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معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی کشور:

تولید کنندگان فارس پذیرش خوبی 
نسبت به راه کارهای علمی و
فن آوری های نوین دارند 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

کشاورزی دانش بنیان 
رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

مجری طرح گلخانه هاي کشور:

سطح گلخانه هاي استان فارس
از 57 هکتار در سال 1387

به 700 هکتار در سال جاری رسیده است

تولید 13300 کیلوگرم پسته در هکتار توسط 
باغدار نمونه ملی در استان فارس

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشاورزان نمونه،
الگوی عملی به کارگیری 

کشاورزی دانش بنیان هستند

معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور:

زنجیره هاي تولید
باعث ایجاد ارزش افزوده

می شوند

استاندار فارس:

کشاورزان فارس به عنوان
طالیه داران امنیت غذایی کشور 

مطرح بوده و هستند



گزارش تصویری افتتاح و بهره برداری چند طرح بخش کشاورزی استان فارس 
هم زمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

حضور همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

تعالی سازمانی
و ارزیابی سوم

بیــش از ســه ســال از جــاری ســازی تعالــی 
ســازمانی در ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــای  ــذرد و در روزه ــی گ ــارس م ــتان ف اس
ــی  ــز تعال ــان مرک ــاه ارزیاب ــن م ــی ای پایان
کشــور؛  صنعتــی  مدیریــت  ســازمانی 
ــازمان از  ــن س ــطح ای ــاء س ــتحقاق ارتق اس
تقدیــر نامه ســه ســتاره که در ســال گذشــته 
 کســب گردیــد را بــه تقدیــر نامه چهار ســتاره مــورد ارزیابی قــرار دادند.
بــدون شــک ارزش و اهمیــت مــدل تعالــی ســازمانی از ایــن  
نظــر ارزشــمند اســت کــه مــی توانــد ســبب توســعه ظرفیــت 
مدیریــت ســازمان و ارتقــاء ســطح توانمنــدی و رقابــت پذیــری 
متعالــی،  ســازمان های  کــه  اســت  واضــح  پــر  و  شــود  آنهــا 
را  هــا  کشــور  اقتصــادی  توســعه  و  رشــد  اصلــی  پایه هــای 
ــتند. ــا هس ــازمان ه ــر س ــوی دیگ ــود الگ ــد و خ ــی دهن ــکیل م  تش
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن ســازمان نــه تنهــا دروزارت 
ــم  ــور علیرغ ــی در کش ــتگاه های دولت ــام دس ــن تم ــه بی ــوع بلک متب
تنگناهــای موجــود بــه عنــوان تنهــا ســازمانی اســت کــه در ایــن راه 
ــت. ــازمانی اس ــی س ــازی تعال ــاری س ــه ج ــم ب ــته و مصم  گام برداش
ــازمان  ــرم س ــس محت ــد رئی ــاد راســخ و تاکی ــا اعتق ــن مســیر ب در ای
ــی  ــن تعال ــم بنیادی ــا مفاهی ــتادی ب ــران س ــد مدی ــعی ش ــدا س ابت
ــران  ــر ازمدی ــد نف ــپس چن ــوند، س ــنا ش ــن آن آش ــازمانی و محاس س
ــه ایــن جمــع اضافــه  دســتگاه های وابســته و کارشناســان ســتادی ب
ــز  ــا نی ــتان ه ــاورزی شهرس ــاد کش ــران جه ــه مدی ــدند، در ادام ش
ــام  ــوت از تم ــش و دع ــزاری دوهمای ــا برگ ــد، ب ــدا کردن ــرافیت پی اش
ــش  ــات، نق ــا، کلی ــم، معیاره ــا مفاهی ــا نیزب ــتادی آن ه ــکاران س هم
و اهمیــت ایــن مــدل آشــنا شــدند و ایــن مهــم از خــرداد مــاه ســال 
جــاری بــا انتخــاب تعــدادی از مدیــران ســتادی بــه عنــوان تســهیل 
گــران شهرســتان هــا و حضــور ایــن عزیــزان دراقصــی نقــاط اســتان 
ــث  ــاورزی باع ــاد کش ــای جه ــل مدیریت ه ــارس، درمح ــاور ف پهن
ــرافیت  ــا اش ــازی آن ب ــاری س ــم و ج ــن مه ــدن ای ــر ش ــر ت فراگی
ــاد  ــات جه ــز خدم ــای مراک ــف و روس ــای مختل ــولین بخش ه مس
 کشــاورزی و تعــدادی ازمروجیــن مســئول پهنــه هــا گســترده ترشــد.
و البتــه در طــول ایــن مــدت بنــچ مارک هــای مختلــی در داخــل  و 
حتــی خــارج از کشــور مــورد بازدیــد تعــدادی از مدیــران، کارکنــان و 
حتــی بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی قــرار گرفــت و بدیــن ترتیــب 
همــه ایــن مــوارد درجهــت هموارتــر شــدن  ایــن مســیر ارزشــمند راه 

گشــا بودنــد. 
علــی ایحــال اکنــون با ســپری شــدن این مــدت؛ مبانی ارزشــی 
و اعتقــادی در ایــن ســازمان مشــخص شــده  و ماموریــت هــا، 
چشــم اندارهــا، اهــداف و اســتراتژی هــا تعییــن شــده و برنامــه 
ریــزی هــا و فعالیت ها همســو بــا اررزش هــا و مفاهیــم بنیادین 
تعالــی ســازمانی در نظــر گرفتــه شــده و در حــال اجــرا هســت 
ــا جــاری ســازی 9 معیارایــن الگــو همــواره در  و امیــد اســت ب
 راســتای داشــتن ســازمانی متعالــی،  نــوآور و خــاق گام برداریم.

ــکاران،  ــک هم ــک ت ــه ت ــوت ب ــدا ق ــرض خ ــن ع ــال ضم ح
بایــد نظــاره گــر باشــیم کــه آیــا دراســفند مــاه و درهفدهمیــن 
ــه  ــج ب ــی منت ــن ارزیاب ــه ای ــازمانی، نتیج ــی س ــش تعال همای
کســب تقدیــر نامــه چهــار ســتاره بــرای ایــن ســازمان خواهــد 

ــاءاهلل ــار نیســت. ان ش ــه دور از انتظ ــه البت ــد، ک ش
علیرضا واحدی پور
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فـارس  اسـتان  جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
گفـت: در ایـام اهلل دهـه فجـر چهـل و یکمیـن 
سـالگرد انقـاب شـکوهمند اسـامی، 34 پـروژه 
بخـش کشـاورزی بـا اعتبـاری بالـغ بر یـک هزار 
و 125 میلیـارد ریـال در این اسـتان افتتـاح خواهد 

. شد
جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
مهـدی  محمـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
قاسـمی تصریح کـرد: ایـن طـرح هـا شـامل 18 
و 250  هـزار  بـر 464  بالـغ  اعتبـاری  بـا  پـروژه 
میلیـون ریـال در حـوزه تولیـدات دامـی، 15 پروژه 
بـا اعتبـاری بالـغ بر 660 هـزار و یک صـد میلیون 
ریـال در زمینـه صنایـع تبدیلی و غذایـی و احداث 
بـاغ زیتـون بـا اعتباری بالـغ بر 850 میلیـون ریال 

. ست ا
بـه گفتـه وی؛ بـا افتتـاح طرح هـاي مذکـور برای 

263 نفـر اشـتغال زایـی مسـتقیم ایجاد می شـود.
قاسـمی افزود: از اعتبارات مذکـور358 هزار و 650 
میلیـون ریـال از تسـهیات بنـد الف تبصـره 18 و 
توسـط بانک هاي عامل کشـاورزی، پسـت بانک، 
توسـعه تعاون و صنـدوق کارآفرینی امیـد پرداخت 

شـده و مابقی آورده مجری اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: عـاوه بـر ایـن 
پروژه هـا سـه طـرح بـزرگ اقتصـادی با سـرمایه 
گـذاری 860 میلیارد ریال و 210 نفر اشـتغال زایی 
و 6 طـرح بـزرگ و متوسـط بـا سـرمایه گـذاری 
1151 میلیـارد ریـال و 1953 خانـوار بهـره منـد 
در سـفر قریـب الوقـوع رئیـس محتـرم جمهـوری 

اسـت. بهره بـرداری  اسـامی آماده 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
یکمیـن  و  چهـل  رسـیدن  فـرا  تبریـک  ضمـن 
سـالگرد انقاب شـکوهمند اسـامی، اظهـار کرد: 

علـی رغم تحریم هـاي ظالمانـه حاکم بـر جامعه، 
از  اسـتفاده  بـا  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران 
دانـش نویـن تحریـم هـا را بـه فرصت شـکوفایی 
تبدیـل کردنـد کـه زمینه سـاز خوداتکایـی بیش از 

بود. پیـش خواهـد 

افتتاح 34 پروژه بخش کشاورزی در دهه مبارک فجر



5 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 58 - بهـمن مــــــاه 1398

معـاون پارلمانـی رییـس جمهوری، شـنبه در هشـتمین 
روز از دهـه فجـر در آییـن افتتـاح چندیـن طـرح در 
پروژه هـای  افتتـاح  بـه  اشـاره  بـا  داراب  شهرسـتان 
عمرانـی در نقـاط مختلف کشـور گفت: ایـن خدمات در 
شـرایطی صـورت می گیـرد کـه کشـور با سـخت ترین 
تحریم هـا مواجـه اسـت و این حجـم از تحریم در طول 

40 سـال گذشـته سـابقه نداشـته است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـینعلی امیـری 
افـزود: در دنیا کشـوری مثـل جمهوری اسـامی ایران 
نبـوده کـه هیـات حاکمـه و رییـس جمهـور آمریـکا 
سـخت ترین  و  دهنـد  قـرار  تنگنـا  در  را  آن  اینگونـه 

تحریـم هـا را اعمـال کـرده باشـند.
وی ادامـه داد: زمانـی کـه تحریم هـا را شـروع کردنـد 
بـه تغییـر رژیـم و تغییـر جمهـوری اسـامی ایران فکر 
می کردنـد امـا شکسـت خوردنـد، بعـد فکـر می کردنـد 
می تواننـد اقتصـاد مـا را فلـج کننـد و بازهـم شکسـت 
توسـعه  می تواننـد  می کردنـد  فکـر  سـپس  خوردنـد، 
کشـور را متوقـف کننـد کـه بازهـم شکسـت خوردنـد.

امیـری بیـان کـرد: افتتـاح بیـش از 831 پـروژه بـا 23 
هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار در ایـام دهه مبـارک فجر 
در اسـتان فـارس و افتتـاح پروژه های مشـابه در سـایر 
اسـتان ها بیانگـر ایـن اسـت کـه علیرغـم تنگنایـی که 
بـرای مـا ایجـاد کردند، کارهـای بزرگی در حـال انجام 
اسـت و هیچ گاه توسـعه کشـور متوقف نشـده اسـت و 

ایـن اقدامـات شـبیه به معجزه اسـت.
مقاومـت،  سـایه  در  اقدامـات  ایـن  کـرد:  اضافـه  وی 
همراهـی، همـکاری مـردم و حضـور در صحنـه آنـان 
بـا هدایت هـا و حمایت هـای رهبـر معظـم انقـاب و با 
تـاش فرزنـدان مـردم در بخش هـای مختلـف دولـت 

اسـت. گرفته  صـورت 
در  فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 

مراسـم افتتاحیـه "کارخانـه پنبـه جنـت شـهر داراب" 
گفـت: بهتریـن تسـهیاتی کـه در حـوزه نسـاجی داده 

اسـت. فـارس  اسـتان  می شـود خوشـبختانه در 
محمـد مهـدی قاسـمی افزود: ما بـه رتبـه دوم فرآوری 
محصـوالت کشـاورزی دسـت پیـدا کردیـم و بالـغ بـر 
هـزار و 400 واحـد فـرآوری کـه عمـده ایـن واحدهای 
فـرآوری طـی پنـج سـال اخیـر در اسـتان فـارس بـه 

بهره بـرداری رسـیده اسـت.
وی بیـان کـرد: در حوزه هایـی نظیـر سـورت، دسـته 
بنـدی و سـردخانه خیلـی عقـب بودیـم ولـی طـی پنج 
سـال گذشـته خوشـبختانه با توجـه، حمایت هاي خوب 
و تسـهیات ارزان قیمتـی کـه دولـت بـرای ایـن گونه 
از فعالیـت هـا در نظـر گرفتـه اسـت ایـن مهـم فراهم 

اسـت. آمده 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه ظرفیـت سـردخانه 
هـا از حـدود 150 هـزار تـن بـه بالـغ بـر 400 هزارتن 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت، تاکیـد کـرد: بالـغ بـر 13 
درصـد ارزش محصـوالت کشـاورزی برای کشـاورزان 
خواهـد بـود و امکان سـنجی بـرای این مهم تـا میزان 
800 هزارتن اسـت که انشـاهلل این توسـعه با مشـارکت 
سـرمایه گذاران در سـطح اسـتان فارس محقـق گردد.
وی تصریـح کرد: اسـتان فارس بعد از خراسـان رضوی 
بـا سـطح زیـر کشـت بالـغ بـر 18 هـزار و 600 هکتار 
پنبـه دومیـن اسـتان تولید کننده پنبه در کشـور اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه مـا 
کارخانه هـاي نسـاجی کـه در کشـور داشـتیم تعطیـل 
شـده انـد و ایـن مهم بـه دلیل کـم لطفی هایـی که در 
ایـن حوزه شـده اسـت اظهار کـرد: بـا حمایت هایی که 

دولـت در ایـن حـوزه دارد که مـا زنجیره هـاي تولید را 
گسـترش و تشـکیل بدهیم.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس خاطر 
نشـان کـرد: ایـن کارخانـه که امروز افتتاح شـده اسـت 
شـامل یـک واحد فـرآوری بعـد از تولید پنبه اسـت که 
امیـد داریـم که کارخانه نخ ریسـی و نسـاجی در همین 
منطقـه احـداث شـود تـا بتوانیـم ارزش افـزوده ایـن 
محصـول بـا ارزش را کـه طـای سـفید نـام گرفته در 
ایـن منطقـه برای کشـاورزان همیـن منطقه از اشـتغال 
پایـداری کـه در نتیجـه صنایـع تبدیلـی تکمیلی اسـت 

بهـره مند بشـوند.
در  گفـت:  داراب  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بـا حضـور  و  فـروغ فجـر  پـر  از دهـه  روز  هشـتمین 
جمهـور  رئیـس  پارلمانـی  معـاون  امیـری  حسـینعلی 

شـد. افتتـاح  داراب"  شـهر  جنـت  پنبـه  "کارخانـه 

احمـد رضـا صالحـی تصریـح کـرد: ایـن کارخانـه کـه 
در بخـش جنـت از توابـع شهرسـتان داراب قـرار دارد 
بـا سـرمایه گـذاری یک صـد میلیـارد ریـال راه اندازی 

است. شـده 
بـه گفتـه وی؛ کارخانـه مذکـور ظرفیـت تولید سـاالنه 
زمینـه  آن  از  بهره بـرداری  بـا  و  دارد  تـن  هـزار   30
اشـتغال مسـتقیم 20 نفـری و غیـر مسـتقیم 80 نفری 

می شـود. فراهـم 
در آییـن گشـایش "کارخانـه پنبـه جنـت شـهر داراب"، 
مهـدی  محمـد  فـارس،  رحیمی اسـتاندار  اهلل  عنایـت 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
شهرسـتانی  و  اسـتانی  ملـی،  مسـئولین  از  جمعـی  و 

حضـور داشـتند.

با حضور معاون رئیس جمهور؛
کارخانه پنبه پاک کنی 

داراب افتتاح شد
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مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران گفـت: بـا تصویـب هیئت 
وزیـران تشـکیل اتـاق اصنـاف کشـاورزی در دسـتور کار ایـن سـازمان تعـاون 
روسـتایی قـرار گرفتـه و تـا 6 مـاه آینده اولیـن اتاق هـای اصناف کشـاورزی ایران 

راه انـدازی خواهد شـد.
بـه گزارش خبرنگار "پرتو امید"، حسـین شـیرازد در سـفر به شـیراز، پـس از افتتاح 
چنـد طرح کشـاورزی در جلسـه تجلیل از دسـت انـدرکاران خرید گندم ابـراز کرد: 
بـا راه انـدازی اتاق هـاي اصنـاف کشـاورزان و مطالبـه حقـوق صنفی فعـاالن این 

بخـش، تولیـد رونق و توسـعه پیـدا می کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون 108شـغل در بخـش کشـاورزی شناسـایی و 
کدگـذاری شده اسـت، افـزود: این بـر اسـاس اسـتاندارد های بین المللـی و با هدف 

هویـت بخشـی بـه ایـن مشـاغل انجام می شـود.
شـیرزاد بـا اشـاره به خـروج نام سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایران از لیسـت 
شـرکت هاي قابـل واگـذاری، ایـن امر را یـک تجدید حیـات و نوزایی دانسـت که 

بـا نوعی تجدید سـاختارها همـراه بود.
ایـن مقام مسـئول به افزایش سـرمایه سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی به کمک 
شـبکه نیـز گریـزی زد و افـزود: این سـرمایه از 825 میلیون تومان حدود 40 سـال 
قبـل االن بـه 785 میلیـارد تومـان تبدیـل شـده کـه در حـال حاضر حـدود 21.8 

سـهام سـازمان دست شـبکه است.
مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایران ابـراز کرد: این سـازمان برای 
اولیـن بـار موفق شـد خرمای اسـتعمران، رب گوجه فرنگی، شـیر خشـک و زعفران 

را وارد بـورس کاال کنـد و تجـارب موفقـی را در حوزه تنظیم بازار کسـب کند. 
از  یکـی  عنـوان  بـه  را  فرنگـی  گوجـه  تولیـد  سـونامی مازاد  کنتـرل  شـیرزاد 
موفقیت هـاي سـازمان تعـاون روسـتایی نـام بـرد و افزود: بیـش از 390 هـزار تن 
گوجـه فرنگـی را بـه صـورت حمایتـی و بیـش از 90 هزار تـن گوجه فرنگـی را به 

صـورت توافقـی از کشـاورزان خریـداری شـد 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه گوجه هـا تبدیل به رب شـده و قسـمتی از 
رب تهیـه شـده بـه صـورت فلـه در بازار بـورس فروخته شـده اسـت، تصریح کرد: 
رب اسـپتیک باقـی مانـده از اواخـر اسـفند و فروردیـن با حاشـیه سـود مطمئن تر 

به فـروش می رسـد.
مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران بـه ورود ایـن سـازمان به 
بـازار زعفـران نیـز اشـاره کـرد و افـزود: بـه منظـور جلوگیـری از ضـرر و زیـان 
زعفـران کاران و سـاماندهی بـازار فـروش تاکنـون 74 تن زعفران و بـه مبلغ بیش 

از یـک هـزار میلیـارد و 70 میلیـون تومـان از کشـاورزان خریـداری شـده اسـت.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی، کنتـرل و نظـارت مسـتمر بـر تعاونی هـای اعتبـار 
بـوده و جلوگیـری از بحـران ایـن تعاونی هـا را از دیگرگام هـاي موفـق برشـمرد و 
گفـت: حـدود 1200 واحـد اعتباری فعال در کشـور وجود داشـت کـه عمدتًا بحران 
زا بودنـد ایـن واحدهـای غیرقانونـی جمـع آوری شـد و در حال حاضـر 14 تعاونی 

اعتبـار باقـی مانـده اسـت و بحران های سـابق وجـود ندارد.
وی افـزود: صنـدوق تعاون روسـتایی ایرانیان سـاماندهی شـده که هیئـت مدیره و 

اسـاس نامه اش تغییر کرده و مصارف آن کشـاورزی شـده اسـت.
شـیرزاد اظهـار کـرد: از دیگر اقدامات صـورت گرفته تغییر سـاختار نیروی انسـانی 
اتحادیـه، جایگزینـی مدیـران جـوان بـا تحصیـات عالـی و توانمنـد بود کـه این 

راه اندازی اتاق اصناف کشاورزی در کشور

تعاون روستایی وارد 
بازارهای مدرن )بورس( 
شده است و در این بازار 

محصوالتی نظیر خرما، 
زعفران، شیر خشک را 

مطابق استانداردهای جهانی 
داد و ستد می کنیم.
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تغییـر نتایـج مثبتی را در برداشـت.
ایـن مقام مسـئول تصریح کرد: سـازمان تعاون روسـتایی کشـور با رکـورد زنی در 

خریـد توافقـی 17 محصول مرزهـای نوین و جدیدی را در نوردیده اسـت.
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی، تنظیـم بازار میوه شـب عید سـال 1398 را از دیگر 
دسـتاوردها برشـمرد و افـزود: نزدیک به 100 هزار تن سـیب و پرتقـال با کمترین 

افت و ضایعات در کل کشـور پخش شـد.

فارس از قوی ترین استان ها در حوزه 
شبکه تعاونی کشور

مدیـر عامل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایران گفت: اسـتان فـارس یکی از 
قویترین اسـتان ها در حوزه شـبکه تعاونی کشـور اسـت و اسـتان بسـیار مهمی در 

زمینـه خریـد گنـدم و گوجه فرنگی می باشـد.
او علـت اصلـی حضـور خود را در این اسـتان، هماهنگی با شـبکه تعاون روسـتایی 
ایـن اسـتان بـه منظـور خریـد آتی گنـدم، خرمـای توافقـی، مرکبات و سـیب بیان 

کرد.
شـیرزاد، از راه انـدازی اولیـن پایلـوت سـاماندهی شـرکت های تعاونـی زیـان ده در 
اسـتان فـارس بـا همـکاری شـبکه تعاون روسـتایی این اسـتان نیز سـخن گفت و 
افـزود: بـه منظـور تجمیـع یا انحال شـرکت ها، اسـتان فـارس به عنـوان پایلوت 
مرکـزی یـا هـاب منطقـه ای در نظـر گرفتـه می شـود و اتفاقاتـی کـه در فـارس 

می افتـد می توانـد مبنایـی بـرای دیگـر اسـتان های همجـوار قـرار بگیرد. 
مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران بیان کـرد: از دیگـر برنامه 
هـا خریـداری یـک کارخانـه فـرآوری و صنایـع تبدیلـی در حـوزه صنایـع تبدیلی 
تولیـد رب گوجـه فرنگـی و سـایر محصـوالت کنسـانتره یـا آبمیـوه گیـری سـایر 
محصـوالت باغـی اسـت کـه کارخانه مورد نظـر در یکـی از شـهرک های صنعتی 
اسـتان فـارس کـه بـه کانون هـاي مبـدا تولید نزدیـک باشـد خریداری می شـود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس:
انقالب اسالمی به مردم عزت 

و هویت بخشید
مسـئول حوزه نمایندگـی ولی فقیه 
در سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: پیـش از انقـاب ما 
بـر مقـدرات خودمان حاکـم نبودیم 
و انقـاب بـه ایـن مـردم عـزت و 

بخشـید. هویت 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، 

سیدمحسـن قائمـی در نشسـت بـا مدیـر عامـل سـازمان تعاون روسـتایی کشـور، 
تصریـح کـرد: انقـاب ما برای به ثمر نشسـتن از مـردم اراده و همـت مطالبه کرد 

و مـردم نیـز پاسـخ دادند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جمهـوری اسـامی بدون مردم هیـچ و با مـردم همه چیز 
اسـت، افـزود: مـردم به دعـوت امام )ره( لبیـک گفتند و این گوهری بـود که خیلی 

وقـت مـردم و نظام ما بـه دنبال آن می گشـتند.
ایـن روحانـی ابـراز کـرد: اگـر تنهـا دسـتاورد جمهـوری اسـامی، تصمیـم گیری 

مـردم بـرای اراده خودشـان باشـد، ایـن شـاید بزرگتریـن دسـتاورد اسـت.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بیـان کـرد: پس از گذشـت 41 سـال از تشـکیل نظام جمهـوری اسـامی، با فعل 
خواسـتن و مـا می توانیـم توانسـته ایـم خیلـی از چیزهایـی که بـرای مـا نباید بود 

را پشـت سـر بگذاریم.
قائمی افـزود: مهم تریـن شـاخصه و موفقیـت نظـام جمهـوری اسـامی ایران این 

اسـت کـه موفق بـه صرف فعـل مـا می توانیم شـدیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بزرگترین شـاخصه ما این اسـت که ما به مـردم امیدواری 
بدهیـم، اظهـار کـرد: در دهـه فجـر یکـی از مهم تریـن وظایـف مدیـران مـا این 

اسـت کـه موفقیت هـاي نظـام جمهوری اسـامی را بـرای مردم بیـان کنند.
قائمی گفـت: خداونـد متعـال بـه مـا توفیق داده اسـت کـه ما در بخش کشـاورزی 
بـه مـردم خدمـت کنیـم چـرا کـه ما بـا زحمـت کـش تریـن افـراد جامعـه روبرو 

. هستیم

تعاونی ها بایستی در ایجاد زنجیره هاي تولید 
نقش بسیار پر رنگ و مهمی داشته باشند

در ادامـه ایـن نشسـت رییـس 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: فلسـفه اقتصاد ما 
سـرمایه هاي  از  و  اسـت  خـرد 

اندک تشـکیل شـده اسـت.
قاسـمی افزود:  مهـدی  محمـد 
بـرای اینکـه بتـوان ایـن نقیصه 
بایسـتی  نمـود  برطـرف  را 

یکپارچگـی، انسـجام و هـم افزایـی بـه وجـود بیاید و یک مـدل به عنـوان تعاونی 
بـه وجـود آمـده اسـت تا بتـوان اقدامـات بهتـری را انجام داد تـا بتـوان از ظرفیت 

تشـکل هـا و تعاونـی هـا بـه نحـو احسـنت اسـتفاده نمـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تعاونی هـا بایسـتی در ایجـاد زنجیره هاي 

تولیـد نقش بسـیار پـر رنگ و مهمی داشـته باشـند.
وی تصریـح کـرد: در تعدیـل قیمـت ها بایسـتی از زنجیـره تعاونی هاي روسـتایی 
اسـتفاده نمود و توانمند سـازی ارکان تشـکل ها و سـهامداران بایسـتی از اولویت 

باشـد. برخوردار  یک 
قاسـمی بیان کـرد: هـر کار اجرایـی کـه می خواهـد انجـام شـود بایسـتی مـدل 
مخصـوص بـه خود داشـته باشـد و اسـتان فـارس از لحـاظ کیفی یکـی از بهترین 

تولیـد کننـدگان گندم در کشـور اسـت.

در حال حاضر سرمایه سازمان تعاون روستایی کشور
 875 میلیارد تومان است

در ادامـه ایـن نشسـت رئیس هیـات مدیره و مدیـر عامل تعاون روسـتایی مرکزی 
ایران گفت: سـازمان تعاون روسـتایی کشـور طی دو سـال گذشـته مرزهای نوین 

و جدیـدی را در نوردید.
حسـین شـیرزاد افـزود: سـازمان تعاون روسـتایی توانسـته اسـت در خریـد توافقی 
17 محصـول رکـورد زنـی نماید و در خرید گوجه فرنگی سـازمان تعاون روسـتایی 
توانسـته اسـت بیـش از 390 هـزار تن گوجه فرنگـی را به صـورت حمایتی و بیش 
از 90 هـزار تـن گوجـه فرنگـی را بـه صـورت توافقـی از بهره بـرداران کشـاورزی 

خریـداری نماید.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در حال حاضـر سـازمان تعاون روسـتایی با 
خریـد 74 تـن زعفـران بزرگتریـن تاجر جهـان در زمینه این محصول اسـت و این 

سـازمان نقـش عمـده ای در تعیین قیمت ایـن محصول در جهـان را دارد.
وی بیان کرد: سـرمایه سـازمان تعاون روسـتایی کشـور در طول 32 سـال گذشـته 
725 میلیـون تومـان بـوده اسـت ایـن در حالـی اسـت که در حـال حاضر سـرمایه 

سـازمان تعاون روسـتایی کشـور 875 میلیارد تومان اسـت.
شـیرزاد اظهـار کـرد: برای اولین بار در کشـور اسـت که سـازمان تعاون روسـتایی 
وارد بازارهـای مـدرن و یـا بـه عبارتـی مکانیزم هـاي بورسـی شـده ایـم و در این 
بازارهـا محصوالتـی ماننـد خرمـا، زعفـران و شیرخشـک را مطابق اسـتانداردهای 

بیـن المللـی داد و سـتد می نماییم.
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هـم زمـان بـا دومیـن روز از ایـام اهلل دهـه فجـر و با 
حضـور حسـین شـیرزاد معاون وزیـر جهاد کشـاورزی 
و مدیـر عامل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی آیین 
کلنـگ زنـی "کارخانـه خـوراک دام و طیـور تعاونـی 

مرغـداران اسـتان فـارس" بـه زمین زده شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ایـن کارخانـه در 
زمینـی به مسـاحت 4620 متر مربع در محل شـهرک 

صنعتـی بـزرگ شـیراز احـداث خواهد.
مجـری کارخانـه مذکـور "اتحادیـه مرغـداران اسـتان 
فـارس" اسـت و اعتبـاری بالـغ بـر80 میلیـارد ریـال 
بـه منظـور راه انـدازی ایـن کارخانـه پیش بینی شـده 
اسـت کـه تاکنـون اعتبـارات از منابـع داخلـی اتحادیه 

هزینه شـده اسـت.
در ایـن آییـن محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی، هدایـت اهلل رحیمی رئیس سـازمان 
تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس و جمعی از مسـئولین 

نیـز حضور داشـتند.

با حضور معاون وزیرجهاد کشاورزی؛
افتتاح فاز دوم

شرکت سمیران سالمت شیراز
هـم زمـان بـا دومیـن روز از ایـام اهلل دهـه فجـر و با 
حضـور حسـین شـیرزاد معاون وزیـر جهاد کشـاورزی 
و مدیـر عامل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی آیین 
افتتـاح فـاز دوم بسـته بنـدی و سـورتینگ شـرکت 

سـمیران سـامت شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، این سـردخانه دو 

مـداره بسـته بنـدی و سـورتینگ میوه تازه بـا ظرفیت 
نگهـداری 19 هزارتـن میوه و اشـتغال زایـی 129 نفر 

می کند. فعالیـت 
نوسـازی سـردخانه مذکـور،  بازسـازی و  بـه منظـور 
مجـری طـرح 28 هـزار و 500 میلیـون ریـال هزینـه 

اسـت. کرده 
در آییـن گشـایش فـاز دوم "بسـته بندی و سـورتینگ 
مهـدی  محمـد  شـیراز"،  شـرکت سـمیران سـامت 
قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی، هدایت اهلل 
رحیمی رئیس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس 

و جمعـی از مسـئولین نیـز حضور داشـتند.

