سـایر اسـتان ها و کشـور های حاشـیه خلیـج فـارس 

صـادر می گـردد.
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
فـارس بـا اشـاره بـه فعالیـت سـه صنایع فـرآوری در 
ایـن اسـتان، گفـت: بخشـی از انار بـرای فـرآوری به 
صنایـع مزرعـه سـبز در شهرسـتان نی ریز بـا ظرفیت 
دو هـزار تن کنسـتاره انار در سـال، شـرکت عصر انار 
در منطقـه قطرویـه نی ریـز ظرفیت 30 تـا 50 تن انار 
و رب انار در روز و شـرکت مروارید سـبز در ارسـنجان 
700 تن رب انار و آب انار در سـال، ارسـال می  شـود.
پـاکاری بـا بیـان اینکـه کمبـود آفـات، طعـم ملـس 

از  پوسـت  و  ریـز  هسـته  دانـه،  رنگـی  خـوش  و 
ویژگی هـای بـارز انـار این اسـتان اسـت، تاکیـد کرد: 
85 درصـد انـار فـارس بـه صـورت محصـول سـالم 

می شـود. تولیـد 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس پیش بینی کرد:

تولید 30۵ هزار تن انار در استان فارس
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معـاون بهبود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: برنامـه ریـزی بـه منظـور تامین 
نیازهـای اولیـه صنعـت دامپـروری، میـزان تولیـدات و 
صـادرات ایـن صنعت نیازمنـد آمار و اطاعـات دقیق و 

روزآمد است. 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، سـید عبـداهلل جزایری 
در بازدیـد از عملیـات اجـرای طـرح هویت گـذاری دام 
در شـرکت کشـت و صنعـت و دامپـروری پـگاه فارس 
بـا بیـان اینکـه تهیـه آمـار دقیـق و بـه روز از جمعیـت 
دامی اسـتان فـارس از دسـتاوردهای ایـن طرح اسـت، 
افـزود: آمـار دقیـق عـاوه بـر اینکـه تسـهیل برنامـه 
در صنعـت  واکسـن  و  دارو  تامیـن  بهداشـتی،  ریـزی 
دامپـروری را بـه دنبـال دارد، مـا را نسـبت بـه تامیـن 
نیازهـای آینـده و برنامـه ریـزی بـرای مـازاد تولیـدات 

این بخش یاری می کند.  
ایـن مقام مسـئول بـه تشـکیل کارگـروه هویت گذاری 
دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معاونـت  در  دام 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اشـاره کـرد و گفـت: 
نماینـدگان  از  تعـدادی  عضویـت  بـا  کارگـروه  ایـن 
دسـتگاه های وابسـته به ایـن سـازمان، نهادهای دولتی 

و نیروی انتظامی تشکیل شده است. 
اتحادیه هـای  همـکاری  بـا  تاکنـون  وی،  گفتـه  بـه 
دامـداران اسـتان فـارس بیـش از 50 تیـم کارشناسـی 
طـرح  مناسـب  تجهیـزات  بـا  و  دیـده  آمـوزش 
اسـتان  شهرسـتان های  کلیـه  در  دام  هویت گـذاری 

فارس را دنبال می کنند. 
کارگـروه  مصوبـه  طبـق  اینکـه  بیـان  بـا  جزایـری 
هویت گـذاری دام همـه دام های سـبک اسـتان فارس 
بایـد ظـرف مـدت یـک سـال هویت گـذاری شـوند، 
بـه 300 هـزار  نزدیـک  تاکنـون  خاطـر نشـان کـرد: 
راس دام سـبک و سـنگین در سـطح اسـتان فـارس 
هویت گـذاری شـده اسـت کـه از ایـن نظـر در جایگاه 

مناسبی در کشور قرار داریم. 

هویت گذاری دام در جلوگیری از بیماری ها موثر 
است

در ادامـه مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت: 
از هـر اقدامی کـه موجـب افزایـش کیفیـت بهداشـت 

اسـتقبال  باشـد  طیـور  و  دام  جمعیـت  سـامت  و 
می کنیم.  

در  هویت گـذاری  اینکـه  بیـان  بـا  مهنـدس  یعقـوب 
جلوگیـری از قاچـاق آن و کنتـرل عوامـل بیمـاری زا 
بسـیار موثـر خواهـد بـود، افـزود: ورود دام بـی هویـت 
از خـارج کشـور بـه لحـاظ انتشـار عوامـل بیمـاری زا 
دام  جمعیـت  و  مناطـق  از  وسـیعی  بخـش  می توانـد 
و طیـور کشـور را درگیـر بیمـاری و خسـارات جبـران 

ناپذیری را به صنعت دامپروری وارد کند.  

وی بـا بیـان اینکـه قاچـاق دام بـه خارج از کشـور ما را 
در تامیـن نیازهـای داخلـی بـا مشـکل روبـرو می کند، 
یـادآور شـد: هویت گـذاری دام در جلوگیـری از قاچـاق 

دام موثر است. 

دام در کنار هویت گذاری بیمه می شوند
در ادامـه این بازدید معاون خدمات بیمه ای امور شـعب 
بانک کشـاورزی اسـتان فـارس نیز از اجـرای همزمان 
طـرح بیمـه دام و طیـور در کنـار طـرح هویت گـذاری 
دام خبـر داد و گفـت: اجـرای ایـن طـرح یـک خدمـت 

تکمیلی به صنعت دامپروری است. 
پژمـان پزشـکی افـزود: دام هـا در مقابـل کلیـه حوادث 
قهـری و بیماری هـای مشـترک انسـان و دام تحـت 

پوشش قرار می گیرند. 
بـه گفتـه وی برنامـه ریـزی شـده کـه تـا پایان سـال 

جـاری حـدود دو میلیون راس از دام های اسـتان فارس 
کـه شـامل 40 درصـد جمعیـت دام ایـن اسـتان اسـت 

تحت پوشش بیمه قرار گیرند.  
اینکـه سـال گذشـته حـدود سـی  بیـان  بـا  پزشـکی 
فـارس  اسـتان  دامـداران  بـه  غرامـت  ریـال  میلیـارد 
پرداخـت شـده اسـت، تصریـح کـرد: در سـال گذشـته 
620 هـزار راس دام بیمـه شـدند کـه از ایـن تعـداد، در 
بخـش دام 2000 راس و در بخـش طیـور 200 هـزار 

قطعه تلفات داشتیم. 

شناسایی نژاد دام با هویت گذاری

اسـتان  دامـداران  اتحادیـه  عامـل  مدیـر  ادامـه  در 
طـرح  در  شـده  اسـتفاده  پاک هـای  گفـت:  فـارس 
هویت گـذاری دام از نـوع ویـژوال و بـه صـورت 15 
دام،  نـژاد  در شناسـایی  و  انـد  رقمی کدگـذاری شـده 
نگهـداری  دام  کـه  جغرافیایـی  منطقـه  دام،  جنـس 
می شـود و سـایر اطاعـات مـورد نیـاز بـه مـا کمـک 

کنـد. می 
ابراهیـم کاهـی اظهـار کرد: ایـن پاک ها که توسـط 
مرکـز اصـاح نـژاد دام تهیـه می شـوند دارای جنـس 
مقاومی بـرای حفـظ بیشـتر در گـوش دام و بارکـددار 
هسـتند کـه توسـط دسـتگاه بارکدخـوان مخصـوص، 
اطاعـات آن هـا خوانـده و در سیسـتم هویت گـذاری 

دام ثبـت خواهد شـد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

هویت گذاری دام، مبنای توسعه صنعت دامپروری است
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وضعیت واحدهای فرآوری و بسته بندی 
خرما در استان فارس

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
در حـال حاضـر تعـداد واحدهـای دارای پروانـه بهـره بـرداری فـرآوری و بسـته 
بنـدی فعـال خرمـا در اسـتان فـارس مجموعـا 28 واحد بـا اشـتغال زایی 542 نفر 
و سـرمایه گـذاری ثابـت بیـش از 633 میلیـارد ریـال می باشـد. ایـن کارخانجـات 
قابلیـت فـرآوری و بسـته بنـدی 42 هـزار تـن خرمـا را در حـال حاضـر دارنـد که 
بـرای تولیـد ایـن محصـوالت نهایی فرآوری شـده حداقل 85 هزار تـن جذب ماده 

خـام )خرمـا( صـورت می گیرد.
مهـدی صادقـی افـزود: تعـداد 65 واحـد بـا دارا بـودن جواز تاسـیس در حـال اخذ 
پروانـه بهـره بـرداری فرآوری و بسـته بنـدی خرما در اسـتان فارس می باشـند که 
ایـن تعـداد واحـد قابلیت اشـتغال زایی 1228 نفر و سـرمایه گذاری بیـش از 3189 
میلیـارد ریـال و قابلیـت فـرآوری و بسـته بنـدی 93 هـزار تـن خرمـا را خواهنـد 
داشـت. بـرای تولیـد ایـن محصـوالت نهایی فـرآوری شـده حداقل 186 هـزار تن 

جـذب مـاده خـام )خرما( خواهد شـد.
وی ادامـه داد: در آینـده ای نزدیک، با پیوسـتن واحدهای در حال اخذ جوازتاسـیس 
بـه خطـوط تولید، تعداد کل واحدهای بسـته بنـدی و فرآوری خرما در اسـتان برابر 
93 واحـد، بـا اشـتغال زایی 1770 نفر، سـرمایه گذاری بیـش از 3822 میلیارد ریال 
و بـا 135 هـزار تـن قابلیـت فـرآوری و بسـته بندی خرما خواهد رسـید کـه میزان 

جـذب مـاده خـام )خرما( نیـز به 270 هزار تن در سـال می رسـد.

پرداخت تسهیالت به 21 واحد صنایع تبدیلی در 
نیمه اول سال 98

بـه گفتـه مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
مبلـغ   98 سـال  شـهریورماه  پایـان  تـا 
تسـهیات  ریـال  میلیـون   557000
 21 بـه  ایجـادی  و  گـردش  در  سـرمایه 
واحـد صنایـع تبدیلـی در اسـتان فـارس 
پرداخـت گردیـده اسـت. مهـدی صادقـی 
اضافـه کرد این تسـهیات بـه واحدهایی 
مرودشـت،  شـیراز،  شهرسـتان های  در 
اسـتهبان  سروسـتان،  داراب،  کازرون، 
اشـتغال  اعتبـارات  محـل  از  فراشـبند  و 

روسـتایی، اشـتغال فراگیر، صندوق توسـعه ملی و رونق تولید پرداخت شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد با پرداخت تسـهیات بـه این واحدهـا که در زمینه هـای مختلف 
از جملـه کشـتارگاه طیـور، سـردخانه، بسـته بنـدی خرمـا و انجمـاد و بسـته بندی 
آبزیـان فعالیـت دارنـد 553 نفـر بـه صورت مسـتقیم مشـغول به کار خواهند شـد.

موافقت با راه اندازی مدرن ترین خط تولید خوراک 
دام، طیور و آبزیان کشور در فارس

از شـرکت تعاونـی تولیـدی 21 واقـع در منطقـه بیضـاء با حضـور اعضاء کمیسـیون 
مـاده 11 هـوای پـاک بازدیـد به عمل آمـد. کارخانه موجـود با ظرفیـت 100 هزارتن 
در سـال، خـوراک دام، طیور و آبزیـان تولید می نماید و در گـروه برترین کارخانجات 

خـوراک دام و طیور کشـور محسـوب می گردد.
بنابـه درخواسـت رسـمی متقاضی، درمجـاورت کارخانـه موجـود، بـا صـدور مجـوز 
سـاخت خـط دوم کارخانـه بـا هدف تولید انـواع خوراک آمـاده دام، طیـور و آبزیان با 
ظرفیـت 35 هـزار تـن در سـال در زمینـی بـه مسـاحت 7 هـزار متر مربع و سـرمایه 
گـذاری 200 میلیـارد ریـال موافقـت گردیـد و مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی نسـبت بـه صـدور موافقـت اصولـی ایـن کارخانـه اقـدام 

 . د نمو
مدیرصنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن 
خصـوص بیـان داشـت: کارخانـه درحـال راه انـدازی ضمـن ایجـاد اشـتغال پایـدار 
جدیـد، از مـدرن تریـن تکنولوژی هـای روز دنیا و اسـتفاده از دسـتگاه پـرس پلت و 
اکسـترودر پیشـرفته بهـره خواهـد بـرد. در شـرایط مطلـوب حـال حاضـر از هر 1/8 
کیلوگـرم غـذای آمـاده، حـدود یـک کیلوگـرم گوشـت حاصل می گـردد. اما بـا این 
تکنولـوژی از هـر 8/. تـا حداکثـر 1 کیلوگرم خوراک آماده غنی شـده، یـک کیلوگرم 
گوشـت بـه دسـت می آید. انـدازه ذرات در این خطـوط به 200 تـا 150 میکرون هم 
می رسـد کـه بدیـن ترتیـب قدرت جـذب و هضم مـواد غذایـی را به شـدت افزایش 
می دهـد. در ایـن خطـوط بـا تنظیـم دمـا تـا 110 و 130 درجـه سـانتیگراد و کنترل 
مـدت دمـا و اعمـال فشـار، مـواد مضـر، باکتری هـا، زالتیـن و ... رفـع و پاکسـازی 
می گـردد. در ایـن خطـوط اثـری از گردوغبـار و آلودگیهـای صوتی دیده نمی شـود.

امیـد اسـت بـا راه انـدازی ایـن کارخانه، شـاهد یکی از مـدرن تریـن تکنولوژی های 
خـوراک دام، طیور و آبزیان در کشـور باشـیم. 

اولویت طرح های فرآوری انگور 
مدیـر صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: اسـتان 
فـارس بـا داشـتن مقام اول کشـوری در تولید انگـور، از طرح های فـرآوری انگور در 
سـال جـاری کـه باعـث کاهش ضایعـات، افزایش جـذب ماده خـام و ایجاد اشـتغال 

در صنایـع تبدیلـی و غذایی اسـتان می باشـد حمایـت می نماید.
مهـدی صادقـی اظهـار داشـت بـا برگـزاری همایش هـا، کاس هـای ترویجـی در 
شهرسـتان های اسـتان، تاکنـون تعـداد 51 فقـره موافقـت اصولی در 14 شهرسـتان 
بـا ظرفیـت جـذب مـاده خام بیـش از یکصد هـزار تن صـادر گردیده اسـت از طرفی 
تاکنـون نیـز تعـداد 11 فقره جواز تاسـیس بـا ظرفیت بیـش از35000 تـن نیز صادر 
گردیـده اسـت کـه در صـورت تخصیـص تسـهیات، جهـت سـاخت ایـن واحد ها، 
کمـک شـایانی در جهـت رفع وابسـتگی و افزایـش بهره وی و اشـتغال را بـه دنبال 

خواهد داشـت. 
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رهاسازی حدود یک میلیون و 500 هزار 
قطعه بچه ماهی گرمابي در استان فارس

مدیر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی فارس از رهاسـازی یک 
میلیـون و 494 هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـي در 1338 بـاب اسـتخرهای 

ذخیره کشـاورزی اسـتان در سـال جـاری خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی هـدف از رهاسـازی بچـه ماهیـان 
در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی را بهـره بـرداری بهینـه از منابـع آبـی، 
ایجـاد اشـتغال، افزایـش تولیـد آبزیـان و درآمد کشـاورزان همچنیـن افزایش 
محصـوالت کشـاورزی بـه واسـطه غنی سـازی آب بـا کـود حاصـل از تغذیه 

ماهیـان عنـوان کرد.
وی بیـان کـرد: مزیـت مهم و قابل توجـه پرورش ماهی در اسـتخر ذخیره آب، 
تولیـد گوشـت ماهـی بـه عنـوان یک غذای سـالم و ضـروری در سـبد غذایی 
خانوار روسـتایی و شـهری اسـت، تولید آبزیـان در این مناطق، افزایش سـرانه 

مصـرف در روسـتاها را به دنبال خواهد داشـت. 
ایـن مقـام مسـئول پیـش بینـی کـرد: در سـال جـاری بیـش از یـک هـزار تن 
ماهی گرمابي از اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی اسـتان برداشـت خواهد شـد.

وی خاطـر نشـان کرد: شهرسـتان هاي جهـرم، مرودشـت، داراب، قیروکارزین 
و فیروزآبـاد بـه ترتیـب بیشـترین تولید ماهیـان گرمابی را خواهند داشـت. 

افزایش تولید خاویار در استان فارس 
مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
از شـروع فعالیـت مزرعـه پـارس مهـر 
خاویـار در شـهریور 1378 بـرای اولیـن 
سـال پـس از ورود الیه هـای مختلـف 
ماهیـان خاویـاری و نگهـداری ماهیـان 
می شـود  بینـی  پیـش  مناسـب،  مولـد 
در  مزرعـه  ایـن  در  خاویـار  تولیـد 
اسـمی پروانه  ظرفیـت  از  جـاری  سـال 

نمایـد.  عبـور  صـادره  بهره بـرداری 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحی 
اظهـار داشـت: در مهـر ماه سـال جاری 
ایـن مزرعـه بـا تولیـد 12/9کیلوگـرم خاویـار از گونـه Huso huso و تولیـد 

17/1 خاویـار از گونـه Acipenser baerii، تاکنـون موفق به اسـتحصال 322 
کیلوگـرم خاویـار درجـه یک شـده اسـت. 

وی افـزود: در سـال جـاری از مجموع مولدین نگهداری شـده در این شـرکت، 
تولیـد خاویـار از گونـه فیل ماهی و سـیبری به بیـش از 500 کیلوگـرم خواهد 

رسید. 
 ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مزرعـه پـارس مهـر خاویـار از مزارع 
پـرورش ماهیـان خاویـاری پیشـرو در تامیـن و تولیـد مولدیـن مناسـب تکثیر 

ماهیـان خاویـاری و تولیـد گوشـت و خاویـار اسـتان فـارس اسـت.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی فارس:

تولید 100 گونه ماهی زینتی در فارس

 مدیـر شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در ایـن اسـتان سـاالنه بیـش از یـک صد گونـه انـواع ماهی هـای زینتی تخم 
گـذار و بچـه زا تولیـد و بـه بـازار عرضـه می شـود. به گـزارش خبرنـگار "پرتو 
امیـد"، علـی فاحـی بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر 24 مرکـز تکثیـر و 
پـرورش ماهیـان زینتـی در اسـتان فـارس فعالیت دارنـد، افزود: در ایـن مراکز 
سـاالنه 12 میلیـون قطعه ماهی زینتی شـامل حدود سـه میلیـون قطعه ماهی 
زنـده زا و 9 میلیـون قطعـه تخم گـذار تولیـد می شـود. وی تصریـح کـرد: 50 
درصـد ماهیـان زینتـی اسـتان در شـیراز و 50 درصـد در قالـب کارگاه هـای 
مسـتقل بزرگ و کوچک در شهرسـتان های فسـا، داراب، مرودشـت، سـپیدان 
و فیروزآبـاد پـرورش داده می شـود. بـه گفتـه فاحـی اسـتان های تهـران، 
اصفهـان، یـزد، بندرعبـاس، بوشـهر و کرمـان خریـدار ماهیان زینتـی تولیدی 

اسـتان فارس هسـتند.
مدیـر شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیان 
اینکـه پـرورش ماهیـان زینتـی از دیربـاز بـه دلیـل سـهولت، تنـوع گونـه و 
مصـرف کمتریـن مقـدار آب در بین سیسـتم های پرورشـی حائـز اهمیت بوده 
اسـت، افـزود: تولیـد 20 میلیـون قطعـه ماهـی زینتـی رویکـرد ایـن مدیریت 

برای سـال 1405 اسـت.
تجـارت ماهیـان زینتـی میلیاردهـا دالر در سـال درآمـد نصیـب کشـورهای 
تولیدکننـده می کنـد و ایـن امـر عـاوه بـر جلوگیری از خـروج ارز از کشـور و 
ایجـاد اشـتغال به ویـژه جهـت فارغ التحصیان دانشـگاهی، کمک بسـزایی در 

ایجـاد درآمد بـرای خانوارهـا دارد.
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مدیـر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: تعیین 
جنسـیت ماهیـان خاویـاری بـه روش اولتراسـونوگرافی در شـرکت تعاونـی رنگین 

کمان ملوسـجان شهرسـتان سـپیدان در اسـتان فارس انجام شـد.
جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  عمومی مدیریـت شـیات  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افـزود: مزرعه رنگیـن کمان ملوسـجان 

بـا تغییـر کاربـری بـا ظرفیـت 330 تـن تولید ماهـی قـزل آالی رنگین کمـان به 
یکصـد تـن تولیـد گوشـت و 3 تـن تولید خاویـار در سـال 1396 فعالیـت پرورش 

ماهیـان خاویـاری خـود را آغـاز نمود.
مکانیزاسـیون  و  تجهیـزات  از  برخـورداری  بـا  مزرعـه  ایـن  کـرد:  بیـان  وی 
آبزی پـروری و امـکان بازچرخـش آب و تصفیـه فیزیکـی و تزریـق اکسـیژن بـا 
تولیـد 60 تـن بیومـاس ماهیـان خاویـاری از تعـداد 19500 قطعـه انـواع ماهیـان 
خاویـاری از گونه هـای فیـل ماهـی، سـیبری، ازون بـرون، قره بـرون، اسـترلیاد، 
شـیپ در سـال جـاری موفق بـه برنامه ریزی تعیین جنسـیت ماهیـان خاویاری به 
روش اولتراسـونوگرافی از تعـداد 5500 قطعه ماهی سـیبری بـا وزن میانگین 6-5 
کیلوگـرم و 1900 قطعـه فیـل ماهـی 4 سـاله بـا وزن میانگیـن 18-25 کیلوگـرم 

است. شـده 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: خانواده تـاس ماهیـان دیر به بلوغ جنسـی 
می رسـند و تشـخیص جنسیت آن ها در سـنین پائین از طریق نشانه های ظاهری 
غیرممکـن اسـت و روش هـای تعییـن جنسـیت ماهیـان خاویاری بـه روش های 
ژنومیکـس، هورمون تراپـی، بیوپسـی، الپراسـکوپی و اولتراسـونوگرافی اسـت که 
از روش هـای متـداول تمایز جنس نر از مـاده روش غیرتهاجمی اولتراسـونوگرافی 

بـوده و امکان تشـخیصی مراحل اووالسـیون تخمـک وجود دارد.
وی تصریـح کـرد: ماهیـان خاویـاری مـاده سـیبری در سـن 5 الـی 6 سـالگی و 
فیـل ماهـی در سـن 10 الـی 12 سـالگی بـه رسـیدگی جنسـی رسـیده و امـکان 
اسـتحصال خاویـار وجـود دارد کـه این مزرعـه برای تحقـق ظرفیت اسـمی تولید 
3 تـن خاویـار نیازمنـد برنامه ریـزی جهـت نگهداری سـاالنه حداقـل 30-35 تن 

از ماهیـان خاویـاری ماده اسـت.

تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به 
روش اولتراسونوگرافی 

آغاز خرید حمایتی سیب درختی )سیب صنعتی(

برگزاری جلسه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی

مدیـر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در راسـتای 
حمایـت از تولیـد کننـدگان سـیب درختـی، سـازمان تعاون روسـتایی بـا همکاری 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اقـدام بـه خریـد حمایتی ایـن محصـول می نمایند.
 بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امید”، صمـد رنجبری افزود: میزان سـطح زیر کشـت 

سـیب درختی در اسـتان 26 هـزار و 636 هکتار 
اسـت کـه از ایـن میـزان در سـال جـاری 390 
هـزار و 888 تن سـیب تولید می گـردد که 190 
هـزار و 888 تـن مـازاد بر مصرف داخلی اسـتان 
فـارس می باشـد و مابقـی بـه اسـتان های هـم 
جـوار ارسـال و خارج از کشـور صـادر می گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: سـازمان 
تعاون روسـتایی اسـتان فارس نسـبت بـه خرید 
بـا  صنعتـی(  )سـیب   3 درجـه  تولیـدی  سـیب 

قیمـت هـر کیلـو 8000 ریـال اقـدام می نمایـد و در کلیـه شهرسـتان های دارای 
مـازاد تولیـد آمادگـی فعـال سـازی مراکـز خریـد وجـود دارد.

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: عرضـه 
مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی یکـی از سیاسـت های اصولـی بخش کشـاورزی 
اسـت کـه فاصلـه بیـن قیمـت تولید کننـده و مصـرف کننـده را کاهـش می دهد.

 بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد”، صمد رنجبری در اولین جلسـه عرضه مسـتقیم 
محصـوالت کشـاورزی در محـل دفتـر مدیریـت توسـعه بازرگانـی افـزود: ایـن 
سـازمان در نظـر دارد محصـوالت بخش کشـاورزی را در محـل غرفه های فروش 

در سـطح شهرسـتان شـیراز بـه صورت مسـتقیم عرضـه نماید.
بـه گفتـه وی مقـرر گردیـد غرفـه و بازارچه هـای شـهرداری شـیراز بـه ایـن امـر 

مهـم اختصـاص یابد.

ایـن مقام مسـئول یادآور شـد: این سـازمان با همکاری سـازمان تعاون روسـتایی، 
اداره کل امـور عشـایر و اتحادیـه باغـداران اسـتان فـارس اقدامـات الزم را در 

خصـوص عرضـه مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی انجـام خواهنـد داد.
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رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سـامت غـذا در 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
آبیـاری مـزارع و زمین های کشـاورزی بـا فاضاب 
شـهری و تصفیـه نشـده یکـی از مشـکاتی اسـت 
که سال هاسـت مـورد توجه مسـئوالن قـرار گرفته 

. ست ا
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیـط زیسـت 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  غـذا  سـامت  و 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی افـزود: بـه 
منظـور پیگیـری میدانـی وضعیـت پسـاب خروجـی 

تصفیـه خانـه فاضـاب شـهری شـیراز، در منطقـه 
شـهرک های صنعتـی و آبیاری مزارع کشـاورزی با 
اسـتفاده از فاضاب شـهری و صنعتی جلسـه ای با 
حضـور آسـیابی دادسـتان عمومـی و انقاب اسـتان 
در  متولـی  اجرایـی  دسـتگاه های  سـایر  و  فـارس 
محـل شـهرک بزرگ صنعتی شـیراز برگـزار گردید.

وی بیـان کـرد: پـس از طـرح موضـوع، آالیندگـی 
پسـاب فاضـاب شـهری و صنعتـی و انتقـال بـه 
صـورت روبـاز در رودخانه خشـک و اسـتفاده از این 
پسـاب در مـزارع کشـاورزی و ایجـاد آلودگی هـای 
زیسـت محیطـی و بیماری هـای خطرناک ناشـی از 
حشـرات و حیوانـات موذی توسـط دادسـتان، شـرح 
در خصـوص  متولـی  دسـتگاه های  کلیـه  وظایـف 
مدیریـت و کنتـرل پسـاب خروجی گوشـزد و تاکید 

گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ادامـه از 
مسـیر انتقـال فاضـاب و خروجی شـهرک صنعتی 
بازدیـد بـه عمل آمد کـه نهایتا مقـرر گردید در یک 
فاصلـه زمانـی معیـن تمامی دسـتگاه های ذی ربـط 
کانون هـای  مهـار  راسـتای  در  را  خـود  وظایـف 
آالینـده و اقدامـات الزم طبـق اسـتاندارد و قانـون 
ایـن  غیـر  در  و  نماینـد  اعمـال  پسـماند  مدیریـت 
صـورت بـا دسـتگاه های خاطـی طبـق مـاده 688 

قانـون مجـازات اسـامی برخورد خواهـد شـد. 

برگزاری جلسه راه کارهای جلوگیری و برخورد با 
مصرف فاضالب خام در بخش کشاورزی

رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سـامت غـذا در 
گفـت:  فـارس  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
می توانـد  شـده  گواهـی  محصـوالت  از  اسـتفاده 
پاسـخی بـه دغدغه بسـیاری از خانواده هـا در زمینه 
سـامت سـبد غذایی خانوار باشـد، به همین منظور 
در سـال جـاری 12 پروانـه کاربرد نشـان حـد مجاز 
آالینده ها )اسـتاندارد تشـویقی( به کشـاورزان اعطا 

اسـت. گردیده 
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیط زیسـت و 
سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی افـزود: بحران های 
بـه بخـش  نهاده هـای شـیمیایی  از ورود  حاصـل 
اخیـر  دهه هـای  در  کـه  شـد  سـبب  کشـاورزی 
حرکـت بـه سـمت تولید محصـول سـالم و حفاظت 
از محیـط زیسـت مـورد توجه قـرار گیرد بـه طوری 
کـه اصلـی ترین راهبرد برای توسـعه کشـاورزی در 
کشـور، افزایـش سـطح سـامت جامعـه بـا اولویت 
قـرار گرفتـن تولیـد محصـول سـالم )گواهی شـده( 

. شد با
کـرد:  بیـان  وی 
نشـان  اخـذ  متقاضـی 
حـد مجـاز آالینده ها در 
کشـاورزی  محصوالت 
لینـک  طریـق  از  بایـد 
تولیـد  "درخواسـت 

محصـوالت گواهـی شـده" واقـع در پایـگاه اطاع 
رسـانی محصـوالت گواهـی شـده و ارگانیـک بـه 
و  نـام  ثبـت  بـه  نسـبت   cerganic.maj.ir آدرس 
بارگـزاری مـدارک مـورد نیـاز در سـامانه پنجـره و 
انتخـاب مدیـر کنتـرل کیفـی و شـرکت بازرسـی 

نمایـد.  اقـدام 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: پـس از تایید 
مراکـز خدمـات جهاد کشـاورزی و انعقاد قـرارداد با 
یکـی از مدیـران کنتـرل کیفـی جهـت نظـارت بـر 
مـزارع یـا باغات از ابتـدا تا زمان برداشـت محصول 
و انعقـاد قـرارداد بـا یکـی از شـرکت های بازرسـی 

مـورد تاییـد سـازمان اسـتاندارد، قبـل از برداشـت 
محصـول، نمونه برداری با حضور شـرکت بازرسـی 
انجـام و نمونه ها به آزمایشـگاه همکار اسـتاندارد و 

معتبـر سـازمان تحویـل می گردد. 
بـودن  منطبـق  صـورت  در  کـرد:  تصریـح  وی 
فلـزات  و  نیتـرات  سـموم،  باقیمانـده  آزمایشـات 
بـه  نسـبت  عائـم  کمیتـه  در  طـرح  و  سـنگین 
صـدور پروانـه اسـتاندارد تشـویقی اقـدام می گـردد 
و بـه منظـور حمایـت از تولیدکننـدگان محصوالت 
گواهـی شـده، وظیفه مصـرف کنندگان اسـتقبال از 

اسـت. ایـن محصـوالت 

اعطای 12 پروانه کاربرد نشان حدمجاز آالینده ها )استاندارد تشویقی(
به کشاورزان فارس
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مدیـر سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: تسـهیات بنـد الـف تبصـره 18 از ابتـدای 
سـال جـاری بـه واحدهـای امـور دام، صنایـع تبدیلـی و 
غذایـی، گلخانـه، گیاهان دارویی و شـیات تخصیص داده 

است. شـده 
گـذاری  سـرمایه  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمـود کجوری 

افـزود: متقاضیـان بـرای بهره منـدی از این منبع اعتباری ابتدا بایسـتی در سـامانه سـیتا 
بـه آدرس cita.maj.ir ثبـت نـام نمـوده و پـس از تائید طرح هـا از سـوی مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان و واحدهـای اجرائـی پـس از بررسـی در میـز خدمت بـه کارگروه 
اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ارجـاع می گـردد و طرح هـا پس از 

تصویـب در کارگـروه بـه بانـک عامـل معرفی می شـوند. 
وی بیـان کـرد: در ایـن راسـتا تاکنـون تعـداد 732 طـرح به مبلـغ 14028 میلیـارد ریال 
مصـوب کارگـروه شـده و بـه بانک هـای عامـل معرفی شـده اند کـه از این تعـداد 664 
طـرح بـه مبلـغ 13514 میلیـارد ریال از منابـع ملی اعتبـارات بند الف تبصـره 18 و تعداد 
68 طـرح بـه مبلـغ 514 میلیـارد ریـال از منابـع اسـتانی بند الـف تبصره 18 بـه بانک ها 

اند. ارسال شـده 
کارگروه اسـتانی تسـهیات بند الف تبصره 18 با حضور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، معـاون برنامـه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، نماینـدگان سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان، بانک های عامـل، اداره کل 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی، محیـط زیسـت، آب منطقـه ای اسـتان و واحدهـای درون 

سـازمانی در سـازمان برگـزار می گـردد که تاکنون یازده جلسـه برگزار شـده اسـت.

برگزاری جلسه تسهیالت بند الف تبصره 18

مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با اشـاره به ضـرورت حفـظ کاربـری اراضی 
زراعـی و باغـی گفـت: حفاظـت اراضـی کشـاورزی 
اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان  از 

فـارس می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی 
علـی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
ارغـون افزود: برخـورد قاطع و به موقـع و جلوگیری 

از تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز بـا اسـتفاده از راه 
کارهـای قانونـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجود 
بـا عنایـت بـه تشـکیل یـگان حفاظـت از اراضـی 
کشـاورزی و آمادگـی الزم بـه منظور اجرایی شـدن 
سیاسـت های سـازمان امـور اراضـی کشـور از اهـم 

فعالیت هـای امـور اراضـی اسـت.
بـا حضـور مدیـر  ایـن گردهمایـی 2 روزه کـه  در 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اراضـی  امـور 

امـور  روسـای  حفاظـت،  یـگان  فرمانـده  فـارس، 
اراضـی شهرسـتان ها و مدیران سـتادی برگزار شـد 
در خصـوص وحـدت رویـه در جمـع آوری آمـار و 
اطاعـات، سـامانه جامـع واگـذاری، حفـظ کاربری 
اراضـی و قوانیـن و مقـررات موجود، یـگان حفاظت 
اراضـی کشـاورزی، رفع تداخات و کاداسـتر اراضی 
کشـاورزی و پرونده هـای حقوقـی بحـث و تبـادل 

شـد. نظر 

گردهمایی حافظان اراضی کشاورزی فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: بـه منظـور اثـر بخشـی و شناسـاندن 
 )131( اراضـی  کاربـری  حفـظ  گشـت های  بهتـر 
یـگان حفاظـت از اراضـی کشـاورزی اسـتان فارس و 
همچنیـن پیشـگیری از تغییر کاربری هـای غیر مجاز 
مانـور یگان حفاظت از اراضی کشـاورزی در سـطح 2 

شهرسـتان شـیراز و سـپیدان برگزار شـد.

اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، علـی ارغون 
افـزود: بـا عنایـت بـه اینکـه اراضـی کشـاورزی جزء 
سـرمایه ملـی اسـت و بایسـتی در جهـت حفـظ تولید 
محصـوالت کشـاورزی در سـالی کـه بـه نـام رونـق 
تولیـد نـام گذاری شـده اسـت و باید برای نسـل های 
آینـده صیانـت و نگهـداری گـردد، مانـور خودروهای 

گشـت یـگان حفاظـت از اراضـی اسـتان فـارس اجرا 
. شد

مانور یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان فارس
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بررسی 282 طرح آب و خاک در ارزیابی 
شهرستان ها

کارشـناس ارزیـاب آب و خـاک مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس گفت: 
در ارزیابـی عملکـرد مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی در سـال زراعـی 
98-97 از 282 طـرح و پـروژه آب و خـاک 25 شهرسـتان بازدیـد بـه 

آمد. عمـل 
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
سـید محمـود رضـا طباطبایـی اظهـار کـرد: در ارزیابی هـای سـاالنه 
نظـارت، کنتـرل، ارتقـاء کیفـی و پیشـرفت فیزیکـی اجـرای طرح ها و 
پروژه هـای آب و خـاک و امـور زیـر بنایی براسـاس دسـتورالعمل ها و 

موافقـت نامه هـای مالـی سـازمان بررسـی می گـردد. 
وی افـزود: در طـول 8 مـاه گذشـته از 282 طـرح و پـروژه شـامل 
جـاده بیـن مـزارع، سیسـتم های نویـن آبیاری، طـرح تسـطیح اراضی، 
شـبکه های آبیـاری و زهکشـی، کانال هـای آبیـاری عمومـی و طـرح 

تغذیـه مصنوعـی بازدیـد و مسـتندات آن بررسـی گردیـد.
طباطبایـی در پایـان عنـوان نمود: خروجـی این ارزیابی هـا در قالب 25 
نسـخه گزارش به رئیس سـازمان، مدیریت های سـتادی و شهرسـتانی 
جهـت بهبـود رونـد اجـرا تحویـل گردیـد و پیگیری هـای الزم بـرای 

اصـاح و رفـع نواقـص برخـی طرح هـا و پروژه هـا به عمـل آمد.

بررسی 133 طرح باغبانی در ارزیابی از 
مدیریت شهرستان ها

کارشـناس ارزیـاب باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در 
ارزیابـی عملکـرد مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی در سـال زراعـی 98-97 از 
133 طـرح و پـروژه باغبانـی 25 شهرسـتان در 8 مـاه گذشـته بازدیـد به عمل 

مد. آ
بـه گـزارش روابـط عمومي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـد جـواد عـرب 
عنـوان نمـود: در ایـن بازدیدهـا از طرح هـا و پروژه هـای منتخب، رونـد اجرای 
طرح هـای اصـاح و احیـاء باغـات، نهـال یارانـه ای، نهال های ریـز ازدیادی، 
گلخانـه، گیاهـان دارویـی، تسـهیات بخـش باغبانـی، گل و گیاهـان زینتی و 
منتخـب دیگـر فعالیت هـای جانبـی باغبانـی ماننـد آمـوزش و ترویج براسـاس 

دسـتورالعمل ها و موافقـت نامه هـای مالـی بررسـی می گـردد. 
وی افـزود: ارزیابی های سـاالنه در راسـتای موافقت نامه هـای مبادله و تعریف 
شـده در چارچـوب جـداول عملیاتـی صـورت می پذیـرد و ایـن موافقتنامه هـا، 
اهـداف سـازمان در زمینـه بهبـود تولیـدات باغـی همـراه بـا افزایـش مدیریت 
باغات اسـتان، توسـعه کشـت در فضاهای کنترل شـده، تغییر گونه های کشـت 
منطبـق بـا اقلیـم هر شهرسـتان را در بـر می گیرد کـه ارزیابی و نظـارت مداوم 

می توانـد در پیشـرفت، آسـیب شناسـی و رفـع موانع نقـش موثری ایفـا کند.
عـرب در پایـان اظهـار کـرد: بهینه سـازی مصـرف آب کشـاورزی در مدیریت 
تولیـدات محصـوالت باغبانـی از اولویت هـا و سیاسـت های اصلـی سـازمان 

اسـت کـه رونـد آن، در ایـن ارزیابی هـا مدنظـر قـرار می گیـرد.

