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مدیر کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی:

استان فارس در امر حفاظت خاک 
در کشور پیشرو است 
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تولید بسیار ضروری است

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس:

کارشناسان بخش کشاورزی 
با تدوین سیاست های تاثیرگذار، 

راهنمای کشاورزان باشند

افزایش 22 درصدی کشت کلزا در فارس نسبت به سال گذشته

تاکنون 16 هزار و 115 هکتار کلزا کشت شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

با پرداختن به مقوله خاک 
سایر چالش های بخش 
کشاورزی حل می شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:

دانشکده کشاورزی 
باید با تمام توان 

به بخش کشاورزی کمک کند

طی حکمی از سوی رئیس جمهور:

عباس کشاورز سرپرست 
وزارت جهاد کشاورزی 

شد



حضور پر رنگ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در نمایشگاه هفته پژوهش

حضور در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید



سرمقاله:

روز و هفته پژوهش 
گرامی باد 

امسـال از تاریخ 23 آذرمـاه در تقویم 
کشـورمان همچـو سـنوات گذشـته 
هفتـه پژوهـش آغـاز و روز 25 آذر 
با شـعار "پژوهش اثربخـش، فناوری 
بـه  تولیـد"  رونـق  و  آفریـن  ارزش 
عنـوان روز پژوهش نامگذاری شـده 

 . د بو
بـه حـول و قـوه الهی و کوشـش بر هیچ کس پوشـیده نیسـت 
کـه بـراي نیـل بـه پیشـرفت و توسـعه همه جانبـه یك کشـور 
پژوهـش یكـي از اساسـي ترین نیازهـا شـمرده مـی شـود و به 
عنـوان شـاخصی ارزشـمند منجر بـه دانایـی و توانایـی جامعه، 
تولیـد اشـتغال و ثـروت، دسـتیابی به رفـاه و امنیـت اجتماعی، 
زمینه سـاز  تـا  شـده  جامعـه  اقتـدار  و  خودکفایـی  اسـتقالل، 

آینـده ای درخشـان برای آن کشـور باشـد.
امسـال در ایـن حـوزه اتفاقات خجسـته ای رخ داده که حتی در 

کشـور برای نخسـتین مرتبه صورت پذیرفته اسـت.
رونمایـی از نقشـه راه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
فـارس بـه عنـوان یك برنامـه تحقیقاتی 5 سـاله کـه به همت 
محققیـن مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس و بـا همـكاری اسـاتید دانشـكده کشـاورزی دانشـگاه 

شـیراز تدوین شـده اسـت.
ایـن مرکـز بـا پژوهش هـا و فعالیت های 114 نفـر عضو هیات 
علمـی در تمـام بخـش های زراعـی، باغی، آب و خـاک و امور 
زیـر بنایـی و فنـی مهندسـی حفاظـت خـاک، آبخیـزداری و 
مسـائل اقتصـادی فعالیت های ارزشـمندی را برای این اسـتان 

پهنـاور و کشـور عزیزمان بـه ارمغان آورده اسـت.
از دیگـر کارهـای انجـام شـده در ایـن هفتـه حضـور سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در نمایشـگاه دسـتاوردهای 
پژوهـش و فنـاوری اسـتان فـارس بـود کـه بـرای اولیـن بـار 
و بـه منظـور معرفـی شـرکت هـای دانـش بنیـان فعـال در 
بخـش کشـاورزی ایـن اسـتان صـورت گرفـت و مـورد اقبـال 

بازدیدکننـدگان و مسـئولین ارشـد اسـتان قـرار گرفـت.
به هر حال امید اسـت با تالش و همت تالش گران این عرصه، 
شـاهد موفقیت هـای چشـم گیری در توسـعه علمـی اسـتان و 
 درخشـش کشـور عزیزمان در فتح قله های علمی جهان باشیم.

اینجانـب بـه عنـوان یكـی از اعضـاء خانـواده بـزرگ جهـاد 
کشـاورزی ایـن اسـتان پهنـاور هفتـه پژوهش و فنـاوری و روز 
پژوهـش را بـه  تمامـی دانشـمندان، محققـان، پژوهشـگران، 
اسـاتید و فرهیختگان کشـور بـه ویژه همـكاران گرانقدرمان در 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس 
و نیـز دانشـجویان صمیمانـه تبریـك عـرض نمـوده و از درگاه 
خداونـد متعـال سـالمتی و توفیـق روزافـزون ایـن عزیـزان را 

خواستارم.
علیرضا واحدی پور
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای خودکفایی قند 
و شـكر، کاشـت چغندرقند در این اسـتان توسـعه یافته بـود که بدحسـابی کارخانه 
قنـد فسـا، تاثیر بسـیار منفی در سـطح زیرکشـت چغندر قنـد بهاره و پاییزه داشـت 

و پیـش بینی می شـود کشـت پیـش رو نیـز کاهش پیـدا کند. 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسـمی شـامگاه روز شـنبه بیسـت 
و سـوم آذرمـاه در نشسـت شـورای کشـاورزی این اسـتان تصریح کرد: بـه منظور 
رفـع مشـكل تحویـل چغنـدر کشـاورزان، خریـد و پرداخـت بهـای چغنـدر توسـط 
کارخانـه قنـد فسـا مكاتبـات متعـدد بـا کارخانـه، نشسـت های متعدد با مسـئولین 

مربوطـه در اسـتانداری و مكاتبـه بـا وزارت جهاد کشـاورزی صـورت گرفت.
وی افـزود: در نهایـت ناچـار بـه مكاتبه با دادسـتانی اسـتان شـدیم کـه علی رغم 

پیگیری هـای انجـام گرفتـه، هنـوز مطالبات کشـاورزان پرداخت نشـده اسـت.

70 میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با ملخ در سال جاری
قاسـمی اظهـار کـرد: هفـت میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای پرداخـت بدهی مبـارزه با 

ملـخ صحرایـی در سـال گذشـته مـورد نیـاز و 
مبلـغ 70 میلیـارد ریـال نیـز بـرای مبـارزه در 

سـال جـاری پیـش بینی شـده اسـت.
دبیـر شـورای کشـاورزی اسـتان فارس یـادآور 
اعتبـارات  از  ریـال  میلیـارد  سـه  مبلـغ  شـد: 
ملـی و یـك میلیـارد ریـال بـه صـورت نقـدی 
قبلـی  بدهـكاری  بابـت  اسـتانی  اعتبـارات  از 
تخصیـص داده شـده و مبلـغ 21 میلیـارد ریال 

از محـل نفـت و گاز مصـوب شـده کـه در صـورت تخصیـص، عـالوه برکمك به 
مبـارزه بـا ملـخ در سـال جـاری بدهـكاری گذشـته نیـز پوشـش داده می شـود.

نقشه راه گیاهان دارویی برون داد تحقیقات است
قاسـمی بـا اشـاره به تدوین نقشـه راه گیاهان دارویی گفت: سـتاد گیاهـان دارویی 
با حضور تمام ذی مدخالن از جمله علوم پزشـكی تشـكیل می شـود و این نقشـه 

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:

دانشکده کشاورزی در اجرای نقشه راه تحقیقاتی گیاهان دارویی کمک کند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بدحسابی کارخانه قند فسا، کشت چغندرقند را کاهش داد 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس:

نقشه راه تحقیقاتی گیاهان دارویی دراستان فارس تدوین شد
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با توجه به مسـائل و مشـكالت اولویت دار مطرح شـده در سـتاد مذکور تهیه شـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: به منظـور موفقیـت در اجرا، نقشـه راه گیاهـان دارویی 

بـرون داد تحقیقات اسـت.
بـه گفتـه وی؛ مجموعـه جهـاد کشـاورزی در همه حوزه هـا، تحقیقـات را با توجه 

بـه مسـائل و مشـكالت انجـام داده و اهداف با چهارچوب ارائه شـده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: بـه منظـور اجـرای 

موفـق نقشـه راه تحقیقـات گیاهـان دارویـی نیازمنـد اعتبـار هسـتیم.
در ادامـه ایـن نشسـت عضو هیئـت علمی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فارس گفت: بـا توجه کمبـود منابع آب و خشكسـالی ناگزیر 
بـه تغییـر الگـوی کشـت هسـتیم از ایـن رو نقشـه راه تحقیقـات گیاهـان دارویی 

اسـتان فارس تدوین شـد. 
وحیـد روشـن بـه تهیـه نقشـه مذکـور بـر اسـاس اولویـت بنـدی گیاهـان دارویی 
اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه یكسـان نبـودن نیـاز آبـی و ریسـك بـاالی 
بازارگیاهـان دارویـی، عـدم موفقیـت تولیـد گیاهـان غیربومـی در ایـران در رقابت 
بـا سـایر کشـورها و اینكـه برنـد سـازی گیاهـان دارویـی پـر آب و غیـر بومـی با 

شكسـت روبـرو می شـود، تهیـه نقشـه بـر ایـن اسـاس صـورت گرفـت.
وی تصریـح کـرد: در نقشـه مذکـور گیاهـان دارویـی بومـی مـد نظـر اسـت چـرا 
کـه ایـن گیاهـان بـه دلیل سـازگاری بـا منطقه نیـاز آبی پاییـن داشـته و به علت 

انحصـاری بـودن قابـل برنـد سـازی دارند.
بـه گفتـه روشـن؛ گل محمـدی، آنغـوزه، باریجـه، شـیرین بیـان، آویشـن دنایـی، 
آویشـن شـیرازی، مـور خـوش، لعل کوهسـتان، جاشـیر کوهـی، گل اروونـه، مرزه 

بختیـاری، شـبه مـرزه و صبـر زرد از گیاهـان اولویـت دار در ایـن نقشـه هسـتند.
ایـن محقـق هـدف از تهیـه نقشـه راه، را تدویـن یـك برنامـه نظام منـد بـرای 
شناسـایی و اولویـت بنـدی فعالیت هـای تحقیقاتی مسـئله محور دانسـت و افزود: 
نقشـه راه تحقیقـات گیاهـان دارویـی کلیه سـطوح تحقیقاتـی شـامل برنامه، طرح 
کالن، طـرح و پروژه هـای تحقیقاتـی را در بـر گرفتـه، بـه گونـه ای کـه از هـم 
اکنـون مشـخص اسـت که اجـرای هر پـروژه تحقیقاتی کدام مشـكل یا نارسـایی 

اطالعاتـی در زمینـه گیاهـان دارویـی را برطـرف مـی کند.
روشـن اظهـار کـرد: چهـار طـرح کالن، 11 طـرح و 27 مگاپـروژه و 125 پـروژه 

اصلـی در قالـب نقشـه راه بـرای تولیـد گیاهـان دارویـی تهیه شـده اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری 
فـارس با اشـاره بـه اینكه طبیعت بهترین میراث گذشـتگان اسـت از ایـن رو نباید 
نظـاره گـر نابودیـش باشـیم، گفت: دانشـكده کشـاورزی بایـد در اجرای نقشـه راه 

تحقیقـات گیاهـان دارویی کمـك کند. 
ظفـر افشـون ابـراز کـرد: اسـتان فـارس بـا برخـورداری از دانشـگاه های قدیمی و 

ممتـاز در کشـور بـه عنـوان قطـب علمی مطرح اسـت.
وی بـا بیـان اینكـه دانشـكده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز از ظرفیـت مناسـبی 
درزمینـه کشـاورزی برخوردار اسـت، افزود: انتظـار می رود این دانشـكده به کمك 
کشـاورزان و مدیـران اجرایـی آمـده و بـا ارائـه طرح هـای مناسـب، نقیصه هـای 
کشـاورزی را برطـرف کنـد و قابـل قبـول نیسـت تنهـا بـه صـورت مقطعـی و 

مشـورتی بـه کمـك کشـاورزی بیایـد.
افشـون تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه وضعیـت کنونـی اقتصـادی و اعمـال انـواع 
تحریم هـا علیـه کشـورمان دانشـكده کشـاورزی بایـد بـا تمـام تـوان بـه بخـش 

کشـاورزی کمـك کنـد.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس در خصـوص 
توسـعه گلخانـه گفـت: طـرح ایجـاد گلخانه بـرای کاهش مصـرف آب در دسـتور 
کار دولـت قـرار دارد و همـه مدیران وظیفـه دارند همكاری الزم را برای گسـترش 

سـطح زیر کشـت گلخانـه ای انجـام دهند.
 وی در پایـان بـا اشـاره بـه بارندگی هـای چند روز آینده در اسـتان فـارس به همه 
دسـتگاه های اجرایـی هشـدار داد کـه آمادگی های الزم را داشـته باشـند تا شـاهد 

نباشـیم. ناگواری  حادثه 
نشسـت شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس بـه ریاسـت ظفـر افشـون سرپرسـت 
معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری و دبیـری محمـد مهدی قاسـمی 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد.
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره بـه اینكه بایـد در حفظ و 
حراسـت از خـاک یك جریـان اجتماعی ایجاد شـود، گفـت: گردهمایـی روز خاک 
بـا هـدف تبییـن اهمیـت خاک، عمومیت بخشـی و دغدغـه مند کـردن کل جامعه 

بـه حفظ این بسـتر حیـات برگزار می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی در سـومین همایـش روز جهانی 
خـاک در شـیراز با اشـاره بـه اینكه شـعار امسـال روز جهانـی خـاک، جلوگیری از 
فرسـایش خـاک بـرای حفـظ آینـده می باشـد، یـادآور شـد: حفاظـت از کمیـت و 
کیفیـت خـاک ضـروری اسـت چـرا کـه تشـكیل یـك سـانتی متـر خـاک صدها 

سـال زمان نیـاز دارد.
وی بـا بیـان اینكـه در ایـران فرسـایش خـاک ده تـن در هـر هكتاراسـت، ابـراز 
کـرد: هـر تـن فرسـایش خـاک معـادل 28 دالر می باشـد و در کشـور مـا سـاالنه 
56 میلیـارد دالر هزینـه صـرف فرسـایش خـاک می شـود کـه معـادل 18 الی 19 

درصـد تولیـد ناخالـص ملـی کشـور ما اسـت.
بـه گفتـه قاسـمی؛ بدنـه دولـت و مراکز تحقیقاتـی از دیربـاز به مقوله خـاک توجه 
داشـتند امـا بایـد تالش بیشـتری در آگاهی بخشـی بهره بـرداران زمیـن و اراضی 
و کل جامعـه شـود و بـرای تحقـق ایـن مهـم نیـاز به کمك سـمن ها، دانشـگاه ها 
و نخبـگان علمـي اسـت چرا کـه اثرات سـوء بی تدبیری هـا گریبان همـه اجتماع 

را مـی گیرد.
این مقام مسـئول به نقشـه "تعیین تناسـب اراضی" تهیه شـده توسـط موسسـه آب 
و خـاک اشـاره کـرد و افـزود: کشـاورزان بـه منظـور حفاظـت از خاک بایـد از این 

نقشـه، متخصصیـن خاکشناسـی و آزمایش خاک بهـره ببرند.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه قانـون حفاظـت از خـاک مصـوب چهـارم خـرداد ماه 
سـال جـاری، گفـت: ایـن قانون تا حـدود زیـادی به حل چالـش ها و فائـق آمدن 
بـر مسـائل و مشـكالت حـوزه خـاک کمك مـی کنـد و دسـتگاه های زیـادی در 
اجـرای ایـن قانـون ذی مدخـل هسـتند اما طـرف اصلی ایـن قانـون وزارت جهاد 

کشـاورزی و سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: بـه منظـور جلوگیـری از 
فرسـایش خـاک بـه اذن مقـام معظم رهبری اعتبـارات ویژه ای از صندوق توسـعه 

ملـی به آبخیـزداری تخصیص داده شـده اسـت.

وی همچنیـن توسـعه بـاغ هـا در اراضـی شـیب دار، تولیـد محصول گواهی شـده 
و اسـتاندارد، توجـه به مكانیزاسـیون و کشـاورزی حفاطتـی را از دیگـر اقدامات در 

راسـتای حفاظـت خاک برشـمرد. 
قاسـمی با اشـاره به بیانات اخیر عباس کشـاورز سرپرسـت وزارت جهاد کشـاورزی 
در خصـوص اینكـه حفاظـت از خـاک یك بحث فرابخشـی اسـت، به نقـل از وی 
بیـان کردکـه بـا پرداختن بـه مقوله خاک سـایر چالش هـای بخش کشـاورزی نیز 

می شـود. حل 
در ادامـه ایـن همایـش مدیـر آب و خـاک و امـور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: قانـون حفاظـت خاک در خـرداد ماه سـال جاری 
ابـالغ شـد و در راسـتای ایـن قانـون معاونـت اجتماعـی پیشـگیری دادگسـتری 
اسـتان فـارس 61 وظیفـه بـرای 18 دسـتگاه مجـری ایـن قانـون بـه تفكیـك 
مشـخص کـرده اسـت کـه جهاد کشـاورزی بـا 18 وظیفـه بیشـترین نقـش را در 

بیـن دسـتگاه های مجـری دارد.
امیـر اسـالمی در همایـش روز جهانـی خـاک در شـیراز، با اشـاره به تشـكیل دفتر 
خـاک در وزارت جهـاد کشـاورزی، افـزود: اولیـن دفتـر خـاک در کشـور توسـط 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ایجاد شـد.
وی؛ اهـم فعالیت هـای دفتـر خـاک در ایـن اسـتان را تشـكیل کارگروهـی بـا 
همكاری دانشـكده کشـاورزی دانشگاه شـیراز بخش علوم خاک، مرکز تحقیقات و 

مدیر کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی:

استان فارس پیشرو در تشکیل دفتر خاک
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

جریان اجتماعی برای حفاظت از خاک ایجاد شود
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس:

خاک میراثی برای آیندگان است
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی فارس: 

جهاد کشاورزی در اجرای قانون حفاظت خاک نقش پررنگی دارد

برگزاری سومین همایش روز جهانی خاک در شیراز
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آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس، 
اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری، اداره 
کل محیـط زیسـت و سـازمان پـارک هـا، 
و  شـیراز  شـهری  سـبز  فضـای  و  منظـر 
همچنیـن تشـكیل کارگروه خـاک در دفتر 
معاونـت محتـرم هماهنگـی امـور عمرانی 
اسـتانداری در خصـوص پیگیـری تشـكیل 

شـورای عالـی خاک اسـتانی برشـمرد.
دبیـر همایش خـاک تصریح کـرد: انتخاب 
جهـاد  مدیریـت  در  خـاک  رابـط  سـی 
کشـاورزی شهرسـتان بـه منظـور پیگیری 
امـور خاک، ارسـال قانـون حفاظـت خاک 
بـه مدیریت هـای جهـاد شهرسـتان ها جهـت ارسـال بـه ادارات مختلـف از جمله 
فرمانداری هـا و دسـتگاه های اجرایـی و همراهـی در عملیـات مطالعـه، طراحـی و 
اجـرای پروژه هـای تجهیـز و نوسـازی اراضـی کشـاورزی در سـطح اسـتان را از 

دیگـر اقدامـات دفتـر خـاک در اسـتان فـارس اسـت.
وی؛ تعییـن چالش هـای خـاک در شهرسـتان هـا را از دیگـر اقدامـات برشـمرد و 
افـزود: کمبـود موادآلی، فرسـایش، شـوری و آلودگـی خاک در همه شهرسـتان ها 

و فرونشسـت در 5 شهرسـتان از چالش های مشـخص شـده اسـت.
اسـالمی برگـزاری دوره هـای آموزشـی برای بهـره بـرداران کشـاورزی و مدیران 
پهنـه، تهیـه برنامه هـای رادیویی و تیزرهـای تلویزیونـی به منظور فرهنگ سـازی 

را از دیگـر اقدامات برشـمرد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: از زمـان ابالغ قانـون حفاظت خاک و تشـكیل دفتر 
خـاک، هـر جابجایـی خـاک کشـاورزی بایـد تأییدیـه جهـاد کشـاورزی را داشـته 

شد. با
مدیـر آب و خـاک و امور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
یادآورشـد: تاسـیس و تجهیـز اولیـن ایسـتگاه سـنجش فرسـایش بادی و رسـوب 
اسـتان فـارس در دانشـكده کشـاورزی، انجـام بیـش از 1400 مـورد تجزیه خاک 
و گیـاه در آزمایشـگاه و 121 مـورد تفسـیر نتایـج و توصیـه کـودی در محصوالت 
زراعـی و باغـی در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان 
فـارس، اجـرای پروژه هـای آبخیزداری جهـت حفاظت از خـاک و آب در ارتفاعات 
پیرامونی کالن شـهر شـیراز توسـط سازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شهرداری 
شـیراز، کاهـش 85 درصـدی حریـق بـا انجـام عملیـات پیشـگیرانه بـا تاکیـد بـر 
حفـظ پوشـش گیاهـی بـه عنـوان عامـل حفاظـت خـاک و همچنیـن مهـار 832 
میلیـون مترمكعـب سـیالب جهـت کاهـش فرسـایش و رسـوب توسـط اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری از اقدامـات شـاخص بـا هدف حفـظ منابـع خاکی در 

طـول یك سـال گذشـته در اسـتان فارس اسـت.
در ادامـه ایـن همایـش مدیـر کل دفتر امـور خـاک وزارت جهاد کشـاورزی گفت: 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، در تشـكیل دفتر خاک در کشـور پیشـرو 

بـوده و در تمـام شهرسـتان هـا رابط خـاک معرفی کرده اسـت. 
جهانبخـش میرزاونـد در سـومین همایـش روز جهانـی خـاک در شـیراز افـزود: در 
وزارت جهـاد کشـاورزی دفتـر امـور خـاک تشـكیل شـده که ایـن دفتر به شـكل 

تخصصـی مسـائل خـاک را پیگیـری خواهـد کرد. 
بـه گفتـه وی، قانـون حفاظـت از خاک پس از تصویب مجلس شـورای اسـالمی و 

تاییـد شـورای نگهبان در خرداد ماه سـال جاری ابالغ شـده اسـت. 
میرزاونـد بـا اشـاره بـه ماموریـت وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای تهیـه آییـن نامه 
اجرایـی قانـون حفاظـت از خـاک، اظهـار کـرد: مراحـل نهایـی تدویـن ایـن آیین 
نامـه انجـام شـده و بـه زودی بـه منظـور تصویـب هیئـت وزیـران به دولـت ارائه 

شـد.  خواهد 

وی تصریـح کـرد: ایران با 168 آزمایشـگاه 
بخـش خصوصـی و 32 آزمایشـگاه بخـش 
دولتـی، بـه لحـاظ تعـداد آزمایشـگاه خاک 
یكی از پیشـروترین کشـورهای جهان است 
کـه به غیـر از تعداد معـدودی که بـا اعتبار 
و دانـش فنـی خـود کار مـی کنند بسـیاری 
از آزمایشـگاه هـا وضعیـت مناسـبی ندارند. 
مدیـر کل دفتـر امـور خـاک وزارت جهـاد 
کشـاورزی افـزود: اجـرای عملیـات نسـخه 
در  فنـی  کارشـناس  بكارگیـری  نویسـی، 
مراحـل تهیـه، بسـته بنـدی و فـروش کود 
در دسـتور کار قـرار دارد کـه ایـن امـر بـه 

بهبـود وضعیـت آزمایشـگاه هـا کمـك خواهـد کـرد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینكـه در اسـتان فـارس و شـهر شـیراز نسـبت بـه 
حفاظـت خـاک توجـه شـده اسـت، افـزود: اهمیت خـاک در کشـور تبدیل بـه باور 
شـده و ایـن بـاور اجتماعـی بایـد فراگیر شـده و با مشـارکت همگانـی از اراضی و 

خـاک هـا صیانت شـود. 
میرزاونـد بـا اشـاره بـه اهمیـت تهیـه "نقشـه راه مدیریـت خـاک" اسـتان فارس، 
گفـت: ایـن نقشـه در مدیریـت خـاک کشـور مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفت. 
وی با بیان اینكه اسـتان فارس و شـهر شـیراز در امر حفاظت خاک پیشـرو اسـت، 
افـزود: تهیـه اطلـس خـاک شـیراز توسـط سـازمان سـیما، منظـر و فضای سـبز و 
اسـتفاده از خاک هـای قابـل کشـاورزی حاصـل از سـاخت و سـاز در سـایت های 

غنی سـازی خاکـی از جملـه اقدامات شـاخص اسـت. 
مدیـر کل دفتـر امـور خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی تاکید کـرد: بر اسـاس قانون 
بـا تخریـب کننـدگان خـاک برخورد جـدی می شـود، اما تنهـا اجرای قانـون برای 
رسـیدن بـه هـدف کافی نیسـت بلكـه تبدیـل دغدغه هـا و چالش ها بـه یك باور 

و جـذب مشـارکت مردمـی می توانـد به ما کمـك کند.
در ادامـه ایـن همایـش مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری در 
خصـوص اهمیـت خـاک و اینكـه خاک میراثی اسـت بـرای آیندگان بایـد همگان 

بـه اهمیـت خـاک تاکیـد کنند.
حجت االسـالم و المسـلمین سـید محسـن قائمی در حاشـیه سـومین همایش روز 
جهانـی خـاک در شـیراز ضمـن تشـكر از برگزارکنندگان ایـن همایش افـزود: باید 
بـا صـرف وقـت و انـرژی بیشـتری، در صیانـت از خـاک ایـن نعمـت خـدادادی و 

عنصـر حیاتی تـالش کرد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت جلوگیری از فرسـایش خـاک، تصریح کـرد: این همایش 

هـا می توانـد مانند چـراغ راهنمایـی برای حفظ خاک باشـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینكـه در آیـات و روایـات فراوانـی به اهمیـت خاک 
اشـاره شـده، ابـراز کرد : در قرآن بیسـت مـورد صراحتا کلمه "تـراب" یعنی "خاک" 

آورده شـده اسـت کـه اهمیـت و عظمت خاک را نشـان مـی دهد.
حجـت االسـالم و المسـلمین قائمـی اظهـار کـرد: در آیاتـی از کالم اهلل مجیـد به 
"ارض" و "تیـن" اشـاره شـده که در برخی از تفاسـیر علی رغم اینكـه ارض معنای 

زمیـن و تیـن معنـای ِگل دارد ولـی اهمیت خاک را می رسـاند.
سـومین همایـش روز جهانـی خـاک، روز چهـار شـنبه سـیزدهم آذرمـاه بـا حضور 
جهانبخـش میرزاونـد مدیـر کل دفتـر امور خاک وزارت جهاد کشـاورزی در شـیراز 

برگزار شـد.
 در ایـن همایـش از "نقشـه راه علمـی خـاک کشـور"، "کتـاب راهنمـای تصویری 
میكرومورفولـوژی خـاک"، "کتاب خاک در ادبیات فارسـی" و "تمبر یادبود سـومین 

همایـش روز خاک" رونمایی شـد.
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و  زیسـت  دفتـر محیـط  و مدیـر کل  وزیـر  مشـاور 
سـالمت غـذا در وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: در 
بـه  نفـر  حـال حاضـر در کل کشـور حـدود 1300 
عنـوان مدیر کنتـرل کیفیت "محصول گواهی شـده" 
آمـوزش دیـده و بیـش از 450 نفـر در سـامانه وارد 
شـده انـد، ولـی ایـن افـراد بـا آمـوزش تكمیلـی باید 
بـه مرحلـه ای برسـند کـه شـرکت بازرسـی بـه آنها 

کند.  اعتمـاد 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، سـعید سـعادت در 
نشسـت کارگـروه سـالمت و امنیـت غذایـی اسـتان 

فـارس بـا بیـان اینكه در حال حاضر ورژن سـوم دسـتورالعمل حد مجـاز آالینده ها 
تهیه شـده، یادآور شـد: در دسـتورالعمل جدید فرآیند تولید محصول گواهی شـده، 
مدیـر کنتـرل کیفیـت نیز مشـخص شـده و این افـراد فـارغ التحصیالن دانشـگاه 

هسـتند کـه آمـوزش عالـی را فراگرفتـه اند اما نیـاز به آمـوزش آکادمیـك دارند.
بـه گفتـه وی؛ وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت بهداشـت و سـازمان ملی اسـتاندارد 
از ارکان تولیـد محصـول گواهـی شـده هسـتند و همـه دسـتگاه های ذی ربـط به 

یـك انـدازه دغدغـه این امـر دارند.
سـعادت تصریـح کـرد: عـالوه بر محصوالتـی که گواهـی سـالمت را دریافت می 
کننـد بسـیاری از محصـوالت نیـز شـرایط اخـذ ایـن گواهـی را دارنـد، از ایـن رو 

کاربـرد واژه محصـول سـالم صرفـا بـرای ایـن محصـوالت صحیح نیسـت.
ایـن مقام مسـئول بـه ضرورت هویت بخشـی بـه "محصول گواهی شـده" اشـاره 
کـرد و افـزود: هـر محصولـی کـه وارد بازار می شـود بایـد برندینگ باشـد، چرا که 
برندسـازی عـالوه بـر هویت بخشـی بـه محصـول، صاحب برنـد را ملزم بـه دفاع 
از حیثـت محصـول تولیـدی خـود مـی کنـد. وی پیشـنهاد داد ابتـدا شـرکت های 

هولدینـگ یا سـاپورت کننـده برای برندسـازی اقـدام کنند.
سـعادت ابرازکـرد: فرآینـد تولیـد محصوالت گواهی شـده بـا توجه کردن بـه بازار 

بـه نتیجـه خواهـد رسـید از ایـن رو عرضه محصـوالت گواهی شـده در بـازار باید 
بـا قیمتـی باالتر از سـایر محصوالت باشـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینكه با بـه کارگیـری سیاسـت های حمایتـی از جمله 
اعطـای تسـهیالت و یارانـه هـا، حـذف واسـطه مـی تـوان از تولیـد محصـوالت 
گواهـی شـده حمایـت کـرد، افـزود: شـرکت های هلدینـگ بـا تقبل هزینـه ها در 
بسـتر فـروش قـرار گرفتـه و بـا حذف واسـطه ها بـه تولیدکننـدگان کمـك کنند.

مدیـر کل دفتـر محیـط زیسـت و سـالمت غـذا وزارت جهـاد کشـاورزی گفت: از 
وزارتخانه هـای جهـاد کشـاورزی، بهداشـت درمـان و آموزش پزشـكی و صمت و 
شـورای عالـی سـالمت تقاضا داریم بـه عنوان نیـروی محرک اولیه با تسـهیالتی 
بـه راه انـدازی تولیـد "محصـوالت گواهـی شـده" کمك کننـد اگرچه ایـن فرآیند 
بایـد در بخـش خصوصـی و برمبنای عرضه و تقاضـا ادامه یافته و تـداوم پیدا کند.

وی تصریـح کـرد: کشـاورزان، مدیـران، مسـئولین و عمـوم مـردم جامعـه باید در 
خصـوص تولیـد محصـول گواهـی شـده آمـوزش بیننـد چـرا که بـا مطالبـه گری 
عمـوم جامعـه، فرآینـد تولیـد "محصـول گواهـی شـده" تكمیـل شـده و تمـام 

معضـالت بازاریابـی، بازاررسـانی، هویـت بخشـی و نظـارت حـل می شـود.
مشـاور وزیر جهاد کشـاورزی افزود: اجباری تر از اسـتاندارد محصول گواهی شـده 
بـرای جامعـه نداریـم اما سـازمان اسـتاندارد هـم محدودیت هایی داشـته، بنابراین 
در حـال حاضـر اسـتاندارد سـازی تشـویقی اجـرا می شـود کـه بـا مطالبـه گـری 

جامعـه الـزام تولیـد محصـول گواهی شـده خـود به خـود ایجاد می شـود
سـعادت تاکیـد کـرد: نظارت بر محصـول گواهی شـده بعد از تولید بسـیار ضروری 
اسـت چـرا کـه عدم تطبیـق محصـول گواهی دار بـا معیارهـای تعیین شـده برای 

ایـن محصـول، ضربـه بزرگی بـه فرآینـد کار وارد می کند.
مدیـر کل دفتـر محیـط زیسـت و سـالمت غـذا وزارت جهاد کشـاورزی از اسـتان 
فـارس بـه عنوان اسـتان پیشـرو در صدور گواهی سـالمت محصوالت کشـاورزی 

نـام بـرد و از مسـئولین ایـن امر قدردانـی کرد.

در کشور 1300 نفر مدیرکنترل کیفی »محصول گواهی شده« آموزش دیده اند 

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی : 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
بیـان اینكـه دانسـتن حق مردم اسـت، گفـت: وظیفه 
بایـد  ایـن رو مدیـران  از  اسـت  اطـالع رسـانی  مـا 
اقدامـات خـود را بـه فرمـت قابـل فهـم بـرای عموم 

مـردم منعكـس کننـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
کشـاورزی  جهـاد  مدیـران  بـا  نشسـت  در  قاسـمی 
اینكـه  بیـان  بـا  فـارس،  اسـتان  شهرسـتان های 
پاسـخ گویی شـفاف و صادقانـه بـه مـردم از وظایـف 
مسـئولین اسـت، افزود: باید اقدامات صـورت گرفته و 
اطالعـات مـورد نیاز مـردم را بـه گوش آنها برسـانید 
از ایـن وظیفـه تخطـی کنـد متخلـف  و هـر کـس 

می شـود. محسـوب 
وی بـا اشـاره به سـرعت گسـترش روزافـزون فضای 
مجـازی و تغییـر نـوع ارتباطـات رسـانه ای، تصریـح 
کـرد: روابـط عمومـی بایـد بـه صـورت هوشـمندانه، 
فعـال و تاثیرگـذار نقـش پـل ارتباطـی بیـن مـردم و 
سـازمان را ایفـا کنـد از ایـن رو انتخاب افـراد توانمند 

بـرای ایـن مسـئولیت ضروری اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه گسـتردگی حـوزه 
فعالیت هـای  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  بخـش 
شـاخص صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه، یادآور شـد: 
مجموعـه  عملكـرد  دهنـده  نشـان  اخبـار  انعـكاس 
می باشـد از ایـن رو فعالیـت در عرصـه روابط عمومی 
از مالک هـای ارزیابی مدیران سـتادی و شهرسـتانی 

ایـن سـازمان اسـت.

بهبود مستمر امور با جاری سازی مدل تعالی 
قاسـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینكـه سـازمان جهاد 
از  رسـیدن  منظـور  بـه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
وضعیـت موجـود بـه وضعیـت مطلوب، جاری سـازی 
مـدل تعالـی سـازمانی EFQM را در دسـتور کار قـرار 

داده، گفت: اسـتفاده از این مدل برای تسـریع در کار، 
شـفاف سـازی و پرداخـت هزینـه کمتر اسـت.

به گفته وی، سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
یـك سـازمان یادگیرنـده اسـت که افـراد در راسـتای 
توانمندی هـای  ارتقـای  دنبـال  بـه  سـازمانی  تعالـی 
فـردی خـود هسـتند تـا برنامـه هـا و سیاسـت های 

وزارت جهـاد کشـاورزی را بهتـر عملیاتـی کننـد.
ایـن مقـام مسـئول ابراز کـرد: بر اسـاس مـدل تعالی 
سـازمانی بـرای رسـیدن بـه نتایـج مطلـوب از منظـر 
کارکنـان، جامعـه و مشـتریان در یـك بسـتر رشـد و 
یادگیـری اقداماتـی در زمینـه توانمنـد سـازها شـامل 
رهبـری، کارکنـان، اسـتراتژی، شـراکت هـا و منابع و 
فرآیندهـا، محصـوالت و خدمـات صـورت مـی گیرد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
مطلـوب  آینـده  بـه  دسـتیبابی  بـرای  سـازمان  ایـن 
اسـتراتژی هایی تدویـن کـرده و فرصت هـای بهبـود 

را شناسـایی و از آن اسـتفاده مـی کنـد.
قاسـمی؛ انتخـاب مدیران بر اسـاس مدل شایسـتگی 
و تعییـن شـرح وظایـف کارکنـان بـر اسـاس کارت 
امتیازدهـی متـوازن BSC از نتایج جاری سـازی مدل 

تعالی سـازمانی EFQM برشـمرد.

تولید محصول گواهی شده با 
توانمندسازی کشاورزان

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ادامـه ایـن نشسـت با اشـاره بـه اینكـه کشـاورزان 
مـا بایـد محصولـی تولیـد کنند کـه به لحـاظ کمی 
و کیفـی اسـتانداردهای الزم را دریافت کنـد، افزود: 
وظیفـه مـا توانمندسـازی و دانش افزایی کشـاورزان 

بـه منظـور تولیـد محصول گواهی شـده اسـت.
بـه گفتـه محمـد مهـدی قاسـمی؛ تولیـد محصـول 
گواهـی شـده مطالبـه عمـوم جامعـه اسـت کـه از 
چنـدی پیـش اسـتارت آن در دفتـر محیـط زیسـت 
از  تعـدادی  بـرای   ICM گواهی هـای  و  شـده  زده 

محصـوالت صـادر شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به گسـتردگی تولیدات زراعـی و باغی 
در اسـتان فارس، اظهار کـرد: تولید محصول گواهی 
شـده عـالوه بـر رفـع دغدغـه جامعـه در خصـوص 
سـالمت محصـوالت مصرفـی، اشـتغال زایی بـرای 
فـارغ التحصیـالن بخـش کشـاورزی و سـاماندهی 

بـازار سـم و کـود را به دنبـال دارد.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: براسـاس تفاهـم 
نامـه وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی و 
جهـاد کشـاورزی طرح تولید سـالم هشـت محصول 
کشـاورزی وارد مرحلـه اجرایـی شـده از ایـن رو در 
تـالش هسـتیم کـه از ابتـدای سـال پیشـرو هیـچ 
محصـول غیـر اسـتانداردی در میادیـن تره بـار ارائه 

. د نشو

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
وظیفه ما توانمندسازی و دانش افزایی کشاورزان

به منظور تولید محصول گواهی شده است
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
چالش هـای اقلیمـی و شـرایط بـازار نیـاز بـه تحقیقات 
به روز در بخش کشـاورزی را مشـهود می سـازد از این 
رو بایـد از ظرفیـت دانشـگاهیان و تشـكل های بخـش 

کشـاورزی در تحقیقـات باغبانی اسـتفاده شـود. 
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسـمی 
رئیـس موسسـه  ونـد  بـا شـكراله حاجـی  در نشسـت 
تحقیقـات علـوم باغی تصریح کرد: اسـتان فـارس رتبه 
اول در سـطح و تولیـد محصـوالت باغـی دارد و نیازمند 
تحقیقـات وسـیع در ایـن حـوزه اسـت کـه اعتبـارات 

بخـش دولتـی پاسـخگویی ایـن نیاز نیسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا تخصیـص اعتبـار حـوزه پژوهـش و 
فنـاوری به پایان نامه دانشـگاهیان و هدایـت این پایان 
نامـه هـا بـه سـمت تحقیقـات مـورد نیـاز بخـش اجرا، 
بسـیاری از نیازهـای علمـی بهـره بـرداران کشـاورزی 
امـر  ایـن  تحقـق  منظـور  بـه  کـه  می شـود  برطـرف 
بایـد تجربـه کارشناسـان اجرایـی بـا علم دانشـگاهیان 
تلفیـق شـود. قاسـمی بـا اشـاره بـه رونمایـی از نقشـه 
راه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، ابـراز 
کـرد: ایـن نقشـه بـرای 17 محصـول تدویـن شـده که 
محصـوالت باغـی نظیـر مرکبـات، زیتون، انگـور، خرما 

و گیاهـان دارویـی را نیـز شـامل می شـود. 
اسـاتید  بـاالی  علمـی  تـوان  بـه  مسـئول  مقـام  ایـن 
دانشـگاه و محققین مرکـز تحقیقات کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فارس اشـاره کـرد و افزود: بـا همكاری 

ایـن افـراد و شناسـایی نقاط قـوت و ضعـف، تهدیدها و 
فرصت هـای بخـش باغبانـی اسـتراتژی تدوین و سـند 

راهبـردی تهیه شـده اسـت. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بخـش  چالـش  حـل  منظـور  بـه  کارهـا  راه  دیگـر  از 
باغبانـی، ایجـاد بـاغ به شـكل کلكسـیون ارقـام از یك 
گیـاه خـاص اسـت کـه ایـن امـر عـالوه بـر افزایـش 
عملكـرد، جـذب گردشـگر و بـوم گـردی را بـه دنبـال 
دارد و باغـداران قبـل از احـداث بـاغ باید بـا محققین و 

کارشناسـان مشـورت کننـد. 
در ادامـه ایـن جلسـه رئیـس موسسـه تحقیقـات علـوم 
باغبانـی کشـور گفت: در اسـتان فارس همكاری بسـیار 
خوبـی بین بخـش اجرا و تحقیقـات باغبانـی وجود دارد 
و ایـن اسـتان از دیـد پژوهـش و اجـرا ویتریـن باغبانی 

است.  کشـور 
شـكراله حاجـی ونـد تصریـح کرد: ایـن اسـتان یكی از 
ده مراکـز اصلی پژوهشـی در کشـور اسـت بنابراین باید 

بـه عنوان پایلـوت باغبانی باشـد.
و  اجرایـی  یـك  رتبـه  فـارس  اسـتان  وی؛  گفتـه  بـه 
ایـن رو  از  پژوهشـی در محصـوالت باغـی دیـم دارد 
پیشـنهاد می شـود کـه این اسـتان پایلـوت باغبانی دیم 
در کشـور قـرار گیـرد و مسـائل پژوهشـی از فـارس بـه 

جاهـای دیگـر منتقـل شـود.
رئیـس موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی کشـور ابـراز 
کـرد: ایـن موسسـه در چنـد سـال اخیـر 52 رقـم جدید 
از محصـوالت باغبانـی معرفـی کـرده اسـت کـه سـال 
گذشـته 13 رقـم و امسـال هـم تاکنـون حـدود 8 رقـم 
معرفـی شـده امـا هـدف گـذاری تـا پایان سـال تـا 15 

رقـم جدید اسـت.
حاجـی ونـد بـا بیـان اینكـه تولیـد هسـته های اولیـه 
محصـوالت باغبانـی از جملـه وظایـف حاکمیتـی کـه 

کشـور  باغبانـی  علـوم  تحقیقـات  موسسـه  برعهـده 
قـرار دارد، افـزود: در همیـن راسـتا تاکنـون 37 رقـم 
از محصـوالت سـالم سـازی شـده کـه بـه زودی بـه 

می شـود. منتقـل  هـاوس  اسـكرین 
بـه گفتـه وی؛ از دیگـر وظایـف موسسـه مذکـور تولید 
رقـم، جمـع آوری ژرم پالسـم، ژنوتیپ هـای داخلـی و 
بومـی بـه منظور اسـتفاده بـه عنـوان پیش تكثیـر ارقام 

در واقـع پریبسـیك تولیدی اسـت.
رئیـس موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانی کشـور با بیان 
اینكـه هفـت پژوهشـكده در زمینه محصـوالت مختلف 
در  یـادآور شـد:  فعالیـت مـی کنـد،  ایـن موسسـه  در 
پژوهشـكده سـبزی وصیفـی بـذور OP و هیبریـد تولید 
می شـود کـه در محصـول گوجـه فرنگـی و خیـار بـه 
موفقیت هایـی دسـت یافتـه ایـم. حاجـی ونـد با اشـاره 
بـه ضرورت ایجـاد گلخانه تحقیقاتـی محصوالت باغی، 
گفـت: با همـكاری شـهرک های گلخانـه ای یك واحد 
R&D ایجـاد شـود تـا همـكاران بخش پژوهـش در آن 

واحـد پاسـخگوی بخـش اجـرا باشـند. وی در ادامـه به 
ارائـه آخریـن یافته هـای پژوهشـی باغبانـی در تـاالر 
نویـن ترویـج اشـاره کـرد و افـزود: در هـر زمینـه کـه 
نیـاز به ارائـه اطالعات تحقیقی بیشـتری باشـد آمادگی 

داریم. همـكاری 
در این نشسـت همچنین زوال مرکبات، سرشـاخه کاری 
انگـور، ارقـام تجـاری انگور، خشـكیدگی خرمـا، اطلس 
باغبانـی و ارزیابـی سـازگاری ارقام بـادام و رقم گردوی 
پـكان بـا اقلیـم اسـتان فارس مـورد بحث و تبـادل نظر 

قـرار گرفت.
نشسـت بررسـی مسـائل و مشـكالت حـوزه باغبانـی 
اسـتان فـارس بـا حضـور شـكراله حاجـی ونـد رئیـس 
موسسـه تحقیقـات علـوم باغی، جمعـی از کارشناسـان 

و محققیـن ایـن اسـتان برگـزار شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
از ظرفیت دانشگاهیان در تحقیقات باغبانی استفاده شود

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور : 
استان فارس ویترین پژوهشی و اجرایی باغبانی کشور است
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بخـش کشـاورزی یكـی از 
بخش هـای عمـده اقتصـادی اسـتان فـارس اسـت کـه علـی رغـم چالش هایی که 
گریبـان گیـر ایـن بخـش بـوده بـه پیشـرفت های قابـل قبول امـا نه مطلوب دسـت 

اسـت. یافته 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمد مهـدی قاسـمی در دیدار با حسـن نوروزی 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی ایـن اسـتان افـزود: ایـن پیشـرفت هـا با 
برنامـه ریـزی بـر پایـه مدیریـت اسـتراتژیك بـا تحلیـل سـوات )Swot(، تدویـن 
اسـتراتژی در تمـام زیـر بخـش هـا و کمك همـكاران توانمنـد این سـازمان، هدایت 
و راهنمایی هـای اسـتاندار محتـرم و رئیـس سـابق سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
بـه دسـت آمـده کـه بـه منظـور دسـتیابی بـه ارتقـای مطلـوب نیازمنـد همـكاری و 

حمایت هـای بیـش از پیـش سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی هسـتیم. 
وی بـا بیـان اینكـه ظرفیـت نگهـداری سـردخانه های اسـتان فـارس در جمـع دو 
دسـتگاه سـازمان جهـاد کشـاورزی و سـازمان صمـت بـاالی 400 هـزار تن اسـت، 
افـزود: ایـن اسـتان بـا 15 درصد تولیـد محصول باغـی و رتبـه اول تولید کشـور نیاز 

بـه ظرفیـت نگهـداری 800 هـزار تـن محصـوالت سـردخانه ای دارد.
بـه گفتـه قاسـمی ؛ گسـتردگی بـاغ هـا و هم زمـان رسـی محصـوالت باعـث اُفـت 
قیمـت محصـوالت باغـی در فصل برداشـت شـده از این رو سـردخانه نیاز اساسـی و 
اولیـه اسـتان فـارس اسـت به عنـوان مثال اسـتان فارس بـا تولید سـاالنه 600 هزار 
تـن انگـور رتبـه اول کشـور را داشـته امـا تنهـا چهـار طـرح فـرآوری انگـور در حال 

حاضـر جـواز تاسـیس گرفتـه و در حـال اقدام هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: در مجمـوع اسـتان فـارس با بالغ بـر هفـت میلیون و 
200 هـزار تـن ظرفیـت فـرآوری محصـوالت کشـاورزی از واحدهای تحت پوشـش 
سـازمان های جهاد کشـاورزی و صمت، رتبه دوم کشـور را دارد که بیشـترین صنایع 

تبدیلـی تكمیلـی در رب گوجـه فرنگـی بـا ظرفیت ماده خـام دو میلیون تن اسـت.
قاسـمی تصریـح کـرد: متاسـفانه از حـدود 50 واحـد صنایـع لبنـی اسـتان فـارس، 
حـدود 18 واحـد فعـال و 32 واحـد از این صنایع غیرفعال اسـت، واحدهـای غیرفعال 
بـه دلیـل اینكـه سـبد محصـوالت کارخانجـات لبنی آنـان کامل نبـود در بـازار دوام 
نداشـتند کـه بـه منظـور رفـع ایـن معضل ایجـاد خوشـه صنایع لبنـی در دسـتور کار 

دارد. قرار 
وی بـا اشـاره بـه اینكـه نـرم مطلـوب مـاده آلـی خـاک بـرای تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی2درصد و ایـن میـزان در اکثرهـای شهرسـتان های اسـتان فـارس بسـیار 
پاییـن و حـدود 0.3 درصـد اسـت، گفـت: افزایـش مـاده آلـی خـاک باعـث کاهـش 
مصـرف آب، افزایـش عملكـرد و کاهـش قیمـت تمـام شـده محصـول می شـود که 
ایـن امـر نیـز از برنامه هـای قابـل بهبـود بخـش کشـاورزی اسـت و اجرایـی شـدن 

بسـیاری از برنامـه هـا عـالوه بـر ترویـج نیـاز بـه مشـوق هایی دارد.
بـه گفتـه قاسـمی؛ علمـی، فنـی و دانـش بنیـان نبـودن و کمبـود سـرمایه در بخش 
کشـاورزی دو چالـش اساسـی بخـش کشـاورزی اسـت، اگرچـه عملكرد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بیانگـر ایـن اسـت کـه از نظر علمـی وضعیت بهتری نسـبت به سـایر 
اسـتان ها دارد به عنوان مثال یك سـوم ماشـین آالت کشـاورزی کشـور در اسـتان 
فـارس قـرار دارد کـه در زمـان برداشـت یك چهارم برداشـت کشـور را پوشـش می 

دهند.
وی؛ اجـرای موفـق نظـام نویـن ترویـج و پهنه بندی عرصـه کشـاورزی و اختصاص 
یـك کارشـناس مـروج بـه عنـوان مدیـر پهنـه بـه منظـور ارتبـاط نزدیـك تـر بـا 
کشـاورزان و تبـادل دانـش فنـی بیشـتر و همچنیـن کسـب باالتریـن رتبـه آموزش 
بـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی در کشـور از اقدامـات در راسـتای علمـی، فنی 
و مهندسـی کـردن کشـاورزی ایـن اسـتان دانسـت وافـزود: فاصلـه زیادی تـا دانش 
بنیـان کـردن کشـاورزی وجـود دارد که نیازمند تشـكیل شـرکت ها در ایـن زمینه و 

بازنگـری و بهبـود اقدامات اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه کمبـود سـرمایه در بخـش کشـاورزی، اظهـار کرد: 
سـهم اعتبـارات سـه تـا پنج درصـدی بخش کشـاورزی نسـبت به نقـش این بخش 

در تامیـن امنیـت غذایـی بـه عنـوان پایه امنیـت ملی، بسـیار ناچیز اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بخـش کشـاورزی ریسـك های زیـادی را تحمل مـی کنـد از این رو 
تسـهیالت با سـود باالی ده درصد، تسـهیالت ارزان قیمت برای این بخش نیسـت.
قاسـمی از اقدامات در رفع کمبود سـرمایه در بخش کشـاورزی تشـكیل صندوق های 
حمایت از بخش کشـاورزی برشـمرد و افزود: در حال حاضر 14 صندوق شهرسـتانی 
راه انـدازی شـده و تـا پایان سـال هـم چهار صنـدوق دیگـر راه اندازی می شـود که 

ایـن صنـدوق ها در اشـتغال زایی بخش کشـاورزی نقش موثـری دارند.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس پاداش پایان خدمـت و مانده مرخصی 
بازنشسـتگان از سـال 96 تاکنـون، هزینـه تجهیز و نوسـازی مراکز و سـاختمان های 
زیـر مجموعـه ایـن سـازمان و تامین هزینـه مبارزه با ملـخ را از جمله اعتبـارات مورد 

نیاز این سـازمان برشـمرد.
تدوین الگوی کشت ضروری است

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس گفـت: تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی تابعـی از قیمـت در سـال گذشـته اسـت از ایـن رو تدویـن الگوی کشـت 

بـرای تمـام عرصه هـای کشـاورزی بـه منظـور تنظیـم بـازار ضروری اسـت.
حسـن نـوروزی در دیـدار با رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و جمعی 
از مدیـران سـتادی ایـن سـازمان با اشـاره به ضـرورت تلفیق علم و تجربـه در بخش 
کشـاورزی، تصریـح کـرد: کارشناسـان بخـش کشـاورزی نبایـد دنباله رو کشـاورزان 

بـوده بلكـه باید بـا تدویـن سیاسـت های تاثیرگذار راهنمای کشـاورزان باشـند.
بـه گفتـه وی؛ بخش کشـاورزی گسـتردگی زیـادی در حوزه های زراعـت، باغداری، 
شـیالت، زنبـور، صنایـع تبدیلـی، آب و خـاک و..دارد کـه این امر در اسـتان فارس به 

عنـوان قطب کشـاورزی کشـور به مراتب حسـاس تر اسـت.
نـوروزی بـا اشـاره به مدیریـت اسـتراتژیك با شناسـایی فرصت هـا، تهدیدهـا، نقاط 
قـوت و ضعف در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس افزود: رئیس این سـازمان 
از چهره هـای علمـی و مدیـران موفق کشـاورزی کشـور و نقطه امیدبخـش در بهبود 

کشاورزی اسـتان است.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینكـه بـر اسـاس قانـون درصـدی از اعتبـارات عمرانی 
بـرای تقویـت سـرمایه صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـه کار گرفته 
می شـود، یـادآور شـد: بكارگیـری افـراد توانمند به عنـوان هیئت مدیـره این صندوق 

هـا ضروری اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس با بیـان اینكه این سـازمان 
بایـد مسـیر توسـعه را تعریـف کند، ابـراز کـرد: در این خصـوص نظریه های توسـعه 
پایـدار وجـود دارد بـه عنـوان مثـال در ایـن اسـتان پایه هـای توسـعه یـك، دو و 
سـه وجـود دارد و بـه بخش هایـی بـا قابلیت بیشـتر بودجـه باالتری اختصـاص داده 

می شـود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
کشاورزی از بخش های عمده اقتصادی فارس
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: تخصیـص اراضی بـه فعالیت های مناسـب در 
حوزه هـای مختلـف صنعتـی و کشـاورزی بـه نحوی 
کـه بهتریـن بهره برداری را داشـته باشـد و صیانت از 
اراضی کشـاورزی وظیفه سـنگینی اسـت کـه برعهده 

مدیریـت اموراراضی گذاشـته شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در آئیـن معرفـی سرپرسـت مدیریـت امـور 
کـرد:  تصریـح  فـارس،  کشـاورزی  جهـاد  اراضـی 
چالش هـای بسـیار زیـادی در حوزه زمیـن وجود دارد 
که ریشـه در مسـائل فرهنگی، اجتماعـی، اقتصادی و 

حتـی سیاسـی کشـور مـا دارد. 
وی بـا اشـاره بـه کوچـك بـودن قطعـات کشـاورزی 
در اسـتان فـارس، ابـراز کـرد: خـرد شـدن اراضـی 
بهـره وری اقتصـادی را کاهـش مـی دهد. قاسـمی با 
بیـان اینكـه پیشـینیه مردم اسـتان فارس کشـاورزی 
اسـت، افـزود: یكـی از مسـائل و آسـیب هایی کـه ما 
امـروزه بـا آن روبـرو هسـتیم ایـن اسـت کـه خـاک 

جایـگاه خـود را بـه عنـوان بسـتر حیات نـدارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: خاک یك سـرمایه 
بیـن نسـلی اسـت کـه تشـكیل یـك سـانتی متـر از 
آن صـد تـا هزار سـال طـول می کشـد از ایـن رو در 
سـنوات اخیـر فرهنگ سـازی در زمینه آگاه سـازی و 
توانمندسـازی جوامـع نسـبت به ارزش خـاک صورت 

اسـت. گرفته 

فارس پیشرو در الکترونیکی کردن 
پرونده ها امور اراضی فارس

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان 
کـرد: ایـن سـازمان بـه منظـور سـهولت در کار ارباب 
رجـوع بـا اصالح فرآیندهـا و اسـتفاده از آی تی، تمام 
پرونـده ها امـور اراضی را الكترونیكی کـرده و در این 

کار پیشـرو است.
اسـتقرار  اراضـی،  حفاظـت  یـگان  تشـكیل  بـه  وی 
منظـور  بـه  گشـت  خودروهـای  و   131 سـامانه 
ممانعـت از تخلفـات حـوزه زمین اشـاره کـرد و افزود: 
کارشناسـان داخـل و خـارج از دسـتگاه بـا برگـزاری 
کمیسـیون هـا، کارگروه ها و جلسـات متعـدد امورات 

حـوزه امـور اراضـی را پیگیـری مـی کننـد.