با حضور معاون وزیرجهاد کشاورزی؛
گشایش مزرعه مرغ مادر گوشتی مهر 

طیور شیراز
هـم زمـان بـا دومیـن روز از ایـام اهلل دهـه فجـر و بـا 
حضور حسـین شـیرزاد معـاون وزیر جهاد کشـاورزی و 
مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایران 
"مزرعه مرغ مادر گوشـتی مهر طیور شـیراز" گشـایش 

فت. یا
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، این مزرعـه که در 
قالـب زنجیـره و بـا ظرفیـت تولیـد 4.2 میلیـون قطعه 
جوجـه یـک روزه و 30 هـزار قطعـه مرغ مادر گوشـتی 
فعالیـت می کنـد، اشـتغال زایـی مسـتقیم 25 نفری را 

دارد.
زنجیـره مذکـور بـا اعتبـاری بالغ بـر140 میلیـارد ریال 
راه انـدازی شـد و از تسـهیات ده میلیـارد ریال بانک 

کشـاورزی نیز اسـتفاده کرده اسـت.
در مراسـم افتتـاح "مزرعه مرغ مادر گوشـتی مهر طیور 
محمـد  فـارس،  رحیمی اسـتاندار  اهلل  عنایـت  شـیراز" 
کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  مهـدی 
هدایـت اهلل رحیمی رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی 
اسـتان فارس و جمعی از مسـئولین نیز حضور داشـتند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی؛
ارزش افزوده با ایجاد زنجیره تولید

مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایران 
گفـت: زنجیره هـاي تولیـد در واقع حلقه هاي پسـین و 
پیشـین مکمـل صنعت مرغ گوشـتی هسـتند که باعث 
ایجـاد  تولیـد  زنجیـره  افـزوده درون  ارزش  می شـوند 

. شود

با حضور معاون وزیرجهاد کشاورزی؛
کلنگ زنی کارخانه خوراک دام تعاونی مرغداران فارس
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بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین شـیرزاد در 
آییـن افتتـاح "مزرعـه مـرغ مـادر گوشـتی مهـر طیـور 
شـیراز" تصریـح کـرد: ایـن زنجیره حـدود پنـج میلیون 
قطعـه جوجـه یـک روزه تولید می کنـد که تاثیر بسـیار 
شـگرفی در اقتصـاد صنعت مرغ گوشـتی اسـتان فارس 

داشـت. خواهد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم این زنجیره و سـایر 
زنجیره هـاي مرغ گوشـتی اسـتان فـارس بتوانـد توان 
اشـتغال زایـی این صنعـت را باال ببرد، افـزود: این واحد 
25 نفـر اشـتغال مولـد دارد و اگر اشـتغال غیر مسـتقیم 
بـه آن اضافـه شـود نزدیـک بـه 500 نفـر از تاثیـر این 

کارخانـه بـر اقتصـاد منطقـه بهره مند می شـوند.
شـیرزاد ابـراز کـرد: ایـن زنجیـره تولیـدی، بـه دانـش 
فنـی زنجیره هـاي تولیـد مرغ گوشـتی و تخـم گذار در 
اسـتان فـارس کمـک خواهـد کـرد از این رو بـه دنبال 

توسـعه و تکمیـل ایـن زنجیـره ها هسـتیم.
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی گفت: به کمک سیسـتم 
نظـام بانکـی عمدتًا نظام بانک کشـاورزی" تسـهیات 
خوبـی بـه صنعـت زنجیـره هـا اختصـاص داده شـده 

ست. ا
سیاسـت هاي  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اظهـار  شـیرزاد 
واحدهـای  بـه  مالـی  منابـع  تامیـن  و  اعتبـار  تزریـق 
مونوپـل و تـک کنار گذاشـته شـده اسـت و مرغـداران 
محتـرم می تواننـد بـا تشـکیل کلونی هایـی کـه ایـن 
کلونـی هـا بـه زنجیره هـاي مرغ گوشـتی و مـرغ تخم 

گـذار متصـل هسـتند از مزایـا اسـتفاده کننـد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
زنجیره تولید گوشت مرغ در دستور 

کار قرار دارد
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در تولید گوشـت مـرغ زنجیره ای کردن در دسـتور کار 
قـرار دارد و خوشـبختانه سـه زنجیـره پیشـرفته در این 

اسـتان وجود دارد.
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی در مراسـم افتتـاح "مزرعـه مـرغ مادر گوشـتی 
مهـر طیور شـیراز" تصریح کرد: این زنجیـره، بزرگترین 
زنجیره گوشـت جنوب کشـور اسـت و سـایر اسـتان ها 

نظیـر هرمـزگان و بوشـهر را پوشـش می دهـد.
مختلـف  حلقه هـاي  کـردن  ای  زنجیـره  افـزود:  وی 
تولیـد اعـم از تولیـد جوجـه یکـروزه، تولیـد نهـاده ها، 

مرغداری هایـی کـه پـرورش مـرغ را بـه عهـده دارند، 
کشـتارگاه و بازاررسـانی در دسـتور کار قـرار دارد.

 قاسـمی با بیـان اینکـه پاییـن آوردن ریسـک تولیـد، 
بازاررسـانی یکپارچـه و برندسـازی در قالـب زنجیـره 
صـورت می گیـرد، ابـراز کـرد: تامیـن جوجه یـک روزه 
بـه عنـوان مهم تریـن نهـاده تولیـد از مزایـای ایجـاد 

اسـت. تولید  زنجیـره 
بـا  اسـتان فـارس  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اشـاره بـه اینکـه در "مزرعـه مـرغ مـادر گوشـتی مهـر 
طیـور شـیراز" بالـغ بر چهـار میلیون قطعه جوجـه تولید 
می شـود، گفت: نیاز اسـتان فـارس در مـاه حداقل 6 تا 
هفـت میلیـون قطعـه جوجـه اسـت از این رو بـه دنبال 
توسـعه زنجیره هـاي موجـود و تشـکیل زنجیـره جدید 
هسـتیم تـا تولیـدات را در قالـب زنجیـره منسـجم تر و 

یکپارچـه تـر انجـام دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی؛
ارزش افزوده با ایجاد زنجیره تولید

مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایران 
گفـت: زنجیره هـاي تولیـد در واقع حلقه هاي پسـین و 
پیشـین مکمـل صنعت مرغ گوشـتی هسـتند که باعث 
ایجـاد  تولیـد  زنجیـره  افـزوده درون  ارزش  می شـوند 

. شود
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین شـیرزاد در 
آییـن افتتـاح "مزرعـه مـرغ مـادر گوشـتی مهـر طیـور 
شـیراز" تصریـح کـرد: ایـن زنجیره حـدود پنـج میلیون 
قطعـه جوجـه یـک روزه تولید می کنـد که تاثیر بسـیار 
شـگرفی در اقتصـاد صنعت مرغ گوشـتی اسـتان فارس 

داشـت. خواهد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم این زنجیره و سـایر 
زنجیره هـاي مرغ گوشـتی اسـتان فـارس بتوانـد توان 
اشـتغال زایـی ایـن صنعـت را بـاال ببـرد، افـزود: ایـن 
واحـد 25 نفـر اشـتغال مولـد دارد و اگـر اشـتغال غیـر 

مسـتقیم بـه آن اضافـه شـود نزدیـک بـه 500 نفـر از 
منـد  بهـره  منطقـه  اقتصـاد  بـر  کارخانـه  ایـن  تاثیـر 
می شـوند. شـیرزاد ابـراز کرد: ایـن زنجیـره تولیدی، به 
دانـش فنـی زنجیره هـاي تولیـد مـرغ گوشـتی و تخم 
گـذار در اسـتان فـارس کمـک خواهـد کـرد از ایـن رو 
بـه دنبـال توسـعه و تکمیـل ایـن زنجیـره ها هسـتیم.
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی گفت: به کمک سیسـتم 
نظـام بانکـی عمدتًا نظام بانک کشـاورزی" تسـهیات 
خوبـی بـه صنعـت زنجیـره هـا اختصـاص داده شـده 

ست. ا
سیاسـت هاي  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اظهـار  شـیرزاد 
واحدهـای  بـه  مالـی  منابـع  تامیـن  و  اعتبـار  تزریـق 
مونوپـل و تـک کنار گذاشـته شـده اسـت و مرغـداران 
محتـرم می تواننـد بـا تشـکیل کلونی هایـی کـه ایـن 
کلونـی هـا بـه زنجیره هـاي مرغ گوشـتی و مـرغ تخم 

گـذار متصـل هسـتند از مزایـا اسـتفاده کننـد.
در مراسم افتتاح 

"مزرعه مرغ مادر گوشتی مهر طیور شیراز" 
استاندار فارس:

یک واحد تولیدی و مجموعه مرغ 
مادری در قالب زنجیره تولید

تعریف شده است
اسـتاندار فـارس در مراسـم افتتـاح "مزرعه مـرغ مادر 
گوشـتی مهر طیـور شـیراز" گفت: یک واحـد تولیدی 
تولیـد  زنجیـره  قالـب  در  مـادری  مـرغ  و مجموعـه 

تعریف شـده اسـت.
عنایـت الـه رحیمی افـزود: فعالیت بسـیار ارزشـمندی 
برای اسـتان فارس اسـت و با توجه به پتانسـیل هایی 
دهنـده  گسـترش  می توانیـم  مـا  دارد  اسـتان  کـه 
فعالیت هاي پایه ای کشـاورزی باشـیم و قطعنًا ارزش 
افـزوده ای را بـرای مجموعه سـرمایه گـذاری ما دارد 
و هـم اینکـه ایجـاد فرصت هاي شـغلی جدیدی را در 

محیط هـاي روسـتایی خواهیم داشـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: اتفـاق امـروز 
بـه شـکل بسـیار مناسـبی توسـط متخصصیـن ایـن 
امـر و کسـانی کـه از قبـل تجربـه سـرمایه گـذاری 
در ایـن زمینـه را دارنـد بـا اسـتفاده از تسـهیاتی که 
حمایت هایـی  و  کـرده  پرداخـت  کشـاورزی  بانـک 
کـه جهـاد کشـاورزی و تعـاون روسـتایی داشـته اند 
بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت و قطعـًا تاثیرگـذار در 

فعالیت هـای اقتصـادی اسـتان خواهـد بـود.
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پویـای کـورده" در شهرسـتان  "شـهرک گلخانـه ای منتظـران  احـداث  کلنـگ 
الرسـتان بـا حضـور بـا عنایـت اهلل رحیمـی و در زمینی بـه مسـاحت 50 هکتار به 

نشسـت. زمین 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان، رئیس سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس روز چهارشـنبه شـانزدهم بهمن در این آیین گفت: 
ایجـاد ایـن شـهرک گلخانـه ای بـه عنـوان بزرگتریـن گلخانـه شهرسـتان، تولید 
سـاالنه 1300 تـن بـرگ تـر آلوئـه ورا، اشـتغال زایـی مسـتقیم 200 نفـری و غیر 

مسـتقیم 400 نفـری را به دنبـال دارد.

محمـد مهـدی قاسـمی با بیـان اینکـه طـرح توسـعه گلخانه بـه عنوان اسـتراتژی 
اساسـی در دسـتور کار سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس قرار گرفته اسـت، 
ابـراز کـرد: فرمانـداری هـا و همـکاران مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها 

متعهـد شـده انـد کـه متقاضیـان این طـرح را حمایـت کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان فارس در منطقه خشـک و نیمه خشـک واقع شـده 
اسـت، بیـان کـرد: تولیـد در فضـای بـاز بـا مصـرف زیـاد آب همـراه اسـت که با 
توسـعه کشـت در محیط هـاي کنترل شـده مثـل گلخانه عـاوه بر افزایـش بهره 
وری آب بـه میـزان پنـج تـا 15 برابـر محصول بیشـتری در واحد سـطح نیـز تولید 

خواهد شـد. 
قاسـمی با بیـان اینکـه اشـتغال زایـی 6 نفـری بـه ازای هـر هکتـار گلخانـه از 
مهم تریـن مزایـای ایجـاد گلخانـه اسـت، تصریـح کـرد: کنتـرل راحت تر شـرایط 
پـرورش گیـاه و مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـا از دیگـر نـکات مثبـت کشـت در 

محیط هـاي کنتـرل شـده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه تشعشـات زیـاد، گرمای بـاال و در 
نتیجـه تبخیـر زیـاد منطقـه، گفـت: با اسـتفاده از پوشـش سـایبان در باغ هـا و در 
نتیجـه کاهـش تبخیـر و تعـرق گیـاه می تـوان بـا آب در اختیـار بـه تولیـد قابـل 

قبولـی دسـت یافت.
وی؛ جلوگیـری از آفتـاب سـوختگی، سـرمازدگی و خسـارت ناشـی از تگـرگ را از 

دیگـر مزایای اسـتفاده از سـایبان برشـمرد.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه پیشـنهاد کاشـت گیـاه آلوئـه ورا بـه دلیـل کـم آب بر 
بـودن بسـیار هوشـمندانه اسـت، گفت: توجه بـه صنایع پیشـین و پسـین آلوئه ورا 
قبـل از شـروع کشـت بسـیار مهم اسـت چرا امـکان ذخیـره این محصـول در انبار 

وجـود ندارد.
وی افـزود: بازاریابـی، آشـنایی بـا بـازار فـروش وصـادر کننـدگان ایـن محصول و 
عقـد قـرارداد شـفاف بـا کارخانـه فـرآوری آن از مواردی اسـت که بایـد در ابتدای 

کار بـه آن توجـه کرد. 
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی ابراز کرد: احـداث صنایع فـرآوری محصول آلوئه 
ورا در کنـار ایـن طـرح و ایجـاد زنجیـره تولید به هم پیوسـته ضامـن موفقیت این 

پـروژه خواهد بود.

با حضور استاندار فارس؛
کلنگ زنی پروژه شهرک گلخانه ای الرستان
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گفـت:  کشـور  گلخانه هـاي  توسـعه  طـرح  مجـری 
خوشـبختانه ایـران از سـال 92 گام بلندی در توسـعه 
گلخانـه برداشـته و سـطح زیـر کشـت در محیط هاي 
کنتـرل شـده از هشـت هـزار و 800 هکتار بـه حدود 
18 هزار هکتار رسـیده که رشـد بسـیار باالیی اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حبیـب راد فر در 
بازدیـد از پانزدهمیـن نمایشـگاه گل و گیـاه، گلخانـه 
و گیاهـان دارویـی در شـیراز تصریـح کرد: بـه منظور 

دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی چـاره ایی به جز کشـت 
در محیط هـاي کنتـرل شـده نداریم چرا کـه در ایران 
محدودیـت هـوا وجـود دارد و خـاک نیـز در بسـیاری 

مناطـق شـور و کیفیـت الزم بـرای تولیـد ندارد.
وی با اشـاره به اینکه ایران در کمربند اقلیمی خشـک 
و نیمـه خشـک جهان قـرار دارد، افزود: میـزان بارش 
در ایـران تقریبـا یک سـوم جهان و میزان تبخیر سـه 
برابـر دنیـا اسـت بنابراین برای نسـل آینده چـاره ای 
نداریـم جـز اینکـه تولیـد را بـه محیط هـاي کنتـرل 
شـده ببریـم تـا عوامـل محیطی موثـر برتولید شـامل 

رطوبـت، درجـه حـرارت و نور را کنتـرل کنیم.
اسـتان  ابـراز کـرد:  وزیـر جهـاد کشـاورزی  مشـاور 
فـارس در محصـوالت باغبانـی رتبـه اول تولیـد در 
ایـران دارد و در محصـوالت گلخانـه ای نیـز اسـتان 

اسـت. برتر 
بـه گفتـه رادفـر؛ سـطح گلخانه هـاي اسـتان فـارس 
از 57 هکتـار در سـال 1387 بـه بیـش از 700 هکتار 
در سـال جاری رسـیده یعنی رشـد 12 برابری داشـته 

ست. ا

وی افزود: اسـتان فارس به همت اسـتاندار، مسئوالن 
در  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان  رئیـس  و  اقتصـادی 
توسـعه کشـت در محیط هـاي کنتـرل شـده، بسـیار 

موفـق بوده اسـت.
مجـری طـرح توسـعه گلخانه هاي کشـور بیـان کرد: 
نمایشـگاه هـا بهترین راه برای شـناخت اسـتعدادهای 

کشـور و اسـتان برای مسـئوالن است.
رادفـر با بیـان اینکه علـی رغم محدودیتـی که دولت 
تحریم هـاي  دلیـل  دولتی،بـه  اعتبـارات  تامیـن  در 
اقتصـاد  مهـم  پروژه هـاي  از  یکـی  دارد  ظالمانـه 
مقاومتـی ایـران پـروژه گلخانـه اسـت، اظهـار کـرد: 
ارزان تریـن تسـهیات مربـوط بـه تولیـد محصوالت 
گلخانـه ای اسـت کـه در سـال قبـل 4 درصـد و 6 
درصـد بـود و امسـال نیـز 7 درصـد و 9 درصد اسـت.

مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه اینکـه 
وجـود  گلخانـه  تسـهیات  اعطـای  در  محدودیتـی 
میلیـارد  هـزار  هفـت  حـدود  دولـت  گفـت:  نـدارد، 
اعتبـار بـرای تولیـد محصـوالت گلخانـه ای در قالب 

اسـت. داده  تخصیـص  قیمـت  ارزان  تسـهیات 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
سطح گلخانه هاي کشور به 18 هزار هکتار رسید



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس12
شماره 58 - بهـمن مــــــاه 1398

در آئیـن سـی و چهارمیـن دوره انتخـاب و معرفـی 
نمونه هاي بخش کشـاورزی اسـتان فـارس از 77 نفر 
نمونـه اسـتانی و پنـج نفر نمونـه ملی با اهـدا تندیس 

و لـوح سـپاس تجلیل شـد. 

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، اسـتاندار فارس روز 
یکشـنبه بیسـت و هفتـم بهمـن مـاه در آئین سـی و 
چهارمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـاي بخش 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: کشـاورزی در فارس 
یکـی از بخش هـاي دیرپایـی اسـت که مـردم در آن 
تجربـه خوبـی را اندوختـه و بـه عنـوان طایـه دار 

امنیـت غذایـی کشـور مطـرح بوده و هسـتند. 
عنایـت اهلل رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزی به 
عنـوان یکـی از بخش هـاي اساسـی اقتصـاد کشـور 
افـزوده  ارزش  غذایـی،  مـواد  تولیـد  زمینه هـاي  در 
اقتصـادی و در بُعـد ایجـاد اشـتغال اسـت، تصریـح 

کـرد: ایـن مجموعـه بـرای اسـتان از اهمیـت باالیی 
برخـوردار می باشـد و دارای پتانسـیل هـا، توانمنـدی 
هـا و فرصت هایـی و نیـز بـا تهدیداتی مواجه اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد برنامـه ریزی به سـمت 
و سـویی باشـد کـه با اسـتفاده بهتـر از توانمنـدی ها، 
تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل کـرد، افـزود: وجـود 
اراضـی حاصلخیـز، اقلیـم معقـول و مطلـوب، تجربـه 
خـوب مردمـان ایـن سـرزمین در قالـب اندوخته هاي 
کشـاورزی  بخـش  حیـات  طـول  در  کـه  تجربـی 
توانسـتند دوام داشـته باشـند، نیـروی انسـانی فعـال 
یکـی  وجـود  کشـاورزی،  بخـش  در  منـد  و عاقـه 
دانشـکده  قالـب  در  علمی کشـور  قطب هـاي  از 
کشـاورزی دانشـگاه شـیراز، همگی از توانمندی هاي 

بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت. 
وی، شـرکت هاي دانـش بنیـان که در دولـت تدبیر و 
امیـد یک رشـد چنـد برابـری را داشـته و می تواند در 
خدمـت بخش کشـاورزی قرار بگیرد از پتانسـیل هاي 
این اسـتان برشـمرد و بیان کرد: ناوگان مکانیزاسیون 
کشـاورزی در قالـب کمباین و تراکتـور و امثال آن که 
در واقـع در خدمت کشـاورزان این اسـتان قرار گرفته 
و سـایر اسـتان هـا را نیـز پوشـش می دهـد از دیگـر 

پتانسـیل هاي اسـتان فارس است. 
او از آب بـه عنـوان اولیـن محدودیت هـاي بخـش 

کشـاورزی کـه قطعـا باید بـرای غلبه بر ایـن موضوع 
اقدامـات علمـی و عملـی الزم را انجـام بدیـم نام برد 
و ابـراز کـرد: از جملـه تهدیـدات دیگـر قطعـه قطعـه 
شـدن و خـرد شـدن اراضـی زراعـی در اثـر قانـون 
وراثـت اسـت کـه طبیعتا هر چـه خرد تر شـود امکان 
ابتـکارات  و  مکانیزاسـیون  جدیـد،  علـم  از  اسـتفاده 

جدیـد را کاهـش می دهـد. 
اسـتاندار فـارس بـه سـنتی عمـل کـردن و نرفتن به 
سـمت و سـوی علـم و دانـش و تکنولـوژی جدیـد، 
اسـتفاده بیـش از حـد از سـموم دفع آفـات و کودهای 
بـه  مجـاز  غیـر  کاربری هـاي  تغییـر  و  کشـاورزی 
عنـوان دیگـر تهدیدات بخش کشـاورزی اشـاره کرد. 
وی اسـتفاده از کشـاورزی دانـش بنیـان را یکـی از 
راهکار هـاي اساسـی مقابلـه بـا تهدیـدات نـام برد و 
اظهـار کـرد: اسـتفاده از نتایـج تحقیقات کارشناسـان 
و متخصصیـن بخـش کشـاورزی در ایـن زمینه قطعا 

اسـت. اثرگذار 
رحیمی گفـت: افزایـش بهره وری و کاهـش هزینه از 
آیتـم هـا و فاکتورهای اساسـی اسـت که کشـاورزان 
نمونـه مـا در زمینـه کشـاورزی بـا مقیاس هـاي قابل 
انـدازه گیـری حتمـا بـه آن توجـه دارنـد و از همـه 
مهمتـر ایحـاد زنجیره هـاي تولیـد اسـت کـه موجب 
ارزش افـزوده و اشـتغال شـده و فرصـت اسـتفاده از 

نمونه هاي بخش کشاورزی فارس تجلیل شدند
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متخصصیـن را بـرای مـا ایجـاد می کنـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیـن بخـش 
کشـاورزی ایـن اسـتان در سـطح ملی نیز درخشـیده 
و توانسـته انـد بـه عنـوان کشـاورزان نمونـه مطـرح 
شـوند، افـزود: بسـیار موجـب خرسـندی اسـت که در 
بخـش کشـاورزی کـه در گذشـته بیشـتر از آقایـان 
اسـم بـرده می شـد امـا امـروز می بینیـم کسـانی که 
مقام هـاي ملـی و اسـتانی دارند از بانوان نیز هسـتند. 

باشگاه کشاورزی فارس 
راه اندازی می شود

جهـاد  سـازمان  رئیـس  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
اشـاره  بـا  آئیـن  ایـن  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بـه اینکـه 10 درصـد امنیـت غذایـی کشـور وابسـته 
بـه تولیـدات اسـتان فـارس اسـت، گفـت: قـدر دان 
سـربازان عرصـه امنیـت غذایـی کشـور و کشـاورزان 

هسـتیم.  پیشـرو 
وی از راه انـدازی باشـگاه کشـاورزان نمونه اسـتان در 
آینـد ه ای نزدیک خبـر داد و افزود: اسـتفاده از ظرفیت 
تشـکل کشـاورزان نمونه و سـاماندهی کشـاورزان به 
عنوان مشـاوران مسـئوالن اسـتان و شهرسـتان ها در 

ایـن باشـگاه دنبال می شـود.
قاسـمی با بیـان اینکـه بهـره وری از آب بایـد بیـش 
می کنیـم،  اسـتفاده  امـروز  کـه  چیـزی  برابـر  دو  از 
باشـد، گفـت: ایـن مهـم بـا بگارگیـری علـم و دانش 
بنیـان کـردن کشـاورزی کـه از نظـام بهره بـرداری، 
آغـاز  تولیـد  اولیـه  نهاده هـاي  تهیـه  و  تشـکل ها 
می شـود و تـا مدیریـت تولیـد و بـازار ادامـه می یابـد، 

می شـود. عملـی 
او تاکیـد کـرد: اگـر نظـام بهره بـرداری مـا سـنتی و 
خـرده مالکی باشـد کماکان مشـکات برقـرار خواهد 
بـود و در ایـن صـورت امـکان بهـره منـدی از فنـون 

نویـن بـرای کشـاورز خـرد میسـر نخواهد شـد.
فـارس  اسـتان  کشـاورزي  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تصریـح کـرد: باید بپذیریـم که در قالب تشـکیات و 
نظام هـای بهره بـرداری خودمان را سـاماندهی کنیم.
قاسـمی عدم وجـود زنجیره  هـاي تولید و فنـاوری در 
عرصـه کشـاورزی را یـک اشـکال بـزرگ دانسـت و 
گفـت: اگـر زنجیر ه  هـای تولید در اسـتان ایجـاد کرده 
بودیـم امروز شـاهد ایـن نبودیم کـه علی رغـم اینکه 

بـا زحمـات و کمبـود نهاده هـا، تولیدات خوبـی را رقم 
زده ایـم امـا درآمد کشـاورز ناچیز باشـد.

او تاکیـد کـرد: تشـکل های مـا بایـد هسـته اجرایـی 
کـه  هسـته هایی  البتـه  شـوند،  تولیـد  زنجیره هـای 
برآمـده از جامعه کشـاورزی و منتخب و مـورد اعتماد 

کشـاورزان باشـند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فـارس در 
بخـش دیگری از سـخنان خـود با بیان اینکه امسـال 
بالـغ بـر 500 میلیـارد تومـان در عرصه هـای حمایتی 
بـرای دولـت در این اسـتان هزینه ایجاد شـده اسـت، 
افـزود: دولـت نیـز بـا تمـام تـوان، علي رغـم شـرایط 
مالـي حاکـم بـر کشـور تـاش کـرده تـا از بخـش 

کشـاورزی حمایـت کند.
قاسـمی اضافه کـرد: امید اسـت بـا برنامـه ریزی های 
بهتـر و حمایت هـای موثرتـر، عرصه کشـاورزی را پر 

رونـق تـر ببینیـم و بهـره وري را افزایش دهیم.
او یـادآور شـد: امـکان تولید و کشـت و کار در صورت 
متوسـل شـدن بـه روش هـای علمـی و نظـام نویـن 

ترویـج کـه مـورد حمایـت دولت اسـت، وجـود دارد.

خالقیت و نو آوری الزمه رشد کمی 
و کیفی در کشاورزی

در ادامـه ایـن همایـش، معـاون سـازمان تحقیقـات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی کشـور برلـزوم توجـه 
بیشـتر بـه خاقیـت و نـوآوری از سـوی کشـاورزان 
خصوصـا در شـیوه های نویـن کشـاورزی تاکیـد و آن 
را الزمـه رشـد کمـی و کیفـی در این عرصه دانسـت.

علی اکبـر مؤیـدی در آئیـن معرفـی نمونه هاي بخش 
کشـاورزی اسـتان فارس، با بیان اینکـه افزایش تولید 
بخش کشـاورزی خصوصـا در اراضی تحـت مدیریت 
کشـاورزان نمونـه اسـتان فـارس بـه واسـطه ارتبـاط 
موثـر آن ها بـا مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـی محقق 
شـده اسـت، گفــت: کسـانی بـه خوبـی می تواننـد از 
دانـش روز اسـتفاده کننـد کـه آمادگـی پذیـرش امور 
خاقانـه و نـوآوری در کشـاورزی پیشـرفته را داشـته 

شند. با
وی تصریـح کـرد: ارج نهـادن بـه تـاش قهرمانـان 
تولیـد تنهـا یکی از وظایف ماسـت و وظیفـه اصلی ما 

شـنیدن و اجابـت مطالبات کشـاورزان اسـت.
او افـزود: شـاید برخـی خیلـی عاقمنـد نباشـند کـه 

کشـاورزان در حضـور مسـئوالن صحبـت کنند، چون 
نگـران هسـتند، امـا امـروز در ایـن آئیـن تعـدادی از 
آن هـا و نمایندگانشـان صحبـت کردنـد و ایـن دلیلی 

بـر فرهیختگـی اسـتان فارسی هاسـت.
معاون سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی 
کشـور بیان کرد: اگرچه در سـال های پـس از انقاب 
تاکنون بخش کشـاورزی درگیر مشـکاتی بـوده، اما 
امـروز در چهـل و یکمیـن سـال پیـروزی انقـاب از 

رشـد بسـیار باالیی برخوردار اسـت.
مؤیـدی خاطرنشـان کـرد: علی رغـم محدودیت هـای 
بسـیار اقتصـادی و مالی، نظـام در چهار دهه گذشـته 
بـه ارتقـای امنیـت غذایـی با تکیـه بر تولیـد داخلی و 
کاهـش وابسـتگی بـه واردات، اهتمامی ویـژه داشـته 

است.
تولیـد  کل  انقـاب  ابتـدای  در  اینکـه  بیـان  بـا  او 
محصوالت کشـاورزی کشـور حدود 25 تا 26 میلیون 
تـن بـوده امـا امـروز بـه بیـش از 125 میلیـون تـن 
رسـیده اسـت، عنـوان کـرد: سـهم بخش کشـاورزی 
از تولیـد ناخالـص ملـی از 5.8 درصـد بـه 10 درصـد 
افزایـش پیـدا کـرده و در بسـیاری از بخش های دیگر 
ماننـد زراعـت از رشـد 4 برابری بـا تولیـد 84 میلیون 

تـن برخـوردار شـده ایم.
ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  معـاون 
کشـاورزی کشـور با بیـان اینکه در تولیـد محصوالت 
باغـی رشـد 515 درصدی و در دامی نیز رشـد بسـیار 
قابـل توجهـی داشـته ایم که نشـان از نقش کشـاورز، 
تولیـد کننـده و حامیـان آن هـا دارد، گفـت: امـروز ما 
اگرچـه بـه نسـبت بسـیاری از کشـورها ممکن اسـت 
کشـاورزی پیشـرفته ای نداشـته باشـیم امـا وضعیـت 
بـدی هـم نداریم و پیشـرفت های بسـیار زیـادی طی 

ایـن سـال ها داشـته ایم.
مؤیـدی در بخـش دیگری از سـخنان خـود نقش اول 
پایـداری در حـوزه کشـاورزی را متوجـه کشـاورزان 
دانسـت و بـر نقـش کشـاورزی آینـده کـه بـر پایـه 
کشـاورزی دانـش بنیـان بنـا نهـاده شـده اشـاره کرد 
و گفـت: بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته و در حـال 
پیشـرفت وابسـتگی خـود را از منابـع پایـه به سـمت 

وابسـتگی بـه دانـش و اطاعـات روز برده انـد.
او گفـت: کشـاورزی دانـش بنیـان سـه رکـن اصلـی 
دارد و بـر پایـه نظـام تحقیقـات، دانـش و اطاعات و 

نوآوری اسـتوار اسـت.
ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  معـاون 
کشـاورزی کشـور عنوان کـرد: اتحادی کـه در قطب 
اصلی کشـاورزی کشـور "اسـتان فارس" وجـود دارد، 
عامـل موفقیـت و پایداری آن ها در بخش کشـاورزی 

را سـبب شـده اسـت.
فـارس  اسـتان  کننـدگان  تولیـد  کـرد:  اظهـار  وی 
پذیـرش خوبـی نسـبت بـه راهکارهـای علمـی و فن 
آوری هـاي نویـن دارند و همین موضوع سـبب شـده 
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کشـاورزی ایـن اسـتان بعنـوان یـک قطـب اصلـی 
و یـک کشـاورزی پیشـرفته نسـبت بـه بسـیاری از 

باشـد. کشـور  اسـتان های 

کشاورزی دانش بنیان 
بسترساز توسعه

در ادامـه ایـن آئیـن، مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  فقیـه 
گفـت: بایـد بـا اسـتفاده از کشـاورزی دانـش بنیان به 
پیشـبرد اسـتان فارس بـه عنوان ایـران کوچک کمک 
کنیـم از ایـن رو مسـئولین بایـد در خدمت کشـاورزان 
باشـند و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی بـا اعتماد به 

مسـئولین زمینـه بـروز ایـن مهـم را فراهـم کنند.
سـید محسـن قائمی افزود: بـه دنبال پیشـرفت بخش 
کشـاورزی اسـتان فارس هسـتیم چرا که این اسـتان 
10 درصـد تولیـدات بخـش کشـاورزی کشـور را بـه 

دارد. عهده 
وی بـا اشـاره به نزول رحمـت الهی در دو سـال اخیر 
کـه باعـث افزایـش عملکـرد محصـوالت کشـاورزی 
شـده اسـت، تصریح کرد: الزمـه تداوم ایـن امر توجه 

ویـژه به مسـئله زکات اسـت.
قائمی بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه دومیـن سـال 
قـرار  رهبـری  مقـام معظـم  گام دوم  بیانیـه  صـدور 
داریـم، اظهـار کـرد: مـا همه معتقدیـم که ایـن بیانیه 

یـک منشـور مترقی اسـت و می تواند سـرلوحه کارها 
و اهـداف عالیـه انقـاب اسامی باشـد.