ارزیابـي عملکـرد و  بازرسـي،  کارشـناس مدیریـت 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: طرح هـا و پروژه هـای سـال 
و  جهـرم  فراشـبند،  کازرون،  شهرسـتان های   97

قیروکارزیـن در مـاه گذشـته ارزیابـی شـد.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، هژبر محقـق زاده 
عنـوان نمـود: هـر سـاله عملکـرد مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فارس براسـاس 

و  دسـتورالعمل ها  مالـی،  نامه هـای  موافقـت 
شـاخص های تعییـن شـده براسـاس مـدل تعالـی 

می گیـرد. انجـام  سـازمانی 
پروژه هـای  و  راسـتا طرح هـا  ایـن  در  افـزود:  وی 
مختلـف حوزه هـای آب و خـاک، زراعـت، باغبانـی، 
حفـظ نباتـات، ترویج و آمـوزش، اموردام و شـیات، 
امـور اراضـی، صنایع و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری 
و  جهـرم  فراشـبند،  کازرون،  شهرسـتان های  در 
قیروکارزیـن براسـاس مسـتندات و گزارشـات ارائـه 

شـده و بازدیدهـای میدانـی ارزیابـی گردیـد.

محقـق زاده در ادامه گفـت: بازخورد ایـن ارزیابی ها 
اصـاح و بهبـود روند اجـرای طرح هـا و پروژه های 
شهرسـتان ها می باشـد کـه پـس از اسـتخراج نقاط 
قـوت و نارسـائی ها طی گزارشـی بـه مدیریت های 
شهرسـتانی، اسـتانی و رئیس سـازمان ارائه می شود.

ارزیابـی  تاکنـون  داشـت:  اظهـار  پایـان  در  وی 
جهـاد  مدیریـت   25 پروژه هـای  و  طرح هـا 
کشـاورزی اسـتان فـارس انجـام پذیرفتـه و ارزیابی 
کار  دسـتور  در  نیـز  اسـتان  شهرسـتان های  سـایر 

اسـت.

ارزیابی عملکرد پروژه های 4 مدیریت جهاد کشاورزی استان
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ارزیابـي عملکـرد و  بازرسـي،  کارشـناس مدیریـت 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
رئیـس  دسـتور  براسـاس  گفـت:  فـارس  اسـتان 
جهـاد  مدیریت هـای  عملکـرد  ارزیابـی  سـازمان، 
کشـاورزی در توسـعه کشـت کلزا همانند سـال های 
گذشـته در دسـتور کار ایـن مدیریـت قـرار گرفتـه 

. ست ا
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، حمید رضـا امتحانی 
اظهـار کـرد: در ایـن راسـتا عـاوه بـر بررسـی روند 
کشـت ایـن دانه روغنـی در ارزیابی عملکرد سـالیانه 
شهرسـتان ها، بـه صـورت خـاص تاکنـون اقدامات 
انجـام شـده در شهرسـتان های شـیراز، مرودشـت، 

پاسـارگاد، سـپیدان، اسـتهبان، نی ریز و کوار بررسی 
است.  شـده 

ارزیابی هـا،  ایـن  در  گفـت:  ادامـه  در  امتحانـی 
از  پهنه هـا  مدیـران  ترویجـی  فعالیت هـای  ابتـدا 
نظـر برگـزاری دوره هـای آموزشـی، آموزش هـای 
از  رسـانی  اطـاع  فنـی،  مشـاوره های  انفـرادی، 
طریـق بنـر، اطاعیه، رسـانه های جمعـی، فضاهای 
مجازی و... بررسـی سـپس عملکـرد آنها درخصوص 
سـطوح اباغی، سـطح قرارداد، سـطح کشت، سطح 
خـاک آب و آبیـاری مرحلـه دوم، مصـرف کودهـای 
پایـه، سـطح سـبز، رعایـت تاریـخ کاشـت، مصـرف 
بهینـه بـذر بـه ازاء هـر هکتـار ارزیابـی می گـردد و 
همچنیـن عملکـرد مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی 
موقـع  بـه  توزیـع  و  تأمیـن  در  شهرسـتان ها 

نهاده هـای تولیـد از جملـه بـذور مناسـب کاشـت 
کلـزا و کودهـای پایـه مـد نظـر قـرار می گیـرد. 

وی بیـان کـرد: هـدف از ایـن ارزیابی هـا بررسـی 
در  کلـزا  کاشـت  توسـعه  مشـکات  و  موانـع 
الزم  تمهیـدات  اتخـاذ  بـا  تـا  اسـت  شهرسـتان ها 
کارشناسـان  مدیـران،  پهنـه،  مسـئوالن  توسـط 
سـتادی و شهرسـتانی ایـن موانـع مرتفـع و سـطح 
پیـش بینـی شـده در سـطح اسـتان محقـق گـردد.

ارزیابی روند کاشت کلزا در شهرستان های فارس

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
بـا حضـور در مدیریت جهـاد کشـاورزی قیروکارزین 
گفـت: بـه منظـور رشـد و اسـتقرار الگـوی تعالی در 
اقدامـات  و  پروژه هـا  طرح هـا،  ارزیابـی  سـازمان، 
صـورت گرفته سـاالنه ی مدیریت های شهرسـتانی 

بـه صـورت دوره ای انجـام می شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، فرج اهلل عباسـی 
و  آب  حوزه هـای  پروژه هـای  و  طرح هـا  افـزود: 
خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتـات، ترویـج و 
آمـوزش، امـور دام و شـیات، امـور اراضـی، صنایع 
و مکانیزاسـیون، امـور مالـی و امور اداری با بررسـی 
مسـتندات، گزارشـات و بازدید های میدانـی ارزیابی 

شـد. خواهند 
اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی  رئیـس  مشـاور 
فـارس تصریـح کـرد: پایـش اقدامـات انجـام شـده 

در مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها بر 
اسـاس معیار هـای تعریـف شـده ُمـدون و موافقـت 
صـورت  نظـر  مـورد  سـال  در  مالـی  نامه هـای 

می پذیـرد.
ارزیابی هـا  ایـن  از  حاصـل  نتایـج  وی  گفتـه  بـه 
از  آمـاری  و  تحلیلـی  گزارش هـای  بـر  مشـتمل 
نقـاط قوت یا مسـائل و مشـکات در مسـیر اجرای 
طرح هـا پـس از نهایی شـدن جهت الگو بـرداری یا 
رفـع نقـص در اختیار مدیران سـازمانی و شهرسـتان 

قـرار داده می شـود.
از همدلـی و تعامـل مثبـت کارکنـان بـه  عباسـی 
عنـوان راه کار عبـور از شـرایط سـخت یـاد کـرد و 
گفـت: مدیرانـی موفـق هسـتند کـه بتوانند پرسـنل 
خـود را در جهت دسـتیابی به اهـداف و اولویت های 

سـازمانی، سـازماندهی کننـد. 
اولویـت  عنـوان  بـه  کلـزا  کشـت  تعهـد  بـه  وی 

اشـاره کـرد و خواسـتار عـزم جـدی در  سـازمانی 
زیـر  سـطح  تعهـدات  تحقـق  بـرای  شهرسـتان ها 

شـد.  محصـول  ایـن  کشـت 
مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با 
تاکیـد بر حـق مطالبه گری بـرای مردم، بیـان کرد: 
ارتباطـی  سـامانه های  و  مختلـف  طـرق  از  مـردم 
گوناگـون مانند سـامانه سـامد اسـتانداری، سـازمان 
شـکایات  بـه  پاسـخگویی  و  کشـور  کل  بازرسـی 
و  درخواسـت  می تواننـد  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 

شـکایات خـود را ارسـال و پیگـری کننـد. 
جهـاد  مدیریـت   1397 سـال  عملکـرد  ارزیابـی 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با حضـور 9 نفر 
از کارشناسـان مدیریت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و 
پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس انجـام خواهد شـد.

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

خود ارزیابی تشکیالتی، الزمه موفقیت در تعالی سازمانی است
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توزیع 440 قواره چادر به ارزش 490 میلیون ریال
به همکاران

دبیـر عفـاف و حجـاب سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در راسـتای 
ترویـج فرهنـگ عفـاف و حجاب و توسـعه حجاب برتر چـادر و با توجه به شـرایط 
اقتصـادی، کمیتـه عفـاف و حجـاب سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه 
مـدت 40 روز اقـدام بـه ارائـه چـادر مـدل کارمنـدی با پارچه حریر اسـود سـاخت 
ایـران و همیـن طـور پارچـه دوختـه نشـده جهت تهیـه چادر سـنتی بـه کارمندان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و همچنیـن مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان های اسـتان فـارس نمود.
بـه گـزارش روابط عمومی حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، نجمـه روشـن ضمیر با اشـاره بـه اینکه قیمـت چادرهـای توزیعی 

115 هـزار تومـان بوده اسـت افـزود: این طـرح مورد اسـتقبال بی نظیـر همکاران 
قـرار گرفـت و منجـر بـه توزیع 440 قـواره چـادر بـه ارزش 490 میلیـون ریال به 

همکاران شـد.
وی تصریـح کـرد: همچنیـن طـرح فـروش مقنعه هـای بلنـد اسامی سـایز 100 
در رنگ هـای متعـارف سـورمه ای و مشـکی بـا قیمت مناسـب به همـکاران ارائه 
شـد کـه مـورد اسـتقبال بیـش از 500 نفـر از همـکاران اسـتان و مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان ها قـرار گرفـت و بیـش از 60 میلیـون ریـال مقنعـه بلنـد 

اسـامی با قیمـت مناسـب بـه همـکاران ارائه شـد.
دبیـر عفـاف و حجاب سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تاکید کـرد: هدف از 
اجـرای ایـن طرح گسـترش فرهنـگ عفاف و حجـاب و ترغیـب افراد به اسـتفاده 
از چـادر و مقنعه هـای بلنـد اسـامی در محیـط کار و حمایـت از تولیـد داخلـی در 

سـال رونـق تولید بوده اسـت.

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در راهپیمایـی 13 آبـان گفت: 
حضـور پرشـور جوانـان و نوجوانان نسـل جدیـد دقیقًا در 

ادامـه راه دانـش آموزان شـهید در سـال 57 اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، حجت االسام 

والمسـلمین سـید محسـن قائمی اظهـار داشـت: حضـور 
دانـش آمـوزان و دانشـجویان و دفـاع از ارزش انقـاب 
و پایبنـدی بـه اصـول آن کـه توسـط این نسـل و آینده 
سـازان نظـام مقـدس رخ داده بسـیار قابل افتخار اسـت.
کـه  توطئه هایـی  همـه  برخـاف  کـرد:  تصریـح  وی 
دشـمنان در جهـت ایجاد شـکاف نسـلی انجـام داده اند 

تـا ارزش هـای انقـاب در نسـل بعـد دنبـال نشـود، مـا 
امـروز شـاهد ایـن حضـور پرشـور جوانـان و نوجوانـان 
دقیقـا در ادامـه راه دانـش آموزان شـهید در سـال 57 در 
عرصـه انقـاب و دفاع مقدس داشـته اند و ایـن جوانان 
بـا همـان روحیـه و حـس و حـال امـا آشـنا بـا میادیـن 
جدیـدی که بایسـتی در آن بـه نبرد با اسـتکبار بپردازند.

حضور همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در راهپیمایی 13 آبان

مراسم عزاداری سه شب آخر ماه صفر در سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس

مراسـم سـخنرانی و عـزاداری رحلـت رسـول اکـرم)ص(، شـهادت امـام حسـن 
مجتبـی)ع( و شـهادت امـام رضـا )ع( بـا حضـور محمـد مهـدی قاسـمی رئیس 
والمسـلمین  االسـام  حجـت  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
توسـعه  معـاون  کیانـی  کاووس  فقیـه،  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  قائمی مسـئول 
مدیریـت و منابـع، پیشـکار مدیـر حوزه ریاسـت این سـازمان، جمعـی از مدیران 
سـتادی، روحانیـون، کارشناسـان و کارکنـان شـاغل و بازنشسـته خانـواده بزرگ 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و خانواده هـای آن هـا بـا سـخنرانی 
حجـت االسـام مهرابـی مدیـر کل تبلیغـات اسامی اسـتان فـارس و تـاوت 
آیاتـی چنـد از کام اهلل مجیـد توسـط بردبـار قاری برجسـته و مداحـی جوکار در 

محـل نمازخانـه سـاختمان مرکـزی ایـن سـازمان برگـزار شـد. 
ایـن مراسـم بـه مدت سـه شـب بـه همـت حـوزه نمایندگی ولـی فقیـه و هیات 
شـهدای سنگرسـازان بـی سـنگر برگـزار گردیـد و در خاتمـه عـزاداران، میهمان 
سـفره اهـل بیـت عصمت و طهـارت )ع( بودنـد که توسـط موقوفـه نصیرالملک 
تامیـن شـد، همچیـن در حاشـیه برگـزاری ایـن مراسـم برنامه هـای فرهنگـی 
همـراه بـا جایـزه بـرای کـودکان و فرزندان همـکاران در مراسـم در نظـر گرفته 

بود. شـده 
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احسان توسلی

شهرستان استهبان 

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

آغاز عملیات برداشت پسته
در شهرستان آباده 

معـاون فنـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفت: عملیات برداشـت 
پسـته از 119 هکتـار باغ هـای ایـن شهرسـتان آغـاز و پیـش بینی می شـود از 

ایـن میـزان سـطح بیش از 500 تن محصول پسـته برداشـت شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، داوود 
لطفـی آزاد بـا بیـان اینکـه عملیـات برداشـت از اوایل آبـان ماه آغـاز و به مدت 
20 روز ادامه خواهد داشـت، افزود: کاشـت پسـته در این شهرسـتان از هشـت 
سـال پیـش آغـاز شـده و در این مـدت باغداران بیـش از 344 هکتـار از اراضی 

خـود را به کشـت پسـته اختصـاص داده اند. 
بـه گفتـه وی ارقـام اکبـری، احمدآقایـی و اوحدی از ارقام کشـت شـده پسـته 
در شهرسـتان آبـاده بـه شـمار می رونـد و متوسـط عملکرد ایـن محصول 500 

کیلوگـرم در هکتار اسـت. 
لطفـی آزاد تصریـح کرد: بـا توجه به پتانسـیل و ظرفیت باالی شهرسـتان آباده 
در کاشـت پسـته، وجـود صنایـع تبدیلی و فـرآوری ایـن محصـول می تواند به 
رشـد و توسـعه اقتصـادی منطقـه نیـز کمـک کنـد از ایـن رو مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از سـرمایه گـذاران برای ایجـاد صنایع فـرآوری و 

بسـته بندی پسـته اسـتقبال خواهـد کرد. 
پسـته شهرسـتان آبـاده بـرای فـرآوری و بسـته بنـدی بـه شهرسـتان ابرکـوه 
اسـتان یـزد منتقـل و سـپس از آنجـا بـه سـایر نقـاط کشـور صـادر می شـود.

اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی
در آباده

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده 
واکسیناسـیون  ملـی  اجـرای طـرح  از 
رایـگان طیـور روسـتایی علیـه بیماری 

داد.  خبر  نیوکاسـل 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
آبـاده،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
 30 اینکـه  بیـان  بـا  یعقوبـی  مجیـد 
هـزار قطعـه طیـور روسـتایی در ایـن 

طـرح واکسـینه شـدند گفـت: طـرح مذکـور بـا اسـتفاده از واکسـن مقـاوم بـه 
حـرارت نیوکاسـل بـه همت شـورای اسـامی، بسـیج منطقه این شهرسـتان و 
بـا همـکاری امـور دام این مدیریت و مرکز جهاد کشـاورزی سـورمق اجرا شـد. 
از  بیماری هـای پرنـدگان اسـت و بسـیاری  از مهـم تریـن  نیوکاسـل یکـی 
جوجه هـای گوشـتی در صـورت عـدم  واکسیناسـیون بـا ایـن بیمـاری در گیـر 

می شـوند.

توزیع نهاده های دامی یارانه دار 
در آباده آغاز شد

کارشـناس اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
آبـاده از توزیـع 1504 تـن نهـاده دامـی در آبان مـاه در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده، سـمانه 
نظـری گفـت: در شهرسـتان آبـاده 20 هـزار راس دام سـنگین، 300 هزار راس 

دام سـبک و یـک میلیـون و 200 قطعـه طیور وجـود دارد.
بـه گفتـه وی 431 تـن ذرت، 1041تـن جـو و 32 تـن سـویا از نهاده هـای 

یارانـه ای بودنـد کـه بـا نظـارت ایـن مدیریـت در شهرسـتان توزیـع شـد. 
نظـری افـزود: از آنجایـی کـه هزینه هـای خـوراک دام 70 درصـد هزینه های 
یـک واحـد تولیـدی را در بـر می گیرنـد، اسـتفاده از نهاده هـای دامی یارانه ای 

کمـک شـایانی به بهـره بـرداران و در نهایـت مصرف کننده اسـت. 
شهرسـتان آبـاده در سـال گذشـته رتبـه دوم تولید گوشـت سـفید و رتبه سـوم 

تولیـد گوشـت قرمز اسـتان فـارس را به خـود اختصـاص داد. 

آبیاری پائیزه انجیرستان ها 
سبب آسیب دیدگی درختان می شود

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان در خصوص آبیـاری باغ های انجیر 
گفـت: آبیـاری پاییـزه انجیرسـتان ها باعـث خـزان دیر هنـگام باغ هـای انجیر 
شـده و کارشناسـان هیـچ گونه توصیـه ای به آبیـاری در این فصـل نمی کنند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش بـا بیـان اینکـه آبیـاری کمکـی باید بـا نظر کارشناسـان 
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صـورت گیـرد، تصریـح کـرد: بهتریـن زمـان آبیاری کمکـی انجیرسـتان ها در 
فصـل رویـش درخت اسـت به شـرطی که میـزان بارندگی تا اسـفند مـاه کمتر 

از مقـدار مـورد نیـاز باغ ها باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا آبیاری بیـش از نیـاز باغ هـای انجیر دیـم در آینده 
بـاغ دیمی وجـود نخواهـد داشـت، افـزود: عـاوه بـر آن جمعیت 9 آفـت از ده 
آفـات انجیـر بـا آبیـاری زیـاد افزایـش یافتـه و در نتیجـه اسـتفاده از سـموم 

شـیمیایی افزایـش و کیفیـت محصـول تولیـدی کاهـش می یابـد.
اعیـان منـش بـا اشـاره به اینکـه کود دهی بـه باغ هـای انجیر، باعـث افزایش 
نیـاز آبـی درختـان می شـود، بـه کشـاورزان توصـه کـرد: در فصـل پاییـز بـه 
جـای کـود دهـی عملیات خاک ورزی، بازسـازی جـوی و آبگیر انجیرسـتان ها 

را انجـام دهند.

هیچ آفت و بیماری مشترکی 
بین انجیر و کلزا وجود ندارد

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه شهرسـتان اسـتهبان با توجه بـه افزایش 
سـطح زیـر کشـت کلـزا در این منطقـه گفـت: هیچ آفـت و بیماری مشـترکی 
بیـن انجیـر و کلـزا وجـود نـدارد و افزایـش کشـت کلزا باعـث شـیوع آفات در 

انجیرسـتان ها نخواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی اسـتهبان، سـید مصطفی 
شـرافت بـا اشـاره به اینکـه کلزا و انجیـر از نظر طبقـه بندی گیاهـی متعلق به 
خانـواده، جنـس و گونه جدایی هسـتند، افـزود: آفات و بیماری مهم کلزا شـته، 
سـنک و قـارچ و آفـات و بیماری هـای مهـم انجیـر کنـه، شـانک و موزاییـک 
می باشـد کـه تاکنـون هیچ بیماری مشـترکی بین این دو گیاه مشـاهده نشـده 

است.
وی بیـان کـرد: کشـت کلزا باعـث کاهش علف هـای باریک برگ مزارع شـده 
و بـا افزایـش مواد آلـی و معدنی خاک باعـث افزایش حاصلخیـزی خاک برای 

کشـت های دیگر خواهد شـود.

تولید 20 هزار تن انار در استهبان 

بـر اسـاس پیـش بینی هـا بیـش از 20 هـزار تـن انـار از سـطح 1600 هکتـار 
باغ هـای شهرسـتان اسـتهبان برداشـت می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی اسـتهبان، مدیـر جهـاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـام این خبـر گفت: متوسـط عملکـرد انار در 

ایـن شهرسـتان 15 تـن در هکتار اسـت.
مهـدی اعیـان منـش با اشـاره بـه اینکـه اسـتهبان یکـی از مراکز مهـم تولید 
ایـن محصـول در اسـتان فـارس اسـت، افـزود: 95 درصـد باغ هـای انـار ایـن 

شهرسـتان در منطقـه ایـج قـرار دارد.

بـه گفتـه وی، انار اسـتهبان به کشـورهای روسـیه، اسـپانیا، حـوزه خلیج فارس 
و آسـیای شـرقی صادر می شـود.

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان با اشـاره به پتانسـیل این شهرستان 
در تولیـد انـار مرغـوب از سـرمایه گـذارن خواسـت بـا راه انـدازی واحد هـای 

فـرآوری و بسـته بنـدی، ارزش افـزوده را بـرای ایـن محصول ایجـاد کنند.
اعیـان منـش تصریـح کرد: ارقام کشـت شـده در باغ هـای این شهرسـتان رقم 
فـاروق، ربـاب، میخـوش، شـیرین، شهسـواری، رمـی و عـروس می باشـند که 
طـی سـال های اخیـر رقـم ربـاب توسـعه قابـل توجهـی در اراضی منطقـه پیدا 

کرده اسـت.

تولید ساالنه 90 تن عسل در استهبان

مسـئول بهبـود تولیـدات دامی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان از 
برداشـت بیـش از 90 تـن عسـل 800 کنـدو در این شهرسـتان خبر داد 

فـرزاد  اسـتهبان،  شهرسـتان  کشـاورزی  عمومی جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
کـه  اسـت  ریـال  میلیـارد   45 عسـل  میـزان  ایـن  ارزش  گفـت:  منوچهـری 
پیش بینـی می شـود بـا انجـام علمی تـر حرفـه زنبـور داری در سـال پیـش رو 

باشـیم. داشـته  زنبورسـتان ها  در  بهتـری  عملکـرد 
وی تصریـح کـرد: امـروزه پـرورش زنبـور عسـل ماننـد گذشـته تنهـا بـا هدف 
برداشـت عسـل صـورت نمی گیـرد و محصـوالت عمـده ای چون بره مـوم، ژل 

رویـال و بسـیاری از محصـوالت دیگـر از زنبـور تولیـد می شـود.

تولید 1500 تن وش پنبه در خیر
مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی خیر گفـت: این منطقـه یکی از مناطق مسـتعد 
کشـت پنبـه در اسـتان فـارس اسـت کـه سـالیانه حـدود 1500تـن وش پنبه با 

مرغوبیـت بـاال در این منطقه برداشـت می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مسـلم پـور رضایـی افـزود: برداشـت پنبـه در سـطح 500 هکتـار از مـزارع 
شهرسـتان اسـتهبان در حـال انجـام اسـت کـه 470 هکتـار آن در منطقـه خیر 

کشـت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ با اسـتفاده از بذر زود رس پنبه در شهرسـتان اسـتهبان بر کاهش 
مصـرف آب در ایـن محصـول، بـه دلیل زودرسـی، خطـر سـرمازدگی پاییزه نیز 

بر طرف شـد.
مسـلم پور با اشـاره به اینکه برداشـت پنبه به صورت دسـتی و توسـط کارگران 
انجـام می شـود، تصریـح کـرد: عمده پنبـه تولیدی بـه کارخانجات اسـتان های 

فـارس، قـم و تهران صادر خواهد شـد. 
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

طرح مقایسه ارقام گندم در شهرمیان
اجرا شد

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی شـهرمیان از کشـت چهـار رقم و چهـار الین 
گنـدم جهـت مقایسـه با رقم پیشـگام خبـر داد.

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سیدحسـین میرسـلیمانی گفـت: باتوجـه به لـزوم تحقیقات کشـاورزی و معرفی 
ارقـام مختلـف گندم به کشـاورزان و مقایسـه عملکرد، طرح پـی وی اس گندم 
در مزرعـه ولیجانـی واقـع در دشـت نمـدان از توابـع بخش مرکزی شهرسـتان 

اقلیـد بـه مسـاحت 3000 مترمربـع اجرا شـد.
وی افـزود: در ایـن طـرح چهـار رقـم جدیـد گندم آبی شـامل فرشـید، سـاالر، 
پیـام و آذران و چهـار الیـن با نام هـای 5023، 5016، 5024 و 4063 به عنوان 

ارقـام آزمایشـی و رقـم پیشـگام بـه عنوان شـاهد در نظر گرفته شـد.
میرسـلیمانی بـا بیـان اینکـه بعـد از انجـام آزمـون خـاک، کاشـت ارقـام گندم 
توسـط دسـتگاه بـذر کار آمـازون در دو تکـرار و در شـرایط کاما مشـابه انجام 
 )linear_move(می شـود، ابـراز کـرد: ایـن مزرعـه بـا سیسـتم آبیـاری خطـی

آبیـاری می گـردد.
ایـن طـرح بـا حضور کارشناسـان سـتادی مسـئول اجـرای طرح PVS اسـتان، 
رئیـس اداره بهبـود تولیدات گیاهی شهرسـتان، مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی 

شـهرمیان و کارشناسـان مسـئول پهنه و کشـاورزان پیشـرو منطقه اجرا شـد.

برداشت کدو آجیلی از مزارع خنجشت
کارشـناس ترویج مرکز جهاد کشـاورزی خنجشـت گفت: برداشـت کـدو آجیلی 

از اوایـل مهرمـاه آغاز و تـا پایان آبان مـاه ادامه دارد. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، شـهربانو 
زارعـی افـزود: کـدو آجیلی در سـطحی بالغ بـر 150 هکتار از اراضی خنجشـت 

کشـت شـده کـه پیـش بینی می شـود بیـش از 150تن بـذر کدو تولید شـود.
بـه گفتـه وی؛ هـدف از کاشـت کدو آجیلی، تغییر الگوی کشـت، تنـاوب زراعی 
و مصرف بهینه آب کشـاورزی و ایجاد اشـتغال اسـت از این رو توسـعه کاشـت 

ایـن محصول در دسـتور کار قرار دارد. 

پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی 
اقلید 

کارشـناس مسـئول شـیات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفت: 
سـالیانه بالـغ بـر 330 تن ماهی قـزل آال در اسـتخرهای دومنظـوره ذخیره آب 

کشـاورزی تولید می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـپهدار 
یـاری افـزود: در حـال حاضـر 46 بـاب اسـتخر دو منظـوره پـرورش ماهـی 

سـردآبی بـا ظرفیـت پنـج تـا 15 تـن در اقلید وجـود دارد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بالـغ بـر یـک میلیـون قطعـه بچـه ماهـی در 

اسـتخرهای مذکـور رهـا سـازی شـده اسـت.

وی بیـان کـرد: از مهمتریـن مزایای پرورش ماهـی در اسـتخرهای دو منظوره 
ذخیـره آب کشـاورزی می تـوان بـه افزایـش بهره بـرداری و غنی سـازی آب، 
افزایـش تولیـد محصوالت کشـاورزی و ایجاد اشـتغال و درآمدزایی اشـاره کرد.

تولید سیب زمینی بذری در مزارع اقلید
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی شـهرمیان گفت: غده هـای مینی تیوبر سـیب 
زمینی از ارقام جلی، مارفونا و اسـپیریت در سـطح 5.4 از اراضی تحت پوشـش 

این مرکز کشـت شـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سیدحسـین 
میرسـلیمانی بـا اشـاره بـه اینکـه 20 غـده در هـر متر مربع کشـت شـده اسـت، 

افـزود: از هـر هکتـار 25 تـن غده سـیب زمینی بـذری تولید می شـود.
 وی بـا بیـان اینکـه از مهمتریـن عوامـل موثـر در سـامت و افزایـش تولیـد 
سـیب زمینی اسـتفاده از غده بذری سـالم و مناسـب اسـت، یادآورشـد: سـیب 
زمینـی بـه علت تکثیر رویشـی یکـی از گیاهان حسـاس به انـواع بیماری های 
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احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

گیاهـی بـا منشـاء ویروسـی اسـت کـه ابتا بـه ایـن بیماری ها سـبب کاهش 
عملکـرد در سـطح می شـود. 

 میرسـلیمانی ابـراز کـرد: در سـال های اخیـر تولیـد مینـی تیوبر سـیب زمینی 
بـا هـدف قطع وابسـتگی کشـور بـه کشـورهای خارجـی در زمینـه واردات بذر 
سـیب زمینـی و در نتیجـه جلوگیری از خـروج ارز از کشـور و همچنین ممانعت 
از ورود احتمالـی آفـات و بیماری هـای قرنطینه ای به کشـور آغاز شـده اسـت.

بـه غده هـای حاصـل از کاشـت گیاهچه هـای درون شیشـه ای در گلخانـه 
مینـی تیوبـر یـا غده چه گفتـه می شـود، مینی تیوبر جـزو طبقات بـذری پیش 
پایـه محسـوب شـده و در ایـران تحـت عنـوان کاس اس)S( نامگـذاری و به 
غده هـای حاصـل از کشـت مینـی تیوبرهـا در مزرعـه غده هایـی بـا کاس 

سـوپرالیت)SE( گفتـه می شـود.

برداشت سیب از باغات دژکرد آغاز شد
 سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی دژکـرد گفـت: برداشـت سـیب از باغ هـای 
تحـت پوشـش این مرکـز از اوایل مهرماه شـروع و تـا اواخر آبان مـاه ادامه دارد. 
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
داریـوش محمـدی افـزود: سـطح زیر کشـت باغ های سـیب در دژکـرد 4000 
هکتـار اسـت کـه پیش بینـی می شـود 80 هـزار تـن سـیب از ایـن باغ هـا 

برداشـت شـود. 
بـه گفتـه وی، ارقـام سـیب در ایـن منطقـه شـامل رد، گلـدن و رقـم 4 گاب 
پاییـزه اسـت و بیـش از 7200 هکتـار از اراضـی شهرسـتان اقلیـد بـه کشـت 

سـیب اختصـاص دارد.

برداشت سیب درختی از باغ های بوانات
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات از برداشـت 500 هکتار سـیب درختی 

پاییـزه در این شهرسـتان خبر داد.
بوانـات،  کشـاورزی شهرسـتان  عمومی مدیریـت جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
فرامـرز نوعـی گفـت: برداشـت سـیب درختـی از اوایل مهر مـاه آغاز وتـا نیمه 

آبان مـاه ادامـه دارد. 

 وی افـزود: پیـش بینـی می شـود 15 هـزار تن سـیب از ارقـام گاب پاییزه، رد 
و گلـدن برداشـت شـود که عـاوه بر توزیـع در شهرسـتان های اسـتان فارس، 

بـه اسـتان های کرمـان، رفسـنجان و یـزد نیز صادر می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات بیـان کـرد: کل باغ های سـیب این 
شهرسـتان 650 هکتار اسـت که محصول سـیب گاب بهاره در سـه ماهه اول 

سـال برداشت شـده است.

کشت گیاهان دارویی برای اولین بار 
در شهرستان بوانات

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات از کشـت 21 هکتار موسـیر و گیاهان 
دارویـی باریجـه و آنغوزه بـرای اولین بـار در این شهرسـتان خبرداد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، فرامرز 
نوعـی گفـت: بـا آغاز فصـل پاییـز و شـرایط مناسـب، توسـعه گیاهـان دارویی 

پاییـزه 11 هکتـار موسـیر، 5 هکتـار باریجـه و 5 هکتار آنغوزه کشـت شـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت جایگزینـی گیاهـان کـم آب بـر و مقاوم به خشـکی، 
افـزود: توسـعه کاشـت ایـن گیاهان بـا پرداخـت تسـهیات در دسـتور کار قرار 

دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات بـا بیـان اینکـه هزینه اجـرای طرح 
مذکـور 7 میلیـارد ریـال اسـت تصریـح کـرد: 4 هـزار و 500 میلیـون ریـال از 
محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی بـه این طرح اختصاص داده شـده اسـت.

آغازبرداشت چغندر قند از مزارع پاسارگاد
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد از آغاز برداشـت چغندر قند از سـطح 

300 هکتـار از مزارع این شهرسـتان خبر داد.
به گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، بهزاد 
هوشـیار بـا اشـاره بـه اینکه برداشـت چغندر قند بـه روش مکانیزه دسـتی انجام 
می شـود، افـزود: برداشـت از پانزدهـم مهر آغاز و تـا اوایل آذر مـاه ادامه خواهد 

داشت.
وی بـا بیـان اینکـه متوسـط عملکـرد تولید چغنـدر قند در شهرسـتان پاسـارگاد 
در یـک هکتـار حـدود 70 تن اسـت افـزود: پیش بینی می شـود در سـال جاری 

بیـش از 21 هـزار تـن چغنـدر قند از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.
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هوشـیار تصریـح کـرد: محصـول تولیـدی چغنـدر قنـد بـه کارخانه هـای قنـد 
شهرسـتان های اقلیـد، مرودشـت و اسـتان اصفهـان تحویـل داده می شـود.

کاشت کلزا در شهرستان پاسارگاد 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفت: سـطح اباغی کشـت کلزا در 
سـال جاری برای شهرسـتان پاسـارگاد 980 هکتار در نظر گرفته شـده اسـت، 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، بهزاد 

هوشـیار افـزود: سـال جـاری میـزان 150 هکتـار قـرارداد کشـت با کشـاورزان 
منعقد شـده و 85 هکتار کلزا در شهرسـتان پاسـارگاد کشـت شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارقام کشـت شـده شـامل رقـم دانـوب و ریتمو اسـت، 
ابـراز کـرد: بـه لحـاظ وضعیت آبیاری در بیشـتر سـطوح کشـت شـده کلـزا در 
ایـن شهرسـتان مراحـل خـاکاب و پی آب انجام شـده و هم اکنون سـطح سـبز 

ایـن محصـول بیـش از 55 هکتار اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد با بیـان اینکه افزایش کشـت کلزا 
در سـال جـاری در دسـتور کار ایـن مدیریـت قـرار گرفته اسـت، تصریـح کرد: 
بـه منظـور تحقـق این مهـم کاس هـای آموزشـی ترویجـی متعددی توسـط 
کارشناسـان مجموعـه برگـزار و مسـئولین پهنـه نسـبت بـه ترویج کشـت این 

محصـول اقدامـات موثـری انجـام داده اند.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

سطح گلخانه های تولید نشاء در شهرستان جهرم 
به 4 هکتار رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفـت: 60 هکتـار گلخانـه در ایـن 
شهرسـتان وجـود دارد کـه سـهم گلخانه هـای تولیـد نشـاء 4 هکتـار در سـه 

اسـت. گلخانه 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی در بازدیـد از گلخانـه تولیـد نشـا صیفی جـات در بخـش کردیان 
شهرسـتان جهـرم افـزود: در هـر هکتـار یک میلیـون بوتـه تولید می شـود که 

جمعـًا بـرای به میـزان 4 میلیـون بوتـه تولید خواهد داشـت.
شـهابی بـا توجـه بـه کـم بودن نیـاز آبـی نشـاء در گلخانـه، تولیـد انواع نشـاء 
گوجـه، فلفـل و بادمجـان را از جملـه مواردی دانسـت که با کیفیت مناسـب در 

ایـن شهرسـتان تولیـد و بـه اسـتان های جنوبی کشـور ارسـال می شـود. 
وی گفـت: تعـداد اشـتغال غیـر مسـتقیم در چهـار هکتـار گلخانه 35 نفر اسـت 
کـه بـا گسـترش سـطح گلخانه ها افراد شـاغل بـه کار نیـز افزایـش می یابند.

برداشت چای ترش از مزارع جهرم
کارشـناس گیاهـان دارویـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از 
برداشـت چـای تـرش از سـطح چهـار هکتار از مـزارع ایـن شهرسـتان در آبان 

داد.  ماه خبـر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، زهرا 
صادقـی گفـت: پیـش بینـی می شـود از هـر هکتـار 300 تـا400 کیلـو چـای 
خشـک برداشـت و روانـه بـازار شـود. وی بـا اشـاره به ایـن که چـای ترش به 
شـوری آب و خـاک مقـاوم اسـت افزود: این گیـاه کم آب بر بوده و در راسـتای 

تغییـر الگوی کشـت در دسـتور کار قـرار دارد. 