قاسـمی با تقدیـر از زحمـات علی ارغون مدیر سـابق 
امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
گفـت: در مدت فعالیت وی شـاهد اصـالح فرآیندهای 
کاری و عملیاتـی در حـوزه امـور اراضـی بودیـم کـه 
منجـر بـه رضایـت ارباب رجوع شـد و اکنـون محمود 
باصـری نیـز کـه از مدیـران خوشـنام ایـن مجموعـه 
اسـت بـه عنـوان سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس معرفی می شـود.

مدیریت امور اراضی
مسئولیت سنگینی دارد

در ادامـه ایـن آییـن مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی 
فـارس  اسـتان  فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
گفـت: مدیریـت امـور اراضـی مسـئولیت سـنگینی و 
جـای بسـیار حساسـی اسـت و همچـون گذشـته باید 

مراقـب بـود مـورد سیاسـت بـازی قـرار نگیـرد.
حجـت االسـالم و المسـلمین سـید محسـن قائمی با 
بیـان اینكـه هیـچ یـك از ما معصـوم نیسـتیم و نباید 
بـه خـود مغرور شـویم، تصریـح کرد: فرامـوش نكنیم 
کـه جنـس کارهـا با هـم تفـاوت زیـادی دارد، به این 
معنـا کـه اگـر کسـی مسـئولیتش سـنگین تـر اسـت 

ضریب خطـای بیشـتری دارد. 
وی بـا اشـاره به آیـه 35 سـوره مبارکه احـزاب گفت: 
از آنجـا کـه هـدف از خلقـت انسـان تكامـل او اسـت 
بنابرایـن فـردی کـه مـی خواهـد مسـلمان واقعـی و 
انسـان کامـل لقـب گیـرد بایـد ویژگی هایـی را در 

بپروراند.  خـود 

حجـت االسـالم قائمـی اظهـار کـرد: لقمـه حـالل، 
صبـر،  تواضـع،  شـهوات،  کنتـرل  زبـان،  صداقـت 
حمایـت از مظلـوم و خشـوع در کنـار ایمـان بـه خـدا 
برخـی از ایـن صفـات برجسـته اخالقـی هسـتند که 
الزم اسـت همـه ما همـواره آن را مد نظـر قرار دهیم. 
مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: امیـد اسـت با 
تعصـی بـه آیـات، روایـات و آموزه هـای دیـن مبیـن 
اسـالم در پایـان مسـئولیت، خداوند از همـه ما راضی 

و خشـنود باشد. 

سازمان جهاد کشاورزی فارس در ابعاد 
مختلف کارآمدی باالیی دارد

عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـالمی 
جهـاد  سـازمان  گفـت:  آییـن،  ایـن  دیگـر  سـخنران 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه لحـاظ کمـی، کیفـی و 
عملكـردی در ابعـاد مختلـف شایسـتگی و کارآمـدی 

باالیـی دارد کـه قابـل تقدیـر اسـت.
معرفـی سرپرسـت  آئیـن  در  سـید عالءالدیـن خـادم 
مدیریـت امـور اراضـی جهاد کشـاورزی فـارس، یادآور 
شـد: عرصه خدمتی شـما از ضرورت و پشـتوانه معنوی 
خاصـی برخوردار اسـت و دیـدگاه و مشـروعیت خاص 
مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه شـما یـك وظیفـه 
مضاعفـی اسـت کـه مـی طلبـد تـالش گـر باشـید و 
جهـادی عمـل کنیـد کـه ایـن روحیه در شـما هسـت. 
وی افـزود: شـما پشـتوانه قانونی قوی داریـد؛ در قانون 
اساسـی، در برنامـه ششـم توسـعه و در قانون سـنواتی 
جایـگاه داریـد و نیـز از لحاظ اجتماعـی اهمیت خاصی 

دارید.
نماینـده مردم شهرسـتان سـپیدان در مجلس شـورای 
اسـالمی با بیـان اینكه اقتصـاد نیمـی از جمعیت ایران 
بـه کشـاورزی وابسـته اسـت، تصریـح کرد: هـر گونه 
رشـد در ایـن زمینـه باعـث توسـعه اجتماعی شـده که 
در ایـن شـرایط حسـاس و تنگناهـای ملـی و جهانـی 

نجـات دهنده اسـت.

سرپرست امور اراضی جهاد کشاورزی فارس معرفی شد
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خـادم بـه اهمیـت زمیـن بـه عنـوان یكی از مفاسـدی 
کـه در کشـور دامـن گیـر شـده، اشـاره کـرد و افـزود: 
محسـوب  پیچیـده  بسـیار  کار  امـر  ایـن  مدیریـت 
می شـود چـرا کـه در قانـون گـذاری در تصمیمـات 
کالن بـه دلیـل گسـتردگی کشـور و موقعیـت متفاوت 
اسـتان ها شـرایط سـخت و در تصمیم گیری اسـتانی 

جمـع بنـدی و عملكـرد مشـكل اسـت.
خـادم با بیـان اینكه نگهداشـت خاک و اراضـی مدنظر 
مقـام معظـم رهبـری اسـت، گفـت: از سـوی دیگر هم 
چشـم های زیـادی دوختـه شـده بـه تجـاوز بـه حریم 
هـا، تخریـب و یا تصرف اراضی دوخته شـده اسـت که 
بایـد با این مفسـده اقتصـادی یك برخورد جدی شـود.

عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: علـی ارغون مدیر سـابق امـور اراضی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، یـك مدیـر بـا یـك 
نـگاه اخـالق مدارانه و بسـیار کوشـا بود کـه در مقابل 
چالـش هـا و حجمه ها اسـتوار ایسـتاد و کارکرد خوبی 

هم داشـت.

240 نفر در حوزه امور اراضی 
مشغول به کار هستند

در ادامـه ایـن آییـن مدیر سـابق امور اراضی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه عملكـرد خـود و 
همـكاران ایـن مجموعـه در طـول تصدی گـری این 
سـمت اشـاره کرد و گفـت: در حال حاضـر تعداد 240 
نفـر از همكاران این سـازمان در کل شهرسـتان های 
ایـن اسـتان در حـوزه امـور اراضـی مشـغول بـه کار 
هسـتند و در ایـن مـدت پیگیری های ویـژه ای برای 
تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی آن هـا بـه عمـل آمـده 

ست. ا
علـی ارغـون بـا اشـاره بـه اینكـه زمیـن بسـتر تولید 
و سـرمایه گـذاری اسـت، افـزود: وظایـف و عملكـرد 
امـور اراضـی مسـتقیم مرتبط بـا این دو مقوله هسـت 
و نیـز واگـذاری اراضـی و حفـظ کاربـری زراعـی از 
وظایـف اصلـی وزارت متبوع و پیرو آن سـازمان جهاد 

است. کشـاورزی 

با تمام توان از حقوق مردم 
صیانت خواهم کرد

در پایـان سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت : درحضور شـما 
سـوگند یـاد می کنم با تمـام توانی کـه دارم از حقوق 
مـردم و بیـت المـال صیانـت کنـم و هیـچ ابایـی از 

اجـرای قانـون نخواهم داشـت.
محمـود باصـری در ادامه با تاکید سـرلوحه قرار دادن 
مـردم داری در کارهـا و احتـرام متقابـل بـا آن هـا، 
بـه اهـم برنامه هـای خـود اشـاره و اظهار امیـدواری 
کـرد بـا تـالش همـه همـكاران و تعامـل بـا همـه 
قسـمت های سـازمان، طبق مقـررات بتوانیم رضایت 
مـردم و در پـی آن رضایـت خـدا را نیـز کسـب کنم. 
باصـری بـا 24 سـال سـابقه خدمـت دارای مـدرک 
کارشناسـی ارشـد کشـاورزی با گرایش زراعت اسـت 
کـه پیـش از ایـن مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 

بود. سـپیدان 

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: سـطح کشـت شـده کلزا 
16 هـزار و 115 هكتـار بـوده کـه بیانگـر افزایـش 21 درصـدی آن نسـبت به 

سـال گذشـته است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسـمی در سـیزدهمین سـتاد 
کلـزا در اسـتان فـارس تصریـح کـرد: برنامـه کاشـت کلـزا در تنـاوب بـا گندم 
توسـط نخبـگان، خبـرگان و برنامـه ریزان سـطح کالن کشـور تدوین شـده و 

مـا موظـف به اجـرای این اسـتراتژی هسـتیم. 
بـه گفتـه وی؛ الزمـه رسـیدن بـه خودکفایـی در تامیـن روغـن خوراکـی و 
ممانعـت از خـروج ارز، برنامـه ریـزی و اولویت بندی مسـائل مربـوط در جهت 
توسـعه کشـت دانه هـای روغنـی اسـت کـه تحقـق ایـن مهـم نیازمنـد عـزم 

جـدی کلیـه همـكاران و همراهـی بـا کشـاورزان اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس افزود: این سـازمان بـه عنوان 
مجـری، مكلف به اجرای اسـتراتژی های کالن کشـور اسـت، از ایـن رو ترویج 
کاشـت در دسـتور کار قرار گرفته و در سـال جاری 412 مورد کالس آموزشـی 

برگـزار شـده و 4 هـزار و 670 بهـره بردار آمـوزش دیده اند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینكه 25 در صد سـطح زیر کشـت کلزا در سـطح 
جـاری بیمـه شـده اسـت، ابراز کـرد: میزان کل سـطح بیمه شـده کلـزا 4 هزار 

و 309 هكتار اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بـا هماهنگی بـا فرمانداران شهرسـتان ها، سـطح زیر کشـت 
صیفـی کاهـش داد شـود و کشـاورزان به تنـاوب کاشـت کلزا با گنـدم ترغیب 
شـوند چـرا که کاشـت کلزا باعث پایـداری تولید گندم و سـبب بهبـود عملكرد 

گندم خواهد شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

افزایش 22 درصدی سطح زیر کشت کلزا در فارس نسبت به سال گذشته
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در اولیـن همایش تعالی سـازمانی 
بـا رویكـرد تبـادل تجربیـات گفـت: ایـن سـازمان تولـی گـری برنامـه ریـزی و 
سیاسـت گذاری تولید 10 درصد از محصوالت کشـاورزی کشـور را بـر عهده دارد.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی افزود: بخش کشـاورزی 
اسـتان فـارس8.7 درصـد ارزش افزوده کشـور،  17.9 درصد ارزش افزوده اسـتان، 
279 هـزار نفـر بهـره بـردار بخـش کشـاورزی و  همچنیـن 19.8 درصـد اشـتغال 

مسـتقیم اسـتان را بر عهـده دارد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
توجـه بـه اینكـه وظیفـه و سـرویس دهنده اسـت بنابرایـن نقش هدایـت، حمایت 

و نظـارت را بر عهـده دارد.
وی بیـان کـرد: سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 2 مرحلـه بـه دنبـال 
تعالـی سـازمانی رفته اسـت مرحلـه اول در دهه 80 و مرحله دوم در سـال 95 بوده 
اسـت و بـا توجـه به اینكه ما در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به دنبال 
چارچـوب یـا مدلـی بـوده ایم کـه در بخش کشـاورزی مدیریـت موثری را داشـته 
باشـیم بنابرایـن در ایـن راسـتا مـدل EFQM را انتخاب کـرده ایم کـه از این مدل 

در جهـت مدیریـت بهتر بخش اسـتفاده شـده اسـت.
قاسـمی با اشـاره به اینكه داشـتن هدف رکن اساسـی هر سـازمان اسـت، تصریح 
کـرد: در جهـت تعالـی سـازمانی ارزیابـی 360 درجـه ای مدیران، مدل شایسـتگی 
مدیـران و پردیـس ارزیابـی مدیـران را در اسـتان فـارس راه انـدازی کـرده ایـم و 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس نقشـه راه تعالـی سـازمانی را در جهت 

پیشـبرد اهـداف تعالـی سـازمانی تدوین نمـوده ایم.
وی از ویژگـی هـای ایـن مـدل را منعطـف، عمـل گرا، واقعیـت نگـر و دوراندیش 
بـودن را برشـمرد و تاکیـد کـرد: ابهـام در شـناخت وضـع مطلـوب سیسـتم هـای 
مدیریتـی سـازمان، عـدم قطعیـت در شـناخت نقاط قـوت و نواحی بهبود، نداشـتن 
نظامـی دقیـق بـرای شـناخت تهدیدهـای محیطی)قـرار گرفتـن در محیطـی پـر 
ریسـك(، داشـتن نظـام روش مند بـرای بهینـه کاوی و یادگیری و بهـره مندی از 
روش هـای نظـام منـد در بهبـود سیسـتم هـای مدیریتـی از دالیل انتخـاب مدل 

تعالـی سـازمانی در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بوده اسـت.

قاسـمی افـزود: لـزوم ایجاد نظـام و یا ابـزار ارزیابی نظـام مند، نیاز بـه تغییر روش 
هـای سـنتی و متـداول انجـام کار، اعتقـاد بـه روش سیسـتماتیك، امـكان گرفتن 
بازخوردهـای روش منـد از همـه ذی نفعـان، افزایـش بهـره وری سـازمانی، توجه 
بـه ذی نفعـان بـه صـورت متـوازن، شـناخت نیازهـا و خواسـته هـای ذی نفعـان، 
پویایـی و هدفمنـد سـازی سـازمان و لـزوم داشـتن مـدل کسـب و کار از جملـه 
دالیـل دیگـر انتخـاب مـدل تعالی سـازمانی در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینكـه هـدف بهبـود نگرش هـای رهبـران در سـازمان مبتنی بر 
نگرش هـای تعالـی اسـت، اظهـار کرد: مقصـد، جهت گیـري و فرهنگ سـرآمدي، 
ایجـاد و اجـراي سیسـتم هاي مدیریـت سـازمان، تعامـل بـا مشـتریان و جامعـه، 
انتقـال اطالعـات ، انگیـزش، حمایـت و تقدیـر از کارکنـان و شناسـایي، حمایت از 
تغییـرات سـازماني، تقویـت رفتـار ایجـاد تغییـرات و تحـوالت از جملـه معیارهای 

اسـت. رهبری 
قاسـمی یـادآور شـد: حمایـت از پـروژه از طریـق تخصیص منابـع، ارتبـاط موثر با 
تیم هـا و ذی نفعـان پـروژه، جمـع بندی گزارشـات پیشـرفت پـروژه، ایجاد بسـتر 

برگزاری اولین همایش تعالی سازمانی با رویکرد تبادل تجربیات
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مناسـب بـرای اشـاعه فرهنـگ تعالی در سـازمان، برطـرف کردن موانع پیشـرفت 
پـروژه از وظایـف معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع )مدیر پروژه( اسـت.

وی اذعـان کـرد: سـاماندهی تیـم هـای تعالـی، جمـع آوری گزارشـات تیـم ها از 
دبیـران و بانـك اطالعـات تعالـی، ارتبـاط موثـر بـا دبیرخانـه جایزه، آماده سـازی 
سـازمان جهـت ارزیابـی نهایـی، تهیـه گزارشـات دو هفتگـی بـرای مدیـر پـروژه 
و رییـس سـازمان، انجـام خـود ارزیابـی، برگـزاری جلسـات طبـق برنامـه ریـزی 
مشـخص بـا هماهنگی مشـاور و تهیـه برنامه بهینـه کاوی و همایش هـای تعالی 
و برگـزاری آنهـا از وظایـف گـروه نوسـازی و تحـول اداری )مدیـر تعالـی( اسـت.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بیان کـرد: حضور در کلیه جلسـات 
مرتبـط، تدویـن صورتجلسـات، پیگیـری مصوبات صورتجلسـات، پیگیـری حضور 
اعضـاء در جلسـات، پیگیـری امكانـات و ابزارمـورد نیـاز، ایجاد آرشـیو الكترونیكی 
صورتجلسـات )مطالـب علمـی تعالـی مرتبـط(، تهیه فایل ارائـه در خـور ارزیابی و 
ارزیابـی جایـزه، جمـع آوری داده هـا و اطالعـات اعضـاء، جمـع آوری داده هـا و 
اطالعـات مـورد نیـاز ارزیابـی و آماده سـازی تیم مرتبـط جهت ارزیابـی از وظایف 

دبیـران تیم ها اسـت.
وی تصریـح کـرد: مدیـران شهرسـتان، نقش مجـری پـروژه تعالـی را در مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها دارنـد و آن هـا، عضـو تیـم رهبـری، همـراه بـا 

مدیـران سـتادی انـد و تیـم هـای تعالی تـا شهرسـتان هـا و مراکز خدمـات جهاد 
کشـاورزی بـا بـودن مدیـران پهنـه کـه اعضـای تیـم مدیریت مشـتری هسـتند، 

دارند. نفـوذ 
قاسـمی افـزود: مشـكل اعتبـار، امكانـات و گسـتردگی سـطوح تـا پهنـه، تنـوع 
ذی نفعـان و لـزوم ایجـاد یـك دیـدگاه همـه جانبـه بـرای جلـب رضایت ایشـان، 
بـدون امـكان و اختیـار تغییـر در ایـن سـاختار، ایجـاد همبسـتگی بیـن ذی نفعان 
مختلـف بـرای ایجاد دیوار محكـم مقاومت )هماهنگـی بهره بـرداران و کارکنان(، 
گسـتردگی و تنوع وظایف و نداشـتن الگوی تعالی در سـازمان های دولتی مشـابه 

از جملـه چالـش هـای اختصاصـی در زمینـه تعالی اسـت.
وی تصریـح کـرد: تمرکـز بـر آموزش و توانمند سـازی مسـتمر و بی وقفـه، یافتن 
راه حـل بـرای تطبیـق عملیاتـی در مرحلـه جـاری سـازی، اسـتفاده از تجربیـات 
3 سـال گذشـته و تمرکـز کمتـر بـر واژه هایـی کـه ایجـاد مقاومـت مـی کننـد، 
اقـدام ابتـكاری " اسـتفاده از مدیـران آمـوزش دیـده" در قالـب تسـهیلگران بـه 
منظـور آمـوزش و جـاری سـازی در سـطوح شهرسـتانی هـا و پایین تـر، توجه به 
دسـتاوردها و توفیقـات سـریع و کوتـاه مـدت بـرای جلـب مشـارکت ذی نفعان و 
لـزوم تغییـر در شـیوه هـای آمـوزش و توانمند سـازی به دلیل گسـتردگی سـطوح 
عملیاتـی بخـش کشـاورزی از جملـه راه کارهـای توسـعه و جـاری سـازی تعالـی 

سـازمانی در سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس اسـت.
قاسـمی بـا اشـاره بـه اینكـه تعییـن اهـداف و خروجی هـا  از طریـق ارتبـاط بـا 
تیم هـای تعالـی و مدیران شهرسـتان ها وظیفه تسـهیل گران اسـت، خاطر نشـان 
کـرد: آگاهـی کامـل نسـبت بـه اهـداف پـروژه یـا فعالیت هـا، تسـلط علمـی در 
فعالیت هـا، ارتباطـات و روابـط عمومـی مناسـب، مـورد پذیـرش اعضای گـروه یا 
سـازمان، ویژگی هـای شـخصیتی مناسـب، آگاهـی کامـل از نقش خـود در پروژه، 
دارای خالقیـت و سـرعت در ارائـه بازخـورد و آگاهـی از فنون مدیریت جلسـات از 

جملـه ویژگـی های تسـهیلگران اسـت.
در ایـن جلسـه مدیـران عامل شـرکت فراسـان، پتروشـیمی، منطقه 5 انتقـال گاز، 
کارخانـه هـای سـیمان فـارس و سـیمان سـفید نی ریـز، پتروشـیمی شـیراز و راه 
آهـن شـیراز بـه عنوان بنگاه هـای جاری سـازی تعالی سـازمانی در اسـتان فارس 
حضـور داشـته و بـه ایـراد سـخنان خـود و تجربیـات شـان پرداختنـد و در انتهـا 
مقصـود بیگـی مشـاور تعالی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس نیـز پیرامون 

معمـاری تعالـی سـازمانی سـخنرانی کرد.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
اسـتان در زیـر بخش هـای  ایـن  بخـش کشـاورزی 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی، تهیه 
واکسـن و سـرم سـازی، صنایع تبدیلی و غذایی، تولید 
انـواع کود هـای آلـی، سـاخت سـازه هـا و تجهیـزات 
مكانیزاسـیون، سـازه های گلخانـه ای و تولید بذرهای 
"فرصت هـای  نمایشـگاه  اولیـن  در  شـده  اصـالح 
سـاخت داخـل و رونـق تولیـد" حضـور خواهد داشـت.

امیـد"، محمـد مهـدی  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
قاسـمی از اهداف حضور در نمایشـگاه مذکور را کمك 
بـه ایجـاد رونق تولیـد، تكیه بـر داشـته های داخلی و 
و  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  توانمندی هـا،  ارائـه 
نیـز معرفـی سـازندگان تجهیـزات بخـش کشـاورزی 

. برشمرد
سـالن  نمایشـگاه  ایـن  در  اینكـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بهـار و بخشـی از سـالن نرگـس بـه بهـره بـرداران 
بخـش کشـاورزی اختصـاص داده شـده اسـت، افزود: 
واحدهـای  شـامل  غرفـه   28 در  کشـاورزی  بخـش 
آلـی،  صنایـع تبدیلـی کشـاورزی، صنایـع کود هـای 
و سـازه های  ادوات کشـاورزی  مكانیزاسـیون،  واحـد 

گلخانـه ای، سـاخت سـازه های آبزیـان، تولیـد انـواع 
بـذور اصـالح شـده و نیز موسسـه سـرم سـازی رازی 
قسـمتی از توانمندی هـای خـود را ارائـه مـی دهـد.

قاسـمی؛ شناسـایی و احصـای نیازهـای وارداتـی 
واحد هـای تولیـدی داخلـی و شناسـایی و معرفـی 
تولیـد  حـوزه  در  توانمندی هـا  و  ظرفیت هـا 
همچنیـن  و  اولیـه  مـواد  قطعـات،  تجهیـزات، 
معرفـی مخترعیـن، مبتكریـن، طراحـان صنعتـی، 

قطعـه سـازان برجسـته، شـرکت های دانش بنیان، 
نخبگان دانشـگاهی و پارک هـای علم و فن آوری 
و دانشـگاه ها و مؤسسـات فنی، مهندسی و صنعتی 
فرصت هـای  نمایشـگاه  اصلـی  ماموریـت  دو  را 

سـاخت داخـل و رونـق تولیـد دانسـت.
همچـون  نمایشـگاه  ایـن  در  وی؛  گفتـه  بـه 
نمایشـگاه های دیگـر، مدیـران و کارشناسـان خبره 
و بـا تجربـه جهـاد کشـاورری فـارس در غرفـه این 
سـازمان حضور خواهند داشـت و پاسـخگوی مسائل 

فنـی بازدیـد کننـدگان عزیـز خواهنـد بـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس افزود: 
پیـش بینـی می شـود تعـداد کثیـری از کارآفرینـان و 
اعضـای شـرکت های دانـش بنیـان از این نمایشـگاه 
بازدیـد کننـد و امیدواریـم در توسـعه اقتصادی اسـتان 
تحریم هـای  رغـم  علـی  کشـور،  و  فـارس  پهنـاور 

ظالمانـه گام هـای موثری برداشـته شـود.

حضور بخش کشاورزی فارس
در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل 
و رونق تولید

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس:

انجام مبارزه بیولوژیک در گلخانه
برای اولین بار در فارس

 
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه منظور 
تولیـد محصـوالت گواهـی شـده، مبـارزه بیولوژیك بـا آفات بـرای اولیـن بار در 
گلخانه های شهرسـتان های پاسـارگاد، خرامه و مرودشـت انجام شـد و در سـایر 

شهرسـتان هـا نیـز اجرا می شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حمیـد دبیـری افـزود: در ایـن طـرح چهـار 
میلیـون و 450 هـزار کنـه شـكارگر سوریسـكی و 150 هـزار کنـه پرسـیمیلیس 

رها سـازی شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینكـه کنه شـكارگر سوریسـكی از تخم هـا و الروهای سـفید 
بالـك هـا، گونه هـای مختلف تریپـس و کنه های تـار عنكبوتی تغذیـه می کند، 
ابـراز کـرد: ایـن کنـه روی فلفـل شـیرین، خیـار، فلفل دلمـه ای، بادمجـان، گل 

ژربـرا و انـواع گل رز قابل اسـتفاده اسـت.
دبیـری افـزود: کنه شـكارگر پرسـیمیلیس بـه طور اختصاصـی به منظـور کنترل 

کنـه تارعنكبوتی اسـتفاده می شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: بـا توجـه بـه سیاسـت های کالن وزارت جهاد 
کشـاورزی مبنـی بـر توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده و نیـز تولیـد 

محصـوالت گواهـی شـده مبـارزه بیولوژیك بـا آفـات در گلخانه بـرای اولین در 
اسـتان فـارس اجرایی شـد. 

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریـح کـرد: 
جلوگیـری از آلودگـی منابـع آب و خـاک و محیـط زیسـت، کاهـش اثرات سـوء 
مصـرف سـموم در سـالمت انسـان، کاهـش هزینـه  تولیـد محصـول و افزایـش 

تولیـد و درآمـد از مزایـای مبـازره بیولوژیـك بـا آفـات اسـت.
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
ای  نامـه  تفاهـم  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بیـن انجمـن صنفـی کارخانجـات ماکارونی ایـران و 
بنیـاد ملـی گندمـكاران به عنـوان نماینده کشـاورزان 
بـه امضـا رسـیده اسـت کـه بـر اسـاس ایـن تفاهـم 
کـه  اسـتان هایی  در  ماکارونـی  کارخانجـات  نامـه 
تولیـد گنـدم دوروم دارنـد ایـن محصـول را بـا 10 
درصـد افزایـش قیمت نسـبت بـه خریـد تضمینی آن 

خریـداری مـی کننـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
افـزود: گنـدم کاران بـه منظـور فـروش گنـدم دوروم 
خـود بـه کارخانجـات، بایـد بـه صـورت مسـتقیم بـا 

کارخانـه داران عقـد قـرار داشـته باشـند.
بـه گفتـه وی، رطوبـت بـاالی 10درصـد، گلوتن 26 
تـا 30 درصـد، پروتیئـن حداقل 12 درصـد، اُفت مفید 
حداکثـر 4درصـد، اُفـت غیرمفیـد یـك درصد و سـن 
زدگـی 2درصـد از شـرایط گنـدم دوروم تحویلـی بـه 

کارخانجـات ماکارونی اسـت.
پژمـان ابـراز کـرد: کشـاورزان مـی تواننـد بـه منظور 
کسـب اطالعات بیشـتر از مفـاد قرار داد بـه مدیریت 

محـل  شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد  مراکـز  و 
فعالیـت خـود مراجعـه کنند.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینكـه عملكردهای 
گنـدم دوروم در اسـتان فـارس بیـن 6 تـا 8 تـن در 
هكتـار اسـت، اظهـار کـرد: ایـن رقـم از سـال 1376 
بـه دلیـل مقاومـت به بیمـاری سـیاهك هنـدی وارد 
ایـن اسـتان و در مناطـق آلـوده بـه بیمـاری متـداول 

است. شـده 
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس افزود: این اسـتان از مناطق 
عمـده کشـت گنـدم دوروم اسـت و شهرسـتان های 
داراب، فسـا و مرودشـت بیشـترین سـطح زیر کشـت 

ایـن رقـم گنـدم را دارند.
اسـتان فـارس در سـال زراعـی گذشـته با سـطح زیر 
کشـت بالغ بـر 225 هزار هكتارگندم آبـی و 111هزار 
هكتـار گنـدم دیـم و تولیـد بالـغ بـر 125 هـزار تـن 

گنـدم رتبـه دوم تولیـد را در کشـور کسـب کرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس:

خرید گندم دوروم
با افزایش قیمت

ده درصدی

کارشـناس مسـئول دانه های روغنی مدیریت زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی سـتان فـارس گفت: در سـال زراعـی جاری 
تاکنـون 16115 هكتـار از اراضـی کشـاورزی اسـتان بـه زیـر 
کشـت دانـه روغنـی کلـزا رفتـه و عملیات توسـعه کشـت این 
محصـول همچنـان در مناطق گرمسـیری اسـتان ادامـه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت زراعـت سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، منصور رشـیدی افزود: سـطح کشت 
شـده تاکنون در مقایسـه با سـطح کشـت سـال زراعی گذشته 
تـا ایـن تاریـخ 20 درصـد افزایش داشـته اسـت و پیـش بینی 
مـی گـردد بیـش از 20 هـزار هكتـار از اراضـی اسـتان به زیر 

کشـت این محصـول اسـتراتژیك رود.
وی بیـان کـرد: در همیـن راسـتا تاکنـون 115 تن بـذور ارقام 
هیبریـد و پـر محصـول کلـزا بـا یارانه دولتـی بین کشـاورزان 
توزیـع گردیـده اسـت کـه از خصوصیـات ارقـام هیبریـد کلزا 
مـی تـوان به سـرعت رشـد اولیـه باالتر، میـزان مصـرف بذر 
کمتـر در هكتـار، مقاومـت بیشـتر بـه کم آبـی، قدرت شـاخه 
دهـی باالتـر، یكنواختـی در گلدهـی و رسـیدن کپسـول هـا، 

درصـد روغن بیشـتر، عـدم ریـزش دانـه، عملكرد باالتـر و.... 
کرد.  اشـاره 

رشـیدی تصریـح کرد: ارقام کلزا کشـت شـده در سـال زراعی 
جـاری شـامل ارقـام نپتـون، دانـوب، ناتالـی، ریتمـو، ماراتون، 
هیدرومـل، نیمـا، طالیه،  هایـوال 50، تراپر و دلـگان می توان 

اشـاره کرد. 
)انتخـاب  کلـزا   p.v.s طـرح   6 تاکنـون  کـرد:  تاکیـد  وی 
مشـارکتی ارقـام( در سـطح اسـتان هـر کـدام 10 تـا 12 رقم 
کلـزا بـه منظور شناسـایی ارقام برتر در اسـتان صـورت گرفته 
و کشـت نشـایی کلزا در چنـد پایلوت در مناطق سردسـیری و 

معتـدل اسـتان صـورت گرفته اسـت. 
رشـیدی خـاط نشـان کـرد: از جملـه حمایت هـای صـورت 
گرفتـه در رابطـه بـا کشـت کلـزا مـی تـوان بـه بـذور یارانـه 
دار، تامیـن کودهـای شـیمیایی، سـموم علفكـش یارانـه دار، 

تسـهیالت وام سـلف، بیمـه محصـول و.... اشـاره کـرد. 
وی یـادآور شـد: در حال حاضر مزارع کشـت شـده از وضعیت 
سـبز محصـول مطلوبـی برخـوردار اسـت و توصیه هـای فنی 
الزم از طریـق کارشناسـان مجـری طـرح کلـزا در اسـتان و 

شهرسـتان هـا در حـال انجام اسـت. 
رشـیدی پیـش بینـی کـرد: بـا توجه بـه مراقبت هـای صورت 
گرفتـه و نظارت مسـتمر بر مـزارع کلزا عملكردهـای خوبی از 
مـزارع حاصـل گـردد و خرید کلـزا به صورت تضمینی توسـط 
دولـت صـورت مـی گیـرد و در سـال زراعی جاری نـرخ خرید 
تضمینـی کلـزا بـه میـزان 46603 ریال بـه ازای هـر کیلوگرم 
از کشـاورزان خریـداری خواهـد شـد کـه در مقایسـه با سـال 

زراعـی گذشـته از افزایـش مطلوبی برخوردار اسـت. 

تاکنون بیش از 16 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان فارس زیر کشت کلزا رفته است
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کارگاه آموزشـی یك روزه با عنـوان "طرح ملی ترویج، 
ارتقـاء سـالمت و کاهـش آالینده هـای محصـوالت 
کشـاورزی" بـا حضور مجری کشـوری طـرح از وزارت 
و  شهرسـتانی  اسـتانی،  مجریـان  کشـاورزی،  جهـاد 
مدیریت هـای سـتادی در سـالن اجتماعـات مدیریـت 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت هماهنگـی ترویج 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
حسـین رئیسـی مسـئول اسـتانی دبیرخانه کمیته تولید 
محصـول گواهـی شـده ضمـن خـوش آمـد گویـی به 
از  هـدف  و  آموزشـی  کارگاه  برنامه هـای  مدعویـن، 

برگـزاری را اعـالم نمود.
در ادامـه معـاون بهبود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در مـورد اهداف طـرح تولید 
محصـول گواهـی شـده و برنامه هـای آتـی اسـتان در 
ایـن زمینـه توضیحاتی را بیـان کرد و گفـت: از ابتدای 
سـال 99 بحـث الـزام به تولیـد محصول گواهی شـده 
و اسـتاندارد، بـا همـكاری تمـام ارگان هـای اسـتان، 

پیگیـری خواهد شـد. 

تهیـه شـده  برنامـه  بنابرایـن  افـزود:  پژمـان  حسـین 
و در آن شـرح وظایـف تمـام سـازمان ها و ارگان هـا 
مشـخص شـده اسـت و اطالعـات در مـورد محصـول 
اسـت و کارشناسـان مربوطـه  گواهـی شـده موجـود 
اطالعـات کافـی در ایـن زمینـه دارنـد، منتهـی ایـن 
اطالعـات فراگیر نیسـتند کـه یكی از دالیـل برگزاری 
ایـن کارگاه ارائـه راه کارهـای فراگیر نمـودن این طرح 

و ترویـج آن در اسـتان و کشـور اسـت.
جهـاد  سـازمان  ترویـج  هماهنگـی  مدیـر  ادامـه  در 
کشـاورزی اسـتان توضیحاتـی در مـورد نقـش ترویـج 
در ارتقـاء سـالمت محصـول ارائـه نمود و گفت: بسـته 
آموزشـی-ترویجی در ایـن زمینه تهیه شـده و آموزش 

کارشناسـان و بهـره برداران در دسـتور کار قـرار گرفته 
ست. ا

آمادگـی  ترویـج  کـه  زمینه هایـی  بـه  ادامـه  در  وی 
همكاری همسـو با اهـداف طرح دارد و بـه برنامه های 

سـال آینـده اشـاره نمود.
در ادامـه مدیـر کل دفتـر محیـط زیسـت و سـالمت 
غـذای وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: ورود بـه بحث 
اساسـی  اولویت هـای  از  غذایـی  امنیـت  و  سـالمت 
وزارت جهاد کشـاورزی اسـت و دسترسـی آحـاد جامعه 

بـه غـذای ایمـن و سـالم را مهـم عنـوان نمـود. 
را  غذایـی  امنیـت  مولفه هـای  پایـداری  سـعادت 
مهمتریـن عامـل امنیـت غذایـی یـك جامعه دانسـت 
و افـزود: مبحـث نهـاده هـا و اسـتاندارد بـودن ایـن 
نهـاده هـا از دیگـر مباحـث مهـم در ایـن زمینه اسـت 
کـه نظـارت بر تولیـد نهـاده هـا از جمله کـود، رعایت 
و  متعـادل  مصـرف  و  خـوب  نهـاده  مصـرف  اصـول 
متناسـب نهـاده از جملـه مواردی هسـتند که بایسـتی 
بـرای تولیـد محصول سـالم و عـاری از آالینـده ها مد 

نظـر قـرار داد.
وی تصریـح کـرد: از دیگـر اشـكاالت تولیـد محصول 
ایمـن توجـه صـرف بـه بحـث تولید و عـدم توجـه به 

فراینـد پـس از تولیـد و بحـث بـازار محصول اسـت. 
اجـرای  بـرای  سـازی  بسـتر  کـرد:  بیـان  سـعادت 
در  شـده  گواهـی  محصـول  تولیـد  دسـتورالعمل 
از دیگـر  اسـتان هـا  سـازمان های جهـاد کشـاورزی 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  روی  پیـش  چالش هـای 
حـال  در  زمینـه  ایـن  در  الزم  اقدامـات  کـه  ماسـت 

اسـت.  پیگیـری 

برگزاری کارگاه آموزشی

“طرح ملی ترویج، ارتقاء سالمت و کاهش آالینده های محصوالت کشاورزی”

مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: احتمـال ورود ملخ صحرایی از کشـور 
عربسـتان و همچنیـن حملـه ملخ هـای حاصـل از 
تفریـخ تخم های سـال گذشـته موجود در کشـور از 
بهمـن مـاه وجـود دارد از ایـن رو آمادگـی مقابلـه با 

ایـن آفـت ضروری اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حمید دبیـری با 
اشـاره بـه اینكه مـوج تـازه ای از ملخ هـای صحرایی 
از هنـد و پاکسـتان از اوایل آذرماه امسـال به کشـور 
بازگشـته ، افـزود: هـم اکنـون سـه اسـتان سیسـتان 
بلوچسـتان، هرمـزگان و جنـوب کرمـان درگیـر  و 
مبـارزه بـا این آفت هسـتند امـا در حـال حاضر هیچ 
یـك از شهرسـتان های اسـتان فـارس بـا ملخ هـای 

صحرایـی که از سـمت پاکسـتان و هند وارد کشـور 
شـدند، درگیر نیسـتند.

 وی بـا اشـاره بـه اینكـه زمـان بـروز آفـت ملـخ 
متفـاوت  اقلیمـی  بـه شـرایط  توجـه  بـا  صحرایـی 
اسـت، تصریـح کـرد: از هـم اکنـون تمهیـدات الزم 
بـه منظـور مبارزه با این آفت اندیشـیده شـده اسـت.
مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
ایـن  در  پزشـكی  گیـاه  سـتاد  تشـكیل  از  فـارس 
سـازمان بـا موضـوع ملـخ صحرایـی خبـر می دهـد 
کـه نتیجـه آن آماده کـردن هفت تن سـم، تجهیز و 
سـرویس تمامـی دسـتگاه های سـم پاش و خودروها 
موجـود و همچنین آماده باش سـه فرونـد هواپیمای 

سـم پاش در شـیراز اسـت.

دبیری ابراز کرد: سـال گذشـته 14 شهرستان استان 
فـارس بـه صورت جـدی درگیـر ملخ صحرایـی بود 
کـه در ایـن مـدت زمانـی مبـارزه علیه ایـن آفت در 
44 هـزار و 500 هكتـار انجـام و بالغ بر 31 تن سـم 
بـرای مبـارزه بـا ایـن آفـت مصرف شـد و خسـارت 

ناشـی از حملـه ملخ ها بسـیار ناچیـز بود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس هشدار داد:

احتمال هجوم ملخ ها به فارس در بهمن ماه
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مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: کشـت گندم 
کـه از اوایـل مهرمـاه در مناطـق سـرد اسـتان شـروع شـده بـود کمـاکان 
ادامـه دارد و پیـش بینـی مـی گردد حـدود 260 هـزار هكتار گنـدم آبی و 

130 هـزار هكتـار گنـدم دیم کشـت گردد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، احمـد دهقـان افـزود: در سـال زراعـی جـاری عـالوه بـر 
تامیـن بـذر و کودهـای شـیمیایی طرحـی تحـت عنـوان ارتقـا عملكـرد 
گنـدم )گنـدم بنیـان( در حـال اجرا اسـت که در سـال اول این طـرح در 8 
شهرسـتان بـا 18 مرکز خدمات و تعداد 61 پهنه مسـتقیما مشـارکت دارند 
و 6 کارشـناس سـتادی به عنوان کارشناسـان معین شهرسـتانی نظارت و 

پشـتیبانی از طـرح را پیگیـری مـی کنند.
وی بیـان کـرد: در ایـن طـرح برنامـه ریـزی شـده در یـك دوره 4 سـاله 
عملكـرد گنـدم در 50 درصـد اراضـی زیـر کشـت گنـدم آبی )حـدود 120 
هـزار هكتـار( از مـزارع گنـدم اسـتان از حـدود 5 تـن بـه بیـش از 7 تـن 
ارتقـا یابـد از جملـه شـاخص های مهـم ایـن طـرح رویكـرد کشـاورزی 
پایـدار افزایـش بهـره وری و کاهش مصـرف آب با اصالح ارایش کشـت، 
مدیریـت زمـان در مصـرف نهـاده هـا و توجـه ویـژه بـه خاک می باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: کشـاورزان اسـتقبال بهتری نسـبت 
بـه سـال گذشـته از کشـت گندم داشـته انـد و کمـاکان امیدوارند شـورای 
اقتصـاد در قیمـت تضمینـی تجدیـد نظر و نسـبت به اصـالح قیمت گندم 

بـا توجـه به هزینه هـای واقعـی اقـدام نمایند. 
وی تصریـح کـرد: همچنین در سـال جاری در راسـتای کمـك به افزایش 
تولیـد محصـوالت زراعـی از محـل کمك هـای فنـی و اعتبـاری بالـغ 
بـر 50000 میلیـون ریـال تسـهیالت بـا بهـره کـم در اختیـار زارعیـن و 

کشـاورزان گنـدم، پنبـه، چغندرقنـد و علوفـه کار قـرار گرفتـه اسـت. 

کشت 390 هزار هکتارگندم آبی و دیم در سطح استان
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برداشـت زعفـران از مـزارع اسـتان فـارس از اوایـل 
آبان مـاه آغـاز و تـا نیمـه آذرمـاه ادامـه دارد و بـر 
کیلوگـرم   3600 امسـال  پیش بینی هـا  اسـاس 

زعفـران در ایـن اسـتان تولیـد خواهـد شـد. 
الـه  امیـد"، حشـمت  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
صادقـی کارشـناس گیاهـان دارویـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این مطلـب گفت: 
فـارس بـا رتبه چهارم کشـوری، یكی از اسـتان های 

پیشـرو در تولیـد زعفران اسـت.
مرودشـت،  اسـتهبان،  شهرسـتان های  افـزود:  وی 

اقلیـد، بوانـات و نـی ریز بیشـترین تولیـد زعفران در 
اسـتان فـارس را دارند.

بـه گفتـه صادقـی، سـطح زیر کشـت ایـن محصول 
در سـال گذشـته در اسـتان فـارس، 820 هكتـار و 

تولیـد آن 3200 کیلوگـرم بـود.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینكـه محصـول زعفـران 
بـه صـورت فلـه ای و بسـته بندی بـه بـازار عرضـه 
بـه   18 تبصـره  محـل  از  کـرد:  اظهـار  می شـود، 
ازای کاشـت هـر هكتـار زعفـران در فضـای باز 70 
میلیـون تومـان تسـهیالت بـه کشـاورزان پرداخـت 

می شـود.
بـا توجـه بـه خشكسـالی های چند سـال اخیـر یكی 
از راه هـای مدیریت خشكسـالی تغییر الگوی کشـت 
در بخـش کشـاورزی بـوده و به همین منظور سـعی 
شـده کشـت محصـوالت بـا نیـاز آبـی پاییـن، مانند 
زعفـران جایگزین محصـوالت با نیاز آبی باال شـود.

تولید 3600 کیلوگرم زعفران
در استان فارس 

جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس در کارگروه صنـدوق بیمه 
کشـاورزی در شهرسـتان کـوار از نقـش پـر رنـگ 

بیمـه در شـرایط ریسـك پذیـری خبـر داد.
بـه گزارش روابـط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید 
عبدالـه جزایـری گفـت: کار در بخـش کشـاورزی و 
دامپروری ریسـك اسـت و تـالش در جهت کاهش 
عوامـل ریسـك با حرکت به سـمت بیمه نمـود پیدا 

مـی کند.
وی افـزود: البتـه ریسـك تولیـد در تمام دنیـا وجود 
دارد کـه سـعی می شـود ریسـك را کـم کننـد تـا 
آرامـش بـرای تولیـد کننـده ایجـاد شـود در اینجـا 
اسـت کـه بیمـه نقـش پررنگـی پیـدا می کنـد و به 

تولیـد کننـده اطمینـان خاطـر مـی دهد.
از  یكـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
موضوعـات مهـم در کشـور امنیـت غذایی اسـت و 
بیمـه مـی تواند اعتماد بخشـی به بخش کشـاورزی 
کنـد تـا درصـد امنیـت غذائـی را بـاال بـرود و اگـر 
برنامـه ریـزی و سـازمان دهی خوبی داشـته باشـیم 

مـی توانیـم بـه اجـرای خوبـی هم برسـیم.
وی بیـان کـرد: بـا راه انـدازی صندوق پیشـنهادات 

در صنـدوق بیمـه کشـاورزی مـی توانیم مسـائل و 
مشـكالت را بهتر بشناسـیم تا خدمات مناسـب تری 
را بـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی ارائـه دهیم.

ماهیت بیمه در بخش کشاورزی و دامپروری
کاهش ریسک است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:



21 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 56 - آذرمــاه 1398

بالغ بر 380هزار راس دام در 
استان فارس هویت گذاری شدند 

مدیـر امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
تاکنـون 380 هـزار و 770 راس دام در ایـن اسـتان هویت گذاری 

 . ند شد
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، سـیدحبیب اله سـاجدی تصریح 
کـرد: ایـن دام هـا شـامل 164هـزار و 955 راس گوسـفند، 114 
بـز، 100 هـزار و 966 راس گاو و 92 راس  هـزار و 757 راس 

اسـت. گاومیش 
وی افـزود: بنـا به دسـتور مدیـر کل مرکز اصالح نژاد کشـور، ارائه 
هـر گونه خدمـات به دامداران منـوط به هویت گذاری دام اسـت.

سـاجدی بـا بیـان اینكه اتحادیـه دامداران اسـتان فـارس، اتحادیه 
صنعـت دامپـروری اسـتان و اتحادیـه تعاونی عشـایر متولی اجرای 
هویـت گذاری اسـت، افزود: دامداران در شهرسـتان هـا با مراجعه 
بـه شـرکت های تعاونـی و افـراد طـرف قـرار داد اتحادیه هـای 

مذکـور مـی تواننـد هویت گـذاری دام را انجـام دهند.
سـاجدی با اشـاره به اینكـه دام های بدون پالک قاچاق محسـوب 
می شـوند، افـزود: هویت گـذاری دام با هـدف کنترل بیمـاری ها و 

پایـش تولید گوشـت از ابتـدا تا انتها صـورت می گیرد.
مدیـر امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریح 
کـرد: اصـالح نـژاد علمـی و صنعتـی دام، جلوگیـری از نوسـانات 
جمعیـت  داشـتن  تولیـد،  بـرای  برنامه ریـزی  گوشـت،  قیمتـی 
مختلـف  سـال های  و  فصـول  در  تغییـرات  رونـد  پیگیـری  دام، 
مزایـای  دیگـر  از  بحـران  از  پیشـگیری  بـرای  برنامه ریـزی  و 

اسـت. دام  هویت گـذاری 

1259 نفر از فارس در بازارگاه نهاده های 
کشاورزی عضو شدند 

جهـاد  سـازمان  دام  امـور  مدیـر 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
دام  بخـش  فعـاالن  از  نفـر   1259
و طیـور اسـتان فـارس در سـامانه 
کشـاورزی  نهاده هـای  بـازارگاه 

شـدند.  عضـو 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، 
تصریـح  سـاجدی  الـه  سـیدحبیب 
کـرد: فعـاالن بخـش دام و طیـور 
بـرداران حقیقـی و  از جملـه بهـره 
تشـكل ها  هـا،  اتحادیـه  حقوقـی، 

و زنجیره هـای تولیـد بـرای خریـد نهاده هـای مـورد نیـاز بایـد در سـامانه بـازارگاه 
شـوند. نـام  ثبـت  کشـاورزی  نهاده هـای 

بـه گفتـه وی؛ ایـن افـراد بـه منظور نـام نویسـی و تكمیل اطالعـات باید به سـامانه 
بـازارگاه بـه نشـانی sps.bki.ir مراجعـه و نهاده هـای کشـاورزی را از ایـن سـامانه 

آنالیـن خریـداری کنند.
سـاجدی بـا بیـان اینكـه در حـال حاضـر برخـی از نهاده هـای دامـی را می تـوان از 
سـامانه مذکـور خریـداری نمـود، اظهـار کـرد: در آینـده نزدیـك عرضـه و فـروش 
نهاده هـا صرفـا از طریـق سـامانه بـازارگاه نهاده هـای کشـاورزی انجـام خواهد شـد.

مدیـر امـور دام سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس یادآور شـد: سـامانه بـازارگاه 
نهاد ه هـای کشـاورزی بـا هـدف تسـریع در خرید و فـروش نهاده های دامی، تسـهیل 
توزیـع  از  جلوگیـری  دامـی،  نهاده هـای  کننـدگان  مصـرف  و  تولیدکننـدگان  امـور 
نامناسـب نهاده هـای کشـاورزی، تثبیـت قیمـت گـذاری و همچنیـن جلوگیـری از 

واسـطه گـری طراحی شـده اسـت.
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تـا چهاردهـه قبـل مرغ هـای بومـی سـاالنه 68 عدد 
تخـم مـی گذاشـتند کـه ایـن رقـم امـروزه بـه 210 
عدد در سـال رسـیده اسـت و ایـن افزایش بـا مطالعه 
و اجـرای برنامه هـای اصـالح نـژاد صـورت گرفـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مدیـر امورطیـور، 
زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: با شناسـایی پتانسـیل ژنتیكی در 
گله هـای مـادری از توده هـای طیـور بومـی اسـتان 
نـژادی  بـه  برنامه هـای  اجـرای  زمینه هـای  فـارس 

شـد. فراهم 
طـرح،  ایـن  اجـرای  در  افـزود:  رسـتگار  علـی 
آنـان  در  نـژادی  اختـالط  کـه  مناطقـی  هم زمـان 
صـورت نگرفتـه بـود انتخـاب و از هـر ناحیـه تخـم 
دامپـروری  ایسـتگاه  بـه  و  جمـع آوری  مرغ هایـی 
دانشـكده کشـاورزی منتقـل شـد و نهایتـًا در همـان 

سـال از مرغ هـای موجـود درگلـه مذکـور، تخم مرغ 
نطفـه دار تهیـه و سـپس گلـه ایـی مختلـط از مرغ و 
خروس هـای بومـی، در مزرعـه ایی واقع در روسـتای 

شـمس آبـاد مرودشـت ایجـاد شـد.
بـه گفته وی؛ اهداف تعیین شـده اصـالح نژادی طیور 
بیشـتر براسـاس حفظ ژنتیك مرغ بومـی و جلوگیری 
از انقـراض آنهـا و رفـع نیاز بـازار مصرف کننـدگان و 

بهره برداران روسـتایی اسـت.
رسـتگار؛ نتایـج تكثیـر مـرغ بومـی را بـه دو بخـش 
نتایـج اصـالح نـژادی و نتایـج منطبق با رونـق تولید 

و همسـو بـا اهـداف اقتصـاد مقاومتـی تقسـیم کرد.
نتایـج مثبـت  از  ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: 
وزن  افزایـش  نـژاد،  اصـالح  برنامه هـای  اجـرای 
هرعـدد تخـم مـرغ از 38.5 گرم به 55 گـرم، کاهش 
سـن بلوغ جنسـی از 171.5 روز به 155 روز، افزایش 
وزن بلـوغ جنسـی از 1264 گـرم بـه 1675 گـرم و 
افزایـش میانگیـن درصد تخم گـذاری از 41.9 درصد 

بـه 59 درصـد دانسـت.
مدیـر امورطیـور، زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینكـه 
صـورت  بـه  بومـی  مـرغ  روزه  یـك  جوجـه  تولیـد 
خوداتكایی، بدون وابسـتگی و به طورکامل در کشـور 
صـورت مـی گیـرد، افـزود: تامیـن مـواد غذایـی مرغ 
بومـی نیـز از طریـق تولیدات کشـاورزی و پسـماندی 
داخلـی امـكان پذیـر اسـت از ایـن رو بیانگـر نقـش 
برجسـته این فعالیـت در جهت رونـق و پایداری تولید 

می باشـد.