وی افـزود: حضـرت آقـا در بخـش کشـاورزی تاکیـد 
دارنـد کـه با مسـلح شـدن بـه علـم روز و اسـتفاده از 
تـوان کارکنـان تاش گر جهاد کشـاورزی و شـرکت 
کیفـی  کمـی و  افزایـش  می تـوان  بنیـان  دانـش 

محصـوالت کشـاورزی را رقـم زد.
قائمی تصریـح کـرد: کشـاورزی دانـش بنیـان رکـن 

اصلـی اقتصـاد مقاومتـی اسـت.

انتخاب نمونه هاي بخش کشاورزی با 
هدف الگوسازی

ترویـج  هماهنگـی  مدیـر  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
عنـوان  بـه  بخـش کشـاورزی  نمونه هـاي  انتخـاب 
روش ترویجـی و بـا هدف الگو سـازي از بهره برداران 
موفـق در بهـره وري مطلـوب از منابـع تولیـد بـرای 

انجـام می شـود. سـایر تولیـد کننـدگان 
حمیدرضـا ابراهیمی ابـراز کـرد: از 33 سـال گذشـته 
همواره شناسـایی، انتخـاب، معرفی و تجلیـل از تولید 
کننـدگان برتـر بـا هـدف ارتقـای جایـگاه حرفـه ای 
و  بخـش  فعـاالن  بـراي  انگیـزه  ایجـاد  کشـاورزی، 
تشـویق آنـان بـه منظـور تـاش و اسـتمرار در تولید 

می گیـرد. صـورت 
به گفته وی، در سـال 97 در اسـتان فارس با تشـکیل 

17 نشسـت کمیته هاي تخصصی و بررسـی سـتادی 
و میدانـی، از 267پرونـده معرفـی شـده بهره بـرداران 
برتـر شهرسـتانی، 77 نفـر بـه عنـوان برتـر اسـتانی 

انتخـاب و معرفی شـد.
ابراهیمی افـزود: نمونه هاي بخش کشـاورزی اسـتان 
فـارس، 12 نفـر از بخـش ترویـج، 11 نفـر از بخـش 
باغبانـی، 11 نفـر از بخش تولیدات دامی و عشـایری، 
10 نفـر از بخـش زراعـت و سـایرین از بخش هـاي 
آب و خـاک، شـیات و آبزیـان، بازرگانـی و صنایـع 
کشـاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مکانیزاسـیون 
بخـش  تشـکل هاي  و  اراضـی  امـور  کشـاورزی، 

بود. کشـاورزی 
مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی 
از  نفـر  پنـج  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان 
ملـی  نمونـه  اسـتان،  ایـن  کشـاورزی  برترین هـاي 
شـدند، بیـان کـرد: محمدباقر شـیخ االسـامی باغدار 
نمونـه پسـته، سـخاوت ساسـانی پـور باغـدار نمونـه 
انجیـر، سـید جعفر حسـینی دبیر اجرایی نظـام صنفی 
کارهای کشـاورزی، نسـرین آذرخش پـرورش دهنده 
نمونـه ماهیـان خاویـاری در مناطـق غیـر سـاحلی و 
الهـام ورزنـده پـرورش دهنـده نمونـه ماهیـان زینتی 

ایـن نمونه هـاي ملـی بودنـد.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت اسـتفاده ازدانـش وتجربه 
تولیدکننـدگان برتـر در واحدهـای بهره بـرداری آنان، 
تصریـح کـرد: بـه منظـور انتقـال تجربیـات وآموزش 
در  یادگیـری  کانون هـاي  سـایربهره برداران،  بـه 
واحدهـای بهره بـرداری آنـان راه انـدازی شـده کـه 
امیدواریـم شـاهد دسـتیابی بـه کشـاورزی پایـدار و 
حصـول اهـداف بلند وزارت جهاد کشـاورزي درعرصه 

تولیـد و خـود کفایی باشـیم.
کشـاورزی  برترین هـاي  انتخـاب  ابراهیمی شـاخص 
را اسـتراتژیک بـودن محصـول از نظر امنیـت غذایی، 
صـادرات و ارز آوري، رعایـت اصل بهـره وري عوامل 
محـدود کننـده تولیـد، رعایـت توسـعه پایـدار و حفظ 
امنیـت زیسـتی، ایجـاد ارزش افـزوده در محصـوالت 
تولیـدي  محصـول  ضایعـات  کاهـش  و  کشـاورزي 

نست. دا
در ایـن آئیـن از تمبـر اختصاصـی "سـی و چهارمیـن 
دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هاي بخش کشـاورزی 

اسـتان فـارس" رو نمایی شـد. 
افزایـش  و  سـازی  توانمنـد  منظـور  بـه  همچنیـن 
مهـارت نیـروی انسـانی شـاغل در بخش کشـاورزی 
و همـکاری علمـی و مهارتـی و یکپارچـه سـازی در 
بیـن  نامـه مشـترکی  تفاهـم  امـر سیاسـت گـذاری 
سـازمان جهاد کشـاورزی، سـازمان تعاون روسـتایی، 
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی، 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
و اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان فـارس 

شـد. منعقد 
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: در حوزه صنایع تبدیلـی و تکمیلی، تکنولوژی 
مختلـف بهینـه سـازی و بـا بهـره وری بـاال در این 
حـوزه آورده شـده اسـت و بـه منظـور پایـدار ماندن 
کشـاورزی بایـد ایـن صنایـع روز بـه روز گسـترش 

کند. پیـدا 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در بازدیـد از دومیـن نمایشـگاه بیـن المللی 
 )ifood(وابسـته آالت  ماشـین  و  غذایـی  صنایـع 
صنایـع  دوم  رتبـه  فـارس  اسـتان  کـرد:  تصریـح 
تبدیلـی تکمیلـی کشـور را دارد کـه صاحبـان ایـن 
صنایـع مجوزها را از سـازمان صنعت معـدن تجارت 

و سـازمان جهـاد کشـاورزی گرفتنـد.
بـه گفتـه وی، 756 واحـد تولیـدی بـا جـذب مـاده 
خـام حـدود چهار میلیـون و 600 هزار تن در اسـتان 
فـارس فعالیـت می کنـد کـه البتـه بـا واحدهایی که 
از سـازمان صمـت مجـوز گرفتنـد ظرفیـت بیـش از 
هشـت میلیـون تـن جذب مـاده خـام در این اسـتان 

دارد. وجود 
قاسـمی با بیـان اینکه فارس یک اسـتان کشـاورزی 

اسـت، ابـراز کـرد: ایـن اسـتان بـا رتبـه اول تولیـد 
از 15 درصـد  بیـش  تولیـد  باغبانـی و  محصـوالت 
تولیـد  دوم  رتبـه  کشـور،  باغبانـی  محصـوالت 
محصـوالت زراعـی و رتبه چهارم تولیـد محصوالت 
دامـی دارد کـه به مـوازات ایـن ظرفیت بایـد صنایع 
تبدیلـی تکمیلـی نیـز وجود داشـته باشـد تـا بتوانیم 
ارزش افـزوده بیشـتری را در اسـتان خلـق کنیم و به 
رونـق اقتصـادی اسـتان و پایداری کشـاورزی کمک 

. کنیم
نمایشـگاه  ایـن  کـرد:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
ظرفیتـی اسـت کـه می تواند بـه همه افـرادی که به 
دنبـال فرصت هـاي سـرمایه گـذاری هسـتند کمک 

کنـد تـا با تجهیـزات و آخریـن تکنولـوژی این حوزه 
آشـنا شـوند و از ایـن ظرفیـت هـا مطلع شـوند.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
مـا  کشـور  در  خوشـبختانه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
در  نیـاز  مـورد  صنایـع  انـواع  حاضـر  حـال  در 
کشـاورزی وجـود دارد، افـزود: در ایـن نمایشـگاه 
نیـز آخریـن تکنولوژی هـاي روز دنیـا وجـود دارد 
از شـرکت کننـدگان  بازدیدکننـدگان می تواننـد  و 
مشـورت بگیرنـد و بـا ذهـن شـفاف تـری در ایـن 

کننـد.  گـذاری  سـرمایه  حـوزه 
قاسـمی با بیـان اینکـه بهترین تسـهیات بـه حوزه 
صنایـع تبدیلی تکمیلی تخصیص داده شـده اسـت، 
گفـت: اعتقـاد داریـم ایـن حـوزه عـاوه بـر ارزش 
افـزوده ای کـه ایجـاد می کننـد، بـه جلوگیـری از 
ضایعـات و ماندگاری محصوالت کشـاورزی، رونق 

اقتصـادی و اشـتغال زایـی کمـک می کند.
در ایـن نمایشـگاه بیش از 80 شـرکت حضـور دارند 
کـه 42 شـرکت در بخـش غذایـی و 38 شـرکت در 
عرضـه  را  خـود  محصـوالت  آالت  ماشـین  زمینـه 

می کننـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
پایداری کشاورزی با توسعه صنایع تبدیلی
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در نشسـت زوال مرکبـات در اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی شـیراز گفت: در این نشسـت ها بایسـتی از 

تعـداد بیشـتری از کشـاورزان پیشـرو دعوت بـه عمل آید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی ضمن تشـکر از رئیس و 
اعضـاء کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن و کشـاورزی به دلیل 
برگـزاری ایـن گونـه نشسـت هـا افـزود: بـا توجه بـه اینکه نـگاه ما به کشـاورزی 
نـگاه اقتصـادی اسـت لـذا به کشـاورزی به عنـوان یک شـغل، منبع درآمـد و یک 

مرکـز تولیدی بایسـتی توجه ویـژه نمود.

وی تصریـح کـرد: عارضـه زوال مرکبـات کمپلکسـی از مـوارد مختلـف اسـت که 
بایسـتی بـه صـورت تیمی بـا آن برخورد شـود و بنابراین بایسـتی مجموعـه ای از 

متخصصیـن در کنـار هـم در جهـت رفـع این مهـم اقـدام نمایند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه سـایز بهینه اقتصادی باغ بسـیار مهم اسـت 
خاطـر نشـان کـرد: بسـتر مناسـب کاشـت، عمق کاشـت، آزمـون خـاک، انتخاب 
رقـم و نهـال، تراکـم، تغذیه، هرس، روش آبیـاری و... در پیشـگیری از این عارضه 

مهم اسـت.
وی بیـان کـرد: در ایـن راسـتا بایسـتی بـه 2 نکتـه مهـم اشـاره نمـود اول باغات 
قدیمـی و دوم باغـات جدیـدی کـه می خواهنـد احـداث شـوند توجـه ویـژه نمود.

قاسـمی تاکید کرد: در 2 سـال اخیر تغییـرات اقلیمی بر روی عارضـه زوال مرکبات 

بسـیار تاثیـر داشـته اسـت کـه دلیـل آن بارندگـی خـوب و کاهـش دمـا بـوده که 
سـبب شـده اسـت عارضه زوال کمتر شـود و باغات بـه حالت قبلی خـود برگردند.

وی اظهـار کـرد: کشـاورزی علم اسـت و بایسـتی به صـورت علمی بـا آن برخورد 
نمـود و بـدون علـم و دانـش امکان بهبود کشـاورزی وجـود ندارد.

در ایـن نشسـت کـه بـا حضور معـاون بهبود تولیـدات گیاهـی، تعـدادی از مدیران 
سـتادی، مشـاور عالـی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رئیـس 
و  شـیراز  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  کشـاورزی  کمیسـیون 
باغـداران پیشـرو برگـزار شـد مطالبـی در خصـوص تولیـد نهـال و ذینفعـان، بهره 
وری آّب، الگـوی کشـت، توسـعه گلخانـه هـا و مباحـث اقتصـادی و طـرح جامـع 
کاهـش ضایعـات، برگـزاری همایـش کینـوا و ارتقاء سـامت محصـوالت بحث و 

تبـادل نظـر گردید.

بدون علم و دانش
امکان بهبود کشاورزی وجود ندارد
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مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: شـرط خدمت 
در وزارت جهـاد کشـاورزی داشـتن روحیه جهادی 
و اصلـی تریـن وظیفـه کارکنـان ایـن مجموعـه 
خدمـت بـه تامین کننـدگان امنیت غذایی اسـت از 
ایـن رو مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی با تعالی 

سـازمانی بیگانه نیسـتند.
فـارس،  اسـتان  در  ایانـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
تعالـی  ارزیابـان  جمـع  قائمـی در  سیدمحسـن 
مـا  بـه  دینـی  آموزه هـاي  کـرد:  ابـراز  سـازمانی 
نباشـد  تعالـی  بـه  رو  اگـر  انسـان  کـه  آموختـه 
یعنـی عقـب ماندگـی و ایـن بشـارتی اسـت چـرا 

کـه در سـازمانی خدمـت می کنیـم کـه یکـی از 
شـاخص هایش خدمـت فـراوان بـه محروم ترین و 

اسـت. جامعـه  اقشـار  موثرتریـن 
 وی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس را 
یکـی از سـازمان های منحصـر بـه فـرد در ورود به 
بحـث دانسـت و افـزود: ایـن سـازمان بـا تجهیـز 
بـه علـم روز و تلفیـق بـا روحیـه جهادی در مسـیر 

تعالـی موفـق گام برداشـته اسـت.
قائمی تصریـح کـرد: ثمـره تعالـی در سـازمان کار 
بهتـر و عمـل گرایانـه تـر اسـت و ایـن پیشـرفتی 
می باشـد کـه در جامعه اسـامی به آن تاکید شـده 

ست. ا

بـه گفتـه وی، تعالـی از واژه اعـا گرفتـه شـده به 
ظاهـر یعنـی باالتـر ولـی در باطن یعنی کسـی که 
در کار و در عمـل فراتـر از دیگـران در حـدی قـرار 
می گیـرد کـه خیلـی ملموس می شـود و سـازمان 
متعالـی در تمـام زمینـه هـا باید خـود را بـه منصه 

بگذارد. ظهـور 
کـه  ژاپـن  در کشـور  اینکـه  بـه  اشـاره  قائمی بـا 
کار موثـر و تـاش فداکارانـه در آن اثرگـذار اسـت 
نسـبت به سـایر کشـورها حتی کشـورهای صنعتی 
بـزرگ دنیـا مثل آمریـکا و آلمان موفق تر هسـتند، 
تصریـح کـرد: روحیـه جهـادی نیـز یعنـی انسـان 
بـدون توجـه بـه زمان و مـکان با تـاش مضاعف، 
نـه حیـات ظاهرگرایانـه  حیـات عمـل گرایانـه و 

کند. فعالیـت 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: تعالی همان 
پیشـرفت اسـت حضرت آقا در بیانیه گام دوم شـان 
می فرماینـد مسـلح شـدن بـه دانـش علـم روز در 
دنیـا و بومی سـازی ایـن علـم از ضروریات اسـت.

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در آغازین 
کـردن  بازگـو  بـا  فجـر  مبـارک  دهـه  روزهـای 
و  نشـاط  روح  می تـوان  انقـاب  دسـتاورد هاي 

انگیـزه را در جامعـه جـاری کـرد.
به گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حجت االسـام 
حـوزه  قائمی مسـئول  محسـن  سـید  والمسـلمین 
نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در نشسـت کار گـروه روسـتایی و 
عشـایری سـتاد گرامی داشـت دهـه مبـارک فجر، 
گفـت: چهل سـالگی یعنـی بلـوغ انقـاب، بارها و 
بارهـا در صحبت هـاي حضـرت آیـت اهلل خامنه ای 
مقـدس  نظـام  در  خوبـی  کارهـای  کـه  اسـت 
جمهـوری اسـامی صورت گرفتـه و نا گفتـه مانده 

و بسـیاری از پتانسـل هاي بالقـوه وجـود دارد کـه 
بایـد بالفعل شـود.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: خودمـان بایـد 
تعالـی  و  تبـارک  خداونـد  کـه  نعمت هایـی  قـدر 
داده را بدانیـم، امـا نعمـت نظـام مقـدس جمهوری 
اسـامی، نعمتـی بی بدیـل اسـت کدام انقـاب را 
در سراسـر دنیـا می توانیـد مثـال بزنیـد کـه بعد از 
چهل سـالگی به رشـد و بلوغ فکری رسـیده باشـد.
محسـن  سـید  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
حضـرت  دوم  گام  بیانیـه  در  کـرد:  قائمی اظهـار 
آیـت اهلل خامنـه ای کـه اشـاره بـه حرکـت گام دوم 
بعـد از چهـل سـالگی انقـاب دارنـد، ایـن همـه 
مسـائل بـرای نظـام ترسـیم شـده و نشـان دهنده 
قـدردان  خودمـان  اول  بایـد  مـا  کـه  اسـت  ایـن 

موهبـت هـا و نعمت هـا باشـیم و بعد این مسـائل 
بـرای مـردم بازگـو کنیـم.

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
بـا  کـرد:  بیـان  فـارس  اسـتان  جهـاد کشـاورزی 
پتانسـیل  یـک  فـارس  اسـتان  اینکـه  بـه  توجـه 
بـزرگ و ویـژه ای دارد و بـه عنوان ایـران کوچک 
اسـت، بایـد ایـن توانمنـدی ها بـرای مـردم ارائه و 

روشـنگری شـود.
بـه گفتـه وی، بـه منظـور برگـزاری هـر چـه بـا 
شـکوه تر جشـن های ایـن ایـام عـاوه بـر توجـه 
بـه دسـتورالعمل ارسـالی در خصـوص چگونگـی 
از  فجـر،  فـروغ  پـر  دهـه  اهلل  ایـام  برگـزاری 
پیشـنهادهای خـاق و جدیـد بـا قابلیـت اجرایـی 

می شـود. اسـتقبال 

مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با تعالی سازمانی بیگانه نیستند

نشاط در جامعه با عرضه دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی
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فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
گفـت: بـه منظـور تعییـن سـطح تعالـی سـازمانی، 
تیـم ارزیابـان بـرای سـومین سـال متوالـی در ایـن 

سـازمان مسـتقر شـدند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی تصریح کرد: در مسـیر اسـتقرار مـدل تعالی 
ارزیابـی و بـه منظور تعیین مسـیر آینده سـازمان، از 
روز سـه شـنبه بیسـت و نهم بهمن ماه به مدت سه 
روز، ارزیابـان تعالـی با حضور در سـازمان و مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان هاي مرودشـت و شیراز 
" مبانـی و الزامـات مدل تعالی جاری سـازی شـده" 
در مجموعه جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس را مورد 

ارزیابـی قـرار می دهند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در سـال 96 موفق به اخـذ تقدیرنامه 
دو سـتاره و در سـال 97 تقدیـر نامـه سـه سـتاره را 
دریافـت کرده اسـت، افزود: امسـال در ادامه مسـیر 
جـاری سـازی مـدل تعالـی، آمـاده دریافـت تقدیـر 

نامـه چهار سـتاره اسـت.
قاسـمی، کشـاورزی را به لحاظ مسـئولیتی و وظیفه 
ای بخشـی بسـیار گسـترده دانسـت و گفـت: بـه 
منظـور ایفـای نقـش موثـر در عرصـه کشـاورزی، 
نیازمنـد چهارچـوب و مدلـی هسـتیم تـا بـه نتایج و 

جایـگاه مطلـوب مدنظر برسـیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
اشـاره به اینکه این سـازمان در بیـن مجموعه های 
دولتـی تنهـا ارگان در کشـور می باشـد کـه مـدل 

تعالـی سـازمانی را انتخـاب کرده اسـت، ابـراز کرد: 
اعتقـاد بـه روش سیسـتماتیک، ابهـام در شـناخت 
سـازمان،  مدیریتـی  سیسـتم هاي  مطلـوب  وضـع 
نواحـی  نقـاط قـوت و  عـدم قطعیـت در شـناخت 
شـناخت  بـرای  نظامی دقیـق  نداشـتن  و  بهبـود 
تهدیدهـای محیطـی از دالیـل انتخاب مـدل تعالی 

بود. سـازمانی 
وی افـزود: نداشـتن نظـام روش منـد بـرای بهینـه 
کاوی و یادگیـری، نیـاز بـه تغییر روش هاي سـنتی 
و متداول انجام کار، لزوم داشـتن مدل کسـب و کار 
و ایجـاد نظـام و یـا ابـزار ارزیابـی نظام منـد، توجه 
بـه ذی نفعان به صـورت متوازن، شـناخت نیازهای 
ذی نفعـان و پویایـی و هدفمنـد سـازی سـازمان از 

دیگـر دالیـل انتخـاب این مدل اسـت. 
ارزش  درصـدی   8.7 سـهم  فـارس  داد:  ادامـه  او 

دارد. را  افــزوده بخــش کشـاورزی کشـور 
قاسـمی با اشـاره به اینکه در اسـتان فـارس بیش از 
279 هـزار نفر بهره بردار بخش کشــاورزی فعالیت 
می کنند و سهــم شاغلیـــن بخش کشـاورزی این 
اسـتان حدود 20 درصد اسـت، تصریح کـرد: فارس 
8.7 درصد ارزش افــزوده بخــش کشاورزی کشور 

را بـه خود اختصاص داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود 9 درصــــد کل 
تــولیــــدات کشـاورزی کشـور در اسـتان فـارس 
تولیـدات  در  اسـتان  ایـن  افـزود:  رقـم می خـورد، 
زراعـی با حـدود 8درصـد تولیدات کشـور رتبه دوم، 
بـاغ بـا حـدود 15 درصد رتبـه اول و دام بـا حدود 6 

درصـد رتبـه چهـارم کشـور را دارد.
فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـرآوری  دوم  رتبـه  اسـتان  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا 
بیـان  دارد،  را  کشـور  در  کشـاورزی  محصـوالت 
بـا  تکمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع  واحـد   694 کـرد: 
ظرفیـت فـرآوری بیـش از سـه میلیون تـن فرآوری 
محصوالت کشـاورزی در اسـتان فـارس وجود دارد.

بـه گفتـه وی؛ حـدود 25 درصـد نـاوگان برداشـت 
کشـور در اسـتان فـارس وجـود دارد در برداشـت 
محصـوالت کشـاورزی 23 اسـتان از 15 تـا 100 

دارد. درصـد مشـارکت 
قاسـمی ابراز کـرد: در سـال 92 نسـبت مروجیـن 
کشـاورزی یـک بـه 1700 بـود و هـم اکنـون بـا 
اجـرای نظـام نوین ترویج در اسـتان فـارس به یک 

بـه 460 رسـیده اسـت. 
فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بیـان کـرد: ایـن سـازمان بـا تعـداد بیـش از 2300 
نفـر پرسـنل، دارای 36 مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان، 95 مرکـز جهاد کشـاورزی و 610 پهنه 

. هست

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
در پی دریافت تقدیر نامه چهار ستاره تعالی

مدیرتعالـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
کار  و  کسـب  تعالـی  مدل هـاي  سـاماندهی  گفـت: 
فرصتـی بـرای ارزیابـی و مقایسـه را بـه سـازمان ها 
و نهادهـا بـا کسـب و کارهـای متفـاوت ایجـاد و در 

نتیجـه بـا ایجـاد فضـای رقابتـی حرکـت بـه سـمت 
بهبـود و ارتقـا را در آن هـا تقویـت می کنـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، میعـاد امیـن پور 
تصریـح کـرد: تعالـی سـازمانی مبتنـی بـر مـدل در 
صورتـی کـه بـه درسـتی اجـرا شـود ابـزاری کارآمـد 
بـرای تدویـن مفاهیـم و ارزش هاي سـازمانی اسـت.

بـه گفتـه وی، تعالـی سـازمانی اجـرای برنامه هـاي 
ارزیابـی،  خـود  روش هـاي  بکارگیـری  راهبـردی، 
یادگیـری سـازمانی و بهبـود مـداوم را در سـازمان ها 
نهادینـه می کند و امکان شناسـایی بهتریـن فرآیندها 

و انجـام بهینـه کاوی را فراهـم می سـازد. 
امیـن پـور افـزود: سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از سـال 1395 مـدل تعالی EFQM را مسـتقر 

کـرد و در ایـن مسـیر بـر اسـاس ارزیابی ها در سـال 
96 موفـق بـه دریافـت جایـزه دو سـتاره و در سـال 
97 موفـق بـه دریافـت جایـزه سـه سـتاره در سـطح 

شـد. تقدیرنامه 
مدیرتعالـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
"جایـزه  ارزیابـی  نیـز  در سـال جـاری  یـادآور شـد: 
تعالـی" از تاریـخ بیسـت و نهـم بهمـن مـاه بـه مدت 
تعالـی بـر اسـاس  انجـام شـد و تیم هـای  سـه روز 
اصـول ارزیابـی "جایزه تعالی" بررسـی شـدند و عاوه 
بـر ایـن نحـوه جـاری سـازی اسـتراتژی هـا و ارائـه 
خدمـات بـه بهره بـرداران بخـش  در مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان هاي مرودشـت و شـیراز مـورد 

گرفت. قـرار  ارزیابـی 

جهاد کشاورزی فارس در مسیر تعالی

فارس؛ ظرفیت بسیار خوب برای تولید علوفه
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معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
فـارس گفـت:  اسـتان  جهـاد کشـاورزی 
فـارس  اسـتان  در  بسـیارخوبی  ظرفیـت 
بـرای تولیـد علوفـه وجـود دارد و توسـعه 
ایـن محصـول نیازمنـد تحقیقـات اسـت.

امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حسـین پژمـان افـزود: در توسـعه گیاهان 
علوفـه ای در این اسـتان مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی اسـتان فـارس باید 

بـا برنامـه ریـزی مـدون اقـدام کنـد.
وی تصریـح کـرد: در تولیـد محصـوالت علوفـه ای بایسـتی بـه تولیـد ایـن گونه 
محصـوالت در اسـتان هاي هـم جـوار نیـز توجـه نمـود زیرا کـه گاهی اوقـات ما 
یـک محصـول علوفـه ای تولیـد می کنیـم که در اسـتان دیگـر با هزینـه کمتری 
تولیـد می شـود کـه ایـن مهـم نیازمنـد دریافـت برنامـه ملـی در این زمینه اسـت.

معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کرد: 
بایسـتی رویکـردی که کشـور در تولید محصـوالت علوفه ای از منابـع داخلی دارد 
بـه طـور کامـل بـه اطـاع کلیـه مدیریت هاي جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هاي 

اسـتان فارس رسـانده شود.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بایسـتی نقـاط ضعف و قـوت مـا در زمینه 
و  ترویجـی  تحقیقاتـی،  بسـته هاي  تهیـه  نیـز  و  ای  علوفـه  تولیـد محصـوالت 

آموزشـی در ایـن زمینـه در دسـتور کار قـرار گیـرد.