جهرم مقام اول تولید ماهی گرمابی 
در استان فارس را دارد 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفت: سـاالنه بیـش از 483 تن ماهی 
گرمابـی در ایـن شهرسـتان تولیـد می شـود و در ایـن زمینـه مقـام اول اسـتان 

فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی افـزود: ماهـی گرمابـی در 665 اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی و 
بیـش از 150 هکتـار از آب بند هـا و منابـع آب نیمـه طبیعـی در این شهرسـتان 

پـرورش داده می شـود.
وی تصریـح کـرد: 449 تـن تولیـد مربوط به اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی 
و بیـش از 34 تـن در آب بندهـا و منابـع آب نیمـه طبیعـی تولیـد و روانـه بازار 
مصـرف می شـود. ضمـن ایـن کـه در مناطقـی از این شهرسـتان قریـب 68.5 

تـن ماهی سـردآبی هـم تولید می شـود.

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

رهاسازی 35 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای 
خرامه

اداره تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه   مسـئول 
گفـت: 35 هـزار قطعـه بچه ماهی سـردآبی از نـوع قزل آالی رنگیـن کمان در 

اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی این شهرسـتان رهاسـازی شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، رسـول 
کاوه افـزود: در راسـتای طـرح توانمنـد سـازی تولیـد و توسـعه اشـتغال پایـدار 
تعـداد بچـه ماهـی رها سـازی شـده در اسـتخرهای دو منظوره کشـاورزی این 

شهرسـتان نسـبت به سـال گذشـته 133درصـد افزایش یافته اسـت.
ایـن کارشـناس مسـئول تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود امسـال بالغ بـر 12 تن 

گوشـت ماهـی قـزل آال تولیـد و وارد چرخـه مصرف شـود.
وی؛ بهـره بـرداری بهینـه از آب کشـاورزی، افزایش راندمـان تولید محصوالت 
کشـاورزی بـه دلیل غنی شـدن آب اسـتخر و افزایـش درآمد خانوار کشـاورزان 
را از مزایـای رهـا سـازی بچـه ماهـی در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی 
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برشمرد.
 کاوه توضیـح داد: عـاوه بـر ماهـی قزل آال دو نوع ماهی کپـور و آمور از گروه 
ماهیـان گرمابـی نیـز در اسـتخرهای دو منظـوره کشـاورزی شهرسـتان خرامه 

پرورش داده می شـود.

صدور 1۶ گواهی محصول استاندارد برای گوجه 
فرنگی خرامه

کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از صدور 
16 پروانـه کاربـرد کـد حد مجـاز آالینده بـرای محصول گوجه فرنگی و رشـد 

3.2 برابری آن نسـبت به سـال گذشـته در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، نگار 
دانش نیـا بـا اشـاره بـه اجرای طـرح تولیـد محصول گواهی شـده گفـت: تعداد 
گواهـی محصـول اسـتاندارد بـرای گوجـه فرنگی از پنج فقره در سـال گذشـته 

بـه 16 پروانـه در سـال جاری افزایـش یافت.
وی بـا بیـان اینکـه سـامت محصوالت کشـاورزی بسـتگی به کیفیـت آب و 
خـاک دارد، افـزود: اسـتفاده از کودهـای بیولوژیـک و دامـی و کاهـش مصرف 
ترکیبـات شـیمیایی می توانـد نقـش موثری در سـالم سـازی غـذای تولیدی و 

تحقـق اهداف توسـعه پایدار کشـاورزی داشـته باشـد.
دانـش نیـا، با تاکید بـر ضرورت مدیریـت تلفیقی آفـات، اظهار کـرد: به منظور 
کنتـرل تراکـم جمعیـت آفـات، تکنیک هـای مختلفـی نظیـر آزاد سـازی 300 
هـزار زنبـور براکـون در دو مرحله، نصـب تله های نوری - فرمونـی و کارت زرد 

و آبـی بـه صورت تـوام در 50 هکتـار از اراضی اجرا شـد.
کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه جامعه 
سـالم را زیـر بنـای توسـعه هـر کشـوری دانسـت و تصریـح کـرد: بـا فرهنگ 
سـازی، آمـوزش عملـی بهـره بـرداران و ارتقـای دانـش جمعی نتایـج رضایت 
بخشـی در عرصـه تولیـد و مصـرف محصـوالت اسـتاندارد حاصل خواهد شـد.

33۶ فرصت شغلی کشاورزی در خرامه ایجاد شد
کارشـناس اداره طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه 
گفت: در سـال جاری 336 فرصت شـغلی در بخش کشـاورزی این شهرسـتان 

ایجـاد و بـه ایـن ترتیـب تعهدات اشـتغال ایـن مدیریت محقق شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، سـعید 
عبـدی طالـب افزود: باالترین سـهمیه اشـتغال در شهرسـتان خرامه به توسـعه 
گلخانه هـا، تولیـد قـارچ خوراکـی، شـیرخام، گوشـت قرمـز و مـرغ و توسـعه 

مکانیزاسـیون تخصیـص یافته اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت اشـتغال زایـی و کاهـش بیـکاری تصریـح کـرد: 
توانمندسـازی جامعـه کشـاورزان ضامن امنیـت غذایی، رونق اقتصـاد و کاهش 

وابسـتگی بـه خارج از کشـور اسـت. 
نمـودن طرح هـای کشـاورزی  اجرائـی  و  آمـوزش  پیگیـری،  عبـدی طالـب؛ 
براسـاس پتانسـیل این شهرسـتان، امکان تحقق صد درصدی تعهدات اشـتغال 

فراهم سـاخت. را 
کارشـناس اداره طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
ایجـاد اشـتغال پایـدار را جـزو برنامه هـای اولویـت دار وزارت جهـاد کشـاورزی 
برشـمرد و توضیـح داد: موفقیـت و حصـول نتیجـه مطلـوب در هـر طـرح عزم 

ملـی، خـرد جمعـی و تعامـل دسـتگاه های اجرایـی را می طلبـد.

آغاز کشت کلزا در شهرستان خرامه 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از آغـاز کشـت دانـه روغنـی کلـزا 
در اراضـی ایـن شهرسـتان بـا رویکـرد کمـک بـه خوداتکایـی در تولیـد روغن 

خوراکـی خبـر داد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی گفـت: ایران وارد کننده عمده روغن خام اسـت از این رو توسـعه کشـت 
کلـزا می توانـد در کاهـش وابسـتگی بـه واردات و جلوگیـری از خـروج منابـع 

ارزی کشـور موثر باشـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: افزایـش ضریـب خوداتکایی در تولیـد دانه های 
روغنـی مسـتلزم برنامه ریـزی بلند مدت و رعایـت اصول فنی از مرحله کاشـت 

تا برداشـت محصول اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امنیـت غذایی کشـور در این حوزه آسـیب پذیر اسـت، 
افـزود: رعایت تاریخ کاشـت، انتخاب بذر مناسـب، تراکم کشـت و نوع دسـتگاه 
کارنـده از مهم تریـن فاکتورهـای تعییـن کننده عملکـرد دانه در کلزا محسـوب 

می شود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـا اشـاره بـه اینکـه کاهـش منابـع 
آبی، شـوری آب و نامشـخص بودن زمان رهاسـازی آب سـد درودزن از عوامل 
محـدود کننـده کشـت در این شهرسـتان اسـت، تصریح کـرد: به منظـور فراهم 
نمـودن زمینـه تولیـد بـذر هیبریـد رقـم نپتون، دسـتگاه بـذرکار کـف کار برای 

اراضی شـور آماده شـده اسـت.

صدور نشان حد مجاز آالینده ها برای قارچ خوراکی
 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفت: بـرای اولین بار در شهرسـتان 

خرامـه گواهی اسـتاندارد تشـویقی بـرای قـارچ خوراکی دکمه ای صادر شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی افـزود: بـرای اولیـن بار در اسـتان فـارس واحـد تولیدی قـارچ دکمه ای 
فاطمـه علیایـی در روسـتای سـفلی بخـش کربـال، پروانـه نشـان حـد مجـاز 

آالینده هـا در اسـتان فـارس را دریافـت کـرد.
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ایـن مقـام مسـئول، افزایـش سـطح سـامت جامعـه را راهبـرد اصلـی توسـعه 
کشـاورزی در کشـور برشـمرد و اظهـار کـرد: خوشـبختانه شهرسـتان خرامه با 
دریافـت 16 گواهـی محصول اسـتاندارد گوجـه فرنگی، یک گواهـی برای خیار 
گلخانـه ای و یـک گواهـی نشـان حـد مجـاز آالینده هـا بـرای قـارچ خوراکی 

رونـد رو بـه رشـدی در زمینـه تولید محصـول اسـتاندارد دارد.
وی دسـتیابی بـه جامعـه سـالم را در گـرو تولیـد محصول اسـتاندارد دانسـت و 
تاکیـد کـرد: آمـوزش فرآینـد اسـتاندارد سـازی تولیـد محصوالت کشـاورزی و 
حصـول نتیجـه مطلـوب، جدیـت و تـاش حداکثـری کارشناسـان بخش های 

مختلـف کشـاورزی را می طلبـد.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تصریح کرد: کاهـش مصرف ترکیبات 
شـیمیایی، ترویـج فرهنـگ مصـرف غـذای سـالم و بـه حداقـل رسـاندن اثـر 
تخریبـی فعالیت هـای کشـاورزی بـر محیـط زیسـت از مزایای تولیـد محصول 

است. اسـتاندارد 

الیروبی رودخانه کر آغاز شد
فرمانـدار شهرسـتان خرامـه از موافقت سـازمان آب منطقه ای با الیروبی بسـتر 

رودخانـه کر حوزه خرامـه خبر داد.
خرامـه،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
فرهـاد جهانخـواه در دهمیـن نشسـت کارگروه آب، کشـاورزی و منابـع طبیعی 
شهرسـتان خرامـه گفت: بـا توجه به تقویم زراعی کشـت محصوالت شـتوی و 
اهمیـت عملیـات خـاکاب، الیروبـی و حـذف درختچه های گز موجـود در حریم 

و بسـتر رودخانـه کر اجرایی شـد.
نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان خرامـه بـا تاکید بـر محدودیت بـازه زمانی 
اجـرای الیروبـی بیان کـرد: همـکاری بهره بـرداران در برچیـدن درختچه های 

گـز نقش بسـزایی در تسـریع رونـد اجرای عملیـات دارد.
وی کاهـش دغدغـه کشـاورزان حـوزه آبخـور رودخانه، سـهولت حرکـت آب و 
توزیـع مناسـب آن، حفـظ سـاختار رودخانـه، جلوگیری از هـدر روی آب و رونق 

تولیـد را از اهـداف الیروبـی و سـاماندهی رودخانه بر شـمرد.
جهانخـواه بـا اشـاره بـه نارضایتی بهـره بـرداران اراضـی پایین دسـت رودخانه 
از چگونگـی توزیـع آب در سـال گذشـته، افـزود: ریشـه یابی علل شکسـت هر 
پـروژه زمینـه سـاز اتخاذ تصمیم هـای مدبرانـه و اثربخش در آینـده خواهد بود.
وی اظهـار کـرد: الزمـه اعمـال مدیریـت صحیـح، تصمیـم گیری بـر پایه خرد 

جمعی و مشـارکت مردمی اسـت.
فرمانـدار شهرسـتان خرامـه خدمـت بـه مـردم را وظیفه شـرعی خود دانسـت و 
تصریـح کـرد: برنامـه ریـزی مـدون، زمـان بنـدی دقیق و اتحـاد بین مـردم و 

مسـئولین عوامـل کلیـدی موفقیـت در طرح هـای عـام المنفعه هسـتند.

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

پیش بینی برداشت 21 هزار تن سیب زمینی 
در خرم بید

کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد بـا اشـاره 
بـه اختصـاص 500 هکتـار از زمین هـای زراعـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت 
سـیب زمینـی گفـت: پیـش بینـی می شـود 21 هـزار تن سـیب زمینـی در این 

تولید شـود.  شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
مرتضـی کریمی افـزود: 30 درصـد سـیب زمینـی تولیـد شـده شهرسـتان بـه 

عنـوان بـذر نگهـداری و مابقی بـه بازار مصـرف داخل و خارج از اسـتان عرضه 
شـد. خواهد 

وی تصریـح کرد: 323 نفر از کشـاورزان این شهرسـتان اقدام به کشـت سـیب 
زمینـی کـرده انـد کـه مهمترین ارقام کشـت شـده شـامل جلـی، گریـا، بامبو، 

سـانته، مارفونا و اسـپریت است. 
کریمی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت سـیب زمینـی از نیمـه مهر ماه آغاز شـده 

اسـت، اظهـار کرد: برداشـت تا اوایـل آذر ماه ادامـه دارد. 

برداشت کدو آجیلی برای اولین بار در خرم بید

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه خرم بیـد گفت : برداشـت کـدو آجیلی از 
سـطح پنـج هکتـار بـرای اولین بـار در بخش مشـهد مرغـاب شهرسـتان خرم 

بیـد انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
حسـین شـجاع افـزود: برداشـت ایـن محصول بـه صـورت مکانیـزه و میانگین 

برداشـت در هکتـار 700 کیلوگـرم مـی باشـد .
وی بیـان کـرد: هـدف از اجـرای این کشـت ترویـج تغییر الگوی کشـت، ایجاد 
تنـاوب زراعـی مناسـب، مصـرف بهینه آب کشـاورزی و ایجاد اشـتغال بوده که 
رشـد کمـی و کیفـی تولیـد ایـن محصـول طـی سـال زراعـی جدید در دسـت 

اقدام اسـت. 
 مغـز دانـه کـدو حاوی مقـدار زیادی فسـفر، منیزیم، مـس، منگنـز و آهن بوده 
کـه وجـود ترکیباتـی به نـام فیتوسـترول ها در تخم کـدو باعث کاهـش میزان 
کلسـترول بـد خون می شـود و برای افـراد مبتا به کلسـترول باال مفید اسـت.

کشت آزمایشی گیاه کینوا در شهرستان خرم بید
کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید گفـت : در 
راسـتای تغییـر الگـوی کشـت و جایگزینـی محصـوالت کم آب بـر، به صورت 
آزمایشـی و با هدف شناسـایی تاریخ کشـت در سـه منطقه گیاه کینوا در سـطح 

1.3 هکتار کشـت شـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
مرتضـی کریمـی افـزود: گیـاه کینـوا کـه بـه عنـوان خاویـار گیاهی نیـز از آن 
یـاد مـی شـود از گیاهـان مقـاوم بـه کـم آبـی بـا دوره رشـد کوتـاه اسـت که 
ارزش غذایـی بسـیار باالیـی دارد و بـرای تعییـن تاریـخ کشـت مناسـب در 
ایـن شهرسـتان کشـت آن در سـه مزرعـه شـهید آبـاد ، منگـول آبـاد و بخش 

مشـهدمرغاب کشـت شـده اسـت. 
وی بیـان کـرد: پـس از برداشـت، متوسـط میانگیـن محصـول 1000 کیلوگرم 

ست.  ا
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خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

وی خاطـر نشـان کـرد بـا بـه دسـت آوردن تاریخ کشـت دقیـق تر بـا توجه به 
شـرایط اقلیمـی منطقه به دسـت آید.

کریمـی تصریـح کـرد: امیدواریـم بـا ترویـج کشـت ایـن محصـول و انجـام 
عملیات هـای زراعی مناسـب شـاهد افزایش سـطح زیر کشـت و میـزان تولید 

ایـن محصول در شهرسـتان باشـیم..

آغاز کشت گندم در شهرستان خرم بید
کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: 
کاشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان از نیمـه مهـر ماه آغـاز و در اواخـر آذر ماه به 

پایـان خواهد رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
مرتضـی کریمی افـزود: پیـش بینی می شـود کشـاورزان این شهرسـتان 3200 

هکتـار از اراضـی زراعـی را به کشـت گنـدم اختصـاص دهند. 
وی خاطـر نشـان کـرد: ارقـام گنـدم مـورد اسـتفاده در شهرسـتان خـرم بیـد 
شـامل: سـیروان، میهـن، بهـاران، چمـران 2، پیشـتاز و ارقـام محلی روشـن و 

اسـت.  الوند 
بـا دسـتگاه های همدانـی،  کریمی اختصـاص 30 درصـدی کشـت مکانیـزه 
جیـران صنعـت لوبیـا کار و غلـه کار، ترویـج بیمـه ایـن محصـول و افزایـش 
سـطح آبیـاری تحـت فشـار را از اقدامـات مهـم بـه منظـور افزایـش تولیـد 

محصـوالت شـتوی در شهرسـتان خـرم بیـد دانسـت. 
کارشـناس زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید بیـان کرد: 
تاکنـون 700 تـن از کودهـای فسـفاته و ازتـه بـه منظور کشـت شـتوی حمل 

و توزیع شـده اسـت. 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

شروع کشت کلزا در خنج
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفت: کشـت کلـزا از دهم آبـان ماه در 

این شهرسـتان آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی افزود: سـطح اباغـی کاشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان 470 هکتـار 

اسـت کـه تـا کنـون 500 هکتار قرار داد بسـته شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: به منظور افزایش سـطح زیر کشـت و تحقـق اهداف کان، 
تمهیـدات ویـژه ای بـرای کشـاورزان کلزا کار پیش بینی و اجرایی شـده اسـت 
کـه می تـوان بـه پرداخـت تسـهیات پنج میلیـون تومانی بـه ازای هـر هکتار 

کاشـت کلزا اشـاره کرد. 

بـه گفتـه اسـامی آموزش های الزم حین عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت، 
هـد  دارای  کمباین هـای  بـا  مکانیـزه  برداشـت  پایـه،  کودهـای  تخصیـص 
مخصـوص کلـزا، اولویـت دریافت هر نـوع یارانه و تسـهیات تخصیصی، خرید 
تضمینـی و پرداخـت به موقـع مطالبات کشـاورزان از دیگر تمهیـدات برای کلزا 

کاران خواهـد بود.

کاشت بزرگترین مزرعه کلزا در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: بزرگتریـن مزرعه کلـزای این 
شهرسـتان در سـطح 50 هکتـار در روسـتای زیـن آباد کشـت شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه رقم کاشـته شـده در ایـن مزرعه رقـم تراپر 
اسـت، افـزود: میـزان بـذر مصرفـی 4 کیلو گـرم در هکتار اسـت که بـه صورت 

پشـته کاری کشـت می شـود. 
بـه گفتـه وی، ایـن مزرعـه با دسـتگاه بذر کار همدانی کشـت شـده و بایسـتی 

بـه روش آبیـاری نویـن )تیپ(، آبیاری شـود.
ایـن  اقلیمـی و آب و هوایـی  صالحـی بـا اشـاره بـه مناسـب بـودن شـرایط 
شهرسـتان بـرای کشـت و تولیـد محصـول کلـزا، تصریـح کـرد: کاشـت ایـن 
محصـول عـاوه بـر نیـاز آبـی کـم از حمایت خریـد تضمینـی دولت بـا قیمت 

مناسـب برخـوردار اسـت. 
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب بـا بیـان اینکـه تاکنـون 250 هکتار 
از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت کلـزا اختصـاص داده شـده اسـت، افزود: 
در سـال زراعـی گذشـته نزدیـک بـه هـزار تن محصـول از مـزارع کلـزای این 

شهرسـتان برداشـت و تحویـل مراکـز خرید شـد. 
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عسکر خشنودی

شهرستان زرین دشت 

عملیات برداشت طالی سفید در زرین دشت
آغاز شد

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
دشـت از شـروع برداشـت وش از سـطح 4000 هکتار مزارع پنبه این شهرستان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
غامرضا شـفاعت با اشـاره به اینکه متوسـط تولید وش پنبه در این شهرسـتان 
3000 کیلوگـرم در هـر هکتار اسـت، گفت: بیش از 12 12هـزار تن وش از این 

مزارع برداشـت خواهد شـود.
وی بـا بیـان اینکـه برداشـت پنبـه بـه صـورت دسـتی و توسـط کارگـر انجـام 
می شـود، افـزود: برداشـت وش پنبـه از اراضـی ایـن شهرسـتان از اوایـل آبـان 

آغـاز شـده و تـا اواخـر دی مـاه ادامـه خواهد داشـت.
بـه گفتـه شـفاعت ارقـام داخلـی گلسـتان، سـاجدی و ارمغـان و ارقـام وارداتی 

لیـدر و ماکسـا در شهرسـتان زرین دشـت، کشـت شـده اسـت.
قیمت تضمینی خرید محصول پنبه به ازای هرکیلوگرم 48 هزار ریال است.

کشت کلزا در زرین دشت آغاز شد
مسـئول اداره بهبـود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
دشـت گفـت: کشـت دانه روغنـی کلـزا در شهرسـتان زرین دشـت از نیمه دوم 

مهرمـاه آغـاز و تا نیمـه اول آذرمـاه ادامه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
غامرضـا شـفاعت بـا بیان اینکـه تاکنـون بیـش از 500 هکتار قرارداد کشـت 

بـا کشـاورزان منعقد شـده اسـت، افـزود: بذر مورد اسـتفاده در شهرسـتان زرین 
دشـت رقم هایـوال 50 بـوده کـه توسـط تعاونی روسـتایی شهرسـتان خریداری 

و در اختیـار کشـاورزان قرار گرفته اسـت. 
این مقام مسـئول با اشـاره به افزایش 20 درصدی سـطح تعهد کاشـت کلزا در 
ایـن شهرسـتان تصریـح کرد: کاشـت دانـه روغنی کلـزا در راسـتای طرح های 
خوداتکایـی وزارت جهـاد کشـاورزی و بـه منظـور تولید روغن در داخل کشـور 

در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
کشـاورزان شهرسـتان زرین دشـت در سال زراعی گذشـته از 250 هکتار سطح 

زیرکشـت کلـزا، 411 تن محصـول تولید و تحویل مراکـز خرید دادند.

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

توزیع بیش از 11 هزار تن نهاده های دامی 
در سروستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از توزیـع بیـش از 11 هـزار تـن 
نهاده هـای دامی یارانـه دار در شـش ماهـه اول امسـال بیـن دامـداران ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی گفـت: از ایـن میـزان هشـت هـزار و 76 تن جو، یـک هزار و 

660 تـن ذرت و یـک هـزار و 405 تن سـویا اسـت.
کاهـش  هـدف  بـا  دار  دامی یارانـه  نهاده هـای  توزیـع  کـرد:  تصریـح  وی 
هزینه هـای تولیـد و سـهولت دسترسـی دامـداران بـه نهاده هـای مـورد نیـاز 
انجام می شـود. شهرسـتان سروسـتان دارای سـه هزار راس دام سـنگین، 250 
هـزار راس دام سـبک و 24 واحـد مرغـداری صنعتـی بـا ظرفیـت یـک میلیون 

قطعه در سـال اسـت.

طوفان به باغداران سروستان خسارت زد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: در پـی وقـوع بارندگـی 
شـدید و طوفـان روز شـنبه بیسـتم مهـر مـاه پـس از بررسـی های بـه عمـل 
آمـده مشـخص شـد، طوفـان حدود پنـج درصد بـه باغ های پسـته شهرسـتان 

خسـارت وارد کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی بـا بیـان اینکـه حادثه مذکـور هم زمـان با برداشـت محصول 
پسـته رخ داد، افـزود: حـدود 30 میلیـارد ریـال خسـارت به باغ های پسـته وارد 
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شـده است.
وی تصریـح کـرد: در خصـوص باغ هایـی کـه تحت پوشـش بیمه قـرار دارند، 

اقدامـات اولیـه الزم بـه منظـور پرداخت خسـارت های وارده انجـام گرفت.
شهرسـتان سروسـتان بـا 3 هـزار و 500 هکتـار سـطح زیـر کشـت و تولیـد 4 
هـزار و 500 تن پسـته خشـک یکـی از قطب های مهم تولید پسـته در سـطح 

اسـتان و کشـور است.

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

برداشت و صادرات انار از دهستان کوهمره 
سرخی شیراز

دهسـتان  گفـت:  شـیراز  شهرسـتان  ارژن  بخـش  کشـاورزی  جهـاد  رییـس 
کوهمـره سـرخی بـا داشـتن 1200 هکتـار بـاغ انـار یکـی از مراکز مهـم تولید 

انـار در اسـتان فـارس اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، قاسـم 
قاسـمی افزود: هـر سـاله برداشـت انـار در این منطقـه از نیمه دوم شـهریورماه 
آغـاز و تـا نیمـه آبـان مـاه ادامـه دارد. وی با بیـان اینکه بیشـترین سـطح زیر 
کشـت انـار در دهسـتان کوهمره سـرخی اسـت، تصریح کـرد: ارقام بـه رباب، 

اتابکـی، میخـوش و کـدرو )رقم محلـی( مهمتریـن ارقام منطقه اسـت.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه سـاالنه 24 هـزار تـن انـار در بخـش ارژن تولیـد 
می شـود، یـادآور شـد: محصـول تولیدی عـاوه بر تامیـن بازارهـای داخلی به 

کشـورها ی حـوزه خلیـج فـارس صادر می شـود.

تخریب ویالهای غیر مجاز در قالت شیراز
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: 115 قطعه ویـای غیر مجاز 
بـه مسـاحت هـزار متـر مربـع واقـع در قـات از توابـع ایـن شهرسـتان  128 

شـد. تخریب 

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی بـا بیـان اینکـه تخریـب بـاغ شـهری های مذکـور در پـی اجرای 

گشـت هـم  پوشـان اسـتان فارس انجـام شـد، افزود:
ده دسـتگاه لـودر و بیـل مکانیکـی، سـاخت و سـاز های غیـر مجـاز شـامل 

سـاختمان، دیـوار، محوطـه، جـاده و پـی کنـی را تخریـب کردنـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن قلـع  و قمـع با حضـور نماینـده دادسـتان عمومـی و انقاب 
شهرسـتان شـیراز و مسـئولین گشـت حفاظت اراضـی دسـتگاه های متولی امور 

زمیـن اجرا شـد.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز تاکید کرد: همکاری بین دسـتگاه های 
متولـی امـور زمیـن در قلع  و قمع مسـتحدثات غیر مجاز آثـار بازدارندگی مؤثری 

در اذهان عمومی خواهد داشـت.
وی یادآورشـد: بـه اسـتناد مصوبـه شـورای حفـظ حقـوق بیت المـال اسـتان 
فـارس بـا محوریت معاونـت پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان، مقرر 
شـد یگان هـای حفاظـت و اکیپ هـای گشـت حفـظ کاربـری سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، شـهرداری 
شـیراز، اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس و بنیـاد مسـکن اسـتان فارس 
در امـر حفاظـت از اراضی کشـاورزی، اراضـی ملی و دولتی واقع در حریم شـهر 

شـیراز بـا یکدیگـر همـکاری کنند.
سیروسـی افـزود: در ایـن راسـتا گشـت های مشـترک از ابتدای سـال 1396 در 
حریـم شـهر شـیراز برنامه ریـزی و اجرا شـد و به طور مسـتمر هـر دو هفته یک  

بـار حریـم کان شـهر شـیراز مـورد بازدید قـرار می گیرد.

واکسینه شدن رایگان ماکیان در بخش ارژن شیراز
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: 40 هـزار قطعه ماکیـان به ویژه 
مـرغ بومـی، در ایـن بخـش علیـه بیمـاری نیوکاسـل بـه صـورت رایـگان مایه 

کوبی شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی افـزود: در ایـن راسـتا 80 فاکـن 500 دوزی واکسـن نیوکاسـل 
توسـط دامپزشـکی بخـش ارژن شهرسـتان شـیراز بـرای پیشـگیری از بیماری 

نیوکاسـل بـه صـورت رایـگان در اختیـار روسـتاییان منطقه قـرار گرفت.
 بـا در اختیـار گذاشـتن واکسـن فـوق، 40 هـزار قطعـه ماکیـان بـه ویـژه مـرغ 
بومـی، در ایـن بخـش بـر علیـه بیمـاری نیوکاسـل بـه صـورت رایـگان مایـه 

گردید. کوبـی 
بـه گفتـه وی بیمـاری نیوکاسـل یکـی از بیماری های شـایع در پرندگان اسـت 
کـه دسـتگاه های عصبی، تنفسـی و گوارشـی ماکیـان بویژه مرغ هـای بومی را 
درگیـر می کنـد کـه از نشـانه های بـارز آن می تـوان بـه فلج و خم شـدن سـر 

و گـردن مرغ اشـاره کرد.
سیروسـی ابـراز کـرد: بیـش از یک صد هـزار قطعه ماکیـان اعم از مـرغ بومی، 

اردک، بوقلمـون، غـاز و کبوتر در بخـش ارژن وجود دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز خواسـت بـه منظـور جلوگیـری از 
تلفـات ماکیـان، نسـبت بـه واکسـینه کـردن به موقـع آنان بـه ویـژه مرغ های 

کننـد. بومی اقـدام 
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ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

13هزارتن نهاده دامی در فسا توزیع شد

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامی شهرسـتان فسـا گفـت: در شـش ماهـه اول 
سـال جـاری بالـغ بـر 13 هـزار تـن انـواع نهاده هـای دامی یارانـه دار بیـن 

دامـداران توزیـع شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمد 
جـواد جمالـزاده افـزود: ایـن نهاده هـا شـامل هشـت هـزار و 47 تن جـو دامی، 
چهـار هـزار و 300 تـن ذرت دانه ای و 344 تن کنجاله سـویا بـوده که با قیمت 
مصـوب توزیـع شـد. وی افزود: بـا برنامه ریـزی و هماهنگی های انجام شـده، 
توزیـع مناسـب نهاده هـای یارانـه دار تاکنـون در ایـن شهرسـتان بـه گونه ای 

بـوده کـه رضایتمندی دامـداران را در پی داشـت.

اراضی زراعی فسا تسطیح لیزری شد

 کارشـناس آب و خـاک مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش شـیبکوه شهرسـتان 
فسـا گفـت: در سـال جـاری عملیـات تسـطیح لیـزری در 170هکتـار از اراضی 

کشـاورزی ایـن بخـش انجـام گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، غامرضا 
مـددی اجـرای ایـن طـرح بالغ بـر پنـج میلیارد ریـال اعتبـار از محـل اعتبارات 
ملی و اسـتانی هزینه شـده اسـت، افزود: تسـطیح لیـزری باعث بهبـود راندمان 
آبیـاری، کاهـش هزینـه تولید و افزایـش حداقل 20 درصـدی عملکرد محصول 
می شـود. وی افـزود: در سـال گذشـته نیـز در 60 هکتـار از اراضـی این بخش 

بـا هزینـه 1.5میلیـارد عملیات تسـطیح لیزری انجـام گرفت.
مـددی اظهـار کرد: ناهمـواری اراضی زراعـی باعث توزیـع غیریکنواخت آب در 
مـزارع می شـود کـه بـا اجـرای این طـرح تـا حـدود 25 درصد در مصـرف آب 

صرفـه جویی می شـود.

تامین و توزیع کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار 
در فسا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: در شـش ماهه اول سـال جاری 
بالـغ بـر 700 تـن انـواع کاالهای اساسـی و ضـروری مـورد نیاز جامعـه دراین 

شهرسـتان توزیع شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری تصریـح کـرد: توزیع اقـام تنظیم بـازار خانـوار شـامل 10.2 تن مرغ 
منجمـد، 8.3 تـن گوشـت گوسـاله منجمـد، 2.5 تن گوشـت گوسـفندی گرم و 

یـک تن گوشـت گوسـفندی منجمـد بود. 
 وی افـزود: همچنیـن 616 تـن شـکر، 62 تـن برنـج و 2.6 تـن پیـاز از دیگـر 
اقامی اسـت کـه بـا قیمـت مصـوب و بـا همـکاری و نظـارت اداره صنعـت و 

معـدن وتجـارت در سـطح ایـن شهرسـتان توزیع شـد.

انصـاری بـا تاکیـد بـر برنامـه ریـزی و هماهنگـی بیـن ادارات مرتبـط جهـت 
تامیـن اقـام اساسـی مـورد نیـاز، افـزود: جلوگیـری از افزایـش قیمـت، تنظیم 
کاالهـای اساسـی و توزیـع به موقـع کاال در بازار و جلوگیـری از افزایش قیمت 

از اصلـی تریـن اهـداف تنظیم بازار اسـت.

کشت کلزا در فسا آغاز شد
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: کشـت کلزا در این شهرسـتان از 

نیمـه دوم مهـر مـاه آغاز و تا اوایـل آذر مـاه ادامه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه سـطح اباغـی کشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان 
1780 هکتار اسـت، افزود: تاکنون 1690 هکتار کلزا در این شهرسـتان کشـت 
شـده اسـت. وی تصریـح کـرد: بـا برگـزاری کاس هـای آموزشـی ترویجـی، 
آموزش هـای چهـره بـه چهـره و ترویـج مزایـای کشـت کلـزا زمینـه کشـت 
مناسـب ایـن محصـول درسـطح وسـیع در این شهرسـتان فراهم شـده اسـت. 

شهرسـتان فسـا در سـطح زیرکشـت تولیـد دانـه روغني کلزا، درسـال گذشـته 
رتبـه نخسـت اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

طرح PVS گندم در قیروکارزین اجرا می شود
رئیـس اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
گفـت: طـرح PVS گنـدم یـا طـرح انتخـاب مشـارکتی 7 رقم گندم در سـطح 
5 هـزار مترمربـع از اراضـی بخـش افـزر این شهرسـتان طراحی و اجـرا خواهد 

 . شد
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمدی در پایان دومین نشسـت سـتاد کاشـت محصوالت شـتوی 
ایـن شهرسـتان افـزود: یکـی از اهـداف اجـرای ایـن طـرح مقایسـه و انتخاب 

رقمی اسـت کـه باالتریـن عملکرد در سـطح را داشـته باشـد. 
وی تصریـح کـرد: زمان رسـیدن، کیفیت، میزان کاه دهی و میـزان مقاومت در 
برابـر آفـات و بیماری هـا نیز در اجـرای طرح PVS گندم مقایسـه خواهد شـد، 
تـا در نهایـت بـه صرفه تریـن نـوع گنـدم بـا توجه بـه اقلیـم منطقه بـه  عنوان 

بـذر انتخاب و در اختیار کشـاورزان قـرار گیرد.
بـه گفتـه وی مدیریـت زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 

اجـرای ایـن طـرح مشـارکت و نظارت هـای الزم را خواهـد داشـت.

خسارت 225 میلیارد تومانی تگرگ به کشاورزی 
قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: بـه دنبال وقـوع تگرگ 
و طوفـان عصـر جمعـه دوازدهـم مهرمـاه، 225 میلیـارد تومان بـه محصوالت 
و تاسیسـات زیـر بنایـی بخـش کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت وارد شـده 

ست.  ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: تگـرگ و طوفان بـه هفت زیر بخـش باغبانـی، زراعت، 
دام، طیـور، زنبـور عسـل، جـاده بیـن مزاع، سـاختمان و تاسیسـات کشـاورزی 

خسـارت وارد کرده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: ایـن رخـداد باعث ایجـاد خسـارت های غیر 
قابـل جبـران در سـطح 7 هـزار و 350 هکتـار هکتـار از محصـوالت زراعـی و 

باغـی شـامل کنجـد، برنـج، حبوبـات، ذرت، جالیـز، مرکبات و نخیات شـد. 
بـه گفتـه وی، همـه باغ هـا و مـزارع مناطق خسـارت دیـده در مرحله برداشـت 
بـوده انـد کـه محصـوالت آنـان از بیـن رفتـه یا بـه دلیـل آسـیب های تگرگ 

غیـر قابل برداشـت شـده اند. 
همتـی بـا اشـاره بـه سـهم 6 میلیـارد تومانـی خسـارت وارده بـه بهره بـرداران 
بخـش دام، طیـور و زنبـور عسـل، بیـان کرد: در ایـن حادثه بیـش از 500 راس 
دام سـبک و ده هـزار کلنـی زنبـور عسـل از بیـن رفته یا خسـارت دیده اسـت. 
بـه گفتـه وی دامـداری روسـتایی و عشـایری و همچنین زنبورداری از مشـاغل 
پـر خطر بخش کشـاورزی اسـت کـه ضمـن تولیدات قابـل توجه خود همیشـه 
در معـرض حـوادث غیـر مترقبـه بـوده کـه طراحـی و اجـرای بیمـه فراگیـر 

محصـوالت کشـاورزی در حمایـت از ایـن بخـش موثـر خواهـد بود. 
قیروکارزیـن از قطب هـای مهـم کشـاورزی در اسـتان فـارس بوده که بـا تولید 
قریـب بـه 750 هـزار تـن محصـوالت زراعـی، باغی و دامـی، 40 درصـد تولید 
لیمـو تـرش، 54 درصـد تولیـد لیمو شـیرین، 45 درصـد تولید خرمـا، 30 درصد 

لوبیـا و 20 درصـد کنجـد اسـتان فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت. 