مرغ های بومی فارس، 
سه برابر بیشتر از قبل تخم می گذارند

تولید بیش از 126 هزار تن 
مرغ زنده گوشتی 
در استان فارس 

مدیـر امـور طیـور، زنبورعسـل و کـرم ابریشـم 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
از 126 هزارتـن مـرغ زنـده گوشـتی در  بیـش 
هشـت ماهـه گذشـته در این اسـتان تولیـد و به 

بـازار عرضه شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، علی رسـتگار 
افـزود: یـك هـزار واحـد تولید مـرغ گوشـتی به 
ظرفیـت 25 میلیـون قطعـه جوجـه ریـزی در هر 

دوره در اسـتان فـارس فعال اسـت.
بـه گفتـه وی، مرغداری هـای اسـتان فـارس بـا 
توجـه بـه عرضـه و تقاضـا سـاالنه چهـار دوره 

قطعه ریـزی انجـام مـی دهنـد.
سـاالنه  واحدهـا  ایـن  کـرد:  تصریـح  رسـتگار 
ظرفیـت تولیـد بیـش از 200 هـزار تـن گوشـت 

مـرغ را دارنـد.
ایـن مقـام مسـئول یاد آور شـد: مـازاد تولید مرغ 
گوشـتی اسـتان فارس به اسـتان های هرمزگان، 
بوشـهر، کهگیلویه و بویر احمد، خوزسـتان و یزد 

صادر شـده است.
مدیـر امـور طیـور، زنبورعسـل و کـرم ابریشـم 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افزود: 
در هشـت ماهـه اول سـال جـاری 97 هـزار تـن 

تخـم مـرغ در ایـن اسـتان تولید شـد.

گزارش تعداد 
کشتارگاه های طیور
دارای مجوز از جهاد 

کشاورزی 
کارشـناس امـور دام مدیریـت صنایـع تبدیلـی 
اسـتان  و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
واحـد   9 تعـداد  کنـون  تـا  گفـت:  فـارس 
کشـتارگاه طیـور صنعتـی در شهرسـتان های 
شـیراز، کازرون، خنج، جهرم، الرسـتان و فسـا 

بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع 
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، زینـب نعمـت الهی افـزود: در 
ایـن واحدهـا دارای ظرفیـت تولیـد  مجمـوع 
و  دارنـد  را  سـال  در  تـن   650000 از  بیـش 
در  قطعـه   22000 ظرفیـت  دارای  همچنیـن 
سـاعت هسـتند و اشـتغالی بالـغ بـر 1084 نفر 

را بـه دنبـال داشـته اند.
وی بیـان کـرد: نظـر بـه اینكـه ایـن صنایـع، 
محصـوالت  تولیـد  زنجیـره  کننـده  تكمیـل 
کشـاورزی هسـتند لـذا بـا توجـه بـه بحـث 
ارتقـای کشـتارگاه ها از سـنتی بـه صنعتـی در 
طـول سـال های گذشـته اقدامـات خوبـی در 
ایـن خصـوص انجـام شـده و امیـد داریـم بـا 
اجـرای ایـن طرح تمام کشـتارگاه های اسـتان 

بـه آخریـن فـن آوری هـا مجهـز شـوند.

ابالغ اعتبارات تملكي
استاني

برنامـه  امـور  مدیـر 
سـازمان  بودجـه  و 
کشـاورزی  جهـاد 
اسـتان فـارس گفت: 
تملكـي  اعتبـارات 
اسـتاني  سـرمایه اي 
سـال 1398 سـازمان 
از  کشـاورزي  جهـاد 

دو محـل اسـتاني و 3% درآمـد نفـت و گاز ابـالغ 
شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور برنامه 
و بودجـه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
محمدرضـا خالقـی پـور افـزود: ایـن اعتبـارات در 
فصـل کشـاورزي در برنامه هاي زراعـت، باغباني، 
دام و طیـور، ترویـج کشـاورزي، بهبـود بهـره وري 
آب در عرصـه کشـاورزي، سـامان دهـي مالكیت و 
صـدور اسـناد کشـاورزي، افزایـش تولیـد آبزیان و 
برنامـه کنتـرل و مبـارزه بـا آفـات و بیمـاري هاي 
گیاهـي و علـف هـاي هـرز، همچنیـن در فصـول 

منابـع آب و آمـوزش، ابالغ شـده اسـت.
وی بیان کـرد: تاکنون تخصیص اعتبارات اسـتاني 
بـه میـزان 30 درصـد ابـالغ و به شهرسـتان هاي 
اسـتان جهت اجراي مصوبات ارسـال شـده اسـت.
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کارشـناس امـور دام مدیریت صنایـع تبدیلی و غذایی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در 9 
ماهـه اول سـال 98 تعـداد 11 طـرح صنایـع تبدیلی در 

شهرسـتان شـیراز بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلی و 
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، زینب 
نعمـت الهـی افـزود: ایـن طـرح هـا شـامل طرح هـای 
و  حبوبـات  بنـدی  بسـته  میگـو،  و  ماهـی  فـرآوری 
غـالت، سـردخانه، خـوراک دام و طیور، انواع سوسـیس 
و  سـبزیجات  انـواع  بنـدی  بسـته  و  کالبـاس  صیفی جـات تـازه اسـت. وی بیان کـرد: در مجموع این و 

واحدهـا دارای ظرفیـت تولیـد 43000 تـن محصـول 
در سـال هسـتند و ضمنـا جـذب مـاده خـام بـه میـزان 
47000 تـن و اشـتغال بیـش از 160 نفـر را بـه دنبـال 
داشـته اسـت. نعمـت الهـی تصریح کـرد: نظر بـه اینكه 
ایـن واحدهـا، تكمیـل کننـده زنجیره تولیـد محصوالت 
کشـاورزی هسـتند لـذا مـی تواننـد باعث افزایـش بهره 
وری شـوند و تولیـد را بـه سـمت و سـوی بهینـه کردن 
پیـش  برند و از سـودآوری خوبـی نیز برخوردار هسـتند، 
ضمنـا بـا توجه به اینكـه بازار ایـن تولیـدات در داخل و 

خـارج فراهـم اسـت باعـث ارز آوری نیز می شـوند.

گزارش تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده شهرستان شیراز از ابتدای سال 98 تاکنون

و  تبدیلـی  مدیریـت صنایـع  زراعـی  امـور  کارشـناس 
غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
تاکنـون 51 واحـد صنایـع تبدیلی و غذایی در شهرسـتان 

کازرون بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و 
غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، زینب 
نوبهـار افـزود: ایـن واحدهـا دارای ظرفیـت 123455 تن 
مـی باشـند کـه اشـتغال 496 نفـر در منطقـه را ایجـاد 
کـرده انـد و با سـرمایه گـذاری بالغ بـر 982490 میلیون 

ریـال احـداث گردیـده اند. 

وی بیـان کـرد: این طرح ها عمدتًا در زمینه سـردخانه ها، 
بسـته بنـدی میـوه، بسـته بنـدی خرمـا فعالیـت دارنـد و 
سـرمایه گـذاری در این طـرح ها حدود 30 درصد توسـط 
بخـش خصوصـی و 70 درصـد از طریـق اخذ تسـهیالت 
در  نقـش چشـمگیری  کـه  اسـت  تامیـن شـده  بانكـی 
کاهـش ضایعـات بخـش کشـاورزی منطقـه را بـه دنبال 
خواهـد داشـت. نوبهار با اشـاره بـه اینكـه در 9 ماهه اول 
سـال 98 دو طـرح صنایـع تبدیلی در شهرسـتان کازرون 
بـه بهـره برداری رسـیده اسـت، اظهار کرد: ایـن دو طرح 
در زمینـه انبـارداری و نگهداری مواد غذایی در سـردخانه 

محصـوالت  نگهـداری  و  انبـارداری  و  صفـر  بـاالی 
کشـاورزی و مـواد غذایـی با ظرفیـت 1000 تن هسـتند 
که اشـتغال مسـتقیم و غیر مسـتقیم 16 نفر را در منطقه 
ایجـاد کـرده اسـت کـه ایـن واحدها بـا سـرمایه 23000 
میلیـون ریـال توسـط بخـش خصوصـی در شهرسـتان 
کازرون احـداث گردیـده اسـت. وی ابراز امیـدواری کرد: 
در صـورت پیگیری سـرمایه گـذاران و پرداخـت به موقع 
تسـهیالت بانكـی 9 واحـد دیگر نیـز که دارای پیشـرفت 
فیزیكـی بـاالی 50 درصد هسـتند تـا پایان سـال جاری 

به بهـره بـرداری خواهند رسـید.

وضعیت واحدهای صنایع تبدیلی در شهرستان کازرون

مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
جنسـیت 5500 قطعـه ماهـی سـیبری با وزن میانگیـن پنج تا 6 کیلوگـرم و 1900 
قطعـه فیـل ماهـی چهـار سـاله بـا وزن میانگیـن 18 تـا 25کیلوگـرم در مزرعـه 

رنگیـن کمـان ملوسـجان بـه روش اولتراسـونوگرافی تعییـن شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علـی فالحـی بـا اشـاره بـه اینكـه در ماهیان 

خاویـاری اسـتحصال خاویـار از جنـس مـاده 
و در مرحلـه سـنی خاصی صورت مـی گیرد، 
افـزود: امـكان تشـخیص جنسـیت آن هـا در 
سـنین پائیـن از طریـق نشـانه های ظاهـری 
غیرممكـن اسـت چـرا کـه ایـن ماهیـان دیر 

بـه بلـوغ جنسـی می رسـند.
تهاجمـی  غیـر  روش  در  وی،  گفتـه  بـه 
اولتراسـونوگرافی امـكان تمایـز جنـس نـر از 
ماده و تشـخیص مراحل اووالسـیون تخمك 

بـه منظـور تعییـن زمـان دقیـق اسـتحصال خاویـار وجـود دارد.
فالحـی تصریـح کـرد: ماهیـان خاویاری ماده سـیبری در سـن پنج الی 6 سـالگی 
و فیـل ماهـی در سـن 10 الـی 12 سـالگی بـه رسـیدگی جنسـی رسـیده و امكان 

اسـتحصال خاویار وجـود دارد.
در  واقـع  ملوسـجان  کمـان  رنگیـن  مزرعـه  در  یادآورشـد:  مسـئول  مقـام  ایـن 
شهرسـتان سـپیدان 60 تـن بیومـاس ماهیـان خاویـاری از گونه های فیـل ماهی، 
سـیبری، ازون بـرون، قره بـرون، اسـترلیاد، شـیپ بـه تعـداد 19500 قطعـه تولیـد 

می شـود.
مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد 
کـرد: ایـن مزرعـه بـا اسـتفاده از تجهیـزات و مكانیزاسـیون آبزی پـروری )امكان 
بازچرخـش آب، تصفیه فیزیكی و تزریق اکسـیژن( شـرایط مناسـبی بـرای افزایش 

تـوان تولیـد ماهیـان خاویـاری در اسـتخرهای پرورشـی فراهـم نموده اسـت.

تعیین جنسیت ماهیان خاویاری
به روش اولترا سونوگرافی در فارس
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رئیـس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: نقشـه راه تحقیقـات 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی ایـن اسـتان کـه بـرای 
اولیـن بـار در کشـور و بـا همكاری دانشـگاه شـیراز 
تهیه شـده روز سـه شـنبه 19 آذر ماه رونمایی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ابراهیـم زارع با 
بیـان اینكـه نقشـه مذکـور یـك برنامـه تحقیقاتـی 
5 سـاله می باشـد کـه مشـكل محـور و بـر اسـاس 
مسـاله یابـی تنظیـم شـده اسـت، افـزود: این نقشـه 
راه می توانـد محـور پایـان نامـه دانشـجویان بـوده 
و فعالیت هـای پژوهشـی اسـتان فـارس را هدفمنـد 

. کند
بـه گفته وی؛ نقشـه راه تحقیقات کشـاورزی و منابع 
طبیعـی فـارس بـرای 17 محصـول تدویـن شـده 
کـه مـی تـوان بـه محصوالتـی نظیـر گنـدم، جـو، 

ذرت، کلـزا، مرکبـات، زیتـون، انگور، خرمـا، گیاهان 
دارویـی، تولیـد محصـول سـالم، کاهـش ضایعـات، 
آبخیـزداری، علـوم دامی، طیور و زنبور عسـل، شـیر 

و فرآورده هـای لبنـی اشـاره کـرد.
کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس 
کـرد:  تصریـح  فـارس  اسـتان  طبیعـی  منابـع  و 
محصـوالت  تولیـد  ترویـج،  آمـوزش،  پژوهـش، 
فناورانـه، نظـارت و ذخایـر ژنتیكی از رسـالت های 

ایـن مرکـز اسـت.
زارع بـا بیـان اینكـه در یـك سـال اخیـر 139 مقاله 
در مجـالت علمی و پژوهشـی و سـمینارهای داخلی 
و خارجـی بـه چـاپ رسـید، هشـت کتـاب منتشـر و 
دو اختـراع ثبـت شـد، افـزود: در حـال حاضـر 361 
پـروژه پژوهشـی در حـوزه کشـاورزی اسـتان فارس 

در دسـت اجرا اسـت.
وی اظهـار کرد: در اسـتان فارس اقدامات پژوهشـی 
مرکـز در قالـب ده بخش پژوهشـی بـا هدف اصالح 
و تهیـه بـذرو نهال بـا رویكرد تحقیقات بـه نژادی و 

بـه زراعـی و عمدتا بـر روی غالت انجام می شـود.
ایـن مقام مسـئول با بیـان اینكه ایسـتگاه تحقیقات 
داراب و زرقـان دو پایـگاه اصلـی مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
اسـت، یـادآور شـد: هـر سـال بـا مشـارکت سـایر 

مراکـز هـم اقلیـم و تحـت نظـر موسسـه تحقیقات 
اصـالح بـذر بـه طـور متوسـط ده رقـم جدیـد از 
شـرایط  بـا  سـازگار  باغـی  و  زراعـی  محصـوالت 

اقلیمـی اسـتان فـارس معرفـی می کنیـم.
و  نـژادی  بـه  مسـائل  و  بـذر  اصـالح  افـزود:  وی 
به زراعـی چغندرقنـد نیـز از فعالیت هـای مهـم ایـن 
مرکـز اسـت کـه تاکنـون چندیـن رقـم جدیـد قابل 

رقابـت بـا ارقـام خارجـی معرفـی شـده اسـت.
رئیـس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فارس بـا بیـان اینكـه تحقیقات آب 
و خـاک، گیاهپزشـكی، فنـی و مهندسـی، حفاظـت 
خـاک و آبخیـزداری، بخـش اقتصـادی اجتماعـی و 
ترویجـی از جملـه فعالیت هـای ایـن مرکـز اسـت، 
114عضـو  توسـط  پژوهشـی  فعالیت هـای  گفـت: 

هیئـت علمـی و محقـق انجـام می شـود.
زارع بـا اشـاره به اینكه نظـارت بر کیفیـت کودهای 
داخلـی و خارجـی موجـود در بازار به صورت مسـتمر 
انجـام می شـود، ابـراز کـرد: در سـال جـاری و در 
قالـب طـرح محققیـن معیـن 435 مـورد بازدیـد از 
مراکـز خدمات کشـاورزی انجـام و 439 مورد کارگاه 
آموزشـی در زمینـه هـرس، شـخم، مبـارزه بـا آفات 
و علف هـای هـرز صرفـا بـرای کشـاورزان برگـزار 

است. شـده 

:اهعناوین نقشه ر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

نقشه راه تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی استان فارس

1405-1398

آبخیزداری، انار، انجیر، انگور، خاک، خرما، کلزا، ذرت، زیتون، ضایعات کشاورزی، علوم دامی، 

کم آبی، گلخانه، گندم و جو،  گیاهان دارویی، محصول سالم و مرکبات

برای اولین بار در کشور؛

از نقشه راه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس 
رونمایی شد
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تعیین تکلیف مشترکین موقت 
خدمات عمومی در مستحدثات

غیر مجاز

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـا 
عنایـت بـه ابالغ قانـون مجازات اسـتفاده کننـدگان غیر مجـاز از خدمات 
عمومـی از قبیـل آب، بـرق، گاز و مخابـرات و بـا عنایت به مـاده 4 قانون 
مذکـور و تبصره هـای آن، تمامـی کشـاورزانی کـه از تاریـخ 5 مردادمـاه 
1396 اقـدام بـه اخـذ انشـعاب غیر دائم نموده انـد تا پایان آذرماه بایسـتی 

بـه مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها مراجعـه کنند.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، علـی ارغـون افـزود: آن دسـته از بهـره بـرداران بایـد بـه 
منظـور تعییـن تكلیف، نسـبت به تشـكیل پرونده و اخذ مجـوز الزم مبنی 
بـر ضـرورت تغییـر کاربری مجـاز اقدام نماینـد زیرا تامیـن موقت خدمات 

موضـوع مـاده 4 آن قانـون، موجد حقی برای مشـترکین نیسـت.
وی بیـان کرد: بر اسـاس حكـم ماده 4 قانـون مجازات اسـتفاده کنندگان 
غیـر مجـاز از خدمـات عمومـی، برقـراری انشـعاب غیـر دائـم خدمـات 
عمومـی بـرای مسـتحدثات غیـر مجاز تـا تعییـن تكلیف قانونی از سـوی 
مراجـع ذیربـط صرفا بـرای رفع حداقل نیـاز خدمات عمومـی و جلوگیری 
از اسـتفاده غیـر مجـاز، وضـع شـده اسـت لـذا مانع قلـع و قمع سـاخت و 

سـازهای غیر مجـاز نخواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: دسـتگاه های خدمات رسـان ملزم 
بـه دادن خدمـات در سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز نبـوده و ارائـه ایـن 
خدمـات و تاسیسـات زیربنایـی در اراضـی کشـاورزی منـوط بـه اخذ نظر 

موافـق کمیسـیون مربوطه اسـت.
وی تصریـح کـرد: در صـورت عـدم جلوگیـری از سـاخت و سـازهای غیر 
مجـاز یـا عـدم تعییـن تكلیـف قانونـی آن طـی 3 سـال از تاریـخ ابـالغ 

حسـب قانـون بـا متخلفیـن رفتـار خواهد شـد.
ارغـون تاکیـد کـرد: بـا توجه به انقضـای مهلت 3 سـاله در تیرمـاه 1399 
در صـورت عـدم مراجعـه و تعییـن تكلیف، نسـبت به اعالم جـرم موضوع 
مـاده 3 اصالحـی قانـون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغ هـا به دادگاه 

کیفری شهرسـتان اقدام خواهد شـد.
وی یـادآور شـد: بـه موجـب مـاده 8 الحاقـی سـال 1385 قانـون حفـظ 
کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا، صدور هرگونـه مجوز یا پروانه سـاخت 
و تامیـن و واگـذاری خدمـات زیربنایی ماننـد آب، بـرق، گاز و تلفن صرفا 
پـس از تاییـد کمیسـیون موضـوع تبصره یك مـاده یك قانـون مذکور بر 

ضـرورت تغییـر کاربری مجاز اسـت.

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: کمیسـیون ماده 
2 شـامل طرح هـای اقتصـادی زراعـی و باغبانـی موضـوع مـواد 31، 70، 75 و 108 

می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، 
علـی ارغـون افـزود: عـالوه بـر مـوارد فـوق، کمیسـیون مـاده 2 بـه منظور بررسـی و 
اتخـاذ تصمیـم در خصـوص طرح هـای تقاضـای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بـرای 
ایجـاد و توسـعه واحدهـای دامـداری، پـرورش طیـور، آبزیـان و تاسیسـات وابسـته به 
آنهـا و صنایـع تبدیلی و تكمیلی وابسـته به بخش کشـاورزی تشـكیل می شـود که به 
همیـن منظـور در آذرماه سـالجاری تعـداد 61 پرونـده در خصوص طرح هـای مختلف 

کشـاورزی بررسـی و تصمیـم گیری شـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از مجمـوع طرح های رسـیدگی شـده، 46 مورد 
از طـرح هـا تاییـد و در خصـوص سـایر مـوارد نیـز مكاتبـه بـا شهرسـتان مربوطـه و 

همچنیـن بازدیـد مجـدد مـورد تاییـد اعضای کمیسـیون قـرار گرفت.
کمیسـیون فـوق بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیـر کل امور 
اقتصـادی و دارایـی اسـتان، نماینده تـام االختیار اسـتانداری، مدیر امور اراضی اسـتان 

و سـایر اعضـای کمیسـیون در محل سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس برگزار شـد.

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس گفـت: تشـخیص مـوارد ضروری 
تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا در هر اسـتان به عهـده کمیسـیون تبصره یك 

مـاده یك اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، علی 
ارغـون افـزود: ضـرورت حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا و حفـظ ظرفیت های 
تولیـد و عرصه هـای کشـاورزی با توجه به گسـترش شـهرها و شـهرک هـا از مهمترین 
وظایـف دسـتگاههای مرتبـط با اراضی اسـت، بـه همین منظـور در آذرماه سـالجاری از 
مجمـوع 79 پرونـده کـه بـه دبیرخانـه هیـات واصل شـده بود، بـه 66 پرونده رسـیدگی 

و تصمیـم گیری شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از مجموع طرح های رسـیدگی شـده، بـا اجرای 
56 مـورد از طـرح هـا موافقـت بعمل آمـد، 6مورد از طرح هـا نیز مـورد مخالفت اعضای 
کمیسـیون قـرار گرفـت و مقـرر شـد کـه در خصـوص 4 مـورد از طـرح ها نیز اسـتعالم 

پذیرد. ازشهرسـتان صورت 
کمیسـیون فـوق بـا حضـور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر امور 
اراضی اسـتان، مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان فارس، مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 

اسـتان فارس و نماینده اسـتانداری در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس برگزار شـد.

کمیسیون ماده 2 مختص طرح های کشاورزی است

برگزاری کمیسیون تبصره یک ماده یک
حفظ کاربری اراضی کشاورزی
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مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: یكـی از اواویت های سـازمان امور 
اراضـی کشـور بحـث شـفاف سـازی اسـت که در 
ایـن راسـتا اقدامـات شایسـته ای در زمینـه دولت 
الكترونیـك و ایجـاد سـامانه های الكترونیكـی از 
جملـه سـامانه جامع امـور اراضی صـورت پذیرفته 
اسـت کـه تـالش در نیـل به ایـن هدف با کسـب 
رتبـه برتـر سـازمان امـور اراضـی کشـور در زمینه 

دولـت الكترونیـك نمـود پیدا کرده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علـی ارغـون 
افـزود: اسـتفاده از سـامانه های مذکـور بـه دلیـل 
داشـتن نقـش موثـر در شـفاف سـازی بـه اهداف 
گـزارش  امـكان  امـور،  در  تسـریع  جملـه  از  آن 
سـازمان  اولویت هـای  مهمتریـن  از  و...  گیـری 
امـور اراضـی و بـه تبـع آن مدیریـت امـور اراضی 

اسـتان هـا می باشـد.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بسـتر تولید و 
تامیـن امنیـت غذایی جامعه بر عهـده وزارت جهاد 
کشـاورزی اسـت و یكـی از سیاسـت های وزارت 
متبـوع و بـه تبـع آن سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان هـا حمایـت از تولیدکننـدگان واقعی اسـت 

تدابیـر الزم جهـت حمایـت  راسـتا  ایـن  کـه در 
اسـتفاده  بـا سـوء  برخـورد  و  تولیـد کننـدگان  از 

کننـدگان اتخاذ شـده اسـت.
دلیـل  بـه  نیـز  فـارس  اسـتان  کـرد:  بیـان  وی 

وجـود اراضـی کشـاورزی و تولیـد 10 درصـد از 
آبـی  منابـع  کل محصـوالت کشـاورزی کشـور، 
اسـتان های  از  یكـی  هوایـی،  و  آب  شـرایط  و 
زمینـه می باشـد. ایـن  در  پیشـرو  و  اسـتراتژیك 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
شفاف سازی، اولویت اول مدیریت امور اراضی استان فارس

رئیـس دفتـر محیط زیسـت و سـالمت غـذا در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
تدویـن اسـتاندارد بیـن المللی با عنـوان ))انجیر 
روش هـای  و  ویژگی هـا   – شـده  فـرآوری 
و  زیسـت  محیـط  گـروه  توسـط  آزمـون(( 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  غـذای  سـالمت 
فـارس بـا همكاری شـرکت سـها سـازه پارس 
در کمیسـیون فنـی تدویـن اسـتاندارد بـه ریاسـت دکتـر آناهیتا یـزدان پاک و 
دبیـری دکتـر محمدی مدیر عامل شـرکت سـها سـازه پارس در حـال پیگیری 

. ست ا
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیط زیسـت و سـالمت غـذا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه ایـن کـه 
اسـتانداردهای بیـن المللـی زبـان مشـترک تولیدکننـدگان، مصـرف کنندگان، 
بازرگانـان و... در سرتاسـر جهـان می باشـد و بـه منظـور سـهولت ارتبـاط و 
رفـع مشـكالت فنـی نقش بسـیار با اهمیتـی را ایفا مـی کنند، افزود: کشـورها 
بایـد تهیـه اسـتانداردهای جدیـد را بـا دقـت دنبـال و نظرات و شـرایط کشـور 
خـود را در تهیـه ایـن اسـتانداردها اعمـال کننـد و در صـورت لـزوم، از تهیـه 
اسـتانداردهایی کـه در آینـده موانعی برای صادرات کشورشـان ایجـاد می کند، 

کنند. جلوگیـری 
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کرد: بـا توجه بـه این که فـارس بـا دارا بودن 
بزرگتریـن انجیرسـتان دیـم دنیـا، یكـی از اسـتان های صاحـب نـام در تولیـد 
انجیـر می باشـد در راسـتای تعامل بخش خصوصـی و دولتی بـه دنبال تدوین 

اسـتاندارد بیـن الملل براسـاس وضعیـت انجیر اسـتان برآمدیم.
در  مختلـف  حوزه هـای  در  اسـتاندارد  تدویـن  کـه  ایـن  بیـان  ضمـن  وی 
کمیسـیون های فنـی مرکـب از کارشناسـان سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران، 
صاحـب نظـران مراکز و موسسـات علمی، پژوهشـی، تولیـدی و اقتصادی آگاه 
و مرتبـط انجـام می شـود، بیـان کـرد: پیشـنهاد تدوین اسـتاندارد بیـن المللی 
))انجیـر فـرآوری شـده – ویژگی هـا و روش های آزمون(( مـورد پذیرش گروه 
صنایـع غذایـی سـازمان ملـی اسـتاندارد قـرار گرفته و جهـت تدوین بـه افراد 

فـوق الذکـر واگذار شـده اسـت.

تدوین استاندارد بین المللی انجیر
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مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در هشـت 
مـاه اول سـال جـاری، بیـش از 590 هـزار تن نهاده دامـی در این اسـتان توزیع 

 . شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، صمـد رنجبـری افزود: ایـن نهاده ها شـامل 
بیـن  جـو  هزارتـن   101 و  سـویا  کنجالـه  هزارتـن   174 ذرت،  هزارتـن   317

تولیدکننـدگان توزیـع شـد.

بـه گفتـه وی؛ نهاده هـای دامـی بـا نـرخ مصوب 
توسـط شـرکت های وارد کننـده بـه مرغـداران، 
طیـور  و  دام  خـوراک  کارخانجـات  و  دامـداران 

فـارس عرضـه می شـود. اسـتان 
رنجبـری تصریـح کـرد: حمایـت از تولیـد و همچنیـن جلوگیـری از افزایـش بی 

رویـه قیمـت محصـوالت دام و طیـور از اهـداف توزیـع نهاده ها اسـت.

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: عرضـه 
مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی یكـی از سیاسـت های اصولی بخش کشـاورزی 
اسـت کـه فاصلـه بیـن قیمت تولیـد کننـده و مصرف کننـده را کاهش مـی دهد.
 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، صمـد رنجبـری در جلسـه عرضـه مسـتقیم 
محصـوالت کشـاورزی افـزود: ایـن سـازمان با توجـه به فاصلـه زیـاد قیمتی بین 

تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان در نظـر دارد بـا حضـور تشـكل های بخـش 
کشـاورزی محصـوالت تولیـدی را در محل غرفه های فروش به صورت مسـتقیم 
عرضـه نمایـد. ایـن مقـام مسـئول یادآور شـد: این سـازمان بـا همكاری سـازمان 
تعـاون روسـتایی، اداره کل امـور عشـایر و اتحادیـه باغداران اسـتان اقدامات الزم 

را در خصـوص عرضـه مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی انجـام خواهند داد.

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در این 
اسـتان نـه تنهـا مشـكلی در تولیـد میـوه نداریم بلكـه شـاهد افزایـش تولید در 

محصـوالت باغـی نسـبت به سـال گذشـته نیز هسـتیم. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، صمد رنجبـری تصریح کـرد: افزایـش تولید 
محصـوالت باغـی بـه گونـه ای اسـت که نسـبت به سـرانه مصرف اسـتان 50 

درصـد مـازاد داریـم وتولیـدات باغـی به هفـت اسـتان دیگر صادر می شـود.
وی بـا بیـان اینكـه در سـردخانه هـا بـه انـدازه کافـی میـوه وجـود دارد و مردم 
نگرانـی از ایـن بابـت نداشـته باشـند، افـزود: امسـال در تولیـدات باغـی شـاهد 
افزایـش 15 درصـدی تولیـد سـیب و افزایش 20 درصـدی تولید انـار بوده ایم و 

بـه نظـر می رسـد کـه با کمبـود عرضـه هندوانـه نیـز مواجه نباشـیم.
رنجبـری یادآورشـد: هـر چنـد گرانـی بنزیـن و هزینه هـای حمـل و نقـل تـا 
حـدودی بـر قیمـت هـا تاثیر مـی گـذارد اما حجـم تولیدات بـه گونه ای اسـت 

کـه پاسـخ سـرانه اسـتان را مـی دهد و جـای نگرانـی در خصوص کمبـود میوه 
نداریم. اسـتان  در 

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد:

توزیع بیش از 590 هزارتن نهاده دامی در فارس

عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی
از سیاست های اصولی بخش کشاورزی است

کمبودی در عرضه میوه شب یلدا وجود ندارد

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: گردهمایی 
کارشناسـان توسـعه بازرگانـی شهرسـتان ها و دوره آموزشـی توسـعه زنجیره های 
ارزش محصـوالت کشـاورزی، بازار بـورس و پایش نهاده ها روز دوشـنبه هجدهم 

آذر مـاه 98 در سـالن کوثر برگزار شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس صمـد رنجبـری افـزود: گردهمایی با هـدف هماهنگی امور توسـعه 
بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی و طرح مسـائل روز در این حـوزه با حضور 50 

نفر از کارشناسـان در سـطح سـتادی و شهرسـتانی تشـكیل گردید.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: در ایـن جلسـه ابتـدا ضمـن تقدیـر و تشـكر از 
عملكـرد رابطیـن تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان هـا بـه ارائـه بیـالن کاری و ارزیابـی عملكرد کارشناسـان اشـاره شـد.

وی بیـان کـرد: در ادامه جلسـه حسـنی مقدم معـاون اداره کل تنظیم بـازار وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـه تدریس دوره پرداخـت و در خاتمه از زحمات کارشناسـان این 

حـوزه بـا اهداء لـوح تقدیـر، قدردانی بـه عمل آمد.

گردهمایی کارشناسان مدیریت توسعه بازرگانی 
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مدیر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: از ابتـدای سـال 98 تـا پایان 
آبـان مـاه 98 تعـداد 18 جلسـه کارگروه رفـع موانع 
تولیـد در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 

است. برگزارشـده 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور سـرمایه 
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
محمـود کجـوری افزود: در این جلسـات مشـكالت 
ارسـنجان،  آبـاده،  شهرسـتان های  از  طـرح   87
اسـتهبان، اقلیـد، بوانـات، پاسـارگاد، جهـرم، خرامه، 

خـرم بید، داراب، زرین دشـت، سـپیدان، سـرچهان، 
قیروکارزیـن،  فیروزآبـاد،  سروسـتان، شـیراز، فسـا، 
کازرون، کـوار، الرسـتان، مرودشـت و نـی ریـز در 
زیـر بخش هـای دام و طیـور، صنایـع، شـیالت و 

تولیـدات گیاهـی مـورد بررسـی قرارگرفـت.
وی بیـان کـرد: مشـكالت طرح های مذکور شـامل 
بدهـی معوقـه بـه سیسـتم بانكـی 74 مـورد، عـدم 
تامیـن آب واحـد 7مـورد، درخواسـت تسـهیالت 3 
مـورد، انشـعاب گاز 1 مـورد و صـدور پروانـه بهـره 

بـرداری و تغییرظرفیـت 2 مـورد بـوده اسـت.
 ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تاکنـون 
بـه  مراتـب  کـه  شـده  مرتفـع  طـرح   63 مشـكل 
دسـتگاه های مربوطـه منعكـس شـده اسـت و24 
طـرح نیـز بـرای تعییـن تكلیـف بـه کارگـروه رفـع 
موانـع تولیـد اسـتان ارسـال کـه درحال پـی گیری 
می باشـد و از ایـن 24 طـرح تعـداد 14 طـرح مورد 
بررسـی قـرار گرفته اسـت و10 طـرح نیـز در نوبت 

بررسـی اسـت.

وی تصریـح کـرد: تعـداد 108 طـرح مشـكل دار 
بـه کارگـروه رفـع موانـع تولیـد و کمیتـه جـذب و 
شـده  ارجـاع  اسـتان  گـذاری  سـرمایه  از  حمایـت 
کـه تعـداد 52 طـرح بـه صـورت مسـتقیم وتوسـط 
فرمانـداران محتـرم شهرسـتان هـا و 56 طـرح نیـز 
پـس از کارشناسـی و برگـزاری جلسـات کارگـروه 
رفـع موانـع تولیـد در سـازمان جهـاد کشـاورزی به 

کارگروه هـای اسـتانی معرفـی شـده انـد.
کجـوری تاکیـد کـرد: از تعـداد 108 طـرح مشـكل 
دار تعـداد 90 طـرح بـه کارگـروه رفـع موانـع تولید 
و 18 طـرح بـه کمیتـه جـذب و حمایـت از سـرمایه 
گـذاری ارسـال شـده اسـت کـه طرح های مشـكل 
داری کـه هنـوز بـه بهـره بـرداری نرسـیده و نیمـه 
تمـام هسـتند درکمیتـه جـذب و حمایت ازسـرمایه 
گـذاری و طرح هایـی کـه پـس از بهره بـرداری به 
مشـكل برخـورد کـرده و فعالیـت آنهـا راکـد و یا به 
صـورت نیمه تعطیـل فعالیت مـی کننـد درکارگروه 

رفـع موانـع تولیـد مطرح مـی گردد.

بررسی طرح های مشکل دار در کارگروه
رفع موانع تولید 

سـازمان  گـذاری  سـرمایه  امـور  مدیـر 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
طرح هـای بخـش کشـاورزی از محـل 
تسـهیالت بنـد الـف تبصـره 18 قانـون 
بودجـه سـال 97 بـه بانك هـای عامـل 

معرفـی شـدند.
مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  امـور 
محمـود  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
کجـوری افـزود: از ابتـدای سـال جاری 
اسـتانی  کارگـروه  جلسـه   14 تعـداد 
اعتبـارات بنـد الف تبصـره 18 به منظور 
بررسـی و تائیـد طرح های منتفـع از این 
صنایـع،  دام،  واحدهـای  شـامل  محـل 
وشـیالت  داروئـی  گیاهـان  گلخانـه، 
مربوطـه  کارگـروه  اعضـای  باحضـور 

اسـت. برگزارگردیـده 
وی بیـان کـرد: ایـن کارگـروه متشـكل 
از رئیـس سـازمان، معـاون برنامه ریزی 
و امـور اقتصـادی، نماینـدگان سـازمان 
اسـتان،  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 

بانك هـای عامـل، اداره کل تعـاون کار 
و رفـاه اجتماعـی، محیـط زیسـت، آب 
درون  واحدهـای  و  اسـتان  ای  منطقـه 
سـازمانی نسـبت بـه بررسـی و اعـالم 
مـی  اقـدام  شـرایط  واجـد  افـراد  نظـر 

نماینـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
در ایـن راسـتا تاکنـون تعـداد 885 طرح 
بـه مبلـغ 17082 میلیـارد ریـال مصوب 
کارگـروه شـده و بـه بانك هـای عامـل 

معرفـی شـده اند. 
 815 تعـداد  ازایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
طـرح بـه مبلـغ 16522 میلیـارد ریـال 
از منابـع ملـی اعتبـارات بند الـف تبصره 
18 بـه بانك هـای کشـاورزی، توسـعه 
تعـاون و پسـت بانـك و تعـداد 70 طرح 
بـه مبلـغ 560/4 میلیـارد ریـال از منابع 
اسـتانی بنـد الـف تبصـره 18 بـه بانـك 
کشـاورزی معرفی شـده اند کـه تاکنون 
تعـداد 101 طرح به مبلـغ 1630 میلیارد 

ریـال مصـوب و عقـد قـرار شـده اند.

معرفی طرح های بخش کشاورزی
از محل تسهیالت بندالف تبصره 18

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملكرد و 
پاسـخگویی بـه شـكایت سـازمان 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
گفـت: مصاحبـه بـرای انتخاب این 
بازرسـان و صـدور احـكام توسـط 
وزیـر بـا حضـور باقریـان، معـاون 
انجـام  بازرسـی  دفتـر  کل  مدیـر 

پذیرفـت.
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملكرد 
و پاسـخگویي بـه شـكایات، فـرج 
الـه عباسـی افـزود: ایـن مصاحبـه 
عمومـی  شـاخص های  براسـاس 
و تخصصـی بـرای انتخـاب 5 نفـر 
 92 و   91 مـاده  موضـوع  بـازرس 
انجـام  کشـوری  خدمـات  قانـون 

 . شد
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان 
برنامه هـای  بـه  بـا عنایـت  کـرد: 
ریاسـت  تأکیـدات  و  دولـت 
جمهـوری مبنـی بـر بهـره گیـری 

از ظرفیت هـای قانونـی موجـود در 
جهـت مبـارزه همـه جانبه با فسـاد 
و برخـورد قاطـع بـا مفاسـد اداری 
مشـمول،  دسـتگاه های  کلیـه 
موظـف به اجـرای صحیـح و موثر 
مدیریـت  قانـون   92 و   91 مـواد 

انـد. خدمـات کشـوری شـده 
راسـتای  در  کـرد:  تصریـح  وی 
ضـروری  قوانیـن  ایـن  اجـرای 
اسـت براساس دسـتوالعمل الحاقی 
بـا  متخصـص  متعهـد،  بازرسـان 
تجربـه کاری موثـر انتخـاب گردد 
در  را  اجرایـی  دسـتگاههای  تـا 
مـردم  حقـوق  از  صیانـت  برنامـه 
و سـالمت اداری موضـوع برنامـه 
نظـام  اصـالح  راه  نقشـه  هفتـم 

نماینـد.  یـاری  اداری 
کـرد:  اظهـار  پایـان  در  عباسـی 
مقـرر گردیـده پس از انتخـاب این 
سـوی  از  آنـان  احـكام  بازرسـان، 
وزیر جهاد کشـاورزی صـادر گردد.

انتخاب بازرسان ماده 91 و 92
قانون خدمات کشوری
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ارزیابـي عملكـرد و پاسـخگویي بـه شـكایات  کارشـناس مدیریـت بازرسـي، 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: دور ششـم ارزیابي عملكرد طرح 
هـا و پـروژه هـاي شهرسـتاني بـا ارزیابـی شهرسـتان های الرسـتان، گراش و 

خنـج بـه پایان رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملكرد و پاسـخگویي به 
شـكایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، هژبر محقق زاده اظهار کرد: 
از خـرداد تـا پنجـم آذرماه سـال جاری طـرح هـا و پروژه های 29 شهرسـتان و 
یـك مرکـز ویـژه جهاد کشـاورزی براسـاس موافقت نامـه هاي مالی سـال 97، 

تعهـدات و شـرح وظایـف ابالغی از سـوی سـازمان ارزیابی گردید.
وی افـزود: ایـن ارزیابـی ها، با حضـور کارشناسـان ارزیاب مدیریت بازرسـی در 
شهرسـتان ها با بررسـی مسـتندات، گزارشـات و بازدیـد میدانـی از فعالیت های 
مختلـف حوزه هـای آب و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتـات، ترویـج و 
آمـوزش، اموردام و شـیالت، امور اراضـی، صنایع و مكانیزاسـیون، مالی و اداری 

انجـام مـی گیرد.
بازدیـد از طـرح هـا و  محقـق زاده بیـان کـرد: در طـول ایـن مـدت 2135 
مـزارع،  بیـن  )جـاده  خـاک  و  آب  شـامل  شهرسـتانی  مختلـف  پروژه هـای 
و  آبیـاری  شـبكه های  اراضـی،  تسـطیح  طـرح  آبیـاری،  نویـن  سیسـتم های 
زهكشـی، کانال هـای آبیـاری عمومـی، احیـاء و مرمـت قنـوات و طـرح تغذیـه 
مصنوعـی( 287 طـرح، زراعـت 124 طـرح، نهـاده هـا 102 طرح، مراکـز خرید 
گنـدم و جـو 115 مرکـز، باغبانـی )اصـالح و احیـاء باغـات، آبرسـانی، مطالعه و 
تأسیسـات زیـر بنابـی مجتمع گلخانـه ای، تولیـد و افزایش گل و گیـاه زینتی و 

اولویت هـای سـازمان دربخـش باغبانـی ( 198 طـرح بـوده اسـت.
محقـق زاده تصریـح کـرد: حفـظ نباتـات )طرح هـای حفـظ نباتـات، بازدیـد از 
کلینك هـای گیاهپزشـكی و فروشـندگان سـموم( 245 طرح، آمـوزش و ترویج 
)آمـوزش کوتـاه مـدت و مهارتـی، سـایت های الگویـی طـرح امید، طـرح پهنه 

بنـدی اراضـی کشـاورزی، امـور زنـان روسـتایی، فعالیت هـای صندوق هـای 
اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی، تجهیز و نوسـازی مراکز جهاد کشـاورزی( 210 
طـرح، امـور دام )دامـداری هـا، مرغـداری هـا، مراکز عرضـه نهادهـای دامی و 
تعاونی هـای دام و طیـور( 288 طـرح، شـیالت 49 طـرح، امـور اراضـی )طـرح 
طوبـی، مـاده2، مـاده 21، تغییـر کاربـری، حفـظ کاربـری و گروه هـای مشـاع( 
204 طـرح، مكانیزاسـیون 152 طـرح، صنایـع 131 طـرح و امور مالی ) بررسـی 
قراردادهـا، امـوال و امـالک، و بازدیـد از انبارهای اسـقاط( 30 طرح بوده اسـت.

وی بیـان کـرد: ایـن بازدید هـا در چارچوب ارزیابی هـای سـاالنه، در پی تبادل 
موافقـت نامه هـای مالـی و شـروع عملیـات اجرایی طرح هـا و پروژه هـا انجام 
مـی گیـرد و در نهایـت نتایـج جهت اصـالح و بهبـود روند کار به صـورت جامع 
بـه مدیریت هـای شهرسـتانی، معاونـت، مدیریـت و ادارات سـتادی و ریاسـت 

سـازمان منعكس مـی گردد.

2135 بازدید میدانی از طرح ها و پروژه های شهرستان های استان فارس

بررسی طرح زنجیره
تولید گوشت قرمز و تسهیالت خشکسالی

معـاون مدیریت بازرسـی و ارزیابی عملكرد و پاسـخگویي به شـكایات سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: ارزیابی عملكـرد اداره کل امور عشـایری 
در طـرح زنجیـره تولید گوشـت قرمز و تسـهیالت ماده 10 و 12 خشكسـالی در 

سـال 97 1ز نهـم آذرماه بـه مدت 5 روز انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملكرد و پاسـخگویي 
بـه شـكایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـن قاسـمی عنوان 
نمـود: ایـن ارزیابـی هـا با حضـور شـعبانی نـژاد، معاون مدیـرکل دفتر بازرسـی 
وزارتخانـه و امیـدی کارشـناس مسـئول حـوزه دام ایـن دفتـر و کارشناسـان 
مدیریت بازرسـی با بررسـی مسـتندات و گزارشـات در اداره کل امور عشـایری 

فـارس آغاز شـد.
وی افـزود: بـه منظـور بررسـی رونـد اجـرای ایـن طرح هـا در شهرسـتان های 
کازرون،  فراشـبند،  فیروزآبـاد،  سروسـتان،  قیروکارزیـن،  فسـا،  خنـج،  داراب، 
کننـده  اعطـاء  بانك هـای  از  مسـتندات  دریافـت  از  پـس  رسـتم،  ممسـنی، 
تسـهیالت )کشـاورزی( و ادارات امـور عشـایری، از واحد هـای دامی عشـایری 

بازدیـد و رونـد اجـرای طـرح بررسـی گردیـد.
قاسـمی در بیـان کرد: با برگزاری جلسـه جمـع بندی، گزارشـات و نقطه نظرات 
ایـن ارزیابـی بـه نماینـدگان دفتـر مدیـر کل بازرسـی ارائـه گردیـد تـا گزارش 

نهایـی تدویـن و نارسـائی های موجـود در طـرح، اصـالح و بازنگـری گردد.
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آغاز ارزیابی عملکرد دفاتر 
نظام مهندسی کشاورزی

دوره آموزشـی “حقـوق خانـواده” بـه منظـور ارتقـاء 
دانـش افزایـی مدیریـت بانـوان بـا حضـور بانـوان 
و  وابسـته  دسـتگاه های  سـازمان،  ایـن  شـاغل 
در  شـیراز  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 

سـالن کوثـر برگـزار شـد.
کاوسـی  الهـه  "پرتوامیـد"،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان  مشـاور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس در امـور بانـوان با اعـالم این خبـر گفت: در 
ایـن دوره آموزشـی فرشـید رفوگـران مدرس دانشـگاه و وکیل رسـمی دادگسـتری 

اسـتان فـارس بـه ارائـه مطالـب آموزشـی پرداخـت.

رفوگران گفت: منشاء تمام سكنات انسان روح است.
مدرس دانشـگاه و وکیل رسـمی دادگسـتری اسـتان فارس افزود: آنچه که انسـان 

فكـر مـی کند باید داشـته باشـد به معنای داشـته های حق اسـت.
وی بیـان کـرد: بایـد و نباید هـای مربوط بـه خانواده از طـرف قانون گـذار حمایت 

می شـود.
رفوگـران با اشـاره بـه اینكه کوچكتریـن واحد اجتماعـی خانواده اسـت، اظهار کرد: 
اثـر گذارتریـن و مهـم ترین واحـد جامعه خانواده اسـت، کـه مقررات خانـواده تاثیر 

مسـتقیم با جامعه دارد.
وی تصریح کرد: قبل از ازدواج بایسـتی تمام جوانب سـنجیده شـده و سـعی شـود 

هـر دو طـرف همدیگر را بـه طور کامل بشناسـند.
روفوگـران بـا اشـاره بـه اینكه انسـان ها پشـت نقاب هـای متفاوتی هسـتند اذعان 
کـرد: در یـك جامعـه آزاد انسـان نبایـد از معرفـی خـود بترسـد و یـك بـار زندگی 

کـردن ارزش خـوب زندگی کـردن را دارد.
دوره آموزشـی "حقـوق خانـواده" بـه منظور ارتقاء دانـش افزایی مدیریـت بانوان که 
بـا همـكاری الهه کاوسـی مشـاور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در امـور بانـوان و بـا حضـور بانـوان شـاغل ایـن سـازمان، دسـتگاه های وابسـته و 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در سـالن کوثر برگزار شـد.

برگزاری دوره آموزشی
حـقوق خـانواده

مدیریـت  مهندسـی  نظـام  دفاتـر  ارزیـاب  کارشـناس 
بازرسـي، ارزیابـي عملكـرد و پاسـخگویي بـه شـكایات 
سـازمان جهاد کشـاورزری اسـتان فارس گفـت: ارزیابی 
رونـد صـدور پروانـه و مجوزهـا در دفاتر نظام مهندسـی 
و  آغـاز  آذرمـاه  اوایـل  از  منابـع طبیعـی  و  کشـاورزی 
تاکنـون عملكـرد 8 دفتـر نظام مهندسـی ارزیابی شـده 

. ست ا
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي 
جهـاد  سـازمان  شـكایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملكـرد 
کشـاورزری اسـتان فـارس، هوشـمند اظهار داشـت: در 
ایـن ارزیابـی ها از دفاتـر نظام مهندسـی و منابع طبیعی 
در شهرسـتان های الرسـتان، خنـج، گـراش، المرد، قیر 
و کارزیـن، داراب و زریـن دشـت بازدیـد گردیـد و بـا 
حضـور کارشـناس مسـئول صـدور پروانـه و مجوزهای 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان، مسـئول دفتر و 
کاربـر سیسـتم دفاتـر نظـام مهندسـی روند کار بررسـی 

گردید.
فعالیت هـای  دفاتـر،  امكانـات  و  افـزود: وضعیـت  وی 
سـامانه ای، کنتـرل وجوه اخذ شـده بر اسـاس تعرفه ها 
)کارشناسـی، طراحی و نقشـه برداری(، رونـد انجام کار، 
مسـتندات و پرونده هـای متقاضیـان احـداث واحدهـای 
ایـن  اصلـی  از شـاخص های  نیمـه صنعتـی  صنعتـی، 

ارزیابی هاسـت. 
جهـت  سـاالنه  ارزیابـی  ایـن  کـرد:  عنـوان  هوشـمند 
سـنجش عملكـرد دفاتـر نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی انجـام و نتیجـه جهـت بهبـود و اصـالح 
رونـد صـدور مجوزهـا و پروانـه ها به ریاسـت سـازمان، 
نظـام  ناظـر  اقتصـادی،  امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
مهندسـی کشـاورزی در صـدور پروانـه هـا و مجوزهـا، 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی و 

سـازمان نظـام دامپزشـكی ارسـال مـی گـردد.
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احسان توسلی

شهرستان استهبان 

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

اعتبارات ملی جان تازه ای به قنوات
شهرستان آباده بخشید

رئیـس اداره امـور فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده 
گفـت: در سـال جـاری 9 رشـته قنات در این شهرسـتان بـا اعتباری بالـغ بر پنج 

میلیـارد و 275 میلیـون ریـال الیروبـی و مرمت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: بـا الیروبـی این قنـوات دبـی آب 65 لیتر بـر ثانیـه افزایش 

اسـت. یافته 
وی افـزود: محـل تامیـن اعتبار بـرای اجرای این طـرح از منابع ملی کشـور بوده 

که توسـط صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی پرداخت شـده اسـت.

انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستان آباده 
تشكیل شد

رئیـس اداره ترویـج و آمـوزش مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: 
بـا حضـور بیـش از 54 نفـر از تولیدکننـدگان نمونـه بخـش کشـاورزی، انجمـن 

خبـرگان بخش کشـاورزی این شهرسـتان تشـكیل شـد. 
آبـاده،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـهاب الدین شـریف تصریـح کـرد: این مجمـع با هـدف سـاماندهی نمونه های 
کشـاورزی و روسـتایی شهرسـتان در قالب انجمن و ایجاد تعامل و ارتباط مداوم 

بیـن آن ها تشـكیل شـد.
وی افـزود: اعضـای ایـن انجمـن با برگـزاری کالس هـای آموزشـی، ترویجی و 
مهارتـی تجربیـات و آموخته هـای خـود را بـه سـایر بهره بـرداران و کشـاورزان 

منتقـل مـی کنند.

اجرای طرح تغذیه باغ های زیتون
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی حومه شهرسـتان اسـتهبان گفت: اسـتهبان 
دارای 449/9 هكتـار بـاغ زیتـون اسـت که عملیـات هرس باردهـی در درختان 
بـارور زیتـون جهـت تعدیـل سـال آوری و بهبـود کیفیـت میوه هـا در سـطح 6 
هكتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان انجـام شـده و 17/5هكتـار در نوبـت انجام 

هـرس قـرار دارند.
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، فرزانه پایمرد 
افـزود: عملیـات تغذیـه در سـه مرحلـه و در سـطح 23 هكتـار از باغـات بـارور 

زیتـون مناطـق ایـج، رونیز و خیـر انجام می شـود.
بـه گفتـه وی، عملیـات اصـالح و احیـای باغ هـای زیتـون از محـل اعتبـارات 
طـرح توسـعه و اصـالح این باغ ها در سـال 98-97 در این شهرسـتان در قالب 

عملیات هـای تغذیـه هـرس و پیوند انجام شـده اسـت.
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی حومـه شهرسـتان اسـتهبان تصریـح کـرد: 
هـدف از اجـرای ایـن عملیـات، تامیـن عناصـر غذایی مـورد نیاز گیاه براسـاس 
فنولـوژی و بـه منظـور بهبـود رشـد درختـان و تولیـد محصـول بـا کمیـت و 

اسـت.  کیفیـت مطلوب 

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

312 تراکتور در اقلید پالک گذاری شد
کارشـناس مسـئول مكانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید 
گفـت: 2882 تراکتـور در ایـن شهرسـتان فعالیـت مـی کنـد کـه از ایـن تعداد 
312 دسـتگاه پالک گذاری شـده و برای 574 دسـتگاه تشـكیل پرونده و بقیه 

نیـز در دسـت اقدام اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، مسـعود 
زارعـی افـزود: رونـد عملیات پـالک گـذاری تراکتور های موجود در شهرسـتان 

اقلیـد بـه خوبی پیش مـی رود.
بـه گفتـه وی؛ در سـال جـاری 12 دسـتگاه تراکتـور بـا اسـتفاده از تسـهیالت 
مكانیزاسـیون در شهرسـتان خریـداری شـده و تـا پایـان سـال به 25 دسـتگاه 

رسـید.  خواهد 
زارعـی بـا بیان اینكه اسـتفاده از مكانیزاسـیون بـه عنوان یك رویكرد اساسـی 
در تولیـد محصـوالت کشـاورزی مطـرح اسـت، ابراز کـرد: اهدافی نظیـر انجام 
بـه موقـع عملیـات کشـاورزی، کاهـش هزینه هـای تولیـد، مدیریـت مصـرف 
نهاده هـای کشـاورزی، ارتقـای کمـی و کیفـی تولیـد محصوالت کشـاورزی و 

کاهـش سـختی کار را دنبـال مـی کنیم. 