پژمـان در ادامـه بـه اهمیـت برگـزاری نشسـت بـا اتحادیـه دامـداران و مرغداران 
اشـاره کـرد و تاکیـد کرد: بایسـتی بـرای گاوداری هـاي صنعتی و سـنتی در زمینه 
تولیـد محصـوالت علوفـه ای برنامه داشـته باشـیم و بـه صـورت اختصاصی نقطه 

نظـرات آنـان را در زمینـه تولیـد محصـوالت مـد نظر قـرار دهیم.
معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در این جلسـه 
گفـت: مـا در تولیـد نهاده هـاي دامی بایسـتی بـه جیـره غذایـی دام و طیـور توجه 

ویژه ای داشـته باشیم.
سـید عبدالـه جزایـری افـزود: در ایـن جیـره غذایـی باید آنالیـز خوراکی هـر کدام 
از ایـن نهـاده هـا تهیه شـده و انـرژی متابولیسـمی و مباحـث دیگر ی کـه در این 

زمینـه مهم اسـت مـد نظر قـرار گرفته شـود.
وی تصریـح کـرد: مـا در خصـوص ارائـه ایـن مطالب بـه اتحادیـه ها کـه نماینده 
دامـداران و مرغـداران هسـتند هیـچ مشـکلی نداریـم امـا می گوییـم نبایـد ایـن 
موضـوع خیلـی عجوالنـه و زود هنـگام اتفـاق بیفتد بایـد زمانی ایـن را ارائه دهیم 
کـه مکان هـاي تولیـد، کشـاورزان تولیدکننـده، نوع محصـول با آنالیز خـوراک آن 
و قیمـت تمـام شـده آمـاده بـوده و حداقـل پیـش بینـی ها در ایـن زمینـه در یک 

جـدول ارائه شـود. 
وی با اشـاره به اینکه به عنوان مثال بایسـتی سـطح زیر کشـت و تولید تریتیکاله 
در شهرسـتان مرودشـت مشـخص باشـد تـا آنالیز خوراکـی و قیمت تمام شـده آن 
مشـخص شـود، خاطر نشـان کرد: این معاونت نیز بر اسـاس اطاعات داده شـده 
توسـط معاونـت تولیـدات گیاهی در زمینه تولیـد محصوالت علوفـه ای به اتحادیه 
دامـداران اقـدام و ایـن اتحادیـه نیز بـا اطاعاتی کـه ما نیـز در اختیـار آن ها قرار 

داده ایـم تـا آن ها نسـبت به تهیـه خوراک دام اقدام شـود.

فارس؛ ظرفیت بسیار خوب برای تولید علوفه

کشـاورزی  ترویـج  هماهنگـی  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس گفـت: روز مزرعـه با عنـوان " 
تغذیـه و داشـت باغ مرکبـات " مطابق 
بـا تقویـم اجرایـی ماهانـه برنامه هاي 
روز مزرعـه اسـتانی پیـش بینی شـده 
فسـا  شهرسـتان  در   1398 سـال  در 

برگـزار گردیـد. 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
هماهنگـی ترویج کشـاورزی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید 

رضـا ابراهیمی افـزود: در ایـن برنامـه 
محـل  در  کـه  ترویجـی  و  آموزشـی 
سـایت الگویـی بـاغ بهمـن بانیانـي از 
باغـداران مرکبـات برگـزار شـد تدیـن 

آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  محقـق 
اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
جملـه  از  مباحثـی  ارائـه  بـه  فـارس 
عارضـه زوال مرکبـات، تغذیه، اصاح 
فیزیکـی و شـیمیایی خـاک پرداخـت.
در ادامـه ایـن برنامه آموزشـی تدین با 
جمـع بندی و پاسـخ بـه مباحث مطرح 
و  بهره بـرداران  ارتبـاط  حفـظ  شـده، 
مسـئول  مروجیـن  بـا  تولیدکننـدگان 
مرکـز  محققیـن  همچنیـن  و  پهنـه 
و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات 
جملـه  از  را  فـارس  طبیعـی  منابـع 
مـوارد مهـم و کلیـدی بیـان کـرد که 
می توانـد بـه حـل مشـکات و رفـع 

موانـع تولیـد کمـک شـایانی نمایـد.

برگزاری روز مزرعه 
با حضور جمعی از بهره برداران شهرستان فسا
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معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: بـا بهره بـرداری از 2 واحد مرغ 
مـادر در سـال جـاری و احداث 2 واحد دیگـر در آینده 
نزدیـک قـادر خواهیم بـود 90 درصد نیـاز جوجه یک 

روزه اسـتان را تامین کنیم.

بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید 
بـا  افـزود:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  جزایـری  عبدالـه 
بهره بـرداری از شـرکت مـرغ مـادر مهـر جوجـه در 
دهـه مبـارک فجـر بیـش از 4 میلیـون قطعـه جوجه 

یـک روزه بـه ظرفیـت اسـتان افزایـش یافـت. 
وی بیـان کـرد: ایـن واحـد کـه 34 هـزار قطعـه مرغ 
مـادر ظرفیـت دارد موجـب اشـتغال زائـی 20 نفـر به 
صـورت مسـتقیم و 50 نفـر بـه صـورت غیر مسـتقیم 
شـده، میـزان سـرمایه گـذاری ایـن واحد بالـغ بر 14 

میلیـارد تومـان ثابـت و در گردش اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: هم اکنـون با 
توجـه به پتانسـیل هاي ایجاد شـده در زمینه گوشـت 
مـرغ امـکان تولیـد بیـش از 190 هـزار تـن در سـال 
وجـود دارد کـه متناسـب بـا بـازار مصـرف مدیریـت 
شـده وحـدود 164 هـزار تـن تولیـد می شـود کـه در 
اسـتان فـارس هـم اکنـون تعـداد 11واحد مـرغ مادر 
بـه ظرفیـت 390 هـزار قطعـه در حال فعالیت اسـت. 

تامین 90 درصد نیاز جوجه یک روزه در استان فارس

جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: برنامـه ریـزی و 
آمـاده سـازی عملیـات نسـل 27 مـرغ بومـی، در 
مرکـز مطالعاتـی و تحقیقاتی اصاح نـژادی مزرعه 

شـمس آبـاد شـروع شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونت بهبـود تولیدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سید 
عبدالـه جزایـری افـزود: پـس از پایـان تجزیـه و 
تحلیـل نهایـی اطاعـات ثبـت شـده در نـرم افزار 
اصـاح نـژادی، آمـار و شـماره پاک هـاي مرغ و 
خـروس پایانی کـه از تعداد کل مـرغ موجود 1795 
تعـداد 880  بـود،  قطعـه و 1383 قطعـه خـروس 
قطعـه مرغ اصلـی، 240 قطعه مـرغ رزروی و تعداد 
80 قطعـه خـروس اصلی و تعـداد 40 قطعه خروس 
رزروی جهـت نسـل بعـدی )27( جدا سـازی شـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: ایـن عملیات 
بـه مدت یـک مـاه انجام گرفـت و پـس از تنظیم، 
برنامـه جمـع آوری تخـم  جـدول زمـان بنـدی و 
مرغ هـای نسـل 27 توسـط کارشناسـان مدیریـت 
طیـور محاسـبه و تعییـن گردید، که ایـن مهم طی 

چهـار مرحلـه انجـام گرفته اسـت.

وی بیـان کـرد: نتایج حمایت و تکثیـر مرغ بومی را 
می تـوان بـه دو بخـش نتایـج اصـاح نـژادی و 
نتایـج منطبـق بـا رونـق تولید و هم سـو بـا اهداف 

اقتصـاد مقاومتـی تقسـیم کرد.
جزایـری تصریـح کـرد: پیشـرفت در وزن و سـن 

تخـم  درصـد  میانگیـن  همچنیـن  جنسـی  بلـوغ 
گـذاری در 27 سـال گذشـته را می تـوان از نتایـج 
ایـن مرکـز مطالعاتـی و تحقیقاتـی اصـاح نـژادی 

بـه شـمار آورد.

آغاز نسل گیری نسل 27 مرکز اصالح نژاد مرغ مادر بومی
جهاد کشاورزی فارس
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مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: بـه منظور افزایش دانش فنی کارشناسـان 
حفـظ نباتـات و زراعت اسـتان کارگاه آموزشـی مبارزه با 
آفـات، بیمـاری هـا و علف هـاي هـرز گنـدم در اسـتان 
فـارس بـا حضـور مدیـران، کارشناسـان سـتادی حفـظ 
نباتـات و زراعـت و همچنیـن کارشناسـان حفـظ نباتات 
و زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هاي 
اسـتان فـارس و تعـدادي از کشـاورزان پیشـرو توسـط 
مدیریـت حفـظ نباتـات و بـا هماهنگـی معاونـت بهبود 
تولیـدات گیاهـی اسـتان، مجـری طـرح گندم کشـور و 
شـرکت سـیجنتا در سـالن جلسـات کوثر برگزار گردید.

نباتـات  حفـظ  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه   

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیـد دبیری 
افـزود: مراقبـت و پایـش عوامـل خسـارت زا در گنـدم 
اعـم از آفـات، بیمـاری هـا و علف هـاي هـرز بسـیار 
مهم اسـت و بایسـتی این مهم توسـط کاررشناسـان در 

بازدیـد از مـزارع بـه دقـت رصد شـود.
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه منابـع مسـتند و نتایـج 
گنـدم،  عملکـرد  بـر  قارچکـش  ترکیبـات  آزمایشـات 
عوامـل  کنتـرل  هکتـاري   5 پایلـوت   9 مقررگردیـد 
خسـارت زاي قارچي در شهرسـتان هاي اسـتان توسـط 
مدیریـت حفـظ نباتـات و در راسـتاي سیاسـت هـاي 
معاونـت زراعـت و سـازمان حفـظ نباتـات کشـور اجـرا 

 . د شو
در ادامـه ایـن کارگاه پـس از ارایه گـزارش مختصري از 
وضعیـت کشـت و تولیـد گنـدم و برنامه هاي در دسـت 
اجـرا و چالش هاي موجود توسـط حسـین پژمان معاون 
بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
مدیریـت  و  شناسـائي  خصـوص  در  آقاجانـي  فـارس، 
بیمـاري هـاي مهم گندم و باقرانـي درخصوص مدیریت 
علـف هاي هـرز مزارع گنـدم و موارد مهـم و تاثیر گذار 

بـر راندمـان سمپاشـي مطالبی را بیـان نمودند.

برگزاری جلسه شورای 
هماهنگی

مدیران ستادی سازمان جهاد 
کشاورزی

استان فارس

جهـاد  سـازمان  ریاسـت  حـوزه  مدیـر 
جلسـه  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
شـورای هماهنگی مدیران سـتادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به ریاسـت 

گردیـد. برگـزار  سـازمان  ایـن  رئیـس 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت حـوزه 
ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس، عبدالرحیـم پیشـکار افـزود: 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  جلسـه  ایـن  در 
کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن تأکیـد بـر 
آمـوزش مسـتمر در خصـوص مباحـث نظام 
مختلـف  روش هـاي  از  اسـتفاده  آراسـتگی 
مجـازی  فضـای  آموزشـی،  کاس  ماننـد 
و... را الزم دانسـته و نیـز بـه لحـاظ نـکات 
آموزشـی برای مدیران شهرسـتانی پرداخت.

منظـور  بـه  قاسـمی افزود:  مهـدی  محمـد 
ارائـه بهتـر و پیشـرفت نظـام آراسـتگی در 
سـازمان تحلیـل مباحـث مربـوط بـه نظـام 
آراسـتگی بـه صـورت ماهانـه تهیـه و ارائـه 
گـردد و نکات آموزشـی، تذکـری و اصاحی 
نظـام آراسـتگی بـه صـورت کوتـاه و گویـا 
در تمامی جلسـات شـورای مدیـران سـتادی 

گردد.  ارائـه 
وی بیـان کـرد: لـزوم ارائـه گـزارش اجرای 
نظـام آراسـتگی ماهانـه واحدهـای سـتادی 
و شهرسـتانی بـه مدیـران را مهم دانسـت و 
خاطر نشـان کـرد: از ظرفیت اتـاق بازرگانی، 
تشـکل ها، اتحادیـه هـا، تعاونی هاي بخش 
ضایعـات  کاهـش  راسـتای  در  کشـاورزی 
محصـوالت کشـاورزی و پیشـرفت اجـرای 
طرح اسـتفاده گردد و ارسـال گـزارش جامع 
خصـوص  در  شـده  انجـام  فعالیت هـای  از 
بـه  کشـاورزی  محصـوالت  ضایعـات 

وزارتخانـه متبـوع را الزم دانسـت.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با آفات، بیماری ها 
و علف هاي هرز گندم در استان فارس
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روابـط  اداره  رئیـس 
جهـاد  عمومی سـازمان 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
پانزدهمیـن  گفـت: 
گیـاه،  و  گل  نمایشـگاه 
گلخانـه و گیاهـان دارویـی 
و  مـاه  بهمـن  هفتـم  از 

صنایـع  المللـی  بیـن  نمایشـگاه  دومیـن  و  بیسـت 
از هشـتم   )ifood( وابسـته  و ماشـین آالت  غذایـی 
کـرد. خواهـد  کار  بـه  آغـاز  شـیراز  در  مـاه  بهمـن 

به گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 
تصریـح کرد: نمایشـگاه گل و گیـاه، گلخانه و گیاهان 
دارویـی کـه درسـنوات گذشـته جـزو پربازدیدکننـده 
تریـن نمایشـگاه هاي برگـزار شـده در شـیراز بـوده 
اسـت، در سـالن هاي سـرو، نرگـس، بهـار و قسـمتی 
در فضـای بـاز و نمایشـگاه بین المللی صنایـع غذایی 
و ماشـین آالت وابسـته در سـالن حافـظ و فضـای باز 

برگزار شـد.
بـه گفتـه وی؛ در نمایشـگاه گل و گیـاه، گلخانـه و 
گیاهـان دارویی 99 شـرکت از اسـتان فارس و سـایر 
اسـتان هـا حضـور داشـتند کـه 63 شـرکت در زمینه 
تولیـد گل و گیـاه، 27 شـرکت پیرامـون تجهیـزات 
گلخانـه ای و 9 شـرکت نیـز در زمینـه تولیـد گیاهان 
دارویـی آخریـن دسـتاوردهای خـود را ارائـه نمودنـد.

واحـدی پـور ابـراز کـرد: در نمایشـگاه بیـن المللـی 
صنایع غذایی و ماشـین آالت وابسـته، 42 شـرکت در 
بخـش صنایـع غذایی و 38 شـرکت در زمینه ماشـین 
آالت وابسـته بـه آن نویـن تریـن دستاوردهایشـان را 

بـه معـرض نمایش گذاشـتند.
نمایشـگاه  در  اینکـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
بین المللی صنایع غذایی و ماشـین آالت وابسـته، 35 
شـرکت از اسـتان فـارس و مابقی از سـایر اسـتان ها 
حضـور دارنـد، بیـان کـرد: 27 نفـر هیئـت تجـاری از 
کشـورهای عراق و افغانسـتان نیز از نمایشـگاه بازدید 

نمودند.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس ضمن تشـکر از شـرکت هاي نگاه سـبز 
و برسـاز رویـداد پارس برگزارکنندگان این نمایشـگاه، 
تصریـح کرد: نمایشـگاه گل و گیـاه، گلخانه و گیاهان 
دارویـی بـه مدت پنـج روز و نمایشـگاه صنایع غذایی 
از  روز  چهـار  مـدت  بـه  وابسـته  آالت  ماشـین  و 
سـاعت 16 الـی 22 در محـل دائمی نمایشـگاه هاي 
بین المللـی فـارس برگـزار شـد و همچون سـال های 
و  تبدیلـی  صنایـع  و  باغبانـی  کارشناسـان  گذشـته 
غذایـی در غرفه هـاي ایـن سـازمان واقـع در سـالن 
نرگـس و حافظ پاسـخگوی سـئواالت بازدیدکنندگان 

محتـرم و ارائـه مشـاره الزم، بـه آن هـا بودند.
در  همچنیـن  شـد:  یـادآور  پایـان  در  واحدی پـور 
حاشـیه برگـزاری ایـن نمایشـگاه ها، چنـد نشسـت  
علمـی و آموزشـی در زمینه هـاي فنـی و تخصصـی 

برگـزار شـد.

برگزاری هم زمان دو نمایشگاه کشاورزی در شیراز

مدیرشـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـي شـیات، آبزیـان و صنایـع وابسـته هـم زمـان 
بـا جشـن چهل و یکمین سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقاب اسـامی در 22 
بهمـن مـاه در محـل دائمی نمایشـگاه هاي بیـن المللـی فـارس سـالن سـرو 

گردید.  افتتـاح 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افـزود: تبـادل افـکار بدیـع و توسـعه 
معرفـي فرصـت هـاي سـرمایه گـذاري،  فنـی،  و  اقتصـادی  همکاری هـاي 
بازاریابـی و شـناخت امکانات تجـاری و تولیدی در عرصه داخلـی و بین المللی 
و ایجـاد بسـتر صـادرات محصـوالت شـیاتی، ارائـه پیشـرفت هاي داخلی در 
عرصـه صنعـت شـیات، تقویـت و بهبـود سیسـتم توزیـع و تسـهیل ارتباطات 
تجـاری، ارتقـاء دانـش فنـی در تولیـد، عمـل آوری و بازاریابـی، ایجـاد زمینـه 
اشـتغال بیشـتر در صنعـت شـیات کشـور، فرهنگ سـازی و ترویـج الگوهای 
بهینـه مصـرف آبزیـان با محوریـت شـیات از اهداف مهـم برپایي نمایشـگاه 

است.  4

وی اظهـار کـرد: در ایـن نمایشـگاه که در فضایـی به مسـاحت 1000 مترمربع 
فـارس،  اسـتان  بـر  و عـاوه  بـوده  برپـا  تعـداد 18غرفـه  برگـزار می گـردد 
تولیدکنندگانـی از اسـتان های خراسـان رضـوی، آذربایجـان غربـی، بوشـهر، 

سیسـتان و بلوچسـتان و همـدان نیـز در آن شـرکت نمـوده انـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن نمایشـگاه بـه منظـور ترویج و 
ارتقـاء سـرانه مصـرف آبزیـان، جشـنواره طبـخ ماهـي با حضـور بانـوان عاقه 
منـد برگـزار شـد و در پایـان بـا توجـه بـه شـاخص هـاي کیفي و سـامتي به 
پنـج نفـر برتـر ایـن رقابـت جوایزي اهـدا گردیـد و برگـزاری کارگاه  آموزشـی 
رایـگان طبـخ آبزیـان و عرضـه مسـتقیم آبزیـان از برنامه هـای جانبـی ایـن 

بود. نمایشـگاه 

افتتاح دومین نمایشگاه بین المللي
شیالت، آبزیان و صنایع وابسته
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)5S( استقرار نظام آراستگی
در مدیریت شیالت

مدیـر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: 
در راسـتای بـه سـازی و ایجـاد محیـط مناسـب، پاکیـزه و شـاداب جهـت 
افزایـش روحیـه همـکاری و نشـاط پرسـنل همچنیـن ایجـاد ذهـن پویـا، 

خـاق و نـوآور، نظـام آراسـتگی )5S( در ایـن مدیریـت اجـرا گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افزود: بـا توجه بـه لـزوم افزایش 
امکانـات ضمـن تفکیـک و  از دارائی هـا و  بهـره وری و اسـتفاده بهینـه 
کنـار گذاشـتن اقـام غیـر ضـرور، اقداماتـی از قبیـل: تهیه و سـامان دهی 
گل و گلـدان در محوطـه و راه روهـا جهـت فضـای سـبز، سـاخت سـایبان 
جهـت پارکینـگ خودروهـای دولتـی، خط کشـی حیاط جهت پـارک منظم 
خودروهـای پرسـنل، تعمیـر و بازسـازی سـرویس هاي بهداشـتی، رنـگ 
آمیـزی درب و پنجـره هـا، حیـاط، سـالن هـا و اتاق هـا، جمـع آوری اموال 
اضافـه و تحویـل آن هـا بـه سـازمان، سـامان دهـی و مرتب کـردن اموال 

اضافـه انبـار اکبر آبـاد انجـام گرفت.

تولید 170 تن ماهی 
در بخش کردیان شهرستان جهرم 

فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  مدیرشـیات 
گفت:سـد خاکی شـهید چمران در روسـتای چدرویه از توابع بخش کردیان 
در فاصلـه 30 کیلومتـری شهرسـتان جهـرم واقع گردیده که مسـاحت کلی 
آن 100 هکتاراسـت و در صورت بارندگی مناسـب و آبگیری دریاچه پشـت 
سـد، بـه طور متوسـط در طول سـال حـدود 50 هکتار آن با عمق متوسـط 

2 متـر قابلیـت بهره بـرداری در زمینـه آبـزی پروری را داراسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افـزود: در سـال جـاری تعـداد 
325000 قطعـه ماهـی کپـور معولی توسـط بخـش خصوصـی در این منبع 
آبـی رهاسـازی گردیـده و تـا کنـون 170 تـن ماهـی بـا وزن متوسـط یک 

کیلـو گرم برداشـت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: در صورت فراهم شـدن شـرایط مناسـب 
ازجملـه؛ مسـاعد بـودن شـرایط جـوی و بارش فـراوان همچنین مشـارکت 
بخـش خصوصـی در زمینـه تهیـه و رهاسـازی بچـه ماهـی پیـش بینـی 
می شـود در سـال 1399 بیـش از 200 تـن ماهـی کپـور در ایـن منبع آبی 

گردد. تولیـد 

مدیر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: بـازه زمانـی صید و صیـادی از 
منابـع آب هاي طبیعی و نیمه طبیعی اسـتان در سـال 

98 به پایان رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور 
آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی 
فاحـی افـزود: در ایـن فصـل صیـد از مجمـوع 18 

منبـع آبـی در محـدوده 13 شهرسـتان؛ 628 تن انواع 
آبزیـان گرمابـی از خانواده هـاي کپور ماهیان و سـایر 
گونه هـاي بومی صیـد گردیـد کـه عـاوه بـر تولیـد 
غذای سـالم، زمینه ایجاد اشـتغال مسـقیم تعداد 160 

نفر فراهم شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: مهـم تریـن منابـع آبی اسـتان فارس 
ماصـدرا  سـد  )مرودشـت(،  درودزن  سـد  شـامل: 

)اقلیـد(، سـد سـلمان فارسـی )جهـرم و قیرکارزیـن(، 
سـد تنـگاب )فیروزآبـاد( و سـد رودبـال )اسـتهبان( 

 . ست ا
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در صـورت تامیـن 
اعتبـار جهـت خریـد و رهاسـازی بچـه ماهـی پیـش 
بینـی می شـود در سـال آینده، صیـد انـواع آبزیان به 

650 تـن افزایـش یابـد.

پایان مهلت بهره برداری از منابع آب هاي طبیعی و غیر طبیعی در سال 1398
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سرپرسـت مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: نقشـه کاداسـتر بیـش از 120هـزار 
هکتـار از اراضـی تحویـل اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک 
ایـن اسـتان شـد که بـا توجه بـه رجـوع کشـاورزان، امکان 
صـدور اسـناد تک برگـی برای اراضـی مذکور فراهم شـده 

ست. ا
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمود باصـری همزمان بـا فرا رسـیدن هفتم 
بهمن ماه، سـالروز تشـکیل سـازمان امور اراضی کشور، بخشـی از اقدامات صورت 
گرفتـه مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس را بیان کرد و 
افـزود: طرح کاداسـتر اراضی کشـاورزی این اسـتان از سـال 1385 بـرای اولین بار 
در ایـران بـا اسـتفاده از فناوری هـای نوین شـروع شـد و در 29 شهرسـتان درحال 

اجـرا می باشـد که از پیشـرفتی معـادل 80 درصد برخوردار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زمیـن بسـتر تولیـد اسـت و نبایـد بـه   عنوان یـک کاالی 
سـرمایه ای بـه آن نگریسـت، اظهارکرد: در سـال جاری 141 هکتـار از اراضی ملی 
در قالـب طـرح بـه سـرمایه گذاران بخش هـای مختلـف اعـم از صنعـت، خدمات و 
صنایـع تبدیلـی واگذار شـد کـه که ایـن طرح هـا پیش بینی اشـتغال زایی مسـتقیم 

معـادل یک هـزارو 223 نفـر را دارد.
باصـری بـه نظـارت بـر یـک هـزار و 906 پرونـده از اراضـی واگـذاری سـنوات 
گذشـته در سـطحی معـادل 19 هـزار و 952 هکتار نیز اشـاره کرد و گفـت: قرارداد 
6 مـورد از پرونده هـاي مذکـور کـه بـه بهره برداری نرسـیده بودند، فسـخ و اراضی 
بـه دولـت برگشـت داده شـد کـه در طرح های سـرمایه گذاری مـورد اسـتفاده قرار 

خواهـد گرفت.
اجرای 694 مورد حکم قلع و قمع در فارس

سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز 
کـرد: از ابتدای سـال جـاری به بیش از 1580 مورد متخلفین سـاخت  و سـازهای 
غیـر مجـاز اخطـار توقـف عملیـات داده شـد و 694 مـورد حکم قلع  و قمـع تغییر 
کاربـری غیرمجـاز در کل اسـتان بـه اسـتناد تبصـره 2 مـاده 10 رأسـا بـا حضور 

دادسـتان اجرا شـد.
وی گریـزی بـه فعالیـت 24 سـاعته، سـامانه 131 نیـز زد و تصریـح کـرد: ایـن 
سـامانه عـاوه بـر دریافـت گزارش هـای مردمـی، در سـاعات اداری آمـاده ارائه 
مشـاوره در حـوزه زمیـن اسـت کـه 16 خـودروی گشـت در 14 شهرسـتان در 
قالـب یـگان حفاظـت اراضـی کشـاورزی بـه صـورت رسـمی فعالیت می کننـد و 

شهرسـتان های دیگـر نیـز در دسـتور کار تجهیـز خـودروی گشـت هسـتند.
باصـری از الکترونیکـی کـردن همـه فرآیندها در حـوزه واگذاری اراضـی خبر داد 
و گفـت: تاکنـون 8952 پرونده وارد سـامانه جامع امور اراضی کشـور شـده اسـت 
کـه ایـن امر شـفاف سـازی، افزایش سـرعت در انجـام امـور و نیز برنامـه ریزی 

مناسـب بـه منظـور نظـارت بر اراضـی واگذار شـده را در پی خواهد داشـت.
سرپرسـت مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن 
تبریـک فـرا رسـیدن روز هفتم بهمن ماه سـالروز تاسـیس سـازمان امـور اراضی 
کشـور بـه حافظـان زمین هـاي کشـاورزی، یـادآور شـد: رسـالت ایـن سـازمان، 
مدیریـت امـور زمیـن در سراسـر کشـور، حفـظ کاربـری، یکپارچگـی، توسـعه، 

سـاماندهی و تعییـن تکلیـف اراضی کشـاورزی اسـت.

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
رفـع تداخـات اراضـی کشـاورزی یکـی از مهم ترین 
وظایـف سـازمان در جهـت کـم کـردن دغدغه هـاي 

زارعیـن می باشـد.
اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمد مهدی 
قاسـمی افزود: تعییـن تکلیـف پاک هایـی کـه در آن 
اجـرای مقـررات اصاحـات ارضـی صـورت گرفتـه و 
اراضـی زارعیـن صاحـب نسـق بـا عرصه هـاي ملـی 
تداخـل دارد و همچنیـن بـه منظـور ارتقـای سـطح 
و  کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد  اطمینـان  ضریـب 
اصـاح و سـنددار کردن اراضـی کشـاورزی از اهداف 
اسـتان  اراضـی  تداخـات  رفـع  کمیسـیون  تشـکیل 

اسـت. فارس 
 وی تصریـح کـرد: کمیسـیون رفـع تداخـات اراضی 
اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه پرونده هـاي 
زریـن  شهرسـتان هاي  اراضـی  برخـی  بـه  مربـوط 
دشـت، کازرون، گـراش، نـی ریـز، خنـج، فراشـبند و 
شـیراز هـم زمـان بـا سـال روز تشـکیل سـازمان امور 
اراضـی کشـور برگـزار و مقـرر شـد گانت چـارت تمام 

پروژه هـاي در دسـت اقـدام تهیـه و در اسـرع وقـت 
نسـبت بـه تعییـن مرز ثبتـی پاک هـا به منظـور کم 

کـردن دغدغـه مـردم اقـدام الزم انجـام شـود. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: با توجـه به رای 
صـادره در محاکم قضایی، ضمن ارسـال مسـتندات به 
کارگـروه مرکـزی رفع تداخـات کشـور، در خصوص 
تصمیـم  اسـتان  کمیسـیون  در  رسـیدگی  چگونگـی 

گیری هـاي الزم انجـام شـود.
وی تصریـح کـرد: کمیسـیون رفـع تداخـات اراضـی 
اسـتان فـارس بـه منظـور رفـع همپوشـانی قوانیـن و 

مقـررات مـوازی و اصـاح سـوابق، نقشـه هـا و کلیه 
دفاتـر و اسـناد ازجملـه اسـناد مالکیـت در عرصه های 

مـورد تداخـل برگـزار می گـردد.
فـارس  اسـتان  اراضـی  تداخـات  رفـع  کمیسـیون 
بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـاک، مدیـر کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، مدیر کل 
امـور اقتصـادی و دارایـی، سرپرسـت مدیریـت امـور 
اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سایر 

اعضـای کمیسـیون در سـالن جلسـات برگـزار شـد.

تحویل نقشه کاداستر 120 هزار هکتار از اراضی فارس به ثبت اسناد

سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

برگزاری کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس
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تفویض اختیار صدور مجوز صادرات گیاهان دارویی 
با منشاء زراعی به مدیریت توسعه بازرگانی

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
و  تسـهیل  راسـتای  در  گفـت:  فـارس  اسـتان 
تسـریع در صـادرات گیاهـان دارویـی بـا منشـاء 
تولیـد زراعـی، کلیـه مراحـل تایید زراعـی بودن و 
صـدور مجوزهـای صادراتی کاالهـای موصوف از 
سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی بـه سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارسـش تفویـض گردیـد.
توسـعه  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه   

بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، صمـد رنجبـری افـزود: 
مدیریـت توسـعه بازرگانـی به عنوان نماینده سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس جهـت تاییـد مجوزهـای صادراتـی در سـامانه پنجـره واحـد تجـارت 
فرامـرزی گمـرک ج. ا. ایـران ایـن اختیـار را کسـب نمـوده اسـت و پیـش از 
ایـن مجـوز صـادرات ایـن محصـوالت صرفـا توسـط وزارت جهاد کشـاورزی 

می گردیـد. صـادر 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کلیـه متقاضیـان صـادرات گیاهـان 
دارویـی بـا منشـاء تولیـد زراعی ابتدا بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
محـل تولیـد محصـول خود مراجعـه و پـس از دریافت نامه تاییـد زراعی بودن 
کاال، نسـبت بـه اظهـار آن در گمـرک مورد نظر و ثبت درخواسـت در سـامانه 

گمـرک بـه آدرس: https://epl.irica.gov.ir اقـدام نمایند. 
وی تصریـح کـرد: در نهایـت متقاضیان با در دسـت داشـتن نامـه تایید زراعی 
بـودن گیـاه دارویـی و اظهـار نامـه مـورد نظـر بـه مدیریـت توسـعه بازرگانی 
جهـت دریافـت مجـوز صـادرات و تاییـد درسـامانه )epl( مراجعـه و اقـدام به 

صـادرات محصـول تولیـدی خـود می نمایند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس :

منابع انسانی از مهم ترین سرمایه هاي
هر سازمانی است 

اداری  امـور  مدیریـت  سرپرسـت 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
آموزشـی  دوره  گفـت:  فـارس 
بـرای  کارکنـان  غیـاب  و  حضـور 
اداری  امـور  مدیریـت  پرسـنل 
و  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
مدیریـت  اداری  امـور  مسـئولین 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هاي 
کوثـر  سـالن  در  فـارس  اسـتان 

گردیـد. برگـزار 
به گزارش روابـط عمومی مدیریت 

امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، کامران شـکرانه افزود: در 
ایـن دوره آموزشـی مسـائل مربوط بـه حضور و غیـاب کارکنان مـورد بحث و 

تبـادل نظر قرار گرفت و به سـئواالت حاضرین پاسـخ داده شـد.
در ادامـه ایـن دوره سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریت و منابع سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: منابـع انسـانی از مهم ترین سـرمایه هاي هر 

سـازمانی اسـت که بایسـتی به آن توجه ویـژه نمود.
مهـدی صادقـی بـه نقـش و جایگاه مهم معاونت توسـعه اشـاره و اظهـار کرد: 
تعالـی سـازمان بـا رعایـت منشـور اخاقـی و رویکرد مشـارکتی و با شـاخص 

استراتوژیسـت محـور بـودن همـه ی مجموعه صـورت می پذیرد. 