برداشت آلوئه ورا برای اولین بار در قیروکارزین
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی افـزر گفـت: پنـج هکتـار از اراضـی ایـن بخش 
بـا هـدف تغییـر الگـوی کشـت و ترویـج کاشـت گیاهـان دارویـی بـه آلوئه ورا 

اختصـاص یافتـه کـه برداشـت آن بـرای اولیـن بـار آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
امیـن پـور حمـزه جعفـر بیگلو افـزود: پیش بینـی می شـود از هر هکتـار مزرعه 
آلوئـه ورا بیـش از 35 تـن بـرگ و بالـغ بـر 80 هـزار پاجـوش به دسـت آید که 
بـا توجـه بـه شـرایط بـازار مدیریـت زمـان برداشـت محصـوالت امـکان پذیـر 

بود.  خواهـد 
وی بـا بیـان اینکـه طبیعت مـورد نیاز آلوئه ورا گرماسـت و سـرما دشـمن اصلی 
ایـن گیـاه اسـت، اظهـار کـرد: آلوئـه ورا در مقابـل تنـش آبـی مقـاوم و بـرای 

کاشـت و برداشـت نیـز تجهیـزات خاصـی نیاز نـدارد. 
پورحمـزه بـا اشـاره بـه اینکـه آلوئـه ورا در مقابـل نـور مسـتقیم و تابـش زیـاد 
آفتـاب حسـاس بـوده، از خود واکنـش نشـان داده و برگ هایش بـه رنگ قهوه 
ای درمی آیـد، تاکیـد کـرد: کشـت تـوام ایـن گیـاه در نخیـات یـا اسـتفاده از 
سـایبان تـوری به منظـور افزایش کیفیـت محصول و بازار پسـندی آن ضروری 

ست.  ا

ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: آلوئـه ورا بـه دلیـل قابلیـت فـرآوری بـاال، زمینه 
مناسـبی بـرای اشـتغال زایی دارد کـه ضمـن توسـعه کشـت آن می تـوان بـا 
سـرمایه گذاری در صنایـع تبدیلـی و غذایـی بازارهـای صادراتـی را در اختیـار 

 . فت گر
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برداشت لیمو شیرین
 از بزرگ ترین قطب تولید ایران

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه سـطح 5500 
هکتـاری باغ هـای لیمـو شـیرین در ایـن شهرسـتان گفـت: از ابتدای آبـان ماه 
برداشـت لیمـو شـیرین از بـزرگ ترین قطب تولیـد این محصول در ایـران آغاز 

و تـا پایـان بهمـن مـاه نیز ادامـه خواهد داشـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: پیش بینی می شـود بیـش از 270 هزار تن لیمو شـیرین 
برابـر بـا 27 درصـد سـهم تولیـد جهانـی از باغ هـای ایـن شهرسـتان تولیـد و 

روانـه بازارهـای داخلی و خارج از کشـور شـود. 
بـه گفتـه وی قیروکارزیـن بـا میانگیـن تولیـد 49 تن لیمـو شـیرین در هکتار و 
سـهم 43 درصـدی از تولید، رتبه نخسـت تولید در کشـور را به خـود اختصاص 

است.  داده 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه لیمـو شـیرین قیروکارزیـن از مرغـوب ترین 
لیمو شـیرین کشـور اسـت، تصریح کرد: سـازگاری و تناسـب آب، خاک و اقلیم 
قیروکارزیـن بـا درخـت لیمـو شـیرین موجب شـده محصـول از کیفیـت و تناژ 

تولیـد ممتـازی برخوردار باشـد. 
همتـی بـا تاکیـد بـر اهمیـت ورود صنایـع غذایـی و تبدیلـی در فـرآوری لیمـو 
شـیرین ابـراز کـرد: عـدم امـکان نگهـداری لیمـو شـیرین بـرای بلند مـدت در 
سـردخانه موجـب شـده در فصـل برداشـت ایـن محصـول بـا قیمـت واقعی از 

باغـداران خریـداری نشـده و بهـره بـرداران متضرر شـوند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بیـان کرد: توسـعه صنایع درجه 
بنـدی و بسـته مرکبـات در شهرسـتان موجـب افزایـش بـازار پسـندی و بهبود 
ارزش افـزوده بـرای محصـول خواهـد شـد که تـا کنـون 6 واحد در ایـن زمینه 

فعال هسـتند. 

کاشت کلزا در قیروکارزین آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز کاشـت مکانیـزه دانـه 

روغنـی کلـزا در اراضـی ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: کاشـت این محصـول از اواخـر مهر آغـاز و تـا اوایل آذر 
مـاه ادامـه خواهد داشـت و پیـش بینی می شـود 600 هکتار از مزارع به کشـت 

ایـن محصول اختصـاص یابد. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه افزایـش 30 درصدی سـطح تعهد کاشـت کلزا 
در این شهرسـتان نسـبت به سـال گذشـته، افزود: که تا کنون قرار داد کاشـت 

بیـش از 300 هکتار کلزا منعقد شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بـه منظور افزایش سـطح زیر کشـت و تحقق اهـداف کان، 
تمهیـدات ویـژه ای بـرای کشـاورزان کلزا کار پیش بینی و اجرایی شـده اسـت 
کـه می تـوان بـه پرداخت تسـهیات پنـج میلیـون تومانی بـه ازای هـر هکتار 

کاشـت کلزا اشـاره کرد. 
بـه گفتـه همتـی آموزش هـای الزم حین عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت، 
هـد  دارای  کمباین هـای  بـا  مکانیـزه  برداشـت  پایـه،  کودهـای  تخصیـص 
مخصـوص کلـزا، اولویـت دریافـت هـر نـوع یارانـه و تسـهیات تخصیصـی، 
خریـد تضمینـی و پرداخـت بـه موقـع مطالبـات کشـاورزان از دیگر مشـوق ها 

بـرای کلـزا کاران خواهـد بـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با تاکیـد بر اهمیـت نقش بیمه 
محصـوالت کشـاورزی در کاهـش خطـرات تولید در سـال های پر خطـر، بیان 
کـرد: امـکان تهاتر سـهم بیمه گـذار در بیمـه محصول کلـزا با دیگـر مطالبات 

کشـاورزان از صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی فراهم شـده اسـت. 
جلوگیـری از خـروج ارز کشـور و کاهـش وابسـتگی بـه خـارج، پایـداری تولید 
گنـدم و افزایـش حداقـل 20 درصـدی عملکـرد گنـدم و کاهـش بیماری های 

گنـدم در کشـت بعـدی از مزایـای کاشـت کلزا اسـت. 
کشـاورزان قیروکارزینـی در سـال زراعـی گذشـته از 388 هکتار مـزارع کلزای 
خـود یـک هـزار تـن دانـه روغنی کلـزا تولیـد و تحویل مراکـز خریـد داده اند.

کاشت گندم و جو در قیروکارزین آغاز شد
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از آغـاز کاشـت گنـدم و جـو در سـطحی بالـغ بـر 4000 هکتـار از اراضـی 
زراعـی ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بهترین زمان کاشـت گنـدم و جو در 

قیروکارزیـن از ابتـدای آبـان مـاه تـا نیمـه آذر ماه اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمـدی افـزود: بـر اسـاس پیـش بینی هـای انجـام شـده بیش از 
1200 تـن بـذر گنـدم بـه منظـور کاشـت مورد نیـاز بوده کـه تا کنـون صد تن 
بـذر گنـدم گواهی شـده از ارقام مهـرگان، سـیروان و چمران 2 خریـداری و در 

حـال توزیع اسـت. 
بـه گفتـه وی رقم مهـرگان، از لحـاظ میانگین عملکرد نسـبت بـه رقم چمران 
برتـری 19 درصـدی داشـته و تحمـل نسـبتا خـوب آن بـه گرمای آخـر فصل، 
زود رسـی نسـبی، مقاومـت بـه بیمـاری زنـگ و ریـزش دانـه از ویژگی هـای 

بارز آن هسـت. 
احمـدی بـا تاکید بر اسـتفاده از بذور گواهی شـده به منظور کاشـت محصوالت 
زراعـی تصریـح کـرد: تفـاوت قیمـت بـذور گواهـی شـده با بـذر خـود مصرفی 
و نگرانـی برخـی کشـاورزان از عـدم تامیـن بـه موقع بـذر گواهی شـده موجب 

افزایـش اسـتفاده بذر خـود مصرفی می شـود. 
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
بـا اشـاره بـه اهمیـت آمـار و اطاعـات جهـت برنامه ریزی هـای کوتـاه و بلند 
مـدت، بیـان کرد: گنـدم از محصـوالت راهبردی اسـت و کشـاورزان گندم کار 
بـه منظـور بهـره منـدی از تسـهیات و نهاده هـای یارانـه دار نسـبت به اعام 

اطاعـات کشـت جهـت ثبت در سـامانه پهنـه بندی اقـدام کنند.
 در سـال زراعـی گذشـته 909 بهـره بـردار شهرسـتان قیروکارزین در سـطحی 
بالـغ بـر 3400 هکتـار بیش از 14 هزار تـن گندم با میانگیـن 4.2 تن در هکتار 

تولیـد کردند.

آغاز برداشت لوبیا از مزارع قیروکارزین
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: از ابتـدای آبـان مـاه 
برداشـت لوبیـا چشـم بلبلی قیری از سـطح قریب بـه 700 هکتار از مـزارع این 

شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: بـا توجه بـه وقع خسـارت طوفـان و تگـرگ در مهر ماه 
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گذشـته پیـش بینـی می شـود تولیـد ایـن محصـول نسـبت بـه سـال گذشـته 
کاهـش 50 درصـدی داشـته و فراتـر از 400 تن نباشـد. 

ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: عملیات برداشـت لوبیا چشـم  بلبلي قیـري ابتدا 
بـه  صـورت تـر بـراي تـازه  خـوري انجـام و برداشـت نهایـي این محصـول به  
صـورت خشـک زمانـي که حـدود 90 درصـد غاف ها تغییـر رنـگ داده انجام 

می شـود.
همتـی تصریـح کـرد: لوبیـا چشـم بلبلـی از کشـت های تابسـتانه، مقـاوم بـه 
خشـکی و از آنجـا کـه خشکسـالی های اخیـر کشـاورزان را بـا چالـش جـدی 
مواجـه کـرده جایگزینـی کاشـت آن بـا محصوالت پـر آب بر مثـل ذرت مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت. 
بـه گفتـه وی بـرای رعایـت یـک برنامه تنـاوب زراعـی اصولی و صحیـح باید 
از گیاهـان خانـواده بقـوالت مثـل لوبیـا و ماش در کاشـت محصـوالت زراعی 

بهـره برد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـان اینکـه لوبیـا چشـم  
بلبلـي قیـري یکـي از حبوبات ارزشـمند اسـت، بیان کـرد: عاوه بـر دارا بودن 
محاسـن گـروه حبوبـات، از نظر غذایـي نیز به  واسـطه دارا بودن اسـید فولیک 

فـراوان و عوامـل نفـخ  زاي کمتـر، نسـبت بـه سـایر حبوبات متمایز اسـت.
لوبیـا چشـم بلبلـی قیـری ریـز، رنگ روشـن، بیضـوي، زود پـز و با طعـم ویژه 
خـود از بـازار پسـندي بسـیار مطلوبـي برخـوردار کـه منطقـه جغرافیایـي مورد 
کشـت آن گسـتره اي بیـش از 1500 هکتار مجـاور با رودخانه قره آغاج اسـت 
کـه آبادي هـاي وجشـک، بیان، جـورکان، سرچشـمه، عزیـز آباد نجـف آباد را 

می گیرد.  بـر  در 

درآمد با صرفه برای کشاورز در کاشت کلزا
فرمانـدار شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر حمایـت همـه جانبه از کاشـت 
راهبـردی دانـه روغنـی کلزا و تاش برای توسـعه کشـت آن، گفت: گسـترش 
کاشـت کلـزا ضمـن اینکه در آمـد با صرفـه ای برای کشـاورز فراهـم می کند 
موجـب رونـق تولیـد و کاهـش هزینه هـا در بخش صنایع کشـور خواهد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
علـی محمـد کریمـی در بازدیـد از مزرعـه 106 هکتـاری در حال کاشـت کلزا 
کـه در اسـتان فـارس بـه لحاظ یکپارچگـی کم نظیر اسـت، افـزود: افزایش در 
سـطح زیـر کشـت کلـزا و بهبـود میانگین تولیـد دانـه در هکتار یـک ضرورت 

ملـی بـوده کـه در قیروکارزیـن نیز پیگیـری و اجرا می شـود. 
بـه گفتـه وی تحقـق اهـداف توسـعه ای در کاشـت دانـه روغنـی کلـزا ضمن 
کاهش وابسـتگی در تامین روغن خوراکی به خارج از کشـور و بهبود معیشـت 
خانـوار کشـاورز، اطاعت کامـل از منویات مقـام معظم رهبری و سیاسـت های 

اباغـی از طـرف ایشـان در بخش کشـاورزی نیـز خواهد بود. 
اجرایـی شهرسـتان  دسـتگاه های  تمـام  کـرد:  تصریـح  مسـئول  مقـام  ایـن 
قیروکارزیـن دخیـل در توسـعه کاشـت کلـزا ملـزم بـه تسـهیل امـور مرتبط با 
ایـن موضـوع بـوده تا اهـداف برنامـه ریزی شـده در سـطح شهرسـتان فراهم 

شـود. کریمی اظهـار کـرد: اداره منابـع آب شهرسـتان قیروکارزیـن بـر اسـاس 
برنامـه زمـان بنـدی شـده نسـبت بـه رهـا سـازی و تامیـن آب از سـد سـلمان 
فارسـی اقـدام خواهـد کرد تا کشـاورزان کلـزا کار ذی نفـع از رودخانـه بهترین 

بهـره وری ممکـن را داشـته باشـند. 
فرمانـدار شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: بـا توجـه به نیـاز آبی کمتـر کلزا 
نسـبت بـه دیگـر محصـوالت غلـه ای مثـل گنـدم و بـا توجـه بـه کـم آبـي و 
ضـرورت صیانـت از منابـع آبـي موجـود، کاشـت محصـول راهبـردی کلـزا مي 
توانـد نقـش مهمـي در تحقـق این ضـرورت و همچنیـن رونق تولید و اشـتغال 
داشـته باشـد. در ایـن بازدید مهدی همتی مدیـر جهاد کشـاورزی و عبداهلل خیر 
اندیـش رئیـس اداره منابـع آب نماینـده عالی دولـت در شهرسـتان قیروکارزین 

را همراهـی می کردنـد. 

رها سازی 75 هزار قطعه بچه ماهی در استخر های 
دو منظوره

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: 75 هـزار قطعـه بچـه 
ماهـی گرمابـی از انـواع کپور و آمـور در اسـتخرهای دو منظوره آب کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان رها سـازی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان رهـا سـازی بچـه ماهیـان 
گرمابی در مقایسـه با مدت زمان مشـابه در سـال گذشـته افزایش 10 درصدی 
دارد، افـزود: پیـش بینـی می شـود تولید ماهـی در اسـتخر های دو منظوره طی 

سـال جـاری از مـرز 110 تن فراتـر برود. 

وی بـا بیـان اینکـه پـرورش ماهـی در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی مانع 
رشـد جلبک هـا در اسـتخر می شـود، بیـان کـرد: ایـن روش باعث غنی شـدن 
آب خروجـی اسـتخر جهـت مصـارف زراعی و باغی شـده و میـزان مصرف کود 
را تـا حـدودي کاهـش مي دهد که از نظر زیسـت محیطي نیز ارزشـمند اسـت.
همتـی اظهـار کـرد: ایـن شهرسـتان از پتانسـیل بالقـوه ای در تولیـد ماهیـان 
گرمابـی برخـوردار اسـت کـه ترویـج روش هـای نویـن پـرورش ماهـی باعـث 

افزایـش میـزان تولیـد و کاهـش هزینه هـای آن می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: طـرح پـرورش ماهـی 
گرمابـی درون قفـس در اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی برای اولین بار در اسـتان 
فـارس، در ایـن شهرسـتان اجرایی شـد که ایـن روش عاوه بر رفع مشـکات 
صیـد، مشـروط بـه اسـتفاده از تجهیـزات آبـزی پروری موجـب ارتقـاء مدیریت 
پـرورش ماهـی شـده به نحوی کـه در یک قفـس 100 متر مربعی شـاهد بیش 

از 10 برابـر افزایـش تولیـد خواهیم بود.
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آفت سوسک حنایی نخیالت با پهباد 
شناسایی می شود

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از به 
کار گیـری پهبـاد مجهـز بـه دوربین هـای حسـاس بـه حـرارت در شناسـایی 
نخیـات مشـکوک بـه آلودگـی سوسـک سـرخرطومی حنایی خرمـا خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی گفـت: سـنجش از راه دور با اسـتفاده از سنسـورهای حرارتی 
از جدیدتریـن  بـا تصاویـر ماهـواره ای  تلفیـق آن  بـر پهبـاد و  نصـب شـده 

فناوری هـای تشـخیصی مـورد اسـتفاده اسـت.

ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: شناسـایی سـریعتر نخیـات در مراحـل ابتدایی 
آلودگـی بـه آفـت سـرخرطومی حنایی و مبارزه موثـر و کم هزینه تـر از مزایای 

ایـن روش خواهـد بود. 
فامـرزی بـا بیـان اینکه اسـتفاده از سنسـور های شـنوایی، سـگ های ردیاب 
سوسـک  ردیابـی  در  نویـن  روش هـای  از  سوسـک  جـاذب  فرمون هـای  و 
سـرخوطومی حنایی خرمـا اسـت، افـزود: پهبـاد در شناسـایی آفـت در برخی از 

کشـور ها اسـتفاده شـده و تجربـه موفقـی داشـته اسـت. 
وی بیـان کـرد: ایـن فـن آوری بومی سـاخت شـرکت های دانـش بنیـان بوده 
کـه قـرار اسـت از طـرف سـازمان حفظ نباتـات کل کشـور در شهرسـتان های 

جنوبـی اسـتان فـارس آلـوده بـه آفت بـه کار گرفته شـود. 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن افزود: 
تمامی روش هـای شناسـایی، ردیابـی و مبـارزه مـورد اسـتفاده تکمیـل کننـده 
یکدیگـر بـوده و موجـب شناسـایی و مبـارزه در سـریع ترین زمان ممکن شـده 

تـا نخیـات متحمل کمترین خسـارت شـوند. 
سوسـک سـرخرطومی حنائی از تابسـتان 96 در چهـار قطعه بـاغ واقع در منطقه 
دشـت الر از توابـع شهرسـتان قیروکارزیـن شناسـایی کـه تـا کنـون منجـر به 
حـذف 9 اصلـه و انجـام اقدامات درمانی در بیش از 108اصله نخل شـده اسـت. 

بذور خود مصرفی بوجاری و ضد عفونی شوند
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
تاکیـد بـر مصـرف بـذور گواهـی شـده، گفـت: کشـاورزان اگر بـه هـر دلیل از 
بـذر گواهـی شـده اسـتفاده نکردنـد، بایـد بذر خـود مصرفـی را بوجـاری و ضد 

کنند.  عفونـی 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی افـزود: بنـا بـه آمـار بیـش از 10درصـد گنـدم تولیـدی ایـن 
شهرسـتان بـه منظـور خـود مصرفـی و اسـتفاده بـذری نگهـداری شـده کـه 
مدیـران پهنـه و کلینیک هـای گیاه پزشـکی فعـال آمـاده ارائـه راهنمایی الزم 

جهـت ضـد عفونـی بذورخواهنـد بود.
وی توضیـح داد: بـه منظـور ضـد عفونی بذور گنـدم و جو معمـوال از قارچ کش 

ʺکاربندازیـمʺ با دز مصرفی دو در هزار اسـتفاده می شـود. 
بـه گفتـه وی مصـرف بـذر گواهي شـده در کاشـت محصـوالت زراعـی نقش 
اساسـي در افزایـش تولیـد و تامین غذاي مـردم دارد و اسـتفاده از بذرهای خود 

مصرفـی می توانـد موجـب کاهـش عملکـرد و افزایـش هزینه تولید شـود. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره به اینکـه عملیات اختاط سـم با بـذر باید به وسـیله 
دسـتگاه های ضـد عفونـی انجـام شـود، تصریـح کـرد: بـه علت محـدود بودن 
مـدت زمـان اثـر سـم، از نگهـداری بذور ضـد عفونی شـده به مـدت طوالنی و 

در شـرایط نامطلـوب انبار اجتنـاب کرد. 
فامـرزی بیـان کـرد: در صورتـي کـه ضـد عفونـی بـذور بـه صـورت صحیح 
انجـام نشـود آلودگـي توسـط عوامـل بیمـاري در زمان سـبز شـدن بـذر اتفاق 
افتـاده و در زمـان رشـد بوته، بیماري به طور سیسـتمیک گسـترش و در نهایت 

موجـب کاهـش کمـی و کیفـی تولیـد محصول مي شـود.
قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  نباتـات  حفـظ  مسـئول 
اظهـار کـرد: رعایـت نـکات ایمنـی در زمان ضـد عفونی بـذور حیاتی بـوده که 
مهم تریـن آن اسـتفاده از دسـتکش و ماسـک، شستشـوی دسـت و صـورت با 
آب و صابـون پـس از ضـد عفونـی و عدم اسـتفاده از بذور ضد عفونی شـده به 

منظـور آرد یـا خوراک دام اسـت.
سـطح زیر کشـت گنـدم سـاالنه در قیروکارزیـن قریب بـه 4000 هـزار هکتار 
کـه حـدود 16 هـزار تـن گنـدم از ایـن مـزارع تولیـد و تحویـل مراکـز خریـد 
می شـود؛ عـدم اسـتفاده از بـذر گواهـی شـده می توانـد بـر اقتصـاد خانـوار 

کشـاورز اثـر منفی داشـته باشـد. 

زوال مرکبات تهدیدی برای باغ های قیروکارزین
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
اشـاره بـه اینکـه بیـش از 900 هکتار از سـطح 11 هـزار هکتـاری مرکبات این 
شهرسـتان دچـار عائـم زوال مرکبات اسـت، گفـت: در صورت عـدم مدیریت 
ایـن عارضـه تولید محصـول به نحو معني داري تحت تاثیر قرار خواهـد گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی در حاشـیه کارگاه آموزشـی بیماری هـا، خشـکیدگی و زوال 
مرکبـات، بـا بیـان اینکـه عارضه مذکـور از سال 1390 در باغ هـای مرکبات 
قیروکارزیـن مشاهده شـده، افـزود: ضعف شدید، باردهـی کـم، تاخیـر در رشد 
بهاره و بـروز عائم کمبود عناصـر غذایـی در برگ ها از نشـانه های بیمـاری 

زوال مرکبـات اسـت. 
بـه گفتـه وی کاهش کمي، کیفـی و کوچک ماندن میوه ها، زردی، لولـه شـدن 
و ریـزش برگ هـا و خشـکیدگی سـر شـاخه ها از دیگـر نشـانه های زوال در 

اسـت.  مرکبات 
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او بـا تاکیـد بـر بازدید منظـم از درختان مرکبات در منطقه توسـط شـبکه های 
افـزود: وضعیـت برگ هـا، سرشـاخه ها  مراقبـت و بررسـی میـزان شـادابی، 
لـزوم  و در صـورت  ریشـه مرکبـات  بررسـی وضعیـت سـامت  میوه هـا،  و 
نمونه بـرداری از بـرگ، میوه و ریشـه درختان مشـکوک، از روش هـای ردیابی 

ایـن عارضه هسـتند. 

کاهش زوال مرکبات با استفاده از 
پوشش سایبان 

فامـرزی کشـت مخلـوط نخیـات و مرکبـات، اسـتفاده از سـایبان تـوری در 
باغ هـا وکاشـت پایه هـا و ارقـام متحمـل بـه تنـش گرمایـی را از راهکارهـای 
کاهـش خسـارت زوال برشـمرد و افـزود: اسـتفاده از نهال هـای کاما سـالم و 
گواهـی شـده، رعایـت مـوارد قرنطینـه ای، اصـاح بافـت خاک های سـنگین 
از طریـق افـزودن مـواد آلـی و ایجـاد زهکـش در باغ ها بـه منظـور ممانعت از 

تجمـع آب در اطـراف ریشـه در جلوگیـری از ایـن عارضـه موثر اسـت. 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با بیان 
اینکـه درختـان مبتـا بـه زوال بـا میزان خشـکیدگی شـدید باید حذف شـوند، 
توضیـح داد: هرس شاخه هاي خشک و ضعیف درختان مبتـا بـه عارضـه و از 
بین بردن آن هـا به منظور ایجاد تعادل بین اندام هاي هوایي و ریشه درخت در 

درمـان مفید خواهـد بود.
فامـرزی افـزود: اجتناب از سمپاشي هاي بي رویـه در باغ هـای مرکبات به 
منظور جلوگیري از مسمومیت درختان و خاک همچنین آبیاري درختان مرکبات 
در گرمتریـن سـاعات روز خصوصـا زمانـی کـه دما بـه بـاالی 35 درجه سانتي 

گراد می رسـد، از دیگـر توصیه هـا در مدیریـت زوال مرکبـات اسـت.
بـه گفتـه وی عارضه زوال مرکبـات در قیروکارزین باعث پژمردگی، سـوختگی 
شـدید بـرگ، پوکـی میوه ها، ریـزش میوه و حتی مـرگ درختان شـده که این 
صدمـات در درختـان لیمو لیسـبون )خاگی( و لیمو ترش بیشـتر دیده می شـود.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: در صورت مشاهده عائم زوال و بروز حالت 
پژمردگي در درختان، برداشت سریع میوه ها به منظور جلوگیري از فشار بیشتر 

به ریشه ها نیـز در کنتـرل عارضـه زوال مرکبـات موثـر اسـت. 
کارگاه آموزشـی خشـکیدگی و زوال مرکبـات بـا حضـور بهـادر صحـت فـرد 
کارشـناس مسـئول مرکبـات مدیریـت حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و تعـدادی از کارشناسـان و باغـداران در مرکـز خدمـات جهـاد 

کشـاورزی افـزر برگزار شـد.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

آغاز برداشت انار از باغ های کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت انـار از 2600 هکتار 

باغ هـای ایـن شهرسـتان آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکه عملیـات برداشـت از اوایل آبان مـاه آغاز و تـا پایان آذر 
مـاه ادامـه خواهـد داشـت افـزود: کازرون بـا تولید سـاالنه حـدود 50 هـزار تن 

انـار، رتبـه پنجـم تولید انار در اسـتان فـارس را دارد.

وی بـا بیـان اینکـه بیشـترین محصول انـار تولید شـده مربوط به منطقه شـاپور 
اسـت، اظهـار کـرد: مهمتریـن ارقـام انـار تولیـدی در ایـن شهرسـتان ربـاب، 
اتابکـی و میخـوش اسـت کـه رقـم ربـاب مرغوب تریـن انـار ایـن منطقـه بـه 

می رود.  شـمار 
رشـیدی گفـت: محصول برداشـت شـده عـاوه بر عرضـه در بازار هـای داخلی، 

بـه کشـور های حاشـیه خلیج فـارس و آسـیای میانـه نیز صادر می شـود. 

برداشت کنجد از مزارع شهرستان کازرون 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغـاز عملیـات برداشـت محصول 
کنجـد از سـطح 300 هکتـار مـزارع این شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی گفـت: برداشـت کنجـد از نیمه دوم مهـر ماه آغـاز و تا پایـان آبان ماه 

ادامه خواهد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه میانگیـن برداشـت محصـول کنجـد در شهرسـتان کازرون 
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یـک تـن در هـر هکتار اسـت، افزود: براسـاس پیـش بینی ها بیـش از 300 تن 
کنجـد در ایـن شهرسـتان تولید خواهد شـد.

رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین سـطح زیرکشـت کنجـد در شهرسـتان 
کازرون بـه بخـش جـره و بـاالده اختصـاص دارد، تصریـح کـرد: محصـول 
تولیـدی عـاوه بـر مصـرف داخلـی در شهرسـتان کازرون و اسـتان فـارس به 

اسـتان یـزد نیـز صـادر می شـود.

افزایش خسارت آتش سوزی به منابع طبیعی 
کازرون

اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کازرون گفـت: میـزان  رئیـس 
آتش سـوزی و خسـارت وارده بـه منابـع طبیعی این شهرسـتان نسـبت به مدت 

مشـابه در سـال گذشـته افزایـش 3 برابری داشـته اسـت. 
کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
مجتبـی ایـران محبـوب افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون نزدیـک بـه 
137هکتـار از مراتـع و جنگل هـای کازرون دچـار آتـش سـوزی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در برخی موارد سـودجویان با هدف سـاخت و سـاز غیرمجاز 
اقـدام بـه آتـش زدن مراتـع و جنگل هـا می کننـد، اظهـار کـرد: سـهل انگاری 
مـردم بومـی در روشـن کـردن آتـش بـه منظـور پخـت و پـز و رعایـت نکردن 

اصـول فنـی در ایجـاد آتـش بی تاثیر نیسـت. 
ایـران محبـوب گفـت: در ایـن آتـش سـوزی ها، درختـان بلـوط، بـادام کوهی، 

بنـه، کیکـم و بوته هـای مرتعـی غیـر بیابانـی از بیـن رفتـه اند.

قلع و قمع یک صد اصله درخت غیرمجاز
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کازرون از قلـع و قمع یک 

صـد اصله درخت کاشـته شـده غیرمجـاز خبر داد.

کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـید مجتبـی ایـران محبـوب اظهار کـرد: با تـاش و جدیـت نیرو هـای یگان 
حفاظـت منابـع طبیعـی شهرسـتان کازرون 5000 متـر مربـع از زمین های ملی 
متصرفـی واقـع در پـاک َجـروق بخـش جـره و بـاالده شهرسـتان کازرون از 

دسـت متجـاوزان و سـودجویان خـارج و بـه بیـت المـال بازگردانده شـد. 
وی افـزود: در عملیـات گشـت و مراقبت هـای شـبانه روزی از زمین هـای منابع 
ملـی کـه از سـوی نیرو های یـگان حفاظت صـورت می گیرد، گزارشـی در این 
منطقـه مبنـی بر تسـطیح زمین هـا در دامنه کـوه، حفر گودال و کاشـت درختان 

به صـورت شـبانه از جانب مامورین دریافت شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: پـس از بازدیـد و هماهنگی هـای الزم با مقام 
قضایـی بـه منظـور اجـرای مـواد قانون حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگل ها و 
مراتـع، نیرو هـای یـگان حفاظـت نسـبت بـه قلـع و قمع درختان کاشـت شـده 

غیرمجـاز و آزاد کـردن زمین هـای منابـع ملی اقـدام کردند.
ایـران محبـوب بیان کرد: مردم در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در طبیعت، 

مراتـب را بـه شـماره تلفن 1504 یـگان امداد جنگل و مرتـع گزارش دهند.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

برداشت انگور از باغات کوار
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، گفت: برداشـت 
انگـور رقـم یاقوتـی در این شهرسـتان از اواخر خردادمـاه آغاز و تا اواسـط آبان 

مـاه بـا رقم ریـش بابـا پایـان می یابد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، لیـا 
جعفـری افـزود: 80 درصـد از ارقـام انگـور ایـن شهرسـتان ریـش بابـا و رطبی 

اسـت کـه مصرف تـازه خـوری دارد. 
وی اظهـار کـرد: بـه لحـاظ شـرایط آب و هوایـی و خـاک مرغـوب رقـم ریش 
بابـا، عمـده رقـم انگـور ایـن شهرسـتان دارای کیفیـت بسـیار عالـی و ظرفیت 

خاصی بـرای برندسـازی دارد.
کـوار بـا سـطح زیرکشـت 5900 هکتـار باغ هـای انگـور و تولید سـاالنه بیش 
از 120 هـزار تـن محصـول یکـی از شهرسـتان های مهم و قطب عمـده تولید 
انگـور اسـتان فـارس اسـت، ارقـام انگـور ایـن شهرسـتان شـامل ریـش بابـا، 

رطبـی، یاقوتی، عسـکری سـیاه و سـمرقندی اسـت.

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

آغازبرداشت عسل از 7000 کندو 
در شهرستان گراش

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت: بـر اسـاس پیـش بینی هـا، 
برداشـت  ایـن شهرسـتان  از 700 کنـدوی  از 20 تـن عسـل  بیـش  امسـال 

می شـود.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار بـا بیـان اینکه ارزش این میزان عسـل تولیـدی 10 میلیارد ریال اسـت، 
افزود: برداشـت عسـل سـاالنه از نیمه مهرماه در شهرسـتان گراش شـروع و تا 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

اواسـط آبان مـاه ادامه دارد.
اوایـل  از  کشـور  گوناگـون  نقـاط  از  کنـدوداران  سـاله  همـه  وی  گفتـه  بـه 
شـهریورماه بـه شهرسـتان گـراش مهاجـرت می کننـد و تـا فروردیـن مـاه در 

منطقـه حضـور دارنـد. 
جـوکار تصریـح کـرد: عمـده تولید عسـل شهرسـتان گـراش مربـوط به بخش 
ارد اسـت کـه از دالیـل آن می توان به پوشـش مرتعـی مناسـب، درختان کنار 

و فعالیت هـای زراعـی و باغـی در ایـن منطقه اشـاره کرد. 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

اجرای عملیات بازسازی جاده بین مزارع 
بخش بنارویه 

رئیـس اداره تعاونـی روسـتایی شهرسـتان الرسـتان گفـت: مبلـغ 450 میلیون 
ریـال از محـل خودیاری کشـاورزان بـه منظور اجـرای عملیات بازسـازی جاده 

بیـن مـزارع بخش بنارویه شهرسـتان الرسـتان هزینه شـده اسـت. 

روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
شهرسـتان الرسـتان، احمدرضـا خسـروپور افـزود: بـا پیگیری هـا و نظـارت 
تعاونـی تولیـد گلسـتان بنارویه، جاده بین مـزارع به طول 7 کیلومتـر از ورودی 

بنارویـه بـه سـمت منطقـه دهنـو )برخـوردار( ترمیم و بازسـازی شـد. 
تاکنـون 22 کیلومتـر جـاده بین مزارع در شهرسـتان الرسـتان بازسـازی شـده 
اسـت کـه ایـن علمیـات بـا هزینـه 250 میلیـون ریـال از محـل خودیـاری 
کشـاورزان و 1800 میلیـون ریـال از اعتبـارات دولتـی صـورت گرفتـه و 45 
کیلومتـر دیگـر نیـز باقیمانـده کـه اجـرای آن نیازمنـد 15 میلیارد ریـال اعتبار 

 . ست ا

تولید 200 تن کنجد در الرستان
مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی بخش جویم گفـت: 180 هکتـار از اراضی این 
بخـش بـه کشـت کنجـد اختصـاص یافته و پیـش بینی می شـود میـزان 200 

تـن محصـول کنجد تولیـد و به بـازار مصرف عرضه شـود.
روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
شهرسـتان الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـین بـا بیـان اینکـه برداشـت کنجد به 
صـورت دسـتی توسـط کارگـر انجام می شـود، افـزود: برداشـت کنجـد از نیمه 

دوم مهـر مـاه آغـاز و تـا نیمـه آبـان مـاه ادامـه خواهد داشـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط عملکـرد شهرسـتان الرسـتان 900 کیلوگـرم 
اسـت اظهـار کـرد: محصـول تولیـدی از مـزارع شهرسـتان جمـع آوری و بـه 
منظـور تهیـه انواع فرآورده از جملـه ارده، روغن و حلوا روانه بـازار و کارخانجات 

اسـتان های فـارس و یـزد می شـود.
اوالد حسـین بـا بیـان اینکـه بیشـتر مـزارع منطقـه بـا دسـتگاه کارنده کاشـت 
مسـتقیم و بـه صـورت مکانیزه کشـت شـده اند اظهـار کرد: از جمله مشـکات 
زراعـت کنجـد در شهرسـتان الرسـتان عـدم طراحـی و سـاخت ماشـین آالت 

مناسـب برداشـت محصول اسـت.
بخـش جویـم از توابع شهرسـتان الرسـتان و در 110 کیلومتری این شهرسـتان 

دارد. قرار 

اراضی کشاورزی المرد 
زیرکشت محصول گندم رفت

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد از آغاز کشـت گندم در این شهرسـتان 
داد. خبر 

المـرد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدصـادق فانـی گفت: با تمهیدات اندیشـیده شـده و انجام مراحـل مقدماتی 
قبـل از کاشـت و آماده سـازی زمیـن، فصل زراعی با کاشـت گندم آبـی در این 

شهرسـتان آغاز شـد. 
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: بـا تأمیـن نهاده هـای مـورد نیـاز شـامل 800 
تـن بـذر از ارقـام سـیروان، چمـران 2، مهـرگان و خلیـل و 800 تن کود سـوپر 
فسـفات، اوره و پتـاس عملیـات کاشـت اولیـن مزرعـه در بخش عامرودشـت 

ایـن شهرسـتان انجام شـد. 
وی افـزود: طبـق معمـول همـه سـاله عملیات کاشـت تا نیمـه آذر ادامه داشـته 
و سـطحی بالـغ بـر 3500 هکتـار بـه کشـت گنـدم آبی اختصـاص یابـد و البته 
امیدواریـم بـا نـزول رحمـت الهـی پیـش بینـی می شـود کـه در سـال جـاری 

زراعـی 2500 هکتـار نیـز بـه گنـدم دیـم اختصاص داده شـود. 
فانـی گفـت: عمـده عملیـات کاشـت در ایـن شهرسـتان بـه صـورت مکانیزه و 
توسـط دسـتگاه های کارنـده انجـام می شـود و سـوخت مـورد نیـاز نیـز تامین 
شـده اسـت و برای بهره وری بیشـتر از آب بخشـی از مزارع نیز تحت پوشـش 

سیسـتم آبیـاری نـواری قـرار می گیرد. 
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پیش بینی کاشت 900 هکتار از اراضی شهرستان 
المرد به کلزا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: عملیـات کاشـت محصـول 
اسـتراتژیک کلـزا در اراضـی قابـل کشـت ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمد 
صـادق فانـی تصریـح کرد: با مهیا شـدن شـرایط و زیر سـاخت های الزم بیش 
از آغـاز فصـل زراعی سـال جاری شـامل آماده سـازی زمین و تهیه بـذور مورد 

نیاز این شـرایط مهیا شـده اسـت. 
وی افـزود: تـا کنـون چهار تـن بذر کلـزا از نوع هایـوال 50 توزیع شـده و پیش 
بینـی می شـود سـطحی بالـغ بـر 900 هکتـار به ایـن محصول اختصـاص داده 

شود.
فانـی گفت: در سـال زراعی گذشـته سـطح زیر کشـت کلـزا در این شهرسـتان 
820 هکتـار و مقـدار 1200 تـن محصول برداشـت و تحویل مراکز خرید شـده 

بود.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
13 رقم کلزا در مرودشت کشت شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت 13 رقم جدیـد و هیبرید 
کلـزا در قالـب طرح مقایسـه ارقـام )PVS( در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه طـرح مقایسـه ارقـام کلـزا قبـا نیـز در ایـن 
شهرسـتان اجـرا شـده، گفـت: در ایـن طـرح ارقـام ایرانـی وخارجـی از جملـه 
گابریـا،  دیفـوژن،  بروتـوس،  روهـان،  کودیـاک،  گارو،  آرشـیتکت،  تراویاتـا، 
نفیـس، نیمـا، اوکادی، راپـا و اتـودا در سـطح یـک هکتـار کشـت شـده اسـت.