ساماندهی فروشگاه های سموم کشاورزی 
شهرستان اقلید

کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: 
فروشـگاه هـاي سـموم غیر مجـاز که بـه نوعی بـا مهلت های صـادره از ناحیه 
ایـن مدیریـت جهـت رفـع نواقـص مربوطه، سـهل انـگاری کـرده اند بـه اداره 
اماکـن، صنعـت معـدن تجارت و تعزیـرات حكومتي جهت پلمپ معرفي شـدند.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، علی 
سـاالری بـا بیـان اینكـه جلوگیـری از توزیـع کـود و سـموم غیـر مجـاز بـه 
منظـور حفـظ سـالمت جامعـه ضـرورت دارد، افـزود: در راسـتاي سـاماندهي 
فروشـگاه هاي سـموم و اجـراي سـامانه مانیتورینـگ، این فروشـگاه هـا ملزم 

بـه اخـذ، تمدیـد و یـا بـه کارگیـري مسـئول فني شـدند.
بـه گفتـه وی؛ حضور مسـئول فنـی و صاحب مجوز در فروشـگاه بـه طور دائم 
و توزیـع سـموم مجـاز زیـر نظـر متخصصیـن مربوطـه از جمله مسـائل مهم و 

قابـل توجـه در این امر اسـت.
سـاالری تصریـح کـرد: کاربرد سـموم بر اسـاس توصیـه کارشناسـان نقش به 

سـزایی در کاهـش سـموم و به خطـر افتادن سـالمت افراد جامعـه دارد.
بـه همیـن منظـور در دوازدهـم آذرمـاه سـال جـاری بـا حضـور اتـاق اصناف، 
از  انجـام طـرح گشـت مشـترک  بـا  نهـاد هـا  و سـایر  تعزیـرات حكومتـی 
از  برخـی  بـه  اخطار هـای الزم  و  تذکـرات  و  بازدیـد  فروشـگاه های سـموم 

واحدهـا داده شـد. 

اولین همایش روز جهانی خاک در اقلید برگزار شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: تامین امنیـت غذایـی و آینده 

پایـدار مـردم در گـروی حفـظ خاک اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، در 
همایـش روز جهانـی خـاک در این شهرسـتان سـید علـی آقا میرطالبـی افزود: 
یكـی از راه هـای مدیریـت پایـدار منابع خـاک و جلوگیری از اتـالف آن، انجام 

تحقیقـات در زمینـه خاک و آب اسـت.
وی افـزود: ایـن ارزیابی با هدف بررسـی و تعیین روش هـای علمی و اقتصادی 
بهـره وری از منابـع خـاک و آب در زمینـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی و 
هماهنـگ کـردن ایـن فعالیـت ها بـا سـایر برنامه هـای تحقیقاتی کشـور باید 

انجام شـود.
میرطالبـی تصریـح کـرد: بـه کارگیـري تكنولـوژي هاي کشـاورزي سـازگار با 
منطقـه ماننـد مدیریـت پوشـش هاي گیاهـی، احیای خـاک هاي شـور و فاقد 
مـواد مغذي، توسـعه روش های مناسـب شـخم بـه پایداری منابـع خاک کمك 

مـی کند.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از دیگـر روش های افزایـش پایداری 

خـاک را بـه کارگیـري مالچ هـا، مدیریت تلفیقـي کودها، اسـتفاده از روش هاي 
مناسـب حفاظـت آب شـامل آبیـاري نویـن و مدیریـت سـفره آب زیـر زمینـي، 

بهبـود سیسـتم هـاي زراعي و تسـطیح اراضی دانسـت. 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

تولید 45 کیلوگرم زعفران در شهرستان بوانات
مدیریـت  باغبانـی  مسـئول  کارشـناس 
از  بوانـات  جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
برداشـت 45 کیلو طالی سـرخ از سـطح 
15 هكتـار از اراضـی این شهرسـتان خبر 

داد.
مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بوانـات،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
برداشـت  گفـت:  هاشـمی  جهانبخـش 
زعفـران هر سـاله از اوایل آبـان ماه آغاز 
و تـا نیمـه آذر مـاه ادامـه دارد و در زمان 
برداشـت بـرای حـدود 500 نفر اشـتغال 

زایـی موقـت ایجـاد می شـود.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط 

آب و هوایـی ایـن شهرسـتان توسـعه گیاهـان مقـاوم و کم آب بر، بـرای عالقه 
منـدان بـه کشـت گیاهـان داررویی صرفـه اقتصـادی دارد.

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

در راستای رونق تولید؛
دو رقم کنجد در خرامه ارزیابی شد

زراعـت  مسـئول  کارشـناس 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
شهرسـتان خرامـه از ارزیابـی دو 
رقـم کنجـد داراب 14و آمریكایی 

داد. خبـر  شهرسـتان  ایـن  در 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
شهرسـتان خرامـه، طاهـره اوجی 
گفـت: بر اسـاس نتایـج حاصل از 
ارزیابـی شـاخص عملكـرد دانـه، 
تولیـد 1200  بـا   14 داراب  رقـم 

کیلوگـرم دانـه در هكتـار نسـبت به رقـم آمریكایـی بالغ بـر 250 کیلـو گرم در 
دارد. بیشـتری  دانـه  تولیـد  هـر هكتـار 

وی افـزود: در ایـن ارزیابـی صفـات موثـر بـر عملكـرد نظیـر تعـداد کپسـول، 
ارتفـاع بوتـه، تعـداد شـاخه فرعـی، طـول و عـرض کپسـول و وزن هـزار دانـه 

ارقـام مذکـور انـدازه گیری شـد.
اوجـی؛ شناسـایی رقم هـای پرمحصـول گیاهان کم آب بر و سـازگار بـا منطقه 
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را یكـی از راهبرد هـای رونـق تولیـد و افزایـش بهره وری در بخش کشـاورزی 
برشمرد.

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: برنامـه ریـزی بـرای کاشـت و برداشـت مكانیزه 
کنجـد و تامیـن صنایـع فـرآوری، افزایـش سـطح زیر کشـت و پایـداری تولید 

ایـن محصـول را در آینـده بـه دنبـال خواهد داشـت.
اوجـی تصریـح کـرد: بـه دلیـل مقاومـت بـه خشـكی و نیاز آبـی کم بـه عنوان 

کشـت جایگزیـن گیاهـان بـا نیـاز آبی باال پیشـنهاد می شـود.

طرح ارزیابی 3 الین جو با رقم » به رخ «
در خرامه عملیاتی شد

مدیریـت  زراعـت  کارشـناس 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
خرامـه از اجـرای طـرح تحقیقاتـی 
ارزیابـی سـه الیـن MB_95_4 و 
رقـم  و   MB_95_5 MB_95_11

اراضـی  در  جـو  رخ"  "بـه  شـاهد 
کشـاورزی این شهرسـتان خبر داد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
شهرسـتان خرامـه، طاهـره اوجـی 
گفـت: بـا توجـه بـه اینكه جـو بعد 

از گنـدم دومیـن غله و محصول عمده زراعی کشـور به شـمار مـی رود انتخاب 
و معرفـی رقـم جدیـد سـازگار بـا شـرایط اسـتان از اهمیـت خاصی بر خـوردار 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت شناسـایی متحمـل تریـن الین هـای جو نسـبت به 
کـم آبـی و تنـش شـوری افـزود: ارزیابـی الین های امیـد بخش تحت شـرایط 

زارعیـن یكـی از مهمتریـن مراحـل اصالح رقم محسـوب می شـود.
اوجـی؛ یادداشـت بـرداری دقیـق صفـات زراعـی از قبیـل تاریخ ظهور سـنبله، 
رسـیدگی فیزیولوژیـك، ارتفـاع بوتـه، وزن هـزار دانـه، توزیـن و ثبـت عملكرد 
دانـه ی هـر الیـن در طـول مراحـل رشـد و نمـو را الزمـه دسـتیابی بـه نتایج 

کاربـردی و اهـداف بلنـد مدت سـازمان برشـمرد.

ارزیابی سه الین گندم در خرامه آغاز شد
مدیریـت  زراعـت  کارشـناس 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
خرامـه گفـت: پـروژه تحقیقـی 
الیـن  سـه  ارزیابـی  ترویجـی 
و   M_95_14 و   M_95_10

شـاهد  رقـم  دو  و   M_95_18

ترابـی و رخشـان گندم مناسـب 
اراضـی  در  معتـدل  مناطـق 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان اجرا 

شـد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
طاهـره  خرامـه،  شهرسـتان 
اوجی افـزود: به منظـور انتخاب 
و معرفـی رقـم تجـاری جدیـد، 
پاسـخ الین هـای مذکور به شـرایط محیطـی و تعییـن عملكرد دانه در مقایسـه 

انجـام می شـود. ارزیابـی  ایـن  ذکـر شـده،  ارقـام  بـا 
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: الین هـای کشـت شـده در بردارنده صفاتـی نظیر 
تحمـل بـه ورس و ریـزش، مقاوم به زنگ زرد، زودرسـی و عملكرد باال هسـتند.

کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه دسـتیابی بـه 
ارقـام پرمحصـول بـا سـازگاری گسـترده را هـدف نهایـی اصـالح گـران گیـاه 
دانسـت و تصریـح کـرد: اسـتقالل در تولید محصـوالت اسـتراتژیك مثل گندم، 

کلیـد توسـعه بخـش کشـاورزی و اقتصـاد ملی اسـت.

سیزدهمین صندوق خرد زنان روستایی خرامه 
تشكیل شد

کارشـناس اداره ترویـج و آمـوزش مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه 
از راه انـدازی سـیزدهمین صنـدوق اعتباری خرد زنان روسـتایی کوشـك با 30 

نفـر عضـو در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، فرانك 
کاوسـی گفـت: در حـال حاضـر 13 صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی با 
459 نفـر عضـو در روسـتا های خیرآبـاد، بنجیـر، کفدهـك، بیشـه دوشـاخ کل 

یدالـه، زیـن آباد و کوشـك در حـال فعالیت هسـتند.
بـه گفتـه وی، چهـار صنـدوق خـرد روسـتای خیـر آبـاد و یـك صنـدوق در 
روسـتای بنجیـر تسـهیالت 400 میلیون ریالـی و صندوق های بنجیر دو و سـه 
و صنـدوق کفدهـك، یـك تسـهیالت 500 میلیـون ریالی کم بهـره از صندوق 

کارآفرینـی امیـد دریافـت کردند.

کاوسـی؛ عمـده فعالیت هـای درآمـد زا اعضـاء صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان 
روسـتایی شهرسـتان خرامـه را در زمینـه قالی بافـی، خیاطی، تولید ترشـیجات 

خانگـی، سـبزی کاری، تولیـد قـارچ و پـرورش دام و طیـور اعـالم کرد.
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  ترویـج  و  آمـوزش  اداره  کارشـناس 
خرامـه با اشـاره بـه ضرورت ایجـاد صندوق هـای خـرد در توانمندسـازی زنان 
روسـتایی، تقویت روحیه مشـارکت، سـاماندهی پـس انداز های خـرد و افزایش 
قـدرت مالـی اعضـا، افزود: آگاهـی و خودبـاوری دو مؤلفه اصلی بـرای موفقیت 

صندوق هـای اعتبـاری خـرد زنـان روسـتایی محسـوب می شـود.
در راسـتای راه انـدازی و توسـعه صندوق هـای خـرد روسـتایی و بـه منظـور 
ایجـاد اشـتغال و رونـق تولیـد در جوامـع روسـتایی و عشـایری 426 نفـر روز 

کالس آموزشـی بـرای زنـان عالقـه منـد برگـزار شـده اسـت.

اجرای 1459 نفر روز آموزش کشاورزی در خرامه
 کارشـناس مسـئول اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
خرامـه گفـت: در 6ماهه نخسـت امسـال 1459 نفر روز آمـوزش در بخش های 
مختلـف کشـاورزی طـی 79 دوره آموزشـی ترویجـی در ایـن شهرسـتان اجـرا 

. شد
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
مهـدی محمدپـور افـزود: این دوره های آموزشـی شـامل پرورش زنبورعسـل، 
کشـت های گلخانـه ای، مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـا، صنـدوق خـرد زنان 
روسـتایی و... بـوده کـه به صـورت کارگاه های ترویجی، کالس های آموزشـی 

و آموزش هـای مهارتـی برگـزار شـد.
بـه گفتـه وی ایـن دوره هـای آموزشـی بـه صـورت رایـگان برگـزار و بـرای 
شـرکت کننـدگان، پـس از برپایـی آزمـون و موفقیـت در آن گواهینامه هـای 

مهارتـی صـادر خواهد شـد.
بخـش کشـاورزی  بهره بـرداران  آموزشـی  برنامـه  کـرد:  تصریـح  محمدپـور 
نـوع  حاکـم،  مشـكالت  و  خشكسـالی  پدیـده  براسـاس  خرامـه  شهرسـتان 

می شـود. تدویـن  منطقـه  اقتصـادی  شـرایط  و  تولیـدی  محصـوالت 

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

رونق تولید کشاورزی در خرم بید تسهیل می شود
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید از تشـكیل جلسـه کار گـروه رفع 
موانـع و رونـق تولیـد بخـش کشـاورزی در راسـتای پیگیـری مصوبـات سـفر 

اسـتاندار بـه این شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی گفـت: ایـن جلسـه بـه منظـور رفـع موانـع و رونـق تولیـد در 
طرح هـای شـهرک گلخانـه ای ده هكتـاری، مجتمـع دامپروری خوشـه چین، 
کارخانـه خـوراک دام، شـوریجات و ترشـیجات، بسـته بنـدی و خشـك کردن 

میوه ها تشكیل شد. 
 ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه حضور کارشناسـان اسـتانی و سـرمایه گذاران 
پروژه هـای کشـاورزی در ایـن نشسـت، تصریح کـرد: تاکید بر اهتمـام ویژه در 
حمایـت از تولیـد کننـدگان و تامیـن اعتبار مالـی پروژه ها از طریـق بانك های 
توسـعه تعـاون و سـینا بـه عنـوان متولیـان پرداخـت تسـهیالت از مهـم ترین 

نـكات این نشسـت بود.
دبیـر کار گـروه رفـع موانع و رونـق تولید بخش کشـاورزی شهرسـتان خرم بید 
اظهـار کـرد: تـالش بـه منظـور رونـق اقتصـادی در شـرایط جنـگ اقتصـادی 

وظیفـه تمـام دسـتگاه هـا و نهاد هـای مرتبـط بـا این بخش اسـت.
خسـروانی بـا بیـان اینكـه صـدور پروانـه هـا و دریافـت تسـهیالت بانكـی 
عمده تریـن مسـائل پیـش روی سـرمایه گـذاران و فعالیـن بخـش کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان اسـت، اعالم کـرد: پیگیـری رفع موارد مطرح شـده در دسـتور 
کار قـرار خواهـد گرفـت و مقرر شـد طبق برنامـه زمان بندی گـزارش مكتوب 
از پیگیـری بـه دبیرخانـه رفـع موانـع تولیـد و میـز تسـهیل سـرمایه گـذاری 

ارسـال شود. شهرسـتان 

کار گـروه رفـع موانـع و رونق تولید بخش کشـاورزی به ریاسـت صادق کریمی 
فرمانـدار و بـا حضور کارشناسـان بخش های مختلف سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید برگزار شـد.

سرما به مزارع سیب زمینی خرم بید
خسارت وارد کرد

کارشـناس رابـط بحـران مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد گفت: 
یـخ زدگـی محصول سـیب زمینی بیش از 42 میلیارد ریال به کشـاورزان سـیب 

زمینـی کار خسـارت وارد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید، سـید 
مسـلم چـراغ چشـم با بیـان اینكه دمـای هـوای این شهرسـتان در اواخـر آبان 
مـاه بـه ده درجـه سـانتی گراد زیـر صفر کاهـش یافت، افزود: سـرد شـدن هوا 
باعث شـد 50 درصد محصول مزارع سـیب زمینی برداشـت نشـده از بین برود. 
وی تصریـح کـرد: کشـاورزان شهرسـتان خـرم بیـد 500 هكتـار از اراضی خود 
را بـه کشـت محصـول سـیب زمینی اختصـاص داده بودنـد که به دلیـل کمبود 
نیـروی کارگـری و ادوات برداشـت و همچنیـن کشـت تاخیـری، بـا تاخیـر در 

برداشـت محصـول مواجه شـدند. 
چشـم چـراغ عمده تریـن دلیل کشـت تاخیری در ایـن شهرسـتان را مقرون به 

صرفـه نبـودن تك کشـتی در این منطقه دانسـت. 
چـراغ چشـم بیـان کرد: بر اسـاس بیمـه نامـه محصول سـیب زمینـی، حداکثر 
زمـان برداشـت اواخـر مهرمـاه بـوده کـه در ایـن بـازه زمانـی سـیب زمینی در 
مرحلـه افزایـش تعداد و سـایز غده هـا قرار دارد و مزارع آماده برداشـت نیسـت 

از ایـن رو بیمـه نیـز امـكان جبران خسـارت ایـن محصـول را ندارد.
بـا توجه به شـرایط اقلیمی بیشـترین سـطح زیر کشـت این محصـول در بخش 

مرکزی شهرسـتان خرم بیـد قرار دارد.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

طرح ملی بسیج همگانی نهال کاری خنج 
کارشـناس منابـع طبیعـی شهرسـتان خنج گفـت: هم زمان با طرح ملی بسـیج 
همگانـی نهـال کاری در کشـور، 3000 اصلـه نهال در این شهرسـتان کاشـته 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، انسـیه 



35 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 56 - آذرمــاه 1398

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

پریدخـت افـزود: نهال کاری در سـطح 40 هكتار از مناطق مسـتعد عرصه های 
طبیعـی ایـن شهرسـتان و با مشـارکت تشـكل های مردمی و حضور مسـئولین 

انجام شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن نهـال هـا شـامل انـواع کنار اسـت کـه در کنار سـد اشـیبا 

روسـتای سـده کاشـته شد.
پریدخـت اظهـار کـرد: کشـت نهال باعـث تثبیت خـاک، تغذیه سـفره آب های 

زیرزمینـی و تعدیـل هوای محیط می شـود.

تولید24 هزار تن پنبه در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: برداشـت پنبه از سـطح 6200 
هكتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان آغاز شـده کـه پیش بینـی می شـود 24 هزار 
تـن وش پنبـه برداشـت و بـه کارخانـه جـات ایـن شهرسـتان تحویـل داده 

می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی بـا بیـان اینكـه برداشـت پنبـه از اواخر آبان آغـاز و تـا اوایل دی 
مـاه ادامـه دارد، افـزود: برداشـت ایـن محصول بـه دو صورت دسـتی و مكانیزه 

می شـود. انجام 
به گفته وی، مهمترین ارقام پنبه در این شهرسـتان شـامل گلسـتان، سـاجدی، 

ماکسـا و لیدر است.
وی بـا بیـان اینكـه مهمتریـن ارقام پنبه کشـت شـده در شهرسـتان مرودشـت 
شـامل گلسـتان، سـاجدی، ماکسـا و لیدر اسـت اظهار کرد: برداشـت محصول 

پنبـه در داراب اکثـرا بـه صـورت دسـتی و بخشـی بـا کمباین انجام می شـود.
صالحـی تصریـح کرد: شهرسـتان داراب از قطب های مهم تولید پنبه در اسـتان 
فـارس و کشـور اسـت کـه بـا توجه بـه قیمت مناسـب خریـد ایـن محصول در 

سـال گذشـته، سـطح زیرکشـت این محصول 50 در صـد افزایش یافت. 
ایـن  پنبـه  بیـان کـرد: محصـول  داراب  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
شهرسـتان بـه دلیـل شـرایط آب و هوایـی منطقه و بـه لحاظ نازکـی و لطافت 

جـزو مرغـوب تریـن نـوع پنبـه در ایـران اسـت.

فرخنده ابراهیمی

شهرستان سپیدان 

پرداخت بیش از 7 میلیارد ریال به خسارت دیدگان 
سیل سپیدان

 مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: تاکنون بیـش از چهار میلیارد 
و 210 میلیـون ریـال بـه کشـاورزان خسـارت دیـده از سـیل ایـن شهرسـتان 
تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت و تـا پایـان آذرمـاه بیش از سـه میلیـارد ریال 

دیگـر پرداخـت خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
بیمـه کـردن  بـه  منـوط  باقیمانـده  مبلـغ  پرداخـت  افـزود:  باصـری  محمـود 
محصـوالت کشـاورزی توسـط بهره بـرداران و ارائـه بیمـه نامـه بـه مدیریـت 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـت.
بـه گفتـه وی از مبلـغ تسـهیالت بالعـوض پرداختـی، 40 درصـد در زمینـه 
شـیالت، 40 درصـد در زمینـه زراعـت و 20 درصـد در زمینـه بـاغ بوده اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا بیـان اینكـه سـیل خسـارت 
سـنگین و در برخـی مـوارد جبـران ناپذیری بـه بهره برداران بخش کشـاورزی 
وارد کـرده اسـت، تصریـح کـرد: ادارات و واحد های این مدیریـت تالش جدی 

بـه منظـور جبران ایـن خسـارت دارند.
باصـری بـا اشـاره بـه اینكـه تاکنـون 172پرونـده در این زمینه تشـكیل شـده، 
یـادآور شـد: پـس از تشـكیل پرونـده مربـوط بـه خسـارت دیـدگان و بازدیـد 
کارشناسـان مراکـز پنجگانـه، موضـوع در کارگروه شهرسـتان مطـرح و پس از 
بررسـی مسـتندات و ثبت در سـامانه سـجاد مربوط به سـتاد بازسـازی خسارت 

سـیل فروردیـن 98، پرونـده بـه کارگـروه اسـتانی ارجاع می شـود.

جذب بیش از 2 میلیارد ریال تسهیالت برای خرید 
دستگاه های کارنده 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: مبلـغ دو میلیـارد و 744 
میلیـون ریـال تسـهیالت دولتـی بـرای خریـد دسـتگاه های کارنـده از محـل 
اعتبـارات 4 درصـدی کشـاورزی حفاظتـی جذب شـده کـه 52 درصـد بیش از 

مبلـغ تخصیـص یافته سـازمانی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
محمـود باصـری افـزود: از محـل جـذب ایـن میـزان اعتبـار، هشـت دسـتگاه 
کارنـده شـامل چهـار عمیق کار دیـم، یك کودکار بذرکار و سـه جوی و پشـته 
کار خریـداری شـده کـه همگی در کشـت سـال جـاری بـه کار برده شـده اند. 
وی بـا بیـان اینكـه طـرح کشـاورزی حفاظتـی بـا هـدف صرفـه جویـی در 
مصـرف انـرژی و اسـتفاده بهینـه از آب اسـت، افـزود: کاهـش میـزان عبـور و 
مـرور ماشـین های کشـاورزی و در نتیجـه حفـظ و نگهـداری رطوبـت خـاک، 
جلوگیـری از فرسـایش خـاک و مدیریـت بقایـای گیاهـی در سـطح اراضـی 

کشـاورزی از جملـه مزایـای ایـن نـوع کشـاورزی اسـت. 
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کشت چغندرقند به روش نشایی 
در شهرستان سپیدان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: چغندر قند به روش نشـایی، 
برای دومین بار در شهرسـتان سـپیدان کشـت شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
روسـتای  مـزارع  از  مترمربـع   2800 اینكـه  بـه  اشـاره  بـا  باصـری  محمـود 
صادق آبـاد بخـش بیضـا به کشـت ایـن محصـول اختصـاص یافت، افـزود: از 

مزرعـه مذکـور در حـدود 20 تـن محصـول برداشـت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی در روش کشـت نشـایی نسـبت به روش مسـتقیم پنج تـا 6 هزار 
مترمكعـب در مصـرف آب صرفـه جویـی می شـود و عملكرد نیز بـه میزان 50 

درصـد افزایش مـی یابد.
باصری با اشـاره به اینكه در روش کشـت نشـایی، بخشـی از طول دوره رشـد 
محصول در خزانه و در مسـاحت بسـیار محدودتری نسـبت به کشـت مسـتقیم 
بـذر در مزرعـه سـپری می شـود، افـزود: کشـت نشـایی چغندرقنـد در کاهـش 

مصـرف سـموم آفـات نباتـی و علف کش  هـای شـیمیایی نیز مؤثر اسـت .

محمدحسین زراوشان

شهرستان سرچهان

اجرای طرح مقایسه ارقام جو در سرچهان

مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان گفت: 
طـرح P.V.S جـو بـا هـدف مقایسـه ده رقـم جـو در قطعـه زمینی به مسـاحت 

3000 مترمربـع اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان، بیـژن 
قائـدی بـا اشـاره بـه اینكه طـرح مذکـور به منظـور تعیین مناسـب تریـن رقم 
جـو سـازگار بـا منطقـه اجـرا شـد، افـزود: ایـن ارقـام شـامل: ویلما، واکسـیما، 
 C-95-6، c-86-14، EDCI-87-7، C-91-8، C-94-16، C-89-16 جلگـه، مهتـاب، 

ست. ا
بـه گفتـه وی؛ ارقـام رایج در شهرسـتان شـامل بهمـن، واکسـیما و ریحان 03 

است.
قائـدی بیـان کـرد: در سـال زراعـی جـاری تـا کنـون بالـغ بـر 2000 هكتـار 
از اراضـی کشـاورزی بـه کشـت جـو اختصـاص یافتـه که هنـوز هـم عملیات 

کاشـت ادامـه دارد.
سـاالنه بـه طور متوسـط حـدود 15000 تـن جو در شهرسـتان سـرچهان تولید 

می شـود.

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

آغاز برداشت طالی سرخ
در سروستان

مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: از اوایل 
آذر مـاه برداشـت زعفران از مزارع این شهرسـتان آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
حمیدرضـا احسـانی افـزود: پیـش بینـی می شـود 90 کیلوگـرم زعفـران در این 

شهرسـتان تولید شـود.
وی با اشـاره به مسـاعد بودن شـرایط اقلیمی سروسـتان برای کاشـت زعفران، 
تصریـح کـرد: ایـن گیـاه در سـطح 100 هكتـار کشـت شـده کـه 15 هكتار آن 

مثمر اسـت.
احسـانی تصریح کرد: کاشـت زعفران در این شهرسـتان 100 نفر اشـتغال زایی 

مسـتقیم و یك هزار نفر اشـتغال زایی غیرمسـتقیم را به دنبال داشـته اسـت.

ترویج کشت های کم آب بر در سروستان

فرمانـدار شهرسـتان سروسـتان با اشـاره بـه کاهش سـطح آب هـای زیرزمینی 
بـر لـزوم توسـعه کشـت هایی بـا مصـرف آب کمتـر در مـزارع این شهرسـتان 

کرد. تاکیـد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
محسـن پـور زارعـی در نشسـت کارگـروه آب، کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا 
اشـاره بـه ضـرورت اصـالح الگوی کشـت در این شهرسـتان، افـزود: زعفران از 

جملـه گیاهـان پیشـنهادی اسـت کـه بایـد در الگوی کشـت قـرار گیرد.
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

بـه گفتـه وی؛ از جملـه مزایـای کشـت این محصـول صرفه جویـی در مصرف 
آب، ارز آوری بـاال و ایجـاد اشـتغالی بـرای جوانـان و بانـوان ایـن شهرسـتان 

ست. ا

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

پیش بینی تولید 9 هزار تن وش پنبه در فسا

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: برداشـت پنبـه از 2443 هكتار از 
مـزارع ایـن شهرسـتان از اواخـر آبـان مـاه آغـاز شـد و پیـش بینی می شـود تا 
پایـان بهمـن مـاه امسـال 9 هـزار تن وش پنبـه در این منطقه برداشـت شـود.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری افـزود: میانگین برداشـت پنبـه از هر هكتار در این شهرسـتان بین 3.5 
تـا چهار تن اسـت و ارقام کشـت شـده ایـن محصول شـامل گلسـتان، ارمغان، 

سـاجدی، لیدر و ماکسـا است.
بـه گفتـه وی؛ میـزان سـطح ابالغـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـرای کشـت پنبـه 2000 هكتار بـود که بـا پیگیری های صـورت گرفته، همت 
مسـئولین ذی ربـط و همچنیـن اسـتقبال خـوب کشـاورزان این سـطح افزایش 

یافت.
پنبه1770هكتـار  زیـر کشـت  گذشـته سـطح  کـرد: سـال  تصریـح  انصـاری 
بـود کـه بـا توجـه بـه قیمـت خریـد، مصـرف آب کمتـر نسـبت بـه سـایر 
محصـوالت تابسـتانه و همچنیـن اصـالح الگوی کشـت افزایش این سـطح از 

بـود. جـاری  سـال  در  کشـاورزان  درخواسـت های 

انجام طرح واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل
رئیـس اداره دامپزشـكی شهرسـتان فسـا گفـت: حـدود 34 هـزار قطعـه طیـور 

روسـتایی در دو مرحلـه علیـه بیمـاری نیوکاسـل واکسـینه مـی شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، مهدی 
خسـروی افـزود: در مرحلـه اول 17 هزار قطعه طیور واقع در 9روسـتا واکسـینه 
شـدند و در مرحلـه دوم کـه از دی مـاه آینـده آغـاز می شـود حـدود 17 هـزار 

قطعـه دیگـر نیز واکسـینه خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینكـه طـرح مذکـور کامال رایـگان و دولتی با واکسـن آشـامیدنی 
مقاوم به حرارت علیه بیماری نیوکاسـل انجام می شـود از روسـتاییان خواسـت 

کـه در طـول اجـرای این طرح بـا اکیپ های دامپزشـكی همـكاری کنند.
خسـروی بـا بیـان اینكـه نیوکاسـل از بیماری های ویروسـی واگیردار بـا تلفات 
بـاال اسـت، تصریـح کرد: به منظور آشـنایی روسـتاییان بـا عواقب ایـن بیماری 
از روش هـای آمـوزش چهـره به چهره، پخش تراکت و بروشـور های آموزشـی 

اسـتفاده شد.

ثبت بیش از 56 هزار کلنی زنبور عسل در فسا
رئیس اداره بهبود تولیدات دامی شهرسـتان فسـا گفت: طبق سرشـماری سـال 
جـاری، بالـغ بـر 56 هـزار و 800 کلنـی زنبـور عسـل بـا تولیـدی بالغ بـر 618 
هـزار و 591 کیلوگـرم عسـل در ایـن شهرسـتان بـه صـورت مـدرن نگهداری 

می شـود.
فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدجـواد جمالـزاده افـزود: تعـداد زنبـورداران ایـن شهرسـتان بیـش از 376 

اسـت. نفر 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: آمـار زنبـورداران نسـبت به سـال گذشـته 20 
درصـد افزایـش داشـته کـه وجـود باغ هـای مرکبـات و زراعـت کلزا در سـطح 

وسـیع در ایـن امـر تاثیر به سـزایی داشـته اسـت.
جمالـزاده تصریـح کـرد: برنامه ریـزی به منظور ایجـاد صنایع تبدیلی و وابسـته 
همـراه بـا افزایش کیفیـت درتولید عسـل و محصوالت جانبی، اشـتغال زایی در 

ایـن زمینه را افزایـش می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز:
شرکت سمیران سالمت شیراز کاندید صادر کننده 

نمونه ملی شد
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شـیراز گفت: شرکت سـمیران سالمت 
شـیراز، بـا صادراتـی به وزن پنـج هزار 
تـن شـامل 20 نـوع میـوه و تـره بار به 
ارزش یـك میلیـون و 843 هزار و 827 
دالر کاندیـد صـادر کننـده نمونـه ملی 

در سـال 98 اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت 
شـیراز،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کـرد:  تصریـح  سیروسـی  اهلل  ذبیـح 
داخـل  در  شـرکت  ایـن  بسـته بندی 
کشـور بـا ثبـت برند های لوفـان و ویت اسـتور انجام شـده که با یازده دسـتگاه 
تریلـی مجهـز بـه سـردخانه متعلق به شـرکت بـه بنـادر جهت صـادرات منتقل 

می شـود.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینكه محصوالت شـرکت سـمیران سـالمت شـیراز 
بـه کشـور های امـارات، عمـان و قطر صـادر می شـود، افـزود: نحـوه بازاریابی 
و فـروش در بازار هـای هـدف بـه صـورت حضـور در نمایشـگاه هـا و اعـزام 

هیئت هـای تجـاری اسـت.
وی اظهـار کـرد: ضایعـات ایـن شـرکت بـه دلیـل خریـد محصوالت بـا کیفیت 
بسـیار پاییـن بوده و کنسـانتره مسـتقیما از باغ هـا به واحد های کنسـانتره مانند 

دشـت نشـاط ارسـال می شود.
بـه گفته سیروسـی، این شـرکت بـا عقد قرارداد مسـتقیم با بیـش از 200 باغدار 

و کشـاورز اسـتان فارس گامی مهم در حذف واسـطه ها برداشـته اسـت.
مجیـد حسـنی مقـدم معـاون دفتـر تنظیـم بـازار وزارت جهـاد کشـاورزی و 
حمیدرضـا گیلـوری کارشـناس مسـئول بخـش بازرگانـی کشـاورزی و صنایـع 
تبدیلـی بـه منظور ارزیابی وضعیت شـرکت سـمیران سـالمت شـیراز در کسـب 

رتبـه برتـر ملـی از ایـن شـرکت بازدیـد کردند.
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

600 حلقه چاه مجاز در قیروکارزین
برقی می شود

دبیـر کار گـروه آب و کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز طـرح برقـی 
کـردن 600 حلقـه چـاه آب مجـاز کشـاورزی بـه منظـور نصـب الكتروپمپ در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح بـر اسـاس مـاده 12 قانـون رفع 
موانـع تولیـد و مصوبه شـورای اقتصاد با همكاری شـرکت های توانیـر و بهینه 

سـازی مصـرف سـوخت انجام خواهد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در حاشـیه نشسـت کار گـروه آب و کشـاورزی این شهرسـتان، 
افـزود: اولویـت ایجـاد شـبكه های بـرق بـا بهـره منـدی از یارانه هـای دولتی 
مشـمول آن دسـته از موتـور پمپ هایـی اسـت کـه دارای بیشـترین مصـرف 

سـوخت و کمتریـن خـط انتقال هسـتند. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینكه در ایـن طرح مسـیر های اصلـی منتهی 
بـه چاه هـای کشـاورزی واجـد پروانه بهره بـرداری معتبـر، خطـوط انتقال برق 
آن اجـرا می شـود، تصریـح کـرد: حداکثر فاصله مجـاز به منظور احداث شـبكه 
500 متـر طـول اسـت که هزینه مسـیر مـازاد بـر آن همچنین خریـد ملزومات 

مـورد نیـاز به عهده مشـترک خواهـد بود. 
اظهـار کـرد: کشـاورزان و  قیروکارزیـن  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
باغدارانـی کـه اسـامی آنـان در لیسـت اعالمـی شـرکت بهینه سـازی مصرف 
سـوخت نیسـت در ابتـدا بـه اداره آب شهرسـتان مراجعـه و پس از تائیـد پروانه 
بهره بـرداری چـاه کشـاورزی و طـی مسـیر قانونـی بـه ایـن مدیریـت معرفی 

شـوند.  می 
بـه گفتـه وی؛ مدیریت جهاد کشـاورزی پس از تهیه لیسـت متقاضیان نسـبت 
بـه ارسـال آن بـه سـازمان متبـوع خـود بـه منظـور معرفـی بـه شـرکت بهینه 

سـازی مصـرف سـوخت و بهره منـدی از طـرح مذکـور اقدام خواهـد کرد.
همتـی؛ کاهـش مصـرف سـوخت های فسـیلی، حفاظـت از مسـائل زیسـت 
محیطـی، توسـعه آبیـاری تحـت فشـار، کاهـش تـردد خودرو هـای ترابـری و 
کاهـش هزینـه تولید بـرای محصوالت کشـاورزی از مزایای اجـرای این طرح 

برشمرد. 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـا بیـش از 30 هزار هكتـار اراضی زراعـی و باغی آبی 
دارای 3000 حلقـه چـاه آب مجـاز بـوده کـه تا کنـون قریب بـه 1200 حلقه از 

ایـن چـاه ها به شـبكه برق متصل شـده اسـت. 
 

مایه کوبی توام تب برفكی و بروسلوز گاوی 
در قیروکارزین آغاز شد

رئیـس شـبكه دامپزشـكی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: طـرح مایـه کوبـی 
هم زمـان علیـه بیماری هـای تـب برفكـی و تـب مالـت در دام سـنگین از 
یازدهـم آبـان مـاه در ایـن شهرسـتان آغـاز کـه بـه مـدت 30 روز کاری ادامه 

خواهـد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد جـواد موسـوی افـزود: بهـای واکسـن ها بـا احتسـاب ارز یارانـه ای به 

عهـده دامـدار و اجـرت واکسـیناتور هـا کاماًل رایگان اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ عملیـات مایـه کوبـی توسـط مراکـز بخـش خصوصـی و بـا به 
کار گیـری دو اکیـپ مایـه کـوب در سـطح ایـن شهرسـتان انجـام می شـود.

 موسـوی تصریـح کـرد: مایـه کوبي هر واحـد دامـداري باید با یك سرسـوزن 

انجـام شـود و در صورت مشـهود بـودن هر نوع بیماري در هر دام، سـر سـوزن 
پـس از مایـه کوبي عوض مي شـود.

او بـا اشـاره بـه اینكـه تـب برفكي یك بیمـاري مخصـوص دام بـوده و احتمال 
سـرایت آن به انسـان بسـیار کم اسـت، گفـت: ایجاد تـب شـدید، آب ریزش از 
چشـم، وجـود کف در دهان و زخم شـدن دهان، سـم و لنگش حیـوان از عالیم 

بیمـاري تب برفكي هسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: بیماري تب مالت یا بروسـلوز یكـي از مهمترین 
بیمـاري هـاي مشـترک انسـان و دام محسـوب شـده کـه باکتري ایجـاد کننده 

بیمـاري طیـف وسـیعي از پسـتانداران را مبتـال می کند. 
وي افـزود: ایـن بیمـاري بـه علت ایجاد سـقط جنین در دام، کاهش تولید شـیر، 
عقیمـي و نازایـي دام هـاي مبتال و همچنیـن به علت ابتالي انسـان به بیماري 

تـب مالـت، همـواره از دو بعد اقتصادي و بهداشـتي مورد توجه قـرار مي گیرد.
موسـوی از دامـداران خواسـت بـراي اجـراي موفـق ایـن طـرح بـا گـروه هاي 
ایـن  بـه  دام هـا  ابتـالي  از  تـا  باشـند  داشـته  را  مایه کوبـي همـكاري الزم 
بیماري هـا جلوگیـري و در ایـن مـدت از وارد کـردن دام تـازه بـه مجموعـه 

دامـداري خـود داري کننـد.
تـب برفكـی یـك بیمـاري عفوني و بـه شـدت واگیردار دامي اسـت کـه باید از 

بـروز و شـیوع آن در بیـن دام هـا به وسـیله مایـه کوبي جلوگیـري کرد. 

بیمه محصوالت کشاورزی؛ 
ضامن ثبات در چرخه تولید

رئیـس اداره مدیریـت بحـران و کاهـش مخاطـرات بخش کشـاورزی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تامیـن پوشـش حمایتـی بـرای انـواع 
طبیعـی  حـوادث  از  ناشـی  خسـارت های  مقابـل  در  کشـاورزی  محصـوالت 
یـا قهـری نظیـر سـیل، تگـرگ و طوفـان و در نهایـت ثبـات در چرخـه تولیـد 
کشـاورزی تنهـا بـا فراگیـری بیمـه محصـوالت کشـاورزی محقـق می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
نـادر محمـودی در پایـان بازدیـد خود از بخش های مختلف کشـاورزی، آسـیب 
دیـده از تگـرگ و طوفـان مهـر مـاه در ایـن شهرسـتان افـزود: از آنجایـی کـه 
بخـش کشـاورزی بسـیار پرخطـر و در معـرض حـوادث طبیعـی و تنش  هـای 
محیطـی فـراوان بـوده، بیمـه یكـی از مهم تریـن ابزار هایی اسـت کـه می تواند 

کشـاورزان را بـه تولیـد دلگـرم و امیـدوار کند.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: بیمه محصـوالت کشـاورزی، ابـزار و مكانیزم 
مهمـی بـرای کاهش ریسـك اقتصادی در عرصه کشـاورزی اسـت و در کشـور 
مـا نیـز مسـئوالن از بیمـه محصـوالت کشـاورزی به عنـوان یك اسـتراتژی و 
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ابـزار بـرای تزریـق یارانـه به بخش کشـاورزی و حمایـت از تولیدکننـدگان این 
بخش اسـتفاده مـی کنند.

اینكـه در پـی وقـوع پدیده هـای جـوی تگـرگ و  محمـودی بـا اشـاره بـه 
طوفـان طـی مهر مـاه در قیروکارزیـن بیـش از 224 میلیارد تومان خسـارت به 
بخش هـای مختلـف کشـاورزی ایـن شهرسـتان وارد شـده اسـت اظهـار کرد: 
اقدامـات الزم جهـت بـرآورد و پرداخت خسـارت وارده به باغ هـا و مزارع تحت 

پوشـش بیمـه انجام شـده اسـت. 
به گفته وی؛ در راسـتای تامین اعتبار به منظور جبران بخشـی از خسـارت های 
وارده بـه کشـاورزان و باغـداران فاقد پوشـش بیمـه ای، گزارش هـای تفكیكی 
در حوزه هـای بـاغ، زراعـت، دام، زنبـور عسـل و تاسیسـات زیر بنایـی آماده که 
پس از تائید اسـتانداری به وزرای جهاد کشـاورزی و کشـور ارسـال شـده است. 

قیروکارزین پیشتاز در جذب اعتبار سیل 
فروردین 98

رئیـس اداره مدیریـت بحـران و کاهـش مخاطـرات بخش کشـاورزی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خصـوص کمك هـای بالعـوض خسـارت 
سـیل فروردیـن 98 نیـز بیـان کرد: اعتبـار تخصیصی بـه قیروکارزیـن درصدی 
از خسـارت واقعـی بـوده اسـت که بیـش از 20 درصـد اعتبار کل اسـتان فارس 

را در بـر مـی گیرد. 
وی افـزود: بـه منظـور پرداخـت و واریـز کمك هـای بالعـوض بـه حسـاب 
خسـارت دیـده گان دو موضـوع بایـد اجرایـی شـود کـه در مرحلـه اول رفـع 
اثـر سـوء سـیل گذشـته و بازسـازی و بازتوانـی در تولیـد محصول مـورد توجه 

بود.  خواهـد 
او الـزام آسـیب دیـدگان بـه بیمـه نمـودن محصـوالت کشـاورزی را گام بعدی 
در پرداخـت قسـط دوم کمك هـای بالعـوض دولت به خسـارت دیدگان سـیل 

فروردیـن 98 اعـالم کرد. 
محمـودی؛ در پایـان ضمـن تقدیـر از نماینـده عالـی دولـت در این شهرسـتان 
بـه دلیل تشـكیل کار گروه خسـارت سـیل 98 و نظارت بر حسـن اجـرای ثبت 
در سـامانه جامـع امـداد و بازسـازی دولت )سـجاد( گفـت: قطعا ثبـت اطالعات 
کار دشـواری بـوده کـه بـا تالش همـكاران ایـن مدیریـت محقق و بـه مرحله 

پرداخت رسـیده اسـت. 
جبـران  بـرای  ریـال  میلیـون   77 و  میلیـارد   289 مبلـغ  کنـون  تـا  دولـت 
خسـارت های سـیل 98 بـه بخـش کشـاورزی این شهرسـتان تخصیـص داده 
کـه مبلـغ 144 میلیـارد و 776 میلیـون و 555 هـزار ریال در قالـب کمك های 
بالعـوض بـرای کشـاورزان و دامداران خسـارت دیده توسـط کار گروه اسـتانی 

تائیـد و دسـتور پرداخـت آن صـادر شـده اسـت. 

پایش علف هرز در مزارع کلزا آغاز شد
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: 
علـف هـرز نـه تنهـا در مصـرف آب، نـور و مـواد غذایـی با کلـزا رقابـت کرده، 
بلكـه اختـالط بـذور علف  هـای هـرز هـم  خانـواده کلـزا، باعـث پاییـن آمـدن 
کیفیـت روغـن و کنجالـه می شـود، از ایـن رو بـه منظـور مدیریـت و کنترل به 

موقـع علف هـای هـرز، پایـش مـزارع کلـزا آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فالمـرزی در پنجمیـن سـتاد محصـوالت شـتوی بـه مروجیـن پهنـه 
توصیـه کـرد: توجـه ویـژه بـه وضعیـت رشـدی علف هـای هـرز بـرای کارآیی 

بیشـتر علف کش هـا الزم و ضـروری اسـت. 
 ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بـه منظـور کنتـرل علف های هـرز، اسـتفاده از 
روش های تلفیقی مانند آماده سـازی مناسـب زمین برای کاشـت و سـبز شـدن 
یكنواخـت بذرهـا، کشـت به موقـع، رعایت اصـول به زراعی، رعایـت میزان بذر 

مصرفـی و تراکـم بوتـه در واحد سـطح اهمیت دارد. 
بـه گفتـه وی؛ اسـتفاده از کود هـای ماکـرو و میكـرو بـه صورت پایه و سـرک 
بـرای تسـریع در رشـد گیـاه و مبـارزه مكانیكی بـرای کاهش تراکـم علف هرز 

از دیگـر روش هـای مبارزه تلفیقی هسـت. 
فالمـرزی اذعـان کـرد: در صـورت باال بـودن تراکـم علف  های هـرز در مزارع 
و ضـرورت مبـارزه شـیمیایی، کلـزا کاران از علـف کش هـای مناسـب ماننـد 
ترفـالن، سـوپر گاالنـت، فوکوس، لونتـرل، بوتیزان اسـتار و گل اسـتفاده کنند،

علف کش اکسی فلورفن تحت نظارت استفاده شود. 
فالمـرزی بـا اشـاره بـه تسـت موفقیـت آمیز علـف کش گل در سـال گذشـته 
در قیروکارزیـن و برخـی از دیگـر شهرسـتان های جنوبـی فـارس تاکیـد کـرد: 
مصـرف ایـن علـف کش به میزان 100 تا 150 سـی سـی در هكتار قادر اسـت 
علـف هـرز پنیـرک را به خوبـی کنترل کـرده که اسـتفاده از آن باید بـا نظارت 

کامـل کارشناسـان جهاد کشـاورزی انجام شـود. 
او در خصـوص علـف کـش ترفـالن گفـت: بـرای مبـارزه کلـی بـا علف هـای 
هـرز کلـزا، علف کـش ترفالن )ترایفلورالین 48 % امولسـیون( بـا دز دو لیتر در 
هكتـار قبـل از کاشـت توصیه می شـود که باید پـس از بسترسـازی روی خاک 

پاشـیده شـده و بالفاصله توسـط دیسـك یـا روتیواتـور با خاک مخلوط شـود.
بـرای گرفتـن نتیجـه مطلـوب از علف کـش ترفالن، خـاک مزرعـه باید عاری 
از کلـوخ بـوده، ترفـالن قـادر بـه کنترل علف هـای هرز هـم تیره کلزا نیسـت 

و گنـدم و جـو خـودرو را نیـز کنتـرل نمی کند. 

مسـئول حفظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن افزود: 
بـرای کنتـرل علف هـای هـرز باریـك بـرگ از جملـه گنـدم و جـو خـودرو در 
مـزارع کلـزا، ازسـموم باریـك بـرگ کـش سـوپر گاالنـت بـا دز یـك لیتـر در 
هكتـار یـا فوکـوس بـا دز دو لیتـر در هكتـار توصیه شـده که در مرحلـه 4 تا 6 

برگـی علف هـرز باید اسـتفاده شـود.
وی؛ بـا تاکیـد بـر اینكـه علـف کش بوتیـزان اسـتار کنتـرل کننـده علف های 
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هـرز پهـن بـرگ و باریـك بـرگ بـوده و بـه میـزان 2.5 لیتـر در هكتـار بـه 
صـورت پیـش رویشـی و بـدون نیـاز بـه اختـالط بـا خـاک مصرف می شـود، 
گفـت: ایـن علـف کـش، علف هـای هـرز هـم خانـواده کلـزا مثل خاکشـیر و 
کیسـه کشـیش را 100 درصد، خردل وحشـی و شـلمی را تا 50 درصد کنترل 

می کنـد. 
در صورتـی کـه محصـول کلـزا به انـدازه 5 درصد آلـوده به بذر خردل وحشـی 
باشـد، بـه دلیـل بـاال بـودن اسـید اوریـك، روغن تولیـد شـده از کلـزا کیفیت 

پایینـی داشـته و از نظـر بهداشـتی قابل مصرف نیسـت.
تـا کنـون بیش از 450 هكتار از مزارع این شهرسـتان به کشـت کلزا اختصاص 

یافته که نسـبت به سـال گذشـته افزایش 10 درصدی داشـته است. 

احداث طرح آبخوانداری تلخاب و کماسیج 
در قیروکارزین آغاز شد

رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: عملیات 
اجرایـی پـروژه کنتـرل سـیالب و آبخوانـداری تلخاب و کماسـیج بـا اعتبار ده 
میلیـارد ریـال و از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی در ایـن شهرسـتان 

آغاز شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی افـزود: ایـن پـروژه با حجـم عملیات سـنگی مالتی 
شـامل 2330 متـر مكعـب و حجـم عملیـات خاکـی 8550 متر مكعـب اجرایی 

خواهد شـد.
نظریـان مسـاحت حـوزه آبخیـز ایـن پـروژه را 629 هكتـار اعـالم و تصریـح 
کـرد: بـا تكمیـل و بهره بـرداری از ایـن بنـد تـا پایـان سـال جـاری مناطق و 

روسـتا های اطـراف ایـن حـوزه از بـرکات آن بهـره منـد خواهنـد شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن پروژه آبخیزداری سـالیانه قادر به ذخیـره و جمع آوری 450 

هـزار متر مكعـب آب خواهد بود. 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیـرو کارزیـن بـا اشـاره 
بـه اینكـه از مزایـای اجـرای پـروژه مذکـور، حـل دغدغه هـای عشـایر منطقه 
تلخـاب اسـت، ابـراز امیـدواری کـرد بهره بـرداران، عشـایر و سـاکنین منطقـه 
پـس از تكمیـل ایـن پروژه بـه عنـوان ذی نفعان اصلـی در حفـظ و مراقبت از 

ایـن طـرح مشـارکت کنند. 
قیروکارزیـن در سـنوات اخیـر بـا خشكسـالی های پـی در پـی مواجه شـده که 
اجـرای طرح هـای کنتـرل سـیالب و آبخوانـداری مهمترین و سـریع ترین راه 

کار ممكـن بـرای کاهـش اثرات ایـن پدیده اقلیمی اسـت. 

توسعه بیمه گندم و کلزا ضرورتی انكار ناپذیر
ناظـر صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزی در شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره 
بـه اینكـه در کشـور مـا هر سـال حـوادث قهـری از جمله سـیل، خشكسـالی، 
طوفـان، زمیـن لـرزه، سـرما، یخبنـدان و تگـرگ خسـارت  های زیـادی بـه 

بخش  هـای کشـاورزی وارد مـی کنـد، گفت: بـا توجه بـه نقش محـوری تولید 
گندم و کلزا در کشـور توسـعه بیمه ایـن محصوالت ضرورتی انكارناپذیر اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمدعلی قاسـمی که مهمان ویژه پنجمین نشسـت سـتاد محصوالت شـتوی 
بـود، افـزود: از آنجایـی که گندمـكاران و کلـزاکاران عمومًا از آسـیب پذیر ترین 
اقشـار کشـاورزان هسـتند، ترویـج و توسـعه بیمـه در ایـن قشـر حائـز اهمیـت 

خواهـد بود. 
بـه گفتـه وی؛ افزایش حداکثری سـطح بیمـه گندم و کلزا موجـب کاهش خطر 
تولیـد ایـن محصـوالت و در صـورت بروز حادثـه، کشـاورزان با بهـره مندی از 

غرامت هـای پرداختـی امـكان بازگشـت به چرخـه تولید را خواهند داشـت. 
قاسـمی تصریـح کـرد: بـه منظـور ایجاد بسـترهای الزم بـرای ترویج و توسـعه 
بیمـه کشـاورزی بـه عنوان یـك اولویت مهم آمادگـی همكاری با کارشناسـان، 
معتمدیـن و کلیـه افـراد حقیقـی و حقوقـی در قالـب یـك تفاهـم نامـه مدون و 

منسـجم داریم. 
ناظـر صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی در این شهرسـتان با اشـاره به آغاز 
فصـل کاشـت کلـزا و گنـدم گفـت: زمـان بیمـه پذیری کلـزا و گنـدم محدود و 
تـا قبـل از وقـوع عوامـل خسـارت زا اسـت از ایـن رو کشـاورزان باید در اسـرع 

وقـت اقـدام کنند. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اعمـال تخفیف حـق بیمه بـه دلیل عـدم دریافت 
خسـارت از دوره هـای قبل بـرای یك محصـول، اظهار کرد: به منظور تسـهیل 
بیمـه گـری محصـوالت کشـاورزی امكان تقسـیط حق بیمه سـهم بیمـه گذار 

و همچنیـن تهاتـر آن با مطالبات گذشـته مقدور اسـت. 
بـرآورد می شـود در سـال زراعـی جـاری قریـب بـه 4500 هكتـار از مـزارع 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـه کشـت کلـزا و گنـدم اختصـاص داشـته باشـد کـه 
توسـعه پوشـش بیمـه ای در ایـن سـطح از مهـم تریـن اولویت هـای صنـدوق 
بیمـه محصوالت کشـاورزی و مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان اسـت. 