رئیـس گـروه محیط زیسـت و 
سـامت غذای سـازمان جهاد 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
تـن   500 و  29هـزار  گفـت: 
تولیـدات کشـاورزی فارس در 
سـطحی بالـغ بـر 499 هکتار 

پروانـه کاربرد نشـان حدمجـاز آالینده هـا را دریافت 
. ند کرد

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
غیاثـی تصریـح کـرد: تاکنـون 27 هزار و سـیزده تن 
محصـول، تعداد 118 نشـان ICM دریافت کردند که 
شهرسـتان هاي ارسـنجان، کـوار و خرامه بیشـترین 

تعـداد گواهی را داشـتند.
وی افـزود: 21 گواهـی اسـتاندارد تشـویقی کاربـرد 
تـن   2503 بـرای  هـا  آالینـده  مجـاز  حـد  نشـان 
کشـاورزان  کـه  شـده  صـادر  کشـاورزی  محصـول 
شهرسـتان هاي شـیراز و آبـاده در ایـن امـر پیشـرو 

هسـتند.

غیاثـی اظهـار کرد: مراحـل اخذ گواهی ICM شـامل 
درخواسـت متقاضـی، انعقاد قـرارداد بـا کلینیک هاي 
گیـاه پزشـکی و یـا مدیـران کنتـرل کیفـی، اجـرای 
فراینـد مدیریـت تلفیقـی محصـول تحـت نظـارت 

کلینیک هـاي گیـاه پزشـکی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول یادآورشـد: در ادامـه نمونـه هـا 
سـازمان  و  اسـتاندارد  معتمـد  آزمایشـگاه هاي  بـه 
جهـاد کشـاورزی ارسـال شـده و آالینـده ها شـامل 
باقیمانـده آفت کش هـا، فلـزات سـنگین و نیتـرات 
مـورد سـنجش قرار می گیـرد که در صـورت منطبق 
بـودن نتایـج و تکمیـل فرم هـاي مـورد نیاز، نشـان 
اسـتانی ICM توسـط انجمـن صنفـی کلینیک هـای 

گیـاه پزشـکی بـرای متقاضیـان صـادر می شـود.
وی بـا اشـاره بـه رونـد ملـی دریافـت پروانـه کاربرد 
محصـوالت  در  هـا  آالینـده  مجـاز  حـد  نشـان 
کشـاورزی در قالـب اسـتاندارد تشـویقی، ابـراز کرد: 
متقاضیـان ابتـدا در پایگاه اطاع رسـانی محصوالت 
cerganic.maj. :گواهـی شـده و ارگانیک بـه آدرس

ir ثبـت نـام کـرده، سـپس مدیـر کنتـرل کیفـی و 
شـرکت بازرسـی را انتخـاب و پـس از تاییـد مراکـز 
خدمـات جهاد کشـاورزی با یکـی از مدیـران کنترل 
کیفـی بـه منظـور نظارت بـر مـزارع، باغ ها و سـایر 

سـایت هاي تولیـدی عقـد قـرارداد می کننـد.
غیاثـی افزود: قبل از برداشـت محصول با درخواسـت 
متقاضیان نمونه برداری توسـط یکی از شـرکت هاي 
بازرسـی مورد تایید سـازمان اسـتاندارد انجام شـده و 
نمونه هـا بـه آزمایشـگاه همـکار اسـتاندارد و معتمـد 
سـازمان تحویـل می شـود کـه در صـورت منطبـق 
بـودن آزمایـش هـا و طـرح در کمیتـه عائـم، اداره 
کل اسـتاندارد نسـبت بـه صـدور پروانـه اسـتاندارد 

تشـویقی اقـدام خواهـد کرد.
غـذای  سـامت  و  زیسـت  محیـط  دفتـر  رئیـس 
تاکیـد  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
کـرد: محصـوالت گواهی شـده پاسـخی بـه دغدغه 
مصـرف کننـدگان در زمینـه سـامت محصـوالت 
غذایـی اسـت که در دسـتور کار این گروه قـرار دارد.

تولید 29هزار و 500 تن محصول کشاورزی گواهی شده در فارس
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مدیـر امـور سـرمایه گـذاری 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس گفـت: طـرح  اسـتان 
هـا از محـل اعتبـارات خـط 
بـا  مکانیزاسـیون  اعتبـاری 
منابـع  ترجیحـی  سـود  نـرخ 

داخلـی بانک کشـاورزی در سـال 98 معرفی شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه 
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
محمـود کجـوری افـزود: از محـل اعتبـارات خـط 
ترجیحـی  سـود  نـرخ  بـا  مکانیزاسـیون  اعتبـاری 

15 درصـد از محـل اعتبـارات منابـع داخلـی بانـک 
کشـاورزی در سـال 1398 مبلغ یـک میلیون و 119 
هـزار میلیـون ریـال در زیـر بخش هـاي مختلـف 
از جملـه زراعـت و باغبانـی جهـت خریـد تراکتـور، 
کمبایـن برداشـت غـات، ادوات و دنبالـه بندهـا و 
ماشـین آالت و تجهیـزات واحدهـای تولیـدی اباغ 

اسـت. گردیده 
وی بیـان کـرد: تاکنـون تعـداد 2810 طـرح به مبلغ 
3 میلیـون و 136 هـزار و 417 میلیـون ریـال در 23 
مـورد  میـز خدمـت  و  کارگـروه تخصصـی  جلسـه 
بررسـی و تصویـب قرارگرفتـه انـد کـه بـه بانـک 

کشـاورزی معرفـی شـده انـد. ایـن مقـام مسـئول 
خاطـر نشـان کـرد: ایـن طـرح هـا شـامل: تعـداد 
1377 تراکتـور بـه مبلـغ یـک میلیـون و 789 هزار 
و 78 میلیـون ریـال، تعـداد 157 کمبایـن برداشـت 
غـات بـه مبلـغ 947 هـزار و 583 میلیـون ریـال، 
 362 مبلـغ  بـه  بنـد  دنبالـه  و  ادوات   1231 تعـداد 
تعـداد 45  و  ریـال  میلیـون  هـزار  و 124  میلیـون 
ماشـین آالت و تجهیـزات واحدهـای تولیـدی بـه 
مبلـغ 37 میلیـون و 633 هـزار میلیـون ریال اسـت.
وی تصریـح کـرد: 1014 طـرح به مبلـغ 1053813 
تسـهیات  ایـن  اخـذ  بـه  موفـق  ریـال  میلیـون 
گردیـده انـد کـه جمعـا 653 دسـتگاه ماشـین آالت 
و 340 دسـتگاه ادوات و دنبالـه بنـد را بـه نـاوگان 

مکانیزاسـیون اسـتان افـزوده انـد.

مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
و  فنـی  ازمحـل کمک هـاي  گفـت:  فـارس  اسـتان 
 209923 مبلـغ   97 سـال  بودجـه  قانـون  اعتبـاری 
میلیـون ریال بـه بخش کشـاورزی اسـتان تخصیص 

داده شـد.
امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  سـرمایه گذاری 
فـارس، محمـود کجـوری افـزود: براسـاس قـرارداد 
عاملیـت و دسـتورالعمل اجرایـی یارانـه کاهش سـود 
تسـهیات بانکـی بابـت افزایـش تولیـد محصـوالت 
زراعـی، اصاح وتوسـعه باغات، تولیـدات گلخانه ای، 

توسـعه مکانیزاسـیون کشـاورزی و کودهـای آلـی از 
محـل اعتبـارات کمک هـاي فنـی و اعتبـاری قانـون 
بودجه سـال 97 کشـور مبلـغ 209923 میلیـون ریال 

اعتباربـه ایـن اسـتان ابـاغ شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: براسـاس گـردش کار، تاکنـون تعداد 
در  ریـال  میلیـون   218714 مبلـغ  بـه  طـرح   385
پروژه هـاي تولید غـات، تولید پنبه، تولیـد چغندرقند 
پائیـزه، تولیـد نباتـات علوفـه ای، تولید گندم، کشـت 
تولیـد  باغـات،  اصـاح  خوراکـی،  قـارچ  حفاظتـی، 
نهـال، بهبـود کیفیـت محصـوالت باغـی، توسـعه و 
جایگزینـی باغـات، حمایـت از واحدها و شـرکت های 

مکانیزاسـیون  عملیـات  مجـری  مکانیزاسـیون 
کشـاورزی و تولیـد و تامیـن کننـدگان ماشـین هاي 
کشـاورزی، حمایـت از تامیـن فن آوری هـای نویـن 
و ماشـین آالت و تجهیـزات خـاص و توسـعه نیافتـه، 
آزمایشـگاهی  لـوازم  و  تجهیـزات  هزینـه ای  تامیـن 
کیفیـت  ارتقـای  راسـتای  در  تولیـدی  واحدهـای 
کودهـای آلـی و زیسـتی بـه مدیریـت شـعب بانـک 

معرفـی شـده اند.  مربوطـه  کشـاورزی و شـعب 
اعتبـارات  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
فعالیت هـاي  جهـت  دار  یارانـه  منابـع  از  موصـوف 
اعـام شـده بـوده کـه در قالـب تسـهیات سـرمایه 
متقاضیـان  اختیـار  در  گـردش  در  سـرمایه  و  ای 
تسـهیات  سـود  بخشـودگی  کـه  می گیـرد  قـرار 
بـرای طرح هـاي سـرمایه ای از 4 تـا 14 درصـد و 
اسـت. درصـد   8 گـردش  در  سـرمایه  درتسـهیات 

معرفی طرح ها ازمحل اعتبارات خط اعتباری مکانیزاسیون 

ابالغ 209923 میلیون ریال به استان فارس
ازمحل اعتبارات کمک های فنی واعتباری 

مدیـر بازرسـي، ارزیابـي 
پاسـخگویي  و  عملکـرد 
سـازمان  شـکایات  بـه 
کشـاورزی  جهـاد 
گفـت:  فـارس  اسـتان 
بـا  ارتبـاط  کانال هـاي 
مشـتریان بایـد بررسـی، 
شـفاف و معرفـی گردند.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اهلل عباسـی افـزود: 
پکیـج ارزیابـی 360 درجـه مدیـران و اقدامات صورت 
اسـتاندارد  همچنیـن  و  خصـوص  ایـن  در  گرفتـه 
iso10002 )اسـتاندارد رضایـت بهره بـردار( بایسـتی 

گردد. بررسـی 
وی بیـان کـرد: بـه دلیل وجود بخشـی از اطاعات در 
سـامانه پهنه بندی بایسـتی سـایر اطاعـات مورد نیاز 
نیـز در آن اضافـه تا به صـورت پایلوت در شهرسـتان 
کـوار انجـام گردد و در صـورت تایید تیم در سـال بعد 

به سـایر شهرسـتان ها تعمیم داده شـود. 
عباسـی تصریـح کـرد: در ادامه این جلسـه کانال هاي 
ارتباطـی بـا مشـتریان مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت و در نهایت تعـدادی از این کانال ها براسـاس 
تـا  انتخـاب گردیـد  اعضـاء  میـزان کارایـی، توسـط 
بـه دنبـال آن سـهم هـر یـک از ایـن کانـال هـا در 
محاسـبه  جهـت  و  مشـخص  بهره بـرداران  پوشـش 
میـزان تاثیرگـذاری هـر کـدام از ایـن کانـال هـا فرم 
نظـر سـنجی جداگانـه تنظیـم شـود و در نظر سـنجی 

رضایـت بهره بـرداران در سـال آینـده مـورد اسـتفاده 
گیرد.  قـرار 

وی یـادآور شـد: کانال هـاي ارتباطـی ابـزاری مهـم 
جهت ارتباط با مشـتریان، کسـب رضایـت و همچنین 
سـنجش میـزان رضایـت آن هـا از عملکـرد سـازمان 

می باشـد کـه بایـد بررسـی و معرفـی گردند.

کانال هاي ارتباط با مشتریان باید بررسی، شفاف و معرفی گردند

سازمان هاي متعالی همواره به دنبال ارزیابی خود
براساس استانداردها هستند
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کارشـناس روابـط عمومي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، گفت: جلسـه تیم روابط با 
مشـتری در راسـتای سلسله جلسـات تعالی سازمانی 
بـا هـدف آماده سـازی تیـم جهـت ارزیابی سـالیانه، 
در سـالن جلسـات مدیریت شیات تشـکیل گردید.

بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جلسـه  ایـن  در  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
غـام علـی مقصودبیگـی مشـاور رئیـس سـازمان 
در تعالـی سـازمانی ضمـن ارائـه نتایـج نظرسـنجی 
جـاری  سـال  در  بهره بـرداران  رضایـت  میـزان 
برلـزوم ارزیابـی واحدها براسـاس چک لیسـت هاي 
اسـتانداردهای مرتبـط تاکیـد و به ارائه چک لیسـت 
اسـتاندارد  الزامـات  تطبیـق  مـوارد  از  شـده  تهیـه 

iso10002 بـا فرآیندهـای تعریف شـده در سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس )ممیـزی داخلـی( 
پرداخـت. 

وی در ادامـه خاطرنشـان کرد: سـازمان هایی که به 
دنبـال متعالی شـدن هسـتند همـواره بایـد عملکرد 
خـود را براسـاس اسـتانداردهای مرتبط بـا هر حوزه 

مـورد سـنجش و ارزیابی قـرار دهند.
مدیریـت  عمومـي  روابـط  کارشـناس  ادامـه  در 

بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي، 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
انجـام  جلسـه،  ایـن  مصوبـات  دیگـر  از  افـزود: 
اصاحـات الزم در فایـل نهایـی نتایج نظر سـنجی 
میـزان رضایـت بهره برداران سـال جـاری، تفکیک 
نتایـج نظر سـنجی میـزان رضایـت بهره بـرداران و 
ارسـال ایـن نتایـج بـه معاونـت هـا، مدیریت هـاي 
سـتادی و شهرسـتانی مرتبـط به انضمـام روش نظر 
جامعـه  تعـداد  مربوطـه،  پرسشـنامه هاي  سـنجی، 
آمـاری، نتایـج تحلیلـی و روش ارزیابـی، تفکیـک 
شـکایات مطرح شـده توسـط بهره برداران در سـال 
98 و مشـخص کردن سـهم معاونت هـا، مدریت ها 

و شهرسـتان هـا از ایـن شـکایات می باشـد.
رویـا فرهمنـد تصریـح کـرد: تنظیـم چـک لیسـت 
انجـام  و   iso10004 اسـتاندارد  داخلـی  ممیـزی 
اسـتاندارد  داخلـی  ممیـزی  اصاحـی  اقدامـات 
پوشـش  میـزان  کـردن  مشـخص   ،iso10002

کانال هـاي  از  هریـک  توسـط  بهره بـرداران 
ارتباطـی، و ارائـه پـاور پرزنت تیم ارتباط با مشـتری 

ایـن تیـم اسـت. از دیگـر اهـداف 

سازمان هاي متعالی همواره به دنبال ارزیابی خود
براساس استانداردها هستند

ارزیابی روسای مراکزجهاد کشاورزی 
شهرستان هاي فارس 

کارشـناس امـور دام مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
جهـاد  مراکـز  روسـای  عملکـرد  ارزیابـی  گفـت:  فـارس 
کشـاورزی شهرسـتان هاي فـارس از آذرمـاه 98 بـا ارزیابـی 
عملکـرد روسـای مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم 

آغـاز گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد 
و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، حمید شـهدادی افـزود: به منظـور ارزیابی و سـنجش 
رفتـار حرفـه ای و عملکـردی روسـای مراکز جهاد کشـاورزی 
کشـاورزی،  جهـاد  مرکـز   76 از  تاکنـون  هـا  شهرسـتان 
الرسـتان،  شهرسـتان هاي  کشـاورزی  جهـاد  مدیریت هـای 
گـراش، خنـج، المـرد، مهـر، جهـرم، فراشـبند، قیروکارزیـن، 
کازرون، داراب، زریـن دشـت، فسـا، اسـتهبان، سروسـتان، نی 
ریـز، مرودشـت، خـرم بیـد، آبـاده، اقلید، ارسـنجان، سـپیدان، 
خرامـه و فیروزآبـاد بازدید و روسـای مراکز آن ها براسـاس دو 
گـروه شـاخص هاي عمومـی و اختصاصی مبتنی بر مسـتندات 

ارائـه شـده، ارزیابـی گردیـده اند. 
وی بیـان کرد: با هدف یکسـان سـازی رونـد ارزیابی، هرکدام 
از شـاخص هاي تعییـن شـده بـا مصداق هـاي عملکـردی و 
نمـره مشـخص مـورد سـنجش قـرار می گیـرد و همچنیـن 
براسـاس بررسـی مسـتندات ارائـه شـده یک سـطح مقایسـه 

نسـبتًا یکسـان بـرای همـه مـوارد اعمـال می گردد.

آغاز پایش توزیع
بذر گوجه فرنگی یارانه دار

کارشـناس مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، گفت: ارزیابی پایـش توزیع بذر گوجه فرنگی از شهرسـتان های 

فیروزآباد و شـیراز آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، وزیریان افـزود: افزایـش قیمت بـذر و تقاضای 
کشـاورزان در زمینـه کشـت محصـول گوجـه فرنگـی باعـث شـد تـا دولت جهـت کمک 
بـه کشـاورزان اقـدام بـه توزیـع بـذر یارانـه ای با صـدور حواله براسـاس میزان و سـطوح 

کشـت درشهرسـتان ها نماید. 
وی بیـان کـرد: در ایـن راسـتا کارشناسـان ارزیـاب مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رونـد توزیـع عادالنه 
بـذور گوجـه فرنگـی را از طریـق بازدیـد از مراکز توزیع شهرسـتانی و بررسـی مسـتندات 
ارزیابـی می نماینـد. وزیریـان تاکیـد کـرد: کمیابـی بـذور و افزایـش قیمـت آن هـا بـر 
قـدرت خریـد کشـاورزان تاثیر به سـزایی گذاشـته، بـه همین منظـور توزیـع عادالنه بذور 

یارانـه ای در بیـن کشـاورزان اهمیت بسـیار زیـادی دارد.
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پیام تشکر از حضور خانواده بزرگ 
جهاد کشاورزی در راهپیمایی

22 بهمن

محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و 
سـید محسـن قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در این سـازمان در 
پیـام مشـترکی از حضور پرشـورکارکنان خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی در 

راهپیمایـی 22 بهمـن تقدیـر کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ایـن پیـام آمـده اسـت، همـکاران 
عزیـز و سـربلند، 22 بهمـن یـوم اهلل، یک روز مصادره نشـدنی بـرای انقاب 
مردم،یـک نـوروز تمـام ملـی و انقابـی بـرای همـه کسـانی اسـت کـه در 
جغرافیـای ایـران زندگـی می کننـد و بـه روز هـای بهتـر بـرای ایـن ملک و 

می اندیشـند. ملـت 
ایـن بـار نیز حضـور پر قدرت و حماسـی شـما، همگام با سـایر نقاط کشـور 
و بـه ویژه اسـتان پهنـاور فارس، برگ زریـن دیگری بر اوراق سراسـر عزت 
و افتخـار میهـن اسـامی اضافه کـرد. اقیانـوس بیکـران حضـور مردمـی در 
راهپیمایـی 22 بهمـن عـاوه بر تجدید میثـاق با آرمان هـای مقدس انقاب 

اسـامی، پاسـخی بـه یاوه گویی های دشـمنان نظـام بود.
ملّت شـریف و مسـئولیت  شـناس ایران، از زن و مرد، پیر و جوان، شـهری و 
روسـتایی، بـار دیگر بـه میدان آمدنـد و اتحاد ملـی و اقتدار امت اسـامی را 
در دنیـا بـه نمایـش گذاشـتند و چنـان بـازو بـه بـازوی هـم حرکـت کردند 
تـا ثابـت کننـد تفکـر خام دشـمنان تفرقـه انگیـز نظـام نمی تواند بیـن این 

بیابد. منفـذ  مردم 
حضـور میلیونـی مـردم در راهپیمایـی 22 بهمنی که مقارن با اربعین سـپهبد 
قاسـم سـلیمانی بـود، انتقـام خـون این شـهید سـعید بـود و نشـان داد راه و 
رسـم سـپهبد شـهید سـلیمانی ادامه دارد و همه اقشـار مردم با وحدت کلمه 

انقـاب، ایران و انسـانیت را یـاری می کنند.
خداونـد بـزرگ را شـاکریم و از شـما همکاران خـدوم و قدرشـناس وخانواده 
ارزشـمندتان کـه بـه توفیـق الهی و عزمی راسـخ بـه آرمان هاي امـام راحل 
وفـادار بـوده و در خـط رهبری عظیم الشـان حضـرت آیـت ا... العظمی امام 
خامنـه ای)مدظلـه العالی( مسـتحکم تـر از همیشـه گام بر می دارید تشـکر 

قدردانـی می کنیم. و 

برگزاری دوره آموزشی جنبه هاي حقوقی قانون 
جلوگیری از خرد شدن اراضی

سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: دوره آموزشـی جنبه هـاي حقوقـی قانـون جلوگیـری از خـرد شـدن 

اراضـی برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـود باصری افـزود: 50 نفر از روسـای ادارات، کارشناسـان 
سـتادی و شهرسـتانی بـه مـدت 2 روز در این دوره آموزشـی شـرکت نمودند.
وی بیـان کرد: در این دوره آموزشـی در خصـوص قوانین و مقررات یکپارچگی 
اراضـی و جلوگیـری از خرد شـدن اراضـی و همچنین قانون مجازات اسـتفاده 
کننـدگان غیـر مجـاز از آب، بـرق، تلفن، فاضـاب، گاز و مبنـای قانون مرجع 
تعییـن حـد نصـاب فنـی، اقتصادی اراضـی کشـاورزی و تعییـن تکلیف صدور 
اسـناد رسـمی جهت اعیانی هـاي احـداث شـده در اراضی کشـاورزی و باغات 
و نحـوه موافقـت بـا نقـل و انتقـال و یا تفکیـک و افراز اراضی، بحـث و تبادل 

نظـر گردید.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس28
شماره 58 - بهـمن مــــــاه 1398

کاهش 55 هزار تنی ضایعات
با صدور 62 پروانه بهره برداری صنایع 

تبدیلی و غذایی
صنایـع  مدیریـت  صنعتـی  طرح هـاي  اداره  رئیـس 
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در خصـوص عملکـرد 10 ماهـه اول سـال 
پروانـه   62 کنـون  تـا  گفـت:  مدیریـت  ایـن   98
بهره بـرداری بـا ظرفیـت 406 هزار تـن و جذب ماده 
خـام 674 هـزار تـن بـا اشـتغال 760 نفر بـه صورت 
مسـتقیم صادر شـده اسـت که با بهره بـرداری از این 

واحدهـا بیـش از 55 هـزار تـن ضایعـات کاهـش یافتـه اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس لیـا حقیقت افزود: بـا توجه بـه فعالیت هاي صورت 
گرفتـه در خصـوص جـذب مـاده خام کشـاورزی در سـال جاری بـا ایجاد 62 
واحـد صنعتـی کـه منجـر بـه جذب مـاده خام بالـغ بـر 676 هزار تـن گردیده 
اسـت کـه پیشـرفت فیزیکی نسـبت بـه برنامـه ریزی هـاي انجام شـده 184 

درصد اسـت.
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مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
والدت  تبریـک  ضمـن  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بـا سـعادت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( گفـت: اگـر 
زنـان جامعـه  بـرای  الگـوی کامـل  بخواهیـم یـک 
الگـو  ایـن  از  کـه  دیگـری  جوامـع  و  اسـامی خود 
از  باالتـر  الگویـی  کنیـم،  پیـدا  می نماینـد  پیـروی 

فاطمـه زهـرا نیسـت.
محسـن  سـید  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حضـرت  والدت  گرامی داشـت  مراسـم  قائمـی در 
زهـرا )س( و بزرگداشـت مقـام زن افـزود: در احادیث 
مختلـف سـوال شـده کدام منازل اسـت کـه جلوه گاه 
هدایـت الهـی اسـت و پیامبر اسـام )ص(، امـام باقر 
)ع( و امـام صـادق )ع( اشـاره بـه منازل انبیـاء کردند 
و پیامبـر گرامی اسـام )ص( منـزل حضـرت فاطمـه 
)س( و حضـرت علـی )ع( را بافضیلـت تریـن آن هـا 

نمودند.  عنـوان 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرط هدایـت ایمـان بـه 
حضرت زهرا و اوالدش اسـت و هدایتی نیسـت برای 
انسـان مومـن جز ایـن که ایمـان به زهـرا و اوالدش 
داشـته باشـد، تصریـح کـرد: چـه فضائلـی باالتـر از 
ایـن فضائـل بی شـماری کـه در بحـث همسـرداری 
و اهمیـت تربیـت فرزنـدان در دامن ایشـان و حضرت 
علـی تربیـت شـدند و ایـن نشـان دهنـده این اسـت 
کـه مقـام زن علیرغـم آن لطافـت و متانـت روحـی 
کـه وجـود دارد در مواجـه بـا ظلم و سـتم بـه والیت 

می کنـد.  ایسـتادگی 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بـرای زن هاي 
مـا الگویـی مثـل حضـرت زهـرا وجـود دارد و امـروز 

می بینیـم کـه در اجتمـاع ما مادران شـهدا، همسـران 
شـهدا، زنـان موفـق در جامعـه، زنـان کارآفریـن در 
تشـکیات جهاد کشـاورزی و همـکاران موفق نمونه 
بـارز مـادران موفـق جامعـه هسـتند و جامعـه بـدون 
حضـور زنـان موفـق نیسـت و قطعـًا ایـن جملـه کـه 
پشـت هـر مـرد موفـق زنی اسـت یـک جمله بسـیار 

موثق درسـت اسـت. 

توسـعه  معاونـت  سرپرسـت  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از خصوصیـات بارز 
خانـم هـا صبـوری و پشـتکار اسـت، گفـت: عمـده 
خاقیـت هـا در بخش امور زنان سـازمان و در جامعه 
مسـئولیت هـا و بخش هایی کـه بانوان قـرار دارند به 

وقـوع می پیونـدد. 
محمـد مهـدی صادقـی افـزود: درگـروه نوسـازی و 
تحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
عمدتـا خانـم هـا فعالیـت دارنـد و تاثیـر گذار هسـتند 
و تـا فکر و خاقیت نباشـد نـوآوری نخواهیم داشـت 
طبیعتـا نمی توانیـم نوآوری داشـته باشـیم و بانوان در 
عرصـه تولیـد در همـه زمینـه ها پـا به پای مـردان و 

بسـی بیشـتر از مـردان کمـک می کنند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه امیـدوارم که 
بانـوان  توانایی هـای  از  باشـیم کـه  ایـن  مـا الیـق 
اسـتفاده کنیـم تصریـح کـرد: بـا نقشـه راهـی که در 
حال ترسـیم اسـت بتوانیـم از این باورهـای غلط خود 
را جـدا کنیـم کـه بعضی از خانـم ها نمی تواننـد پا به 

پـای مـردان کار مدیریـت کنند. 
در ادامـه ایـن مراسـم مشـاور رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در امـور بانوان با اشـاره به 

برگـزاری جلسـات مختلف آموزشـی بـرای بانوان این 
سـازمان گفـت: در سـال جـاری بـا همـکاری مرکـز 

تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس و دسـتگاه هاي دولتی مختلـف در مجموع 25 
خانـواده  بانـوان  ویـژه  آموزشـی  جلسـه  و  همایـش 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

الهـه کاوسـی افـزود: برگـزاری دوره هـاي آموزشـی 
جهـاد  سـازمان  اسـاتید  حضـور  بـا  خدمـت  ضمـن 
کشـاورزی اسـتان فارس، دانشـکده بهداشـت و مرکز 
تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس بـرای صـد نفـر از خواهـران ایـن سـازمان از 
دیگـر فعالیت هـاي صـورت گرفتـه در زمینـه ارتقـاء 
سـطح علمـی و توانمندسـازی بانـوان در سـال جاری 

ست. ا
وی تصریـح کـرد: با همـکاری امور رفاه و پشـتیبانی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از آذر مـاه 
ویـژه  یـوگا  ورزشـی  کاس  تاکنـون  جـاری  سـال 
بانـوان ایـن سـازمان برگـزار و بـا اسـتقبال خوبی نیز 

روبرو شـده اسـت.
کاوسـی با اشـاره بـه فعالیـت صندوق قرض الحسـنه 
خواهـران سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
از سـال 1382 تاکنـون اظهـار کـرد: پرداخـت وام 9 
میلیـون تومانـی به 41 نفـر از اعضای ایـن صندوق و 
اهـداء کارت هدیـه به 111 نفر از ایـن اعضاء از جمله 
اقدامـات صـورت گرفتـه در سـال جاری بوده اسـت. 