وی عملکـرد بسـیار بـاال، رشـد اولیـه سـریع در کشـت های تاخیـری، قـدرت 
شـاخه دهـی زیـاد، یکنواختی گل دهی، نداشـتن دانـه ریزی، مقاومت به سـرما 

و آفـت را از مزایـای بیان شـده ارقـام هیبرید برشـمرد.
رحیمی تصریـح کـرد: بـه منظـور اجـرای ایـن طـرح، رعایـت عمـق کاشـت، 
میـزان بـذر مصرفـی، اسـتفاده از کودهـای پایه، کالیبـره کردن دسـتگاه کارنده 

زیـر نظـر کارشناسـان در دسـتور کار قـرار گرفت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت: شناسـایی ارقـام مرغـوب، پـر 
محصـول و سـازگار بـا شـرایط آب و هوایـی و افزایـش راندمان تولیـد در واحد 

سـطح را از مهمتریـن مزایـای اجـرای ایـن قبیـل طرح هـا عنـوان کـرد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه طرح مقایسـه ارقـام یک روش سـاده و کـم هزینه 
اسـت، خاطـر نشـان کرد: این طـرح با همکاری خود کشـاورز و با هـدف بهبود 
عملکـرد انجـام می شـود و از نتایـح بـه دسـت آمـده در این طرح می تـوان در 

ارتقـای عملکرد محصول بهـره گرفت.
بـه گفتـه وی، پـس از پایـان فصـل کاشـت ارقام مناسـب و پرمحصـول جهت 

توسـعه و جایگزیـن ارقـام حسـاس وکـم محصـول بـه کار گرفته خواهد شـد.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیان اینکه اجرای طرح مقایسـه 
ارقـام بـرای سـایر محصـوالت از جملـه ذرت گنـدم و جـو نیـز انجام شـده، بر 

اجـرای دقیـق ایـن طرح ها در راسـتای شناسـایی ارقام پـر بـازده تاکید کرد.

200 هزار نشاء کلزا در مرودشت تولید شد
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره به تولید 200 هزار نشـاء 
کلـزا در ایـن شهرسـتان، گفـت: نشـاءهای کشـت شـده از سـه رقـم دانـوب، 

نپتـون و ناتالی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: بـه منظور ترویج و توسـعه کشـت نشـایی و افزایش طول 
دوره کشـت اسـتفاده از نشـاء در زراعت هایـی کـه ایـن قابلیـت را دارنـد در 

دسـتور کار سـازمان جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته اسـت.
وی اظهـار کـرد: نشـاءهای مذکـور به منظور کاشـت در شهرسـتان مرودشـت 
و سـایر شهرسـتان های اسـتان تولیـد شـده کـه از وضعیـت مطلوبـی برخوردار 

اسـت و در چنـد روز آینـده بـه زمیـن اصلـی منتقل می شـود.
بـه گفتـه وی کاهش میـزان بذر مصرفی، صرفه جویـی 20 درصدی در مصرف 
آب، رفـع محدودیـت تاریـخ کاشـت، ایجاد سـطح سـبز مطلـوب و عملکرد باال 

از مزایای کشـت نشـایی کلزا اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکه یک دسـتگاه نشـاءکار ویژه برای کشـت نشـایی کلزا در 
شهرسـتان مرودشـت در نظـر گرفته شـده اسـت، تصریـح کرد: کاشـت کلزا به 

روش نشـایی برای سـومین سـال در این شهرسـتان اجرا می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت یـادآور شـد: نشـاءهای مذکور در 
بخـش سـیدان ایـن شهرسـتان و با همـکاری معاونت بهبـود تولیـدات گیاهی، 

مدیریـت زراعـت و اتحادیـه تعاونی تولید اسـتان تولید شـده اسـت.

تولید 28 هزارتن انار در مرودشت
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: سـاالنه 28 هزار تـن انار از 

1100 هکتـار باغ های این شهرسـتان برداشـت می شـود.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه برداشـت انـار از اول مهـر آغـاز و تـا اواخـر آبان 
مـاه ادامـه دارد، افـزود: عمـده انار تولیـدی متعلق به سـیدان و فـاروق از توابع 

این شهرسـتان اسـت.
بـه گفتـه وی، مهمتریـن ارقام کشـت شـده در باغ های شهرسـتان مرودشـت، 
انـار شـیرین شـهوار، ربـاب، بریـت، زرد انـار فـاروق، اتابکـی و ملـس فـاروق 

ست. ا
رحیمی اظهـار کـرد: انـار تولیـدی عـاوه بـر مصـرف تـازه خـوری بـه منظور 

تولیـد رب، ترشـی، سـرکه و... مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تاکید کرد: برداشـت انـار در این 

شهرسـتان بـرای بیـش از یـک هـزار نفر اشـتغال موقـت ایجاد کرده اسـت.
رحیمی بیـان کـرد: شهرسـتان مرودشـت بـه دلیل بهـره منـدی از آب و هوای 
معتـدل بـرای پرورش انار بسـیار مناسـب بوده و کشـت و توسـعه باغ های انار 

در ایـن شهرسـتان بـه خوبی امکان پذیر اسـت.

برداشت " بِه " در مرودشت آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: برداشـت "بِـه" از اواخـر 
مهرمـاه آغـاز و تـا پایـان آبـان مـاه ادامـه خواهد داشـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: پیـش بینی می شـود در این شهرسـتان بیـش از 500 تن 

محصـول " بِـه " از 20 هکتـار بـاغ مثمر اسـت.
بـه گفتـه وی، محصـول تولیـدی عـاوه بر تامیـن نیاز شهرسـتان بـه میادین 

میـوه و تـره بـار شـیراز و اصفهان نیز ارسـال می شـود.
رحیمی تصریـح کـرد: رقـم "بِـه" در باغ های مسـن رقـم محلـی و در باغ های 

جدیـد رقم اصفهانی اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت خاطر نشـان کرد: در شهرسـتان 
مرودشـت به دلیل دارا بودن شـرایط مناسـب آب و هوایی بیش از 7000 انواع 

باغ هـای میـوه از جملـه به، سـیب، انار، پسـته و گردو وجـود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
چهارمین جشنواره انار فاروق آغاز به کار کرد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز بـه کار جشـنواره ملـی 
مردمی انـار فـاروق در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیـش بینی می شـود 

بیـش از 30 هـزار نفـر از ایـن جشـنواره بازدیـد کنند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 

عزیـز رحیمی افـزود: جشـنواره انـار فـاروق از یازدهـم آبـان آغـاز و تـا هفدهم 
دارد. ادامـه  آبان 

بـه گفتـه وی در ایـن جشـنواره 50 غرفـه محصوالت کشـاورزی از جملـه انار، 
رب انـار، گـردو و صنایـع دسـتی بـه طور مسـتقیم عرضه می شـود.

رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه برگـزاری جشـنواره انـار موجـب رونق گردشـکری 
در شـهر فـاروق شـده، تصریـح کرد: طی سـه سـال گذشـته پنـج واحـد اقامتی 
بومگـردی در شـهر فـاروق تاسـیس و بـرای 50 نفـر بـه طـور مسـتقیم و غیـر 

مسـتقیم شـغل ایجاد شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی مرودشـت در ادامه افـزود: بانوان عشـایر نیز در حاشـیه 
نمایـش  معـرض  در  را  خـود  دسـتی  صنایـع  و  توانمندی هـا  جشـنواره  ایـن 

گذاشـته اند.
لـزوم وی بـر گسـترش ایـن جشـنواره به سـایر نقـاط شهرسـتان و برای سـایر 
محصـوالت در جهـت شناسـایی توانمندی هـا و اشـتغال زایـی اهالی روسـتاها 

تاکیـد کرد.
شهر فاروق در فاصله 30 کیلومتری شمال مرودشت واقع شده است.

900 تن ذرت شیرین در 
مرودشت تولید شد

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بـال  تـن   900 تولیـد  از  مرودشـت 
از  از سـطح 45 هکتـار  ذرت شـیرین 
شهرسـتان  ایـن  زراعـی  زمین هـای 

داد. خبـر 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشت، 
عزیـز رحیمی گفـت: ذرت شـیرین در 
تنـاوب با گنـدم در اواخر تیرماه کشـت 
و در اواخـر مهرماه برداشـت می شـود. 

وی بـا بیـان اینکـه ذرت شـیرین با دسـتگاه ردیف کار کشـت می شـود، افزود: 
میـزان بـذر مصرفـی برای کشـت این محصـول حـدود 35 کیلوگـرم در هکتار 
اسـت. رحیمی یـادآور شـد: طـول دوره رشـد ایـن گیـاه حـدود 95 تـا 100 روز 
اسـت و بـا توجـه بـه اینکه ایـن گیاه تحمـل یخبنـدان را نـدارد نباید برداشـت 

بـه تاخیـر بیفتد.
 ایـن مقـام مسـئول بـه برداشـت ذرت شـیرین به صورت دسـتچین اشـاره کرد 
و افـزود: بـاال بـودن هزینه کارگـری و کمبود کارگـر در زمان برداشـت از جمله 

مشـکات است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریـح کـرد: محصـول تولیدی 
جهـت فـرآوری و تهیـه کنسـرو بـه کارخانه های صنایع تبدیلی کنسـرو سـازی 

بـه اسـتان های تهـران، اصفهـان و خراسـان رضـوی حمل می شـود.
 ذرت شـیرین از نظـر ویتامین هـای مختلـف غنی و شـامل ویتامین های b، A و 
C اسـت. همچنیـن دارای عناصر معدنی از قبیل کلسـیم، فسـفر، آهن، پتاسـیم 

بـه میزان زیـاد و منگنز می باشـد.

کلزا در اراضی شور مرودشت کشت شد
کارشـناس حفـظ نباتـات مرکـز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت از 
اجـرای کاشـت کلـزا بـا کارنـده کـف کار در چهـار هکتـار از اراضـی شـور این 

منطقه خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مریـم غنـی بـا بیـان اینکه شـوري آب و خـاک از جملـه عوامل محـدود کننده 
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در تولیـد کلـزا مـي باشـد، گفت: توسـعه کشـت کلـزا در ایـن مناطـق منوط به 
تغییـر در شـیوه کاشـت و مدیریـت مزرعه اسـت. 

غنـی تصریـح کـرد: فاروئرهـای کـف کار ویـژه اراضـی شـور جویچه هـای 
عریضـی ایجـاد می کننـد تـا بـذور کلـزا داخـل جویچه هـا کشـت شـوند و در 
نتیجـه بـا توجـه بـه میل حرکت شـوری خاک به سـمت پشـته ها بذور کشـت 

شـده در کـف )جویچه هـا( فضـای مناسـبی بـرای رشـد خواهنـد داشـت.
کارشـناس حفـظ نباتـات مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت 
بـا اشـاره به شـوری بـاالی ایـن مـزارع، افزود: بـه واسـطه تاثیر منفی شـوری 
بـر جوانـه زنـی بـذور کلزا، میـزان مصرف بـذر بیشـتر از میزان معمـول در نظر 

می شـود. گرفته 

کشت گندم و جو در مرودشت آغاز شد
تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت  مسـئول 
گفـت: کشـت گنـدم و جـو پائیزه در این شهرسـتان بر اسـاس تقویـم زراعی از 

نیمه هـای آبان مـاه آغـاز و تـا اواخـر آذر مـاه ادامـه خواهـد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
جـال نوجـوان با اشـاره به احتمـال بارش هـای زود هنگام فصل پاییز نسـبت 
بـه سـال گذشـته، افـزود: کشـاورزان امسـال زودتـر اقـدام بـه بسـتر سـازی و 
کاشـت زمین هـای خـود کـرده و تاکنـون نزدیک بـه 500 هکتار کشـت انجام 

است. شـده 
نوجـوان بـا بیان اینکـه تاکنون 30 درصد بـذر گندم و جـو تخصیصی خریداری 
شـده، اظهـار کـرد: تعاونی های روسـتایی، تعاونی هـای تولیـد و عاملین بخش 
خصوصـی مجـاز، زیـر نظـر مراکـز جهـاد کشـاورزی بخش هـا مسـئول توزیع 

بـذر گنـدم و جـو شهرسـتان از روی چک لیسـت های دریافتی هسـتند.
بـه گفتـه وی از ارقام گندم سـیروان، چمـران 2، مهرگان، بهـاران، ترابی و رقم 
دیـم آفتـاب و رقـم بهـرخ، ریحـان 03، ویلمـا و جـو دیم رقـم سـرآرود از ارقام 

جو مناسـب کشـت در شـرایط اقلیمی مرودشـت است. 

وی بـا بیـان اهمیـت کاشـت بـذور گواهـی شـده، تصریح کـرد: عوامـل توزیع 
منحصـرا مجـاز بـه توزیـع بـذور در کیسـه های منقـش بـه آرم شـرکت تولید 
کننـده بـذر و دارای لیبـل ممهـور بـه موسسـه تحقیقات ثبـت و گواهـی بذر و 

نهـال می باشـند.
مسـئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: 
سـاالنه 27 هـزار تـن بذر گندم اصاح شـده در این شهرسـتان تولید می شـود 
کـه معـادل 50 درصـد گنـدم اصـاح شـده اسـتان فـارس و 5 درصـد گنـدم 

اصاح شـده کشـور است. 

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
طرح ملی گندم بنیان توسعه می یابد

مدیرجهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: طرح ملی گنـدم بنیان که از 
سـال گذشـته در سـطح پنج هکتار در این شهرسـتان آغاز شـده در سال زراعی 

جـاری به 3000 هکتار در کل شهرسـتان توسـعه می یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکه این طـرح در سـال زراعی گذشـته به صورت 
پایلـوت در روسـتای گـرم آبـاد از توابع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت، افزود: 
پـروژه مذکـور بـا در نظر گرفتـن اسـتانداردها و روش های نوین کشـاورزی در 
سـال جـاری در کل شهرسـتان، اجرایـی خواهد شـد و یافته هـای تحقیقاتی به 

سـایر بهـره بـرداران منتقل خواهد شـد.

رحیمی بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح کشـاورزی حفاظتـی مـد نظـر اسـت، 
خاطـر نشـان کـرد: در پـروژه مذکـور، کشـت با دسـتگاه خطـی کار در سـطح 
1200 هکتـار، کشـت مسـتقیم، کشـت بـر روی پشـته های بلنـد و اسـتفاده از 
روش هـای نویـن آبیـاری نیز هر کدام در سـطح 570 هکتار در کل شهرسـتان 

در حـال پیگیری اسـت.
وی، هـدف ایـن پـروژه را ارتقـای بهـره وری با افزایـش تولید در واحد سـطح، 
امنیـت غذایـی، کاهش هزینه هـا، کاهش مصرف بذر، سـموم و سـایر نهاده ها 

عنـوان کرد.
ایـن مقـام مسـئول با تشـریح رونـد اجرای طـرح، اظهار کـرد: این طـرح چهار 
سـاله اسـت که در سـال اول 3000 هکتاردر سـال دوم 12 هزار هکتار، در سال 
سـوم 22 هـزار هکتـار و در سـال آخر 35 هـزار هکتار در کل شهرسـتان تحت 
پوشـش ایـن پـروژه قـرار خواهنـد گرفـت. مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت بـا بیـان اینکه مزارع کشـاورزان با عملکـرد کمتر از 6 تـن در هکتار 
در ایـن طـرح قـرار دارنـد، اظهـار امیدواری کـرد در سـال پنجم بـا عملیات به 

زراعـی تنـاژ به بـاالی 6 تـن در هکتار افزایـش یابد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه 25 درصـد گنـدم اسـتان فـارس در شهرسـتان 
مرودشـت تولیـد می شـود، یـادآور شـد: شهرسـتان مرودشـت بـا دارا بـودن 
سـطحی بالـغ بـر 50 هـزار هکتـار گنـدم مهمتریـن تولیـد کننـده گنـدم از 

اسـت.  فـارس  اسـتان  در  تولیـد گنـدم  قطب هـای 
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نخستین گواهی محصول گواهی شده برای 
گوجه فرنگی مرودشت صادر شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: بـرای اولیـن بـار گواهی 
محصـول گواهـی شـده )ICM( بـرای گوجه فرنگـی در مزرعه ای در روسـتای 

حسـن آبـاد تـل کمیـن از توابـع این شهرسـتان صادر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: پـس از بررسـی های آزمایشـگاهی و عدم وجـود نیترات، 
سـموم و فلـزات سـنگین در ایـن محصـول، ایـن بهـره بردارموفـق بـه اخـذ " 
پروانـه ICM یـا پروانـه کاربـرد حـد مجـاز آالینده ها" از سـوی انجمـن صنفی 

کلینیک هـای گیاهپزشـکی اسـتان فارس شـد.
رحیمی تصریـح کـرد: در ایـن مزرعـه مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا بـا اجرای 
 ،BT مدیریـت تلفیقـی آفـات صـورت گرفتـه و اسـتفاده از سـم بیولوژیـک
رهاسـازی زنبـور براکـون و نصـب تلـه جهـت مبارزه با آفت شـب پـره مینوز و 

هلیوتیـس در دسـتور کار قـرار گرفـت.
بـه گفتـه وی تمام مراحـل مصرف کودهای پایه وسـایر توصیه هـای تغذیه ای 
بـر اسـاس نتایج آزمایشـگاهی و با نظارت کارشناسـان کلینیـک و حفظ نباتات 

صورت گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه صـدور گواهی محصـول گواهی شـده 
بـرای سـه بهره بـردار دیگر هم در دسـت اقدام اسـت، افـزود: بسـترهای تولید 
محصـول سـالم بـه خوبـی فراهـم شـده، از ایـن رو سـالم سـازی محصوالت 
کشـاورزی و ارتقـای کیفیـت تغذیـه بایـد بیش از پیـش مورد توجه قـرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:
مددجویان کمیته امداد، گلخانه ایجاد می کنند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره به انعقـاد تفاهـم نامه 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( و ایـن مدیریـت، گفـت: 34 مددجـوی تحـت 
پوشـش ایـن نهـاد بـه منظـور احـداث گلخانـه کوچـک مقیـاس بـه جهـاد 

کشـاورزی معرفـی شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: افـراد معرفی شـده پـس از گذرانـدن دوره های آموزشـی 
عملـی و تئـوری بـرای ثبت نـام و صدور مجـوز احـداث گلخانه اقـدام خواهند 

. کرد
وی تصریـح کـرد: به موجـب این تفاهم نامه در سـایر حوزه ها از جمله کشـت 
گیاهـان دارویی، کشـت گیاهـان کم آب بر و پـرورش گیاهـان آپارتمانی نیز با 

مددجویـان کمیتـه امداد امـام خمینی )ره( همکاری خواهد شـد.
در شهرسـتان مرودشـت تاکنـون بیـش از 50 واحـد گلخانـه کوچـک مقیـاس 

احداث شـده اسـت.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

حسن مرادی

شهرستان مهر 

برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان ممسنی 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی گفت: برداشـت ذرت علوفـه ای در 
شهرسـتان ممسـنی آغـاز گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمدعلـی امیـری افـزود: سـطح زیـر کشـت ذرت علوفـه ای در سـال زراعـی 
98-97 بیـش از 620 هکتـار اسـت کـه برداشـت از اوایـل مهرمـاه آغـاز و تـا 

پایـان آبان مـاه ادامـه دارد. 
امیـری بیـان کرد: متوسـط برداشـت ذرت علوفـه ای در این شهرسـتان بین 50 

تـا 55 تن در هکتار اسـت.

پایان برداشت کنجد در شهرستان مهر
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: 1200 تـن دانه روغنـی کنجد از 

938 هکتـار مزارع این شهرسـتان برداشـت شـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر، غامحسـین 
مظاهـری افـزود: برداشـت کنجد در این شهرسـتان هر سـال از مهرمـاه آغاز و تا 

نیمـه اول آبان مـاه ادامه دارد.
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بـه گفتـه وی عمـده ارقام کشـت شـده کنجـد در شهرسـتان مهـر، داراب 14، 
دشتسـتان، صفـی آبـاد و ارقـام محلی اسـت.

مظاهـری بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جـاری حـدود 500 هکتار کنجـد بدون 
عملیـات خـاک ورزی در بقایـای گنـدم کشـت شـد، تصریح کـرد: ایـن گیاه با 
توجـه بـه مصرف کم بـذر و امکان کاشـت آن در بقایای گیاهی، هزینه کاشـت 
و داشـت اندکـی دارد و عمـده هزینـه تولیـد ایـن محصـول مربـوط بـه مرحله 
برداشـت اسـت از ایـن رو نیاز بـه تحقیقات در زمینـه ارقام با قابلیـت هم زمان 

رسـی و تامین ماشـین های برداشـت وجـود دارد.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: در سـال جـاری چنـد دسـتگاه کنجـد بـر در 
شهرسـتان مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه در صـورت رضایـت کشـاورزان و 

عملکـرد مناسـب، در سـال آینـده نیـز مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت. 
مظاهـری ابـراز کـرد: ایـن دسـتگاه ها فقـط کار بـرش را انجـام می دهنـد که 
بـا توجـه بـه سـرعت عمل دسـتگاه و عـدم نیاز بـه تعـداد کارگر زیـاد در زمان 
کمبـود نیـروی کار می توانـد عـاوه بر کاهـش هزینه ها، سـرعت برداشـت را 

نیـز افزایـش دهد.
وی بـا بیـان اینکـه محصـول تولیدی عـاوه بر شهرسـتان های اسـتان فارس 
بـه اسـتان های بوشـهر، قـم، یـزد، کرمـان و اصفهـان نیـز صـادر می شـود، 
تصریـح کـرد: کنجـد بـه صورت فـرآوری شـده ماننـد ارده، روغن کنجـد، حلوا 
شـکری و حلـوا ارده مصـرف شـده و در نانوایی هـا و شـیرینی پزی هـا نیـز 

کاربـرد دارد.
کنجـد گیاهـي مقـاوم بـه خشـکي اسـت و در شـرایط کمبـود آب مـي توانـد 

جایگزیـن مناسـبي بـراي کشـت هاي پـر آب ماننـد ذرت باشـد. 

برداشت خرما از نخلستان های شهرستان مهر 
پایان یافت

مهـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت: از هـزار هکتـار نخلسـتان های آبـی 
حـدود 7000 تـن خرمـا و رطب تولیـد و وارد 

شـد. بازار 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد 
غامحسـین  مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی 
دمـای  کاهـش  بـه  اشـاره  بـا  مظاهـری 
فروردین ماه نسـبت به سـال گذشـته، افزود: 
برداشـت خرمـا بـا تاخیـر از مرداد مـاه آغاز و 

تـا نیمـه اول آبـان مـاه پایـان یافـت.
وی بـا بیـان اینکـه 1505هکتـار بـاغ نخـل 
در شهرسـتان مهـر وجـود دارد، تصریح کرد: 
از ایـن سـطح 435 هکتـار به صـورت دیم و 

1070 هکتـار بـه صـورت آبی اسـت.
ابـراز کـرد: نخلسـتان دیـم ایـن  مظاهـری 
شهرسـتان غیرمثمـر اسـت و از علـل آن می توان به خشکسـالی و افت سـطح 

آب هـای زیـر زمینـی و ارتفـاع زیـاد نخیـات اشـاره نمـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر افـزود: در سـال های اخیر کشـت ارقام 
تجاری به کشـاورزان توصیه شـده و در همین راسـتا 1450 اصله نخل کشـت 
بافـت پیـارم بـا یارانه هـر اصله 250 هـزار ریال به کشـاورزان متقاضـی واگذار 

شـده است. 
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه رهـا سـازی نخیـات دیـم، تصمیـم بـه طـرح 
تجمیـع نخیـات و احیـای نخلسـتان بخش مرکـزی و گله دار گرفته شـده که 

طـرح آن در مرحلـه بررسـی و تامیـن اعتبار اسـت.

طرح های فنی زیربنایی ُمهر با 55 میلیارد ریال 
اعتبار اجرا شد

رئیـس اداره فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر گفت: 
طرح هـای عمرانـی، فنـی و زیربنایی بخش کشـاورزی از ابتدای مهرماه سـال 
97 تاکنـون، بـا اعتبـاری بالـغ بـر 55 میلیارد ریال در این شهرسـتان اجرا شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، حبیب 
الـه واثقـی تصریـح کـرد: ایـن طرح ها شـامل اجـرای آبیـاری نویـن، مرمت و 

احیـای قنـوات و احـداث کانـال بود.
بـه گفتـه وی، در مـدت مذکـور درسـطحی بالـغ بـر 361 هکتـار بـا کمـک 
باعـوض دولتـی بـه مبلـغ 53 میلیـارد ریـال آبیـاری نویـن اجرا شـده اسـت.

واثقـی بـه مرمـت و احیای سـه رشـته قنـات در ایـن مدت بـا اعتبـاری بالغ بر 
یـک میلیـارد و 79 میلیـون ریـال و در سـطح 324 متـر اشـاره کـرد و افـزود: 
بهره بـرداری از قنـوات مذکـور باعـث 5 لیتـر بـر ثانیـه افزایـش آبدهـی به 23 

هکتـار اراضـی تحت شـرب شـد.
رئیـس اداره فنـی و زیربنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر از دیگر 
عملیـات اجرایـی را احداث دو رشـته کانـال انتقال آب تنگ دهـو و تنگ بالی 
برشـمرد و ابـراز کـرد: کانـال بتنـی تنگ دهو بـه طـول 150متر و بـا اعتباری 
بالـغ بـر 550 میلیـون ریـال و کانال تنـگ بالی به طـول 140متر بـا اعتباری 

بالـغ بـر450 میلیون ریـال احداث و مـورد بهره بـرداری قرارگرفت.

کاشت دانه روغنی کلزا در شهرستان مهر آغاز شد
 رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر از عقد 
قـرارداد کشـت کلـزا در سـطح 3000 هکتـار و کاشـت این محصول در سـطح 

700 هکتـار در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی گفـت: تـا پایـان مهر مـاه نزدیک بـه 12 تن بـذر اصاح شـده کلزا 
از ارقام هایـوال 50 بـه منظور کاشـت در این شهرسـتان تامیـن و همچنین کود 
مـورد نیـاز کشـت ایـن محصـول بـه موقـع خریـداری و در اختیـار کشـاورزان 

قـرار گرفت. 
وی بـا بیـان اینکه کشـاورزان این شهرسـتان اسـتقبال مناسـبی از کشـت کلزا 
داشـته انـد اظهـار کـرد: پیـش بینـی می شـود حـدود 6000 تـن کلزا در سـال 

جـاری در شهرسـتان مهـر تولید شـود.
محمـودی تصریـح کرد: سـطح زیر کشـت کلـزا در این شهرسـتان بـه صورت 
کامـا مکانیـزه بـا دسـتگاه های کارنـده ریـز کار صـورت می گیـرد و در ایـن 
خصـوص ضمـن برگزاری کاس های توجیهی برای کشـاورزان، دسـتگاه های 

کارنـده آن هـا نیـز کالیبره شـده اند.
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر افزود: 
سـال گذشـته کلـزا در سـطح 1400 هکتـار کشـت و 4700 تـن دانـه کلـزا از 

کشـاورزان خریداری شـد.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

اولین گواهی ارگانیک انار در نی ریز صادر شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: اولین 
در شهرسـتان  انـار  بـرای محصـول  ارگانیـک  گواهـی 
نی ریـز بـرای بـاغ انـار زیـن العابدیـن تمنـادار، انـار کار 

نمونـه ایـن شهرسـتان صادر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان نی ریـز، علیرضـا بصیـری افـزود: بـر اسـاس 
ایـن گواهینامـه کـه زیر نظر مرکـز ملی تاییـد صاحیت 
ایـران)NACI( صـادر می شـود، انطبـاق مدیریـت فرآیند 
تولیـد تا عرضه محصول شـامل تولید، فرآوری، بازرسـی 
و صـدور گواهـی، برچسـب گـذاری و بـازار رسـانی مواد 

غذایـی ارگانیـک، مورد تایید اسـت.
 وی بـا اشـاره به اینکـه محصولی ارگانیـک به محصولی 
اطـاق می شـود کـه هیـچ گونـه ترکیـب سـمی در آن 
وجود نداشـته باشـد، ابراز کرد: در بسـیاری از کشـورهای 
جهـان از جملـه ایـران، اسـتاندارد های داخلـی به منظـور مدیریـت تولید وجود 
دارد کـه INSO 11000 یکـی از آن هـا بـوده و توسـط بخـش خصوصی صادر 

می شـود.
بصیـری یـادآور شـد: تولید محصوالت گواهی شـده و ارگانیـک از اولویت های 
بخـش کشـاورزی می باشـد کـه در همیـن زمینـه مراجـع مربوطـه پـس از 
آزمایش هـای الزم، اقـدام بـه صـدور گواهی هـای ICM، اسـتاندارد تشـویقی 
و ارگانیـک می کننـد کـه در راس همـه آن هـا گواهینامه مدیریـت محصوالت 

کشـاورزی ارگانیک قـرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: از یک سـال گذشـته توسـط شـرکت گیتی 
افـروز پردیـس فـارس کلیـه آزمایش هـای الزم بـه منظـور صـدور گواهینامه 
مدیریـت محصـوالت کشـاورزی ارگانیـک بـه عمل آمـد کـه منجـر بـه صدور 

مجـوز بـرای محصـول انـار در نی ریز شـد.
نی ریـز بـا تولیـد سـاالنه یـک صد هـزار تـن انـار مقـام اول در اسـتان فارس 

دارد.

سومین طرح تولید ترکیب ژنتیکی گوسفندان 
محلی به بهره برداری رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از اجـرای موفقیت آمیز سـومین طرح 
تولیـد ترکیـب ژنتیکـی گوسـفند محلی با نـژاد رومانـف به روش الپاروسـکوپی 
در منطقـه تـل پـر قطرویـه نی ریـز خبـر داد و گفت: شهرسـتان نی ریـز در این 

زمینه پیشـرو در اسـتان فارس اسـت. 
به گـزارش روابـط عمومـی  مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز، 
 25 بـه  اشـاره  بـا  بصیـری  علیرضـا 
طـرح  ایـن  در  قلوزایـی  دو  درصـد 
افـزود: تلقیـح مصنوعـی بـرای 167 
 25 در  کرمانـی  نـژاد  گوسـفند  راس 
اردیبهشـت امسـال انجام شد و اولین 
زایـش در 13 مهرماه صـورت گرفت.

وی بـا اشـاره بـه تولیـد 51 راس بـره از 41 زایـش تصریح کرد: بره هـای متولد 
شـده از نسـل f1 بـوده کـه خصوصیـات را بـه طـور یکسـان از پـدر و مـادر به 

ارث بـرده اند.
بصیـری بـا ذکر ایـن مطلب که نـژاد رومانـف از برترین نژاد های چنـد قلو زای 
دنیاسـت و در تمـام طـول سـال آمادگـی تولیـد مثـل را دارد، خاطر نشـان کرد: 
تاکنـون از سـه طـرح اجرا شـده در این شهرسـتان و 87 زایش، 114 بـره تولید 
شـده کـه در بیـن آنـان چهار قلو زایی نیز وجود داشـته اسـت که در شهرسـتان 

نی ریـز پدیـده ای نـادر به حسـاب می آید.
نـژاد رومانـف بومی دره ولگای روسـیه اسـت که 6 قلـو و ده قلوزایـی در آمریکا 

و روسـیه برای آن گزارش شـده اسـت.

شروع عملیات برداشت وسیع ترین مزرعه چای 
ترش نی ریز

سرپرسـت مرکـز جهاد کشـاورزی کوشـکک شهرسـتان نی ریز گفت: برداشـت 
چـای ترش از سـطح یـک هکتار در منطقه حسـن آباد از نیمـه دوم مهرماه آغاز 

و تـا نیمـه اول آبان مـاه ادامه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز، یعقوب 
مقصـودی افـزود: در ایـن مزرعـه کـه وسـیع تریـن مزرعـه چای تـرش نی ریز 
می باشـد، کشـت بـه صـورت دو منظـوره بـوده و در بیـن درختان پسـته انجام 
شـده اسـت کـه بـرای یـک نفـر به طـور مسـتقیم و بـرای 4 نفـر به طـور غیر 

مسـتقیم اشـتغال ایجاد کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تولیـد ایـن محصـول بـه صـورت بـذر و چـای تـرش خاطـر 
نشـان کـرد: در هـر هکتـار 250 کیلوگـرم بـذر و 150 کیلوگـرم چـای تـرش 

می شـود. تولیـد 
مقصـودی در پایـان اظهـار کـرد: بازار عمـده این محصـول برای تهیه شـربت، 

اسـانس و نبات در شـیراز و تهران اسـت.
چـای تـرش در اردیبهشـت مـاه کشـت می شـود و تا شـوری آب 5000 دسـی 

زیمنـس را تحمـل می کنـد.

نی ریز مقام اول استان فارس را در تولید انار دارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: نی ریـز بـا تولیـد سـاالنه 

100هـزار تـن انـار مقـام اول اسـتان فـارس را دارد.
نی ریـز،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
علیرضـا بصیـری بـا اشـاره به اینکه سـطح زیر کشـت انـار در نی ریـز پنج هزار 
هکتـار اسـت، افزود: متوسـط و حداکثـر عملکـرد در باغ های این شهرسـتان به 
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ترتیـب 22 و 150تـن در هکتار اسـت.
بـه گفتـه وی عمده تریـن رقـم انـار تولیـدی نی ریـز ربـاب اسـت که بـه دلیل 
رنـگ پوسـت و آریـل، درصـد فیبـر، طعم میـوه و ضخامت پوسـت بسـیار بازار 

پسـند بوده و شـهرت جهانـی دارد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: انـار نی ریز عاوه بـر مصـارف داخلی به 
کشـورهای آسـیای میانـه، حـوزه خلیـج فارس، کـره جنوبـی، روسـیه، و برخی 
کشـورهای اروپایـی صـادر می شـود کـه زمینـه ایجـاد 4 هـزار و 500 فرصـت 

شـغلی موقـت را فراهم کرده اسـت.
بصیـری بـا بیـان این کـه در بخـش صنایـع تبدیلـی بـا توجـه بـه پتانسـیل 
بـاالی شهرسـتان، کارخانه هـای صنعتی فـرآوری انـار نی ریز مشـغول فعالیت 
هسـتند، تصریـح کـرد: از جملـه تولیـدات آن هـا آب انـار، رب، سـس، شـربت، 
مارمـاالد، ژلـه، بسـتنی، ترشـی، سـرکه و لواشـک انـار اسـت کـه بـا اسـتقبال 

خـوب و ارزآوری بـرای کشـور همـراه بـوده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز در پایـان تاکید کـرد: کمبـود آب با 
توجـه به خشکسـالی های اخیـر، وجود آفات و امـراض به خصوص کـرم گلوگاه 
انار و عدم پوشـش بیمه ای از عمده مشـکات انارکاران این شهرسـتان اسـت.

اجرای طرح واکسیناسیون طیور بومی در نی ریز

سرپرسـت اداره دامپزشـکی شهرسـتان نی ریـز گفـت: 50 هـزار قطعـه از طیور 
بومی روسـتاهای اطـراف واحدهـای صنعتـی پـرورش طیـور و زیسـتگاه های 
پرندگان مهاجر در این شهرسـتان، تحت پوشـش واکسـن نیوکاسـل آشـامیدنی 

قـرار گرفتند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، حمید 

رضـا ممتازیـان افزود: در راسـتای پیشـگیری و کنتـرل بیماری نیوکاسـل طیور 
بومـی و ایجـاد سـطح مؤثـر ایمنـی از بیمـاری مذکـور، واکسیناسـیون طیـور 
بومی بـا واکسـن نیوکاسـل مقـاوم بـه گرمـا از ابتـدای آبان ماه سـال جـاری با 

اولویـت نقـاط پرخطر آغاز شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه رایـگان بـودن واکسیناسـیون یادآور شـد: این طـرح با اطاع 
رسـانی بـه موقـع دهیـاران و شـوراهای اسـامی همراه بـوده اسـت کـه بـا 
مشـارکت چهـار گـروه از کارشناسـان ایـن اداره تا نیمـه آبان ماه ادامه داشـت.

ممتازیـان بـا اشـاره بـه مصـرف50 هـزار دوز واکسـن نیوکاسـل درایـن طـرح 
تصریـح کـرد: اهالـی بخش هـا و روسـتاها بـرای هرگونـه اطـاع از زمـان و 
نحـوه اجـرای ایـم طـرح می تواننـد بـا اداره دامپزشـکی نی ریز تمـاس بگیرند.

آغاز برداشت ذرت علوفه ای در نی ریز

مسـئول واحـد زراعت شهرسـتان نی ریز گفت: برداشـت ذرت علوفـه ای از 15 
مهرمـاه آغاز و تـا یک مـاه ادامه دارد.