تخصیص بیش از 280 میلیارد ریال به بخش 
کشاورزی قیروکارزین

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: دولت تا کنـون مبلغ 289 
میلیـارد و 77 میلیـون ریـال بـه منظور جبران خسـارت های سـیل سـال جاری 

بـه بخش کشـاورزی این شهرسـتان تخصیص داده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی با اشـاره بـه اینكـه 1395 فقره گزارش بـرآورد خسـارت به تائید 
کار گـروه شهرسـتانی رسـیده، افـزود: از اعتبـار تخصیصی مبلـغ 144 میلیارد و 

300 میلیـون و 500 هـزار ریـال در قالـب تسـهیالت ارزان قیمت به 
بانك های عامل ابالغ شده است. 

بـه گفتـه وی؛ بر اسـاس آخرین گزارشـات تهیه شـده از بانك ها بیـش از 107 
میلیـارد و 403 میلیـون ریـال از اعتبـار تسـهیالتی به خسـارت دیـدگان بخش 

باغبانـی، امـور دام و زنبـور عسـل پرداخـت و جذب آن پایـان یافت. 
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ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بیـش از مبلـغ 144 میلیـارد و 776 میلیـون 
ریـال نیـز در قالـب کمك هـای بالعوض برای کشـاورزان و دامداران خسـارت 
دیـده توسـط کار گـروه اسـتانی تائیـد و دسـتور پرداخت آن صادر شـده اسـت. 
همتـی بـا بیـان اینكـه پرداخـت کمـك بالعـوض پـس از طـی مراحـل الزم 
توسـط ایـن مدیریـت انجام می شـود، بیـان کـرد: کمك های بالعـوض در دو 

مرحلـه بـه حسـاب آسـیب دیـدگان واریز خواهد شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن تاکیـد کـرد: ایـن مدیریـت 
علـی رغـم کمبـود نیـروی انسـانی، در ماه هـای گذشـته تـالش حداکثـری 
خـود را معطـوف بـه سـاماندهی پرونده هـای خسـارت و معرفـی مشـمولین به 

بانك هـای عامـل نمـوده اسـت. 
وی؛ از شـعب بانك هـای کشـاورزی، ملـی، ملـت، صـادرات، سـپه و توسـعه 
تعـاون شهرسـتان قیروکارزیـن بـه دلیـل همـكاری در پرداخت این تسـهیالت 
تقدیـر کـرد و متذکـر شـد: که رونـد اجرایـی در بانك هـای مختلف بر اسـاس 

دسـتورالعمل های ابالغـی از سرپرسـتی های آنهـا انجـام می شـود. 
و  بخشـداران  کـرد:  اظهـار   ،98 فروردیـن  سـیل  خسـارت  گـروه  کار  دبیـر 
نماینـدگان اداره امـور عشـایر، نظـام مهندسـی کشـاورزی، بانـك کشـاورزی، 
تشـكل کشـاورزی، صندوق بیمـه محصوالت کشـاورزی، روسـای مراکز جهاد 
کشـاورزی و اداره دامپزشـكی در کار گروه خسـارت سـیل عضویت داشـته که 

جلسـات آن بـه ریاسـت فرمانـدار شهرسـتان برقـرار بـوده اسـت. 
بـر اسـاس تصویـب نامـه هیئـت وزیـران سـقف تسـهیالت ارزان قیمـت و 
کمك هـای بالعـوض بـرای هر هكتـار باغ یك صـد میلیون ریال، دام سـبك 
ده میلیـون ریـال و هـر کلنـی زنبـور عسـل چهـار میلیـون و 500 هـزار ریـال 

 . هست

شمارش 98 هزار کلنی زنبور عسل 
در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از شـمارش بالـغ بـر 98 هـزار 
کلنـی زنبـور عسـل طی سرشـماری سراسـری سـال جـاری در این شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: ایـن تعـداد کلنـی در قالـب 534 زنبورسـتان بـا تولیـدی بالغ 
بـر سـاالنه 2400 تن عسـل در سـامانه جامع پهنـه بندی و مدیریـت داده های 

کشـاورزی کشـور ثبت شـده است. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی با اشـاره بـه افزایـش 30 درصدی آمـار کلنی های زنبور عسـل 
نسـبت بـه سـال گذشـته، افـزود: زنبـورداران بومی ایـن شهرسـتان 307 واحد 
زنبورسـتان بـا تعـداد 46 هـزار و 880 کلنی زنبور عسـل، زنبـورداران بومی این 

شهرسـتان هستند.
 بـه گفتـه وی؛ تعـداد واحد هـای فعـال زنبـور داری و کلنی هـای زنبور عسـل 
بومی نسـبت به سـال گذشـته رشـد نزدیـك بـه 50 درصـدی دارد و تعداد کل 

شـاغلین در واحد هـای سرشـماری شـده بیـش از 700 نفر اسـت. 
قیروکارزین قطب پرورش زنبورعسل در جنوب کشور

ایـن مقام مسـئول بـا تاکید بر اینكـه قیروکارزین پذیـرای زنبـورداران از نواحی 
مختلـف فـارس و دیگر اسـتان ها از جملـه اصفهان، چهار محـال و بختیاری و 
قـم اسـت، اظهـار کـرد: 227 واحد زنبـورداری مهاجر بـا 52 هزار کلنـی در این 

شهرستان اسـتقرار دارند. 
او وجـود پتانسـیل های طبیعـی ماننـد جنگل هـای کنـار، باغ هـای مرکبـات، 
زراعت هـای مختلـف و همچنیـن اقلیم معتـدل در فصول پائیز و زمسـتان را از 
دالیـل عمـده کوچ پائیزه زنبـورداران غیر بومی به قیروکارزین و رشـد اشـتغال 

در ایـن زمینه دانسـت. 
همتـی با اشـاره به اینكه سرشـماری زنبورسـتان هـا اصلی ترین مبنـای آماری 
بـرای تصمیـم گیری های کالن در حوزه پرورش زنبورعسـل اسـت، بیان کرد: 
مشـارکت در طـرح هویـت بخشـی بـه کار زنبـورداری، صـدور و تمدیـد مجوز 

فعالیـت، دریافـت هـر گونه خدمـات فنی یا تسـهیالت ضروری اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن دسـتیابی به اطالعـات میزان 
تحصیلـی  سـطح  اسـتقرار،  محل  هـای  کلنی هـا،  تعـداد  تولیـدی،  عسـل 
زنبـورداران، تعـداد شـاغلین و مسـائل و مشـكالتی کـه زنبورداران بـا آن روبرو 

هسـتند را از دیگـر اهـداف ایـن سرشـماری بـر شـمرد. 
توسـعه تشـكل های خصوصـی یـا تعاونـی در زیر بخـش پرورش زنبور عسـل 
و ایجـاد صنایـع وابسـته همـراه بـا افزایـش کیفیـت در تولیـد عسـل و دیگـر 
محصـوالت ثانویـه زنبـور عسـل مـی تواند گامـی موثـر در رونق تولیـد، ایجاد 
اشـتغال پایـدار، ارزش افـزوده و تسـهیل فروش محصـوالت زنبورداران باشـد. 

اجرای طرح پایش و مراقبت از بیماری مشمشه 
در اسب داری ها

رئیـس شـبكه دامپزشـكی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: طرح پایـش بیماری 
مشمشـه بـا نمونـه گیری از خـون در اسـب داری هـای قیروکارزین آغاز شـده 

است.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد جـواد موسـوی افزود: پایـش و مراقبت از بیماری مشمشـه در اسـب ها 
پـس از اخـذ رضایـت و تعهـد کتبی از اسـب داران طـی دو مرحله بـا فواصل 6 

ماهـه انجام خواهد شـد.
بـه گفتـه وی؛ تـا بـه حـال بهتریـن روش کنتـرل و پیشـگیری از ایـن بیماری 
شناسـایی حیوانـات آلـوده بـه عامـل بیمـاری اسـت کـه بـه این منظور تسـت 

سـرمی تشـخیصی انجـام می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینكـه مشمشـه یـك بیمـاری مشـترک بین 
انسـان و دام اسـت، اظهـار کـرد: خطـر انتقـال بیمـاری بـه افـراد در تمـاس 
مسـتقیم بـا دام آلـوده وجود دارد و در تك  سـمی های حسـاس باعـث تلفات و 

صدمـات اقتصـادی شـدید بـه صنعـت پـرورش اسـب مـی زند.
موسـوی تصریـح کـرد: مشمشـه یك بیمـاری عفونی و مشـخصه آن تشـكیل 
زخم هایـی در دسـتگاه تنفـس فوقانـی و پوسـت اسـت و بـا توجـه بـه اهمیت 

بیمـاری در انسـان، دام  هـای مبتـال بعـد از شناسـایی باید معدوم شـوند.
رئیس شـبكه دامپزشـكی شهرسـتان قیروکارزین تاکید کرد: هیچ نوع واکسـن 
موثـری جهـت پیشـگیری از بیمــاری، به بازار عرضه نشـده اسـت و مهمترین 
راه کنتـرل و ریشـه کنـی ایـن بیماری شناسـایی و حذف حیوانات آلـوده خواهد 

بود.
رعایـت شـرایط قرنطین هـای، ضدعفونی نواحـی آلوده و جلوگیـری از هر گونه 

تـردد غیر مجـاز دام از مهمتریـن روش  های مهار این بیماری اسـت.
اسـب داران بـه منظـور مشـارکت در ایـن طرح و بهـره مندی از آن مـی توانند 
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بـا مراجعـه حضـوری بـه شـبكه دامپزشـكی ایـن شهرسـتان نسـبت بـه ثبت 
درخواسـت خـود اقـدام کنند که در این راسـتا تـا کنون از 12 راس اسـب خون 

گیری شـده اسـت.

اشتغال زایی با پرورش گیاهان زینتی توسط بانوی 
کارآفرین استان فارسی

بانـوی جوانـی از اسـتان فـارس بـا پـرورش گیاهـان زینتـی عـالوه بـر درآمد 
زایـی بـا آمـوزش بـه سـایر بانوان زمینـه اشـتغال بـرای 280 نفر فراهـم کرده 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
زهـرا اکبـری از اهالـی این شهرسـتان فارغ التحصیل رشـته کشـاورزی اسـت 
که در سـال 96 همراه با سـایر دانشـجویان نمایشـگاه گل و گیاهی در دانشگاه 
برپـا نمـوده کـه در اسـتان فارس مقام نخسـت و در کشـور مقام دوم را کسـب 

کردند.
او مـی گویـد؛ سـود خوب حاصـل از فروش گل و گیـاه در آن نمایشـگاه باعث 
شـده کـه از شـهریور 96 پس از فـارغ  التحصیلی کار پـرورش گل و گیاه زینتی 

را در پارکینـگ منزل شـروع کند.
اکبـری؛ هـم اکنـون یـك گلخانـه 400 متـری دارد کـه عـالوه بـر گیاهـان 
زینتـی، گیاهـان دارویـی، آلوئـه ورا، نشـاء صیفی جـات و قـارچ نیـز پـرورش 

دهد. مـی 
ایـن بانـوی کارآفریـن؛ از اینكـه با همـكاری بسـیج سـازندگی و اداره آموزش 
و ترویـج جهـاد کشـاورزی بـرای سـایر بانـوان شهرسـتان قیروکارزیـن زمینه 

کسـب درآمـد ایجـاد کـرده اظهار خرسـندی مـی کند.
ایـن بانـوی 27 سـاله در فصـول بهـار و پاییـز از فـروش گل هـا ماهیانـه 15 
میلیـون تومـان و در فصـول تابسـتان و زمسـتان ماهیانـه 6 میلیـون تومـان 

درآمـد دارد.
ایـن بانـوی کارآفریـن کار خـود را از پارکینـگ منـزل خـود شـروع کـرده و با 
تـالش خـود اکنـون پـس از گذشـت دو سـال دارای بزرگتریـن گلخانـه گل و 
گیـاه زینتـی در شهرسـتان قیروکارزیـن اسـت و بـه گفتـه او با راه انـدازی این 
گلخانـه بـه صـورت مسـتقیم بـرای پنج نفـر و بـه صـورت غیرمسـتقیم برای 

چنـد صـد نفر اشـتغال زایـی کرده اسـت.

حق بیمه های باالتر از پنج میلیون ریال 
تقسیط می شود

فـارس گفـت:  اسـتان  بانـك کشـاورزی  مدیریـت شـعب  ای  بیمـه  معـاون 
کشـاورزان مـی توانند حـق بیمه محصوالت زراعـی بیش از پنـج میلیون ریال 
و محصـوالت باغـی بیـش از 10 میلیـون ریال را در سـه قسـط پرداخت کنند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
پژمـان پزشـكی در گردهمایـی اعضـای کار گـروه بیمه محصوالت کشـاورزی 
شهرسـتان قیروکارزیـن افـزود: ایـن امـكان بـه منظـور توسـعه بیشـتر بیمـه 

محصـوالت کشـاورزی در هیـات مدیـره صنـدوق بیمـه کشـور تائیـد و ابـالغ 
است.  شـده 

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: کشـاورزان و باغـداران تـا سـه سـال متوالـی 
مشـمول تخفیـف عـدم خسـارت تـا سـقف 60 درصد خواهند شـد که در سـال 

زراعـی جدیـد اعمـال می شـود.
بـه گفتـه وی، میـزان تخفیـف عدم خسـارت مـد نظـر در سـال اول 20 درصد، 

سـال دوم 40 درصـد و حداکثـر در سـال سـوم 60 درصـد خواهـد بود. 
پزشـكی؛ از آغـاز بیمـه گـری تنـه درخـت نیـز خبـر داد و تصریـح کـرد: تنـه 
درختـان مرکبـات از یـك سـاله بـا حداکثـر تعهـد 120 میلیـون ریال بـرای هر 

هكتـار قابلیـت اجـرا دارد. 

 معـاون بیمـه ای مدیریـت شـعب بانـك کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره 
بـه پیگیـری اصـالح حداکثـر زمـان مجـاز برداشـت محصـوالت باغـی تحـت 
پوشـش بیمـه در قیروکارزیـن، بیـان کـرد: بـا اقدامـات انجـام شـده ایـن زمان 
افزایـش یافتـه کـه پـس از تایید ن هایـی صندوق بیمه کشـور در سیسـتم بیمه 

محصـوالت کشـاورزی نیـز تغییـر خواهـد کرد.
وی؛ ابـراز امیـدواری کـرد زمـان بیمـه پذیـری محصـوالت باغی نیز بـه زودی 
اصـالح شـده تـا بتـوان بـا انجـام آن در دی و بهمـن مـاه، حداکثر خطـرات در 

فروردیـن ماه را پوشـش داد. 
کار گـروه بیمـه محصوالت کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بـه دلیل اهمیت 
موضـوع بـا حضور علی محمـد کریمی فرمانـدار؛ عنایت اهلل اکبـری امام جمعه؛ 
مهـدی همتـی مدیر جهاد کشـاورزی و یاسـین احمدی رئیس بانك کشـاورزی 

در فرمانداری این شهرسـتان تشـكیل شد. 
 

تعیین تكلیف مشترکین موقت خدمات عمومی 
در مستحدثات غیر مجاز

رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با 
اشـاره بـه ابالغ قانون مجازات اسـتفاده کننـدگان غیر مجـاز از خدمات عمومی 
)آب، بـرق و...( و عنایـت بـه مـاده 4 قانـون مذکـور و تبصره هـای آن گفـت: 
تمامـی کشـاورزانی کـه از تاریـخ پنجم مـرداد مـاه 1396 اقدام به اخذ انشـعاب 
غیـر دائـم نمـوده انـد تا پایـان آذر مـاه باید بـه جهاد کشـاورزی مراجعـه کنند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد حیـدری افـزود: بهره بـرداران بایـد بـه منظور تعییـن تكلیف، نسـبت به 
تشـكیل پرونـده و اخـذ مجـوز الزم مبنی بر ضـرورت تغییر کاربـری مجاز اقدام 
نماینـد چـرا کـه تامین موقـت خدمات موضـوع مـاده 4 آن قانـون، موجد حقی 

نیست.  مشـترکین  برای 
ایـن مقام مسـئول تصریح کرد: بر اسـاس حكـم ماده 4 قانون مجازات اسـتفاده 
کننـدگان غیـر مجـاز از خدمـات عمومـی، برقـراری انشـعاب غیر دائـم خدمات 
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عمومـی بـرای مسـتحدثات غیر مجـاز تا تعیین تكلیـف قانونی از سـوی مراجع 
ذی ربـط صرفـا بـرای رفع حداقـل نیاز خدمـات عمومی و جلوگیری از اسـتفاده 
غیـر مجـاز وضـع شـده اسـت از ایـن رو مانـع قلـع و قمع سـاخت و سـاز های 

غیـر مجاز نخواهـد بود. 
وی اظهـار کـرد: دسـتگاه های خدمات رسـان ملزم بـه ارائه خدمت به سـاخت 
و سـاز های غیـر مجـاز نبـوده و ارائـه ایـن خدمـات و تاسیسـات زیـر بنایی در 

اراضـی کشـاورزی منـوط بـه اخذ نظـر موافق کمیسـیون مربوطه اسـت. 
حیـدری ضمـن تاکیـد بر اینكه در صورت عدم جلوگیری از سـاخت و سـاز های 
غیـر مجـاز یـا عـدم تعییـن تكلیـف قانونـی آن طی سـه سـال از تاریـخ ابالغ 
حسـب قانـون بـا متخلفین رفتـار خواهد شـد، توضیـح داد: با توجه بـه انقضای 
مهلـت سـه سـاله در تیـر مـاه 1399 در صـورت عـدم مراجعه و تعییـن تكلیف، 
نسـبت بـه اعالم جرم موضـوع ماده 3 اصالحـی قانون حفظ کاربـری اراضی و 

زراعـی بـاغ ها بـه دادگاه کیفـری این شهرسـتان اقدام خواهد شـد. 
بـه موجـب مـاده 8 الحاقـی سـال 1385 قانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و 
بـاغ هـا، صـدور هـر گونه مجـوز یا پروانه سـاخت و تامیـن و واگـذاری خدمات 
زیـر بنایـی ماننـد آب، بـرق، گاز و تلفـن صرفا پـس از تائید کمیسـیون موضوع 

تبصـره 1 مـاده 1 قانـون مزبـور بـر ضرورت تغییـر کاربری مجاز اسـت.

میكروسكوپ دیجیتال به قیروکارزین رسید

مسـئول حفـظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از خرید 
و نصـب یك دسـتگاه میكروسـكوپ دیجیتـال Dino lite در ایـن واحد خبر داد 
و گفـت: میكروسـكوپ دیجیتالی دسـتگاهی اسـت که از یـك دوربین دیجیتال 

تشـكیل شـده که بـه یـك کامپیوتر متصل می باشـد. 
 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین، شهرام 
فالمرزی افزود: زمانی که میكروسكوپ به کامپیوتر متصل است تصاویری که 
از طریق چشمی میكروسكوپ دیده می شوند بر روی مانیتور کامپیوتر نیز قابل 

مشاهده است.
به گفته وی؛ نصب این دستگاه در راستای اهداف آموزشی، تحقیقاتی و شناسایی 
دقیق آفات و امراض نباتی انجام شده که این تصاویر توسط کامیپوتر قابلیت 

ذخیره شدن داشته و برای تهیه آرشیو و مستند سازی مناسب خواهد بود.
فالمـرزی ضمـن اشـاره بـه نـور مناسـب، قابلیـت قطـب بنـدی و ابزار هـای 
حرفـه ای انـدازه گیـری در ایـن میكروسـكوپ، تصریح کـرد: در حالت عادی 
بزرگنمایـی 20 تـا 50 برابـر را می تـوان بـا ایـن میكروسـكوپ تجربـه کـرد 
کـه بـا نزدیـك کـردن به سـوژه مورد نظـر این مقـدار تـا 200 برابـر افزایش 

می یابـد. 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین اظهار 
کـرد: بـا بـه کارگیـری ایـن میكروسـكوپ عـالوه بـر معرفـی دقیـق آفـات و 
امـراض نباتـی بـه مروجین پهنـه و کارشناسـان این مدیریت، امكان تشـخیص 
بـه موقـع آفـات و نیـز مرحله رشـدی آفـات و تعیین دقیـق زمان مبارزه میسـر 

خواهـد بود.

 او بـا بیـان اینكـه گفـت: کشـف و شناسـایی بـه موقـع آفـات در محصـوالت 
کشـاورزی، میـزان مصـرف سـموم را کاهـش مـی دهـد افـزود: تكنیك هـای 
مختلـف بـرای کشـف و شناسـایی آفت ها وجـود دارد که پـردازش تصویر یك 

مـورد از مهمتریـن آن ها اسـت.
اعمـال  و  دینامیـك  یـا  اسـتاتیك  تصویـر  گرفتـن  تصویـر شـامل  پـردازش 
تكنیك هـای پیـش پـردازش مختلـف برای تصویر بـوده، تا سـوژه در تصویر یا 
حرکـت در مـورد تحلیل ویدیویی برجسـته شـده و آشـكار شـود، درصورتی که 

تصاویـر حاصـل از ویدیـو باشـند بـه صـورت دیجیتالـی خواهنـد بود. 

فرسایش، مهم ترین چالش 
مدیریت پایدار خاک

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره بـه اهمیـت خاک در 
عرصـه تولیـد و نقـش حیاتـي آن گفـت: فرسـایش، مهمترین چالش در مسـیر 

مدیریـت پایـدار خاک اسـت. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در همایـش مدیریت پایـدار خاک افـزود: روش های حفاظت 
از خـاک در فهـم دقیـق از تئـوری فرسـایش و شناسـایی انـواع آن نهفتـه 

است. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: کنترل پوشـش گیاهـي در مراتـع و آبراهه ها، 
کشـاورزی حفاظتـی بـا اسـتفاده از روش های کم یا بـی خاک ورزی، اسـتفاده 
از بقایـاي گیاهـي در زراعت، مالچ پاشـي و رعایت تنـاوب گیاهي از روش های 

حفاظت از خاک هسـتند. 
همتـی، از احـداث بندها، شـیب شـكن ها، تراس بندي، باد شـكن ها و کشـت 

نـواري نیـز بـه عنوان دیگـر راه های جلوگیری از فرسـایش خـاک نام برد.
بـه گفتـه وی، خـاک بـه عنوان یكـي از بـا ارزش تریـن منابع حیاتي بـوده که 
رشـد گیاهـان را تضمیـن کرده و بیـش از 97 درصـد نیازهاي غذایـي جهان را 

کند.  مـي  برآورده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کـرد: خاک تامیـن کننده 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق عناصـر غذایي  مـورد نیـاز گیاه  بـوده که بـه صورت 

محلـول در خـاک در دسـترس گیاه اسـت.
او تاکیـد کـرد: هـر خاک یـك قابلیـت و توانایی ویـژه برای تولیـد محصوالت 
خاصـی را دارد کـه دخـل و تصـرف در بافـت آن باعـث تخریـب خـاک و عدم 

بهـره وری در تولیـد محصـوالت کشـاورزی در بلنـد مدت خواهد شـد.

احداث باغ فقط درخاک های دارای بافت مناسب
همتـی خـاک ریـزی در اراضـی به منظـور بهبود بافـت خاک را عامـل تخریب 
خـاک عنـوان کـرد و گفت: بهره بـرداران صرفا مجـاز به احداث بـاغ در اراضی 
دارای بافـت خـاک مناسـب بـوده و هـر گونـه خاک بـرداری و خـاک ریزی به 

منظـور تغییـر بافـت، موجب فرسـایش خاک می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهار کرد: از نظـر علمي، خاک 
را جـزو منابـع طبیعـي تجدیـد شـونده قـرار داده انـد امـا بـا توجه بـه روند کند 

تشـكیل، در عمـل جـزو منابـع طبیعـي غیـر قابل تجدیـد به شـمار مي آید.
علـي رغـم اهمیت حیاتـي خاک بـراي ادامه بقـای آدمي، معضلي جـدي آن را 
تهدیـد مـي کنـد و آن چیـزي نیسـت جز پدیـده فرسـایش که آن را مـي توان 

بـه عنـوان بحرانـي جدي تلقـي نمود. 
همایـش مدیریـت پایـدار خاک با هـدف ارائه راه هـای جلوگیري از فرسـایش، 
تخریـب، کاهـش حاصلخیـزي و آلودگـي خاک بـه مناسـبت روز جهانی خاک، 
بـا حضـور جمعـی از کارشناسـان، بهره بـرداران و عالقـه منـدان این حـوزه در 

محـل مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین برگزار شـد. 
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

مدیر جهاد کشاورزی کازرون خبر داد:
صدور 36 مجوز صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش 

کشاورزی طی سال جاری
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: از ابتدای سـال جاری تاکنون 
36 واحـد موافقـت اصولـی بـا ظرفیـت 36 هـزار و 600 تن در این شهرسـتان 

صادر شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی افـزود: از ایـن تعداد 6 جـواز تأسـیس در زمینه های بسـته بندی مواد 
غذایـی و خشـكبار، خرمـا و سـردخانه دومـداره بـا ظرفیـت 9550 تـن صـادر 

شـده است.
بـه گفتـه وی؛ جـواز تاسـیس صنایـع یكـی از مهمتریـن و پـر متقاضـی ترین 
مجوز هـای کسـب و کار و تولیـد اسـت و نقـش مهـم و پررنگی در اشـتغال و 

تولید داخلـی دارد.
رشـیدی تصریـح کـرد: کلیـه درخواسـت  های صـدور مجـوز، موافقـت اولیـه، 
جـواز تاسـیس و تمدیـد و... با مراجعـه بـه سـامانه https://eagri.maj.ir قابل 

اسـت. انجام 

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کازرون 
گشایش یافت

صنـدوق شهرسـتانی حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
بـا سـرمایه اولیـه ده میلیـارد ریـال و عضویت 103 سـهام دار گشـایش یافت.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، عضو 
هیئـت مدیـره صنـدوق حمایت از سـرمایه گذاری بخش کشـاورزی کشـور در 
مراسـم انتخـاب هیئـت مدیـره ایـن صنـدوق در کازرون گفت: در حـال حاضر 
151 صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی با سـرمایه 20 هـزار میلیارد 

ریال در کشـور فعالیـت دارند.
علیرضـا اشـرفی افـزود: تاکنـون مبلغ ده هـزار میلیارد ریال تسـهیالت از محل 
اعتبـارات ایـن صنـدوق هـا بـه 120 هـزار نفـر از افـراد حقیقی پرداخت شـده 

است.
مراسـم انتخـاب هیئـت مدیـره صنـدوق شهرسـتانی حمایـت از توسـعه بخش 
کشـاورزی کازرون بـا حضـور عـوض علیـزاده عضو هیئـت مدیـره و قائم مقام 
مدیـر عامـل و علیرضـا اشـرفی عضو هیئت مدیـره صندوق حمایت از سـرمایه 
گـذاری بخـش کشـاورزی کشـور و جعفر صبـوری پور معـاون برنامـه ریزی و 

امـور اقتصـادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

کشت چغندرقند پاییزه ؛
راه کار مبارزه با بحران کمبود آب

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
کازرون گفـت: کشـت چغندرقنـد 
پاییـزه در 70 هكتـار از زمین  های 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان آغـاز 
پیش بینـی  کـه  اسـت  شـده 
 100 بـه  میـزان  ایـن  می شـود 

هكتـار افزایـش یابـد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
حمیـد  کازرون،  شهرسـتان 
رشـیدی افزود: کشـت چغندر قند 
پاییـزه بـه عنـوان یـك محصول 

مناسـب در تغییـر الگـوی کشـت می توانـد گزینـه مناسـبی بـرای بهره گیری از 
باشـد. آب  کمبـود  بحـران  بـا  مقابلـه  و  زمسـتانه  و  پاییـزه  بارندگی  هـای 
جایگزیـن  کشـت  عنـوان  بـه  پاییـزه  قنـد  چغنـدر  کشـت  کـرد:  اظهـار  وی 
بـا محصـوالت کـم آب بـر بـا هـدف اجـرای سیاسـت  های اسـتفاده بهینـه و 

می شـود. انجـام  کازرون،  شهرسـتان  در  آب  مصـرف  در  صرفه جویـی 
بـه گفتـه رشـیدی؛ در کشـت چغنـدر قنـد پاییـزه نسـبت به کشـت بهـاره این 

محصـول، 50 درصـد در مصـرف آب صرفـه جویـی می شـود.
ایـن مقام مسـئول تصریـح کرد: برای تشـویق کشـاورزان به کشـت چغندرقند، 
افـزون بـر خریـد تضمینـی ایـن محصـول توسـط کارخانـه قنـد کمك  هـای 
دیگـری از جملـه بـذر، کـود و کمـك نقـدی در اختیـار کشـاورزان قـرار داده 

می شـود.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

کسب رتبه اول تولید محصول گواهی شده
 پیاز در کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: 20 نفـر از کشـاورزان ایـن 
شهرسـتان موفـق بـه اخـذ نشـان کاربـرد حـد مجـاز آالینـده هـا و اسـتاندارد 
تشـویقی در محصـول پیـاز شـدند کـه این امـر منجر به کسـب رتبـه اول تولید 

محصـول گواهـی شـده پیـاز شهرسـتان کـوار در اسـتان فـارس شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، محمد 
تلفیقـی محصـول  افـزود: اجـرای دقیـق فراینـد مدیریـت  جعفـر ملـك زاده 
و  کشـاورزی  جهـاد  کارشناسـان  نظـارت  تحـت  پیـاز  مـزارع  از  تعـدادی  در 
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کلینیك هـای گیاهپزشـكی و در ن هایـت ارسـال نمونـه هـا بـه آزمایشـگاه و 
سـنجش باقیمانـده سـم و کـود، ایـن امـر مهـم تحقـق یافـت.

وی تصریـح کـرد: کشـاورزان این شهرسـتان موفق به دریافت 26 مـورد پروانه 
کاربـرد کـد حـد مجاز آالینـده هـا در محصوالت گوجـه فرنگی، سـیب زمینی، 
پیـاز، بادمجـان و انگـور از انجمـن صنفـی کلینیك هـای گیاهپزشـكی اسـتان 
فـارس شـده و دو بهره بـردار هم موفق به دریافت اسـتاندارد تشـویقی در سـال 

زراعی 98-97 در این شهرسـتان شـده اسـت.
بـه گفتـه ملـك زاده؛ پیـش از ایـن تولیـد کننـدگان ایـن شهرسـتان موفـق به 
اخـذ پروانـه محصـول گواهی شـده انگور، هلو، شـلیل، خربـزه و... شـده بودند.

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

مدیر جهادکشاورزی گراش عنوان کرد:
احداث جاده بین مزارع در شهرستان گراش

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از اجـرای عملیات احداث جـاده بین 
مزارع این شهرسـتان در سـطح سـه کیلومتـر خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار گفـت: عملیـات زیـر سـازی و مخلـوط ریـزی جاده بیـن مـزارع منطقه 

فـداغ بـا اعتبـار بالـغ  بـر 410 میلیون ریال در سـال 98 انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ 60 میلیـون ریـال اعتبار این طـرح از محل خودیاری کشـاورزان 
و 350 میلیـون ریـال باقـی مانـده از محـل اعتبارات اسـتانی یكپارچه سـازی و 

تجهیـز اراضـی )توازن( تامین شـد.
بـا هـدف تسـهیل در تـردد کشـاورزان و  ایـن عملیـات هـا  افـزود:  جـوکار 
بهره بـرداری بهینـه از اراضـی کشـاورزی و انتقال آسـان تر محصـوالت تولیدی 

می شـود. انجـام 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا تأمین و 
تخصیـص اعتبـارات الزم، اجـرای ایـن گونـه عملیـات زیـر بنایـی در آینده در 

سـطح وسـیع تری ازاراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان صـورت گیرد.

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

افتتاح اولین آزمایشگاه تخصصی آنالیز آب و خاک 
در الرستان

کارشـناس صـدور پروانـه هـا و مجوز هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الر 
گفـت: اولیـن آزمایشـگاه تخصصـی آنالیـز آب، خاک و گیـاه با هزینـه ای بالغ 

بـر ده میلیـارد ریـال در ایـن شهرسـتان افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، عبـاس احمـدی افزود: این آزمایشـگاه توسـط سـه نفر از 
فـارغ التحصیـالن رشـته های شـیمی، میكروبیولوژی و حقوق، پـس از دریافت 
گواهی هـای الزم از مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

اسـتان فـارس، راه اندازی شـد. 
بـه گفتـه وی؛ کلیـه آزمایشـات مربـوط بـه آب و خـاک، آنالیـز عناصـر برگ و 
توصیـه فنـی در مـورد اسـتفاده از کود هـای شـیمیایی بـه منظـور رفـع کمبود 

عناصـر در خـاک و گیـاه در ایـن آزمایشـگاه قابل اجراسـت. 
احمـدی اظهـار کرد: آزمایشـگاه مذکـور مجهز به دسـتگاه های پیشـرفته بوده 
و توسـط نیرو هـای متخصـص اداره می شـود از ایـن رو نیاز بخش کشـاورزی 

شهرسـتان الرسـتان و سـایر شهرسـتان های همجوار را برطرف می سـازد.

تولید 190 تن فلفل از بزرگترین مزرعه الرستان
براسـاس پیـش بینـی هـا 190 تـن 
چیلـی  نـوع  از  قرمـز  و  فلفـل سـبز 
بـه  ای  مزرعـه  از  هنـدی(  )قلمـی 
مسـاحت پنـج هكتـار در شهرسـتان 

می شـود. برداشـت  الرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونت 
سـازمان و مدیریـت جهاد کشـاورزی 
کارشـناس  الرسـتان،  شهرسـتان 
مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش بیرم 
مزرعـه  ایـن  تولیـدی  فلفـل  گفـت: 
پـس از بسـته بنـدی در جعبه هـای 
مقوایـی توسـط لنـج بـه کشـور های 
حـوزه خلیـج فـارس صـادر می شـود.

عبدالرحمـن حاجیانـی افـزود: ایـن مزرعـه واقـع در بخـش بیـرم و متعلـق بـه 
مجتبـی جوانمـردی اسـت.

بـه گفتـه وی؛ بذر و نشـاء فلفل این مزرعه در اسـفندماه سـال گذشـته کاشـته 
شـده و برداشـت فلفـل در خردادماه سـال جـاری آغاز و تـا پایان آذر مـاه ادامه 

دارد.
حاجیانـی تصریـح کـرد: تولیـد نشـاء عمدتـًا توسـط کشـاورز و به صـورت زیر 
پالسـتیكی )تونلـی( صورت گرفتـه و نیاز گلخانه های مسـتقر در شهرسـتان را 

نیـز مرتفع مـی کند.

پایش بیماری مشمشه در اسب های الرستان 
رئیـس اداره دامپزشـكی شهرسـتان الرسـتان گفـت: خونگیـری از 74 راس 
اسـب در ایـن شهرسـتان بـه منظـور پایـش سـرمی بیمـاری مشمشـه انجـام 

گرفت.  
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان 
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سـروش اسـدی افـزود: ایـن تسـت در سـال دو بـار و بـه صـورت مسـتمر در 
حـال انجام اسـت کـه تاکنون مورد مثبتی در شهرسـتان گزارش نشـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مشمشـه یـك بیمـاری باکتریایـی مشـترک بیـن انسـان و تك 

است. سـمیان 
در شهرسـتان الرسـتان دو باشـگاه سوارکاری و هفت پانسـیون نگهداری اسب 
وجـود دارد کـه در آن هـا بیش از 200 راس اسـب نگهداری می شـود و از این 

تعـداد 80 راس اسـب تحت پوشـش این طرح قـرار گرفتند.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

پیش بینی تولید 16 هزار تن گوجه فرنگی
در المرد

کارشـناس روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد گفت: 325 هكتار 
از مـزارع گوجـه فرنگی این شهرسـتان به کشـت گوجه فرنگـی اختصاص داده 
شـده کـه پیـش بینـی می شـود بیـش از 16 هـزار تـن گوجـه فرنگـی از ایـن 

برداشـت شود. مزارع 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، مسـعود 
قاسـمی افـزود: برداشـت گوجـه فرنگـی از اواخـر آبـان مـاه آغـاز شـده که در 

صـورت عدم سـرمازدگی تـا دی مـاه ادامه خواهد داشـت.
بـه گفتـه وی؛ گوجه فرنگی های برداشـت شـده عـالوه بر بازار داخلی بخشـی 

نیـز بـه حوزه خلیـج فارس صادر می شـود.

قاسـمی تصریح کرد: در کشـت صیفی شهرسـتان المرد، 450 هكتار به کشـت 
گوجـه فرنگـی، فلفـل، بادمجـان، کلـم و خربـزه اختصـاص یافته که بیشـترین 

سـطح مربوط بـه گوجه فرنگی اسـت.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

ایجاد باغ مادری پسته در مرودشت
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از ایجـاد باغ 

مـادری پسـته در سـطح 3000 متـر مربـع در این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
سـمیه کارگـر بـا بیان اینكـه باغداری بـه صـورت داوطلبانه قسـمتی از باغ 3.7 
هكتـاری خـود را بـه بـاغ مـادری اختصاص داده اسـت، افـزود: این بـاغ مادری 
در زمینـه تولیـد پیونـدک پسـته از نـوع احمد آقایی جهت تكثیر و توسـعه سـایر 

بـاغ ها ایجاد شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ رقـم احمدآقایـی از لحـاظ گـرده افشـانی، عملكـرد و کیفیـت 

مناسـب اقلیـم شهرسـتان مرودشـت اسـت.
کارگـر اظهـار کـرد: ایجـاد بـاغ مـادری تامیـن پیونـدک مناسـب و سـالم و به 
میـزان مـورد نیـاز در زمـان مناسـب یكـي از اصلـي تریـن نیازهـاي بـاغ هاي 

پسـته شهرسـتان مرودشـت اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینكـه در شهرسـتان مرودشـت بیـش از 750 
هكتـار بـاغ پسـته وجـود دارد، احـداث 10 هكتـار باغ مـادری ضـروری به نظر 

رسـد. می 
کارگـر یـادآور شـد: کسـانی کـه شـرایط و قصـد احـداث بـاغ مـادری دارنـد 
مـی تواننـد جهـت دریافـت مشـاوره و راهنمایـی به مدیریـت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان مرودشـت مراجعـه کننـد.

کاشت گندم به روش رایزبد در مرودشت
شهرسـتان  کشـاورزی  مدیرجهـاد 
مرودشـت، از اجرای سـامانه کشت 
 Raised“ بلنـد  بسـتر های  بـروی 
بـرای  شهرسـتان   ”bed system

دومیـن سـال پیاپـی خبـر داد. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
گفـت:  رحیمـی  عزیـز  مرودشـت، 
سـامانه کشـت بر روی بسـتر های 
بلنـد بـه صـورت دائمـی اسـت و 
تـا چهـار سـال نیـاز بـه هـر گونـه 
خاکـورزی را بـر طـرف مـی کنـد.
وی بـا بیـان اینكـه در شهرسـتان 

مرودشـت سیسـتم چنـد کشـتی اجـرا می شـود، اظهـار کـرد: کشـت بـر روی 
پشـته های بلنـد نیـاز بـه خاکـورزی در کشـت دوم را مرتفـع سـاخته چـرا کـه 
بالفاصلـه پـس از برداشـت کشـت اول بـا اسـتفاده از بـذر کار رایزبد مـی توان 

کشـت دوم را انجـام داد. 
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینكـه3000 هكتـار کشـت بـر روی پشـته های بلنـد به 
شهرسـتان مرودشـت ابـالغ شـده اسـت، تصریح کـرد: هدف اصلی این کشـت 
افزایـش بهـره وری، صرفـه جویـی در بـذر و کـود، مدیریـت بهینـه زمـان و 
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کاهـش تردد ماشـین آالت اسـت.
مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با تاکیـد براینكه هـدف اصلی این 
طـرح صرفـه جویـی در مصـرف آب اسـت، خاطـر نشـان کـرد: در این سـامانه 
کشـت آب بـه صورت نشـتی بـه محل اسـتقرار بذر منتقـل و از حالـت غرقابی 

جلوگیری شـود. 

501 فرصت شغلی در مرودشت ایجاد شد
مسـئول واحـد طـرح و برنامـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
از ایجـاد 501 فرصـت شـغلی در هشـت ماهـه نخسـت سـال جـاری در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بیـش از 60 درصـد سـهمیه ابالغـی شهرسـتان 

مرودشـت محقق شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عبدالحمیـد محمـودی گفـت: از مجمـوع 800 نفر کل سـهمیه ابالغی اشـتغال 
بـه شهرسـتان، 420 مـورد اشـتغال موقـت و 64 مورد اشـتغال دائم ایجاد شـده 

کـه همگـی در سـامانه رصـد ثبت شـده اند.
بـه گفتـه وی؛ اشـتغال های ایجـاد شـده در زمینه هـای باغبانی، حفـظ نباتات، 
زراعـت، آب و خاک، مكانیزاسـیون، دام، شـیالت، صنایع، منابـع طبیعی، تعاون 

روسـتایی، دامپزشـكی، امور عشـایر و ترویج است. 

کلزا به روش نشایی در مرودشت کشت شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت 1.2 هكتار کلزا به روش 
نشـایی برای سـومین سـال پیاپی در این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی گفت: ارقام کشـت شـده از نوع دانـوب، نپتون و ناتالـی بوده که 
هم به روش دسـتی و هم با دسـتگاه نشـاءکار چهار ردیفه کشـت شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: روش کشـت نشـایی کلـزا دارای مزایـای فراوانـی از جملـه 
کاهـش مصـرف آب بـه میزان3000متـر مكعـب در هكتـار، تسـهیل در کنترل 
آفـات و علف هـای هـرز در سـطح مزرعـه، رفـع محدودیـت تاریـخ کاشـت، 

زودرس کـردن محصـول و کاهـش مصـرف نهاده هـای کشـاورزی اسـت.
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینكـه کشـت نشـایی از اولویت هـای سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـت، یـاد آور شـد: بـا توجه به کاهـش منابـع آبی ترویـج و تعمیم 
ایـن روش کشـت بـه سـایر زراعت هـای موجـود در منطقـه ضـروری اسـت.

نخستین همایش توسعه گیاهان دارویی در 
مرودشت برگزار شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه توانمنـدی ایـن 
شهرسـتان در کشـت گیاهـان دارویی گفت: این شهرسـتان دومیـن تولید کننده 

گیاهـان دارویـی در اسـتان فارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی در نخسـتین همایـش گیاهـان دارویـی شهرسـتان مرودشـت با 
اشـاره بـه ابالغ سـطح 360 هكتاری کشـت گیاهـان دارویی به این شهرسـتان 
افـزود: ایـن همایـش بـا هـدف توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی رونـق تولیـد، 
معرفـی گیاهـان دارویـی مناسـب بـا اقلیـم شهرسـتان مرودشـت برگزار شـده 

ست. ا
رحیمـی؛ بهـروری اقتصادی، اشـتغال زایی، امكان کشـت دیم برخـی گونه ها، 
امـكان ذخیـره سـازی محصـول و فـروش در زمان مناسـب، کم بـودن آفات و 
بیماری ها، کشـت و کار آسـان با توجه به توسـعه روش نشـایی در سـال های 
اخیـر، کاربـرد در صنایـع غذایی و بهداشـتی را از مزایای کشـت گیاهان دارویی 

عنـوان کرد.
بـه گفتـه وی؛ آویشـن، بادرنجبویـه، ختمـی، خاکشـیر، زعفـران، بابونـه، زوفـا، 
مریـم گلـی، سـالویا، گل همیشـه بهـار، مرزنجـوش و اسـطوخدوس از لحـاظ 
تولیـد از مناسـب تریـن گیاهان دارویی متناسـب با اقلیم شهرسـتان مرودشـت 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینكـه متقاضیان کشـت گیاهـان دارویـی نیاز 
بـه حمایـت مالـی دارنـد، افزود: به منظور توسـعه کشـت گیاهـان دارویی خرید 

تضمینـی ضروری اسـت. 
ایـن همایـش بـا حضورحشـمت الـه صادقی مجـری گیاهـان دارویی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، جمـع کثیـری از عالقمندان کشـت گیاهـان دارویی، 

بهره بـرداران و کارشناسـان ایـن حـوزه و مسـئولین شهرسـتانی برگـزار شـد.

فرسایش خاک کاهش عملكرد محصول 
را در پی دارد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: فرسـایش خاک سـبب فقیر 
شـدن خـاک و کاهـش عملكـرد مـزارع خواهـد شـد و از ایـن طریق خسـارت 
جبـران ناپذیـری را بـه جـا می گـذارد بنابر ایـن نباید مسـاله حفاظـت خاک را 

کـم اهمیت شـمرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی در نخسـتین همایـش روز جهانـی خـاک در ایـن شهرسـتان بـا 
اشـاره بـه اینكـه فرسـایش خـاک مهمتریـن چالـش بخش کشـاورزی اسـت، 
آبیـاری،  افـزود: رعایـت اصـول صحیـح مكانیزاسـیون، روش هـای صحیـح 
وظیفـه کلیـه نهاد هـای دولتـی و مـردم اسـت کـه در این میـان وظیفـه جهاد 

کشـاورزی پررنـگ تـر می باشـد.
رحیمـی اظهـار کـرد: یكـی از رویكرد  هـای حفاظـت از خـاک، مكانیزاسـیون 
کشـاورزی اسـت به ایـن ترتیب که روش  های سـنتی کشـاورزی کـه موجبات 
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فرسـایش خـاک را فراهـم می کنـد جـای خـود را بـه روش  های نویـن دهد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، یـادآور شـد: در این شهرسـتان 
140 هـزار هكتـار عرصه کشـاورزی، 120 هـزار هكتار مرتـع و 80 هزار هكتار 
جنـگل وجود دارد که سـطح وسـیعی از خـاک را در بردارد و تـالش بر حفاظت 

از ایـن عرصه ها اسـت.
نخسـتین همایـش خـاک بـا حضـور غالمرضـا زارعیـان رئیـس بخـش خاک 
و آب مرکـز تحقیقـات فـارس، شـجاع الدیـن خـدا پرسـت معـاون هماهنگـی 
امـور عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان مرودشـت، پورتولـری رئیـس اداره خاک 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، جعفـر حسـینی رئیـس نظـام صنفـی کشـاورزی و 
جمعـی از بهره بـرداران و عالقمنـدان این حـوزه در چهاردهـم آذر ماه در حومه 

مرودشـت برگزار شـد.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

اجرای طرح مقایسه ارقام کلزا 
در مزارع شهرستان ممسنی

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی 
از اجـرای طـرح "p.v.s یـا مقایسـه ارقـام کلـزا" بـا آزمایـش ده رقـم در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسنی، سرافراز 
اکبـری گفـت: ارقام مورد مقایسـه در این طرح شـامل هایوال50،  هایوال4815، 

مهتاب، زمان، دلگان، جوانا، RGS، PR46H15 و Brassica rapa است. 
بـه گفتـه وی؛ هـدف از اجـرای این طرح، مقایسـه ارقـام مختلف کلـزا، میزان 
سـازگاری آن هـا بـا اقلیـم شهرسـتان و همچنین دسـتیابی به تراکـم بهینه در 

کلزا اسـت. 
اکبـری تصریـح کـرد: طـرح مقایسـه ارقـام در سـطح 0/5 هكتـار از اراضـی 

روسـتای کلـگاه از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان ممسـنی اجـرا شـد.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

سطح کشت آلوئه ورا در شهرستان مهر 
به 41 هكتار رسید

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: در سـال 
زراعـی جـاری 22 هكتـار آلوئه ورا در این شهرسـتان کشـت شـده و در مجموع 

سـطح زیرکشـت ایـن محصول بـه 41 هكتار رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، الیاس 
مجـرد بـا اشـاره بـه اینكـه اعتبـارات خوبی به کشـت آلوئـه ورا و احداث سـایه 
بـان بـرای ایـن محصـول اختصاص داده شـد، افـزود: تاکنـون هفـت هكتار از 

کشـت آلوئـه ورا زیر پوشـش سـایبان قـرار گرفت.
بـه گفتـه وی، بـا توجـه بـه شـرایط مناسـب کاشـت آلوئـه ورا، لـزوم سـرمایه 
گـذاری در زمینـه صنایـع فـرآوری ایـن گیـاه در شهرسـتان مهـر وجـود دارد.

مجـرد بـا اشـاره بـه بازار مناسـب آلوئـه ورا در خارج از کشـور ابراز کـرد: امكان 
صـادرات ایـن محصـول به صورت پاجـوش، بـرگ، ژل و پودر فراهم اسـت.

پیش بینی تولید 50 هزار تن گوجه فرنگی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: پیـش بینـی می شـود حـدود 
50 هـزار تـن محصـول گوجـه فرنگـی از سـطح 800 هكتـار از اراضـی ایـن 
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شهرسـتان تولیـد و روانـه بـازار مصـرف شـود.
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری افـزود: برداشـت این محصول بـا توجه به ارقام کشـت 

شـده از اوایـل آذر مـاه آغـاز و تـا پایـان دی مـاه ادامـه دارد.
وی تصریـح کـرد: با توجه به اینكه کشـت در فصل گرم و خشـك یعنی سـال 
یعنـی اوایـل مـرداد مـاه انجام می شـود، کشـت گوجـه فرنگی این شهرسـتان 

به روش کشـت نشـایی اسـت که تاثیر زیـادی در کاهش مصـرف آب دارد. 
مظاهـری یـادآور شـد: گوجـه تولیـدی این شهرسـتان بـه اسـتان های تهران، 
قـم، اصفهـان، تبریز، گلسـتان و همچنین شـیراز مرکز اسـتان در داخل کشـور 

و بـه کشـور های عـراق و پاکسـتان صادر می شـود.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

افزایش 31درصدی 
کلنی های زنبور عسل نی  ریز

سرپرسـت اداره تولیـدات دامـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز با 
اشـاره بـه افزایـش 31 درصـدی کلنی هـای زنبور عسـل در این شهرسـتان در 
سـال جـاری، گفـت: تعـداد این کلنی هـا از 14هزار و 900 در سـال گذشـته به 

19هزار و 597 رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان  نی ریـز، علی 
قرایـی افـزود: 162هـزار و 694 کیلوگرم تولید عسـل در سـامانه جامع مدیریت 

داده های کشـاورزی ثبت شـده اسـت.
وی اظهارکرد: شهرستان نی ریز 208 زنبوردار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی نی ریز:
تسطیح لیزری اراضی کشاورزی و احداث جاده بین 

مزارع در نی ریز 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: در سـال جـاری تسـطیح 
لیـزری اراضـی کشـاورزی در سـطح 140 هكتـار و احـداث جاده بین مـزارع به 

طـول سـه کیلومتـر در ایـن شهرسـتان انجام شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری افـزود: عملیات هـای فنی مهندسـی مذکـور با اعتبـاری بالغ 

بـر 6000 میلیـون ریـال اجرا شـد.
بـه گفتـه وی، ناهمواری هـای سـطح زمیـن موانعـی بـرای عملیـات زراعـی 
ایجـاد مـی کنـد و باعث کاهـش راندمان آبیاری در بخش کشـاورزی می شـود 

از ایـن رو تجهیـز و نوسـازی اراضـی در دسـتور کار قـرار دارد.
بصیـری از اهـداف طـرح بـه بهبـود شـرایط فیزیكی خـاک، ایجاد سـهولت در 
تـردد ماشـین های کشـاورزی، افزایـش بـازده آبیـاری، انجـام عملیـات آبیاری 
بـا نیـروی کار کمتـر و سـهولت بیشـتر، افزایش عملكـرد در هكتار اشـاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی نی ریز اعالم کرد:
توزیع 563 تن اقالم تنظیم بازار در نی ریز 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز از توزیـع 563 تن اقـالم تنظیم بازار 
در هشـت ماه اول سـال جاری خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری گفت: این اقالم شـامل 481 تن شـكر، 51 تـن برنج تایلندی 

و هنـدی، 15.5 تـن گوشـت قرمـز و 15.5 تـن مـرغ بود.
وی از همـكاری فرمانـداری نـی ریـز و اداره صمـت در توزیـع اقالم قـدر دانی 
کـرد و افـزود: بخشـی از اقالم با همـكاری اداره تبلیغات اسـالمی برای نذورات 

مردمـی و هیئـت هـا در ماه محـرم و رمضان توزیع شـد.
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سیمای کشاورزی شهرستان آباده در یک نگاه

داوود لطفی آزاد
 معاون فنی

مجید یعقوبی
مدیر

سیدکاظم حسینی 
معاون اداری و مالی

موقعیت جغرافیایی اقلیمی و تقسیمات کشوری: 
آباده واژه ای است فارسی و معنی محل آباد را می رساند. 