برگزاری مراسم روز زن
در سازمان جهاد کشاورزی

استان فارس
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

توزیع نهال در آباده ساماندهی می شود
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آباده از تشـکیل کارگـروه سـاماندهی توزیع 
نهـال سـالم در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: بـا متخلفین در زمینـه تولید و 

توزیـع نهال غیـر اسـتاندارد برخورد می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی افـزود: اولین نشسـت تخصصـی این کارگروه بـا تبیین بنـد "ه" ماده 7 
قانـون " ثبـت ارقـام گیاهـی و کنتـرل و گواهـی بذر و نهـال" به منظـور تعیین 
مشـخصات نهـال سـالم و بخشـی از خسـارات احتمالـی ناشـی از نهـال آلـوده 

آغـاز بـه کار کرد.
ایـن مقام مسـئول تصریـح کرد: احـداث باغ و تولیـد محصوالت باغـی نیازمند 
سـرمایه گـذاری بلنـد مـدت بـوده و اگـر نهـال مـورد اسـتفاده سـالم و اصاح 
شـده نباشـد خسـارت هاي سـنگینی را بـه باغـدار متحمـل می کند کـه جبران 

آن به سـختی مقـدور خواهـد بود.
بـه گفتـه وی؛ مهـم تریـن نهـاده در تولید محصـوالت باغی تهیه نهال سـالم و 
مرغوب اسـت که به منظور کسـب اطاع از مشـخصات و آدرس نهالسـتان هاي 

سـالم باید به مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعه شـود.
یعقوبـی اظهـار کـرد: در شهرسـتان آبـاده سـاالنه بالغ بـر 20 هزار نهـال لیبل 

دار در سـه نهالسـتان تولیـد می شـود.
نماینـده دادسـتان، مدیـر و رؤسـای مراکـز جهـاد کشـاورزی، رئیـس تعاونـی 
انجمـن صنفـی کارهـای کشـاورزی و  نماینـده شـهرداری، دبیـر  روسـتایی، 
برخـی از تولیـد کننـدگان نهـال از جملـه حاضریـن در اولین نشسـت کار گروه 

سـاماندهی توزیـع نهـال سـالم بودنـد.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر
برگزاری نمایشگاه توانمندی هاي بانوان

در بخش کشاورزی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از گشـایش نمایشـگاه توانمندی هاي 
زنـان در بخـش کشـاورزی هـم زمـان بـا سـومین روز از ایـام اهلل دهـه فجـر 
خبـر داد و گفـت: ایـن نمایشـگاه حاصـل دسـترنج زنـان پرتـاش و کارآفرین 

است.  شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی اظهـار کـرد: ایـن نمایشـگاه نقـش موثـر بانـوان را در تامیـن امنیـت 

غذایـی از مزرعـه تـا سـفره بـه معـرض نمایـش می گـذارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: توانمنـد سـازی زنـان یکـی از مهـم تریـن 
راهکارهای تسـریع توسـعه در کشـورهای در حال پیشـرفت محسوب می شود. 
و  فـردی  مهارت هـاي  سـامت،  آمـوزش،  سـطح  ارتقـای  وی،  گفتـه  بـه 
تخصصی، مشـارکت اجتماعی و اشـتغال از جمله شـاخص هایی هسـتند که در 

تسـربع رونـد توانمندسـازی زنـان نقـش مهمی ایفـا می کننـد.
در نخسـتین روز برگـزاری ایـن نمایشـگاه نیک مـرام فرماندار شهرسـتان آباده 

بـه همـراه جمعی از مسـئولین شهرسـتانی از این نمایشـگاه بازدیـد نمودند.

آغاز کاشت اسطوخدوس در آباده
دارویـی  گیـاه  نشـاء  کاشـت  از  آبـاده  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
اسـطوخودوس در مـزارع ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: با توجه بـه نیاز آبی 
کـم ایـن گیـاه، بـرای دومین سـال پیاپی نشـای ایـن گونـه دارویـی در مزارع 

حومـه آباده کاشـته شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجیـد 
یعقوبـی اظهـار کرد: قـرارداد کشـت و خرید تضمینـی گیاه اسـطوخودوس بین 

کشاورز و شرکت هاي خریدار منعقد شده است.  
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون انتقـال نشـاء بـه سـطح 5000 متـر مربـع از 
مـزارع ایـن شهرسـتان انجـام شـده، افزود: زمان کاشـت و برداشـت ایـن گیاه 
براسـاس تعهـدات منـدرج در قـرارداد بـوده که درصـورت رعایت دسـتورالعمل 
توسـط طرفیـن محصـول تولیـدی بـه دو صـورت قیمـت تضمینـی و قیمـت 

عرفـی خریـداری می شـود.
ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد: این گیاه یکی از خوشـبوترین گیاهـان دارویی 
در جهـان محسـوب شـده و در طـب سـنتی کشـورهای چیـن و هنـد مـورد 

می گیرد.  قـرار  اسـتفاده 
سـطح زیر کشـت گیاهان دارویی در شهرسـتان آباده 35 هکتـار و از گونه هاي 
مختلـف زعفـران، اسـطوخودوس، گل سـرخ، بـه لیمـو، کاسـنی، بادرنجبویـه، 

مـرزه و نعناع فلفلی اسـت.

افتتاح بازارچه دائمی تولیدات مشاغل خانگی
در آباده 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفت: نخسـتین بازارچـه دائمی تولیدات 
مشـاغل خانگی در این شهرسـتان گشـایش یافت و صنایع دستی و محصوالت 
فـرآوری شـده سـنتی دامـی و باغـی از جملـه کاالهای ارائه شـده در ایـن بازار 

است.
آبـاده،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
مجیدیعقوبـی بـا اشـاره به اینکـه بازارچـه مذکـور 30 غرفـه دارد، تصریح کرد: 
گشـایش ایـن بازارچـه بـرای 60 نفـر اشـتغال مسـتقیم و 200 نفـر بـه صورت 

غیرمسـتقیم اشـتغال ایجـاد کـرده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن بازارچـه دائمی بـه منظور حمایـت از کارآفرینـان و صاحبان 
بـا  گردشـگران  آشـنایی  فرصـت  کـه  اسـت  شـده  ایجـاد  خانگـی  مشـاغل 

محصـوالت کارآفرینـان آن شـهر را نیـز فراهـم خواهـد سـاخت.
یعقوبـی از برگـزاری کاس هـای آموزشـی بـا موضوعات بهداشـت و سـامت 
و محصـول سـالم درحاشـیه ایـن نمایشـگاه یـاد کـرد و افـزود: ایـن اقـدام بـا 

اسـتقبال عمومی روبـرو شـده اسـت.
بازارچـه دائمی تولیـدات مشـاغل خانگـی با هـدف رونق اقتصـادی و حمایت از 
تولیـدات مشـاغل خانگـی بانوان شهرسـتان آباده با حضورمسـئولین شـهری و 

روسـای ادارات در آبـاده آغـاز به کار کرده اسـت.

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

افزایش 2 برابری صندوق هاي خرد
در ارسنجان

کارشـناس امور زنان روسـتایی و عشـایری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان 
ارسـنجان گفـت: تعـداد صندوق هـاي خـرد زنـان روسـتایی و عشـایری ایـن 
شهرسـتان بـه 13 صنـدوق رسـیده اسـت که نسـبت به سـال گذشـته افزایش 

دو برابـری دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
در  روسـتایی  زنـان  سـازی  توانمنـد  منظـور  بـه  افـزود:  میرشـکاری  مریـم 
عرصه هـاي تولیـد و بـا هـدف بهبـود سـطح زندگـی و معیشـت آنان سـرمایه 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

صندوق هـای خـرد زنـان بـه 2787 میلیـون ریـال رسـید. 
وی تصریـح کـرد: تـا کنـون 9 صنـدوق تسـهیات کـم بهـره بـه ارزش چهار 
میلیـارد ریـال از صنـدوق کار آفرینـی امیـد دریافـت کـرده اند که پیـش بینی 
می شـود تـا پایـان سـال مابقـی صنـدوق هـا نیـز از ایـن فرصـت بهـره منـد 

 . ند شو

تولید ساالنه بیش از 27 تن عسل 
در ارسنجان

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی مدیریـت  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول 
ارسـنجان از تولیـد بیـش از 27 تـن عسـل بـه ارزش 20 میلیـارد ریـال در این 

شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
صیـاد جشـنی افـزود: در حال حاضر تعـداد 159 نفر زنبوردار در این شهرسـتان 

فعالیـت می کننـد کـه6800 کلنـی زنبور عسـل دارند. 
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی و مراتـع مناسـب، امـکان 
افزایـش تعـداد کندوهـا و تولیـد بیشـتر فرآورده هـاي زنبور عسـل وجـود دارد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: 28 کیلوگرم ژل رویـال و بیـش از 100 گرم 
زهـر زنبور عسـل به ارزش یک میلیـارد و 600 میلیون ریال توسـط زنبورداران 

این شهرسـتان تولید شـده است. 

جشـنی از کمبـود شـکر، گران بـودن اقـام دارویی و نبـود تعاونی زنبـور داران 
بـه عنـوان مشـکات زنبورداری در ارسـنجان یـاد کرد. 

ماشین هاي بخش کشاورزی 
پالک گذاری می شوند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفت: در فـاز دوم طرح پـاک گذاری 
ماشـین هاي کشـاورزی تمامی ماشـین هـا بدون هیـچ محدودیت سـنی پاک 

می شـوند.  گذاری 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، میرطالبی 
افـزود: در فـاز اول ایـن طـرح، تراکتورهـای زیر 25 سـال مشـمول طرح پاک 
گـذاری بودنـد کـه تاکنون بـرای 469 دسـتگاه تراکتور مدل 1381 به باال سـند 

مالکیت و پاک صادر شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: هدف از پاک گذاری وسـایل نقلیه کشـاورزی 
شناسـنامه دار کـردن همـه خودروهـای فعال کشـاورزی بـه منظور سـاماندهی 
نقـل و انتقـال ماشـین های کشـاورزی و سـهولت در تحویـل سـوخت بـه آنان 

می باشـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید بیـان کرد: تراکتـور دارانی کـه تاکنون 
بـه  انـد هرچـه سـریع تر نسـبت  اقدامی نکـرده  در خصـوص پـاک گـذاری 

تشـکیل پرونـده از طریـق ایـن مدیریـت اقـدام الزم را انجـام دهنـد.

اقلید پیشرو در اجرای 
سامانه هاي نوین آبیاری 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: ایـن شهرسـتان در اجـرای 
سیسـتم هاي نوین آبیاری در اسـتان پیشـرو اسـت و از 1600 هکتار طرح هاي 
در حـال اجـرا، 960 هکتـار تکمیـل و منجـر بـه صـدور پایان کار شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، سـید 
علـی آقـا میـر طالبـی افـزود: لـزوم توجـه بـه مدیریت مصـرف آب کشـاورزان 
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را بـه سـمت اسـتفاده از سیسـتم هاي نویـن آبیـاری سـوق داده اسـت از ایـن 
رو طراحـی سیسـتم هاي تحـت فشـار بـرای 760 هکتـار از اراضی اقلیـد انجام 

است  شـده 
وی افـزود: کمک هـاي حمایتـی دولت در زمینه آبیاری تحت فشـار کشـاورزان 

را بـه اسـتفاده از این سیسـتم ها ترغیب نموده اسـت. 
حـذف عملیـات تسـطیح و کاهش هزینه هاي آماده سـازی اراضی، سـهولت در 
تهویـه خـاک، مبارزه بـا یخبندان، کاهش تلفـات به صورت رواناب و فرسـایش 
خـاک، افزایـش راندمـان آبیـاری در مقایسـه بـا روش هـای سـطحی از جملـه 

مهم تریـن مزایـای سیسـتم هاي آبیاری تحت فشـار اسـت. 

آغاز تجهیز و نوسازی اراضی اقلید 

سرپرسـت اداره امـور فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
اقلیـد گفـت: طـرح تجهیز و نوسـازی اراضی شهرسـتان اقلیـد در قالب دو طرح 
تسـطیح اراضـی در سـطح300 هکتـار و جاده بین مـزارع به طول پنـج کیلومتر 

در دو مرکـز خنجشـت و حسـن آبـاد اجرایی می شـود. 
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمنـد نیـا افـزود: مبلـغ 7400 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات 
سـال 98 جهـت تجهیـز و نوسـازی اراضی این مناطـق تخصیص یافتـه که در 
حـال حاضـر عملیـات مطالعه، طراحی و نقشـه برداری جهت تسـطیح از اراضی 

حسـن آبـاد آغاز شـده اسـت.
از  بهینـه  اسـتفاده  آبیـاری در مزرعـه و  بهبـود مدیریـت  وی تصریـح کـرد: 
نهاده هـاي کشـاورزی بـا تسـطیح لیـزری بـه عنـوان یکـی از موثرترین روش 

هـا محقـق می شـود.
وی اذعـان داشـت: مدیریـت یـک مزرعه تسـطیح شـده بـه مراتب آسـان تر و 
مقـرون بـه صرفـه تـر از مزرعه مشـابهی با توپوگرافی طبیعی نامناسـب اسـت. 

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر؛
افتتاح گلخانه سبزی و صیفی در پاسارگاد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفـت: در دومیـن روز از دهـه پر 
فـروغ فجـر طـرح گلخانه سـبزی و صیفـی 3000 هـزار متـر مربعی بـا هزینه 
ای بالـغ بـر 600 میلیـون ریـال در شهرسـتان پاسـارگاد به بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
بهـزاد هوشـیار افـزود: از جمـع هزینـه اجـرای ایـن طـرح، مبلـغ 300 میلیـون 

ریـال تسـهیات و مابقـی آورده شـخص بهره بـردار اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: صرفه جویـی در مصـرف آب، افزایـش تولید 
در واحـد سـطح، کاهـش هزینه هـاي کاشـت و داشـت و برداشـت و همچنین 
کنتـرل بهینـه آفـات و بیمـاری هـا و علف هـاي هـرز از مزایـای کشـت هاي 

گلخانه ای اسـت. 
در مراسـم افتتـاح این طـرح رضایی معاون عمرانی اسـتانداری فـارس، فاحی 

فرماندار پاسـارگاد و اعضای شـورای اداری شهرسـتان حضور داشـتند.

آموزش هاي ترویجی در پادگان جهرم

کارشـناس ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفـت: با توجه 
بـه امضـاء تفاهـم نامـه بیـن مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم و 
فرماندهـی پادگان شـهید دسـتغیب برگـزاری دوره هـاي آموزشـی ترویجی در 

ایـن پـادگان آغاز شـده اسـت. 
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طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، فاطمه 
زینـی افـزود: کارگاه پـرورش قـارچ دکمـه ای بـا حضـور 50 نفـر سـرباز و بـه 
مـدت سـه روز اجـرا کـه در پایـان پس از برگـزاری ازمـون گواهی هـاي الزم 

برای شـرکت کننـدگان صادر شـد.

مزرعه گندم با پهپاد سمپاشی شد

 مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفت: 
در راسـتای ترویـج و توسـعه کشـاورزی هوشـمند، یـک هکتار زراعـت گندم در 

روسـتای دهقانـان بخـش کربـال به وسـیله پهپاد سمپاشـی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، زینب 
علـی نـژاد اظهـار کرد: اسـتفاده حداکثـری از تکنولـوژی روز، بهینه سـازی روند 

تولیـد محصـوالت کشـاورزی را به دنبـال دارد.
ایـن کارشـناس از کاهـش 90 درصـدی مصـرف آب، سـرعت و دقـت عمـل 
بـاال، کاهـش زمـان سمپاشـی، پیشـگیری از آلودگی هـاي زیسـت محیطـی، 
قابلیـت اجـرای عملیـات سمپاشـی در زمین هاي صعـب العبور و کمـک به تولید 
محصـول سـالم بـه عنوان مزایـای بهره گیـری از پهپادها در کشـاورزی نام برد.
علـی نـژاد؛ بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزان خواهـان کاهـش هزینه هـاي تولید 
هسـتند، افـزود: بـه کارگیـری پهپادهـا در سمپاشـی مصـرف سـم را کاهـش 

خواهنـد داد.
وی تصریـح کـرد: وجـود نازل هـاي مخصـوص پاشـش بـا قابلیـت تبدیل سـم 
بـه ذرات بسـیار ریـز، نفـوذ پذیری و جذب سـم را در گیـاه افزایـش داده کیفیت 

عملکـرد را ارتقا می بخشـد.

2200 تن کود شیمیایی دولتی
در خرامه توزیع شد

کارشـناس توزیـع نهاده هـاي مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: 
از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون، بیـش از دو هـزار و 200 تـن انـواع کودهـای 
شـیمیایی یارانـه دار بیـن بهره برداران زراعی و باغی این شهرسـتان توزیع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، امین 
زارعـی اظهـار کـرد: کودهای توزیعی شـامل 1781 تـن اوره، 248 تن فسـفات، 
166 تـن پتـاس و 20 تـن دی آمونیـوم فسـفات بـوده کـه بـه صیفـی کاران، 

باغـداران و گندمـکاران تخصیـص یافته اسـت. 
وی؛ تا میـن و توزیـع بـه موقـع نهادهـای کشـاورزی را حمایـت از تولیـد ملـی 

برشـمرد و افـزود: ایـن میـزان کـود توسـط دو شـرکت تعاونـی و یـک کارگـزار 
بخـش خصوصـی در اختیـار کشـاورزان قـرار گرفـت.

ایـن کارشـناس، هـدف از توزیـع کودهـای شـیمیایی یارانـه دار را بهبـود تغذیـه 
گیاهـی، افزایـش میـزان تولید در واحد سـطح و تقویـت انگیزه تولیـد عنوان کرد. 
زارعـی؛ ارتقـاء بهـره وری نهادهـای بخـش کشـاورزی و تامیـن امنیـت غذایـی 
جامعـه را از اولویت هـاي وزارت متبـوع دانسـت و تصریـح کرد: تولیـد حداکثری 

نیازمنـد مدیریـت فنی و هوشـمندانه اسـت.
کارشـناس توزیـع نهاده هاي مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه یاد آور 
شـد: رعایـت الگـوی مصـرف بهینـه کـود، امـکان بهره بـرداری ازخـاک را برای 

سـال هاي متمادی میسـر می سـازد.

افزایش بیش از 3 برابری کشت منداب
در خرامه

مسـئول زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: بـا بهره گیری 
از برنامه هـاي آموزشـی ترویجـی، کشـت منـداب نسـبت بـه سـال گذشـته 3.4 

برابـر افزایـش یافتـه و به 135 هکتار رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طاهره 
اوجـی اظهـار کرد: در راسـتای توسـعه کشـت منداب، دو هـزار کیلوگـرم بذر این 

گیـاه بـه صـورت رایگان بیـن کشـاورزان خرامه توزیع شـد.
ایـن کارشـناس هـدف از کاشـت گیـاه علفـی و یکسـاله منـداب را غنـی سـازی 
خـاک عنـوان کـرد و افـزود: کاشـت منـداب بـه دو روش مکانیـزه و سـنتی در 

اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان انجـام شـد.
اوجـی؛ از ارتقـاء مواد آلی خـاک و بهبود سـاختمان فیزیکـی آن، افزایش ظرفیت 
نگهـداری آب و کاهـش تراکـم علف هـاي هرز به عنـوان مزایای کشـت منداب 

نـام برد.
وی تصریـح کـرد: کاشـت گیاهان مناسـب کـود سـبز و برگردان آن هـا به خاک 

از ارکان مهم پایداری اکوسیسـتم هاي کشـاورزی محسـوب می شـود.
مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، شـناخت و آگاهی 
از پتانسـیل ها و ظرفیت هـاي تولیـد در هـر منطقـه را شـرط تحقق تولیـد پایدار 

دانست.
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فرخنده ابراهیمی

شهرستان سپیدان 

عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر
کمیته روستایی و عشایری دهه فجر تشکیل شد

رئیـس کمیته روسـتایی و عشـایری گرامیداشـت دهه فجر در شهرسـتان خرم 
بیـد از تشـکیل این کمیتـه در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی گفـت: هـدف از تشـکیل جلسـه کمیته روسـتایی و عشـایری 
سـتاد دهـه فجر انقـاب اسـامی جمع بندی و ارائـه برنامه هـا و فعالیت هاي 
پیشـنهادی ایـن کمیتـه بـه سـتاد دهـه فجـر انقـاب اسـامی و نهاد هـاي 

وابسـته می باشـد.
وی افـزود: فلسـفه وجـودی کمیتـه روسـتایی و عشـایری سـتاد دهـه فجـر 
متمرکـز کـردن اقدامـات، برنامه ها و مراسـم ها در روسـتاها و بخش ها اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: حضـور پررنگ دهیـاران در سـطح روسـتاها 
بـرای انتقـال پیـام هـا و پیشـرفت هاي انجـام شـده بـه نسـل جـوان، بیـان 
خدمات انقاب اسـامی در سـطح روسـتاها و انتخاب یک روسـتای شـاخص 
بـرای ارائـه برنامـه هـا می توانـد در اجـرای موفـق برنامه هـاي کمیتـه موثـر 

. شد با
قـرآن  مسـابقات  برگـزاری  برنامه هـاي  اعضـای  سـوی  از  جلسـه  ایـن  در 
روسـتایی و عشـایری بـه صـورت اسـتانی، برگـزاری جشـن انقـاب در یـک 
روسـتای شـاخص، برگـزاری میهمانـی اللـه هـا در مـزار شـهدا در روسـتا، 
تقدیـر از نمونه هـاي روسـتایی و عشـایری در بخش هـاي مختلـف، برگزاری 
مسـابقات ورزشـی بومـی و محلـی، توزیع اقـام فرهنگی، البسـه و کتاب هاي 
کمـک آموزشـی بـرای دانـش آمـوزان مناطـق محـروم، برگـزاری مسـابقات 
فرهنگـی و ورزشـی، زنـگ انشـای ویـژه انقـاب اسـامی، دیـدار بـا خانواده 
معظـم شـهدا، جشـنواره بازی هـاي بومـی و محلـی، ارائـه خدمـات رایـگان 
دامپزشـکی، برگـزاری نمایشـگاهی از فعالیت هاي زنان روسـتایی و عشـایری 

شد. پیشـنهاد 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
کلنگ زنی سردخانه ثابت دومداره 

در زرین دشت
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از آییـن کلنگ زنی 
پـروژه سـردخانه ثابـت دومـداره و بسـته بندی میوه بـا ظرفیت 2000 تـن در این 

شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، روح 
اهلل دیانـت تصریـح کـرد: پـروژه مذکور کـه با اعتبـاری بالغ بـر 94 میلیـارد ریال 
راه انـدازی خواهد شـد از تسـهیات بانک کشـاورزی بـه میزان 84 میلیـارد ریال 

اسـتفاده کرده است.
وی افـزود: بـا راه انـدازی ایـن سـردخانه ثابـت دومداره و بسـته بندی میـوه، 70 

نفـر بـه صورت مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهند شـد.
 آییـن کلنـگ زنی سـردخانه دومـداره ثابت به همراه بسـته بندی میـوه، با حضور 

ابراهیم خرم فرماندار شهرسـتان زرین دشـت و جمعی از مسـئولین برگزار شـد.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر؛
افتتاح یک واحد گاوداری شیری صنعتی در سپیدان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: یـک واحـد 
گاوداری شـیری بـا ظرفیـت 50 راس و سـرمایه گـذاری بیـش از 18میلیـارد 

ریـال در شهرسـتان سـپیدان افتتـاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری در آییـن افتتـاح ایـن طرح افـزود: این واحـد تـوان تولید 756 
تـن شـیر خـام و 15 تـن گوشـت قرمـز را داراسـت کـه در سـال اول 25 راس 
تلیسـه تولیـد می کنـد و بـا بهره بـرداری از ایـن واحـد بـرای 5 نفر بـه صورت 

مسـتقیم زمینـه اشـتغال فراهم شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: ایـن واحـد دامـداری بـه منظـور سـاخت و راه انـدازی از 
تسـهیات دولتـی بـا مبلغـی بیـش از 10 میلیـارد ریـال بهره مند شـده اسـت. 
نصیـری ضمـن اشـاره بـه وجـود 76 واحـد گاوداری صنعتـی و 220 واحـد 
گاوداری سـنتی در ایـن شهرسـتان اظهـار کـرد: شهرسـتان سـپیدان بـا تولیـد 

سـالیانه 57 هـزار تـن، مقـام سـوم تولیـد شـیر در اسـتان را دارد. 
ایـن واحـد پـرورش گاو شـیری در هشـتمین روز از دهـه مبـارک فجـر بـا 
حضـور جمـال جـوادی جهرمی فرمانـدار، مهـدی نصیـری سرپرسـت مدیریت 
جهـاد کشـاورزی، چنگیـز پرویـزی رئیـس بانـک کشـاورزی و دیگر مسـئولین 

شهرسـتان سـپیدان در روسـتای گلومهـر بخـش مرکـزی افتتـاح شـد.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر؛
افتتاح یک واحد گلخانه سبزی و صیفی در بیضا

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: به مناسـبت 
دهـه پرفـروغ فجـر یـک واحـد گلخانـه سـبزی و صیفـی 5000 مترمربعـی با 

سـرمایه گـذاری بیـش از 18میلیـارد ریـال در شهرسـتان بیضـا افتتـاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری در آییـن افتتـاح ایـن طـرح افـزود: ایـن پـروژه در زمینـی به 
مسـاحت 7500 مترمربـع و با اخذ تسـهیات بیـش از 14 میلیـارد ریالی احداث 
شـده کـه موجـب اشـتغال زایـی بـرای 5 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 15 نفـر 

غیرمسـتقیم شـده است.
نصیـری ضمـن اشـاره به وجـود 30 هکتـار گلخانـه فعـال در شهرسـتان بیضا 
عنـوان کـرد: در ایـن شهرسـتان 53 واحـد گلخانـه سـبزی و صیفـی و 3 واحد 
گلخانـه گل و گیاهـان زینتـی وجـود دارد و در سـال جاری نیز حـدود 40 فقره 

مجـوز تاسـیس گلخانـه بـه مسـاحت 20 هکتار صادر شـده اسـت. 
وی عنـوان کـرد: 4 واحـد مجتمـع گلخانـه ای بـه مسـاحت 93 هکتـار در 
و  اخـذ مجـوز هسـتند  فرآینـد  مرحلـه  در  بیضـا  و  شهرسـتان هاي سـپیدان 
18 واحـد گلخانـه کوچـک مقیـاس بـه مسـاحت نیـم هکتـار در حـال احـداث 

می باشـد.
افزایش راندمان تولید با انتقال محصوالت فضای باز به گلخانه ها

همزمـان بـا افتتاح این واحد گلخانه ای مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: مهم ترین مزیت کشـت هاي گلخانـه ای افزایش راندمان 
مصـرف آب اسـت. در کشـت هاي متراکـم و گلخانـه ای راندمـان مصرف آب 
تـا 10 برابـر افزایـش یافتـه و در نتیجـه میـزان تولیـد نیز تـا 10 برابـر افزایش 

بد. یا می 
مجیـد پـاکاری اظهار کـرد: برخاف آنچـه در اذهان عمومی وجـود دارد، امکان 
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تولیـد محصـول سـالم و گواهـی شـده در گلخانـه بیشـتر اسـت چـون در یک 
محیـط کنتـرل شـده بـا مدیریـت بهینـه می توان بـا کمتریـن نهـاده مصرفی 

محصولـی بـا کیفیـت باال تولیـد کرد.
ایـن واحـد گلخانـه ای همزمـان با هشـتمین روز از دهه مبارک فجـر با حضور 
مـراد درویشـی امـام جمعـه بیضـا، کیومـرث همتـی فرمانـدار بیضـا، مهـدی 
صادقـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس، مجیـد پاکاری مدیـر باغبانـی این سـازمان، مهدی نصیری سرپرسـت 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی سـپیدان و دیگر مسـئولین شهرسـتانی افتتاح شـد.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر؛
افتتاح مرغداری گوشتی در بیضا 

بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجر، یـک واحـد مرغداری گوشـتی بـا ظرفیت 45 
هـزار قطعـه و بـا سـرمایه گـذاری 37 میلیـارد ریـال در شهرسـتان بیضـا بـه 

بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در آیین 
افتتـاح ایـن واحـد تولیدی گفـت: در حال حاضـر 987 واحد مرغداری گوشـتی 
بـا ظرفیـت 200 هـزار تن تولید گوشـت مـرغ در اسـتان فارس وجـود دارد که 

بـر اسـاس سـرانه مصـرف، 70 درصـد نیاز اسـتان تامین می شـود.
سـیدعبداله جزایـری تصریـح کرد: تولید گوشـت مـرغ به صورت یـک زنجیره 
مویرگـی از مـزارع مـرغ مـادر کـه وظیفـه تولیـد جوجه یـک روزه را بـه عهده 
دارنـد، شـروع می شـود و بـا کارخانجـات خـوراک طیـور و واحدهـای تولیدی 
مـرغ گوشـتی، کشـتارگاه هاي صنعتـی و واحدهـای بسـته بندی یـک صنعت 

بسـیار پیشـرفته و علمـی را تشـکیل می دهد.
وی افـزود: بـه دلیل رقابت شـدیدی که در این بـازار وجـود دارد تولیدکنندگان 
مـرغ گوشـتی بایـد از تمـام ظرفیت هـاي علمی و فنی اسـتفاده کننـد تا قیمت 

تمام شـده محصـول را کاهش دهند.
جزایـری بـا بیان اینکه در اسـتان فـارس روز به روز چرخه ایـن صنعت در حال 
تکمیـل شـدن اسـت، عنوان کـرد: بـا وجود مزرعـه مرغ اجـداد در شهرسـتان 
سـپیدان، امـکان ایجـاد زنجیـره تولید مـرغ گوشـتی در این شهرسـتان فراهم 

است.
تولید ساالنه 2200 تن گوشت سفید در سپیدان 

در ادامـه این مراسـم سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
بیـان کـرد: ایـن واحـد تولیـدی کـه در زمینی بـه مسـاحت 11 هزار متـر مربع 
احـداث و بـرای 5 نفـر بـه صـورت دائـم و 20 نفـر به صـورت فصلی اشـتغال 

می کند. زایـی 
مهـدی نصیـری با اشـاره بـه وجـود 64 واحد مرغداری گوشـتی در شهرسـتان 
بیضـا تصریـح کرد: در ایـن واحدهای تولیـدی با دو میلیـون و 221 هزار قطعه 

جوجـه ریـزی، سـاالنه حدود 2200 تن گوشـت سـفید تولید می شـود.
بـا  مبـارک فجـر  از دهـه  روز  واحـد مرغـداری گوشـتی در هشـتمین  ایـن 
حضـور کیومـرث همتـی فرمانـدار بیضـا، سـیدعبداله جزایـری معـاون بهبـود 
تولیـدات دامـی، مهـدی صادقـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی، و 
مجیـد پـاکاری مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و دیگر 

مسـئولین شهرسـتانی بـه بهره بـرداری رسـید. 