نی ریـز،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شـیرین زارعـی افـزود: در سـال جـاری 90 هکتـار از اراضی این شهرسـتان به 

کشـت ذرت علوفـه ای اختصـاص یافتـه اسـت.
بـه گفتـه وی متوسـط عملکرد ذرت علوفـه ای در شهرسـتان نی ریز 45 تن در 

هکتـار و تولیـد این محصول 4100 تن اسـت.
زارعـی تصریـح کـرد: عمـده ذرت علوفـه ای نی ریـز بـا قیمـت هـر کیلو 370 

تومـان بـه دامداری هـای صنعتـی اسـتان یـزد فروخته می شـود.
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سیمای کشاورزی شهرستان سروستان در یک نگاه

علی رضا کرمی زاده 
معاون فنی

شاهرخ سامانی
مدیر

محمدصادق رحیمی 
مسئول روابط عمومی

شهرسـتان سروسـتان بـه مرکزیت شـهر سروسـتان بـا اقلیم معتـدل در جنوب 
شـرقی شهرسـتان شـیراز، در فاصلـه حـدود 80 کیلومتـری مرکـز اسـتان قرار 
دارد. ایـن شهرسـتان بـا مسـاحت 1708 کیلومتر مربع 1.4 درصد کل مسـاحت 
خاکـی اسـتان فـارس را به خود اختصاص داده اسـت. از شـمال به شهرسـتان 
خرامـه، از شـرق بـه شهرسـتان فسـا، از غـرب به شهرسـتان شـیراز، از جنوب 
بـه بخـش خفـر و شهرسـتان جهـرم و از جنـوب غربـی بـه شهرسـتان کـوار 

می شـود.  محدود 
ایـن شهرسـتان از نظـر موقعیـت جغرافیایـی، حداقـل43 دقیقـه و 52 درجـه و 
حداکثـر 28 دقیقـه و53 درجـه طـول شـرقی و حداقـل 1 دقیقـه و 29 درجه و 
حداکثـر 27 دقیقـه و 29 درجـه عـرض شـمالی قـرار گرفته اسـت. ارتفـاع این 
شهرسـتان از سـطح دریـا، در دشـت 1540 متـر و در کوهسـتان های پیرامون، 

2300 متر اسـت.
بخـش مرکـزی بـه مسـاحت 1087 کیلومتـر مربـع و بخـش کوهنجـان بـه 
مسـاحت 621 کیلومتـر مربع می باشـد کـه در حال حاضر این 2 بخش شـامل 
3 دهسـتان شـوریجه، کوهنجـان و مهارلو و همچنیـن دارای 108 پارچه آبادی 
اسـت که 58 آبادي مسـکونی و 50 آبادی غیرمسـکونی می باشـد. شهرسـتان 
سروسـتان، بـا توجـه بـه ظرفیـت و قابلیت هـای متعـدد، عمـده فعالیت هـای 
اقتصـادی آن در بخـش کشـاورزی )باغـداری، دامداری، زنبـورداری، مرغداری 

و پـرورش طیـور( صنعـت، تجـارت و بازرگانـی و خدمات می باشـد.

وضع موجود شهرستان:
سـطح اراضـی قابـل کشـت ایـن شهرسـتان 25 هـزار هکتـار می باشـد کـه 
10000 هکتـار زیـر کشـت انـواع محصـوالت زراعـی و 7000 هکتـار انـواع 
محصـوالت باغـی می باشـد. کل تولیـد محصـوالت زراعـی در سـال 38000 

تـن، باغـی 9000 تـن و دامی بیـش از 12000 تـن اسـت. 
شهرسـتان دارای تعـداد 2500 نفـر بهره بـردار کشـاورزی و عمـده محصوالت 
زراعـی شـامل گنـدم، جـو، پنبـه، کلـزا و...، محصـوالت صیفـی شـامل خربزه 
و طالبـی، محصـوالت باغـی شـامل پسـته، انجیردیـم، زیتـون، بـادام و انـار و 
محصـوالت دامی شـامل گوشـت قرمـز - پوشـت سـفید - تخم مرغ - عسـل 

- شـیرخام و... است.

منابع آب موجود در شهرستان
تعداد چشمه اصلی فعال 20 دهنه با دبی 265 لیتر در ثانیه

تعداد قنوات فعال 13 رشته با دبی کلی 30 لیتر در ثانیه
متوسط بارندگی طی 13 ساله گذشته 191 میلیمتر

بیان منفی دشت سروستان 18.9 میلیون مترمکعب )براساس گزارش سال 91(
افت سطح آب زیرزمینی به طور متوسط تاحدود 10 متر و در بعضی مناطق تا20 متر

تعداد 1170 حلقه چاه مجاز که از این تعداد 800 حلقه فعال بوده

آبیاری نوین
کل مساحت اجرا شده شهرستان از ابتدا تا کنون بیش از 4 هزار هکتار است.

سطح 518 هکتاری در تعهدات سال 97 به طور کامل اجرا شده است
در سال 97 بالغ بر 40 هزار میلیون ریال و در سال 98 بالغ بر 39000 

میلیون ریال اعتبار در حوزه آبیاری نوین جذب شده است.
اجرای 518 هکتار آبیاری تحت فشار در سال 97 و 300 هکتار در سال 98

طرح های اجرا شده تجهیز و نوسازی اراضی
3000 هکتارتسطیح اراضی

26 کیلومتراجرای کانال سنگ و سیمان با روکش بتنی

آمار و ادوات دنباله بندهای موجود در سطح شهرستان
120 دستگاهدستگاه کارنده )گندم – ذرت(

286 دستگاهتعداد تراکتور از 45 اسب بخار تا 120 اسب بخار
100 دستگاهتعداد سم پاش پشت تراکتوری

میزان تولید محصوالت زراعی
تولید )تن(سطح زیر کشت )هکتار(نام

9964663گندم
657212518جو )آبی و دیم(
45318120سبزی و صیفی

1740کلزا
41140پنبه

1231230یونجه
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تولید )تن(سطح زیر کشت )هکتار(نام محصول
4500 5000پسته
390780بادام
7301500زیتون
400320انجیر
192960انار

611500انگور

میزان تولید محصوالت باغی
* از میزان 5000 هکتار سطح زیر کشت پسته 3500 هکتار بارور می باشد.

سطح کشت گیاهان دارویی و محصوالت گلخانه ای
تولید )تن(سطح زیر کشت )هکتار(نام محصول

27340گیاهان دارویی
310.1زعفران

2010گل محمدی
7.1800گلخانه

آمار دام، طیور و آبزیان
واحدتعدادشرح

راس250000دام سبک
راس3000دام سنگین

قطعه1000000پرورش نیمچه گوشتی
قطعه5000طیور بومی
کلنی11000زنبور عسل

پرورش ماهی گرمابی در استخرهای ذخیره 
واحد15آب کشاورزی

فرآورده های دام و طیور
میزان تولید سالیانه )تن(نام محصول
8000گوشت قرمز
2800گوشت طیور
2600تخم مرغ

6500شیر
80عسل

واحدهای صنعتی فعال در شهرستان سروستان
1 واحدواحد لبنی فعال )میاد لبن(

واحد خوراک دام )دان طایی و سعید 
2 واحدسلطانی(

1 واحدواحد روغن کشی کیمیا دانه فارس
واحد فرآورده های زیتون نیلوفر کمالی و 

1 واحداحمد جبری )طای سبز سروستان(

1 واحدواحد تولید اسانس و عرقیات شعف
واحد صنعتی تولید قند و نبات همت علی 

1 واحدجوکار

1واحدواحد بسته بندی خشکبار مازیار فریدونی
9 واحد9 ترمینال پسته

شرکت های تعاونی تولید و روستایی
تعاونی تولید دهنو

)توزیع بذر، کود، خرید گندم و انجام عملیات مکانیزه تسطیح لیزری اراضی(
تعاونی تولید نظرآباد )توزیع بذر - کود - خرید گندم(

تعاونی روستانی سروستان و کوهنجان
)توزیع بذر-کود-خرید گندم و مراکز خرید و فروش کاال(
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برنامه های ترویجی در طرح نظام نوین ترویج در سال 97 
واحدحجمعنوان فعالیت

مورد10احداث سایت های الگویی )5 باغی، 4 زراعی و 1 دامی(
مورد20بازدیدهای آموزشی در شهرستان و استان

مورد2بازدیدهای آموزشی خارج از استان
مورد5آموزشهای زنان روستایی

مورد10000پیامکهای ترویجی
مورد13پهنه گردشی و نشست بهره برداران با مدیر

مورد1مراسم تقدیر از نمونه های برتر در شهرستان

اقدامات شاخص اداره امور فنی و زیربنایی
- اجـرای بیـش از 518 هکتـار آبیـاری نویـن در اراضـی شهرسـتان در سـال 
زراعـی 98-97 و اجـرای بیـش از 300 هکتـار از ابتـدای سـال 98 تـا اواسـط 

 98 ماه  شـهریور 
-جـذب اعتبـار بالـغ بـر 39000 میلیون ریـال در حـوزه ابیاری نویـن از ابتدای 

تاکنون 98سـال  فروردین 
و جـذب مبلـغ اعتبـار بیـش از 79000 میلیـون ریـال در آبیاری تحت فشـار از 

ابتـدای سـال 97 تاکنون
-مطالعـه و طراحـی بیـش از 1200 هکتار ار اراضی مسـتعد اجـرای طرح های 

ابیـاری نویـن از ابتدای 97 تا شـهریور ماه سـال 98
-مطالعـه و طراحـی 100 هکتـار از اراضی کشـاورزی جهت عملیـات یکپارچه 
سـازی و تسـطیح لیـزری از ابتـدای سـال 97 تاکنـون کـه 6 هکتار اجرا شـده 

است.
-مطالعـه و طراحـی بیـش از 1000 متـر از مسـیر کانـال خاکی چشـمه تزنگ 
جهـت احـداث کانـال بتونی و پوشـش کانـال انتقـال آب از ابتدای سـال 97 تا 

کنـون کـه 300 متر اجرا شـده اسـت.
- مطالعـه، طراحـی و عملیـات اجرایـی در احیـاء دو رشـته قنـات مهارلـو و 

نظرآبـاد متناسـب بـا مبالـغ اعتبـارات مصـوب شـده در سـال 97

اقدامات شاخص واحد باغبانی
-توسعه باغات فنی مناسب با علم روز در سطح 500 هکتار

-ترویج و توسعه گیاهان دارویی بالغ بر 200 هکتار
- افزایش سطح زیر کشت زعفران به 80 هکتار 

- برنامـه ریـزی و پیگیـری توسـعه کشـت گلخانـه، در ایـن راسـتا سـایت 

گلخانـه ای مومـن آباد فاز اول به مسـاحت 5 هکتار و شـهرک گلخانه ای سـبز 
پوشـش بـه مسـاحت 6 هکتـار نیـز در مرحلـه اخذ تسـهیات اسـت.

 - توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار در سطح 95 هکتار 
 - اصاح و احیا باغات در سطح 1000 هکتار

اقدامات شاخص واحد امور دام
-تولیـد ژل رویـال به میـزان 10/5 کیلوگرم از 40کندو در سـال زراعی 97-98 
بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان - توسـعه و ترویـج نـژاد سـیمنتال )گاو شـیری 
گوشـتی( در شهرسـتان بـه تعـداد 250راس تلقیح مصنوعی این نژاد- توسـعه و 

ترویـج پرورش شـتر در شهرسـتان به تعـداد 100 نفر در شهرسـتان
 -آمـوزش و ترویـج نژادهـای خارجـی از جملـه بـز سـانن و گوسـفند رومانـف 
جهـت آمیختـه گـری بـا نژادهـای بومی بـا هدف بهبـود تولید شـیر و گوشـت

- اجـرای طـرح تولیـد ترکیب ژنتیکی گوسـفندان پـر بازده به تعـداد 150 راس 
با روش تلقیح الپاراسـکوپی

اقدامات شاخص واحد امور اراضی
- عـوارض ناشـی از تغییر کاربری و فروش و اجـاره اراضی واگذاری 31.898.171 

ریال
 -تشخیص نوعیت اراضی زراعی و باغی 59 مورد

-نظـارت بـر مجوز هـای تغییر کاربـری تبصره یک مـاده یک و تبصـره 4 ماده 
یـک 132 مورد 

 - تغییـر کاربری هـای غیرمجـاز شناسـایی و معرفـی شـده به محاکـم قضایی 
مورد   28

- صـدور مجـوز تغییـر کاربـری در تبصره4 مـاده یک )طرح های کشـاورزی( و 
تبصـره یـک ماده یـک 41 مورد

- اجراء حکم قلع و قمع پرونده های تغییرکاربری غیر مجاز 2 مورد
- واگذاری اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی در سطح 30.07 هکتار

اقدامات شاخص واحد ترویج
- برگـزاری کاس و کارگاه آموزشـی ویـژه بهره بـرداران بـا محوریت هـا و 
اولویت هـا: گلخانـه – کلـزا - پسـته - محصول سـالم- کشـاورزی حفاظتی –

پـاک گـذاری دام بـه تعـداد 2260 نفر روز
- حضـور محققیـن مراکـز تحقیقـات در قالـب کارگاه هـای انتقـال یافته هـای 

علمـی و مدرسـه در مزرعـه 15 مـورد
جهـاد  علمی مدیریـت  نشسـت  و  اندیشـی  هـم  جلسـه  اولیـن  برگـزاری   -
کشـاورزی و اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان و گروه هـای طبیعـت دوسـت بـا 
محققیـن بخش مرتعـداری – آبخیزداری و جنگل کاری مرمـز تحقیقات فارس

- راه انـدازی سـه صنـدوق خـرد زنان روسـتایی در شهرسـتان )طالـب بیگی – 
مهارلـو- کوهنجان(

- راه انـدازی سـایت الگویـی تولیـدی - ترویجـی ملـی پنبـه در کوهنجـان و 
برگـزاری روز مزرعـه پنبـه.

اقدامات شاخص واحد حفظ نباتات
کودهـای  و  سـموم  کیفیـت  بررسـی  و  سـموم  فروشـگاه های  سـاماندهی   -

شـیمیایی بـه صـورت ماهانـه
- تقویـت و توسـعه شـبکه مراقبت و پیـش آگاهی آفات و بیماری ها با اسـتقرار 
ایسـتگاه های پیـش آگاهـی جهـت رصـد و ردیابی بـه موقع آفـات و جلوگیری 

از سـم پاشـی بی رویه
- اجـرای طـرح IPM توسـعه مبـارزه غیرشـیمیایی و بیولوژیـک در راسـتای 
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تولیـد محصـول سـالم در بیـش از 1000 هکتـار باغـات پسـته - 200هکتـار 
انجیـر- 200هکتـار صیفـی- 50 هکتـار پنبـه و 2 هکتـار گلخانـه

- ردیابـی بیماری هـای قرنطینـه ای با اولویـت موزاییک انجیر، جـاروک بادام، 
سـیاهک ناقـص گنـدم، مگـس مدیترانـه ای، شپشـک سـیاه زیتـون و امحـاء 

آلوده نهال هـای 
- اجـرای طـرح پایـش باقیمانده سـموم اخـذ پروانه گواهـی ICM بـرای اولین 

بـار در اسـتان جهـت محصـوالت پسـته و خیـار گلخانه ای -
- توزیـع 150000زنبـور براکـون بـه منظـور کنتـرل آفـات در مـزارع گوجـه 

فرنگـی، پنبـه، پسـته، کینـوا
- کاهـش 60 درصـدی مصـرف سـموم در باغات پسـته با اجرای طـرح گوگرد 

پاشـی در کنترل افات
- اجـرای طـرح اصـاح خاک هـای شـور و قلیایـی بـا اسـتفاده از کچ و اسـید 

سـولفوریک در سـطح 100 هکتـار
- آزمایـش علـف کـش الیـون و نماتد کـش ولوم در باغات پسـته بـرای اولین 

بار در سـطح اسـتان در سـطح 20 هکتار

اقدامات شاخص واحد زراعت
افزایـش بیش از 3 برابری کشـت نشـایی صیفـی جات )خربـزه، هندوانه، گوجه 

فرنگی و فلفل( در سـطح 50 هکتار نسـبت به سـال گذشـته 
کشـت مکانیـزه صیفـی جـات با دسـتگاه چنـد کاره و آبیاری تیـپ در 99 % از 

سـطح زیر کشـت 
کشت گیاهان مقاوم به خشکی و شوری از قبیل گلرنگ – کینوا

اقدامات شاخص واحد صنایع
 -صـدور جـواز تاسـیس یک واحد سـردخانه 2 مداره و بسـته بنـدی میوه جات 
تـازه بـه ظرفیـت 7000 تن و یک واحـد فرآورده هـای لبنی با ظرفیت سـاالنه 
1500 تـن و یـک واحـد فـرآوری گیاهـان دارویـی و بسـته بنـدی بـا ظرفیـت 

سـاالنه 100 تن
 -صـدور موافقـت اصولـی جهـت احـداث یـک واحـد سـردخانه بـه ظرفیـت 
30000 تـن و یـک واحـد بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی بـه ظرفیـت سـاالنه 

1800 تـن و یـک واحـد ترمینـال ضبـط و فـرآوری پسـته بـه ظرفیـت 500 
تـن - شناسـایی و معرفـی متقاضیـان جهـت اخذ تسـهیات اشـتغال فراگیر و 
پایـدار بـه مبلـغ 65000 میلیـون ریـال- تحقـق باالتـر از 100 درصد اشـتغال 

اقدامات شاخص واحد مکانیزاسیون
- اجـرای طـرح پاک ماشـین آالت مسـتمل کشـاورزی و ارسـال 150 پرونده 

جهـت دریافـت پـاک جدید در سـال جاری
- انجام 2000 هکتار عملیات کم خاکورزی )استفاده از خاکورز مرکب(

- انجـام طـرح کنتـرل نامحسـوس مصـرف سـوخت نفـت و گاز ماشـین آالت 
صنایـع و واحدهـای دامی

فعالیت های واحد طرح و برنامه:
حوزه معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي :

 - تهیه و تدوین سـند 3 سـاله توسـعه کشـاورزی شهرسـتان مبتنی بر اقتصاد 
مقاومتـی، بـه عنـوان شـاخص و نقشـه راه فعالیت های کشـاورزی شهرسـتان 
براسـاس سیاسـت های اباغی )بـا اباغ برنامـه اقتصاد مقاومتی اسـتان فارس 
تـا افـق 1404 توسـط وزارت جهاد کشـاورزی، برنامه پنج سـاله 99-95 اقتصاد 
مقاومتـی شهرسـتانی تهیـه گردید و پس از گذشـت دو سـال از اجـرای برنامه، 
ضمـن تحلیـل عملکرد دوسـاله، نسـبت به بروز رسـانی آن اقـدام و برنامه های 

عملیاتـی بـا لحـاظ اسـتراتژی های جدید به روز رسـانی و تدویـن گردید.(

حوزه فناوري های نوین:
- تهیـه نقشـه باغـات )آبـي و دیم( شهرسـتان به تفکیـک مرز پهنـه در جهت 

تکمیـل طرح اطلس کشـاورزي اسـتان 

تنظیم بازار محصوالت و نهاده هاي کشاورزي: 
- پایش و ارزیابی مستمر توزیع نهاده های دامی

امور سرمایه گذاري: 
- بررسـی طرح هـای ثبـت نام شـده در سـامانه کارا از محل اعتبارات اشـتغال 
پایـدار روسـتایی و اشـتغال فراگیـر )480 طـرح( و تایید و ارسـال 312 طرح به 
دبیرخانـه کارگـروه )اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی( از طریق سـامانه مذکور 
- بررسـی و تعییـن آخریـن وضعیـت 103 طـرح معرفـی شـده بـه بانک هـای 

عامـل از محـل اعتبـارات اشـتغال پایـدار روسـتائي و فراگیر
)بانـک کشـاورزی 62 طـرح، صنـدوق کارآفرینـی امیـد 20 طرح، پسـت بانک 

13 طـرح و بانـک توسـعه تعـاون 8 طرح( 
- برگـزاری جلسـات مسـتمر بـا روسـای بانک هـا به منظـور رصـد طرح های 
معرفـی شـده از محـل اعتبـارات اشـتغال پایـدار روسـتایي و اشـتغال فراگیـر و 
پیگیـری و رفـع موانـع و مشـکات موجود در رونـد پرداخت تسـهیات مذکور 
بـا حضـور تعـدادی از مجریـان طرح ها و کارشناسـان مربوطـه )و در تعدادی از 
جلسـات بـا حضـور روسـای ادارات آب، منابع طبیعـی، ثبت و اوقـاف به منظور 
بررسـی مسـایل و مشـکات موجـود در رونـد اسـتعام های مـورد نیـاز بـرای 

اخذ تسـهیات(
- بازدیـد از طرح هـای عقـد قـرارداد و پرداخت شـده از محل اعتبارات اشـتغال 
پایـدار روسـتایی و فراگیـر در راسـتای ارزیابـی و نظـارت بـر انجـام طرح هـا و 

انجـام تعهـدات از سـوی مجریـان طرح ها 
معرفـی مشـمولین امهـال )بنـد خ مـاده 33( بـه بانک های عامل )شـعب بانک 

کشـاورزی شهرسـتان، بانک سـپه، تجارت و صادرات( 
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس:
توفیق خدمت یک امانت است

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـا اشـاره بـه محرومیـت و پویایـی جامعـه 
عشـایری، توفیـق خدمـت و خدمـت گـزاری بـه ایـن جامعـه را یـک موهبـت 

الهـی و امانـت بـر شـمرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی کـه در جلسـه شـورای هماهنگـی اداره کل امور عشـایر فارس سـخن 
می گفـت، افـزود: تنـوع قومیتـی، پراکنـش و جمعیـت بـاالی عشـایر اسـتان 
باعـث شـده تـا سـازمان امـور عشـایر کشـور همـواره نگاهـی ویژه بـه فارس 

باشد.  داشـته 
وی از مدیـران خواسـت تـا برنامه محـوری را سـرلوحه کار خود قـرارداده و در 

راه خدمـت بیشـتر همراه بـا شـفافیت گام بردارند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: درسـال جـاری ظرفیت هـای قانونـی 
خوبـی بـه وجـود آمـده کـه اختصـاص 240 میلیـارد ریـال از صنـدوق توسـعه 
ملـی بـا اجـازه مقـام معظـم رهبری جهـت تامیـن آب پایدار و آبرسـانی سـیار 

عشـایر یکـی از ایـن ظرفیت هـا اسـت. 
مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در ادارات کل امـور عشـایر و دامپزشـکی 
اسـتان نیـز در ایـن جلسـه انتخـاب مدیـران جـوان، کارآمـد و بـا انگیـزه را از 
ویژگی هـای امـور عشـایر فـارس در سـنوات اخیر اسـت که توانسـته بـا برنامه 

محـوری در ارتقـای کیفـی و کمی فعالیت هـای ایـن اداره کل گام بـردارد. 
حجه االسـام شـهوندی کسـب عناوین برتـر در حوزه های مختلـف هم چون 
اقامـه نمـاز، بانـوان، سـامت و روابـط عمومی بـرای چنـد سـال متوالـی را از 
جملـه ایـن افتخـارات دانسـت کـه نشـان دهنـده تعامـل و همـکاری سـازنده 

مجموعـه و مدیریـت صحیح آن اسـت.
در پایـان ایـن جلسـه از تاش هـای جعفـر زارع تقدیـر و محسـن محمـدی 
بـه عنـوان سرپرسـت معاونت توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی اداره کل امور 

عشـایر فـارس معرفی شـد. 
گفتنـی اسـت محسـن محمـدی از فرزنـدان عشـایر عـرب خمسـه می باشـد 
کـه سـابقه مدیـر عاملـی تعاونی هـای تولیـد فسـا، تعاونـی کشـاورزی پنبـه 
کاران فسـا، مسـئول امـور اراضـی و معاونـت صـدور پروانه های سـازمان جهاد 

کشـاورزی فـارس را در کارنامـه خـود دارد.

بیش از 300 هزار راس دام عشایر فارس
بیمه شدند 

مسـئول امـور تعاونی هـا و نظـام بهـره بـرداری اداره کل امور عشـایر فـارس از 
بیمـه شـدن بیـش از 300 هـزار راس دام عشـایر از ابتـدای طـرح بیمـه فراگیر 

دام در اسـتان فـارس خبر داد. 
بـه گـزارش اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، امیـر بیـات گفـت: پوشـش 
فراگیـر بیمـه ای بـرای کلیـه دام های عشـایر بـا هدف توسـعه کمـی و کیفی و 

ایجـاد ثبـات در نظـام تولیـدی اجـرا می شـود .
وی بـا اشـاره بـه بـه بنـد )ث( مـاده 33 قانـون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه 
کشـور مبنی بر اجباری شـدن پوشـش بیمه ای بـرای تمامی دام ها، افـزود: اداره 
کل امـور عشـایر فـارس بـا محوریـت اتحادیه مرکـزی تعاونی های عشـایری و 
23 شـرکت تعاونـی بـا همـکاری صندوق بیمـه محصوالت کشـاورزی اسـتان 

نسـبت بـه اجرای طـرح بیمـه فراگیر دام سـبک عشـایر اقدام نموده اسـت .
در سـال زراعـی 98-97 بالـغ بـر سـیصد هـزار راس دام عشـایر در قالـب ایـن 
طـرح بیمـه شـد و ایـن امر مهـم در حـال حاضـر رویکـرد جدیـدی در افزایش 
میـزان غرامـت پرداختی، تسـریع و تسـهیل در رونـد پرداخت خسـارت را دنبال 

می کنـد .
جامعـه مولـد عشـایری اسـتان فـارس بـا پـرورش و نگهـداری بیـش از سـه 
میلیـون راس دام سـبک و تولیـد سـالیانه 20 هزار تن گوشـت قرمـز، 30 درصد 

نیـاز جامعـه را بـه پروتئیـن تامیـن می کننـد.

نشست شورای هماهنگی دستگاه های وابسته 
سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار شد

نشسـت شـورای هماهنگـی دسـتگاه های وابسـته جهاد کشـاورزی بـه میزبانی 
سـازمان تعاون روسـتایی فـارس و با حضور معاونین سـازمان جهاد کشـاورزی، 
مدیـران دسـتگاه های وابسـته، معاونیـن سـازمان تعـاون روسـتایی، مدیـران 
عامـل اتحادیه هـای اسـتانی و دبیر اجرایی نظـام صنفی کارهای کشـاورزی در 

محـل سـالن کوثر سـازمان جهاد کشـاورزی شـیراز برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، مدیر این 
سـازمان گفـت: تعاونی هـای روسـتایی یکـی از بزرگتریـن بازوهـای اجرایـی 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت.
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

هدایـت الـه رحیمی ضمـن ارائه گـزارش عملکرد شـش ماهه، به اهداف شـبکه 
تعاون روسـتایی اشاره کرد.

وی در ادامـه به خدمت رسـانی شـبکه تعاون روسـتایی فـارس در قالب وظایف 
هدایتـی، حمایتـی و نظارتـی در حوزه های مختلف اشـاره کـرد و گفت: نظارت 
بـر اجـرای قوانیـن و دسـتورالعمل ها، در کنـار هدایـت و حمایت شـبکه تعاون 
در  بخـش کشـاورزی  اتحادیه هـای  و  تعاونـی  اصـول  مبنـای  بـر  روسـتایی 
راسـتای توسـعه کمـی و کیفـی در امـوری ماننـد: زیرسـاخت ها، مراکـز خرید، 
فروشـگاه های مصـرف، ایسـتگاه های بوجاری بـذر، صنایع تبدیلـی و تکمیلی، 
تولیـد لولـه و سـبد پاسـتیکی، تولیـد کودهـای مرکـب، تولیـد و بسـته بنـدی 

قـارچ، شـالی کوبـی، توزیـع نهاده هـا و... انجـام می گردد.
در ایـن جلسـه مدیـران عامـل اتحادیه هـای اسـتانی نیـر بـه بیـان مسـائل و 
مشـکات و رفـع آنهـا در حـوزه عمـل خـود توضیحاتـی بـه حاضریـن ارائـه 
نمودنـد و در پایـان مدیـران دسـتگاه های وابسـته سـواالت و پیشـنهادات خود 
را در زمینه هـای مختلـف مطـرح و این سـئواالت توسـط مدیر سـازمان تعاون 

روسـتایی فارس پاسـخ داده شـد.

توزیع بیش از ۶0 هزار تن نهاده های دامی و طیور
از ابتدای سال جاری

روسـتایی  تعـاون  سـازمان  رئیـس 
راسـتای  در  گفـت:  فـارس  اسـتان 
تأمیـن نهاده هـای اصلی خـوراک دام 
و طیـور بیـش از 60 هـزار تـن نهاده 
بـا نـرخ مصـوب دولتـی بیـن اعضاء 

شـد توزیع 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان 
هدایـت  فـارس  روسـتایی  تعـاون 
الـه رحیمی گفـت: بـر اسـاس دسـتورالعمل اباغـی مقـام عالـی وزارت جهـاد 
کشـاورزی و بـا نظـارت سـازمان تعاون روسـتایی، توزیع اقام اساسـی شـامل 
کنجالـه سـویا، ذرت، جـو و سـبوس، مکمـل و سـایر افزودنی هـای مجـاز بـر 
اسـاس بـه کارگیـری تـوان و امکانـات اتحادیه هـا و تشـکل های دامـداران و 

مرغـداران و مـرغ تخـم گـذار انجـام شـده اسـت.
در کاهـش هزینه هـای  اساسـی  نقـش  تعـاون روسـتایی  افـزود: شـبکه  وی 
تولیدایفـا می کنـد و بر همین اسـاس در سـه ماهه اول سـال جـاری انواع ذرت 
دانـه ای، کنجالـه سـویا، جـو دامی و انـواع مکمل و سـایر افزودنی هـای مجاز 

خـوراک دام و طیـور بیـن اعضـاء توزیـع کرده اسـت. 
رحیمی اظهارکـرد: توزیـع ایـن نهاده هـا بـا در نظـر گرفتن شـاخص های تولید 
از قبیـل جوجـه ریـزی، ظرفیـت فعـال، میـزان تولید گوشـت مرغ، تخـم مرغ، 
شـیر و سـایر محصـوالت بیـن دامـداران و مرغـداران ثبـت شـده در سـامانه 

سـماصد تعییـن و توزیـع گردیده اسـت.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

آغاز طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی
علیه بیماری نیوکاسل در فارس

سراسـری  طـرح  اجـرای  از  فـارس  دامپزشـکی  مدیـرکل  مهنـدس  یعقـوب 
واکسیناسـیون رایـگان طیـور بومـی و روسـتایی در ایـن اسـتان علیـه بیمـاری 

نیوکاسـل خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، مهندس پیش 
بینـی کـرد: در ایـن طـرح حـدود یـک میلیـون و 300 هـزار قطعه انـواع پرنده 

روسـتایی در اسـتان علیـه ایـن بیماری واکسـینه و ایمن شـوند.
 وی افـزود: هـدف از اجـرای این طرح، باال بردن سـطح ایمنی طیور روسـتایی 
در مقابلـه بـا بیمـاری نیوکاسـل و جلوگیـری از انتقـال ویروس ایـن بیماری از 

طیور روسـتایی بـه واحدهای صنعتـی طیور، خواهـد. بود.
 مدیـرکل دامپزشـکی فـارس از روسـتاییان خواسـت که در طول اجـرای طرح 
اکیپ هـای  بـا  نیوکاسـل  بیمـاری  بومی علیـه  طیـور  واکسیناسـیون  رایـگان 

دامپزشـکی همـکاری الزم را داشـته باشـند.
 مهنـدس افـزود: نیوکاسـل یکـی از بیماری های ویروسـی بسـیار واگیـر و حاد 
بـا تلفـات بـاال در پرنـدگان اسـت کـه درمان قطعـی نـدارد و تنهـا راه مقابله با 
آن، کنتـرل و پیشـگیری از طریـق واکسیناسـیون و رعایت دقیـق اصول امنیت 

زیسـتی در محل هـای پرورش اسـت.
شـامل  عصبـی،  سیسـتم  و  گـوارش  دسـتگاه  تنفـس،  دسـتگاه  درگیـری   
بی اشـتهایی، کاهـش مصـرف دانـه و تولیـد تخم مـرغ، پیچش گـردن، ریزش 
ترشـحات از چشـم و بینـی و عطسـه از جملـه مهم تریـن نشـانه های قابـل 

مشـاهده در طیـور بیمـار اسـت.

برای اولین بار در کشور
تولید واکسن دوگانه آبزیان در شیراز

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی 
رازی شـیراز از تولید واکسـن دوگانه الکتوکوکوزیس 

و اسـترپتو کوکوزیـس در شـیراز خبـر داد.
بـه گزارش روابط عمومی موسسـه تحقیقات واکسـن 
و سـرم سازی رازی شـیراز، علی شـیرازی نژاد گفت: 
دانـش تولیـد این واکسـن دوگانـه کاما بومی اسـت 
و در موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز ابـداع شـده 

است.
وی افـزود: تحقیقـات علمی واکسـن دوگانـه بـه پایـان رسـیده و در مرحلـه 
در  و  گرفتـه  انجـام  بـاره  ایـن  در  تحقیقاتـی  طـرح  چندیـن  آزمایشـگاهی 
حوضچه هـای پـرورش ماهی موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز نیـز آزمایش 

شـده و نتایـج سـودمند ی هـم داشـته اسـت.
رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـیراز ادامه داد: مرحله 
نیمـه صنعتـی تولیـد ایـن واکسـن بـه پایـان رسـیده و تـا پایـان سـال تاییدیه 
توزیـع ایـن واکسـن دوگانـه گرفته و به انـدازه مورد نیاز کشـور تولید می شـود.
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شـیرازی نـژاد افـزود: این واکسـن دوگانه برای اولین بار در کشـور تولید شـده 
و پـس از تولیدانبـود آن، واردات این نوع واکسـن متوقف می شـود.

باکتـری   2 بـه  مربـوط  آبزیـان  بیماری هـای  درصـد   90 اظهارکـرد:  وی 
الکتوکوکوزیـس و اسـترپتو کوکوزیـس اسـت کـه بـا تولیـد ایـن واکسـن، 
می تـوان 80 تـا 90 درصـد بیماری هـای ماهـی کـه ناشـی از ایـن 2 باکتـری 

اسـت را کنتـرل کـرد.
موسسـه تحقیقـات واکسـن و سرم سـازی رازی در کشـور بیـش از 90 سـال 
قدمت دارد و شـعبه شـیراز نیز بیسـت سـال اسـت که راه اندازی شـده اسـت.

 شـعبه شـیراز ایـن موسسـه مسـئولیت تولیـد واکسـن آگاالکسـی، آنفوالنزای 
و  آنفوالنـزا  نیوکاسـل  دوگانـه  واکسـن  طیـور،  کشـته  نیوکاسـل  طیـور، 

دارد. عهـده  بـه  انتروتوکسـمی را 

بررسی وضعیت بیماری آنتروتوکسمی و آگاالکسی 
در سطح استان فارس

موفقیـت 100درصـدی سـاخت تولید واکسـن دامی زودتـر از موعد مقـرر تعهد 
نه لیا سا

موفقیـت کارشناسـان موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه 
شـیراز در سـاخت تولیـد واکسـن آنتـرو توکسـمی زودتر از موعـد مقـرر تعهـد 
سـالیانه 100 درصـد و تـاش بـرای ادامـه رونـد مـازاد سـاخت این واکسـن.

بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، علی شـیرازی نژاد رئیس موسسـه رازی شـیراز اظهارکرد: ضمن 
بررسـی دقیـق و کارشناسـانه ایـن دو بیمـاری دامـی، بر اسـاس نیاز اسـتان و 
کشـور رونـد تولیـد این واکسـن ها )علـی رغم اتمام تعهد سـالیانه شـعبه ظرف 

مـدت هفت ماه سـال( همچنـان ادامـه یابد. 
وی افـزود: موسسـه رازی در کنـار خانـواده دامپزشـکی اسـتان در راه مبارزه با 

بیماری هـای دامی مصمـم اسـت.
شـیرازی نـژاد تصریـح نمـود: موفقیـت موسسـه رازی شـعبه شـیراز در تولیـد 
واکسـن های مـورد نیـاز و پـی گیری هـای بـه عمـل آمـده و اعـام رئیـس 
موسسـه رازی شـیراز، ایـن شـعبه توانسـته اسـت میـزان تعهـد تولیدواکسـن 
سـالیانه سـال 98 واکسـن آنتروتوکسـمی را مـدت هفت مـاه به انجام رسـانده 
و در حـال سـنجش ظرفیـت و نیاز اسـتان و کشـور بـرای برنامـه ریزی جهت 
ادامـه تولید واکسـن می باشـد که بـا توجه بـه محدودیت های موجود توانسـته 
بـا برنامه ریـزی و مدیریـت مناسـب منابـع، در تولید واکسـن آنتروتوکسـمی و 
آگاالکسـی موفـق عمـل نمـوده و از برنامه تعهـد تولید سـالیانه پیشـی بگیرد.