باسـتان شناسـی پیشـینه سـكونت در  تاریخـی و کاوش هـای  ویزگی هـای 
محـدوده فعلـی شهرسـتان ابـاده را هـزاره اول قبـل از میـالد میدانـد آثـار 
بـه جامانـده از دوره سـامانیان ماننـد قصـر بهـرام سـورمق و قلعـه باسـتانی 
ایزدخواسـت شـواهد مطمئنـی از شـكوفایی فرهنـگ و تمـدن در ایـن گسـتره 
جغرافیایـی می باشـد. وسـعت شهرسـتان 7400کیلومترمربـع )6 درصد اسـتان 
فـارس( و در فاصلـه 275 کیلومتـری از مرکـز اسـتان قـرار دارد جمعیت آن بر 
اسـاس سرشـماری سـال1395 . 100831 نفـر می باشـد دارای یـك بخـش 
مرکزی و 5 دهسـتان بهمن سـورمق ایزدخواسـت و بیدک خسروشـیرین است. 
آبـاده نهمیـن شـهر پرجمعیت اسـتان فارس و هفتمین شـهر بزرگ این اسـتان 

ست. ا
وسعت شهرستان 7400 کیلومترمربع )6 درصد استان فارس(

 اراضی مستعد کشاورزی 186 هزار هكتار 
 12 هزار نفر بهره بردار )30 درصد اشتغال شهرستان( 

سیمای کشاورزی شهرستان آباده:
منابـع تأمیـن آب شهرسـتان : 1600 حلقـه چـاه عمیـق و نیمـه عمیـق، 208 

رشـته قنـات، 5 رشـته رودخانـه و 72 دهنـه چشـمه 
 mm متوسـط بارندگـی در سـال های قبـل 237 میلی متـر، در سـال گذشـته

100
میـزان تولیـد محصـوالت زراعـی )گنـدم، جـو، ذرت، چغنـدر، کلـزا، حبوبـات( 

تن  هـزار   340
میزان تولید محصوالت باغی )بادام، انگور، گردو، سیب، پسته( 60 هزار تن 

1.100.000 رأس دام سـبك و سـنگین، 163 واحـد مرغـداری، 11 حوضچـه 
پـرورش ماهـی، 118 نفـر زنبوردار 

- میزان تولید گوشت قرمز 17 هزار تن )مقام سوم استان(
- میزان تولید گوشت سفید 13 هزار تن )مقام دوم استان(

- میزان تولید شیر 40 هزار تن 
- میزان تولید تخم مرغ 420 تن 

- میزان تولید عسل 200 تن 

- میزان تولید ماهی 210 تن 
واحدمیزان شرح

حلقه1600تعداد چاه های کشاورزی
میلی متر100متوسط میزان بارندگی 
هکتار186000اراضی مستعد کشاورزی

هکتار740000اراضی کشاورزی 
هکتار24772/2سطح زیر کشت محصوالت زراعی
هکتار5235سطح زیر کشت محصوالت باغی
هکتار71سطح زیر کشت گیاهان دارویی
تن340000میزان تولیدات محصوالت زراعی
تن60000میزان تولیدات محصوالت باغی

تن17000میزان تولیدات دامی گوشت قرمز(
تن13000میزان تولید گوشت سفید

تن40000میزان تولید شیر
تن420میزان تولید تخم مرغ

تن200میزان تولید عسل
تن210میزان تولید ماهی 
مورد7شرکت تعاونی تولید

مورد8شرکت تعاونی دامپروری
مورد6ایستگاه جمع آوری شیر
واحد1کارخانه فراوری لبنی

واحد68مرغداری گوشتی
مزرعه11پرورش ماهی
عدد40367کندوعسل

واحد1مرغ تخمگذار
راس1100000دام سبک و سنگین 

 
فعالیت اداره امور زیربنایی: 

آبیـاری تحـت فشـار مطالعـه و طراحـی آبیـاری تحـت فشـار در سـطح 1850 
هكتـار کـه 750 هكتـار از ایـن اراضـی به صـورت تجمیـع و مابقی بـه صورت 
عـادی طراحـی شـده اسـت. اجرای آبیـاری تحت فشـار در سـطح 1389 هكتار 
کـه 425 هكتـار از ایـن طـرح بـه صـورت تجمیـع و مابقـی بـه صـورت عادی 

طراحی شـده اسـت.
قنـوات :الیروبـی قنـوات از محـل صندوق حمایـت از بخش کشـاورزی به مبلغ 
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399 میلیـون ریـال اختصـاص یافتـه که قنـوات حسـین آباد، حشـمتیه، نصرت سیمای کشاورزی شهرستان آباده در یک نگاه
آبـاد، یعقـوب آبـاد، جنـت آبـاد و امیـر آبـاد از ایـن محل انجـام خواهد شـد که 
کار بـرآورد و مطالعـه قنـوات تمام شـده و در شـرف قـرارداد اجرا بـا پیمانكاران 

می باشـد. 
از محـل اعتبـارات اسـتانی 104 میلیـون ریـال کـه قنـات عباس آبـاد و مبارکه 
معرفـی شـده ولی تاکنـون تخصیص اعتبار بـرای قنوات مذکور صفر می باشـد.

از محـل خشكسـالی مبلـغ 2000 میلیـون ریـال مصـوب شـد کـه فقـط 700 
میلیـون ریـال تخصیـص یافتـه اسـت. قنـات شـهرآب سـلطان آبـاد، چنـار و 
علی آبـاد، از محـل اعتبـارات تـوازن مبلـغ 750 میلیـون ریـال جهـت الیروبی 
قنـات عیون آبـاد مصـوب گردیده کـه منتظر تخصیـص جهت اجرا می باشـیم.

تسهیالت 
از محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی تعداد 90 نفر با اعتبـار 83700000000 
ریـال جهـت برق رسـانی، سـاخت اسـتخر، تجهیـز چاه و خریـد لوله بـه بانك 
معرفـی شـده اند کـه در حـال تشـكیل پرونـده و طی مراحـل اداری می باشـند 
البتـه بـا توجه بـه دسـتورالعمل های بانك اکثر افراد نتوانسـته اند تسـهیالت را 

جـذب کننـد که تسـهیل در دریافـت این وام هـا از ضروریات می باشـد. 
اعطـای تسـهیالت به شـرکت دشـت زمرد جهت سـاخت اسـتخر یـك میلیون 
متـر مكعبـی و ذخیـره آب زمسـتان که این اسـتخر هم بـه بهره برداری رسـید 
و با ذخیره این آب در زمسـتان در صورت تكمیل ظرفیت اسـتخر سـاالنه 150 

هكتـار از اراضـی مزرعـه ده گـردو به زیر کشـت می رود.
تجهیز و نوسازی 

از اعتبـارات تـوازن مبلـغ 5500 میلیـون ریـال جهـت احـداث کانال که شـامل 
500میلیـون ریـال کانـال دولـت آبـاد، 1300میلیـون ریـال کانـال سـاریاتان، 
1400 میلیـون ریـال کانـال تحـت رود، 1300میلیـون ریـال کانال کت سـفید، 
1000میلیـون ریـال کانـال قنـات سـفید سـفید مصـوب شـده ولـی تـا کنـون 

اعتبـار تخصیـص نیافته اسـت.
تجهیـز و نوسـازی اراضـی خسـرو شـیرین بـه مبلـغ 16 میلیـارد ریـال برای 5 
کانـال و مبلـغ 6 میلیـارد ریـال بـرای 3 کانـال در ایزدخواسـت می باشـد کـه 
مراحـل مطالعـه و طراحـی انجـام شـده و در شـرف برگـزاری مناقصـه و اجـرا 

می باشـد.
تسطیح لیزری 

مبلـغ 982 میلیـون ریـال جهـت تسـطیح اراضی به شهرسـتان اختصـاص داده 
شـده کـه در حال بـرآورد جهـت اجـرای مناقصه می باشـد.

وضعیت اجرای آبیاری تحت فشار در چهارسال گذشته :
یارانه دولت نواریقطره ایآبیاری بارانیسال

13932/7324/24-38000000000
13944/6907/57-40000000000
13958/6213/938/10312000000000
13963/6997/1124/10454000000000
7/27431/2882/208144000000000جمع

فعالیت های اداره بهبود تولیدات گیاهی :
اداره تولیـدات گیاهـی شهرسـتان در زمینه هـای محصـوالت زراعـی و باغـی 
و گیاهـان دارویـی بـا رویكـرد اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک توسـعه 
کشـت گلخانـه ای ترویـج گیاهـان دارویی کنتـرل آفات و بیماری هـا به روش 
بیولوزیـك بـا محوریـت تولیـد محصـول سـالم فعالیـت مـی نماید شهرسـتان 
آبـاده بـه واسـطه برخـورداری از تنـوع اقلیمـی از تنـوع محصـوالت زراعـی و 

باغـی برخـوردار می باشـد. 

مهم ترین محصوالت زراعی :
میزان تولید محصول/ تنسطح زیرکشت/ هکتارنام محصول

1326317871گندم
172216155جو
5478ارزن
13862909لوبیا
2578723نخود
5551062عدس

51418193چغندرقند
57289شبدر
193712028یونجه
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مهم ترین محصوالت باغی: 

سطح زیرکشت /نام محصول
میزان تولید محصول/ تنهکتار

938/8061714بادام
251/494550گردو
748/156701انگور 
1492/0513832سیب 

216/221227هلو
640/134372زردآلووقیسی

10/632آلبالو
17/6250/073زعفران

8/50/025گیاهان دارویی

مکانیزاسیون:
تعدادنوع ماشین آالت

825تراکتور
9کمباین

4کشت مستقیم
47بذرکار

44عمیق کار دیم
16ردیف کار

5فیدرمیکسر
19خاکورزحفاظتی

21اتوپالر
1پنوماتیک

صنایع کشاورزی:
تعدادعنوان طرحردیف

1تولید عرقیات گیاهی1
1بسته بندی عسل2
1بسته بندی قارچ3
1سردخانه4
1بسته بندی کشمش5
1صنایع لبنی6
1بسته بندی سبزی تر و خشک7
1تولیدکودهای آلی8
1نوشیدنی گیاهی9
1بسته بندی علوفه10

فعالیت های اداره بهبود تولیدات دامی: 
تعداد بهره بردارمیزان تولید/تنتعدادنوع دام

2419523900880گوسفند و بز
14400660بزو بزغاله

3712115گاو و گوساله اصیل
4066440گاو و گوساله دورگ
2278105گاو و گوساله بومی
6814400170مرغداری گوشتی

1118725پرورش ماهی
40367220367کندو عسل

168010مرغ تخمگذار

اداره امور اراضی:
نظارت بر طرح های واگذاری : 

نظارت بر طرح های تبصره 4 ماده 1 : 7 مورد 2/8 هكتار
تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده : 51 مورد 12/73 هكتار

قلع و قمع تبصره 2 : 13 مورد
قلع و قمع قطعی : 7 مورد

تعداد احكام صادره از دادگاه تجدیدنظر : 9 مورد
تعداد آرا بدوی : 14
تعداد آرا قطعی : 2 

طرح دعوی : 18 مورد
ماده 8 : 1 

خالصه ای از فعالیت های عمرانی صورت گرفته در سال 
گذشته در راستای مقابله با بحران خشکسالی : 

1- اجرای آبیاری تحت فشار 1000 هكتار 
2- اجرای عملیات تسطیح لیزری 1600 هكتار 

3- اجرای عملیات خاکورز حفاظتی 2500 هكتار 
4- اجرای طرح انتقال آب با لوله 38 کیلومتر 

5- اجرای طرح انتقال آب با کانال سیمانی 45 کیلومتر 
6- مرمت و الیروبی 20 رشته قنات 

7- آبرسانی به باغات و دام ها 
8- حفر و تجهیز چاه های اضطراری در شهرستان 5 مورد 

9- تولید محصوالت سالم )ارگانیك( 3 مورد گلخانه 
10- آموزش بهره برداران در زمینه های مختلف 3500 نفر روز

11 – پیمایش اراضی در سطح 75 هزار هكتار در راستای طرح کاداستر
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فعالیت اداره ترویج و آموزش کشاورزی:
حجم فعالیت/نفرروز تعدادعناوین کارگاه های آموزشی

6318سرمازدگی باغات
5235تغذیه

480اصول احداث گلخانه
496مبارزه با سن مادری
345هرس درختان میوه
280پرورش زنبورعسل

246فراوری محصوالت کشاورزی
480مبارزه با علف های هرز
220کالیبراسیون سمپاش ها

278تغذیه، معرفی نژاد های جدید دام سبک
4141گیاهان دارویی
3118محصول سالم

232احداث باغ در اراضی شیبدار
454کشت دانه های روغنی

2280کشت زعفران
130بهداشت حرفه ای

3220کارآفرینی و کسب و کار
3210توسعه مشاغل خانگی

2188بسته بندی و نگه داری موادغذایی
164دیابت

218خریدکیفی گندم
432سن غالت

227محصوالت کم آب بر و کشت گلرنگ
4100مدیریت پسماند کشاورزی 
360مصرف بهینه آب کشاورزی

126هماهنگی کشت کلزا )مدرسه درمزرعه(
226کشت مکانیزه غالت

260پرورش قارچ
264تب کریمه کنگو 

284کشت سیب زمینی آفات و بیماری ها 
112صنوق خرد زنان روستایی 

122شناخت آفات و بیماری های درختان میوه 
آشنایی با بیمه تامین اجتماعی روستاییان 

130و عشایر

256مبارزه بیولوژیک 
145سالمت بانوان

115توانمندسازی صندوق زنان
244مبارزه با کرم اگروتیس به روش تله سطلی 

145همایش و نمایشگاه توانمندی های زنان

سند چشم انداز کشاورزی شهرستان :
توسـعه روش هـای نویـن آبیـاری در مـزارع و باغـات در جهت مدیریـت تقاضا 
و بهـره وری آب کـه بـه گفتـه ریاسـت سـازمان مهم ترین اولویت و اسـتراتژی 

سـازمان متبوع می باشـد.
توسـعه کشـت های گلخانـه ای بـه منظـور افزایش تولیـد در واحد هـای کنترل 

شـونده و در راسـتای نیل به اهداف سـازمانی
کاهـش سـطح کشـت محصـوالت بـا نیـاز آبـی بـاال از جملـه صیفی جـات با 

هـدف حفـظ منابـع آب موجود
توسعه کشت زعفران و گل محمدی

افزایـش سـطح زیـر کشـت محصـوالت ارگانیـك و تولیـد محصـول سـالم و 
شـده گواهی 

توسعه دامداری های صنعتی به منظور افزایش تولید در واحد سطح
تجهیز و نوسازی مرغداری های صنعتی

توسعه زنبورداری و پرورش شترمرغ . مرغ بومی و بلدرچین
سـردخانه  احـداث  و  بنـدی  بسـته  و  تكمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع  گسـترش 

کشـاورزی محصـوالت 
ارتقـا بهـره وری نیـروی کارو سـرمایه دربخش هـای مختلـف کشـاورزی بـا 

آموزش هـای مـدون و برنامـه ریـزی شـده 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی

جـذب سـرمایه گذار در بخش کشـاورزی و ایجاد بسـتر الزم بـرای حضور فعال 
سـرمایه گذاران در بخش کشـاورزی شهرستان

کاشت محصوالت با ارزش افزوده باال 
در  اشـتغال  جهـت  دامـی  مجتمع هـای  و  ای  گلخانـه  شـهرک های  ایجـاد 

شهرسـتان بـا توجـه بـه خشكسـالی و شـرایط اقلیمـی 
آمـوزش و توانمندسـازی بهره بـرداران زراعـی باغـی دامـی و زنان روسـتایی و 

یری عشا
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

مدیر کل امور عشایر فارس
اختصاص 700 میلیارد ریال تسهیالت

به عشایر فارس

 مدیرکل امور عشـایر اسـتان فـارس از اختصاص 700 میلیارد ریال تسـهیالت 
به عشـایر این اسـتان برای امسـال خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی در دیـدار بـا مدیـر شـعب بانك کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به 
ظرفیت هـای جامعـه عشـایر اسـتان، همراهی و حمایـت از عشـایر را از مزرعه 

تـا سـفره مـورد تاکید قـرار داد.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: بـا توجـه بـه اینكـه سـال گذشـته بیشـترین جذب 
تسـهیالت در حـوزه عشـایر در کشـور مربوط بـه اداره کل امور عشـایر اسـتان 
فـارس بـوده در سـال جاری نیـز باالترین تسـهیالت به فـارس اختصاص داده 

شـده، امیـد اسـت بتوانیـم هـر چه سـریع تر ایـن تسـهیالت را جـذب کنیم.
مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فارس افـزود: صندوق هـای خرد زنان عشـایری 
نیـز کـه توانسـته در باالبـردن اقتصـاد خانوارهـای عشـایری موثر باشـد، مورد 

اسـتقبال بانـوان عشـایری قرار گرفته اسـت.
بهرامـی همچنیـن بـه بیـان مشـكالت ایـن صندوق هـا در جـذب تسـهیالت 
پرداخـت و خاطرنشـان کرد: بـه ازای هر صندوق 50 میلیون تومان تسـهیالت 

تخصیـص یافته اسـت.
او یكـی دیگـر از مشـكالت عشـایر در زمینـه اخذ تسـهیالت را نداشـتن وثیقه 

ملكـی دانسـت و خواسـتار چـاره اندیشـی در این مورد شـد.
مدیـر شـعب بانـك کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز در ایـن دیـدار بـا اشـاره به 
حفـظ اصالـت و آداب و سـنن غنی عشـایری، آمادگی خود و همـكاران را برای 

پیگیـری مطالبـات جامعه عشـایری اسـتان بیـان کرد.
رزاق منـش گزارشـی در مـورد نحـوه جـذب تسـهیالت و راهكارهای تسـهیل 
آن ارائـه داد و بـر هـم افزایـی ظرفیت هـا بـرای کمك بـه جامعه مولد عشـایر 

تاکیـد کرد.

از طرح " سفیر کتاب" رو نمایی شد
در آسـتانه هفتـه کتـاب و کتابـدار بـا حضـور مسـئوالن دسـتگاه های متولـی 
جامعـه عشـایری و فرهنگـی اسـتان فـارس از طـرح " سـفیر کتاب" در شـیراز 

نمایی شـد.  رو 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، مدیـر کل 

کتابخانه هـای عمومـی اسـتان فـارس در ایـن آئیـن گفـت: بـه منظـور ترویج 
فرهنـگ کتابخوانـی در مناطـق عشـایری اسـتان فـارس از سـه سـال قبـل 
طـرح ایـل هـم می خوانـد جهـت جمـع آوری کتاب  هـای اهدایـی مـردم خیـر 
و راه انـدازی کتابخانـه در مناطـق عشـایری بـرای نخسـتین بار در فـارس آغاز 
ولـی در ادامـه بـا مشـكالتی مواجـه شـد که در طـرح سـفیر کتاب تمامـی آنها 

رفع شـده اسـت. 
منوچهـری افـزود: بـا اجـرای طرح سـفیر کتـاب تمامی 476 مدرسـه عشـایری 
اسـتان کـه بیـش از 7 هـزار دانش آموز عشـایری را شـامل می شـود از مزایای 

آن اسـتفاده خواهنـد کرد. 
وی رایـگان بـودن تمامـی خدمـات این طرح، اسـتمرار طـرح و امـكان انتخاب 

بیـش از 2 و نیـم میلیـون کتـاب را از ویژگی های آن برشـمرد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن طـرح کـه بـرای اولیـن بـار در 
اسـتان فـارس رونمایـی می شـود 31 نفـر تحت عنوان سـفیر کتـاب که همگی 
از فرزنـدان عشـایر هسـتند 20 منطقـه عشـایری را در 15 شهرسـتان اسـتان 

فـارس زیـر پوشـش خدمـات کتـاب و کتابخوانـی خود قـرار خواهنـد داد. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس نیـز بـا اشـاره بـه ویژگی هـای عشـایر 
فـارس وجـود فرزنـدان بـا اسـتعداد را یكی از شـاخصه های بـارز عشـایر خواند 
کـه چنانچـه بسـتری بـرای بـروز و ظهـور ظرفیت هـای ایـن فرزنـدان فراهم 

شـود شـاهد نتایـج موثـری خواهیـم بود. 
روح الـه بهرامـی بـا اشـاره بـه قانـون برنامـه ششـم توسـعه مبنی بـر ارتقای 5 
درصـدی شـاخص های توسـعه انسـانی در مناطـق عشـایری در سـال ترویـج 
کتـاب و کتابخوانـی را یكـی از مولفه هـای موثـر در ایـن راه دانسـت. وی ابراز 
امیـدواری کـرد بـا توجـه بـه تهیـه اطلـس جامع عشـایر اسـتان فـارس در 18 
الیـه بتوانیـم نقـاط تحت پوشـش طرح سـفیر کتـاب را نیز به عنـوان یك الیه 

دیگـر بـه آن بیفزائیم. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تصریـح اینكه حـوزه کتابخوانـی با فكـر و اندیشـه افراد 
سـروکار دارد، گفـت: ایجـاد شـرایطی جهـت دسترسـی بهتـر بـه کتـاب بـرای 
مـردم ایل نشـین می توانـد تاثیـر خوبـی بـر جامعـه غیور عشـایر داشـته باشـد. 
مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فارس بـا تأکید بـر مصوبه شـورای عالی عشـایر 
و موافقـت هیـأت محتـرم وزیـران بـا برنامـه جامع ارتقای سـطح سـواد، دانش 
و مهـارت در مناطـق عشـایری، افـزود: امیـد اسـت بـا ارائـه طرح هـای ویژه و 
خدمـات فرهنگـی و مذهبـی به جامعه عشـایری، شـاهد تحول اساسـی به ویژه 

در زمینـه فرهنگـی در حوزه عشـایری باشـیم. 
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی فـارس نیـز در این مراسـم ضمـن گرامی 
داشـت یـاد و خاطـره مرحـوم محمد بهمن بیگـی به عنـوان بنیانگـذار تعلیمات 
عشـایری کشـور، الزمه تمدن سـازی و فرهنگ سـازی هر جامعه ای را ترویج 

فرهنـگ کتاب و کتابخوانی دانسـت. 
سـهرابی تعامـل و همـكاری تمامـی دسـتگاه هـا را در ترویج فرهنـگ کتاب و 
کتابخوانـی مـورد تاکیـد قـرار داد و آمادگی خود را در جهت اشـاعه این فرهنگ 
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و سـنت حسـنه اعالم کرد. 
وی همچنیـن از اختصـاص 3 هـزار جلـد کتـاب بـه جامعـه عشـایری اسـتان 

خبـر داد.
طـرح سـفیر کتـاب بـرای هـر منطقـه عشـایری یـك نفـر از فرزندان عشـایر 
انتخـاب شـده کـه کتـاب مـورد تقاضـای افـراد را از کتابخانه هـای عمومـی 
شهرسـتان های اسـتان تهیـه کـرده و در اختیـار عالقه مندان به صـورت امانت 

قـرار مـی دهد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران:
18میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای

تأمین آب عشایر اختصاص یافت  

رئیـس سـازمان امور عشـایر ایـران گفت: به درخواسـت ما و اجـازه مقام معظم 
رهبـری مبلـغ 18میلیـون یـورو بـه امـر تأمیـن آب پایـدار مناطـق عشـایری 

یافت.  اختصـاص 
بـه گـزارش روابط عمومی امور عشـایر اسـتان فـارس کرمعلی قندالی در سـفر 
بـه اسـتان فـارس به همـراه سـایر مدیران شهرسـتانی و اسـتانی بـا حضور در 
منطقـه عشـایری بشـار جـان شهرسـتان ممسـنی از نزدیـك بـا عشـایر ایـن 

منطقـه دیـدار و در جمـع آنـان سـخنرانی کرد.
رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران اظهـار کـرد: امـروزه 95 درصـد مناطـق 
عشـایری کشـور دارای راه دسترسـی هسـتند کـه بالـغ بـر 66 هـزار کیلومتـر 
می شـود. قندالـی آسـفالت تمامـی ایـن ایل راه هـا را تقریبـًا غیرممكـن خوانـد، 
ولـی مرمـت و سـاخت ابنیـه و آبنما را در ایـن ایل راه ها در اولویـت فعالیت های 

دانسـت. عمرانی 
وی افـزود: امسـال بـرای نخسـتین بار در کشـور 800 کانكـس خانه بهداشـت 
سـیار عشـایری، بـرای خدمات رسـانی در حـوزه بهداشـت و درمـان تأمیـن 
شـده اسـت. ایـن مقـام مسـئول برخـورداری عشـایر از صنـدوق توسـعه ملـی 
بـرای نخسـتین بار در کشـور را یكـی از عملكرد هـای سـازمان امـور عشـایر 
ایـران برشـمرد و گفـت: بـه درخواسـت مـا و اجـازه مقـام معظم رهبـری مبلغ 
18میلیـون یـورو بـه امر تأمیـن آب پایـدار مناطق عشـایری اختصـاص یافت.

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران از طرح هـای کارآفرینـی و اشـتغالزایی 
شهرسـتان ممسـنی نیـز بازدیـد و بر حضور بانـوان عشـایر در عرصه های تولید 

و اشـتغال تأکیـد کرد.
وی نانوایـی عشـایری را نمونـه ای از فعالیت هـای بانوان عشـایر در قالب طرح 
صنـدوق خـرد زنـان عشـایر خوانـد که با هدایـت و حمایـت دولت توانسـته  در 

امـر تولیـد و اقتصـاد ایـن خانواده ها تأثیرگذار باشـد.
ایـن مقـام مسـئول راه انـدازی بیـش از 70 صنـدوق عشـایری را در اسـتان 
فـارس نمونـه ای بـارز از ظرفیت های بالقوه اسـتان برشـمرد کـه چنانچه به آن 
توجـه شـود می توانـد در کاهـش معضالتی همچون بیـكاری، حاشیه نشـینی و 

مهاجـرت عشـایر مفید باشـد. 

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران در بازدیـد از میـدان دام نورآباد نیـز گفت: 
بـا توجـه بـه اینكـه 73درصـد شـغل عشـایر دامـداری اسـت، توجـه جـدی به 
ایـن حـوزه می توانـد مؤثـر باشـد. قندالـی مدیریت زنجیـره تولید گوشـت قرمز 
از مزرعـه تـا سـفره مصرف کننـده را یكـی از راهبردهـای اصلـی سـازمان امور 
عشـایر کشـور برشـمرد و اختصـاص 4هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت زنجیـره 

تولیـد گوشـت قرمـز را یكـی از ایـن برنامه هـا خواند.
وی راه انـدازی کارخانه هـای تولیـد خـوراک دام و میـدان عرضـه دام را یكی از 
حلقه هـای ایـن زنجیـره دانسـت و گفـت: بهـره وری و افزایـش راندمـان تولید 
مهمتریـن راهبـرد سـازمان امـور عشـایر ایـران در دامـداری عشـایر اسـت که 

دولـت تمام قـد از آن حمایـت می کنـد.
رئیـس سـازمان امـور عشـایر کشـور بـا بیـان ایـن کـه "در حـوزه آبرسـانی در 
نتیجـه تحـوالت اقلیمی سـنوات اخیر و خشكسـالی ها دچار معضالتی شـده ایم 
و تـالش کردیـم با حداقـل امكانات نیازهای عشـایر را برطرف سـازیم"، گفت: 
بـرای مرتفع سـاختن معضـل خشكسـالی در دو سـال اخیـر تعـداد 90 دسـتگاه 

تانكـر آبرسـان به ناوگان آبرسـانی کشـور اضافـه کردیم.
قندالـی گفـت: بایـد سـعی کنیـم هزینه هـای تولیـد و خدمت رسـانی را کاهش 
کاهـش  از  نمونه هایـی  انبارهـا  آب  و  طرح هـا  این گونـه  احـداث  و  دهیـم 

هزینه هاسـت. 

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه کشت و توسعه 
گیاهان دارویی 

در راسـتای سیاسـت های وزارت جهـاد کشـاورزی کارگاه آموزشـی یـك روزه 
کشـت و توسـعه گیاهـان دارویـی برگزار شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس، بـا حضور 
74 نفـر از روسـای ادارات و مدیـران عامـل اتحادیه هـای تولیـد، روسـتایی و 
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اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

شـرکت های زنـان شهرسـتان های تحت پوشـش و رئیس و کارشناسـان اداره 
آموزش سـازمان تعاون روسـتایی، کارگاه آموزشـی یك روزه کشـت و توسـعه 
گیاهـان دارویـی در مجتمـع کشـت و صنعت اسـپاد رایمـون پاسـارگاد واقع در 

روسـتای کمرزرد مرودشـت برگزار شـد.
شـایان ذکر اسـت : شـرکت اسـپاد رایمون پاسـارگاد با ظرفیت تولید سـاالنه : 
200هـزار تـن گیـاه دارویی، 100 تن عصاره مایع و خشـك، 100 تن اسـانس، 
5 هـزار تـن عرقیـات، 100هـزار پك دمنـوش، 800 تـن روغن گیاهـی، 3 تن 
رنـگ طبیعـی )رنـگ مـادر( و 3هـزار تـن عسـل طبیعی هـم اکنـون در زمینه 
تولیـد و آمـوزش کشـت وجایگزینی گیاهان دارویی مشـغول فعالیت می باشـد.

توسعه گیاهان دارویی پایداری تولید در بخش 
کشاورزی فارس 

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت: توسـعه کشـت گیاهان 
دارویـی پایـداری در بخـش کشـاورزی و افزایـش ارزش افـزوده تولیـد کننـده 

را بـه دنبـال دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت 
الـه رحیمـی، در بازدیـد از مجتمـع گیاهـان دارویـی پاسـارگاد تصریـح کـرد: 
عـالوه بر ایجاد کشـت، توسـعه، صـادرات و ارز آوری گیاهـان دارویی در حوزه 

شـرکت های تعاونـی بـرای افزایـش و پایـداری تولید بسـیار مناسـب اسـت.
وی گفـت: گیاهـان دارویـی از جملـه گیاهـان سـازگار بـا کـم آبـی و خشـكی 
اسـت کـه بـا توجه به تغییـرات اقلیمـی و کمبود منابـع آبی در اسـتان می تواند 

بـا بهبـود وضـع اقتصـادی داخلـی سـبب افزایش صـادرات غیر نفتی شـود.
رحیمـی افـزود: شـرکت گیاهانـی دارویـی اسـپاد رایمـون پاسـارگاد یكـی از 
بزرگتریـن مجموعه هـای کشـت و صنعـت گیاهـان دارویـی کشـور بـا برنـد 
تجـاری ناسـوت اسـت کـه در حـوزه تولیـد مـواد اولیـه بـرای شـرکت های 
دارویـی، غذایی، آرایشـی و بهداشـتی، نوشـیدنی ها و عطر سـازی فعالیت دارد.

برگزاری همایش اجرایی هویت گذاری
و بیمه اجباری دام

مدیرعامـل اتحادیـه دامـداران اسـتان فـارس از برگـزاری همایـش اجرایـی 
عملیاتـی هویـت گـذاری و بیمـه اجبـاری دام بـا همـكاری مجتمـع کشـت 

وصنعـت پـگاه فـارس خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، ابراهیم 
کالهـی گفـت : اصالح نژاد، آزمایشـگاه، توزیـع خوراک دام، صدور شناسـنامه، 

بیمـه  تخصصـی،  و  فنـی  مشـاوره 
اجبـاری و تامیـن مایحتـاج مـورد نیـاز 
دامـداران از خدماتی اسـت کـه در کنار 
طـرح هویت گـذاری به دامـداران ارائه 

گـردد. می 
کالهـی خاطر نشـان کـرد : از آنجا که 
تمـام خدمـات ارائـه شـده بـه دامـدار منوط به مشـارکت آنـان در طـرح پالک 
کوبـی و بیمـه دام می باشـد تـالش مـی کنیـم از طریـق رسـانه های جمعی و 

صـدا و سـیمای فـارس در جهت آگاه سـازی دامـداران گام موثـری برداریم.
ایـن همایـش بـا حضور مدیـر کل دامپزشـكی اسـتان، معـاون بهبـود تولیدات 
دامـی، رئیـس سـتاد مبارزه با قاچـاق کاال و ارز، مدیر امور دام جهاد کشـاورزی، 
معـاون اداری مالـی سـازمان تعـاون روسـتایی در یكـی از بزرگتریـن واحدهای 

تولیـدی دام و خـط تولید شـیر برگزار شـد.

مدیر کل دامپزشکی استان فارس: 
بیش از یک میلیون قطعه طیور رایگان واکسینه 

شدند 
مدیـر کل دامپزشـكی اسـتان فـارس گفـت: در طرح سراسـری واکسیناسـیون 
رایـگان طیـور بومی و روسـتایی در این اسـتان یـك میلیون و 45 هـزار و 335 

قطعـه طیـور علیـه بیماری نیوکاسـل بـه صورت رایگان واکسـینه شـدند. 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـكی اسـتان فـارس یعقوب مهندس 
افـزود: ایـن طـرح در پاییـز سـال جـاری و در نقـاط پرخطـر جمعیـت طیـور 

روسـتایی اسـتان فـارس توسـط پرسـنل دامپزشـكی انجام شـد.

وی تصریـح کـرد: هـدف از اجـرای طـرح واکسیناسـیون رایـگان طیـور بومی، 
بـاال بـردن سـطح ایمنـی طیـور روسـتایی در مقابلـه بـا بیمـاری نیوکاسـل و 
جلوگیـری از انتقـال ویـروس ایـن بیمـاری از طیـور روسـتایی بـه واحدهـای 

اسـت. صنعتی 
مهنـدس بـا بیان اینكه نیوکاسـل یكی از بیماری های ویروسـی بسـیار واگیر و 
حـاد بـا تلفـات باال در پرندگان اسـت کـه درمان قطعی نـدارد، یادآور شـد: تنها 
راه مقابلـه بـا آن، کنتـرل و پیشـگیری از طریـق واکسیناسـیون و رعایت دقیق 

اصـول امنیـت زیسـتی در محل های 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 بینی و عطسـه از مهم ترین نشـانه های قابل مشـاهده در 

طیـور مبتـال به نیوکاسـل اسـت.
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اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

اجرای عملیات بیولوژیک در
مراتع استان فارس 

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان فـارس گفـت: اجـرای عملیـات 
بـا  اسـتان  ایـن  مراتـع  در  بیولوژیـك 
اعتبـاری بالـغ بـر 55 میلیـارد ریـال و از 
محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی در 
ماه هـای پایانـی سـال اجرا خواهد شـد. 
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فارس شـهرام منتصـری افـزود: این طرح 

در سـطح 4850 هكتـار و در 22 شهرسـتان ایـن فـارس اجـرا می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینكه عملیـات مذکور شـامل بوته های مرتعی اسـت، تصریح 
کـرد: هـدف از اجـرای ایـن پـروژه هـا افزایـش ضریـب حفاظتـی و گسـترش 
پوشـش گیاهـی عرصه هـای مرتعـی باالدسـت حوزه هـای آبخیـز بـه ویژه در 

مناطـق آسـیب دیـده از وقـوع آتش سـوزی ها وچـرای مفرط دام اسـت.
منتصـری تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری در زمینـه 
حفـظ و احیـاء عرصه های منابـع طبیعی، اجـرای طرح های حفاظتـی و احیایی 

درعرصه هـای منابـع طبیعـی فـارس بـا جدیت بیشـتری ادامـه دارد.
وی، توزیـع 35 دسـتگاه آبگرمكـن خورشـیدی در بیـن خانوارهـای محلـی 
و بهـره بـرداران عرصه هـای جنگلـی، 40 پـروژه سـازه ای آبخیـزداری، 13 
کیلومتـر کمربنـد حفاظتـی بـه شـیوه بنچ مـارک و 170 هـزار هكتار کاداسـتر 
اراضـی ملـی را از دیگـر اقدامـات با اسـتفاده از اعتبـارات صندوق توسـعه ملی 

در سـال جاری برشـمرد.
اجـرای  کـرد:  ابـراز  فـارس  اسـتان  وآبخیـزداری  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
پروژه هـای حفاظـت و قـرق، بـذر پاشـی و کپـه کاری، احداث آب انبـار ذخیره 
نـزوالت آسـمانی و نیـز ایجـاد هاللی هـای آبگیر در سـطح مراتـع و جنگل ها 
بـا هـدف حفاظـت آب، خـاک و پوشـش گیاهـی از دیگـر طرح های در دسـت 

اقـدام بـا اسـتفاده از صنـدوق توسـعه ملی اسـت.

رئیس اداره منابع طبیعی مرودشت خبر داد: 
جنگل کاری در عرصه های منابع طبیعی 

شهرستان مرودشت 
رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان مرودشـت گفـت: بذر درختان 
بنـه و بـادام کوهـی کـه از جملـه گونه هـای بومـی منطقـه انـد در سـطح سـه 

هكتـار از عرصه هـای طبیعـی این شهرسـتان کشـت شـد. 
اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس حمیـد روسـتا افـزود: مراسـم درختـكاری مشـارکتی جنگالنـه بـه همت 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان مرودشـت و با حضـور مرتع داران، 
دامداران، اعضای شـورای اسـالمی و دهیاری روسـتای گرم آبـاد، دانش آموزان، 
ورزشـكاران اعضـای تیم هـای کـوه نـوردی و دوچرخه سـواری و نیـز جمعی از 
مـردم و دوسـتداران طبیعـت ایـن شهرسـتان در ارتفاعـات کوه هـای گـرم آبـاد 

اجراشد.
طبیعـی،  عرصه هـای  احیـای  و  حفـظ  را  برنامـه  ایـن  اجـرای  از  هـدف  وی 
جلوگیـری از فرسـایش خـاک، افزایـش سـطح عرصه هـای جنگلـی و مرتعـی، 
فرهنـگ سـازی و مشـارکت مـردم در زمینـه حفاظـت از آب و خـاک برشـمرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس خبر داد: 
کاشت 53 هزار اصله نهال جنگلی در فارس 

مدیـر کل اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت: هم زمان بـا آغاز 
طـرح ملـی بسـیج همگانـی نهـال کاری در کشـور، 53 هـزار اصله نهـال جنگلی در 

عرصه هـای منابـع طبیعی اسـتان فارس کاشـته شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس، شـهرام 
منتصـری بـا اشـاره بـه اینكه مراسـم نهـال کاری مذکـور روز پنـج شـنبه چهاردهم 
آذرمـاه برگـزار شـد، افـزود: نهـال کاری در سـطح 270 هكتـار از مناطـق مسـتعد 
عرصه هـای منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـا مشـارکت تشـكل های مردمـی و بـا 

حضور مسـئوالن کاشـته شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن نهال ها شـامل انـواع گونه های گرمسـیری از جمله کنـار، کهور، 
آکاسـیا، گونـه پسـته وحشـی و بـادام کوهی اسـت که در سـطح حوزه هـای آبخیز 9 
شهرسـتان از جملـه مهـر، فیروزآبـاد، گـراش، الر، المـرد، کازرون، فراشـبند، خنج و 

زرین دشـت کاشـته شد.
منتصـری همچنیـن از کاشـت 15 هـزار کیلـو بـذر گونه هـای جنگلـی در سـطح 2 
هـزار و 986 هكتـار از عرصه هـای طبیعی در طرح ملی بسـیج همگانـی نهال کاری 

خبـر داد و افـزود: ایـن گونـه ها شـامل بلوط، بـادام کوهـی، ارژن و تنگرس اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: ایـن طرح بـا اعتباری بالـغ بـر50 میلیارد ریـال و از 

محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی سـال 98 تامیـن و هزینه خواهد شـد.

پروژه غنی سازی جنگل در شهرستان آباده 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آبـاده از اجـرای پـروژه 
بیولوژیـك در عرصه هـای جنگلـی منطقه محمد آباد خسـرو و شـیرین آباده در 

سـطح 175 هكتـار خبـر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
اکبـر رحیمـی حقیقـی گفـت: اعتبـار الزم بـرای اجـرای ایـن پـروژه از محـل 

اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی تامین می شـود.
وی بـا اشـاره بـه کاشـت گونـه جنگلـی و ارزشـمند ارژن در این منطقـه، افزود: 
انتخـاب گونه هـای مناسـب و سـازگار بـا منطقـه از اهمیـت خاصـی برخـوردار 
بـوده چـرا که کاشـت و نگهداری ایـن گونه هـا در اراضی ملی موجـب پایداری 

آنهـا در طوالنـی مدت می شـود.
حقیقـی تصریـح کـرد: فعالیت هـای بیولوژیكـی بـا کاشـت گونه هـای جنگلـی 
و مرتعـی در عرصـه هـا راه کاری موثـر بـه منظـور احیـای پوشـش گیاهـی و 

جلوگیـری از آسـیب های وارده بـه ایـن منابـع اسـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آبـاده با اشـاره بـه تاثیرات 
مثبـت اجـرای پروژه جنـگل کاری، یادآور شـد: طرح غنی سـازی جنگل عالوه 
بـر افزایـش سـطح مناطـق جنگلـی نقـش بـه سـزایی در کاهـش رواناب های 
فصلـی و جلوگیـری از فرسـایش خـاک در عرصه هـای طبیعی خواهد داشـت.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس اعالم کرد: 
پیشرفت 70 درصدی پروژه های آبخیزداری 

در استان فارس 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فـارس گفت: پروژه هـای آبخیزداری 
فـارس 70 درصـد پیشـرفت فیزیكـی دارد و از 40 پـروژه سـازه ای آبخیـزداری 
تاکنـون 14 پـروژه بـا پیشـرفت فیزیكـی 100درصدی بـه پایان رسـیده و مابقی تا 

پایـان سـال به اتمـام خواهد رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، 
شـهرام منتصـری تصریـح کـرد: ایـن پـروژه هـا بـا اعتبـاری معـادل 528 میلیارد 
ریـال و از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی در سـطح 29 شهرسـتان در حال 
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اسـت. اجرا 
وی بـا اشـاره بـه اهـداف صندوق توسـعه ملـی و تحقـق برنامه هـای مدیریت بوم 
سـازگان زاگـرس، افـزود: در ایـن راسـتا عملیـات جنـگل کاری با نهال در سـطح 

264 هكتـار در گسـتره مناطـق جنگلـی اسـتان فـارس اجرا خواهد شـد.
منتصـری یـادآور شـد: پروژه هـای آبخیزداری اسـتان فـارس در سـطح 96 هزار و 
825 هكتـار در قالـب پروژه هـای مكانیكی، بیومكانیكی، بیولوژیكی طرح کاداسـتر 
اراضـی ملـی، عملیـات حفاظتـی و فعالیت های آموزشـی، ترویجی و مستندسـازی 

در حال انجام اسـت.
مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس یادآور شـد: اجـرای 35 کیلومتر 
کمربنـد سـبز حفاظتـی در سـطح عرصه هـای منابع طبیعـی، کاداسـتر اراضی ملی 
در سـطح 170 هـزار هكتـار، نصـب و راه انـدازی 35 آبگرمكن خورشـیدی، اجرای 
بیـش از 18 هـزار هكتـار عملیات مرتعـداری در قالب عملیات کپـه کاری، حفاظت 
و قـرق، احـداث هاللـی آبگیـر در سـطح 390 هكتـار از جملـه اقدامـات در نظـر 

گرفتـه شـده در راسـتای اجـرای پروژه های صندوق توسـعه ملی اسـت.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

افتتاح اولین مرکز مهارت آموزی

اولیـن مرکـز مهـارت آمـوزی در جهت انتقـال تجـارب و دانش فنی بـه دانش 
آموختـگان بـا مرکـز ذخیـره ژنـی تـوران تیهـو بـا حضـور رییـس و معاونیـن 
سـازمان نظام مهندسـی اسـتان، نماینده دانشـگاه در شورای اسـتانی و تعدادی 

از هیـات علمی دانشـكده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فارس 
معـاون آمـوزش و پژوهـش سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: هـدف از همـكاری و تعامـل مشـترک اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت منابع 
انسـانی و بسترسـازی از تـوان بالقوه و بالفعـل نمونه های کشـاورزی همچنین 

ایجـاد تسـهیالت الزم بـرای ایفـای نقش ترویجی اسـت.
علـی کمالـی مقـدم بـا تاکید بـر قرار گرفتـن مهندسـین در جایـگاه واقعی خود 
افـزود: عـدم تناسـب دانـش و مهـارت دانـش آموختـگان بـا نیـاز بـازار از یك 
طـرف و ارائـه خدمـات رایـگان از سـوی بخـش دولتـی بـه بهره بـردار سـبب 

ایجـاد تناقـض در جایـگاه دانـش آموخنگان شـده اسـت.
وی همـكاری بـا مراکـز یادگیـری و مهـارت آمـوزی را نقطـه عطفـی دانسـت 
و بیـان کـرد: ایـن مراکـز بـا ارائـه آموزش هـای کاربـردی و پشـتیبانی فنـی 
سـبب تقویـت نیروی انسـانی و تغییـر نگرش تولیـد کنندگان واحدهـای تابعی 

می شـود.
کمالـی مقـدم، همـكاری و تعامـل مسـتمر بـا دانشـگاه کشـاورزی در جهـت 
انتقـال پایـدار دانـش و تجـارب را عامـل مثبتـی در تغییـر رویكـرد نسـبت بـه 

انتقـال دانـش بـه مزرعـه توسـط دانـش آموختـگان دانسـت.

استفاده از دانش و تخصص دانش آموختگان 
کشاورزی در افزایش عملكرد و تولیدات کشاورزی

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس با 
تاکیـد بـر بهـره گیـری از دانـش و تخصـص دانـش آموختـگان کشـاورزی در 
افزایـش عملكـرد و تولیدات کشـاورزی و نقش آفرینـی در عرصه های تولیدی 
اظهـار داشت:سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان فـارس در این راسـتا با تشـكیل 
کارگروههـای تخصصـی و اسـتفاده از افـراد مجـرب و با تجربـه در حوزه های 

مختلـف از جملـه: گلخانـه، دام، طیور و شـیالت گام برداشـته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، محمـد باقـر میـری بهره منـدی آسـان جامعـه کشـاورزی از 
خدمـات مهندسـی، شناسـایی فرصت هـا و تهدیدهـا در بخـش کشـاورزی و 
ارائـه راه کارهـای موثـر در رفـع چالش هـا، نظـارت و بازرسـی را از وظایـف 

اساسـی ایـن کارگروه هـا دانسـت. 
وی انجـام امـور بـدون نظـارت و کنتـرل را هماننـد حرکـت کـردن در خالء و 

افزایش تولید واکسن آنفلونزای طیور 
در شعبه جنوب کشور - شیراز

واکسـن های روغنـی پرنـدگان از جمله 
واکسـن آنفلونـزای طیـور طبـق ضوابط 
اسـتاندار بیـن المللی در این شـعبه تولید 

می گـردد.
موسسـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، نـادر قلعـه گالب معـاون 

تولیـد موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز گفـت: 
موسسـه سرم سـازی رازی شـعبه شـیراز بر اسـاس رسـالت خود و در راسـتای 
خودکفایـی جامعـه و بـا توجـه بـه فصـل شـیوع بیمـاری آنفلوآنـزا در انتهـای 
آبان مـاه سـال جـاری اقدام بـه تهیه 10 میلیـون دوز واکسـن روغنـی آنفلوآنزا 

نمود.  طیـور 
وی اظهـار کـرد: ایـن واکسـن بـرای ایجـاد مقاومـت در بـدن پرنـدگان تولیـد 
می شـود و در حفـظ سـالمت زنجیـره غذایی انسـان نقـش مهمـی دارد که در 
حـال حاضـر تولیـد واکسـن های روغنـی پرنـدگان از جملـه واکسـن آنفلوآنـزا 
طیـور طبـق ضوابـط اسـتاندارد بین المللـی در ایـن شـعبه تولیـد مـی گـردد و 

دارای کیفیـت بسـیار باالیی اسـت. 
موسسـه رازی شـعبه جنـوب کشـور شـیراز تنهـا تولید کننـده این نوع واکسـن 
تـك گانـه در کل کشـور اسـت و در مـورد ایـن واکسـن از گواهینامـه صادرات 

نیـز برخوردار اسـت.
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محرومیـت از اسـتفاده درسـت امكانـات و عوامـل موجود در جهت رسـیدن به 
نقطه مطلـوب عنـوان کرد.

رییـس سـازمان بـا اعالم این خبر کـه اکیپ بازرسـی و نظـارت از هفته جاری 
بـه صـورت مسـتمر در سـطح اسـتان کار خود را شـروع کرد اذعان داشـت:این 
فرآینـد سـبب اثربخشـی در سـاختارها، ارائـه پیشـنهادات ضـروری در جهـت 

کارآمـدی بیشـتر و حمایـت از بهره بـرداران و سـرمایه گذاران می شـود.

بازدید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان فارس از آزمایشگاه

پرهام گستر فارس

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس به 
همـراه معاونیـن و کارشناسـان از آزمایشـگاه پرهـام گسـتر فـارس بازدید کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس، مدیـر عامـل آزمایشـگاه پرهـام گسـتر اذعـان داشـت: ایـن 
آزمایشـگاه بـا دارا بـودن کادر فنـی و تخصصـی و بـه کارگیـری تجهیـزات 
پیشـرفته تكنولـوژی روز دنیـا توانسـته خدمـات خـود را در زمینه هـای تجزیه 
آب، خـاک، گیاه، پایش پارامترهای فیزیكوشـیمیایی، پایـش و ارزیابی در زمینه 
آنالیـز شـیمیایی محصـوالت کشـاورزی، دامـی، فرآورده هـای آن و همچنیـن 
انـواع نوشـیدنی ها، سـنجش ریـز مغذی ها در آب، خـاک، اندم هـای گیاهی و 

کـود و کنتـرل شناسـایی سـموم ارائـه دهد.
مهدی زاده همكاری مسـتقیم با سـازمان جهاد کشـاورزی، اداره محیط زیسـت 
و اسـتاندارد را از دیگـر فعالیت هـای مهـم ایـن آزمایشـگاه دانسـت و گفـت: 
در تامیـن امنیـت غذایـی و تولیـد محصـول سـالم نیازمنـد ایجـاد حلقه هـای 
مشـترک و منسـجم از تولیـد بـه بازار هسـتیم که در این راسـتا سـازمان نظام 
مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس به عنوان بزرگترین تشـكل 
تخصصـی و فنـی می توانـد نقش به سـزایی در رسـیدن به این مهـم ایفا کند.

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان با اشـاره 
بـه تشـكیل کمیته هـای تخصصـی در گرایش هـای مختلـف گفـت: در جهت 
تولیـد محصـول سـالم ضمن الزام نقشـه راه و بهره گیری از ظرفیـت و توانایی 
بخش هـای مختلـف ضروری اسـت با ایجـاد وحدت رویه و مدیریـت و نظارت 

مسـتمر بتـوان به هـدف غایی و نهایی برسـیم.
محمـد باقـر میـری ایجاد دفاتر خدمات غیردولتی کشـاورزی در سـطح اسـتان 
بـا مدیریـت کارشناسـان سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس را در جهـت آمـوزش و ترغیـب کشـاورزان در تولیـد محصـول 

سـالم را مثبت دانسـت.

نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
با دانشكده کشاورزی شیراز برگزار شد

نشسـت مشـترک سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی با دانشـكده کشـاورزی 
بـا حضـور رییـس دانشـكده کشـاورزی، رییـس و معاونیـن سـازمان  شـیراز 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، اعضـای شـورای 
اسـتانی، کارآفرینـان و دانشـجویان با هدف آشـنایی دانشـجویان بـا فعالیت ها، 
آموختـگان  دانـش  چگونگـی  و  سـازمان  دسـتورالعمل های  و  توانمندی هـا 
بـه عرصه هـای تولیـدی و همچنیـن ترغیـب دانـش آموختـگان بـه سـمت 

ایده پـردازی و کارآفرینـی برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، رئیـس دانشـكده کشـاورزی در این نشسـت بـا اشـاره به نقش 
آفرینـی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی در مهندسـی کـردن فرآینـد تولید 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر شـاهد چالش ها و تنش هـای گوناگـون در بخش 
کشـاورزی هسـتیم مطلـوب اسـت تمـام همـت و تـالش خـود را در جهت رفع 

ایـن موانـع و حفـظ مـرز و بوم خـود بـه کار گیریم.
محسـن عدالـت پایـداری در بهـره وری منابـع، ثبـات منابـع طبیعـی، تغییـرات 
اقیلمـی، فقـر و گرسـنگی و لـزوم ایجـاد نظام غذایـی فراگیر را از اساسـی ترین 
چالش هـا موجـود در بخـش کشـاورزی عنـوان کرد و اظهـار کـرد: بهره مندی 
از فرصت هـای فناورانـه مـی توانـد بهتریـن راه کار در جهت برون رفـت از این 
چالش هـا باشـد. وی سـنجش از راه دور، مهندسـی ژنتیـك، اسـتفاده از پهپاد را 

از عوامـل دیگـر در مقابلـه با تهدیدها دانسـت.
ایـن مقـام مسـئول تغییـر نگـرش و حرکـت در مسـیر سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی را گامـی موثـر در جهت ارتقای توانمنـدی نیروی انسـانی و افزایش 

راندمان دانسـت.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس با ارائه 
گزارشـی از عملكـرد و ظرفیت هـای قانونـی سـازمان نظـام مهندسـی اذعـان 
داشـت: یكـی از اهـداف سـازمان، ورود دانـش بـه مزرعـه اسـت کـه ایـن امـر 
بـا توانمندسـازی نیـروی انسـانی و بـاال بـردن تـوان علمی و تخصصـی دانش 

می شـود.  مسـیر  آموختگان 
محمـد باقـر میری تعامل و همكاری مابین سـازمان نظام مهندسـی و دانشـكده 

کشـاورزی را عامل موثر در رسـیدن به این اهداف دانسـت.
وی چشـم انـداز سـازمان را مهندسـی شـدن فراینـد تولیـد بـا حفظ کشـاورزی 

پایـدار و افزایـش بهـره وری عنـوان کرد.
در ادامـه ایـن نشسـت حمیـد افشـاری، محمد صادق پیـش بین، امیر سیاوشـی 
عباسـی و مریم زارعی به عنوان کارآفرینان سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
ضمـن ارائـه گزارشـی از رونـد فعالیـت، تجربیات خـود را در اختیار دانشـجویان 

قـرار دادند.
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آنچـه در زیـر مـی خوانیـد ماحصـل گفـت و شـنود خبرنـگار پرتـو امیـد بـا دکتـر 
محمـدی اسـت. 

1- چـه راه کاری بـرای ارتبـاط بیشـتر سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس و دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز پیشـنهاد می کنیـد؟ 

دانشـكده کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس دو بـال توانمنـد 
در حـل مشـكالت کشـاورزی مـی باشـند اگـر همسـو و هماهنـگ بـه حرکـت 
درآینـد. اگـر مشـكالت موجـود در کشـاورزی توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـه طـور دقیق بررسـی گـردد و اطالعات به دسـت آمـده در اختیار 
دانشـكده کشـاورزی قـرار بگیریـد، قطعـًا پروژه هـای تحقیقاتـی و بـه خصـوص 
پایـان نامه هـای تحصیـالت تكمیلـی در جهت رفع آن مشـكالت تنظیـم خواهند 
شـد بنابرایـن ایـن پژوهش هـا کامال هدفمنـد بـوده و نتایج آن به حل مشـكالت 

موجـود کمـك شـایانی خواهـد کرد.