پرداخت 94 میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون 
در سپیدان 

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: از ابتدای سـال 
جـاری تـا کنـون 94 میلیـارد و 221 میلیـون ریال تسـهیات به منظـور خرید 

361 دسـتگاه ماشـین هـا و ادوات مختلـف کشـاورزی بـه بهره بـرداران ایـن 
شهرسـتان پرداخت شـده اسـت.

روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،  بـه گـزارش 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: بـا تخصیص ایـن تسـهیات 42 دسـتگاه انواع 
تراکتـور، 318 دسـتگاه انـواع دنباله بند و یک دسـتگاه کمباین برداشـت غات 

بـه نـاوگان مکانیـزه بخش کشـاورزی شهرسـتان اضافه شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن تسـهیات در زیربخش هـاي مختلـف کشـاورزی اعـم از 
زراعـت، باغبانـی، دام و طیـور از محـل خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون، فن آوری 

نویـن، سـرمایه در گـردش و کشـاورزی حفاظتـی پرداخـت شـده اسـت. 
ضریـب  افزایـش  و  نویـن  آوری هـاي  فـن  توسـعه  کـرد:  اظهـار  نصیـری   
مکانیزاسـیون یکـی از رویکردهـای اساسـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت از 

ایـن رو بـه متقاضیـان، تسـهیات اعطـا می شـود.

احداث روستای گلخانه ای در سپیدان
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: یک روسـتای 

گلخانـه ای بـا مسـاحت 20 هکتار در شهرسـتان سـپیدان تاسـیس می شـود.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، مهدی 
نصیـری بـا بیـان اینکه مکان یابـی خوبی برای احـداث روسـتای گلخانه ای در 
سـطح شهرسـتان انجام شده اسـت، افزود: روسـتای رودبال در بخش همایجان 
ایـن شهرسـتان بـرای احـداث روسـتای گلخانـه ای انتخـاب و پس از جلسـات 

توجیهـی متعدد، بـرای متقاضیـان، نماینده بهره برداران معرفی شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: طـرح روسـتای گلخانـه ای بـا هـدف افزایش بهـره وری آب 
و خـاک، تولیـد محصـول سـالم و افزایـش درآمدزایـی بـا توجـه بـه محدودیت 

منابـع آبـی اجرا می شـود.
نصیـری تصریـح کـرد: مقدمـات تشـکیل تعاونـی بـرای متقاضیـان احـداث 
روسـتای گلخانـه ای بـه منظـور تسـریع در اخـذ تسـهیات، احـداث گلخانـه، 
تشـکیل زنجیره تولید، برندسـازی و دیگر اقدامات مورد نیاز انجام شـده اسـت.

او گفـت: گلخانـه داری علـم بـه روز و جدیـدی اسـت، از ایـن رو کارشناسـان 
ایـن مدیریـت بـا ارائـه آموزش هـاي مختلـف و برگـزاری جلسـات توجیهی در 
کنـار گلخانـه داران هسـتند. نصیـری افزود: امـکان عضویت متقاضیـان احداث 
گلخانـه در صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی وجـود دارد و این یک 

فرصـت اسـتثنایی برای آنان اسـت.

شهرستان سپیدان پتانسیل باالیی برای توسعه 
کشاورزی دارد

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان سـپیدان در همایش اصول نوین 
باغبانـی بـا تبریـک چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی گفت: 
شهرسـتان سـپیدان پتانسـیل هـاي زیـادي بـراي توسـعه در بخش کشـاورزي 
دارد از ایـن رو حضـور سـرمایه گذاران بـراي فعالیت در این عرصه افق روشـني 

را بـراي ایـن منطقـه و رونـق اقتصاد ترسـیم مي کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی سـپیدان، مهـدی نصیری 
تصریـح کـرد: شهرسـتان سـپیدان با حـدود 14 هـزار بهره بـردار در بخش هاي 
مختلـف کشـاورزی از جملـه زراعـت، باغبانـی، دامپـروری، طیور و زنبـورداری 
دارای محصـوالت متنـوع می باشـد کـه بـا تولیـد یـک میلیون تـن محصوالت 
اشـتغال  اسـتان فـارس و 70 درصـد  تولیـد  از  کشـاورزی حـدود 10 درصـد 

شهرسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
نصیـری بیـان کـرد: فعالیـت هـا و خدمات بـه گونـه ای برنامه ریزی شـده که 
شـاهد تغییر و تحول در اقتصاد و معیشـت کشـاورزان باشـیم و جایگاه کشـاورز 

و کشـاورزی ارتقـا یابد.
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کشـاورزی  بخـش  روی  پیـش  مشـکات  تریـن  عمـده  از  کـرد:  عنـوان  او 
شهرسـتان بـازار رسـانی تولیـدات، تنظیم بـازار محصـوالت کشـاورزی، کمبود 
صنایـع تبدیلـی و سـردخانه هاي محصـوالت غذایـی اسـت که باعث می شـود 

بخشـی از محصـوالت دچـار ضایعـات شـده و از چرخـه تولیـد خـارج شـود.
ایـن مقـام مسـئول افزود: بـا حمایت مسـئولین می توانیـم زمینه ورود سـرمایه 
گـذاران را در عرصه هـاي صنایـع تبدیلـی و صـادرات محصـوالت کشـاورزی 

شهرسـتان فراهـم آوریم.
در ادامـه محمدنبـی غیبـی عضـو هیئـت علمی موسسـه تحقیقـات آب و خاک 

کشـور بـه بیـان پـاره ای نـکات کاربـردی در زمینه تغذیـه گیاهـان پرداخت.

افزایش 50 درصدی کاشت گیاهان دارویی
سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: گیاهان دارویی 
در سـطحی بالـغ بـر 540 هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان کشـت 

شـده که نسـبت به سـال گذشـته افزایـش 50 درصـدی دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: مهم تریـن گونه هـاي گیاهـان دارویی کشـت 
شـده در شهرسـتان سپیدان شـامل گل محمدی، زعفران، خاکشـیر، نعنا فلفلی، 

کاسـنی، آنغـوزه و باریجه اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه کشـت گیاهـان دارویی به دلیـل نگهداری آسـان و مصرف 
کـم آب مـورد اقبـال کشـاورزان قـرار گرفته اسـت، افـزود: سـودآوری گیاهان 

دارویـی در طب سـنتی بسـیار زیاد اسـت.
بـه گفتـه نصیـری، مهم تریـن چالـش موجـود در زمینـه گیاهـان دارویـی کـم 
توجهـی بـه فـرآوری ایـن محصوالت اسـت و در حـال حاضر فـرآوری گیاهان 

دارویـی اغلـب بـه شـیوه سـنتی انجام می شـود.
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ابـراز کرد: کاشـت و 
فـرآوری گیاهـان دارویـی راهـی برای رشـد اقتصادی اسـت، از این رو توسـعه 

کشـت گیاهـان دارویـی در شهرسـتان بـه عنوان یکـی از اولویت هاسـت.

از نمونه هاي بخش کشاورزی سپیدان 
تجلیل شد

فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان در همایـش اصول نویـن باغبانی که به مناسـبت 
دهـه پرفـروغ فجـر برگـزار شـد، بـا اهـدا لـوح و هدایـا از نمونه هـاي بخـش 

کشـاورزی سـپیدان تجلیـل کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
جمـال جـوادی جهرمی ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن چهـل و یکمیـن سـالگرد 
پیـروزی انقـاب اسـامی گفت: یکـی از دسـتاوردهای مهـم انقاب اسـامی، 

اسـتقال در حوزه هـاي مختلـف از جملـه کشـاورزی اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بهـره گیـری از تکنولـوژی و فنـاوری اطاعـات در حـوزه 
کشـاورزی اجتنـاب ناپذیـر اسـت و بایـد زمینـه بهـره گیـری از ظرفیت هـاي 

موجـود بـرای افزایـش بازدهـی بیـش از پیـش فراهـم شـود.
جـوادی جهرمی بـر اهتمـام جـدی دولـت تدبیـر و امید بـرای حفـظ و پایداری 
اقتصـاد کشـاورزی تاکیـد کـرد و افـزود: امـروز دولـت در بسـیاری از زمینه هـا 
اعطـای تسـهیات کـم بهـره را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت و در 
سـه سـال اخیـر بیـش از یکصـد میلیـارد تومـان تسـهیات بـه کشـاورزان و 

بهره بـرداران سـپیدانی پرداخـت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تغییر الگوی کشـت و توسـعه گلخانـه ها را امـری ضروری 
برشـمرد و ابـراز کـرد: مـا بایـد بپذیریـم کـه بـا محدودیـت آب، خاک و سـایر 
منابـع مواجـه هسـتیم لـذا بایـد بـرای اسـتفاده بهینـه از منابـع به سـمت تغییر 
نویـن و توسـعه کشـت در  آبیـاری  از سیسـتمهای  الگـوی کشـت، اسـتفاده 

فضا هـاي کنتـرل شـد حرکـت کنیـم.
در ایـن همایـش مهـدی نصیری سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی سـپیدان 
و جمـع کثیری از کارشناسـان و بهره برداران بخش کشـاورزی حضور داشـتند.

باغات زیتون سپیدان در مسیر توسعه
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: بیـش از 800 
هکتـار بـاغ زیتون در این شهرسـتان احداث شـده اسـت که حـدود 765 هکتار 

از ایـن بـاغ ها مثمر اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری بـا اشـاره بـه اینکه سـاالنه افزایش پنـج تا ده هکتاری سـطح 
زیر کشـت زیتون در دسـتور کار قرار دارد، تصریح کرد: در سـال جاری سـطح 

زیرکشـت ایـن محصول نسـبت به سـال گذشـته 14 هکتـار افزایـش دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده ارقـام کشـت شـده در باغ هـاي سـپیدان، زرد 
زیتون، فیشـمی، شـیراز، دزفول و کنسـروالیا اسـت، افزود: پیش بینی می شـود 

حـدود 2300 تـن زیتـون از باغ هـاي این شهرسـتان برداشـت شـود.
نصیـری با اشـاره به پتانسـیل زیاد شهرسـتان سـپیدان بـرای ایجـاد واحدهای 
روغـن کشـی و فـرآوری زیتـون ابـراز کـرد: در حال حاضـر واحدهـای خانگی 
تولیـد شـوری و غیـره در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد کـه بـه نوعـی در اقتصاد 

خانـواده زیتـون کاران نقـش موثـری دارد.
سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بیان کرد: این مدیریت با ارائه 
آموزش هـاي ترویجـی، تامیـن تسـهیات، اجـرای سـامانه های آبیـاری نوین، 

بهبـود تغذیـه خـاک به باغـداران بـرای افزایش تولیـد زیتون کمـک می کند.

محمدحسین زراوشان

شهرستان سرچهان

توزیع بذر گوجه فرنگی یارانه ای در سرچهان
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان 
گفـت: تعـداد 800 قوطی بـذر گوجه فرنگی یارانه دار بین کشـاورزان توزیع شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز ویژ جهاد کشـاورزی سـرچهان، قائـدی افزود: 
بـه منظـور تنـوع بخشـی ارقـام، ایجـاد تعـادل و تنظیم بـازار و جلوگیـری از باال 

رفتـن نـرخ بـذور گوجه فرنگـی این اقـدام صـورت گرفت. 
وی اظهـار کـرد: ایـن میـزان بـذر جوابگـوی نیاز کشـاورزان نمی باشـد کـه باید 

تدابیـر الزم در ایـن خصـوص انجـام گیرد.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: ارقـام بـذور توزیع شـده شـامل وایکینـگ، متین، 
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

اجرای حکم قلع و قمع در شیراز

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: اجرای دسـتور قضایی مشـمول 
تبصـره 2مـاده 10 قانـون حفظ کاربـری اراضی در 25 هزار متـر مربع از اراضی 

مسـتثنیات روسـتای آب زنگی بخش مرکزي شهرسـتان انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی تصریـح کـرد: مسـتحدثات غیـر مجـاز بـه تعـداد 84 قطعـه بـا 

مسـاحت 25 هـزار متـر مربـع تخریـب و بـه وضـع سـابق اعاده شـد.
بـه گفتـه وی؛ بـا انتقـال خاکریز و نخاله هاي سـاختمانی از بسـتر و حریم آبراه 
منطقـه به مسـاحت 5000 متر مربع عملیات آزاد سـازی بسـتر نیز انجام شـد.

سیروسـی افـزود: اجـرای مشـترک تخریـب در منطقـه آب زنگـی کـه پیـرو 
مصوبـات شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال در منطقـه مذکـور رقـم خـورد با 
حضـور نماینـده دادسـتانی قضایـی، مسـئولین و عوامـل اجرایی دسـتگاه هاي 
متولـی امـور زمیـن اعـم از راه و شهرسـازی اسـتان فـارس، مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی، شـهرداری منطقـه 3، بنیـاد مسـکن انقـاب اسامی شهرسـتان، 
بـا  منابـع آب و همچنیـن  امـور  و  آبخیـزداری شهرسـتان  و  منابـع طبیعـی 
همـکاری مکفـی نیـروی انتظامی و یگان امداد شهرسـتان شـیراز مسـتحدثات 

شـد. انجام 

اجرای طرح انتخاب گندم pvs در شهرستان شیراز
مسـئول واحـد زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز گفت: طـرح انتخاب مشـارکتی 
ارقـام گنـدم آبـی )PVS( ارقـام معتـدل سـرد در 

دهستان سیاخ اجرا شد. 
جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، مهـرداد جالیان با 
اعـام ایـن خبـر افزود: بـا توجه بـه کمبـود ارقام 
گنـدم آبـی در مناطـق سردسـیر اسـتان، هـدف از 
اجـرای ایـن طرح را مـی توان ترویج ارقـام جدید، 
مقایسـه سـازگاری، دسـتیابی به بهتریـن عملکرد 
بـا توجـه بـه شـرایط منطقـه و معرفـی آن هـا به 

بهره برداران دانست. 
وی تصریـح کـرد: این طرح با تاش کارشناسـان 
مدیریـت زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مدیریـت جهاد شهرسـتان شـیراز و مرکز 

وانیـا، هیبریـد کوئنتی و سـهند اسـت. 
به گفته وی سـهمیه کشـت اباغی برای گوجه فرنگی در شهرسـتان سـرچهان 
600 هکتـار اسـت که بـه منظور جلوگیری از افزایش سـطح زیر کشـت اقدامات 

الزم در دسـتور کار است. 

جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در سـطحی معـادل سـه هـزار متـر مربـع، با 
کشـت 6 رقـم گنـدم آبـی ) اکلیـده، ارسـبار، باسـیلیو، نودل، بـرات، او بـاال( به 
همـراه شـاهد منطقـه )رقم پیشـتاز( با دو تکرار در روسـتای میشـوان دهسـتان 
سـیاخ انجـام شـده که آمـار برداری هـای الزم از کلیـه مراحل کاشـت به دقت 

صـورت گرفتـه و نتایـج آن متعاقبـا اعام خواهد شـد.

افزایش 2 میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی شیراز

رئیـس هیات مدیـره صندوق حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: با انتقال سـرمایه 
تشـکل های تعاونـی شهرسـتان شـیراز بـه صنـدوق 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی این شهرسـتان، 
ایـن صنـدوق  بـه سـرمایه  تومـان  میلیـارد   2 مبلـغ 

افـزوده خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی در جلسـه اعضاء هیـات مدیره صنـدوق حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان افـزود: بـا توجه به هـدف گـذاری افزایش سـرمایه 
هفـت میلیـارد تومانـی ظـرف برنامه 5 سـاله، مقرر شـد در این مرحله، سـرمایه 
صنـدوق دو میلیـارد تومـان افزایـش یابـد کـه در این راسـتا تصمیم بر آن شـد 
تـا عـاوه بـر انتقـال سـهام تعاونـی هـا، درج آگهـی به منظـور جذب سـرمایه 

گـذار نیز انجام شـود. 

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
افتتاح دامداری گوسفند داشتی در فراشبند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از افتتـاح طـرح دامداری گوسـفند 
داشـتی 250 راسـی در منطقـه آبنیلـو ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فراشـبند، بیـژن نادرپور 
گفـت: ایـن طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر 6 میلیـارد ریـال از محـل تسـهیات 
توسـعه پایدارروسـتایی و بـا مشـارکت متقاضی اجرا شـد که یکـی از چهار طرح 

دامـداری صنعتـی برخـوردار از ایـن منابع اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح 10نفـر بـه طـور مسـتقیم و غیـر 

مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهنـد شـد.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
برپایی نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی 

در فراشبند
کارشـناس اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
از برپایـی نمایشـگاه سـه روزه محصـوالت تولیـدی تعاونـی ها و دسـتاوردهای 

صنـدوق خـرد زنان روسـتایی در ایـن شهرسـتان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، سـمیه 
سـلطانی تصریـح کـرد: ایـن نمایشـگاه بـا هدف آشـنایی مـردم با کسـب وکار 
خانگـی، ایجـاد بازارفـروش بـرای تولیـدات آن ها، معرفـی محصول سـالم و به 

اشـتراک گذاشـتن اطاعـات وتجربیـات افراد برگزار شـد.
وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه محصـوالت کشـاورزی وتولیدات خانگـی ازجمله 
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شـیرینی هاي  و  هـا  نـان  و  شـوریجات  ترشـیجات،  انـواع  دسـتی،  صنایـع 
خانگـی، عروسـک هاي بافتنـی، زیـور آالت و گل هـاي زینتـی در معرض دید 

بازدیدکننـدگان قـرار داده شـد.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر؛
کلنگ زنی مجتمع سردخانه ای 2هزارتنی 

در فراشبند

مدیرجهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از کلنگ زنی مجتمع سـردخانه ای 2 
هزارتنـی شـرکت تعاونی چهارفصل عرشـیا در شـهرک صنعتی این شهرسـتان 

خبرداد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور در آییـن کلنـگ زنـی ایـن طـرح در نهمیـن روز از دهـه مبـارک فجر 
گفـت: ایـن طرح بـا اعتبـاری بالغ بـر70 میلیارد ریـال در زمینی به مسـاحت 6 

هـزار متـر مربـع اجرا خواهد شـد. 
در ایـن آئیـن افشـون معـاون اقتصادی اسـتانداری فـارس، احد فتوحـی رئیس 
فرمانـدار و  هیـات مدیـره و معـاون شـهرک هاي صنعتـی، صـادق فروغـی 

اعضـای شـورای اداری شهرسـتان فراشـبند حضـور داشـتند. 

اجرای طرح هویت گذاری دام هاي سبک وسنگین 
اجـرای طـرح پـاک گـذاری  از  فراشـبند  مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
دام هـاي ایـن شهرسـتان خبـرداد و گفـت: پنـج اکیـپ عملیـات پـاک کوبی 

می دهنـد. انجـام  را 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور تصریـح کـرد: تاکنـون تعـداد 20هـزار راس دام سـبک و500 راس دام 

سـنگین پـاک کوبی و هویت گذاری شـده اسـت.
وی؛ دسـتیابی بـه آمـار واقعـی دام کـه زیـر بنـای کاراقتصـادی در تولیـدات 

دامی اسـت را از مزایـای ایـن طـرح برشـمرد و افـزود: اسـتقرار نظـام صحیـح 
بهداشـتی بـه منظـور ارتقـای کیفـی تولیـدات، تسـهیل در پـردازش توزیـع 
نهاده هـاي دامـی و برنامـه ریـزی بـه منظـور تولیـد علوفـه مـورد نیـاز دام بـر 
اسـاس آمـار کشـور و کنترل بازار برای دسترسـی بـه میزان عرضـه و تقاضای 

تولیـدات دامـی از دیگـر مزایـای ایـن طرح اسـت.

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

پیش بینی افزایش تولید محصوالت شتوی
در فسا
جهـاد  مدیریـت  برنامـه  و  طـرح  مسـئول 
کشـاورزی فسـا بـا اشـاره بـه افزایـش 6 
برابـری میـزان بارندگـی نسـبت بـه مـدت 
ایـن  در  زراعـی گذشـته  در سـال  مشـابه 
شهرسـتان گفـت: این موضـوع نوید بخش 
افزایـش تولیـد محصـوالت شـتوی اعم از 

گنـدم، جـو و کلـزا اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان فسـا، حسـینعلی طالبـی افـزود: درسـال زراعـی جـاری 
تاکنـون ایـن شهرسـتان شـاهد بیـش از270 میلیمتـر نـزوالت جوی بـوده که 

ایـن موضـوع موجـب افزایـش سـطح زیر کشـت محصـوالت زراعی شـد.
بـه گفتـه وی بیـش از 9500 هکتـار گندم آبـی، بیش از 5000 هکتـار جو آبی، 
2300 هکتـار جـو دیـم و 2030 هکتـار کلـزا در این شهرسـتان به زیر کشـت 

رفته اسـت. 
وی تصریـح کـرد: این میـزان بارندگی باعـث آبگیری کامـل پروژه هاي تغذیه 
مصنوعـی و تقویـت سـفره هاي آب زیر زمینی شـده که بهبـود عملیات زراعی 

در طـول دوره کشـت را به دنبال دارد. 
طالبـی بـا اشـاره بـه اینکـه دو عامل دمـا و رطوبـت اثر قابـل توجهی بـر بروز 
عوامـل بیمـاری زا دارد، افـزود: در سـال جـاری شـرایط جهـت اپیدمی شـدن 
عوامـل بیمـاری فراهم و الزم اسـت بهره بـرداران به این موضوع توجه داشـته 

باشند. 

روز مزرعه در فسا برگزار شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از برگـزاری روز مزرعـه بـا موضـوع 
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تغذیـه و زوال مرکبـات خبـر داد. 
فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
ناصـر انصـاری گفـت: روز مزرعـه فرصتـی بـرای انتقـال دانـش و جدیدتریـن 

اسـت. کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران  بـه  تحقیقاتـی  یافته هـاي 
ایـن مقام مسـئول افـزود: در روز مزرعه کارشناسـان و باغداران بـا عائم زوال 
ماننـد ضعف شـدید درختـان، تاخیر در رشـد بهاره، بـروز عائم کمبـود عناصر 

غذایی در برگ ها و خشـک شـدن سرشـاخه ها آشـنا شـدند. 
بـه گفتـه وی، عارضـه زوال مرکبـات قریب به یک دهه اسـت که در بسـیاری 
از باغ هـاي اسـتان فـارس بـروز کـرده و زنـگ خطر مـرگ تدریجـی درختان 

مرکبـات را بـه صدا درآورده اسـت.
انصـاری تصریـح کـرد: در روز مزرعـه، بهتریـن زمـان کـود دهـی در مرکبات 
قبـل از فصـل بهـار و بهتریـن شـکل کود دهـی به صـورت چالکـود یا پخش 
سـطحی و زیـر و رو کـردن خاک عنوان شـد که در آبیاری قطـره ای کودهای 

فسـفره و پتاسـه بـه صورت دسـتی و کـود ازته همـراه آب داده می شـود.

ترویج کاشت زیتون در فسا
مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از برگـزاری کارگاه 
آموزشـی زیتـون خبـر داد و گفـت: ایـن کارگاه بـه منظـور آمـوزش و ترویـج 
روش هـاي صحیـح کاشـت، داشـت، برداشـت و معرفـی ارقـام جدیـد زیتـون 

شد.  تشـکیل 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، امین 
امینـی افـزود: از آنجایـی کـه ارقـام دو منظـوره را می تـوان در صنایـع روغـن 

کشـی و کنسـروی اسـتفاده کرد از این رو در برنامه هاي ترویجی کاشـت ارقام 
دو منظـوره توصیـه و حمایت می شـود. 

ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: سـطح زیـر کشـت زیتـون در فسـا بالغ بـر 700 
هکتـار بـوده کـه ارقـام غالب شـامل فیشـومی و کنسـروالیا اسـت کـه میانگین 

تولیـد ایـن محصـول در شهرسـتان چهـار تـن در هکتار اسـت. 
وی تصریـح کـرد: متقاضیـان جهـت تهیـه نهـال می تواننـد به نهالسـتان هاي 
مجـوز دار کـه مـورد تاییـد مدیریـت جهاد کشـاورزی هسـتند مراجعـه نمایند. 

ایـن کارگاه آموزشـی بـا حضور انصاری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، 
هوشـمند محقـق ایسـتگاه تحقیقات، جمعی از کارشناسـان سـتادی، مسـئولین 
پهنه هـاي مراکـز جهـاد کشـاورزی، زیتـون کاران و دیگـر بهره بـرداران عاقه 

منـد بـه کاشـت زیتون برگزار شـد.

توسعه کشت گندم با کف کار در فسا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از سـهم 30 درصـدی کشـت گندم به 

روش کـف کار در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری گفـت: بیـش از 3 هزار هکتار از کشـت گندم این شهرسـتان در بخش 

شـیبکوه بـه روش کف کار انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ سـطح زیر کشـت گنـدم در فسـا بالغ بـر 9500 هکتار اسـت که 
پیـش بینـی می شـود بیـش از 50هـزار تـن محصـول از ایـن مـزارع برداشـت 

. د شو
انصـاری تصریـح کـرد: از محاسـن کـف خط کار می تـوان به شستشـوی نمک 
حاصـل از آبیـاری قبـل، جلوگیـری از افزایش شـوری خاک، باال بـردن راندمان 
آبیـاری و کـود دهـی، باالبـردن تنـاژ تولیـدی و ممانعـت از فرسـایش آبـی در 

هنـگام آبیـاری در زمین هایـی کـه دارای شـیب تند اسـت اشـاره کرد. 
وی افـزود: تعـداد 54 دسـتگاه کـف کار و خطـی کار در شهرسـتان فسـا موجود 
می باشـد کـه عمـده کـف کار هـا بـا بیلچـه 60 سـانتی متـر و عـرض کار 2.5 

متر اسـت. 
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
7 طرح صنایع کشاورزی در قیروکارزین 

بهره برداری شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از بهره برداری هفـت طرح انبار 
داری و نگهـداری محصـوالت کشـاورزی، سـردخانه ثابـت و بسـته بندی خرما 
در ایـن شهرسـتان بـا حضور سـید احمد احمـدی زاده معاون سیاسـی، امنیتی و 

اجتماعی اسـتانداری فـارس خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در مراسـم افتتـاح هـم زمان ایـن طرح هـا در چهارمیـن روز از 
دهـه مبـارک فجـر گفـت: بـا راه انـدازی ایـن واحـد هـا 3300 تن بـه ظرفیت 
سـاالنه صنایـع بخـش کشـاورزی شهرسـتان افـزوده شـده کـه زمینه اشـتغال 

بـرای 30 نفـر نیـز فراهم می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: به منظـور احداث ایـن واحد هـا بیـش از 54 میلیارد 
ریـال سـرمایه گـذاری صـورت پذیرفتـه کـه 19میلیـارد ریـال آن از طریـق 
تسـهیات ارزان قیمـت توسـط بانـک کشـاورزی از منابع صندوق توسـعه ملی 

بـه متقاضیـان پرداخت شـده اسـت. 
همتـی بـا اشـاره به ضـرورت توسـعه صنایـع تبدیلی بـه منظور افزایـش ارزش 
افـزوده در تولیـد محصـوالت کشـاورزی تصریـح کـرد: ایـن موضوع تـا کنون 
مغفـول بـوده اسـت امـا با بسـتر سـازی هاي انجـام شـده همچون تسـهیل در 
صـدور مجوز هـاي تاسـیس ایـن امـر در قیروکارزیـن رشـد صعـودی بـه خود 

اسـت.  گرفته 
ایـن  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شهرسـتان بـزرگ تریـن تولیـد کننـده خرمـا و لیموشـیرین در اسـتان فـارس 
اسـت، بیـان کـرد: در قیروکارزین سـاالنه بیـش از نیم میلیون تـن محصوالت 
باغـی و بالـغ بـر 240 هـزار تن محصـوالت زراعی تولید می شـود کـه ثبات در 

تولیـد تنهـا بـا گسـترش صنایـع ویـژه کشـاورزی مقدور می شـود.
بـه گفتـه وی، مناسـب تریـن تسـهیات بـه حـوزه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی 
اختصـاص دارد کـه ایجـاد آن عـاوه بـر ارزش افـزوده از ضایعـات محصوالت 

جلوگیـری، بـه مانـدگاری محصـول کمـک و تولیـد را رونـق می بخشـد. 
الـه  روح  جمعـه،  امـام  اکبـری  الـه  عنایـت  کریمی فرمانـدار،  محمـد  علـی   
بهرامی مدیـرکل امـور عشـایر فـارس، امیـر اسـامی مدیر آب و خـاک و امـور 

فنـی مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و اعضـای شـورای اداری 
شهرسـتان قیروکارزیـن احمدی زاده را در افتتاح این طـرح همراهی می کردند. 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
انتقال آب به اراضی قیروکارزین با فاینانس داخلی

فنـی  امـور  و  خـاک  و  آب  مدیـر 
مهندسـی سـازمان جهاد کشاورزی 
طـرح  تصویـب  از  فـارس  اسـتان 
انتقـال آب بـه اراضـی قیروکارزیـن 
بـا فاینانـس داخلـی در وزارت جهاد 
کشـاورزی خبـر داد و گفـت: ایـن 
طـرح بـرای اولیـن بـار در کشـور 
طراحـی،  و  می شـود  اجرایـی 
آن  مالـی  تامیـن  و  اجـرا  سـاخت، 

توسـط سـرمایه گـذار داخلـی انجـام خواهـد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
امیـر اسـامی در سـفر بـه این شهرسـتان افـزود: طرح انتقال آب سـد سـلمان 
فارسـی بـه اراضـی قیروکارزین در سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور در 
حـال بررسـی اسـت و پـس از تائیـد بـه منظـور تضمیـن فاینانـس داخلـی بـه 

شـورای اقتصاد ارسـال خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود در ابتـدای سـال آینده 
عملیـات اجرایـی فـاز نخسـت ایـن طـرح که مربـوط به خطـوط اصلـی انتقال 

آب اسـت در سـه هـزار هکتـار از اراضـی آغـاز و بـه مرحله اجرا برسـد. 
وی بیـان کـرد: کشـاورزی شـدیدا به آب وابسـته بـوده و هرگونـه برنامه  ریزی 
بـرای توسـعه در ایـن بخـش منـوط بـه مدیریـت درسـت منابـع آبـی و تأمین 
منابـع جدیـد در ایـن بخش اسـت لذا در فـاز دوم انتقـال آب ده هـزار هکتار از 
اراضـی دشـت هاي قیـر، علـی آبـاد، افـزر و الغـر تحـت پوشـش شـبکه هاي 

فرعـی آبیـاری قـرار می گیرد. 
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا تبییـن رویکـرد افزایـش راندمـان و بهبـود بهـره وری در آب اظهـار کـرد: 
سـاخت و اسـتفاده از شـبکه هاي لولـه ای )GRP( بـرای انتقـال آب و تجهیـز 
اراضـی بـه سیسـتم هاي آبیـاری تحت فشـار در این طـرح مد نظر قـرار گرفته 

و جایگزیـن کانال هـاي رو باز شـده اسـت. 
بنـا بـه اظهـار کارشناسـان؛ فاینانـس به تامیـن منابع مالـی یا خریـد تجهیزات 
طرح هـاي تولیـدی یک پـروژه فاینانـس گفته می شـود، البته عاوه بـر تامین 
منابـع مالـی و خریـد تجهیـزات، ارائـه خدمـات فنی و مهندسـی پـروژه ها نیز 

شـامل فاینانس می شـود. 
کشـاورزی و باغـداری مهم تریـن فعالیت اقتصادی و اشـتغال زا در قیروکارزین 
اسـت و اجـرای طـرح انتقـال آب سـد سـلمان فارسـی بـه اراضـی بـه وسـیله 
لوله هـاي GRP بـزرگ تریـن آرزوی کشـاورزان و مهم ترین اقـدام ممکن در 
راسـتای کاهـش برداشـت از منابع آب زیـر زمینی و جلوگیری از خسـارت هاي 

می باشـد. طبیعی 
قیروکارزین در 169 کیلومتری جنوب غربی شیراز واقع شده است.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
احداث فاز 4 کانال پایاب سد سلمان فارسی 

اجرایی شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـاز طرح احداث فـاز چهار 
کانال هـاي درجـه 3 و 4 پایاب سـد سـلمان فارسـی خبـر داد و گفـت: پیمانکار 
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ایـن طـرح زیـر بنایـی مشـخص و عملیـات اجرایـی آن در روز هاي آتـی آغاز 
می شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در آئیـن کلنـگ زنی سـاخت ایـن طـرح در چهارمیـن روز دهه 
مبـارک فجـر کـه بـا حضور سـید احمـد احمـدی زاده معـاون سیاسـی، امنیتی 
و اجتماعـی اسـتانداری فـارس برگـزار شـد، افـزود: اعتبـار اولیه ایـن طرح 11 
میلیـارد ریـال و بـرآورد حجـم عملیـات عمرانـی به طول یـک کیلومتـر کانال 

سـنگ و سـیمان است. 
چهـار  فـاز  از  بهره بـرداری  و  اتمـام  بـا  کـرد:  تصریـح  مسـئول  مقـام  ایـن 
کانال هـاي پایـاب سـد سـلمان فارسـی 900 هکتـار از اراضـی آبادی هـاي 
بیـان، عزیـز آبـاد، منصـور آبـاد و جـورکان از شـبکه هاي آبیـاری و زهکشـی 

مـدرن بهـره منـد می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت تجهیز و نوسـازی اراضی کشـاورزی اظهار کـرد: فاز 
3 کانال هـاي پایـاب بـا پیشـرفت فیزیکـی 85 درصـد در دسـت احداث اسـت 

کـه پیـش بینـی می شـود تـا پایان سـال بـه بهره برداری برسـد. 
بـه گفتـه وی، دشـت کارزیـن بـا چهـار هـزار هکتـار اراضـی بـه وسـیله 70 
کیلومتـر کانال هـاي مختلـف بایـد مشـروب شـود که تـا کنـون 13 کیلومتر از 
آن توسـط وزارت نیـرو و 9 کیلومتـر توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی احـداث و 

بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت.
 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کرد: تخصیـص اعتبارات 
عمرانـی از منابـع مختلـف بـه طرح هـاي آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی 
از مهـم تریـن نیاز هـاي کشـاورزان شهرسـتان اسـت کـه می توانـد موجـب 
افزایـش بهـره وری آب و بهبـود راندمـان تولیـد محصوالت کشـاورزی شـود. 
در مراسـم آغـاز عملیـات اجرایی سـاخت فـاز 4 کانال هاي پایاب سـد سـلمان 
فارسـی علـی محمـد کریمی فرمانـدار، عنایـت اله اکبـری امام جمعـه، روح اله 
بهرامی مدیـرکل امـور عشـایر فـارس، امیـر اسـامی مدیر آب و خـاک و امور 
فنی مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس و دیگر اعضای شـورای اداری 

شهرسـتان احمـدی زاده را همراهی کردند. 