در این نشسـت ضمن بررسـی میدانی واکسـن آنتروتوکسمی توسـط کارشناسان 
موسسـه سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز، اداره کل دامپزشکی اسـتان فارس و 
نظـام دامپزشـکی اسـتان فارس بـه صراحت اعـام گردید که در صـورت توزیع 
بـه موقـع واکسـن آنتروتوکسـمی مصرف واکسـن های وارداتـی مشـابه کاهش 
خواهـد یافـت زیرا کـه از نظر پتانسـیل مقابله یا بیماری واکسـن های موسسـه 

بسـیار کارآمدتر می باشـد.
و  آنتروتوکسـمي  دامـي  واکسـن هاي  تولیـد  و  بیماری هـا  بررسـي  جلسـه 
آگاالکسـي شـعبه شـیراز با حضور علي شـیرازي نژاد رئیس موسسـه تحقیقات 
سـازمان  سـامت  معـاون  بسـتانیان  شـیراز،  رازي  سـازي  سـرم  و  واکسـن 
دامپزشـکي اسـتان، تابـع بردبـار رئیـس سـازمان نظام دامپزشـکي اسـتان، آریا 
نـژاد رئیـس اداره تشـخیص و درمـان سـازمان دامپزشـکي اسـتان، شـهریاری 
رئیـس اداره بهداشـت و مدیریـت بیماری هـای دامـی و خواجـه زاده اعضا نظام 
دامپزشـکی و رئیـس صنـف مایه کوبي اسـتان فـارس و جمعی ازکارشناسـان و 

اعضـاء هیئـت علمـي موسسـه سـرم سـازي رازي شـیراز برگـزار گردید.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

در مزرعه چغندر قند ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان
برگزاری روز مزرعه سامانه برنامه ریزی آبیاری 

هوشمند
رئیـس مرکـز تحقیقـات ضمـن بیـان پتانسـیل های آب و خـاک اسـتان فارس 
گفـت: فعالیت هـای تحقیقاتـی انجـام شـده در زمینـه بهـره وری مصـرف آب 

توسـط محققیـن بـه خوبی صـورت گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس، زارع بـا بیـان تاریخچـه ای از پژوهـش برنامـه ریـزی آبیـاری در مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس آن را گام موثـری در 
جهـت صرفـه جویـی در مصـرف آب کشـاورزی و مـزارع و باغـات اسـتان و 

دانست.  کشـور 
زارع افـزود: درصـورت اسـتفاده از ایـن سـامانه درمـزارع حداقـل تـا 30 درصـد 

مصـرف آب صرفه جویـی خواهـد شـد.
گرجـی معـاون فنـی طـرح توسـعه سـامانه های نویـن آبیـاری کشـور بـا بیان 
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ایـن کـه آبیـاری بـه هنـگام را بـا مدیریـت در مـزارع بایسـتی اعمـال کنیـم 
گفـت: امـروز با برگـزاری ایـن روز مزرعه شـاهد ارائه گزارش پس از 11 سـال 

پژوهـش و تـاش مجـری ایـن طـرح، آقـای ابوالپور هسـتیم. 
وی گفـت: سـامانه نویـن آبیـاری بـه صـورت خـاص در کشـور از سـال 1369 
شـروع بـه فعالیـت نمـود و طـی ایـن فعالیـت تـا بـه امـروز توانسـته 2 میلیون 
هکتـار از اراضـی سـنتی کشـور را بـه صـورت خانواده هـای آبیـاری بارانـی، 
خانواده هـای آبیـاری موضعـی بـا هـدف ارتقـاء بهـره وری در داخـل مـزارع و 
باغـات پوشـش دهـد، ولی چنانچـه این موارد بتوانـد به صورت هوشـمند و پویا 
بـه مدیریـت سـخت افـزاری و نـرم افزاری مصـرف آب کشـاورزی بپـردازد در 
مـزارع و باغـات قطعـًا بهتر و دقیـق تر می توان هـدف خود را به انجام رسـاند. 
ابوالپـور بـا بیـان ایـن کـه تبخیـر و تعـرق مـزارع بایسـتی بـه صورت سـاعتی 
اندازه گیری شـود گفت: در سـال 1385 در کمیته آب سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس مطـرح شـد کـه بـرای مقابلـه بـا بحـران آب و خشـک سـالی 
تدابیـری اندیشـیده شـود، امـروزه اگـر از شـبکه نویـن آبیـاری ماننـد آبیـاری 
بارانـی یـا آبیـاری تیـپ اسـتفاده کنیـم باز هـم 30 درصـد مـزارع و باغات آب 
اضافـه مصـرف می شـود و بهتریـن راه کار برای مقابله فرهنگ سـازی الزم در 
کشـور اسـت و در همین راسـتا بایسـتی اسـتفاده از این سـامانه را ترویج و در 

دسـتور کار پـس از انجـام آزمایشـات و پایلوت قـرار داد. 
ایـن مراسـم بـا حضـور آقایـان گرجی معـاون فنـی طرح توسـعه سـامانه های 
نویـن آبیـاری کشـور، طلعتـی از اتـاق بازرگانـی اسـتان فـارس، دهقـان مدیـر 
زراعـت و اسـامی مدیر آب و خـاک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
پارسـا و خانم طالب نژاد از دانشـگاه شـیراز، کارشناسـان شـرکت های مرتبط با 
آب و خـاک، زارع رئیـس مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس، مسـئول روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی فـارس، محققیـن، مدرسـین و اعضـا هیـات علمـی، ابوالپـور محقـق و 
مختـرع سـامانه مذکـور و رؤسـای بخش هـای تحقیقاتـی مرکـز و کشـاورزان 

اسـتان برگـزار گردید. 

 پرونده ی آموزش های علمی کاربردی بسته شد
پیـرو آییـن نامه هـا و دسـتورالعمل های دانشـگاه جامـع واحـد اسـتان فـارس، 
سـوابق دانشـجویان و کلیه فـارغ التحصیان بـه مرکز معین )فـن آوران صدرا( 

انتقـال یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس، تعـداد 7512 فقره پرونده مربوط به دانشـجویان لیسـت برداری 
الکترونیکـی و صـورت جلسـه به تفکیک رشـته و یادداشـت بـرداری محتویات 

موجـود در پرونـده دانشـجویان انجام شـد. 
الزم بـه ذکراسـت بـا تاش مـداوم مسـئول بایگانی آموزشـی این مرکـز تعداد 
1995 فقـره پرونـده فارغ التحصیلی اسـکن شـده و تحویل نماینـده واحد صدرا 

گردید. 
در پایـان یـادآور می شـود کـه ایـن مرکـز از بـدو همـکاری بـا دانشـگاه جامع 
علمی کاربـردی تاکنـون تعـداد 5329 نفـر در مقاطـع کاردانـی و کارشناسـی 

فارغ التحصیـل داشـته اسـت.
در همیـن رابطـه جلسـه ای بـا حضـور نماینـده واحـد اسـتانی دانشـگاه جامع، 
رئیـس واحـد آموزشـی فـن آوران صـدرا، رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، نماینـده واحـد صـدرا و نماینده ایـن مرکز 

شـد. برگزار 

تقدیر بیژن کاووسی از سوی مدیر کل 
هواشناسی فارس

علمی مرکـز  هیـأت  عضـو  و  محقـق  کاووسـی  بیـژن 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس 
از سـوی مدیـر کل هواشناسـی اسـتان فـارس تقدیر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس در این لوح آمده اسـت، 
جنـاب آقـای بیـژن کاووسـی اجـر و ارج بـزرگ مردانـی 
کـه در عرصـه خدمـت بـه خلـق پـای می نهنـد و بـا دم و قـدم و قلـم خویش 
پیمـودن راه هـای دشـوار را آسـان می سـازند، بـر اهـل خـرد و درد آشـنایان 
میـدان خدمـت پوشـیده نیسـت از ایـن رو بـه پـاس زحمـات صادقانه شـما در 
ارتقـاء سـطح دانـش کارشناسـان ایـن اداره کل لـوح یادبـودی بـه حضورتـان 

تقدیـم می گـردد. 

از سوی استانداری فارس
کارمندان نمونه دستگاه ها معرفی شدند

 بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس، از کردسـتانی مدیـر امـور مالـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـه عنـوان کارمنـد نمونه در سـطح 

دسـتگاه، توسـط اسـتانداری فـارس معرفـی شـد.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

اجرای عملیات آبیاری و مقابله با بیابان زایی 
در استان فارس

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فارس گفـت: عملیـات آبیاری و 
مراقبـت ازطرح هـای بیولوژیـک پروژه هـای بیابـان زدایـی در فارس اجرا شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
شـهرام منتصـری گفت: ایـن پروژه درسـطح 948 هکتـار از عرصه های مناطق 

بیابانی اسـتان در حال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اجرای ایـن طرح در شهرسـتان های الرسـتان، المـرد، مهر، 
نی ریـز، زریـن دشـت، فراشـبند و خنـج افـزود: اعتبـار تخصیـص یافتـه بـرای 
اجـرای ایـن عملیـات حـدود 10 میلیـارد ریـال اسـت کـه از محـل اعتبـارات 

اسـتانی و ملـی هزینـه و تامیـن خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه از دو پـروژه سـاماندهی و کنتـرل چـرای دام در 
مراتـع ممیـزی شـده در شهرسـتان های فراشـبند، خنـج و مهـر به مسـاحت 5 
هـزار هکتـار خبـر داد و گفـت: اجـرای سیسـتم های چـرا و قـرق در سـطح دو 
هـزار هکتـار از عرصه هـای بیابانـی شهرسـتان های الرسـتان، المـرد، نی ریز 
و زریـن دشـت از جملـه دیگـر پروژه هـای حفاظـت و احیـاء مناطـق بیابانی در 

است. اسـتان 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس افـزود: با توجه بـه نیاز آبی 
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نهال هـای کاشـت شـده، برای ایـن پـروژه 10 دور عملیـات آبیـاری و مراقبت 
در نظـر گرفتـه شـده که بـه طور سـالیانه انجام خواهد شـد.

وی بـا اشـاره بـه نهال هـای کاشـته شـده در ایـن عرصه هـا افـزود: بیشـتر 
نهال های کاشـته شـده شـامل آکاسـینا ویکتوریا، اکاسـیا سالیسـینا، ُکنار، تاغ، 

گز شـاهی و اسـتبرق اسـت.

اجرای 41 پروژه آبخیزداری در استان فارس 
افزایـش میـزان مشـارکت مـردم موجب اجـرای موفـق پروژه هـای آبخیزداری 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
سـید مصطفـی ابوهاشـم معـاون دفتـر کنتـرل سـیاب و آبخوانداری سـازمان 
فعالیت هـای  از  بازدیـد  حاشـیه  در  کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا، 
آبخیـزداری در مناطق مختلف اسـتان ضمـن ابراز خرسـندی از اقدامات صورت 
گرفتـه و عملکـرد مثبـت فعالیت هـای آبخیـزداری، بـر اثـر بخشـی پروژه هـای 
آبخیـزداری در نقـاط مختلـف اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت: بـا گسـترش ایـن 
فعالیت هـا می تـوان در راسـتای مدیریـت بهتر منابع آب و خـاک در حوضه های 

آبخیـز کشـور گام هـای مهمی برداشـت.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای پروژه هـای آبخیـزداری ازمحـل اعتبـارات صنـدوق 
توسـعه ملـی در سـال جـاری افزود: خوشـبختانه با تدبیـر حکیمانـه رهبر معظم 
انقـاب و فرمـان ایشـان در ایـن راسـتا شـاهد انقـاب بزرگـی در عرصه هـای 
منابـع طبیعـی کشـور در جهـت مدیریـت بهینـه و اصولـی بـه خصـوص بحث 
کنتـرل سـیاب و تغذیـه سـفره های آب زیرزمینـی بـه ویژه در مناطـق محروم 

و دور افتـاده بودیـم.
ابوهاشـم بـر ضـرورت نظـارت دقیق تـر بـر عملکـرد پیمانـکاران تاکیـد کـرد و 
ادامـه داد: نبایـد کیفیـت فـدای سـرعت شـود و در عین حـال که پروژه هـا را با 
سـرعت مناسـب بـه پیش می بریـم نظارت کافـی و الزم را نیـز در جهت انجام 

بهتـر و بـا کیفیت تـر پروژه هـا بـه کار گیریم.
شـاپور حاجیـان رئیـس گـروه طرح هـای آبخیـزداری و حفاظت خاک سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور و ناظـر پروژه هـای آبخیـزداری اسـتان 
فـارس گفـت: طـی بازدید هـای به عمل آمـده از روند اجـرای پروژه هـا در نقاط 
مختلـف اسـتان، پیشـرفت فیزیکی مناسـبی در اکثر آن ها قابل مشـاهده اسـت 
و امیدواریـم تمامی ایـن پروژه هـا پیـش از فصل بـارش به بهره برداری رسـیده 

تـا مـردم نیـز از برکات آن هـا بهره مند شـوند.
او افـزود: بـا توجـه بـه پتانسـیل خـوب مناطـق وحوضه هـای آبخیزدار بـه نظر 
می رسـد همـگام کـردن مـردم نقـش بسـزایی در پیشـبرد اهـداف سـازمانی به 

ویـژه تسـریع در امرحفاظـت از منابـع آبـی و خاکی داشـته اسـت.
منتصـری مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فـارس نیز با اشـاره به 
مجمـوع پروژه هـای آبخیـزداری اجـرا شـده در سـال جـاری، گفت: امسـال 41 
پـروژه آبخیـزداری در اسـتان فـارس به اجـرا در می آیـد که برای سـاخت آن ها 
اعتبـاری بالـغ بـر 528 میلیـارد ریـال پیـش بینـی شـده کـه از محـل اعتبارات 

صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن و هزینه خواهد شـد.
او افـزود: بـا تکمیـل ایـن پروژه هـا بـه طـور متوسـط 24 میلیـون و 863 هـزار 
مترمکعـب آب در سـال ذخیـره و بـه سـفره های آب زیرزمینـی منتقـل خواهـد 

. شد
منتصـری بـا اشـاره به اهداف مهـم اجرای پروژه هـای آبخیـزداری تصریح کرد: 
جلوگیـری از فرسـایش خاک و اتـاف آب، کنترل رواناب های سـطحی و تغذیه 

منابـع و سـفره های آب زیرزمینـی از جملـه اهداف مهم این پروژه هاسـت.
هیـات کارشناسـی سـازمان از 13 پـروژه در حال اجـرا در 10 شهرسـتان فارس 
بازدیـد و از نزدیـک در جریـان رونـد اجـرای آن هـا قـرار گرفتنـد. ایـن پروژه ها 

شـامل: چیکان مورزیان، کرخه و کارون شهرسـتان سـپیدان، پالنگری مرودشت، 
رحیـم آبـاد و قوام آباد پاسـارگاد، گل میشـی اسـتهبان، مشـکان نی ریز، خسـویه 
داراب، تنگاب گراش، عماد شـهر، درز و سـایبان و فرشـته جان جویم الرسـتان، 
گدامچـه جهـرم و فتح آبـاد شهرسـتان کوار اسـت کـه در مدت یـک هفته مورد 

بازدید و بررسـی قـرار گرفت.
وی تصریـح کـرد: در اجـرای احـکام صـادره در راسـتای حفاظـت از اراضی ملی 
و منابـع طبیعـی شهرسـتان بـا اسـتناد بـه احـکام قطعـی مراجـع قضایـی بنـا و 

مسـتحدثات غیـر قانونـی قلـع و قمـع و رفـع تصرف شـده اسـت.

9 میلیارد ریال به طرح مهار سیالب در استهبان 
اختصاص یافت

9 میلیـارد ریـال اعتبـار برای عملیـات پروژه کنترل سـیاب وآبخوانداری شـهر 
رونیـز اسـتهبان از محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی اختصـاص یافت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
فـارس، مجاهـد مهـدی علیشـاهی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
و  پـروژه، کنتـرل سـیاب  ایـن  اجـرای  از  اسـتهبان گفت:هـدف  شهرسـتان 
جلوگیـری از فرسـایش خـاک، حفظ پوشـش گیاهی و کمک بـه تغذیه آب های 

زیـر زمینی اسـت.
بـه گفتـه علیشـاهی با برنامـه ریزی هـای انجام شـده پیش بینی می شـود این 

طـرح در دهه فجر امسـال بـه بهره برداری برسـد.
وی افـزود: ایـن طرح شـامل 30 هزار متـر مکعب عملیات خاکریزی اسـت و در 

هر سـال پتانسـیل آبگیری تا حجـم 87 هزار متر مکعـب آب را دارد.
اسـتهبان از شهرسـتان های شـرقی فـارس اسـت و مرکـز آن بـا شـیراز حـدود 

140 کیلومتـر فاصلـه دارد.

رفع تصرف بیش از 4 هکتار اراضی ملی فراشبند 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان فراشـبند از رفـع تصـرف 

بیـش از 4 هکتـار اراضـی ملـی از دسـت متصرفـان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
مجیـد صفـری رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان فراشـبند 
گفـت: بـا حکـم مراجع قضایی چهـار هـزار و 567 متر مربـع از عرصه های ملی 
شهرسـتان فراشـبند از ید سـودجویان خـارج و تحت مالکیت دولـت قرار گرفت.

وی افـزود: ایـن اراضـی مشـهور بـه خانیـک کـه پس از صـدور حکـم قضایی، 
اراضـی تصـرف شـده آزاد و بـه حالـت اولیه خود بازگشـت.

صفـری بـا اشـاره بـه تسـریع در برخـورد قانونـی بـا متجـاوزان و افراد سـودجو 
اظهـار داشـت: در راسـتای صیانـت از اراضـی ملـی و حفاظـت از حقـوق بیـت 

المـال تمامی تـاش خـود را بـکار خواهیـم بسـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان فراشـبند درپایـان از مردم 
خواسـت در صـورت مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک در خصـوص تخریب و 
تصـرف اراضـی ملـی مراتـب را بـا شـماره 1504 تلفـن یـگان امـداد جنـگل و 

مرتـع گـزارش دهند.

بیش از 5 هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان 
فسا به بیت المال بازگشت

بـا دسـتور دادسـتان عمومـی و انقاب شهرسـتان فسـا 5 هـزار و 280 مترمربع 
از اراضـی ملـی شهرسـتان فسـا از چنـگال متصرفـان خـارج و بـه بیـت المـال 

بازگشت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
مجیـد کشـاورزیان رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان فسـا با 
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اعـام ایـن خبر گفـت: این اقدام در راسـتای مقابلـه با زمین خـواری و صیانت 
از انفـال و اراضـی ملـی و بـا تـاش نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی 
شهرسـتان فسـا و همـکاری خـوب دسـتگاه قضـا، پاسـگاه انتظامی کوشـک 
قاضـی و شـهرداری عملیـات قلـع و قمـع انجـام و اراضـی تصرفـی بـه حالـت 

قبـل بـاز گردانده شـد.
وی بـا بیـان این مطلب کـه این اراضی در منطقه قاسـم آباد در سـه کیلومتری 
مرکـز شهرسـتان به اجـرا درآمد. افـزود: متخلفان بـا تصرف اراضی فـوق اقدام 
بـه تخریـب و بوتـه کنی، کاشـت نهـال و دپوی مصالح سـاختمانی بـه صورت 
غیـر قانونـی کـرده بودندکـه با تـاش نیروهـای یـگان حفاظت منابـع طبیعی 

شهرسـتان فسـا شناسـایی تحت تعقیب قـرار گرفتند. 
 کشـاورزیان افـزود: متصرفـان پـس ازتشـکیل پرونـده جهـت سـیر مراحـل 

قانونـی بـه مقامـات قضایـی معرفـی شـدند.

اجرای حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز 
در اراضی ملی شیراز

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان شـیراز گفـت: در راسـتای 
صیانـت از اراضـی ملی، سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در منطقه قـره چمن بخش 

ارژن شهرسـتان شـیراز تخریـب و قلـع و قمع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
محمـود طهماسـبی رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان شـیراز 
گفـت: ایـن حکم به اسـتناد تبصـره یک مـاده 55 قانون حفاظـت از جنگل ها و 
مراتـع اجـرا و طـی آن 120 متـر مربـع از اراضی ملـی منطقه قـره چمن بخش 
مرکـزی شـیراز کـه در آن به صورت غیر قانونی سـاخت و سـاز صـورت گرفته 

بـود با دسـتور دسـتگاه قضایـی رفع تصرف و آزاد شـد.
وی بـا اشـاره به سـاخت و سـازهای غیـر قانونی صـورت گرفتـه در این بخش 
از اراضـی ملـی افـزود: رأی صـادره جهـت تخریـب و قلع و قمع این سـاختمان 
پـس از حـدود دو سـال و بـا تـاش و پیگیری هـای واحـد حقوقـی اداره  منابع  

طبیعـی  و  آبخیـزداری  شهرسـتان  شـیراز در مراجـع قضایی صادر و اجرا شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان شـیراز ضمـن قدردانـی از 
حمایـت دسـتگاه قضایـی و عوامـل نظامـی و امنیتی شهرسـتان اظهار داشـت: 
پـس از اجـرای حکـم قلـع و قمـع و تخریـب بنـای غیـر مجـاز سـاخته شـده، 

اراضـی مذکـور بـه حالـت اولیه برگشـت.
وی از مـردم خواسـت در صـورت مشـاهده هرگونـه اقـدام مشـکوک در زمینـه 
سـاخت و سـاز بنـا یـا دیوارکشـی در اراضـی ملی بـا تلفـن 1504 یـگان امداد 

جنـگل و مرتـع تمـاس و مراتـب را گـزارش دهند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

رسـیدن بـه اهـداف کوتاه مـدت و بلنـد مدت یاری رسـاند.
اوجـی، بازدیـد از طرح هـای درون و بـرون اسـتان را عامـل مهمی در بـاال بردن 

دانش و تخصص مشـاوران دانسـت.
مسـائل  مـورد  در  نظـر  تبـادل  و  بحـث  بـه  حاضریـن  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
فنـی طرح هـای توجیهـی از جملـه اسـتخرهای کشـاورزی، نـوع محصـول در 

بـازار هـدف شـدند. محیط هـای کنتـرل شـده و هدایـت محصـول بـه 

چهارمین مرکز خدمات غیردولتی کشاورزی 
شهرستان شیراز افتتاح شد

افتتـاح مرکـز خدمـات  آییـن  نظـام مهندسـی کشـاورزی در  رئیـس سـازمان 
غیردولتـی شهرسـتان شـیراز توسـعه ایـن مراکـز را هویـت بخشـی حرفـه ای 
دانـش آموختـگان و سـهم بـری دانش در تولید توسـط کارشناسـان عنـوان کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی محمـد باقـر 
میـری ضمـن اشـاره به مسـئولیت خطیـر کارشناسـان دفاتـر خدمـات غیردولتی 
کشـاورزی گفت:ارتقـاء دانش فنـی و تخصصی کارشناسـان دفاتـر، ارایه خدمات 
مطلـوب و شایسـته بـه بهـره بـرداران و اعضـاء، جـذب سـرمایه گذار و تسـهیل 
فرآینـد اجرایـی در رسـیدن بـه اهـداف، شناسـایی افـراد توانمنـد در اسـتان را به 

عنـوان اهـداف عالیـه دفاتر دانسـت.
در این مراسـم که با حضور رئیس و معاونین و اعضاء شـورای اسـتانی گشـایش 
یافـت، پروانـه تاسـیس مرکـز خدمـات غیردولتـی بـه امیـر کمـال زاده مسـئول 

مرکـز خدمـات غیردولتی شهرسـتان شـیراز اهدا شـد.

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

بـرای  رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی درایـن دیـدار بسترسـازی 

دانسـت. را ضـروری  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  از  آسـان  بهره منـدی 
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی، محمدباقرمیری 
قـرار گرفتـن عدالـت محـوری را در سـرلوحه فرایندهـا الزامی دانسـت و گفـت: 
برنامـه ریـزی و گزینـش صحیـح دانش آموختـگان به منظـور ایجاد اشـتغال در 
گرایش هـای منابـع طبیعـی و آبخیـزداری را عامـل مهمـی در راسـتای توسـعه 

پایـدار و حفـظ منابـع عنـوان کرد.
ایـن مقام مسـئول تقویـت زیرسـاخت های اولیـه در جهت حمایـت از طرح های 

و ایـده ای نـو را گام مهمی در پیشـبرد اهداف دانسـت.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان نظـارت و ارزیابی مسـتمر و دقیق 
را از رسـالت های اصلـی دانسـت و گفت: در راسـتای واگـذاری امورتصدیگری و 
کوچـک کـردن دولت باید شـرایط را بـرای ترویـج و تقویت فرهنگ اشـتغال در 
بخـش خصوصـی بـا رویکرد دانش محوری داشـته باشـیم، که در ایـن راه دولت 
بـا حمایـت و نظـارت صحیـح می توانـد باعـث تسـهیل و هدایت صحیـح کارها 

در مسـیر اصلی خود شـود.

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با حضور مشاوران و 
طراحان گلخانه برگزار شد

بـه منظـور توسـعه کشـت گلخانـه جلسـه تبـادل نظـر و هم اندیشـی بـا حضور 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی، مدیرصدور مجوزها، مشـاوران و طراحان گلخانه 

در سـالن اجتماعات سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان تشـکیل شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی، مصطفـی اوجی 
مدیـر صـدور مجوزهـا وحدت رویـه در کلیه فرایندهـا با در نظـر گرفتن چارچوب 
قوانیـن و مقـررات را الزام دانسـت و گفـت: آگاهی کامل و جامع از شـرح وظایف 
مشـاورین و بهـره منـدی از تـوان و تعهـد، تخصـص فنـی می توانـد مـا را در 



63 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 55 - آبانــــــــماه 1398

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

آنچـه کـه در سـازمان های توسـعه یافتـه بسـیار مهم و بـه عنوان یکـی از عوامل 
توسـعه یافتگـی اسـت روی آن تاکیـد وجـود دارد و توجه ویژه ای به آن می شـود 

مدیریـت کردن ضایعات اسـت.

ابتدا اینکه ضایعات چیست؟
آنچه در منابع مختلف برای ضایعات تعریف شده است شامل: 

- دوباره کاری ها
- دور ریزها

- بازیافت
می باشد. هر کدام از واژه های فوق به شرح زیر تعریف می شوند.

1 - دوبـاره کاری هـا: در سـازمان هـا ممکـن اسـت براسـاس فرآیندهـای 
تعریـف شـده محصـوالت یـا خدماتـی ارائـه گـردد که پـس از بررسـی مجـدد یا 

کنتـرل کیفیـت بـه مواردی برخـورد می کنیـم که بایسـتی محصوالت یـا خدمت 
 ارائـه شـده بازنگـری گـردد و در صـورت نیـاز دوبـاره در فرآینـد قـرار مـی گیـرد.

صرف هزینه های دوباره کاری ها شـامل زمان دوباره کاری و مواد مصرفی دوباره 
 کاری و ... به عنوان هزینه های اضافی در تولید محصول یا خدمت محسوب می شود.

2 - دور ریزهـا: در فرآیندهـای ارائـه خدمـات و تولید محصـوالت به زمان ها 
یـا مصـرف کاالهایی می رسـیم کـه اجتناب ناپذیر اسـت و جـزء ذات فرآیند تولید 
محصـول یـا خدمـت اسـت که بـه عنـوان دور ریز محسـوب می شـود و همچنین 
ممکـن اسـت ایـن مصـرف زمان یـا کاال که بـه عنـوان ضایعات تعریف می شـود 
بیـش از اندازه اسـتاندارد تعریف شـده باشـد در هر صورت بایسـتی ایـن دور ریزها 

به سـمت کاهش حرکـت کند.

3 - بازیافـت: در بعضـی از فرآیندهـا بـه مـواد ضایعاتـی برخورد می شـود که 
در همـان فرآینـد مجددا قابل اسـتفاده نیسـت و لیکـن در فرآیندهـای دیگر همان 
سـازمان یـا سـازمان های دیگـر قابـل اسـتفاده مـی باشـد ایـن نـوع ضایعـات به 

عنـوان بازیافـت معرفی می شـود.

• در فعالیت هـای خدماتـی شـبیه جهـاد کشـاورزی فـارس مـی تـوان مدیریـت 
ضایعـات را بسـتگی بـه نـوع فرآیندهـا تعریـف کـرد.

مدیریت ضایعات



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس64
شماره 55 - آبانــــــــماه 1398

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

آشنـایی با گیــاه دارویی

اسفــرزه )بارهنگ(

مشخصات گیاهشناسی
plantag- گیاهي اسـت از خانـواده .Plantago psyllium L  اسـفرزه با نـام علمـی

inaceae یـا بارهنـگ. گیاهـی اسـت علفـي، یک سـاله، خـودرو، کرکـدار و غـده 

پـوش، کوتـاه یـا نسـبتًا بلنـد کـه ارتفـاع آن به 15تا30 سـانتیمتر مي رسـد. سـاقه 
علفـي، ایسـتاده یـا خیـزان سـاده یـا منشـعب، برگ هـا باریـک دراز، نـوک تیز و 
مجتمـع کـه بـه صـورت متقابل سـه تایي بر روي سـاقه قـرار گرفته اسـت. گل ها 
ریـز بـه رنـگ سـفید مایل بـه سـبز، سـنبله ها پـرگل، کرکـدار، غده پـوش، تخم 
مرغـي بـا دمـگل بلنـد اسـت.گل ها به صـورت مجتمـع در کنار برگ هاي قسـمت 
انتهایـي سـاقه بـه صـورت سـنبله هایي بـر روي پایـه بلنـد پدیـدار مي شـوند. به 
عـاوه داراي براکته هـاي باریک در قاعده گل آذین اسـت. میوه پوشـینه، شـکوفا 
دو خانـه و بـه طـور معمول محتـوي یک خانه کوچـک لغزنده و به رنـگ خرمایي 

در هـر خانه اسـت.
ترکیبات شیمیایي

قسـمت هاي مختلـف گیـاه اسـفرزه داراي گلیکوزیـدي بـه نـام اکوبیـن و نوعـي 
هیـدرات کربـن صمـغ دار بـه نام گزیلیـن اسـت. و همچنین داراي اسـید گالیک و 
تانیـک اسـت. دانـه اسـفرزه داراي 10درصد موسـیاژ طبیعـي به نام همي سـلولز 

ست. ا
خواص درماني

نـرم کننـده دسـتگاه گـوارش، ضد زخـم روده و معـده، ضد حـرارت و عطش، ضد 
اسـهال سـاده و خونـي، نشـاط آور و ضـد تـب و لـرز، کاهـش دهنـده کلسـترول 

خـون، کاهـش دهنـده اشـتها و درمـان چاقي مفرط اسـت.
منشاء و پراکنش

انتشـار عمومی ایـن گونـه در هندوسـتان، پنجـاب، ایـران و جزایـر قنـاری اسـت. 
در ایـران در گیـان )بیـن منجیـل و رودبـار، حاشـیه سـفیدرود(، همدان، لرسـتان 
)پشـت کوه، مهـران، شـهبازان(، خوزسـتان، )اهواز، بهبهان، شـوش، چـکاب، بین 
شـوش و دهلـران(، فارس )بین شـیراز و تخت جمشـید، الر(، بوشـهر، بنـدر لنگه، 
بندرعبـاس، کرمـان،  هامـون، جازموریان، جنوب غربی دشـت کویر، شـرق دشـت 
دارد. گیـاه خـود روی آن روی چمن هـای  تهـران گسـترش  لـوت، خراسـان و 
و  جویبارهـا  و  راه هـا  کنـار  علف زارهـا،  رهـا شـده،  مـزارع  چراگاه هـا،  خشـک، 

بیابان هـای بایـر دیـده می شـود. هندوسـتان هـم اکنـون بزرگتریـن تولیدکننـده 
بـذر این گیـاه می باشـد.

تکثیـر و روش کاشـت: تکثیـر بـه وسـیله دانه و در زمین های شـنی قابـل نفوذ، 
شـخم زده و عـاری از علف هـای هـرز صـورت می گیـرد. بـرای ایـن کار ابتـدا 
شـیارهایی بـه عمق 5-4 سـانتی متـر و به فواصل 60 سـانتی متـر در زمین ایجاد 
می کننـد. سـپس دانه هـا را هنـگام پاییـز یـا بهـار در ایـن شـیارها می کارنـد و 
نیـز غلتـک مایمی بـر روی آنهـا می زننـد تـا دانه هـا کامـا بـه خاک بچسـبند. 
معمـواًل پـس از نمـو دانه هـا و پیدا شـدن گیاهان جـوان فاصله آنهـا را از یکدیگر 
بـه نحـوی زیـاد می کننـد کـه هـر بوتـه از دیگـری الاقـل 10 تـا 15سـانتی متر 
فاصلـه داشـته باشـد. مقـدار بذر مورد نیـاز 5 تا 7 کیلـو گرم در هکتار اسـت. طول 

مـدت جوانـه زنی 7 تـا 10 روز می باشـد.
داشـت: ایـن گیـاه نیـاز آبـی متوسـطی دارد، بـا توجـه بـه منطقـه کاشـت 3 تا 5 
آبیـاری سـبک بـه دلیـل سیسـتم ریشـه ای کوچـک در طـول دوره رویـش بـرای 
گیـاه کافـی اسـت، آبیـاری دوم بایـد با یـک وقفـه 10 تـا 15 روزه صـورت گیرد. 
احتیاجـات غذایـی گیـاه پاییـن اسـت، 50 تـا70 کیلـو گـرم در هکتار کـود ازته در 
دو نوبـت، 20 تـا 30 کیلـو گـرم در هکتـار کـود فسـفره و 25 تـا 35 کیلـو گرم در 

هکتـار کـود پتـاس برای رشـد گیـاه کافی اسـت.
بـرای بـه دسـت آوردن باالتریـن عملکـرد دانـه فاصلـه آبیـاری بهتر اسـت 7 روز 
باشـد. اگـر تنـش آبـی در مرحله تشـکیل جوانه گل حادث شـود تعداد دانـه و میوه 
کاهـش می یابـد و در صـورت بـروز تنش پس از تشـکیل میـوه و دانه انـدازه دانه 

کوچـک شـده و دچـار چروکیدگی می شـود.
برداشـت: هنگامی کـه سـنبله ها بـه رنـگ قهـوه ای مایـل بـه قرمـز در آینـد و 
برگ هـای پایینـی خشـک شـوند و بیفتنـد و برگ هـای باالیـی قهـوه ای رنـگ 
گردنـد بهتریـن زمـان برداشـت اسـت. 60 روز پـس از کاشـت بـذر، گیـاه بـه گل 
مـی رود و 8 تـا 17 روز بعـد آمـاده برداشـت اسـت. در هنـگام برداشـت گیـاه را از 
سـاقه قطـع می کننـد. سـپس آن  را جهـت خشـکاندن در انبـار به صـورت آویزان 
قـرار می دهنـد بعـداً بـا تـکان دادن شـاخه های خشـک شـده و یـا وارد کـردن 

ضربـات مایـم بـه آنهـا دانه هـای رسـیده را از آنهـا جـدا می سـازند.

گیاه دارویی اسفرزه در مرحله تولید بذر
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زینب نوبهار 
دانشجوی دکتری و کارشناس ارشد 

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی

نوشـیدنی های تخمیـری بـه دلیل داشـتن اثرات سـودمند در دسـتگاه گـوارش در 
سـال های اخیـر بـه طـور ویژه مـورد اسـتقبال مردم دنیـا قرار قـرار گرفته اسـت. 
شـواهد نشـان می دهـد غذاهای تخمیـری به طور تصادفـی در هزاران سـال قبل 
کشـف شـده اسـت و متوجه شـده اند کـه ماندگاری این غذاها نسـبت بـه غذاهای 
غیـر تخمیـری باالتـر می باشـد و ارزش تغذیه آن  بسـیار باالسـت و همین سـبب 
شـده اسـت کـه تولیـد و مصرف ایـن نـوع از غذاهـا از محبوبیت زیـادی برخوردار 
باشـد. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه بسـیاری از مـواد خـام غذایـی چون گوشـت، 
ماهـی، شـیر، بقـوالت، صیفـی جـات به صـورت تخمیـری بـه غذاهای سـودمند 

می شـوند.  تبدیل 
باکتری هـای گوناگونـی در تولیـد ایـن محصـوالت غذایـی مـورد اسـتفاده قـرار 
نیـز  بـر دسـتگاه گـوارش  نیـز  بـه صـورت خـاص  باکتری هـا  ایـن  می گیرنـد 
موثـر می باشـند و باعـث بهبـود رونـد دسـتگاه گـوارش می شـوند و از افزایـش 

می کننـد.  جلوگیـری  گـوارش  دسـتگاه  در  پاتـوژن  باکتری هـای 
باکتری هایـی کـه دارای چنیـن اثراتـی هسـتن پروبیوتیـک گفتـه می شـود. در 
سـال های اخیـر توجـه بـه ایـن باکتری ها افزایـش یافته اسـت. همچنین با رشـد 
اجتماعـی در جوامـع بشـری مردم نیز خواسـتار غذای سـالم و بهبود سـامتی خود 

از طریـق رژیـم غذایی هسـتند.
پروبیوتیک هـا معمـواًل بـه عنـوان میکروارگانیسـم های زنده ای تعریف می شـوند 
کـه اگـر در مقادیـر کافـی و مناسـب وارد معـده و دسـتگاه گـوارش شـوند، فوایـد 
سـامتی را بـرای میزبـان به همـراه دارند. بسـیاری از ایـن میکروارگانیسـم ها به 
عنـوان باکتری هـای تولیـد کننـده ی اسـیدالکتیک تعریف می شـوند و معموال در 
تهیـه ی شـیرهای تخمیری، ماسـت یـا مفیر مورد اسـتفاده قرار می گیرنـد در بین 
محصـوالت تخمیـری، محصوالت حاصل از شـیر طرفداران بسـیاری در سرتاسـر 

دارد.  جهان 

غذاهای تخمیری

غذاهـای تخمیـری بـه آن دسـته از غذاهـا گفتـه می شـود کـه فرآینـد تولیـد آن 
میکروارگانیسـم ها یـا آنزیم هـا نقـش اصلـی را بـازی می کننـد. 

مـاده  در  بیوشـیمیایی  تغییـرات  یکسـری  باعـث  آنزیم هـا  و  میکروارگانیسـم ها 
غذایـی می شـوند کـه خصوصیـات ارگانولپتیکـی محصـول را تحـت تاثیـر مثبت 

قـرار می دهـد. 
مصـرف غذاهـای تخمیـری بـه هـزاران سـال قبـل برمی گـردد نوشـیدنی های 
تخمیـری، غذاهـای تخمیـری بومـی، گوشـت تخمیـری از سـالیان گذشـته در 
سـبد غذایـی مـردم دنیا وجود داشـته اسـت. بنابـر این به دسـت آوردن نوشـیدنی 
تخمیـری در طـول سـالیان دراز یکـی از مهمتریـن جنبه هـای زندگـی انسـان ها 

اسـت.  بوده 
در خاورمیانـه و هنـد، شـیر به ماسـت و دیگر شـیرهای تخمیری شـیرین و خوش 
طعـم و مطبـوع تخمیـر می شـد، بنابرایـن مواد مفید مغذی در شـکل سـالم فراهم 

شد.  می 
دیگـر غذاهـای تخمیـری تنـوع و همچنین مـواد مغذی مهـم به ویـژه پروتئین ها 

و اسـیدهای آمینـه را در رژیـم غذایـی فراهم کردند. 
غذاهـای تخمیـری بخـش مهمی از سـبد غذایـی مردم دنیـا را تامیـن می کنند به 
طـوری کـه گـزارش گردیده اسـت غـذا و نوشـیدنی های تخمیـری 40-20 % از 

رژیـم غذایـی را تشـکیل می دهد. 
کشـورهای اروپایـی، آمریـکای شـمالی و آفریقـا جـز باالتریـن کشـورها در تولید 

محصـوالت تخمیـری می باشـند. 
در خاورمیانـه فرآورده هـای تخمیـری لبنـی بسـیار مهم هسـتند و در کشـور هند، 

غـات و بقـوالت تخمیر می شـوند. 
در غـرب و جنـوب غربی آسـیا، ماهی و بقـوالت مهمترین فرآورده هـای تخمیری 

هسـتند که هـر دو منبع عمـده ای از پروتئین ها هسـتند.