2- چه اقدامات مشترکی با محققین مرکز تحقیقات کشاورزی یا کارشناسان 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکنون انجام داده اید؟

تقریبـًا از بیسـت سـال قبـل کـه کارهـای تحقیقاتـی کشـاورزی را شـروع کـردم 
همیشـه بـا رویكـرد حـل مشـكل و البته در راسـتای کشـاورزی پایدار بوده اسـت. 
با توجه به اینكه دانشـجویان تحصیالت تكمیلی رشـته های کشـاورزی از شـهرها 
و شهرسـتان های مختلـف مـی باشـند از همـان ابتدا بـا محققین مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و همچنیـن کارشناسـان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی در 
از مشـكالت  ارتبـاط بـوده ام و بـا کسـب اطـالع  شهرسـتان های مختلـف در 
کشـاورزی موجـود در هـر منطقه توسـط آن بزرگـواران، پایان نامه ها را به سـمت 
حـل آن مشـكل هدایـت کـرده ام، تـا مشـكالت کشـاورزی توسـط دانشـجویان 
بومـی همـان مناطـق و بـا هدایـت اسـاتید دانشـگاه و مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس و کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس حـل گـردد و محققیـن و کارشناسـان مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی بعثـت و ایسـتگاه تحقیقـات زرقـان و همچنیـن کارشناسـان سـازمان 

جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس همكاری ارزنـده ای در تحقیقات کشـاورزی با من 
و سـایر اسـاتید دانشـكده کشـاورزی داشـته اند.

3- آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟ 
در چنـد مـورد در ارتبـاط بـا موضـوع کنتـرل بیولوژیـك بیمـاری هـا و تولیـد 
محصـوالت ارگانیـك بـا کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 

صحبـت کـرده ایـم.

4- آیا پایان نامه های دانشجویی فوق لیسانس و دکترا را به سمت برنامه های 
بخش اجرا سوق داده اید؟

البتـه، چـون بیشـتر هـدف کاربـردی بـودن پایان نامـه هاسـت، برای ایـن منظور 
ابتـدا بیماری هـای مهـم هـر منطقـه را بـا همـكاری محققیـن مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و کارشناسـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی ایـن اسـتان بررسـی مـی کنیـم و برای رفـع مشـكل موجـود در قالب 

پایـان نامـه تنظیـم و بـه اجـرا در مـی آوریم.

5- از منظر رشته شما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در کشاورزی چیست؟
همـان گونـه کـه مسـتحضر هسـتید تـا کنـون شـیوه های مختلفـی بـرای حـل 
مشـكل آب مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، بـه نظر من یكـی از مناسـب ترین 

شـیوه هـا اسـتفاده از کـود میكوریز )قارچ-ریشـه( اسـت. 
میكوریزهـا در واقـع قارچ هـای همزیسـت ریشـه هسـتند و هیچ گونـه صدمه ای 
بـه گیـاه نمـی زننـد. این قارچ هـا به صورت شـبكه ای بسـیار گسـترده در اطراف 
ریشـه رشـد مـی کننـد. چـون نـازک تـر از ریشـه هسـتند توانایـی جـذب آب از 
قسـمت هایی از خـاک را دارنـد کـه ریشـه نمـی تواند از آن قسـمت هـا آب جذب 
کنـد.  بنابـر ایـن بـه جـای اینكه آب خاک خشـك شـده و هـدر برود این قـارچ ها 
آب خـاک را بـه ریشـه منتقـل مـی کننـد. از طرفـی توانایی جـذب و انتقـال مواد 
معدنـی و عناصـر را از خـاک دارنـد و سـپس آن را بـه ریشـه انتقال مـی دهند. در 

ایـن رابطـه همزیسـتی قارچ نیز سـود مـی برد. 
مقـداری از مـواد غذایـی سـاخته شـده در گیـاه از طریـق ریشـه به قارچ می رسـد 
و قـارچ نیـز بیشـتر رشـته های )ریسـه( خـود را پراکنـده مـی کنـد. گیاهانـی کـه 

گفت و گوی پرتوامید با
صدیقه محمدی
عضو هیئت علمی دانشكده علوم کشاورزی و فن آوری نوین 
بخش گیاهپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
)دکترای بیماری شناسی گیاهی(

بـا توجـه بـه نـگاه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه از ابتـدای مسـئولیت خویـش 
هـدف خـود را علمـی کـردن کشـاورزی در اسـتان بیـان نمـود و در ایـن راسـتا مجله پرتو امید سـعی 
کـرده کـه در صفحـه و سـتون گفـت و گـوی کشـاورزی با صاحـب نظران، اسـاتید و مسـئوالن به بحث 
و تبـادل نظـر در خصـوص راه کارهـای کشـاورزی علمـی بپـردازد، در ایـن شـماره از پرتـو امیـد پـای 
صحبت هـای دکتـر صدیقـه محمـدی عضـو هیئـت علمـی دانشـکده علـوم کشـاورزی و فـن آوری های 

نویـن بخـش گیاهپزشـکی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد شـیراز نشسـتیم. 
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میكوریـز دارنـد بـه مراتـب رشـد بیشـتری نسـبت بـه سـایر گیاهـان دارنـد و 
مقاومـت باالیـی در مقابـل آفـات و بیماری ها، کم آبی، سـرما و سـایر شـرایط 
نامسـاعد محیطـی دارنـد. بـه نظر من یكی از راه های بسـیار مهم و مناسـب در 
کشـاورزی اسـتفاده از کودهای میكوریز اسـت. سـال هـا در ایـن زمینه تحقیق 
کـرده ام و دانشـجویانی را آمـوزش داده ام کـه بتوانند اسـتفاده از میكوریز را در 

کشـاورزی پیـاده کنند.

6- شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 
بـه نظـر من کشـاورزی علمی باید به سـمت کشـاورزی پایدار پیش رود.  سـال 
هـا به واسـطه اسـتفاده بیـش از اندازه از سـموم کشـاورزی صدمـات زیادی به 
خـاک وارد شـده اسـت، مـی بایسـت بـه مـرور زمان بـا کاربـرد عوامـل کنترل 
بیولوژیـك و سـموم بیولوژیـك بـه جـای اسـتفاده از سـموم شـیمیایی به خاک 
فرصـت دهیـم تـا عوامـل بیمـاری زا را به طـور طبیعی کنتـرل کند تـا در ادامه 
نیـاز بـه ایـن قـدر اسـتفاده از سـموم شـیمیایی نباشـد. اگر کشـاورزی بـه این 
سـمت سـوق پیـدا کند، کشـاورز محصول سـالم پـرورش می دهـد و محصولی 
سـالم و بـدون وجـود مـواد مضر را به دسـت مصرف کننـده می رسـاند که این 

هدف کشـاورزی علمی اسـت.

7- چه دغدغه هایی در خصوص امنیت غذایی دارید؟
بـا کاشـت ارقام مقاوم با شـیوه های زراعی مناسـب، اسـتفاده از کـود میكوریز و 
در کنـار آن مدیریـت آفـات و بیماری ها با روش بیولوژیك سـه بـازوی توانمند 

در تولید محصول سـالم اسـت و امنیـت غذایی پایدار را بـه همراه دارد.

8- ارزیابی شما به طور کلی از روند پیشرفت بخش کشاورزی در دولت 
تدبیر و امید چیست؟ بازار، آب، مکانیزاسیون، امور دام و غیره

در چنـد سـال اخیـر تالش قابل تحسـینی در زمینه اسـتفاده از شـیوه های نوین 
آبیـاری صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن در ارتبـاط بـا اهمیت کشـت محصول 

سـالم و ارگانیك فرهنگ سـازی شـده اسـت.

9- چه توصیه هایی را برای بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان 
دارید؟

توصیـه ای کـه بـرای کارشناسـان جهاد کشـاورزی دارم این اسـت که مضرات 
کشـاورزی بـر پایـه سـموم کشـاورزی را بـه کشـاورزان یادآور شـوند. اسـتفاده 
بـی رویـه از سـموم شـیمیایی یكـی از مهمتریـن معضالت کشـاورزی اسـت و 
عواقـب آن سـال های سـال ادامـه مـی یابـد و میـراث خطرناکـی بـرای مردم 

کشـور عزیزمـان در آینده اسـت. 
از نظـر علمـی مـا توصیـه نمـی کنیـم به طـور کامـل سـموم شـیمیایی حذف 
شـود چـون بـا شـیوع بیماری هـا به طـور ناگهانی کل گیـاه از بین مـی رود اما 
توصیـه مـی کنیم در صورت اسـتفاده از سـموم، صرفا سـم اختصاصـی بیماری 
مـورد نظر اسـتفاده شـود نه سـموم وسـیع الطیـف تا حتـی المقدور این سـموم 
تاثیـر منفـی بـر عوامـل کنتـرل بیولوژیـك کـه در خـاک فعالنـد نگـذارد و در 
زمان اسـتفاده از سـموم شـیمیایی بـه دوره کارنـس آن دقت کنند کـه در زمان 

برداشـت تاثیـر سـم از بین رفته باشـد.
 توصیه ای که برای کشـاورزان دارم این اسـت که به توصیه های کارشناسـان 
بـه دقـت عمـل کننـد و صرفـا بر پایـه اطالعـات قبلـی و تجربه ها کشـاورزی 
نكننـد، چـون کارشناسـان کشـاورزی در تالشـند علـم روز را کسـب کنند و به 
شـما آمـوزش دهند تـا شـیوه های نویـن و کاربردی در کشـاورزی پیاده شـود. 
همچنیـن توصیـه می کنم در کشـاورزی از کودهـای میكوریز، کودها و سـموم 

ببرید. بهـره  بیولوژیك 

10- اگر نظر و صحبت خاصی را به مسئولین، مردم و به ویژه بهره برداران 
بخش کشاورزی دارید بیان کنید.

از اینكـه مسـئولین دلسـوزانه تـالش مـی کننـد تا مشـكالت موجـود در بخش 
کشـاورزی مرتفـع گـردد قدردانی مـی کنم. 

در صورتـی کـه کشـاورزی، اول بـه سـمت تولید محصول سـالم پیـش رود ) از 
سـموم شـیمیایی اختصاصـی بـا در نظـر گرفتـن دوره کارنـس در صـورت لزوم 
اسـتفاده می شـود( تـا اینكـه با مـرور زمـان عوامل کنتـرل بیولوژیـك در خاک 
کامـال مسـتقر شـوند و پـس از آن بـه کشـاورزی ارگانیـك ) بـدون اسـتفاده از 

سـموم شـیمیایی( برسیم. 
ایـن بـه نظر مـن موثرترین شـیوه در حفظ آب، خـاک و در نهایـت تولید غذای 

سـالم است.
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عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟ 
تـوکل بـه خـدا، تالش و پشـتكار فراوان و سـپس مجموعـه ای از عوامـل توام در 
قالـب مدیریـت صحیـح و اصولـی مانند تغذیه مناسـب مثـل اسـتفاده از کود های 
ارگانیـك، رعایـت اصـول باغـداری نوین، حـذف، جایگزینـی و آبیاری بـه موقع و 
بهـره گیـری از توصیه هـای فنـی کارشناسـان خصوصـا ظرفیت هـای موجـود در 
مجموعـه جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین موجب شـده که بـه عنوان یك 

باغـدار موفـق مطـرح و مورد توجه باشـم. 
چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟

از ابتـدای سـال 1378 بـا خریـد یـك قطعـه بـاغ و توسـعه آن کار باغـداری در 
منطقـه رو آغـاز کـرده ام کـه در طـول ایـن مـدت تجربه هـای فراوانـی در ایـن 

بخـش نصیبم شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر چـه راه کاری بـرای هر چـه بهتر 

انجـام شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مـد نظر شماسـت؟
اسـتفاده از سـامانه های نویـن و هوشـمند آبیـاری تحـت فشـار، سـایبان باغـات 
و بهـره گیـری از ارقـام مقـاوم بـه تنش هـای خشـكی و بـه کارگیـری اقدامـات 
مدیریتـی دیگـر از جملـه کارهـای مـد نظـر مـا جهت کاهـش مصـرف آب در باغ 
اسـت کـه امیـدوارم دولـت در ایـن خصـوص کمك هـای فنـی و اعتبـاری بـرای 
باغـداران ارائـه و راه اجـرای آن را بـا پرداخـت تسـهیالت مـورد نیاز تسـهیل کند. 

چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟ 

تغییـرات اقلیمی و خشكسـالی، شـیوع عارضه زوال مرکبات، کمبـود ادوات مكانیزه 
برداشـت در بخـش باغبانـی و کمبـود نیـروی کار انسـانی از مهم ترین مشـكالت 

باغداری در منطقه اسـت. 
آیا صنایع تبدیلی در حوزه فعالیت شما الزم است و در منطقه وجود 

دارد؟
قطعـًا وجـود صنایـع تبدیلی و سـردخانه هـا در تعدیل قیمت هـا و فروش محصول 
بـه قیمـت مناسـب اثـر گـذار هسـتند کـه متاسـفانه در ایـن زمینـه تا کنـون هیچ 
صنایـع فـراوری فعـال نشـده اسـت کـه موجـب متضـرر شـدن باغـداران ایـن 
شهرسـتان می شـود، بـه همیـن علـت مـن یك واحـد درجه بنـدی و بسـته بندی 
مرکبـات بـا ظرفیـت دو هـزار تـن در باغ شـخصی خود احـداث کـرده ام و تمامی 
مرکبـات تولیـدی را پـس از شستشـو، درجـه بندی و بسـته بندی بـه میادین میوه 

ارسـال کـه خـدا را شـكر از ارزش افـزوده چشـم گیـری برخوردار می شـود.
بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد ؟

مسـلمًا فـروش محصـول بـه قیمـت مناسـب در بـازار موجـب تقویت تـوان مالی 
باغـدار شـده کـه خـود در مدیریت مناسـب تر بـاغ و تولید محصول سـالم تـر و با 
کیفیت تـر موثـر می شـود دسترسـی به بازارهـای منطقه و کشـورهای همسـایه و 
امـكان صـادرات محصـول به نقـاط مختلـف باعث شـكل گیری یك بـازار جذاب 

می شـود.  پویا  و 
بـه عنـوان یک کشـاورز پیشـرو تجربیـات خـود را در زمینـه فعالیت 
خـود شـرح دهیـد و چه توصیـه ای بـرای افـرادی دارید کـه در زمینه 

شـغلی شـما فعالیت مـی نمایند؟
بـرای موفقیـت در هـر کار بایـد از ابتـدا یـك نقشـه راه ترسـیم کـرد و دقیقـا بـر 
اسـاس آن حرکـت نمـود باغداری نیز غیر از این نیسـت، احداث بـاغ در یك خاک 
مناسـب بـا آب بـا کیفیـت همراه بـا انتخاب و اجـرای سیسـتم های نویـن آبیاری 
تحـت فشـار حرکـت در مسـیر نقشـه راه اسـت. اگـر در باغـداری تولیـد محصول 
سـالم و مرغـوب مـد نظـر باشـد و با برند سـازی و بسـته بندی متنوع همراه شـود 
محصـوالت همیشـه بازار پسـند بـوده و می تواند سـود سرشـاری نصیـب ما کند.

باغدار پیشرو و موفق از شهرستان قیروکارزین؛

نقشه راه، کلید موفقیت در فعالیت 
باغداری است

حاج حسـین علی پاسـاالری 50 سال سـن دارد و از باغداران پیشرو 
مدیریتـی  بـا  وی  اسـت.  قیروکارزیـن  شهرسـتان  بـاروس  منطقـه 
توانمنـد و تجربـه ی 20 سـال باغداری موفق شـده به طـور میانگین 
از هـر هکتـار بـاغ لیموشـیرین خـود بالـغ بـر 170 تـن محصـول و از 
هـر هکتـار بـاغ لیموی لیسـبون بالـغ بر 200 تـن میوه برداشـت می 
کنـد. او دارای سـه فرزنـد دختـر و یک فرزند پسـر اسـت که محمد 
فـارغ التحصیـل رشـته باغبانـی اسـت و در مدیریـت مجموعه قریب 

بـه 50 هکتـاری باغ هـای مرکبـات، پـدر را همراهـی مـی کند. 
شهرسـتان  در  امیـد”  “پرتـو  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  طـی  پاسـاالری 
قیروکارزیـن از دالیـل موفقیـت، برنامـه هـا و چالش هـای باغـداری 

مـی گویـد. مشـروح ایـن گفتگـو را در پـی بخوانیـد:
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پدافند غیرعامل :
مجموعـه ی از اقدامـات غیرمسـلحانه اطالق می شـود کـه موجب افزایـش بازدارندگي، 
کاهـش آسـیب پذیـري، تـداوم فعالیت هـاي ضـروري، ارتقـاء پایـداري ملـي و تسـهیل 
مدیریـت بحـران در مقابـل تهدیـدات و اقدامـات نظامي دشـمن مي گردد و اهـداف زیر 

را دنبـال مـي کند.
* کاهش آسیب پذیري زیر ساخت ها در حوادث جنگي و غیرجنگي

* اداره جامعه در شرایط جنگ
* تسهیل مدیریت بحران

* افزایش بازدارندگي
* ارتقاء پایداري ملي

پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی:
بـه مجموعـه اقدامـات پیشـگیرانه در حـوزه دام و گیـاه اطـالق مي گـردد که بـا اجراي 
آن مـي تـوان قـدرت اثر تهدیـدات را کاهش و آسـتانه آسـیب پذیري بخش کشـاورزي 
را افزایـش داد بـه ایـن ترتیـب مـي تـوان میـزان خسـارات و تلفـات احتمالـي ناشـي از 

تهدیـدات را بـه حداقـل ممكن کاهـش داد. 
پدافنـد غیـر عامـل در بخـش کشـاورزی بـا عنـوان آمادگـي در برابـر تهدیدات زیسـتي 

عمـدي یـا اقدامـات مقابلـه بـا اگروتروریسـم یاد مـی گردد.
بیوتروریسم در حوزه کشاورزي :

“انتشـار و پراکنـش جهانـي پاتوژنهاي دامـي و گیاهي به عنوان علل خسـارات اقتصادي 
“. بیوتروریسـم کشـاورزي یعنـي انتشـار تعمـدي بین المللـي و جهانـي خسـارت زای 
گیاهـی در منابـع و ذخایـر غذایـي بـه منظور ایجـاد تلفـات و صدمات انسـاني و اختالل 

در امـور اقتصادي اسـت.
* یـك تروریسـت بـرای به دسـت آوردن عوامـل خسـارت زای گیاهی )تهدید زیسـتی( 
در ابتـدا بایـد تعییـن کنـد که شـیوع در کجا و از کجـا رخ می دهد و ایـن کار پیچیده ای 

 . نیست
* یـك تروریسـت به هنگام سـفر بـه این مناطـق تنها نیـاز دارد تا عوامل خسـارت زای 
گیاهـی را در مـزارع و باغات تشـخیص داده و سـپس با خرید و تهیـه گیاهان یا حیوانات 

آلـوده جهـت نمونه بـرداری و تولید آن عامل اقـدام نماید.
* بیوتروریسـت ها افـراد متخصـص - تحصیل کـرده و تعلیـم دیـده هسـتند در قالـب 
تاجـر یـا کشـاورز و تكنسـین و غیـره ظاهـر می شـوند. مسـلح کردن و منتشـر سـاختن 

ایـن عوامـل بـه طـرق آسـان و بـا کمتریـن هزینـه صـورت می گیرد.
* تروریسـت ها بیشـتر از پاتوژن هـای همـه جـازی )Cosmopolite( یـا بین المللـی )با 
پراکنـش جهانـي( جهـت شـیوع بیماری هـای چنـد منطقـه ای یا چنـد کانونی اسـتفاده 

می کننـد. یـک تروریسـت بـه سـادگی می تواند:
سـبب آلودگـی چنـد کانونـی از طریق رهاسـازی تعمدی یـك محصول یا فـرآورده آلوده 
در یـك مزرعـه حسـاس در حیـن عبـور و رانندگی از یـك بزرگراه همجوار بـا آن مزرعه 
شـود. ایـن فرآورده هـای آلـوده شـامل: بـذر، انـدام گیاهـی آلـوده، نهـال، قلمـه، عامل 

خسـارت زا و برخـی کودها اسـت. 

اولین استفاده بیو تروریسم در عصر جدید:
بـر علیـه سـربازان و غیـر نظامي هـا نبـود بلكـه در طـول جنـگ جهانـي اول آلماني ها 
Bacillus an-  حیوانـات بـاري )بارکـش( را در چنـد کشـور از جملـه: آمریـكا بـه وسـیله

thracis و Burkolderia mallei آلـوده کردنـد.

همچنیـن آلماني هـا در اسـتفاده از پاتـوژن زنگ سـیاه گنـدم )Puccinia graminis( به 

تحقیـق پرداختند.
در بیـن دو جنـگ جهانـي، فرانسـه و آلمان بـر روي پاتوژن هاي کشـاورزي مانند: جنون 
گاوي، سـفیدک داخلـي سـیب زمینـي، زنـگ گندم و چندین سوسـك آفـات محصوالت 
زراعـي بـه منظـور نابـودي چهار پایـان و محصـوالت زراعي اسـتراتژیك دشمنان شـان 

پرداختند. به تحقیـق 
انگلسـتان در طـول جنـگ جهانی دوم بـه تولید تسـلیحات بیولوژیكی پرداخـت و برنامه 

هـای آنان بیشـتر معطوف بـه تولیـد B anthracis بود.
 cattle در واقـع اولین جنگ افزار بیولوژیكي توسـط انگلسـتان تولید شـد و آن هـم تولید
cake بـود، در واقـع یـك قـرص تخم مرغي شـكل خوراکـي )= Oral ایجـاد آلودگي با 

ورود از راه دهـان( آلـوده شـده بـا اسـپورهاي B.anthracis کـه از طریـق رهاسـازي بر 
فـراز مراتـع و با دز آلودهسـازي در بین چهارپایان دشـمن منتشـر مي شـود. 

در دهـه 1960 دانشـمندان آمریكایـي از چنـد پاتـوژن گیاهـي و دامي علیـه محصوالت 
اسـتراتژیك و مهـم اتحـاد جماهیـر شـوروي و چیـن از جمله اسـپورهاي زنـگ غالت و 

بالسـت برنـج تولید سـالح نمودند. 
دانشـمندان آمریكایـي به منظور توسـعه و گسـترش ایـن عوامل، بمب خوشـه اي حاوي 
یـك پوشـش و غـالف بـه شـكل پـر و بـال پرنـدگان از ایـن عوامـل بیمـاري زا تهیـه 
کـرده، تـا آن را بـر فـراز آغـل حیوانات و مـزارع رها نمایند. بـه محض انفجـار این بمب 
خوشـه اي پرها در هوا رها خواهند شـد و معلق شـده و به طرف پایین شـناور می شـوند 

و حرکـت نمـوده و بـه سـمت هـدف رفتـه و تولید چند کانـون آلودگـي مي کنند.
شـیوع مرمـوز بیمـاری New Castle در جنـوب غربـی آمریـكا نمونـه ای از این دسـت 

اقدامات بیوتروریسـمی اسـت. 
ایـن شـیوع احتمـااًل بـه دلیـل ورود غیر قانونـی خروس های وحشـی )خـروس جنگی یا 
الري( از مكزیك می باشـد و محموله های غیرقانونی وارداتی در دسـامبر 2002 کشـف 
شـد امـا تـا سـپتامبر 2003 نگهـداری شـدند و نابـود نشـدند و این خـود دلیلی برشـیوع 

ایـن بیمـاری مرموز می باشـد.
عوامل خسارتزای گیاهی )تهدیدات زیستی(:

- آفات
- بیماری هـا )قـارچ هـا، ویروس هـا، باکتری هـا، میكوپالسـماها، فیتـو پالسـماها و 

ها تد نما
- علف های هرز

در دنیـا بیـش از ده میلیـون حشـره وجـود دارد. در ایران 8000 گونه شناسـایی شـده که 
ایـن رقـم تقریبـا 30 درصـد حشـرات ایـران می باشـد و تقریبـا 30 در صد این حشـرات 

آفات کشـاورزی می باشـند.
تعـداد زیـادی از خطرناکتریـن پاتوژن هـای کشـاورزی اندمیـك چنـد منطقـه اي )چنـد 

کانونـي( در سـطح جهانـی وجـود دارنـد از جمله:
- FMD در آفریقا و آسیا 

- زنگ سویا در آمریكای جنوبی 
- آفت Rinder pest در بخش هایی از آفریقا 

- مگس میوه مدیترانه ای و...
ادامه دارد

پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
)قسمت اول(

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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سـازمان ماننـد یـك موجـود زنده داراي پویائي اسـت. شـناخت بهتـر از نقاط قوت 
وضعـف منجـر به بهبـود و درمان مؤثرتر مشـكالت سـازمان خواهد شـد. 

نقطـه شـروع تغییـر در سـازمان عارضـه یابي اسـت. در فراینـد عارضه یابـي کلیه 
نقـاط قـوت و ضعـف سـازمان شناسـائي مي شـود عارضه ها آن دسـته از مسـائل 
و مشـكالت اساسـي و پایـه اي هسـتند کـه بـه طـور مـداوم و فراگیر سـازمان را 
در معـرض بحـران قرار داده و موجب بازماندن سـازمان از رشـد متناسـب و سـالم 

مي گردنـد.
لـذا بـا انجـام فرآینـد عارضه یابـی سـازمانی بـه مشـكالت و امراض سـازمان پی 
بـرده و سـپس بـا تعریف پروژه هـای بهبود قـدم اول را برای آماده سـازی خود در 

مسـیر رشـد و تعالی بردارند. 
عارضـه یابـی بـه عنوان یكـی از ابزارهـای اولیه و مفید برای سـازمان هایی اسـت 

کـه در اندیشـه تعالی بوده و سـعی دارنـد در این راه قـدم بگذارند.

عوامل تشکیل دهنده کانون آسیب:
- بستر مكاني )اولین واحد یا حوزه سازماني
- بستر زماني )مدت ویا زمان شروع آسیب(

- بستر موضوعي )آسیب در کدام وظایف یا فرایندهاي سازمانی(
ساماندهی برای عارضه یابي:

- مصاحبـه هـاي نیمـه رسـمي )شـرایط منحصـر بـه فـرد، گـرو هـاي کوچـك، 
نیـاز بـه درگیري بیشـتر براي مشـاور و اخـذا اطالعات بـراي طراحـي روش هاي 

تر( پیچیـده 
- روش هاي استاندارد ابزار و نیازها )پرسشنامه با راهنما( 

- روش هاي مرسوم تصمیم مناسب با موقیت سازمان )پرسشنامه مدیریت(
- طراحـي بـر مبنـاي هـدف وقتي کـه سـؤاالتي پاسـخ داده مي شـود منحصر به 

فرد اسـت
- گـروه هـاي سـاخت یافته وقتي که مشـكالت شـناخته شـده اند و هـدف تعیین 

مسـئولیت هـا و اولویت ها
- گروه هاي ساخته نیافته وقتي که مشكالت مهم هستند 

روش های جمع آوری اطالعات:
دو روش اصلـي بـراي جمع آوري اطالعات در چار چوب طرح شـناخت مشـكالت 

دارد: وجود 
- روش مسـتقیم، از کسـاني کـه بـه نحوي ذینفغ هسـتند راجع به اعتقـاد و نقطه 

نظـرات آنهـا در مـورد مشـكالت اصلي مؤثر بر بهره وري، سـؤال مي شـود 
- روش غیـر مسـتقیم، از طریـق مشـاهده فعالیت واقعي آنها و یا شـبیه سـازي و 

تعیین میـزان تاثیر رفتارهـا و عملكردها 
روش های علت یابی عارضه های شناسائی شده:

• 5W 1H

• B.S

• FAULT TREE

• FISH BOON

• 8D

• SWOT

• EFQM

عارضه یابی سـازمانی
و تشخـیص راه کارهای
غالمعلی مقصود بیگی بهــــبود

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 
مدل تعالی سازمانی
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مشخصات گیاهشناسی
سـرخارگل بـا نـام علمـی Echinacea purpurea گیاهـی اسـت علفـی و چندسـاله 
متعلّـق بـه خانـواده Asteraceae Compositae کـه بومـی آمریكای شـمالی اسـت.
Echinacea purpurea گیاهـي اسـت پایـا، بـا برگ هـای متنـاوب، بـه رنـگ سـبز 

تیـره کـه فاقـد کـرک و دندانه  می باشـند. سـاقه منشـعب تقریبـا در انتها فاقـد برگ، 
گل آذیـن کاپیتـول، گل هـای زبانـه ای صورتـی رنـگ و دیسـك مرکز آنهـا )گل های 

لولـه ای( سـبز تیـره، قهـوه ای تیـره و یـا سـیاه رنگ می باشـد.
میـوه فندقـه چهـار سـطحی اسـت. ارتفـاع آن حداکثـر بـه 1 تـا 1/5 متـر می رسـد. 
برگ هـای پاییـن سـاقه تخـم مرغی تا نیزه ای شـكل هسـتند که حداکثر 30 سـانتی 
متـر طـول و 20 سـانتی متـر عـرض دارند. سـاقه از انشـعابات فراوانی برخـوردار بوده 

و دارای پرزهـای زبر و خشـن اسـت. 
ترکیبات شیمیایي

گروه هـای اصلـی از ترکیباتـی کـه عهـده دار خـواص سـرخار گل می باشـند شـامل 
اسـید  مشـتقات  آب،  در  محلـول  پـــلی ساکارید های  پلی اسـتیلن ها،  آلكامید هـا، 
کافئیـــك، )مثـل اکینا کوزید، اسـید شـیكوریك، اسـید کافئیك( و فالونوئید هاسـت. 
همچنیـن ایـن گیـاه دارای اسـانس هـم می باشـد کـه مهمتریـن ترکیبـات تشـكیل 
دهنـده اسـانس آن را هومولـن، کاریوفیلـن و اکسـید کاریوفیلـن تشـكیل مـی دهند.

خواص درماني
از مهمتریـن خـواص ایـن گیـاه افزایش قدرت سیسـتم ایمنـی بدن در مقابـل عوامل 
بیمـاری زا می باشـد کـه سـبب گردیـده ایـن گیـاه بـه عنـوان یـك داروی موثـر در 
پیشـگیری و درمـان بسـیاری از امراض همچون سـرماخوردگی، آنفوالنـزا، عفونت ها، 
زخم ها و التهابات پوسـتی مورد اسـتفاده قرار گیرد. این گیاه در بسـیاری از کشـورها 
بـه صورت وسـیعی کشـت شـده و محصـوالت دارویی آن بـه صورت قـرص، آمپول، 
کرم هـای موضعـی و... عرضـه می گـردد. بـذر ایـن گیـاه در سـال 1372 وارد ایـران 
شـده و کاشـت آن بـرای اولیـن بـار توسـط کـوره پـز به صـورت آزمایشـی در سـال 
1380 آغاز شـده و سـازگاری فنولوژیكی گیاه با شـرایط آب و هوایی مشـهد بررسـی 

گردیده اسـت.
کاشت

بـذور گونه هـای مختلـف سـرخارگل در دمـای 18 تـا 26 درجـه سـانتی گـراد سـبز 
می شـوند. رطوبـت کافـی نقـش مهمـی در سـبز شـدن بذرهـای سـرخارگل دارد. 

گونه هـای مختلـف سـرخارگل در طـول رویش بـه نور و هوای نسـبتا گرم نیـاز دارند. 
بـه منظـور کاشـت ایـن گیـاه بـذور را باید نیمـه اّول اسـفند مـاه در خزانه هـوای آزاد 
و بـه عمـق 2 تـا 4 سـانتی متـر کشـت کـرد. بذور پـس از طی دوره سـرما نیمـه اّول 
فروردیـن ماه سـبز می شـوند. اوایل اردیبهشـت تـا اواخر خـرداد زمان مناسـبی برای 
انتقـال نشـاء هـا بـه زمیـن اصلـی اسـت. گیاهان اواسـط تابسـتان بـه گل مـی روند. 
ارتفـاع گیاهـان از سـال دّوم رویـش بـه تدریـج افزایـش مـی یابـد و در سـال چهارم 
رویـش بـه حداکثـر )99 سـانتیمتر( می رسـد. در سـال چهـارم حداکثر عملكـرد پیكر 
رویشـی )4 تـن در هكتـار( به دسـت مـی آیـد. در تحقیقـی کـه انجـام شـده حداکثـر 
مقـدار عصـاره خشـك )35 در صـد( از پیكـر رویشـی گیاهـان دو سـاله بدسـت آمده 
اسـت. بـا توجـه بـه اینكـه کشـور مـا از نظـر اقلیمی از تنـوع خاّصـی برخوردار اسـت 
انجـام ایـن نـوع تحقیقـات در مناطـق مختلـف کشـور در مـورد گیاهانـی کـه بومـی 
کشـور نیسـتند از نظر اقتصادی بسـیار ارزشـمند و ضروری اسـت. خاک هـای با بافت 

متوسـط و PH 7/5 بـرای کشـت سـرخارگل مناسـب می باشـند. 
داشت

هنـگام آمـاده سـاختن زمیـن، افـزودن مواد و عناصـر غذایی مـورد نیاز گیـاه به خاک 
ضـرورت دارد. قبـل از کشـت، افـزودن 30 تـن کـود دامـی کامال پوسـیده یـا 15 تن 
کودهـای کمپوسـت در هكتـار در بهبود رشـد و افزایش عملكرد محصول موثر اسـت. 
از سـال دوم رویـش نیـز، اضافـه کـردن مـواد و عناصـر غذایی مـورد نیـاز گیاهان بر 
اسـاس وضعیـت خـاک، بـه خصـوص ازت بـه صـورت سـرک عالوه بـر بهبود رشـد 
و نمـو، عملكـرد پیكـر رویشـی و ریشـه، موجـب بهبـود کمیـت و کیفیت مـواد موثره 
گونه هـای سـرخارگل می گـردد. محققیـن معتقدند ازت، فسـفر و پتاس بایـد به ترتیب 

بـه نسـبت های 1:1:2 در اختیـار گونه هـای مختلـف سـرخارگل قرار داده شـوند. 
آبیـاری منظـم و وجیـن علف هـای هـرز نقـش مهمـی در رشـد و نمـو گونه هـای 
مختلـف سـرخارگل دارد. بـا اسـتفاده از علـف کش هـای شـیمیایی ماننـد ترباسـیل، 
پندیمتالیـن و اوریزالیـن می تـوان بـه صورت پیش رویشـی علف های هرز سـرخارگل 

را کنتـرل کرد. 
برداشت

روش و زمـان برداشـت اندام هـای مختلـف گونه هـای سـرخارگل بسـتگی بـه زمـان 
کاشـت، سـن گیـاه، روش و هـدف کاشـت دارد. زمـان مناسـب بـرای برداشـت پیكر 
رویشـی سـرخارگل مرحلـه گلدهـی کامل اسـت. چـرا که در ایـن مرحلـه محصول از 

مناسـب ترین کمیـت و کیفیـت مـواد موثـره برخـوردار می باشـد. 
پـس از برداشـت پیكـر رویشـی بالفاصلـه بایـد آن هـا را خشـك کـرد. پیكر رویشـی 
سـرخارگل را می توان در سـایه و یا با اسـتفاده از خشـك کن های الكتریكی خشـك 
کـرد. خشـك کـردن اندام هـای مـورد نظـر گیاهـان در نـور مسـتقیم آفتاب مناسـب 

نمی باشـد، زیـرا نـور سـبب تجزیه مـواد موثـره آنها می شـود. 
خشـك کـردن محصـول در دمـای مناسـب نقـش مهمـی در حفـظ کیفیـت مـواد 
موثـره آن هـا دارد. تحقیقـات انجـام شـده روی ریشـه گونـه پورپـورآ نشـان می دهـد 
چنانچه برای خشـك کردن از دمای بیش از 40 درجه سـانتی گراد اسـتفاده شـود، از 
مقـدار اسـید شـیكوریك و همچنیـن ترکیب هـای آلكیل آمیدی آن به شـدت کاسـته 

می شـود.

معرفی گیاه دارویی

سـرخـارُگـل
حشمت اله صادقی

کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 
کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 

کشاورزی فارس
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پاییـز برگ ریز و زمسـتان سـرد هم بخش مهمـی از چرخه زندگی همـه موجودات 
زنـده، از جملـه گیاهـان اسـت؛ دو فصلی که گیاهان را برای دوباره شـكوفا و سـبز 
شـدن در بهـار آمـاده می کنـد؛ بعضی گیاهـان به خواب زمسـتانی می رونـد، برخی 
خـزان را تجربـه می کننـد و بعدهـا دوبـاره جوانـه می زنند و بعضی دیگـر همچنان 

سـبزی و نشـاط خود را حفـظ می کنند. 
گل هـای آپارتمانـی بـه نگهـداری سـخت تری نیـاز دارنـد و شـما بایـد شـرایط 
مناسـبی را بـرای رشـد آن هـا در نظـر بگیرید؛ با فرارسـیدن زمسـتان و کم شـدن 
نـور خورشـید و گرمـای آن، گیاهـان وارد مرحلـه جدیـدی از زندگـی می شـوند و 
درصورتی کـه شـما از ایـن گیاهـان در محیط هـای آپارتمانـی بـه خوبـی مراقبـت 

نكنیـد؛ ممكـن اسـت دچـار مشـكالتی شـده و از بیـن بروند. 
سـرد شـدن هـوا، رطوبـت کـم، روزهـای کوتـاه و نـور کـم در زمسـتان، زندگـی 
گل هـای آپارتمانـی را تحـت تأثیر قـرار می دهد؛ معمـواًل گیاهـان آپارتمانی خزان 
ندارنـد، پـس نگران نباشـید؛ فقط ممكن اسـت در زمسـتان رشـد ریشـه ها متوقف 

شـود و در واقـع بـه خـواب زمسـتانی بروند و دوبـاره در فصـل بهار رشـد کنند. 
اگـر دمـای محیـط خانه یـا محل نگهـداری آن ها 20 درجه باشـد، ایـن گیاهان به 
رشـد خـود ادامـه می دهنـد و در دمای حدود 17 تا 18 درجه نیز بدون رشـد، سـالم 
می ماننـد. بیشـتر گیاهـان در برابـر تغییرات شـدید آب و هوایی مقاوم نیسـتند؛ اگر 
چـه دمـای ایـده آل بـرای گیاهـان مختلف، متفاوت اسـت و هـر گیاه بـا توجه به 
نـوع خـود به درجـه حـرارت متفاوتی نیـاز دارد؛ بنابراین بهتر اسـت دمـای خانه را 

خیلی سـرد و خیلی گـرم نكنید. 
گیاهـان را بـه شـوفاژ و شـومینه ها نزدیـك نكنیـد؛ زیـرا دمـا بـه مقـدار زیـاد باال 
مـی رود و بـه آن آسـیب می زنـد. از ترموسـتات ها بـرای تنظیم درجه حـرارت خانه 
اسـتفاده کنیـد. نبایـد گیـاه را در مسـیر جریـان هـوا قـرار داد، پنجره هـا و درهای 
نزدیـك گیاهـان باید هوابندی شـوند تا از جریان هوای سـرد ناخواسـته جلوگیری 
شـود. گیاهانـی کـه بـه نـور احتیـاج دارند و عاشـق آفتاب هسـتند را بـر روی یك 
میـز در نزدیكـی پنجـره قـرار دهید؛ اما از قـرار دادن گلدان بـر روی پنجره اجتناب 

کنیـد؛ زیـرا سـوز سـرما از پنجره هـا نفوذ کـرده بـه گیاهان آسـیب می زند. 
گرمـا بیـش  از انـدازه پكیـج نیـز بـرای گیاهان بـه خصـوص کاکتوس ها مناسـب 
نیسـت. کاهـش رطوبـت یكـی از بزرگ تریـن مشـكالتی اسـت کـه گیاهـان در 
زمسـتان بـا آن مواجـه می شـوند و میـزان رطوبـت در فصـل زمسـتان 10 تـا 20 
درصـد کاهـش می یابـد. گیاهـان برای رشـد در خانه بـه رطوبت 40 تـا 50 درصد 
نیـاز دارنـد و زمانـی کـه پنجره هـا بسـته شـده و هـوا سـردتر می شـود؛ رطوبـت 
درون خانـه نیـز کاهـش می یابـد؛ بهترین شـیوه تامین رطوبـت مورد نیـاز گیاهان 

خانگـی، اسـتفاده از یـك دسـتگاه بخور اسـت. 
دسـتگاه بخـور را در نزدیكـی گیاهـان روشـن کنیـد تـا گیاهانتـان رطوبـت را بـه 
راحتـی جـذب کننـد و لذت ببرند. عالوه بر این بهتر اسـت از اسـپری آب اسـتفاده 
کـرده و از فاصلـه دور، برگ هـای گیاهـان را اسـپری کنیـد تـا رطوبتشـان بیشـتر 
شـود، ولـی ایـن کار بـرای گیاهانـی ماننـد کاکتـوس هـا و سـاکولنت هـا ممنوع 
اسـت و باعـث بیماریشـان می شـود. یـك روش دیگـر بـرای رسـاندن رطوبـت 
کافـی بـه گیاهـان، قـرار دادن آن در سـینی آب اسـت. در یـك سـینی آب بریزید 
و روی آن سـنگ بگذاریـد و گل هـای آپارتمانـی را روی سـنگ قـرار دهیـد تـا از 
رطوبـت اسـتفاده کـرده؛ امـا در عین حـال در آب قـرار نگیرنـد. تابش نور خورشـید 
در زمسـتان کمتـر اسـت و در زوایـا کمتـری تابانـده می شـود. بـرای جلوگیـری از 
رشـد ناهمـوار گیاهـان بهتـر اسـت بعـد از هـر بـار آب دادن و هر چنـد وقت یك 

بـار گیـاه را بچرخانیـد، تـا قسـمت های پشـتی گیـاه نیـز در معـرض نور خورشـید 
و نـور آپارتمـان قـرار گرفتـه و رشـد متناسـبی داشـته باشـند. شیشـه پنجره های 
اتـاق را در زمسـتان مرتبـا تمیـز کنیـد تـا نـور بیشـتری به داخـل خانه وارد شـود. 
در صـورت لـزوم نـور مصنوعـی اضافـه کنیـد، المپ های فلورسـنت نـور کافی را 
تأمیـن می کننـد. وقتـی کـه نـور کافی بـه گیاهان نمی رسـد رشـد آن هـا کندتر و 
ممكـن اسـت برگ هـای مـرده در آن زیادتـر شـود که بـرای رشـد بهتر بایـد این 
برگ هـای زرد و خـراب را از گیـاه جـدا کنیـد. گل هـای آپارتمانـی در زمسـتان به 
آب کمتـری نیـاز دارنـد؛ گیاهـان در هـوای سـرد سـرعت رشـد کمتـری دارنـد و 
برخـی از آن هـا بـه خواب زمسـتانی می رونـد و برای رشـد و مرطوب نگه داشـتن 
بـه آب کمتـری نیـاز پیدا می کنند و اسـتفاده بیـش از اندازه از آب باعث پوسـیدگی 
آن هـا خواهـد شـد. اگـر از همـان برنامـه ای کـه در تابسـتان اسـتفاده کرده ایـد؛ 
بـرای آبیـاری گل هـا در زمسـتان اسـتفاده کنیـد؛ بـدون شـك گیاهان شـما دچار 
پوسـیدگی شـده و از بیـن می رونـد. بهتریـن راه بـرای آب دادن گیاهـان آپارتمانی 
در فصـل زمسـتان بررسـی رطوبـت خـاک اسـت؛ بررسـی سـطحی روی خـاک 
نشـانگر خوبـی بـرای زمـان آبیاری نیسـت و شـما باید با انگشـت دسـتتان را چند 
سـانتی متـر درون سـطح خـاک فـرو بـرده و آن را بررسـی نمایید اگر خشـك بود 
بـه آن آب دهیـد. مراقـب باشـید که ریشـه گیـاه در آب بیـش از اندازه قـرار نگیرد؛ 
زیـرا باعـث پوسـیدگی خواهـد شـد. اگر به مسـافرت می رویـد )دو هفته یا بیشـتر( 
مقـدار بیشـتری بـه گیـاه آب دهید؛ در غیـر این صورت بـرای مسـافرت های چند 
روزه نیـازی بـه سـیراب کـردن بیـش از انـدازه گیاهان در زمسـتان نیسـت. بسـته 
بـودن پنجره هـا در طـول زمسـتان باعـث می شـود میـزان گـرد و غبـار و آلودگی 
محیـط داخلـی بیشـتر شـده و سـطح گیاه را بپوشـاند؛ گـرد و غبار می توانـد میزان 
جـذب نـور در گیاهـان را کـم کنـد و از آنجا که در طـول روز سـاعات کمتری نور 

خورشـید وجـود دارد؛ بـه طـور کلـی میزان جـذب نـور را کمتر خواهـد کرد. 
در زمسـتان تمیـز کـردن بـرگ گیاهان بسـیار اهمیـت دارد؛ برای ایـن کار از یك 
پارچـه یـا اسـفنج مرطـوب )آب به همـراه چند قطـره آب لیمـو یا صابـون خانگی 
خیلـی ضعیـف( اسـتفاده کـرده و پشـت بـرگ را با دسـت نگه داشـته و بـه آرامی 
سـطح گیـاه را تمیـز کنیـد تا منافـذ آن باز شـود. به هیچ  وجـه گیاهـان را در فصل 
زمسـتان بـارور نكنیـد بـه طـور کلـی کـود دهـی را در زمسـتان کنسـل کنیـد. در 
زمسـتان گیاهـان به سـختی در حـال رشـد و زندگـی هسـتند؛ بنابرایـن نیـازی به 
کـود ندارنـد؛ می توانیـد بـرای بـارور کردن و رشـد بهتر گیاهـان آپارتمانـی خود تا 
فصـل بهـار صبـر کنیـد. البته هـر گیاه متناسـب بـا نوع و شـرایط زندگـی خود به 
کـود در زمـان خاصـی نیاز دارد و بهتر اسـت تا بهـار صبر کنید. بهتر اسـت مراقب 
آفـات گیاهـان باشـید؛ یكـی از رایج تریـن آفات در فصل زمسـتان کنه هایی اسـت 
کـه بـه گیاهـان شـما آسـیب وارد می کننـد. ایـن آفـات در فصـل سـرد و خشـك 
بـه دنبـال رطوبت هسـتند و بـرگ گیاهـان آپارتمانی فضـای مناسـبی را در اختیار 
آن هـا قـرار می دهـد. بنابرایـن پـاک کـردن برگ گیاهـان بـا محلـول آب )آب به 
همـراه چنـد قطـره آب لیمـو یـا صابون خانگـی خیلی ضعیـف( می تواند گیـاه را از 

ایـن آفات نجـات دهد.

مراقبت از گیاهان آپارتمانی
در فصل زمستان

الهام اصل مشتاقی
کارشناس باغبانی مدیریت 
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1.  مقدمه 
یكــی از مهم تریــن بحران هــاي زیســت محیطی در مناطــق خشــك و 
نیمه خشــك پدیــده مخــرب بیابان زایــی )متأثــر از پویش هــای انســانی( و 
ــت  ــار و حرک ــرد و غب ــاي گ ــوع طوفان ه ــه وق ــد ک ــادي می باش ــایش ب فرس
طــی ســال هاي اخیــر  ریزگردهــا از پیامدهــاي آن محســوب می شــود. 
ــت.  ــده اس ــیده ش ــور کش ــهرهاي کش ــر ش ــا اکث ــار ت ــرد و غب ــاي گ طوفان ه
ــد اراضــی کشــاورزي و  ــه تهدی ــا محــدود ب ــده تنه ــن پدی وســعت خســارات ای
ــل نمــودن زندگــی عــادي شــهروندان،  ــا مخت ــوده، بلكــه ب ــی نب مناطــق صنعت
آشــكارا تبدیــل بــه یــك تهدیــد جــدي زیســت محیطی شــده و واکنــش افــكار 

ــت.  ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب عموم
امنیــت  بــراي  تهدیــدي  مثابــه ی  بــه  می تــوان  را  ریزگردهــا  بحــران 
زیســت محیطی و ملــی تلقــی نمــود. محیط زیســت مجموعــه ای بســیار پیچیــده 
اســت کــه از اجــزای بســیار متنــوع و عواملــی فعــال تشــكیل گردیــده و ســاختار 
ــدی تدریجــی و تكاملــی شــكل گرفتــه اســت.  اکوسیســتم های آن در طــی رون
ــن از آن  ــر گذاشــته و هم چنی ــای انســان تأثی ــر فعالیت ه ــر ب ــن ام ــی، ای از طرف
ــوژی  ــر هیدرول ــانی ب ــای انس ــای فعالیت ه ــارت پیامده ــرد. بای ت ــر می پذی تأثی
تــاالب آندعــان پارامــوس در آمریــكای جنوبــی مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج 
ــه  ــود در منطق ــانی موج ــای انس ــه فعالیت ه ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــدول ای ج
ــروز  ــه خــود باعــث ب ــرده اســت ک ــم ایجــاد ک ــر اقلی ــی را در تغیی نقــش مخرب
ــه دوم  ــی نیم ــان در ط ــت جه ــه وضعی ــق ب ــی عمی ــود. نگرش ــا می ش ریزگرده

قــرن 20 و اوایــل قــرن 21 نشــان می دهــد کــه تغییــرات عظیمــی در ســاختار 
ــت،  ــد محیط زیس ــای رو به تزای ــت. آلودگی ه ــده اس ــود آم ــه وج ــتم ها ب اکوسیس
کاهــش تنــوع زیســتی، تخریــب الیــه ازون، گرمایــش زمیــن، تغییــرات شــدید 
نابســامانی ها قلمــداد  ایــن  از جملــه ی  اقلیمــی، تخریــب زیســتگاه ها و... 
ــزون  ــش روز اف ــد را در افزای ــن رون ــی ای ــل اصل ــوان عوام ــه می ت ــوند ک می ش
ــعه  ــدون شــك توس ــی دانســت. ب ــوژی و مصرف گرای ــرات تكنول ــت، تغیی جمعی
ــرار داده  ــار انســان ق ــات رفاهــی بســیاری را در اختی ــی، امكان و تحــوالت صنعت
اســت، ولــی مشــكالت اجتماعــی و زیســت محیطی گوناگونــی نیــز بــه مــوازات 
آن بــرای آدمــی فراهــم آمــده اســت. غالبــًا ایــن مشــكالت ناشــی از خود توســعه 
و یــا تكنولــوژی نبــوده، بلكــه مشــكالت زیســت محیطی بــه دنبــال عــدم توجــه 
بــه نتایــج جانبــی و کاربــرد درســت صنعــت و تكنولــوژی ایجــاد شــده اســت. 