مواد غذایی 
تـخمیـری
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آبزیـان توانسـته اند بیـش از25 درصـد پروتئیـن حیوانـی جهـان را تأمیـن کننـد و 
در حـال حاضـر جمعیتـی در حـدود یـک میلیـارد و 250 میلیون نفر در 39 کشـور 

جهـان تنهـا بـا اسـتفاده از غذای آبزیـان زنده هسـتند. 
مصـرف سـرانه آبزیـان در کشـور کمتر از نیمـی از میانگیـن جهانی اسـت که باید 
بـرای همگـون کـردن سـبد غذایـی خانـوار و جایگزینـی آبزیـان فرهنگ سـازی 
شـود تـا سـامت جامعـه افزایـش یابـد. افزایش مصـرف سـرانه آبزیان کشـور به 

معنـی بـاال بـردن ضریـب امنیت غذایی کشـور اسـت.
در جامعـه مـا فرهنـگ و عادات غذایی نادرسـتی نهادینه شـده و متاسـفانه مصرف 
مـواد خوراکـی خطرنـاک چندیـن برابـر مصـرف جهانـی اسـت. بنابر آمـار موجود 
مصـرف سـرانه آبزیـان در جهان تا سـال 2018 بـه 22 کیلوگرم رسـید این میزان 
بـرای ایـران 11 کیلوگـرم بـوده اسـت، ایـن آمـار مبیـن عقـب ماندگی نسـبت به 
سـایر کشورهاسـت در حالـی که بـه تاکید کارشناسـان 33 درصد ترکیـب پروتئین 
حیوانـی سـبد خانـوار بایـد از نوع آبزیان باشـد تا سـامت خانـوار و جامعه تضمین 

شود.
برخـی از کارشناسـان، عواملـی از جملـه شـرایط اقتصـادی را عامـل پاییـن بودن 
سـرانه مصـرف آبزیـان در ایـران نسـبت بـه کشـورهای توسـعه یافتـه کنونـی 
می داننـد و معتقدنـد دولتمـردان بایـد بـه این امـر اهتمام ویژه داشـته تـا امنیت و 

ایمنـی غذایـی در کشـور رقـم زده شـود.
مبحـث امنیـت غذایـی یکـی از مباحـث مهـم امـروز کشـورهای در حـال توسـعه 
و توسـعه یافتـه اسـت، چـرا کـه این مقولـه سـامت جامعـه را رقـم زده و الگوی 
زندگـی سـالم را در اختیـار افـراد قـرار می دهـد. برخـی از صاحـب نظـران، جامعه 
سـالم را ایـن گونـه می داننـد کـه در هـر جامعـه ای و در هـر سـطح از توسـعه 
یافتگـی، نیازهای اساسـی جامعه می بایسـت در شـرایط برابر در دسـترس همگان 
قـرار بگیـرد، زیـرا سـامت اجتماعـی، جسـمی و روانـی مولفه هـای یـک جامعـه 

است. سـالم 
بـه ایـن منظـور باید در سـطح جامعه، بـه ابر پروژه سـامت جامعه و جامعه سـالم 
پرداختـه شـود بـه همیـن دلیـل و بـه گفتـه صاحب نظـران ضـرورت سـند جامع 
اسـتراتژیک برای این موضوع در سـطح باالدسـتی احسـاس می شـود کـه در این 
سـند رضایتمنـدی اقتصـادی، محیـط، فرهنـگ، امنیـت غذایـی، زیـر سـاخت ها، 

روش زندگـی و سـامت آن بایـد در نظـر گرفته شـود.
کارشناسـان، ‘امنیـت غذایـی’ را دسترسـی همه مـردم و در تمامی نقـاط به غذای 
کافـی بـرای داشـتن یـک زندگـی سـالم می دانند کـه در راسـتای آن باید به سـه 
نکتـه از جملـه پایـداری در دریافـت غـذا، پایداری در دسترسـی، موجـود بودن غذا 
بـرای همـگان توجـه ویـژه ای صـورت بگیـرد، هزینه هـای غذایی و در دسـترس 

بـودن و کیفیـت از جملـه زیـر مجموعه هـای امنیـت غذایی یک جامعه اسـت.
ذائقـه و دانـش تغذیـه ای خانـوار در چگونگـی تخصیـص بودجـه بـه بهترین نوع 
غـذای در دسـترس و چگونگـی تقسـیم غـذا در داخـل خانـواده در امنیـت غذایی 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. اگر سـبدی کـه هر روز بـرای خانـواده تهیه 
می شـود درسـت انتخـاب شـود و بـرای تامیـن نیاز هـای افـراد آن خانـواده کافی 
باشـد و در جریـان پخـت و تهیـه غـذا، مـواد غذایـی سـالم و بـه طـرز صحیـح 
بـه سـفره برسـد بـه گونـه ای کـه موجـب سـیری سـلولی افـرادی که دور سـفره 

می نشـینند شـود، آن گاه امنیـت غذایـی تأمیـن شـده اسـت.
کشـورهای بلژیـک، چیـن، دانمارک، فرانسـه، آلمـان و یونان از حدود 113 کشـور 
جهـان بیشـترین امنیـت غذایـی را شـامل می شـوند کـه متاسـفانه در ایـن راسـتا 
نامـی از کشـور ایـران بـه چشـم نمی خـورد کشـورهای سـنگال و ماداگاسـکار 

بیشـترین توسـعه را در راسـتای امنیـت غذایـی دارنـد.
ایران رتبه 82 را در راستای امنیت غذایی دارد

براسـاس آخریـن آمـار از سـال 93، ایـران رتبـه 82 را از بیـن 125 کشـور جهـان 
در راسـتای امنیـت غذایـی داشـته اسـت و در چنیـن شـرایط دیپلماسـی سیاسـی، 
امنیـت غـذای یـک مقولـه اسـتراتژیک اسـت کـه توجـه چندانـی بـه آن نشـده 
اسـت. سـازمان ملـل متحـد 17 اصـل بـرای توسـعه پایـدار در نظـر گرفتـه کـه 

شـاخص ترین و مهم تریـن آن هـا امنیـت و ایمنـی غذایـی اسـت.
 مبحـث امنیـت غذایـی بـا ایمنـی غذایـی ارتبـاط مسـتقیمی دارد کـه بایـد توجه 
ویـژه ای بـه ایـن مقولـه صـورت بگیـرد. اقداماتـی کـه برای مصـرف سـالم مواد 
غذایـی صـورت می گیـرد ایمنـی غذایـی نـام دارد کـه هـدف از آن بـه حداقـل 
رسـاندن بیماری هـای ناشـی از مـواد غذایی اسـت، کارشناسـان بر ایـن باورند که 
دسترسـی بـه غـذای ایمـن رکـن اساسـی امنیـت غذایـی بـوده و امنیـت و ایمنی 

غذایـی رابطـه ای دوسـویه دارند.
راه کارهـای مختلفـی بـرای ایجـاد امنیـت غذایـی در جهـان وجـود دارد امـا آنچه 
کـه می توانـد ایـن مقولـه را بـا اهمیت تـر نشـان دهـد، پروتئیـن مـورد نیـاز یا به 
عبـارت دیگـر اسـیدهای آمینه ضروری برای بدن انسـان اسـت که معموال بیشـتر 
در غذاهـای جانـوری یافـت می شـود. در بین اقام غذایی گوشـت قرمز و گوشـت 
سـفید مـرغ و ماهی، آبزیـان دارای اهمیت ویژه ای در مقوله امنیت غذایی هسـتند. 
آبـزی پروری عما توانسـته در کشـورهای در حال توسـعه و مناطقـی که از لحاظ 
اقتصـادی قـوی نیسـت بـه تامین غذا بـه ویـژه پروتئین مـورد نیاز اقشـار مختلف 

مـردم بپردازد. 

میزان مصرف سرانه آبزیان ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد 
امنیـت غذایـی یکـی از الزامـات امـروز جامعـه اسـت و بایـد مـورد توجـه جـدی 
قـرار بگیـرد. افزایـش مصـرف سـرانه آبزیـان کشـور بـه معنـی باال بـردن ضریب 
امنیـت غذایی کشـور اسـت. امـروزه این امـر ثابت گردیـده که پرداختن بـه تغذیه 
و ایمنـی غذایـی منجـر بـه کاهـش خدمـات دارویـی و درمانـی و دیگـر هزینه ها 
مراقبتـی در جامعـه می گـردد. در این راسـتا ایـاالت متحده آمریکا از سـال 1994 
تـا 2014 مبلغـی بالـغ بـر 70 میلیـارد دالر جهـت کاهـش بیماری هـای قلبـی بـا 
پرداختـن بـه بحـث غذاهـای سـالم و طـرح ایجـاد امنیت غذایـی هزینـه نمود که 
ایـن امـر منجـر به کاهـش مرگ و میـر ناشـی از ایـن بیماری هـا از 32 درصد به 

4 درصـد گردید.
فقـر غذایـی از نظر کمبـود پروتئین و کالـری عامل عمده مرگ و میـر کودکان در 
کشـورهای در حال توسـعه اسـت و کمبود امنیت غذایی، زندگی آسـیب پذیرترین 
بخـش جامعـه را تهدیـد می کنـد. در پایـان تاکیـد مکـرر بـر ایـن نکتـه ضروری 
بـه نظـر می رسـد کـه امنیـت غذایـی هنگامی تحقـق می یابـد کـه تمامی مـردم 
همـواره بـه غـذای کافی، سـالم و مقـوی از نظـر کمی و کیفی، دسترسـی داشـته 
باشـند و از ایـن طریـق نیازهـا و اولویت هـای غذایـی خـود را بـرای یـک زندگی 

فعـال و سـالم تامیـن کنند.

وحید مصباحی
کارشناس بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه 

بازار آبزیان

سهم آبزیان در ایجاد امنیت غذایی
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

برنامه های اجرایی حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان فارس به شرح ذیل می باشد:
1. تدوین سیاست ها، برنامه های اجرایی و هماهنگی در سطوح ملی و استانی به منظور اجرای کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

2. افزایش پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی به ویژه در نقاط حساس و بحرانی از 25 درصد به 100 درصد طی پنج سال
3. تشکیل گشت و یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی و نیروی انتظامی 

4. تامین تجهیزات، خودرو و امکانات مورد نیاز واحدهای استانی و شهرستانی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی
5. تامین نیروی انسانی واحدهای استانی و شهرستانی و آموزش کارکنان شاغل در امور اراضی برای تقویت توانمندی های حقوقی

6. بازنگری در فرآیند و روش های تشکیل پرونده، بررسی و تصمیم گیری در درخواست های تغییر کاربری
7. تقویت نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و غیر دولتی

8. پیگیری برای تصویب اصاحیه قانون حفظ کاربری
9. راه اندازی دبیرخانه نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های تغییر کاربری استان ها

10. راه اندازی دبیرخانه مرکزی تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری
11. نظام سازی برای شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز و برخورد با متخلفین

12. بازنگری در ضوابط، شاخص ها و روش های حفظ کاربری از جمله مصادیق تغییر کاربری
13. بازنگری در ضوابط و روش های تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها

14. هماهنگی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای صدور احکام قلع و قمع و اعاده وضعیت اراضی کشاورزی
15. ساماندهی و نظارت بر چگونگی تشخیص و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهرها، شهرک ها و طرح های هادی روستاها

16. هماهنگی و تعامل با نهادها و دستگاه های ذیربط در فرآیند حفظ کاربری اراضی کشاورزی
17. راه اندازی بانک اطاعات اراضی و پایش تغییرات آن

18. اصاح روش های قیمت گذاری و دقت در نحوه محاسبه عوارض و جرائم تغییر کاربری
19. تقویت جایگاه حفاظت از اراضی کشاورزی با رویکرد تقویت بخش های فنی و انتظامی و ارتقاء جایگاه حفاظت فنی

20. برنامـه ریـزی و سـازماندهی در جهـت حـل و فصـل پرونده هـای مطـرح در مراجع قضایی در سـطح کشـور و جلوگیـری از اطاله دادرسـی با هماهنگی قـوه قضائیه 
و در صـورت نیـاز اخـذ تصویـب نامـه از دولت و مجلس شـورای اسـامی و ایجـاد راهکارهای قضایـی برای تعییـن تکلیف آن ها

21. تدوین ضوابط، مقررات و مشوق های جدید برای حفظ کاربری و توسعه اراضی کشاورزی
22. جلوگیری از تغییر کاربری حقآبه های کشاورزی به عنوان اساس حفظ کاربری اراضی کشاورزی

برنامه های اجرایی حوزه
حفظ کاربری اراضی کشاورزی
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تغییـرات اقلیمـی در طـول دهه گذشـته توجـه جامعه بیـن المللی علمـی و صنعت 
گاو شـیری را به خود جلب کرده اسـت، تابسـتان ها در سراسـر جهان گرمتر شـده 
است.اسـترس گرمایـی تاثیـرات منفی زیادی بر گاو شـیری دارد.بهتریـن دما برای 
گاو شـیری 5 الـی 25 درجـه سـانتیگراد اسـت.وقتی که دمـا از این حـد باالتر رود 
کوشـش گاوهـا بـرای نگهـداری دمای بـدن در حد نرمـال باعث کاهـش خوراک 
مصرفـی، 10 الـی 20 درصـد کاهـش تولید شـیر، کاهـش بـاروری، کاهش درصد 

چربـی شـیر و صدمه بـه سیسـتم ایمنی بدن می شـود.

عالیم کلینیکی قابل اندازه گیری
• دمای رکتال باالتر از 39/1 درجه سانتیگراد

• سرعت تنفس بیش از 80 بار در دقیقه 
)اگـر بیـش از 2 گاو از 10 راس گاو موجـود در گلـه دارای افزایـش سـرعت تنفس 

بیـش از 100 تنفـس در دقیقـه باشـند تنش گرمایی ایجاد شـده اسـت.(
• کاهش مصرف خوراک و تولید شیر بیش از 10 درصد

تعادل منفی انرژی
فرآینـد بیولوژیـک کـه از طریـق آن اسـترس گرمایـی بـر روی تولید شـیر و تولید 
مثـل اثـر می گـذارد، تـا انـدازه ای بـا کاهـش مصـرف خـوراک توجیه می شـود. 
تغییـر در وضعیـت غدد درون ریز بـدن )تیروئید-هیپوفیز( کاهش نشـخوار و جذب 

مـواد مغـذی، افزایـش احتیاجات نگهداری را سـبب می شـود.
در اصـل بـه علـت کاهـش مصـرف خـوراک و انـرژی در اسـترس گرمایـی، گاو 
شـیری در تعـادل منفـی انرژی شـبیه بـه تعـادل منفی انـرژی در اوایل شـیردهی 

قـرار می گیـرد )بـا کمی تفـاوت(
در تنش گرمایی دو فاکتور کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد:

فاکتور اول:
بـرای کاهـش بـار حرارتـی گاوهای شـیری تحت تنـش گرمایی احتیاجـات انرژی 
حیـوان افزایـش می یابـد، زیـرا بایـد بـرای دفع حـرارت انـرژی مصـرف نماید)به 

صـورت افزایـش نیاز نگهـداری بیان می شـود(
فاکتور دوم:

بـا افزایـش تنـش گرمایـی مصرف ماده خشـک کم می شـود.با در نظـر گرفتن دو 
فاکتـور فـوق بایـد متوجه شـد که احتمـااًل کاهش شـیر در تنش گرمایـی به علت 

دو فاکتور فوق اسـت.

کاهش انتقال گلوکز به پستان برای ساخت الکتوز
انسـولین مهـار کننـده لیپولیـز چربی هـای بـدن گاو می باشـد و در نتیجـه موجب 
کاهـش اسـید های چـرب آزاد موجـود در پاسـما می شـود و در گاوی کـه دچـار 

تنـش گرمایـی هسـتند میـزان انسـولین باالتـر از حد نرمال اسـت.
در ایـن شـرایط دام فرصـت اکسیداسـیون اسـیدهای چـرب را نخواهد داشـت. در 
نتیجـه، گاوهـای دچـار اسـترس گرمایی به میـزان زیادی بـرای تامیـن احتیاجات 
انـرژی خـود بـه گلوکـز وابسـته می شـوند. بنابراین گلوکـز کمتری به طـرف غده 

پسـتان سـرازیر می شود.

کاهش تولید گرما توسط دام
در زمـان تعـادل منفـی انـرژی گاوهـا بـه میـزان زیـادی به اسـیدهای چـرب غیر 
اسـتریفه بـه عنـوان منبـع انرژی وابسـته هسـتند. تغییـر ظاهری که در سـوخت و 
سـاز و کاهـش حساسـیت بـه انسـولین رخ می دهد احتمـااًل فرآیندی اسـت که از 
طریـق آن گاوهـا تولیـد گرمـای متابولیکی را کاهـش می دهند زیرا اکسیداسـیون 
گلوکـز بـازده باالتـری دارد. بنابرایـن جلوگیری یا توقـف فراخوان یـا تجزیه بافت 
چربـی و افزایـش سـوخت و سـاز گلوکـز احتمااًل یـک روش کاهش تولیـد گرمای 

متابولیکـی در زمـان تنش گرمایی اسـت.

کمیت و کیفیت بزاق
بـدن بـرای حفـظ PH موثر خـون برای سیسـتم بافری خـود نیاز دارد که نسـبت بی 
کربنـات بـه دی اکسـیدکربن را بـه میـزان 20 بـه 1 حفـظ کنـد. به واسـطه افزایش 
تنفـس و کاهـش دی اکسـید کربـن خـون، کلیه ها برای حفظ این نسـبت شـروع به 
ترشـح و دفـع بی کربنـات هیـدروژن از بدن می کنند.ایـن امر موجـب کاهش میزان 

بـی کربنـات الزم بـرای عمـل بافری بزاق و حفظ PH شـکمبه سـالم می شـود.
بـه عـاوه نفـس نفـس زدن باعـث خـروج بـزاق از دهـان بـه بیـرون می گـردد که 
منجـر بـه کاهـش میزان بزاقی می شـود که در حالت طبیعی باید وارد شـکمبه شـود.

در عیـن حـال بـه علت کاهش مصـرف خوراک، گاوهایـی که دچار اسـترس گرمایی 
هسـتند کمتـر نشـخوار می کننـد و بنابرایـن بزاق کمتـری نیز تولیـد می کنند.

بروز اسیدوز شکمبه ای 
کاهـش میـزان بـزاق تولیـدی و بی کربنـات بزاقی و کاهـش میزان بزاقـی که وارد 
شـکمبه می گردد، باعث مسـتعد شـدن بیشـتر گاوهای در معرض اسـترس گرمایی 

به اسـیدوز شـکمبه ای می شود.
زمانـی کـه دمـای بـدن گاوها افزایـش می یابد آنهـا برای دفـع انـرژی درونی بدن، 
خـون را از قسـمت های درونـی به بخش هـای بیرونی )سـطحی( منتقـل می کنند. 
درنتیجـه، جریـان خـون بـه دسـتگاه گـوارش کاهـش یافتـه و جـذب مـواد مغـذی 
از ایـن قسـمت بـه مخاطـره می افتـد. بنابرایـن ممکـن اسـت محصـوالت حاصـل 

استرس گرمایی گاو شیری

فاطمه رضانژاد
کارشناسی علوم دامی
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 PH از تخمیـر )اسـیدهای چـرب فـرار( در شـکمبه تجمـع یافتـه و باعـث کاهـش
شوند. شـکمبه 

غـده پسـتان بـرای تولیـد بـرای تولیـد الکتـوز شـیر بـه گلوکـز نیـاز دارد و تولید 
الکتـوز اولیـن عامـل تنظیـم کننده اسـمزی و تعییـن کننده در تولید شـیر اسـت.

بـدن بـه منظـور کاهـش تولیـد گرمـای متابولیکـی بـه میـزان زیـادی از گلوکـز 
اسـتفاده می کنـد.در نتیجـه ممکن اسـت غده پسـتان مقـدار کافی گلوکـز دریافت 

نکنـد و تولیـد الکتـوز غـده پسـتان و بـه دنبـال آن تولید شـیر کاهـش یابد. 
شـاید ایـن عامـل اولیـن فراینـد کاهشـی تولیـد شـیر باشـد که آنـرا نمی تـوان با 

کاهـش مصـرف خـوراک توجیـه کرد.
اسـترس گرمایـی مایـم تا شـدید احتیاجـات نگهـداری را 7 تا 25 درصـد افزایش 
اول  مرحلـه  در  می شـوند  تغذیـه  خوبـی  بـه  کـه  نشـخوارکنندگانی  می دهـد. 
اسـتات )اسـید چـرب تولیـدی در شـکمبه( را بـه عنـوان منبـع اصلی انـرژی مورد 

اکسیداسـیون قـرار می دهنـد.

کاهش دادن مقدار علوفه جیره
• کمـک بـه افزایـش مصـرف مواد مغـذی )چون غلظت مـواد مغـذی و مخصوصًا 

انرژی بیشـتر خواهد شـد(
• کاهش گرمای تولیدی از تخمیر علوفه ها در شکمبه

تولید گلوکز از پروپیونات
گاو هـا بـرای تامیـن پیـش سـازهای گلوکـز مـورد احتیـاج خود نیـاز دارنـد که از 
پروپیونـات تولیـد شـده در شـکمبه اسـتفاده کننـد )پروپیونـات اصلـی تریـن پیش 
سـاز تبدیـل بـه گلوکـز در کبـد می باشـد(مقدار تولیـد پروپیونـات در شـکمبه بـا 
افزایـش کنسـانتره جیـره افزایـش می یابـد اما بـا تغذیه مقـدار اضافـی دانه غات 
در زمانـی کـه گاوهـای تحـت تنش گرمایی مسـتعد اسـیدوز شـکمبه ای هسـتند 

می توانـد یـک خطر محسـوب شـود.

راه کارهای تغذیه ای در مواجه با تنش گرمایی
اساسـی تریـن عاملی که بایسـتی در این شـرایط مـورد توجه قرار گیـرد جلوگیری 

از کاهـش میـزان مصرف خوراک روزانه اسـت:
• استفاده از مواد خوراکی با کیفیت باالتر و خوش خوراکتر

• افزودنی های غذایی از قبیل بافرها یا مخمرها
• مواد خوراکی غیر خوش خوراک مانند پروتئین های حیوانی حذف شوند.

• احـداث و تامیـن فضـای کافـی آخـور جهـت جلوگیـری از ازدحام گاوهـا در طی 
مصـرف خوراک

• اجتنـاب از تخمیـر ثانویـه در آخور هـای خـوراک از طریـق تامین سـایه در طول 
آخـور غذا

• آب خنک در اختیار دام ها قرار گیرد
• آب و خوراک مصرفی در سایه نگهداری و به مصرف دام برسد

• مقـدار کافـی آب در دسـترس دام هـا قرار گیرد زیرا گاو شـیری در شـرایط تنش 
گرمایـی 50 درصـد آب بیشـتر در مقایسـه بـا شـرایط عـادی اسـتفاده می کنـد و 

بیشـتر آن از طریـق تنفـس و تعـرق از دسـت می دهند
• یـک گاو پـر تولیـد بـرای نگهـداری میـزان مصرف ماده خشـک در سـطح مورد 

نیـاز، روزانه حـدود 190 لیتـر آب نیاز دارد
• وقتـی گاو حـق انتخـاب دارد آب 21-26 درجـه سـانتیگراد را ترجیـح می دهـد، 

بنابرایـن آب خنـک تـر از ایـن دما الزم نیسـت
• فضای آبخوری کافی برای دام ها فراهم شده باشد

• مقدار بیشتر از استاندارد توصیه شده آبخوری در نظر گرفته شود
• آب تمیز در اختیار دام قرار گیرد

• گاوها در شب یا در طی ساعات خنک روز تغذیه گردند
• وعده های خوراک دهی در سطح گله افزایش یابد

• اگـر مقـدار رطوبـت جیـره ناچیـز اسـت یـا جیـره کامًا خشـک اسـت می توان 
جیره هـا را بـا آب خیـس کـرد )افـزودن 10درصـد آب بـه جیره(

• مصرف خوراک را حتمًا به فواصل مساوی و ثابت انجام شود
• آب خنـک بـا جریـان هـوای خنک )عمومـًا توصیه می شـود از مه پاش اسـتفاده 

نماینـد( در طی مصـرف خوراک
• از بروز هر نوع تنش دیگر در گله خودداری شود

• نسـبت علوفـه بـه کنسـانتره را کاهـش داده تـا مواد بالقـوه قابل هضم بیشـتری 
توسـط دام مورد اسـتفاده قـرار گیرد

• البتـه کاهـش شـدید علوفه هـا در جیره هـای مصرفـی در اکثـر گله هـا منجـر 
بـه افزایـش تولیـد اسـید در شـکمبه و کاهـش میزان مصـرف خـوراک می گردد.
• احتیاجـات فیبـر بویـژه فیبر موثـر فیزیکـی )peNDF( در جیره بایسـتی به مقدار 

الزم تامین شـده باشد
• از منابـع علوفـه ای بـا کیفیـت باال که زمـان ماندگاری کمتری در شـکمبه دارند 

شود استفاده 
• میزان ADF در جیره از 18تا 19 درصد کمتر نباشد

• هنـگام اسـتفاده از نسـبت های باالتـر کنسـانتره در جیـره توصیـه می شـود که 
از بیکربنـات سـدیم )جـوش شـیرین( بـرای پیشـگیری از اسـیدی شـدن محیـط 

شـکمبه اسـتفاده شود
• به ازای هر گاو در روز حدود 114 تا 227 گرم بیکربنات سدیم استفاده شود

• می تـوان جـوش شـیرین را تـا 0/75 درصـد مـاده خشـک جیـره یـا 170 گـرم 
بـه ازای هـر گاو در جیـره کامـًا مخلـوط )TMR( اسـتفاده کرد یا به طـور آزاد در 

اختیـار دام قرار داد
• جهـت افزایـش قابلیـت هضـم فیبـر، تیمارهایی که منجـر به افزایـش هضم فیبر 
می گردنـد را می تـوان در جیره هـا اعمـال کرد )افـزودن قارچ آسـپیرزیلوس اوریزا(

راه کارهای تغذیه ای )میزان پروتئین جیره(
• جیره هـا بایـد حـدود 18درصـد یا کمتـر پروتئیـن داشـته باشـند.فقط گاوهای با 

باالتریـن تولید بـه 18درصـد پروتئین نیـاز دارند
• عدم مصرف جیره هایی با پروتئین RDP بیشتر از 60درصد پروتئین مصرفی

بنابرایـن بهتـر اسـت میـزان RUP40 درصـد کل پروتئیـن مصرفی باشـد به دلیل 
ایـن کـه سـرعت عبـور و حرکـت شـکمبه در اسـترس گرمایـی کاهـش می یابـد 
لـذا پروتئیـن اضافـی بـه آمونیـاک تبدیل می شـود که موجـب افزایش تولیـد اوره 

می گـردد و در نتیجـه افزایـش متابولیسـم بـدن دام و تولیـد گرمـا می شـود.
راه کارهای تغذیه ای )افزودن نیاسین(

• بـه منظـور بهبـود اسـتفاده انـرژی در دام هـای تحت تنـش گرمایی می تـوان از 
نیاسـین )6 گـرم در روز بـه ازای هر دام( بـه عنوان یک ماده افزودنی اسـتفاده کرد

• نشـان داده شـده اسـت کـه افـزودن 6 گـرم نیاسـین در روز بـه ازای هـر دام در 
طـول ماه هـای تابسـتان باعـث افزایـش تولید شـیر بـه میـزان 9کیلوگـرم در روز 
گردید.همچنیـن از آنجـا کـه نیاسـین بـا متابولیسـم لیپید هـا در ارتبـاط می باشـد 

می توانـد از بـروز کتوزیـس جلوگیـری نمایـد.
راه کارهای تغذیه ای )توجه به تعادل آنیون –کاتیون جیره(

افزایـش درجـه حـرارت محیط احتیاجـات به مواد معدنـی را به سـبب افزایش دفع 
آنهـا از طریـق تعـرق )مثل پتاسـیم( و دفـع ادرای )مثل سـدیم( افزایش می دهد.

توصیـه می شـود کـه در هنـگام تنش حرارتی نسـبت 3به 1 پتاسـیم به سـدیم در 
جیـره حفـظ گـردد. مصرف جیره هایی با سـدیم و پتاسـیم باال فقط بـرای گاوهای 
شـیرده توصیـه می گـردد زیـرا مصرف ایـن جیره هـا در گاوهای خشـک منجر به 

شـیوع ادم پسـتانی در آنها می گردد.
اخیـراً توصیـه شـده کـه تفـاوت آنیون–کاتیـون جیره ها در طـی زمانی کـه گاوها 
تحـت تنـش گرمایـی قـرار دارنـد در حـدود 350+ میلـی اکـی واالن در کیلوگرم 

باشـد. جیره 



کارزار حق و باطل 

زندگـي  همیشـه  محـل کارزار جبهـه  حـق  علیـه  باطل  بـوده  اسـت  و ایـن  درس  تاریخ  
عصرهـا بـه  نسـل ها اسـت  و چـه  بسـیار انسـان هایي  بودندکـه  مردانـه  در راه  حـق  
و عدالـت  و مکتـب  خـود آن چنـان  بـر باطـل  تاختنـد کـه  نـام  آنهـا زینـت  بخـش  
صفحه  هـاي  تاریـخ  گشـت  و در مقابـل ، چـه  حیـوان  صفتانـي  کـه  در الک  انسـان ، 
جاهانـه  بـر حـق  تاختنـد امـا پـوزه  ننگینشـان  به  صخره هـاي  حـق  برخورد کـرد و از 
بـوي  تعفـن  جسـم  وخـون  ناپاکشـان  صفحه دیگرتاریـخ  تیـره  و تـار شـد.  و چـه  خوب  
فرمـود مـوال علـي )ع ( بـه  فرزنـد برومنـدش  امـام  حسـن  )ع ( که  تاریـخ  گذشـتگان  را 
بخـوان  و درس  عبـرت  بگیـر. باشـد که  با تعمـق  و تفکر بر روي  جریانـات  تاریخي  آنها 
بـا هـواي  نفس سرکشـمان  بـه  جهـاد بپردازیـم  تا مبـادا آینـدگان  بـر روي  اعمالمان  بر 
مـا ننـگ  و نفریـن  بفرسـتند بـا مطالعـه  واقعه  کربـا این  تجلي  مکتب  تشـیع  سـرخ  و 
رسـواگر حکومـت  طاغوتیـان  ایـن  درس  را بـه  یک  شـیعه  تمـام  عیار مي دهـد که  باید 
همچـون  امـام ات ، معلـم ات ، رهبـرت ، حسـین  )ع ( زندگي  سـرخ  را بر زندگي  سـیاه  یا 
بهتـر بگویـم  مـرگ  سـرخ  را بر زندگي  ننگیـن  ترجیح  دهـي.  تا حاکمیـت  مکتب  ما که  

همـان  حکومـت  اهلل  اسـت  را مستقرسـازي،  و یـا همچون  یزیـد براي  دو روز بیشـتر 
فانـي  دیـن  و شـرف  و انسـانیت  معاوضـه  کنـد. کدام  زنـده  مانـدن  در این  دنیاي  
عنـوان  یک  سربازاسـام  ویک  شـیعه  اثنی عشـري  و فنـاء و ذلـت  اسـت، من  به 

معتقـد بـه  والیـت  فقیـه  ایـن  مسـئولیت  را در خـود دیـدم  کـه  بـراي  حاکمیت  اسـام  
وانقـاب  اسـامیمان  ونابـودي  کفـار و ملحـدان  تاریـخ ، راه  جبهـه  حق  علیـه  باطل  را 
انتخـاب  وعـازم  گردیـدم ...از این انقـاب و دسـتاوردهای آن و رهبر عزیـز دفاع کنید، 
زیـرا ایـن انفـاب خونبهـای هـزاران شـهید و معلـول اسـت. همیشـه دنبالـه رو خط 

والیـت فقیه باشـید.
اینهـا جماتـی از وصیتنامـه شـهید محمدهـادی گلسـتان فرد اسـت. جهادگر شـهید 
محمدهـادی گلسـتان فـرد فرزنـد محمـد ابراهیـم، متولـد 1337/10/10 شهرسـتان 
بهبهـان بـود. مـدرک تحصیلی دیپلم داشـت. با تشـکیل جهاد سـازندگی بـه عضویت 
ایـن نهـاد در شهرسـتان کازرون در می آیـد. در دومیـن روز جنگ عازم جبهه ها شـد. 
572 روز در مناطـق جنگـی حضـور داشـت. در 1361/02/17 در منطقـه عملیاتی بیت 

المقدس به شـهادت رسـید. 
او جـزء آن دسـته از جهادگرانـی بـود کـه ترجیـح داد تـا در یگان هـای رزمی به جبهه 
حـق کمـک کنـد. بنابراین در اولین روزهای شـروع جنـگ در قالب نیروهای بسـیجی 

مناطـق  بـه  را  رسـانید.خـود  عملیاتـی 
محمـد ابراهیـم متولد دی ماه 1337 در شـهر بهبهان شـهید گلسـتان فرد فرزند 

می باشـد کـه محمد هـادی تـا روز شـهادت لباس بسـیجی در تن داشـت و بـه عنوان 
یـک رزمنـده در جمـع لشـکریان اسـام مشـغول رزم و دفـاع از ایران اسـامی بود و 
سـرانجام و در تاریـخ 1361/2/17 و در جریـان عملیـات بیـت المقـدس بـه ماقـات 
رب نائـل آمـد و جسـم شـریفش در گلزار شـهدای سـید محمد نوربخـش کازرون آرام 

گرفت.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سئواالت هفتمین مسابقه

 شـــماره : 54 - مـــــهر مــاه 98

برومندی نماینده مردم  :

براساس سند چشم انداز 
باید به تولید 220 میلیون تن 

محصول برسیم

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشور :

اطالع رسانی در مفاد قراردادهای 
بیمه ای باعث افزایش اعتماد  

بهره برداران می شود

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور:

اختصاص گمرک در استان فارس 
برای صادرات انجیر

پی گیری می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 

افزایش سطح زیر کشت کلزا یک رسالت است

استاندار فارس:

تدوین نقشه راه کشاورزی
راه حل بسیاری از مشکالت است

شاهرخ شجری:

ارزش صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران 

6.5 میلیارد دالر است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

انتظار داریم کشاورزان پیشرو 
حداقل 20 درصد از اراضی خود را 

به کشت کلزا اختصاص دهند

اسامی برندگان مسابقه شماره ۶
در ششمین مسابقه "پرتو امید" حدود 207 نفر به سئواالت جواب 
داده بودند و از بین آنان 18۵ نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح 

داده بودند. افراد ذیل به قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که 
جوایزی به رسم یادبود طی مراسمی به آن ها اهدا خواهد شد: 

محسن حاجی زاده - احمد بنیادی و طاهره اوجی

• - چه میزان از سطح باغ های استان فارس با سایبان پوشیده 
شده است؟

• - چرا کشت کلزا از هر لحاظی مقرون به صرفه است؟

• - ارزش تولیدات دامی استان فارس چقدر است؟ 

• - وبینار یعنی چه؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“
معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

دستورالعمل اجرایی
کم خاک ورزی

نویسنده:
صادق افضلی نیا 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

استان فارس و موسسه تحقیقات فنی و 
مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعات این کتاب:
کم خاک ورزی • ماشین های مورد استفاده در کم 

خاک ورزی • ماشین های کم خاک ورز متام سطح 

مزرعه • هرس بشقابی • گاو آهن قلمی • خاک ورز 

مرکب • ماشین های کم خاک ورز قسمتی از سطح 

مزرعه • ماشین های جانبی و ...

شهید جهادگر
محمدهادی گلستان فرد

تولد: 1337 - بهبهان
شهادت: 1361 - بیت المقدس

محل شهادت

 شـــماره : 53 - شهریور مــاه 98

کرم پور نماینده مردم فیروزآباد:

توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار یکی از 
برنامه های بسیار پیشرفته، مناسب و قابل 

اجرا در سیاست دولت است

قندالی
رئیس سازمان امور عشایر کشور :

سال طالیی برای جامعه عشایر 
پیش رو است

دین پرست معاون وزیر کشور :

می خواهیم سندی داشته باشیم با 
مجموعه ای از برنامه های عملیاتی برای 

تسریع در اجرای طرح های توسعه ای استان

بزرگترین انجیرستان دیم دنیا به مساحت 24500 هکتار 
با یک اکوسیستم خاص در شهرستان استهبان استان فارس قرار دارد

استاندار فارس:

در بسته بندی محصوالت باید 
فرهنگ و ارزش های کشور هدف 

مدنظر قرار گیرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ایران نمایشگاهی از
 ارقام انگور است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

متقاضیان احداث صنایع فرآوری 
تسهیالت 15 درصدی

دریافت می کنند



دیدار مردمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

حضور حماسی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در راهپیمایی 13 آبان

برگزاری مراسم آخر ماه صفر در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

حضور کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در حماسه 30 آبان



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان

کسب مقام اول کشور توسط استان فارس
در زراعت پنبه به روش کشت مستقیم

در سطح 3861 هکتار