تــاالب عبــارت اســت از مناطــق مردابــي، آبگیــر، تــورب زار )پیــت زار(، آبــي بــه 
ــا آب ســاکن، جــاري، شــیرین،  ــا موقــت ب ــم ی صــورت طبیعــي، مصنوعــي، دائ
لب شــور یــا شــور مشــتمل بــر آن دســته از آب هــاي دریایــي کــه عمــق آب آن 

از 6 متــر تجــاوز نكنــد. 
تاالب هــا نقــش بســیار مهمــي در ســیماي ســرزمین و حــوزه ی آبخیــز خــود ایفــا 
ــوان ایــن اکوسیســتم ها در کاهــش آلودگــي، اصطــالح  ــه ســبب ت ــد و ب مي کنن
ــا  ــا در حــذف ی ــي آن ه ــي رود ]7[. توانای ــه کار م ــا ب ــورد آن ه ــر ســبز در م فیلت
کاهــش غلظــت مــواد مغــذي آب عبــوري عملكــردي شــناخته اســت8[، 9 و ]10. 
ایــن اکوسیســتم هاي آبــي تأثیــر بــه ســزایی در بهبــود کیفیــت آب هــاي جــاري 

شناخت عوامل اجتماعی، 

انسانی و بین المللی مؤثر 

در پدیده ریزگردها
)مطالعه موردی: تاالب هورالعظیم، استان خوزستان(

)قسمت اول(
امیر اسالمی 

مدیر آب و خاک و امور 
فنی و مهندسی سازمان 

جهاد کشاورزی 
استان فارس

علیرضا اوجی 
کارشناس مدیریت آب و 

خاک و امور فنی و مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

الهام اوجی 
مدرس مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی شاهرود

چکیده
ــا،  ــل دم ــوع زیســتی منحصربه فــرد، تعدی ــل تن ــه به دلی ــان می باشــند ک ــن عرصه هــای زیســت در جه ــه مهم تری تاالب هــا از جمل
ــان، نقــش ارتباطــی و حمل ونقــل،  ایجــاد شــرایط بادپناهــی، جلوگیــری از ســیل و طوفــان، تأمیــن زیســتگاه حیات وحــش و آبزی
تأمیــن آب بــرای کشــاورزی، اهمیــت چندجانبــه گردشــگری و ارزش هــای بی شــمار علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و زیبایی شــناختی 
ــت  ــب محیط زیس ــد تخری ــران، رون ــند. در ای ــوردار می باش ــژه ای برخ ــگاه وی ــت از جای ــی محیط زیس ــت بین الملل ــبکه حفاظ در ش
ــر  ــگام دیگ ــورمان پیش ــوارد، کش ــیاري از م ــه در بس ــه ای ک ــه، به گون ــابقه اي یافت ــش بی س ــر افزای ــه ی اخی ــد ده ــول چن در ط
ــه  ــت ک ــان اس ــوع جه ــر تن ــای پ ــی از تاالب ه ــی، یک ــی و محل ــت بوم طبیع ــک زیس ــوان ی ــم به عن ــاالب هورالعظی ــت. ت کشورهاس
ــاال، نقــش مهمــی را در حیــات اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه ایفــا  ــا داشــتن تــوان اکولوژیکــی، بیولوژیکــی و هیدرولوژیکــی ب ب
ــالی و  ــی )خشکس ــب محیط ــل نامناس ــز عوام ــه و نی ــازی بی روی ــر سدس ــانی نظی ــت انس ــت های نادرس ــل سیاس ــد. به دلی می کن
غیــره( و آلودگــی رودخانه هــای آلوده کننــده، تــاالب مذکــور در حــال فروســایی و کوچــک شــدن تدریجــی، ناپایــداری و انحطــات 
ــا چالش هــاي امنیتــی محیط محــور  می باشــد. به نظــر می رســد تــداوم ایــن وضعیــت، دســت کــم در دو دهــه آینــده، کشــور را ب
رویــارو خواهــد کــرد کــه اصــاح آن بســیار پرهزینــه و زمان بــر هســتند. پژوهــش حاضــر می کوشــد تــا بــا بررســی و شــناخت 
ــن چشــمه ی  ــا ای ــد ت ــه کمــک نمای ــت در منطق ــه مدیری ــم، ب ــاالب هورالعظی ــر ت ــر ب ــی مؤث عوامــل اجتماعــی، انســانی و بین الملل

ــود. ــت ش ــر مدیری ــو مطلوب ت ــرد به نح ریزگ
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از اراضــي باالدســت بــه منابــع آبــي پایین دســت دارنــد. از طرفــي عوامــل متعــددي بــه شــدت عملكــرد تاالب هــا را تحــت تأثیــر قــرار مي دهــد کــه از ایــن میــان 
مهم تریــن آن هــا فاکتورهــاي زیســت محیطي مربــوط بــه اقلیــم، زمیــن ریخت شناســي و منبــع آب اســت. در مناطــق شــهري کشــور، روزانــه 50 هــزار ُتــن زبالــه 
تولیــد می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 10 هــزار تــن از ایــن میــزان دفــن بهداشــتی و بازیافــت می شــود و مابقــی بــه صــورت ســنتی دفــن می شــوند کــه 

ایــن امــر موجــب آلودگــی 60 درصــد منابــع آب زیرزمینــی و ســطحی کشــور شــده اســت. 
بــراي نمونــه، در ســال هاي اخیــر، بــا توجــه بــه اجــراي طرح هــاي توســعه ی کشــاورزي و صنعتــی در اســتان خوزســتان، بــه ویــژه پیرامــون رودخانــه کارون، بــدون 
توجــه بــه اثــرات محیــط زیســتی آن و نیــز رشــد روزافــزون جمعیــت، حجــم زیــادي از پســاب هاي صنعتــی، شــهري و زهاب هــاي کشــاورزي بــه کارون می ریزنــد، 
بــه  طــوري کــه ســاالنه بیــش از یــك میلیــارد و ششــصد میلیــون متــر مكعــب پســاب کشــاورزي، دویســت میلیــون متــر مكعــب پســاب صنعتــی و صــدو شــصت 

میلیــون متــر مكعــب پســاب شــهري و هــزاران متــر مكعــب پســاب بیمارســتانی بــه کارون وارد می شــود. 
ــده ای در عملكــرد  ــز نقــش تعیین کنن ــاالب نی ــر ت ــون ه ــري اراضــي پیرام ــوع کارب ــاي انســاني و ن ــوق، فعالیت ه ــل ف ــر عوام ــد عــالوه ب ــات نشــان مي ده مطالع

آن هــا دارد. 
عملكــرد چندجانبــه ی تاالب هــا در حــوزه ی آبخیزشــان همچــون عرضــه ی زیســتگاه بــراي تعــداد زیــادي از گیاهــان و حیوانــات ازجملــه گونه هــاي تحــت خطــر، 
ــر  ــوده اســت. تأثی ــورد توجــه ب ــن اکوسیســتم ها همــواره م ــوري از ای ــي آب هــاي عب ــي و معدن ــذي آل ــواد مغ ــا حــذف م ــت آب ب ــود کیفی ــف ســیالب و بهب تخفی

ــود. ــارج مي ش ــوزه خ ــه از ح ــط رودخان ــروژن توس ــا نیت ــود تاالب ه ــورت نب ــرا در ص ــت، زی ــك اس ــت اکولوژی ــا داراي اهمی ــیمي رودخانه ه ــر ش ــا ب تاالب ه
تــاالب هورالعظیــم در اســتان خوزســتان بــه عنــوان یــك زیســت بوم طبیعــی و محلــی، و از نظــر زیســتی یكــی از تاالب هــای پــر تنــوع جهــان اســت کــه بــا داشــتن 
ــل سیاســت های نادرســت  ــه دلی ــد. ب ــا می کن ــه ایف ــات اقتصــادی و اجتماعــی منطق ــاال، نقــش مهمــی را در حی ــوان اکولوژیكــی، بیولوژیكــی و هیدرولوژیكــی ب ت
انســانی و نیــز عوامــل نامناســب محیطــی و آلودگــی رودخانه هــای آلوده کننــده، تــاالب مذکــور در حــال فروســایی و کوچــك شــدن تدریجــی، ناپایــداری و انحطــاط 
می باشــد. در ایــن پژوهــش ســعی بــر ایــن اســت تــا بــا بررســی و شــناخت عوامــل اجتماعــی، انســانی و بین المللــی مؤثــر بــر تــاالب هورالعظیــم، بــه مدیریــت در 

منطقــه کمــك گــردد تــا ایــن خواســتگاه ریزگــرد بــه نحــو مطلوب تــری مدیریــت شــود.

2. مواد و روش  ها 
ــه یكــی از مهم تریــن آن هــا یعنــی تــاالب  ــوان ب ــوده کــه می ت ــژه اســتان خوزســتان دارای عرصه هــای بســیار غنــی از نظــر اکولوژیكــی ب ــه وی کشــور ایــران و ب
هورالعظیــم اشــاره نمــود. ایــن تــاالب در جنــوب غربــی کشــور در غــرب اســتان خوزســتان در منطقــه مــرزی دشــت آزادگان بــا کشــور عــراق واقــع شــده اســت کــه 
ــه  ــم در خاورمیان ــتی مه ــق زیس ــی از مناط ــن، یك ــای بین النهری ــد. تاالب ه ــن می باش ــای بین النهری ــمتی از تاالب ه ــود و قس ــده می ش ــزه نامی ــراق هورالهوی در ع

اســت؛ کــه جــزء 200 منطقــه زیســتی جهانــی می باشــد. 
حــد شــرقي هــور در خــاک ایــران، در شــمال غــرب شهرســتان بســتان و در نزدیكــي روســتاي چزابــه بــه مختصــات 47 درجــه و 57 دقیقــه شــرقي و 47 درجــه و 
 16دقیقــه غربــي قــرار گرفتــه اســت. ایــن تــاالب از شــمال در محــدوده جغرافیایــي 31  درجــه و 47 دقیقــه و 57 دقیقــه شــرقي و 47 درجــه 16 دقیقــه غربــي، از 
مغــرب نیــز در محــدوده جغرافیایــي 31 درجــه و 47 دقیقــه در مجــاورت روســتاي ســوله و از ســمت جنــوب نیــز در عــرض جغرافیایــي 41 درجــه قــرار گرفتــه اســت. 

در شــكل زیــر، نواحــی تیــره رنــگ بیانگــر موقعیــت تــاالب اســت )شــكل 1 و نمــودار 1(.

 

Iran Iraq Iran 
Iraq 

شکل1- موقعیت جغرافیای تاالب هورالعظیم از نقشه های گوگل )خط زردرنگ، بیانگر مرز ایران و عراق می باشد(
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اقلیــم هورالعظیــم از اقلیم هــای بیابانــی گــرم و نیمه خشــك اســت. بررســی میــزان خصوصیــات آب و هوایــی منطقــه بــه صــورت جــدول زیــر آورده شــده اســت  
)جــدول 1(.

جدول1- خصوصیات اقلیمی هورالعظیم بر اساس داده های بلند مدت 20 ساله اداره هواشناسی استان خوزستان

بیش ترین بارندگی 
)mm(

کم ترین بارندگی 
)mm(

متوسط بارندگی 
)mm(

دمای حداکثر 
)oC(

دمای حداقل 
)oC(

دمای حداقل مطلق 
)oC( سردترین ماه سال

دی ماهدی ماهتیر ماهساالنهمرداد ماهدی ماه

52/421/00180/0054/011/5-7/0

ــوم  ــی، ســاختارهاي سیاســی، اقتصــادي و فرهنگــی، شــرایط ب ــت جغرافیای ــده، موقعی ــت پدی ــی از ماهی ــر وابســته، تابع ــوان متغیی ــه عن ــی پدیده هــا ب ــع فضای توزی
ــده، ســطح توســعه یافتگــی و برخــورداري اســت.  ــدگان، اهمیــت پدی ــان و تصمیــم گیرن شــناختی، رویكــرد مجری

ــی،  ــطح مل ــد. در س ــرزمینی دارن ــرون س ــتگاه درون و ب ــرد، دو خاس ــاد ک ــوان ی ــت می ت ــط زیس ــران محی ــوان بح ــا عن ــا ب ــه از آن ه ــی ک ــران، رخدادهای در ای
اساســی ترین عامــل توزیــع فضایــی بحــران محیــط زیســت، ناپایــداري توســعه و توســعه نامتــوازن در ســازگاري و هماهنگــی عوامــل و متغیرهــاي مختلــف محیطــی، 

سیاســی، اقتصــادي، اجتماعــی و امنیتــی اســت. 
ــا بســیاري از  ــی ب ــوان رویاروی ــی ت ــه تنهای ــاي آن اســت کــه دولت هــا ب ــم، رخدادهــاي موجــود گوی ــی بپنداری ــط زیســت را جســتاري امنیت چنانچــه بحــران محی
پیامدهــاي ناشــی از فروســایی و تخریــب محیــط زیســت ملــی )بــا خاســتگاه فراملــی( را ندارنــد. از ایــن رو، ناگزیــر بــه همــكاري بــا دیگــر واحدهــاي سیاســی بــراي 

ــتند.  ــا هس ــیون ها و پیمان ه ــواع کنوانس ــكیل ان تش
در ســال 1971 )1349( کنوانســیونی در رامســر )ایــران( بــا هــدف حفــظ تاالب هــای دارای اهمیــت بین المللــی بــرای زیســتگاه پرنــدگان آبــی منعقــد شــد و چــون 
در شــهر رامســر تعییــن شــد بــه کنوانســیون رامســر معــروف شــد. بــا آن کــه کشــور ایــران در مقــام و رتبــه خوبــی در بیــن کشــورهای عضــو معاهــده رامســر قــرار 
دارد و بــا توجــه بــه آنكــه ایــران زادگاه ایــن معاهــده بســیار مهــم اســت، ولــی تاکنــون آن گونــه کــه بایــد و شــاید در حفــظ همیــن تاالب هــا موفــق نبــوده اســت 

و تاالب هــا را بــه عنــوان پایگاهــی بــرای تشــدید بحــران ریزگردهــا مطــرح کــرده اســت.
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

مفهـوم یکپارچه سـازی: یكپارچه سـازی اراضـی کشـاورزی به معنـای هماهنگ 
نمـودن کلیـه فعالیت هـای کشـاورزی اعـم از آماده سـازی زمین، تهیه بـذر، کود، 
سـم، ماشـین آالت کشـاورزی و نگهـداری و اسـتفاده صحیـح از آنهـا، مدیریـت 
صحیـح مزرعـه و بازاریابـی محصـوالت کشـاورزی اسـت، بـه نحـوی کـه بتوان 
ضمـن بـاال بـردن تـوان تولیـد، نـوع کشـت و محصـوالت را مطابـق بـا نیازهای 

جامعـه هدایـت نمود.
تجمیـع و یكپارچه سـازی اراضـی خرد موجب اقتصادی شـدن کشـاورزی، افزایش 
بهـره وری و جلوگیـری از مهاجـرت می شـود. بـا ایـن کار ضمن توجیـه اقتصادی 
کشـاورزی و بهینـه شـدن فعالیـت هـا، ارزش افـزوده هم بـرای زمین کشـاورزی 
ایجـاد می شـود و از آنجـا کـه رسـیدگی بـه زمین هـای پراکنده سـخت و ضریب 
یكپارچه سـازی،  در صـورت  اسـت  پاییـن  خـرد  اراضـی  ایـن  در  مكانیزاسـیون 

کشـاورزان از نظـر مالكیتـی می تواننـد زمین هـای خـودرا سـنددار کنند.
یكپارچـه سـازی اراضـی مانع از تغییـر کاربـری، افزایش بهـره وری از آب و خاک 
و سـایر منابـع و جلوگیـری از خـرد شـدن و رها شـدن اراضی می شـود و می توان 
گفـت در نهایـت تثبیت تولید کشـاورزی را بـه دنبال خواهد داشـت. یكی از دالیل 
خـرد شـدن اراضی کشـاورزی، قانـون ارث و در برخی مواقـع دوری اراضی از جاده 

و امكانات زیربنایی اسـت.
بـا خشكسـالی متعـدد سـال های اخیـر و کم آبـی، کشـاورزان هم متوجه شـده اند 
داشـتن  و  برونـد و روش سـنتی  بـه سـمت روش هـای مـدرن و علمـی  بایـد 
زمین هـای کوچـك، دیگـر اقتصـادی نیسـت و اگـر همیـن گونه باشـد بسـیاری 
از روسـتاییان زمیـن و روسـتا را رهـا خواهنـد کـرد لـذا بسـیاری از کشـاورزان که 
معیشـت آنهـا بـه خطر افتـاده به سـمت یكپارچه سـازی اراضی خـود رو آورده اند.

پراکندگـی اراضـی باعث می شـود کـه اسـتفاده از عوامل تولید با دشـواری صورت 
گیـرد. نیـروی کار کـه یكـی از عوامـل تولیـد در کشـاورزی اسـت به علـت وجود 
عارضـه پراکندگـی زمیـن، تضعیـف شـده و کارآیـی آن کاهـش مـی یابـد. فاصله 
بیـش از حـد بیـن قطعـات، رفـت و آمدهـای مكـرر و در نتیجـه کاهـش انـرژی 
کشـاورزان را بـه دنبـال دارد.همچنیـن به دلیل آن کـه عبور و مرور ماشـین آالت 
کشـاورزی از بیـن قطعـات کوچـك و پراکنـده بـا دشـواری زیـادی همـراه اسـت 
کشـاورزان ناچارنـد نهاده هـای تولیـد ماننـد کـود، سـم، بـذر و تولیدات خـود را با 

چهارپایـان جابجـا کننـد، بـه این ترتیب مشـكالت عدیـده ای برای بهـره برداران 
بـه وجـود می آید.

بـه علـت یكپارچـه نبـودن اراضـی و وجـود موانـع فیزیكـی و طبیعـی کـه در این 
اراضـی وجـود دارد، بهره بـرداران نمـی تواننـد از تكنولـوژی بـه منظـور افزایـش 

تولیـد بـه صـورت بهینـه اسـتفاده کنند. 
سـرمایه گـذاری در امـور زیربنایـی ماننـد احـداث سـدها، شـبكه های آبرسـانی، 
زهكشـی، تسـطیح اراضـی و احـداث جاده هـای بین مـزارع، بسـیار حائـز اهمیت 
ولـی بـه علـت پراکندگـی قطعـات، امـكان سـرمایه گـذاری در این اراضـی وجود 

ندارد. 
آب یكـی از عوامـل مهـم تولیـد در کشـاورزی ایـران اسـت. آب به علـت عبور از 
بیـن قطعـات متعـدد و طی مسـیرهای طوالنـی، افت شـدید پیدا می کنـد، عالوه 
بـرآن اختالفـات و منازعـات زیـادی را )در حین آبیـاری( بین زارعان بـه وجود می 
آورد.کمبـود آبـی کـه از این طریق ایجاد می شـود، مقـداری از اراضـی را از چرخه 

کشـت و تولیـد خـارج می کند.
پراکندگی قطعات سـبب می شـود تـا هزینه های تولیـد باال رود. درآمد کشـاورزان 
کاهـش یابـد، منابـع و عوامـل تولید تلف شـود، کشـاورزان از دسـتآوردهای علمی 
و فنـی جدیـد محـروم بماننـد و مبـادالت و ارتباطات تقلیـل پیدا کنـد و در نهایت 

پدیـده مهاجرت روسـتائیان تولیدکننده به شـهرها گسـترش یابد.
آثـار زیانبـار پراکندگـی اراضی کشـاورزی باعث می شـود تـا روند گذار کشـاورزی 
از سـنتی بـه پیشـرفته بـا کنـدی انجـام شـود. عـدم سـرمایه گـذاری در بخـش 
کشـاورزی و فراهـم نكردن تكنولوژی کشـاورزی سـبب می شـود تا بهـره برداران 

نتواننـد بـه کشـاورزی صنعتی دسـت یابند.
کوچـك بـودن قطعـات زمیـن، تعـداد و فاصله بین قطعـات و نامنظم بودن شـكل 
آنهـا، مسـائل و مشـكالت متعـددی را در بهره بـرداری از عوامل تولیـد بوجود می 
آورد. یكـی از مهمتریـن مشـكالت، عدم امـكان صحیح و کارآمد از ماشـین آالت 

و روش های جدید کشـاورزی اسـت.
در سـطح اسـتان فـارس 3000 هكتـار اراضـی کشـاورزی یكپارچـه شـده و 10 
هـزار هكتـار نیز در دسـت مطالعه اسـت که بـا اجرای خدمـات زیربنایـی، افزایش 

بهـره وری در منابـع آب و خـاک را در پـی خواهـد داشـت.

یکــــپارچگی
اراضی کشاورزی
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مازیار یعقوب علی پور
کارشناس امور شیالت و آبزیان

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

Cambaridae Astaci-  سـه خانـواده شـاه میگـو آب شـیرین در دنیـا وجـود دارد:
dae و Parastacidae کـه خانـواده Parastacidae بیشـتر در نیمكـره جنوبـی، 

Cambaridae بیشـتر در شـمال آمریـكا و تـا حـدودی در شـرق آسـیا و خانـواده 

Astacidae بیشـتر در منطقـه اوراسـیا و تا حدودی در غرب آمریـكا پراکنش یافته 

Austaro- و Pacifastacus Astacus دارای سـه جنـس Astacidae  انـد. خانواده
potamobius اسـت. در آفریقـا، هنـد و بسـیاری از قسـمت های آسـیا بـه صورت 

طبیعـی شـاه میگوي آب شـیرین وجـود ندارد. 
امروزه در توسـعه رو به رشـد آبزیان در ایران اسـتفاده از سـخت پوسـتان آبزی از 
گونـه Astacus leptodactylus بـرای پرورش تك گونـه ای و پلیكالچر گام های 
نخسـت توسـط مراکز تحقیقاتی شـیالت ایران و مراکز دانشـگاهی برداشـته شـده 
اسـت. شـاه میگـوی دراز آب شـیرین از خانـواده Astacidae یكـی از مهم تریـن 
گونه هـای آبـزی اقتصـادی دنیـا بـوده کـه بسـیارگران قدر و از جملـه غذاهـای 
لوکـس در کشـورهای اروپایـی نظیـر سـوئد، فنالنـد، آلمـان و اسـپانیا می باشـد. 
کشـورترکیه در سـالهای 1985 بـا صـادر کـردن 6000 تـن توانسـت 68% نیـاز 
اروپـا را تامیـن نمایـد. در حـال حاضر تكثیر و پـرورش انواع خرچنگ ها در بیشـتر 
نقـاط جهـان از جملـه کشـورهای اروپائی و آمریكائـی روز بـه روز افزایش می یابد 
و تحقیـق در مـورد روش هـای پـرورش ایـن موجود از روسـیه در شـرق تـا ایرلند 
در غـرب و از کشـورهای اسـكاندیناوی در شـمال تـا ایتالیـا در جنـوب اروپا انجام 
می گیـرد. بـرای مثـال امریـكا از نظـر تولیـد و تكثیـر و پـرورش خرچنـگ دراز با 

85% تولیـد جهانـی مقام اول را داراسـت
(Harlioglu & Harlioglu, 2006)Pacifastacus  leniusculus  ,Cherax  de-
structor ,C .quadricarinatus ,Orconectes limosus ,O .rusticus and As-
tacus  leptodactylus  .The environmental  impact  of  crayfish  introduc-
tions can  be positive  ,negative or neutral  .However ,native crayfish 
populations in Europe have been negatively affected by introductions 
of  non-indigenous  crayfish  species  from  America  .Negative  effects 
of non-native crayfish introductions included displacement of native 
crayfish species ,transfer of disease( crayfish plague.

شناسـائی ایـن آبزی در ایران سـال1364بوده )توسـط والدی کف سـواحل دریای 
خـزر 1964( و در سـال 1367بهره برداری توسـط شـرکت شـهالن در بنـدر انزلی 
انجـام شـد. در سـال 1373 - 1372 بیوتكنیـك تكثیـر و پـرورش ایـن گونـه در 
اسـتان گیـالن به دسـت آمد. پـرورش تك گونـه ای در سـال 1377-1378 انجام 
شـد. بررسـی پویائـی جمعیت در سـد ارس 1374-1375 صـورت گرفت. خرچنگ 
دراز )Crayfish( آب شـیرین Astacus leptodactylus یـك گونـه بومـی ایـران 
بـوده و دارای دو زیـر گونـه بـه نام هـای A. l leptodactylus )که در آب شـیرین 
زندگـی می کنـد( و A. l echwaldi )کـه در آب دریـای خزر با شـوری 12 قسـمت 
در هـزار )ppt( زندگـی می کنـد( می باشـد. بـه منظـور افزایـش تولیـد ایـن گونـه 
در ایـران بـرای مدیریـت، حفاظـت و نظـارت بـر جمعیت هـای خرچنـگ دراز آب 
شـیرین رهاسـازی A. leptodactylus در منابع آبی مناسـب انجام شـده اسـت. 

تعـداد نمونه هـای معرفـی شـده از دریاچه سـد ارس در سـال 2001 بـه هفت برم 
 Karimpour,( دشـمن زیـاری در اسـتان فـارس تعـداد 5000 قطعـه بـوده اسـت

.)2011 .Harlioğlu, & Aksu

شکل- 1: هفت برم دشمن زیاری استان فارس 

خرچنـگ دراز آب شـیرین یـا شـاه میگوي آب شـیرین یكـي از گونه هایي اسـت که 
بـه دلیـل قیمـت بـاال، مقاومـت زیاد نسـبت به شـرایط محیطـي و قـدرت انطباق 
بـاال، مـورد توجـه ویژه واقع شـده  اسـت. پرورش ایـن گونه به صورت کشـت تك 
گونـه ای و تـوام بـا کپـور ماهیان برای شـناخت بیوتكنیـك تولید ایـن گونه انجام 
شـده اسـت و در گزارشـات تحقیقـات شـیالت ایـران، در خصـوص امـكان تكثیر 
مصنوعـی ایـن گونـه با توجه بـه ویژگی های زیسـتی و خصوصیـات فیزیولوژیكی 
نشـان می دهدکـه امـكان توسـعه و ترویـج پـرورش ایـن گونـه بـرای تولیـد در 

مـزارع پرورشـی ماهیـان گرمابـی در آینـده وجود خواهد داشـت.
در  را  گونـه  ایـن  متراکـم  صـورت  بـه  تولیـد  کننـده،  تولیـد  مهـم  کشـورهای 
اسـتخر های سـیمانی اجـرا می نماینـد. از سـوی دیگـر نوسـانات قیمت ایـن گونه 
در بـازار جهانـی و نیـاز صادرکننـدگان بـه این گونه از کشـور به داشـتن خرچنگی 
بـا وزن بیـش از 50گـرم، نشـان از توسـعه پـرورش ایـن گونـه در شـرایط کنترل 
شـده در مـزارع پرورشـی دارد. زیـرا در پـرورش بـه صـورت گسـترده بـا توجه به 

پرورش خرچنگ دراز
 آب شیرین 

Astacus leptodactylus
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فعالیت هـای انسـانی و تاثیـرات زیسـت محیطـی آن امـكان تولید در منابـع با این 
وزن و یـا وزن هـای بیشـترکه تامیـن کننده نیاز صادرات باشـد را نخواهد داشـت.

ضـرورت تنـوع تولیـد آبزیان با توجه بـه توجیه اقتصـادی، که می تواند زمینه سـاز 
توسـعه پـرورش گونه هـای جدیـد باشـد همـواره مـد نظـر توسـعه صنعـت آبزی 

پـروری بوده اسـت.

پروژه ها
اهم پروژه های بیوتكنیك شاه میگوی دراز آب شیرین شامل:

تعیین احتیاجات غذائی شاه میگوی دراز آب شیرین
پیش رس کردن شاه میگوی دراز آب شیرین

بررسی تعیین بهترین ابزار صید این آبزی در دریای خزر
شرایط فیزیکوشیمیائی

شـاه میگـوی آب شـیرین در آب های شـیرین و لب شـور زندگی نمـوده و بهترین 
رنـج شـوری بـرای ایـن گونـه آب شـیرین 14- 4 گـرم در لیتـر می باشـد، افـراد 
جـوان بـه شـوری کمتر از 4 گـرم در لیتر حساسـند ولـی تغییرات شـوری برمیزان 

بقـاء و رشـد بزرگترها تأثیـری ندارد. 
بـا افزایـش دمـا از 4 درجـه بـه سـمت 32 درجـه میـزان متابولیسـم و در نتیجـه 
میـزان مصـرف غـذا افزایـش بسـیار زیادی مـی یابد، به طـوری کـه در دمای 32 
درجـه میـزان جـذب پروتئیـن هفت تـا ده برابـر و میزان جـذب کربوهیـدرات 15 
تـا 26 برابـر خواهـد شـد، در کل کارایـی جـذب مـواد غذایی بـا افزایـش دما پنج 
برابـر می شـود، ولـی بهتریـن دمای پرورش شـاه میگـو 20 تا 25 درجه اسـت که 
در ایـن دمـا بیشـترین میزان رشـد وجـود دارد. در دمـای باالتـر از 25 درجه چون 
میزان متابولیسـم و سـوخت و سـاز پایه افزایش شـدیدی می یابد، غـذای مصرفی 

صـرف ایـن سـوخت و سـاز پایه شـده و رشـد کاهش مـی یابد. 
یكـی از مهتریـن عناصـری کـه در پـرورش شـاه میگو اهمیت دارد کلسـیم اسـت 

کـه اپتیمـم میـزان آن در آب 20 تـا 100 میلـی گـرم در لیتر مي باشـد. 
شـاه میگـو بعـد از پوسـت اندازی برای سـاخت پوسـته جدید خـود نیاز به کلسـیم 
دارد و در صـورت کمبـود کلسـیم در آب و جیـره غذایـي شـاه میگو بـرای رفع نیاز 

خـود به همجنـس خـواری روی می آورد. 
در حمالتـی کـه خرچنگ هـا بـه یكدیگـر می کننـد اگـر کشـته نشـوند معمـواًل 
باعـث نقـص عضـو در یكدیگر می شـوند و چـون مقدار زیـادی از گوشـت آنها در 
چنگال هاسـت، نقـص عضـو آنهـا باعث کاهـش بـازار پسـندی و ارزش اقتصادی 

می گردد.  آنهـا 

شرایط زیستي
شـاه میگـوي آب شـیرین در آب هاي شـیرین و لب شـورزندگي نمـوده و بهترین 

تغییـرات میـزان شـوري بـراي این گونـه 14 – 4 گـرم در لیتر مي باشـد.
افـراد جـوان بـه شـوري کمتـر از 4 گـرم در لیتر حساسـند ولي تغییرات شـوري بر 
میـزان بقـا و رشـد بزرگترهـا تاثیـري نـدارد. بـا افزایـش دما بـه سـمت 32 درجه 
بـر میـزان متابولیسـم و در نتیجـه میـزان مصـرف غذا افـزوده مي شـود به طوري 
کـه در دمـاي 32 درجـه میـزان جـذب پروتئیـن 7 تـا 10 برابـر و میـزان جـذب 
کربوهیـدرات 15 تـا 26 برابرخواهـد شـد، در کل کارایـي جـذب مـواد غذایـي بـا 
افزایـش دمـا 5 برابـر مي شـود ولـي بهترین دمـاي پرورش شـاه میگـو 20 تا 25 
درجـه اسـت کـه در این دما بیشـترین میزان رشـد وجـود دارد و در دمـاي باالتر از 
25 درجـه چـون میزان متابولیسـم و سـوخت و سـاز پایـه افزایش شـدیدي مییابد، 

غـذاي مصرفـي صـرف این سـوخت وسـاز شـده و رشـد کمتر مي شـود.

تغذیه
از نظـر نـوع غـذا شـاه میگـو همـه چیزخـوار بـوده و دارای تنـوع تغذیه ای بسـیار 

زیـادي اسـت کـه باعـث انعطاف پذیـری ایـن گونـه در برابـر شـرایط محیطـی 
مختلـف می شـود. در کل 72 درصـد از غـذای آن جانـوری و بقیـه جلبك هـای 
سـبز و گیاهـان عالی آبزی اسـت و ایـن جانور عالقـه زیادی به مصـرف نرمتنانی 
ماننـد حلـزون کـه دارای پوسـته آهكی هسـتند دارد زیرا این پوسـته کلسـیم مورد 

نیـاز پوسـت انـدازی شـاه میگـو را تأمین مـی کند. 
در اسـتخرهای پرورشـی تـا رسـیدن بـه مرحلـه بـازاری مـی تـوان از غذاهـای 
مختلـف اسـتفاده نمـود. الرو شـیرونومیده، غذای دسـتی قـزل آال و سـیب زمینی 
پختـه بـه صـورت پنـج روز در هفتـه بـا نسـبت 1 تـا 4 درصـد وزن بـدن در دوره 
نـوازدی و 0/3 تـا 1 درصـد در دوران انتهایـی رشـد پیشـنهاد می شـود، بـرای 
کاهـش هزینـه می تـوان از ضایعـات کشـتارگاه ها نیـز اسـتفاده نموده تـا پروتئین 

جانـوری جیـره تأمیـن گردد.
در کل بایسـتی دقـت نمـود کـه میـزان غذادهـی از میـزان مصـرف شـاه میگوها 
بیشـتر نباشـد زیـرا میـزان اضافـی غذا باعـث آلودگی محیـط پرورش خواهد شـد. 
بـرای حصـول حداکثـر رشـد بهتریـن میـزان پروتیئـن جیـره 40 درصـد، میـزان 
چربـی 10 تـا 13 درصـد و کربوهیـدرات 20 درصـد بـر آورد مـی گـردد و بهترین 

زمـان غـذا دهـی را قبـل از غـروب آفتاب می باشـد. 
البتـه در روش گسـترده پـرورش در اسـتخرهای خاکـی با کود دهی منظم اسـتخر 
مـي تـوان تولیدات طبیعی اسـتخر از جمله الرو شـیرونومیده، جلبك هـا، دافنی ها 
و... را افزایـش داد. وجـود تولیـدات طبیعـي در محـل پرورش را بسـیار مهم اسـت 
زیـرا جانـوران و گیاهـان تولید شـده در اسـتخر بـه بهترین شـكل احتیاجات شـاه 

میگـو را مـی توانند برطـرف نمایند. 
درایالـت Louisaina آمریـكا که بزرگترین مرکز پرورش شـاه میگوی آب شـیرین 
دنیـا می باشـد بـرای پـرورش Procambarus clarkii در ماه هـای اردیبهشـت تا 
خـرداد آب اسـتخر مولدیـن تخلیه می شـود و شـاه میگوهـا در زمین سـوراخ هایی 
حفـر کـرده و داخـل آن می رونـد، ایـن کار باعـث می شـود کـه پوشـش گیاهـی 
زیـادی در اسـتخر بـا سـطح آب پاییـن ایجـاد شـود و این گیاهـان بعـد از آبگیری 

مجـدد اسـتخر در شـهریور، هـم غذای مولدیـن و هم پناهـگاه نـوزادان گردند. 
مهم تریـن مشـكالت در پـرورش گسـترده شـاه میگـو، وجـود شـكارچی هـا بـه 
خصـوص پرنـدگان، ماهی هـا و کاهش سـطح اکسـیژن می باشـد. کاهش سـطح 
اکسـیژن اسـتخر معمـواًل بـه علـت تجزیـه مـواد آلـی کـف اسـتخر می باشـد که 
ایـن مشـكل را مـی تـوان بـا ایجـاد چرخـش در آب با نصـب هواده هـای پارویی 

)paddle( اصـالح نمـود. 
متوسـط تولیـد در روش گسـترده 1/7-1 تـن در هكتـار می باشـد کـه تـا 3 تن در 
هكتـار نیـز گزارش شـده اسـت. کشـورهای مهـم پرورش دهنـده گونه های شـاه 
میگـو چیـن، آمریكا، اسـترالیا و کشـورهای اروپایی مي باشـند که سـالیانه 40000 

تـا 60000 تـن شـاه میگـو در این کشـورها پرورش مـی یابد. 
در کشـورهای چیـن، ترکیه، کنیا، اسـترالیا، آمریكا و کشـورهای اروپایـی نیز مقدار 
 Baxter, Hastings, Law,( زیادی شـاه میگـو از منابع آبی طبیعـی صید می شـود

 .)2008 ,& Glass

جایگاه زیستی
بسترهای هوموسی 

سنگی 
علفی
گلی 

سنگ ریزه ای 
به جز بستر هایی که زیاد لجنی شده اند

تولید مثل
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تولیـد مثـل بـه صـورت جنسـی و بـاروری بـا جفت گیـری همـراه اسـت. وقتـی دمـای آب بـه 7 تـا 12 درجـه می رسـد در مهـر و آبان جفـت گیـری اتفـاق می افتد و 
تخم گـذاری چنـد روز تـا چنـد هفتـه بعـد صـورت می گیرد. 

انكوباسـیون تخم هـا در طـول فصـل زمسـتان و فصـل بهـار ادامـه یافتـه و در مناطـق گـرم 4 تا 6 مـاه و در مناطق سـرد 6 تـا 8 ماه طول می کشـد. جنس نـر از ماده 
مجـزا بـوده تمایـز ظاهـری آنهـا، نرهـا دارای چنـگال دراز و قوی تـر و ناحیـه شـكمی باریك و کشـیده بـوده و اولین پای شـنا لوله ای شـكل و به پتاسـما بـرای انتقال 
اسـپرم تبدیـل شـده اسـت در حالـی کـه ماده هـا چنگالی کوتاه تر و شـكمی پهن تـر دارند. ایـن گونه تلیكوم باز داشـته و بعـد از جفت گیـری طی دو مرحلـه، مرحله ای 
کـه جنـس مـاده حامـل تخم هـای خـود و اسـپرم انتقالـی از جنس نر که در نزدیكی سـوراخ تناسـلی ماده پشـت دومین پاهـای حرکتـی آن ذخیره می شـود. این مرحله 

4 تـا 6 هفتـه طـول می کشـد و در النه هـای خـود باقـی مانده جز بـرای تغذیـه از آن خارج می شـوند. 
مرحلـه دوم کـه تخم هـا را از راه مجـرای تخـم اویدکـت همـراه بـا یـك مایع که غشـا ژلـه ای اسـپرم را حل می کنـد با فشـار از تخمدان به خـارج رها می سـازد. پس 

از لقـاح تخم هـای رهـا شـده در ناحیه شـكمی به پاهای شـنا تا رهاشـدن نـوزادن نورس چسـبیده و نگهداری می شـوند. 
دوره تخـم گشـایی در گونه هـای مختلـف متفـاوت بـوده 4 تـا 6 مـاه به طـول می انجامـد. درجه حرارت بـاال 18 تا 20درجه سـانتی گراد در طـول دوره انكوباسـیون اثر 

مثبـت داشـته 1.5 مـاه این زمـان را به جلـو می اندازد. 
 .)1988.Koksal( برعكس شوک دمایی پایین زمان تخم گشایی را طوالنی تر می کند. تعداد تخم های این گونه معموالً به 200تا 400 عدد می رسد

رشد و نمو و پوست اندازی
خرچنـگ دراز آب شـیرین بـرای تـداوم رشـد و بقـا نیـاز بـه پوسـت اندازی داشـته و ایـن کار را در زمان های مقتضـی انجام می دهـد. بعد از هر پوسـت اندازی رشـد تا 

تشـكیل پوسـته سـخت سـریع اتفـاق می افتـد. در ایـن فاصله زمانـی به دلیل پوسـته نـرم در برابر دشـمنان و عوامل پاتوژن آسـیب پذیر هسـتند. 
پوسـت اندازی بـه انـدازه آنهـا بسـتگی دارد در افـراد جـوان بیشـتر صـورت می گیـرد. در سـال اول 8-9 بـار و در سـال دوم 5 بـار و در سـال سـوم 2 بار پوسـت اندازی 
می کننـد. در حالـی کـه نرهـای مسـن تر دو بـار در سـال و ماده هـای مولـد یـك بـار در سـال پوسـت اندازی می کننـد. اولیـن پوسـت اندازی نرهـا اواسـط بهـار یعنی 
وقتـی ماده هـا حامـل تخم هـا هسـتند و دومیـن پوسـت اندازی در اوایـل پاییز زمانـی که ماده هـا اولین پوسـت اندازی خـود را انجام می دهنـد اتفاق می افتـد به همین 

دلیـل نرهـا بزرگ تـر از ماده های هم سـن هسـتند )کریمپوروهمـكاران1370(. 
میـزان رشـد و نمـو آنهـا بـه غذا، جنسـیت، خصوصیـات فیزیكوشـیمیایی آب و میزان کلسـیم آب بسـتگی دارد. رشـد نرها بیشـتر از ماده هـا می باشـد. میانگین طول و 
 Azari, Seidgar,( .وزن آنهـا بـا %95 اطمینـان بـه ترتیب 12.89±106.26 میلی متـر و 15.54±38.79 گرم که بزرگتریـن آن 171 میلی متر و وزن 216 گرم می شـود

.)2015 .& Mohebbi

مراحل تکثیر 
تکثیر و پرورش

پـرورش خرچنـگ بـه طـور عمـده در ایـاالت جنوبی آمریكا، اسـترالیا و اروپـا معمواًل به روش های گسـترده، نیمـه متراکم و متراکم انجام می گیرد. سـطح تولید سـاالنه 
در مقایسـه بـا اقلیـم بـه 40000 تـا 60000 تـن در سـال می رسـد کـه بیشـتر بـه روش گسـترده می باشـد. 98 در صـد از تولیـد در اروپـا مصـرف می شـود. آنهـا پلـی 

 مراحل تکثیر 

 

 تکثیر و پرورش

-های گسترده، نیمه متراکم و متراکم انجام میبه روش "پرورش خرچنگ به طور عمده در ایاالت جنوبی آمریکا، استرالیا و اروپا معموال  
در صد از تولید  98باشد. بیشتر به روش گسترده می رسد کهتن در سال می60000تا  40000گیرد.سطح تولید ساالنه در مقایسه با اقلیم به 

ها بوده و هستند یعنی دریافت مواد غذایی از چندین منبع مختلف ارگانیک از خصوصیات خرچنگ 1پلی تروفیک شود. آنهادر اروپا مصرف می
از لحاظ پرورش در  A. leptodactylus   خرچنگ دراز آب شیرین (David M. Holdich, 1993). باشدهای بومی میدر رقابت با گونه

های آسیایی و اروپایی از مقام اول برخوردار بوده و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی و استخرها در سطح تجاری در بین گونه
آوری باال، رشد باشد. این گونه دارای مزایای زیادی از جمله: همپروری میتکثیر و پرورش اقتصادی آنها از اهداف برنامه توسعه آبزیآمریکایی 

پذیری در مقابل تغییرات شرایط محیطی، تنوع رژیم غذایی و ارزش غذایی زیاد و ترکیب جیره غذایی ها، انعطافتر، مقاومت به بیماریسریع
که به علت بیماری طاعون   2باشد. به همین خاطر این گونه بعنوان جایگزین گونه شاه میگوی چنگال قرمزدر سیستم پرورشی میارزان 

                                                           
1 Polytrophic 
2 Astacus astacus Linnacus.1758 

بیرون آمدن تخم های لقاح 
هفته بعد از جفت 5-4یافته

انکوباسیون زیر )گیری
(بدن

تفریخ تخم ها در بهار 

اولین پوست اندازی  شاه میگوی 
روز پس از تفریخ8-6نورس

چسبیده به ماده

از رها کردن مادر پس 
بار پوست 6-7

درروز12-10اندازی

و تا سه بار پوست اندازی در 
سال تابلوغ

ماده های رسیده

جفت گیری در پائیز با کاهش   
دما تشکیل بلوک اسپرمی
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تروفیـك1 هسـتند یعنـی دریافـت مـواد غذایـی از چندیـن منبـع مختلف ارگانیـك از خصوصیـات خرچنگ هـا بـوده و در رقابت بـا گونه های بومی می باشـد.
(David M. Holdich, 1993)and in Australia and Europe .Production levels Vary with climate but are in the region of 40000 to 60000 tonnes per 

annum .In addition ,at least an equivalent amounts is harvested from the wild ,particularly in North Amenca ,China ,Australia ,Kenya ,Turkey 

and Europe .Crayfish farming is usually cithcr of an extensive( ranching 

خرچنـگ دراز آب شـیرین A. leptodactylus از لحـاظ پـرورش در اسـتخرها در سـطح تجـاری در بیـن گونه هـای آسـیایی و اروپایـی از مقـام اول برخـوردار بوده و در 
حـال حاضـر در بسـیاری از کشـورهای اروپایـی و آمریكایـی تكثیـر و پـرورش اقتصـادی آنها از اهـداف برنامه توسـعه آبزی پروری می باشـد. ایـن گونـه دارای مزایای 
زیـادی از جملـه: هـم آوری بـاال، رشـد سـریع تر، مقاومـت بـه بیماری هـا، انعطاف پذیـری در مقابـل تغییرات شـرایط محیطی، تنـوع رژیـم غذایـی و ارزش غذایی زیاد 
و ترکیـب جیـره غذایـی ارزان در سیسـتم پرورشـی می باشـد. بـه همیـن خاطـر ایـن گونـه بـه عنـوان جایگزیـن گونه شـاه میگوی چنـگال قرمز کـه به علـت بیماری 
طاعـون خرچنـگ کـه یـك بیمـاری قارچـی اسـت و ذخائر آن رو بـه کاهش یافتـه، جهت تامیـن نیاز آبزی پـروری به چند کشـور اروپایـی از جمله یوگسـالوی، آلمان، 

لهسـتان، انگلسـتان، فرانسـه، سـوئیس، هلند و ایتالیا معرفی شـده اسـت.

(Harlioǧlu & Harlioǧlu, 2006; D M Holdich, (2002; David M. Holdich, 1993; Karimpour, 2011; John, Iii, & Wells, 2014 

 and in Australia and Europe. Production levels Vary with climate but are in the region of 40000 to 60000 tonnes per annum. In addition, at 

least an equivalent amounts is harvested from the wild, particularly in North Amenca, China, Australia, Kenya, Turkey and Europe. Crayfish 

farming is usually cithcr of an extensive (ranching 

ترکیب و تراکم  بچه  ماهیان  و نوزادان  شاه  میگو
در روش پـرورش تـك گونـه ای شـاه میگـوی یـك تابسـتانه نـوزادان شـاه میگـو با طول متوسـط 14 میلی متـر و وزن متوسـط 100 میلی گـرم و با تراکـم 10 عدد در 

هـر متـر مربـع )100 هـزار در هكتـار( به اسـتخرهای خاکی معرفـی گردید. )جدول شـماره 1(

جدول شماره 1: با ترکیب تراکم و وزن اولیه بچه ماهیان و شاه میگوي آب شیرین در روش پرورش یك تابستانه )یك ساله(

روش پرورش
نوع و وزن اولیه آبزي

تک گونه اي یک تابستانه
)درصد و تعداد در هکتار(

چند گونه اي یک تابستانه
)درصد و تعداد در واحد هکتار(

100000 )100%(=100000شاه میگوي آب شیرین 100 میلي گرم

)60%(=1800-فیتوفاگ 94 گرم

)15%(=450-سرگنده 38/5 گرم

)25%(=750-آمور21 گرم

در روش پـرورش چندگونـه ای یـك تابسـتانه ازبچـه  ماهیـان  فیتوفاگ ، سـرگنده  و آمور یك  تابسـتانه  با اوزان  به ترتیـب  94، 38/5 و 21 گرمي  و باتراکـم  3000 عدد در 
هكتـار )روش  متـداول  در اسـتان  گیـالن( جهـت  کشـت  در اسـتخرها اسـتفاده  گردیـد. همچنین صدهزار عدد نوزادشـاه  میگـو )10 عدد در هـر مترمربع ( بـا وزن  تقریبي  

0/074 گـرم  عـالوه  بـر بچـه  کپورماهیان  چیني  در اسـتخرهاي  خاکي  کشـت  داده  شـد. )دانش خوش اصـل، 1378(.
در روش پـرورش تـك گونـه ای شـاه میگـوی دو تابسـتانه )دوسـاله( از بچـه شـاه میگـو بـا وزن متوسـط گـرم و بـا تراکـم 10 عـدد در متر مربـع ) 100 هـزار عدد در 
هكتـار ( در اسـتخرهای خاکـی کشـت گردیـد )رامیـن، 1381(. در روش پـرورش چنـد گونـه ای دو تابسـتانه از بچـه ماهیـان فیتوفاگ، سـرگنده و آمور با وزن متوسـط 
بـه ترتیـب 20-10 گـرم و بـا تراکـم3000 عـدد در هكتـار و همچنیـن صـد هـزار عـدد بچه شـاه میگو بـا وزن متوسـط 10 گـرم در اسـتخرهای خاکی کشـت گردید.. 

)جدول شـماره 2(

1  Polytrophic
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 جدول شماره 2 : ترکیب، تراکم و وزن اولیه بچه ماهیان و شاه میگوي آب شیرین در روش پرورش در تابستانه )دوساله(
روش پرورش

نوع و وزن اولیه آبزي
تک گونه اي دو تابستانه
)درصد و تعداد در هكتار(

چند گونه اي دو تابستانه
)درصد و تعداد در واحد هكتار(

100000 )100%(=100000شاه میگوي آب شیرین 10 گرم

)60%(=1800-فیتوفاگ 10 گرم

)15%(=450-سرگنده 10 گرم

)25%(=750-آمور20 گرم

مزایا و معایب اجرای پروژه:

- مزایا:
1- استفاده از ظرفیت حیاتی مزارع پرورش آبزیان برای افزایش تولید

2- انتقال تجارب پرورش گونه های جدید آبزیان
3- آموزش عملی و کاربردی پرورش دهندگان

4- کمك به ایجاد اشتغال در صنعت آبزی پروری
5- نتایج مطلوب می تواند کمك به تجارت و بازاریابی وصادرات محصول نماید

6- ارتقاء تراکم تولید در واحد سطح و کسب تجربه 

- معایب:
1- توجیه پذیری اقتصادی اجرای پروژه

2- طوالنی بودن دوره پرورش برای وزن بیش از 50 گرم )دو ساله(
3- تامین گونه از ذخائر طبیعی منابع آبی

4- عدم شناخت قطعی به مطلوب بودن نتایج اجرای آن یا نداشتن ارزیابی دقیق در شرایط قبل از اجرا
5- حلیت گونه مورد نظر و استقبال مصرف داخلی یا بعبارتی عدم شناخت عامه به مصرف خرچنگ دراز آب شیرین

نتیجه
هـر چنـد صیـد ایـن گونـه از زیسـتگاه هاي طبیعـي و صـادرات آن بـه صورت زنـده، مرسـوم ترین شـیوه عرضه این آبـزي مي باشـد ولي با توجـه به محدودیـت طبیعي 

و ارزش اقتصـادي بـاالي آن اقـدام بـه پـرورش و تكثیـر این گونه در دسـتور کار کشـورهاي مختلف قرار گرفته  اسـت. 
بـا وجـود دو زیسـتگاه طبیعـي و غنـي ایـن آبـزي در کشـور، در منطقـه رودخانـه ارس و خزر، هـم چنین صـادرات آن در سـال هاي اخیر، مي تـوان پرورش ایـن گونه را 

موفقیت آمیـز و پرسـود ارزیابـي کرد. 
خالصه اي از اهداف طرح بدین شرح است:

- ایجاد اشتغال کارآمد براي فارغ التحصیالن مرتبط با شیالت و همین طور اشتغال جنبي ناشي از آن
- استفاده بهینه از منابع بكر طبیعي جهت اشتغال در مناطقي که کاربري کشاورزي، صنعتي یا مسكوني ندارند

- کمك به اقتصاد کشور و ایجاد درآمدهاي ارزي از طریق صادرات تولیدات این حرفه و همچنین افزایش درآمد صنعت آبزي پروري در کشور.



سه روز دیگر می آیم
شـهید ابراهیـم زارعـی عـادت عجیبـی داشـت. کفـش نمـی پوشـید و اکثـر مواقـع پا 
برهنـه بـود. بـه همیـن خاطر بـه او ابراهیـم پا پتی و یـا ابراهیـم پاپ مـی گفتند.یك 
روز از او پرسـیدم چـرا کفـش نمـی پوشـی؟ گفـت: پوشـیدن کفـش وقـت مـی گیرد.

)ظریفـكار- قاسـم( ایـن بشـر اصاًل وقت و بـی وقت، شـب و روز، گلوله و غیـر گلوله، 
بحـران و غیـر بحـران و آفتـاب و بـاران حالیـش نبـود. خیلی اهـل اسـتراحت نبود. در 

هر شـرایطی بـود کار مـی کرد.
دقیقـًا یـادم  هسـت  شـبي  کـه  در جهاد آبـادان  نشسـته  بودیم  خانـواده شـهید از داراب  
تمـاس  گرفتنـد. ظاهـرا 5 - 6 ماهـي  بـود که  ایشـان  مرخصـی نرفته  بودنـد. به  همین 

خاطـر منزلشـان مرتبـًا بـا او تمـاس  مي گرفتنـد  که  کـي  مي خواهـد بیاد. 
ایشـان در جـواب خانـواده گفـت: انشـاءاهلل تـا سـه روز دیگـر مي آیـم و جالـب  اینكـه 

فردایـش  ابراهیم شـهید شـد. 
سـید محمـد صادق دشـتی کـه همراه جنازه  شـهید  بـه داراب رفتـه بود نقـل می کرد 
کـه سـه روز دیگـری کـه ابراهیـم قـول داده بـود می رسـم داراب، دقیقـًا روز تشـیع  

جنـازه  ابرهیـم در داراب بـود )صبـوری - محمد(

سنگرسـاز بـی سـنگر ابراهیـم زارعی فرزند علـی میـرزا، متولـد اول فروردین 1340 
داراب کـه بعـد از 797 روز حضـور در جبهه های نبرد و انجام مسـئولیت هایی همچون 

مسـئول  لـودر،  محـور و حتـی آر پی جـی زن، در تاریـخ 1362/3/13 راننـده 
احـداث خاکریـز و پـر کردن گونـی، با کمپرسـی خاک در اسـكله 3 آبـادان جهـت 

بـه پشـت بیمارسـتان شـرکت نفت می برد کـه در آنجـا در اثر اصابت ترکـش خمپاره 
بـه شـهادت مـی رسـند )چالیـك- اصغر( 

»مـردم  بداننـد کسـي  مـرا مجبـور بـه  رفتن  جبهـه  نكـرده  و افتخـار میكنـم  که بتوانم  
کوچكتریـن  خدمتـي  بـه  ایـن  انقالب  بكنـم . تنها پیـام  من  این  اسـت  که : امـام  را تنها 
نگذاریـد و بـه  فرمـان  ایشـان  گوش  فـرا دهیـد.« جمله ای از وصیتنامه شـهید اسـت.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سئواالت هشتمین مسابقه
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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:

هیچ گونه افزایش قیمت محصوالت 
کشاورزی به بهانه اصالح

قیمت بنزین پذیرفتی نیست

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

باید از ظرفیت های
شرکت های دانش بنیان 

بهره گیری شود

وزیر جهاد کشاورزی در استان فارس:

برون رفت از وضعیت ناهنجار 
قیمت ها تنها با توسعه سردخانه 

امکان پذیر است

اسامی برندگان مسابقه شماره 7
در هفتمین مسابقه "پرتو امید" حدود 186 نفر به سئواالت جواب 
داده بودند و از بین آنان 163 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: 

آزاده دهقان، طاهره زارعی، مجید کشاورز

• - سردخانه های استان فارس ظرفیت نگهداری چند تن محصول 
را دارند؟

• - بهترین روش ترویج کشت کلزا چیست؟

• - در ایران عرضه سرانه سردخانه به ازاء هر نفر چند کیلوگرم 
است؟ 

• - ساالنه چند تن عسل در شهرستان استهبان تولید می شود؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

سنگرساز بی سنگر
شهید ابراهیم زارعی

فرزند علی میرزا
تولد: اول فروردین 1340 - داراب

شهادت: 1362/3/13
محل شهادت : اسکله 3 آبادان
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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

عنوان:
وسیله ساده

اندازه گیری جریان 
آب برای ارزیابی 
روش های آبیاری

در مزرعه

نویسنده:
سید علی محمد چراغی 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان فارس و مرکز ملی تحقیقات شوری

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
ساخت و واسنجی فلوم - نحوه تعیین ارتفاع آب - شكل فلوم 
دایره ای شكل - روش انجام کار واسنجی فلوم - شكل شیر 
- شكل  فلوم  برای  معادله ی خط   - مدرج  با صفحه  فلكه 
منحنی واسنجی برای فلوم دایره ای شكل 4 اینچ - جدول 

پارامترهای معادله ی خط برای فلوم ها و ...

معرفی تالیفات همكاران



برگزاری همایش روز جهانی خاک

راه اندازی دفتر اداره امور خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



:اهعناوین نقشه ر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

نقشه راه تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی استان فارس

1405-1398

آبخیزداری، انار، انجیر، انگور، خاک، خرما، کلزا، ذرت، زیتون، ضایعات کشاورزی، علوم دامی، 

کم آبی، گلخانه، گندم و جو،  گیاهان دارویی، محصول سالم و مرکبات

:اهعناوین نقشه ر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

نقشه راه تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی استان فارس

1405-1398

آبخیزداری، انار، انجیر، انگور، خاک، خرما، کلزا، ذرت، زیتون، ضایعات کشاورزی، علوم دامی، 

کم آبی، گلخانه، گندم و جو،  گیاهان دارویی، محصول سالم و مرکبات

:اهعناوین نقشه ر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

نقشه راه تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی استان فارس

1405-1398

آبخیزداری، انار، انجیر، انگور، خاک، خرما، کلزا، ذرت، زیتون، ضایعات کشاورزی، علوم دامی، 

کم آبی، گلخانه، گندم و جو،  گیاهان دارویی، محصول سالم و مرکبات

از نقشه راه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس رونمایی شد

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