برداشت پنبه از مزارع قیروکارزین آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره بـه اینکـه خودکفایی 
در محصـول پنبـه از جمله سیاسـت هاي وزارت جهاد کشـاورزی اسـت، گفت: 

برداشـت پنبـه از سـطح 40 هکتـار از مزارع قیروکارزین آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: عملیات برداشـت پنبـه از هفته آغازین بهمن ماه شـروع 
شـده اسـت کـه پیش بینی می شـود بیـش از 120 تـن پنبه وش از ایـن مزارع 

حاصـل و تحویـل مراکز خرید شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه خشکسـالی هاي اخیـر و لزوم 
تغییـر الگـوی کشـت بـه سـمت کاشـت گیاهـان کـم آب بـر، زراعـت پنبه از 

برنامه هـاي قابـل توسـعه در مـزارع شهرسـتان قیروکارزیـن اسـت.

بـه گفتـه وی، کاشـت پنبـه بـه دلیـل اشـتغال زایی مناسـب و همچنیـن تامین 
خـوراک صنایـع نسـاجی از ارزش و اهمیـت باالیـی در بین محصـوالت زراعی 
برخـور دار اسـت و بـا توجـه بـه نیـاز آبی کـم و بـه دلیـل مقاومت قابـل توجه 

ایـن محصـول در مقابـل آفـات و امـراض بسـیار مورد توجه اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین ابراز کـرد: امیدواریم بـا اقدامات 
ترویجـی و برگـزاری کار گاه هـاي آموزشـی در سـنوات آتـی شـاهد افزایـش 
سـطح زیـر کاشـت محصـوالت زراعـی کـم آب بر صنعتـی ماننـد کلـزا و پنبه 

شیم.  با
در قیروکارزیـن بیـش از 40 محصول زراعی در سـطح قریب بـه 16 هزار هکتار 

کاشـته می شود. 

رشد 3 برابری دیم کاری در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به بارش هاي مناسـب 
جـوی سـال زراعـی جـاری در ایـن شهرسـتان گفت: سـطح زیر کشـت گندم و 

جـو دیـم نسـبت به سـال گذشـته افزایش بیش از سـه برابـری دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: با آغـاز بهمن ماه کاشـت گنـدم و جو در این شهرسـتان 
بـه پایـان رسـیده و بر اسـاس آمار هـاي حاصـل از پایش مناطـق مختلف بیش 
از 252 هکتـار گنـدم دیـم و بالـغ بر 2300 هکتار جو دیم کشـت شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: سـطح زیـر کشـت گنـدم در قیروکارزین بیش 
از 3500 هکتـار اسـت که عملیات کاشـت در 60 درصد از سـطح ایـن مزارع به 

شـکل مکانیزه انجام شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی، کاهـش تا 50 درصـد در مصرف بـذر، افزایش کیفیـت محصول، 
ارتقـا راندمـان آبیـاری و کاهـش ضایعـات در فصـل برداشـت از مهـم تریـن 

مزایـای کشـت مکانیـزه محصـوالت زراعی اسـت. 
همتـی اظهـار کـرد: 443 تن انـواع بذور گواهی شـده گندم شـامل ارقام چمران 
2، مهرگان و سـیروان توسـط شـرکت هاي تعاونـی و عاملیـن بخش خصوصی 
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در بیـن کشـاورزان توزیـع و مابقی بذور مـورد نیاز از محل خـود مصرفی تامین 
است. شده 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بیان کرد: اراضی این شهرسـتان 
در 18 پهنـه تقسـیم بنـدی و تفکیـک شـده اسـت کـه مراحل کاشـت، داشـت 
و برداشـت محصـوالت کشـاورزی توسـط مدیـران هـر پهنـه دقیقـا مدیریت و 

می شـود.  کنترل 
وی ابـراز کـرد: گنـدم کاران بـه منظـور فراهـم شـدن امـکان خریـد تضمینی 
محصـول در فصـل برداشـت بایـد نسـبت به اعـام دقیـق اطاعات فـردی و 
ثبـت آن در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی و مدیریـت داده هـاي کشـاورزی اقدام 

 . کنند
همتـی اعـام کـرد: بـا توجـه بـه احتمـال بـروز حـوادث غیـر مترقبـه ماننـد 
بـرای  جبـران خسـارت  مرجـع  تنهـا  طوفـان  و  تگـرگ  سـیل،  سـرمازدگی، 
کشـاورزان صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی اسـت لـذا بـا مراجعـه بـه 
شـرکت هاي بیمـه گـر و عقـد قـرار داد بیمـه هزینـه تولیـد، امنیـت تولیـد در 

مـزارع خـود را تضمیـن کننـد. 
پیـش بینـی می شـود در پایـان فصل برداشـت بیـش از 15 هزار تـن محصول 
از مـزارع گنـدم و جـو شهرسـتان قیروکارزیـن تولیـد و تحویـل مراکـز خریـد 

شـود.  تضمینی 

افزایش 38 درصدی کاشت کلزا در قیروکارزین
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین ضمـن اعام پایان کاشـت کلزا 
در این شهرسـتان گفت: با اقدامات انجام شـده در این مدیریت سـطح کاشـت 
دانـه روغنـی کلزا نسـبت به سـال گذشـته 38 درصـد افزایش یافتـه و به 581 

هکتار رسـیده است. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: بیـش از 96 درصـد از عملیـات کاشـت کلـزا بـه صورت 
مکانیـزه و بـا بـذر اصـاح شـده رقم هایـوال 50 انجام کـه در یک صـد هکتار 

از اراضـی زیـر کشـت آبیـاری تحت فشـار نیز اجرا شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: پیـش بینی می شـود در فصل برداشـت بیش 
از 1200 تـن دانـه روغنـی کلـزا از کشـاورزان قیروکارزینـی خریـداری و بـه 

کارخانه هـاي روغـن کشـی تحویـل داده شـود.
بـه گفتـه وی؛ افزایـش کیفیـت عملیـات زراعـی مانند بسـتر سـازی مناسـب، 
کاشـت بـه موقـع، تامیـن بذر سـازگار با اقلیـم منطقه، مبـارزه به موقـع با علف 
هـرز و تامیـن سـریع کود هاي شـیمیایی در افزایـش عملکرد مـزارع کلزا موثر 

خواهـد بود. 

همتـی اظهـار کـرد: برگـزاری کاس هـاي ترویجـی، دیدار هـاي چهـره بـه 
چهـره بـا کشـاورزان، اختصـاص شـرایط ویـژه ماننـد پرداخـت تسـهیات در 
گـردش سـلف کلـزا، تصویـب نـرخ خریـد تضمینـی مناسـب، بهبـود شـرایط 
بیمه گری محصول کلزا و احسـاس مسـئولیت کشـاورزان در کاهش وابسـتگی 
بـرای تولیـد روغـن خوراکی بـه خـارج، از دالیل عمده افزایش سـطح کاشـت 

ایـن محصول اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کـرد: مشـورت گرفتن از 
کارشناسـان پهنه هـاي کشـاورزی، تغذیـه بهینـه بـا کاربـرد کودهـای اوره و 
سـولفات آمونیـم "در مرحلـه غنچـه دهی" در افزایـش محصـول و کیفیت دانه 

بسـیار موثـر اسـت و می توانـد تـا یـک تـن محصـول را افزایـش دهد. 
خسـارت عوامـل غیـر مترقبـه از جمله سـیل و سـرما زدگـی برای کشـت کلزا 
محتمـل اسـت از ایـن رو کشـاورزان بـا مراجعه بـه دفاتر شـرکت هاي خدمات 

بیمـه محصـوالت کشـاورزی محصول خـود را در برابـر خطرات بیمـه نمایند.

پهپاد سمپاش در قیروکارزین به پرواز در آمد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از پرواز پهپاد سـمپاش در مزارع 
گنـدم و کلـزای ایـن شهرسـتان برای اولیـن بار خبـر داد و گفـت: در این پرواز 
مـزارع بـا سـموم علـف کـش و زیـر نظـر کارشناسـان و با حضـور تعـدادی از 

کشـاورزان سمپاشـی شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افزود: اسـتفاده از این پهپـاد و نمایش توانمندی آن در راسـتای 
ترویـج بـکار گیری فـن آوری هاي نوین در کشـاورزی شهرسـتان انجام شـده 

است. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: کاهش مصرف سـم، صرفـه جویـی در آب، 
کاهـش نیروی انسـانی مورد نیـاز، پیشـگیری از آلودگی هاي زیسـت محیطی، 
کاهـش خسـارت لـه شـدگی ناشـی از حذف تـردد ماشـین آالت کشـاورزی و 
بـه طـور کلـی کاهش هزینـه تولید محصـول از مهم تریـن مزایای اسـتفاده از 

می باشـد.  پهپادها 
بـه گفتـه وی، بعضـا افزایـش اثـر بخشـی سـموم و هدفمند شـدن آن، کاهش 
زمـان مـورد نیـاز و توجـه بـه سـامت اپراتور هاي سمپاشـی از دیگر محاسـن 

اسـتفاده از پهپـاد در سمپاشـی مزارع اسـت. 
همتـی بـا اشـاره بـه وجـود پهپاد هـاي مختلـف در بـازار گفـت: جدیـد تریـن 
انـواع پهپاد هـاي سـمپاس مجهز بـه موقعیت یاب هـاي جهانی بـوده و امکان 
شناسـایی موقعیت اراضی کشـاورزی را داشـته و با دقت فراوان و هم پوشـانی 

دقیـق اقـدام به انجـام عملیـات می کنند. 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با تشـویق کشـاورزان در استفاده 
از ایـن فـن آوری هـا در مـزارع بـه منظـور افزایـش تولیـد و کاهـش هزینـه 
هـا، بیـان کـرد: کشـاورزان عاقـه منـد به خریـد پهپاد پـس از گذرانـدن دوره 
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آموزشـی الزم و سـپری کـردن مراحـل ویـژه می توانند از تسـهیات کم بهره 
بـرای خریـد دسـتگاه بهره مند شـوند. 

وی توصیـه کـرد: کشـاورزان متقاضی سمپاشـی مزارع با اسـتفاده از پهپاد پس 
از مشـورت و اخـذ راهنمایـی الزم از کارشناسـان جهـاد کشـاورزی نسـبت بـه 

عقـد قـرار داد بـا شـرکت هاي مجـری و انجـام عملیات مبـادرت کنند. 
همتـی اظهـار کـرد: اسـتفاده از پهپـاد در سمپاشـی یـا محلـول پاشـی بـاغ ها 

مقـرون بـه صرفـه نیسـت و در حـال حاضـر توجیـه اقتصادی نـدارد. 
پـرواز پهپـاد ها با کاربرد کشـاورزی تحت نظـارت مرکز سـاماندهی پهپادهای 
غیـر نظامی کشـور و کار گـروه پهپـاد اتحادیـه صنایـع هوایی و فضایـی ایران 

است.
قیروکارزیـن بـا بیـش از 15 هزار هکتـار مـزارع کشـاورزی در 169 کیلومتری 

جنـوب غربی شـیراز واقع اسـت. 

قیروکارزین پیشتاز جذب تسهیالت زنجیره تولید 
گوشت قرمز

رئیس اداره امور عشـایر شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به پرداخت تسـهیات 
زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز به عشـایر اسـتان فارس گفـت: جامعه عشـایری 
عنـوان  بـه  اولیـه،  سـهمیه  جـذب  درصـد   158 بـا  قیروکارزیـن  شهرسـتان 

شهرسـتان برتـر و پیشـتاز در زمینـه جـذب این تسـهیات اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد جـواد بهـی افـزود: ایـن اداره پـس از تکمیـل پرونـده متقاضیـان واجد 
شـرایط، آنـان را بـه بانـک کشـاورزی معرفـی کـه بر اسـاس آخریـن گزارش 
جـذب تسـهیات بـا توجه به همـکاری شـعب بانـک کشـاورزی، قیروکارزین 

حائـز رتبـه یک می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: سـهمیه اولیـه شهرسـتان قیروکارزیـن در 
تسـهیات مذکـور 17 میلیـارد ریـال در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه بـه علـت 
کثـرت متقاضیـان و بـا رایزنی هـاي بـه عمـل آمـده و موافقـت اداره کل امور 

عشـایر فـارس اعتبـارات بـه بیـش از 70 میلیـارد ریـال افزایـش یافـت.
بهـی اظهـار کـرد: در راسـتای بهره منـدی عشـایر از اعتبارات صندوق توسـعه 
پرداخـت  عشـایری،  جامعـه  تولیدکننـدگان  از  حمایـت  و   1398 سـال  ملـی 
تسـهیات سـرمایه در گـردش پرواربنـدی دام عشـایر بـا هـدف اصـاح نژاد، 
افزایـش بهـره وری زنجیـره تامین و تولید گوشـت قرمز سـالم و ارتقای سـطح 
معیشـت خانوارهای عشـایری در دسـتور کار سـازمان امور عشـایر کشور است.

رئیـس اداره امـور عشـایر شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بر اهمیـت اجرای 
صحیـح طـرح زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز، تحقـق اهـداف پیش بینی شـده 
و کارایـی و اثـر بخشـی آن گفـت: عشـایری کـه تاکنـون موفـق بـه جـذب 
تسـهیات فـوق نشـده انـد از سـهمیه سـنوات آینـده بهـره منـد خواهند شـد. 
ایـن تسـهیات بـا نـرخ کامـزد ده درصـد و دوره بـاز پرداخـت یکسـاله بـرای 
تولیـد گوشـت قرمـز در طـول برنامـه ششـم توسـعه از محـل صندوق توسـعه 

ملـی تامیـن و بـه متقاضیـان عشـایری پرداخـت می شـود. 

کنترل خردل وحشی در کلزا 
نوید بخش توسعه کشت

دسـتورالعمل  تهیـه  از  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بومی مدیریـت و کنتـرل علـف هـرز خـردل وحشـی در مـزارع کلـزا تـو سـط 

داد.  خبـر  ایـن شهرسـتان  نباتـات  حفـظ  کارشناسـان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: علف هرز خردل وحشـی در مـزارع یکـی از اصلی ترین 
موانـع توسـعه کشـت کلـزا بوده کـه سمپاشـی آن با سـم " گل" به میـزان 40 

تـا 50 سـی سـی در هکتار بـا سـمپاش "توربوالینر" موثر واقع شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از این سـم در مرحله رشـدی هشـت 
تـا ده برگـی کلـزا، افـزود: بـا توجـه به نوع سـمپاش مـورد اسـتفاده تاثیر سـوء 
سـم گل بـر روی کلـزا بـه حداقـل میـزان ممکـن رسـیده و صرفـًا در بعضی از 

بوته هـاي گیـاه کلـزا مشـاهده می شـود. 
بـه گفتـه وی، در ایـن آزمایـش علـف هـرز پنیـرک نیـز به خوبـی کنتـرل و از 

بیـن رفته اسـت. 
همتـی تصریـح کرد: ایـن آزمایش در بزرگتریـن مزرعه کلزای اسـتان فارس به 

مسـاحت 106 هکتار در قیروکارزین طراحی و اجرا شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهـار کـرد: رعایـت مسـائل 
مدیریتـی در کاشـت محصـول ماننـد اسـتفاده از میـزان بذر توصیه شـده " سـه 
تـا چهـار" کیلوگـرم در هکتـار و تراکـم مناسـب بوتـه در مزرعـه در مثمر بودن 

سمپاشـی علیـه خـردل وحشـی تاثیر بـه سـزایی دارد. 
وی ابـراز کرد: سـطح کلـزا در قیروکارزین بـا بیش از 30 درصد افزایش نسـبت 
بـه سـال گذشـته بـه 588 هکتـار رسـیده اسـت که بـا توجه بـه نتایـج حاصل 
از ایـن آزمایـش پیـش بینـی می شـود در سـنوات آتی افزایش بیشـتری داشـته 

باشد. 
علـف کـش گل یـا اکسـی فلورفـن عمدتـا از طریـق اندام هـاي هوایـی گیاه و 
مقـداری نیـز توسـط ریشـه جذب شـده و سـبب ایجـاد کلـروز، نکروز، خشـک 
شـدن اندام هـاي علـف هـرز و در نهایـت مرگ آن می شـود که ایـن عائم در 

شـرایط شـدت نـور سـریع تـر روی می دهد. 

اولویت تخصیص کود یارانه دار به مزارع
گندم و کلزا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه اینکـه کودهـای 
یارانـه ای بـا قیمتـی کمتـر نسـبت بـه بـازار آزاد در اختیـار کشـاورزان قـرار 
می گیـرد، گفـت: اولویـت تخصیص کودهـای شـیمیایی یارانه دار بـرای مزارع 

گنـدم آبـی و کلـزای آبی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: با ثبت آمار سـطح زیر کشـت گنـدم و کلزای کشـاورزان 
در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی و مدیریـت داده هـاي کشـاورزی، مشـمولین 
می تواننـد بـرای دریافـت سـهمیه تخصیصـی بـه واحـد توزیـع مراکـز جهـاد 

کشـاورزی مراجعـه کنند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه مصـرف کود هـاي شـیمیایی تاثیـر به 
سـزایی در افزایـش محصول هـاي زراعـی به ویـژه گنـدم و کلـزا دارد، تصریح 
کـرد: در صـورت تامیـن و بر طرف شـدن نیاز کـودی مزارع کلـزا و گندم "آبی" 

بـه مـزارع دیـم این محصـوالت نیـز سـهمیه اختصـاص می یابد. 
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر بـه منظـور تامین نیاز کـودی مـزارع صیفی جات 
سـهمیه ای در نظـر گرفته نشـده اسـت.  همتی اظهـار کرد: توزیع نهـاده ها در 
ایـن مدیریـت با اسـتفاده از اطاعات سـامانه جامـع پهنه بندی و بـه کار گیری 
سـامانه تحـت وب توزیـع نهاده هـاي مدیریت جهـاد کشـاورزی قیروکارزین با 
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دقـت انجـام و دقیقا رصد می شـود. 
وی از انـواع کود هـاي اوره، سـوپر فسـفات تریپـل، دی آمونیـوم فسـفات و 

سـولفات پتاسـیم بـه عنـوان مهـم تریـن کود هـاي یارانـه ای نـام بـرد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کـرد: سـهمیه هاي مورد 
نیاز شهرسـتان توسـط 6 شـرکت تعاونـی تحت پوشـش اداره تعاونی روسـتائی 

و 6 عامـل پخـش خصوصـی تهیـه و توزیع می شـود. 
بـاال بـودن قیمـت نهـاده هـا و پائیـن بـودن نـرخ کارمـزد توزیـع آن بـرای 
شـرکت ها و عامل هـاي بخـش خصوصـی از مهـم تریـن دالیـل عـدم رغبت 

توزیـع کننـدگان بـه فعالیـت بیشـتر در ایـن بخـش اسـت. 

آمارگیری هزینه تولید در قیروکارزین آغاز شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغاز طرح آمارگیـری از هزینه 
تولیـد محصـوالت عمـده زراعـی در این شهرسـتان هم زمان با سراسـر کشـور 

داد.  خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: ایـن طـرح توسـط مدیـران پهنـه در 19 روسـتا و آبادی 
ایـن شهرسـتان اجـرا و تا پایـان بهمن ماه ادامـه دارد که اطاعـات جمع آوری 
شـده بـراي برنامـه ریزي هـاي کوتاه مدت و بلنـد مدت در اختیـار وزارت جهاد 

کشـاورزي قرار مـي گیرد. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اهمیـت بـرآورد هزینه هـاي انجام شـده برای 
اقتصـادی  ارزیابـی  و  قیمـت گـذاری  محصـوالت مختلـف در سیاسـت هاي 
محصـوالت کشـاورزی، افـزود: ایـن طـرح هرسـاله در کل کشـور بـا مراجعـه 
مسـتقیم بـه بهره برداری  هـاي نمونـه و از طریـق مصاحبه حضـوری و تکمیل 

پرسـش  نامه هـاي مربوطـه انجـام می شـود. 
همتـی تصریـح کـرد: هـدف از اجـرای طـرح آمـار گیـری از هزینـه تولیـد 
محصـوالت زراعـی بـرآورد هزینـه تمـام شـده یـک کیلوگـرم از محصـوالت 
زراعـی، بـرآورد متوسـط هزینـه یـک هکتـار از محصـوالت زراعی بـه تفکیک 
مراحـل مختلـف کشـت و برآورد متوسـط میـزان اسـتفاده از منابـع مختلف آب 

بـرای آبیـاری مزارع اسـت. 
بـه گفتـه وی، ارزیابـی ارزش محصـول اصلـی و محصـوالت فرعـی، بـرآورد 
درصـد اسـتفاده از ماشـین هاي کشـاورزی بـه تفکیک نـوع عملیات و متوسـط 
هزینـه آب و زمیـن در یـک هکتـار از محصوالت زراعی از دیگـر اهداف اجرای 

ایـن طرح اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کـرد: اقـام اطاعاتی به 
دسـت آمـده از ایـن طـرح نقـش ویـژه ای بـرای تصمیـم گیـری مسـئولین در 
تجزیـه و تحلیل هـاي اقتصـادی درون مزرعـه همچنیـن ترغیـب و تشـویق 
بهره بـرداران بـه کشـت و توسـعه محصـوالت و سیاسـت گـذاری در راسـتای 

دارد.  بیشـتر  تولید 

قیروکارزیـن دارای بیـش از هفـت هـزار بهره بـردار بخـش کشـاورزی بـوده و 
بیـش از 40 نـوع محصـول زراعـی کـه عمدتـا شـامل گندم، جـو، کلـزا، برنج، 

کنجـد، لوبیـا و ذرت اسـت در آن کشـت می شـود.

سرما بیش از 63 میلیارد ریال خسارت 
به جای گذاشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از وقـوع سـرمازدگی در بخش 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: بـا ارزیابی نهایی زیـر بخش هاي 

کشـاورزی بیـش از 63 میلیارد ریال خسـارت برآورد شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره به کاهش شـدید درجـه حرارت دمـا در بامداد بیسـت 
و سـوم بهمـن مـاه در سـطح این شهرسـتان افـزود: زیـر بخش هـاي مختلف 
زراعـت، باغبانـی، دام سـبک و زنبـور عسـل بـه ترتیـب از ایـن پدیـده جـوی 

بیشـترین خسـارت هـا را متحمـل شـده اند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بر نقـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی در جبران 
خسـارت هاي وارده بـه کشـاورازان تحت پوشـش خود اظهار کـرد: بیش از 32 
میلیـارد ریـال خسـارت به کشـاورزان صیفی کار بـا محصول گوجـه فرنگی در 

سـطح 400 هکتار وارد شـده است. 
همتـی بـه خسـارت دیگر مـزارع سـبزی، صیفی و سـیب زمینی نیز اشـاره کرد 
و تصریـح کـرد: ایـن مـزارع بـه دلیـل مراحل رشـدی گیـاه و حساسـیت هاي 
فیزیولوژیـک درصـد آسـیب بیشـتری را تحمل کرده کـه برآورد مبلغ خسـارت 

آن حـدود 9 میلیـارد ریال می باشـد. 
بـه گفتـه وی؛ به دلیل اهمیت کشـت کلزا در سـال جاری بیشـترین تسـهیات 
در بیمـه گـری ایـن محصـول بـرای کشـاورزان فراهم شـد که در حـال حاضر 
قریـب بـه یـک صـد هکتـار از مـزارع کلـزای قیروکارزیـن از سـرما آسـیب 

دیده انـد کـه ارزش ریالـی آن 630 میلیـون ریـال می شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن ضمـن ابـراز خرسـندی از کم 
بـودن میزان خسـارت سـرما زدگـی در باغ هـاي مرکبات این شهرسـتان اظهار 
کـرد: در برخـی از بـاغ هـا بـه دلیـل حساسـیت ارقام کاشـته شـده یـا موقعیت 
محـل بـاغ درصـدی از خسـارت قابـل مشـاهده بـوده که بـر اسـاس کار هاي 
کارشناسـی انجـام شـده میزان خسـارت نزدیک بـه 14 میلیارد ریال می باشـد. 
وی ابـراز کـرد: زیـر بخش هـاي دام سـبک و زنبور عسـل نیز از خسـارت هاي 
ایـن کاهـش دمـا در امان نبـوده و عائم خسـارت در کلنی هاي زنبور عسـل و 
دامی هـاي سـبک روئیـت می شـود که بر اسـاس گزارش هـاي واصلـه میزان 

آن 8 میلیـارد ریال ارزیابی شـده اسـت. 
همتـی از بانـک کشـاورزی و صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزی در خواسـت 
کرد: سـریعًا نسـبت بـه تشـکیل اکیپ کارشناسـی و اعـزام کارگـزاران ارزیابی 
صنـدوق بیمـه بـه سـطح شهرسـتان اقدام شـود تـا تقاضا هـاي کشـاورزان در 

اسـرع وقـت مورد بررسـی قـرار گیرد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: توسـعه گلخانـه هـا، پوشـش هاي حفاظتی 
در بـاغ هـا، فـن آوری هـاي نویـن ماننـد بخاری هاي باغـی و سیسـتم آبیاری 
هوشـمند از جملـه راهکار هـاي مـورد حمایـت وزارت جهـاد کشـاورزی بـه 
منظـور کاهـش اثرات حـوادث طبیعی و ریسـک در تولید اسـت که کشـاورزان 

و باغـداران می تواننـد از تسـهیات آن بهـره منـد شـوند.

مشمولین قانون تسهیل تسویه بدهی به بانک 
درخواست دهند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بـا تاکید بر اباغ قانون تسـهیل 
تسـویه بدهـی بدهـکاران شـبکه بانکی از طـرف رئیس جمهور گفـت: صاحبان 
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صنایـع و طرح هـاي بخش کشـاورزی ذی نفـع از این قانون درخواسـت کتبی 
خـود را تـا قبـل از پایان سـال جاری به شـعب بانک هـا ارائه تا پـس از صدور 

دسـتورالعمل الزم از طـرف بانـک مرکزی قانون اجرایی شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتی افزود: بر اسـاس بند 6 این قانون تسـهیات گیرندگان مشـمول 
اسـتفاده از ضوابـط ایـن قانـون حداکثر تـا پایان اسـفندماه 1398 مهلـت  دارند 
درخواسـت خـود را بـه بانک  هـا یا مؤسسـات اعتباری مـورد نظر ارائـه کنند. 

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: قانون فوق مشـتمل بر مـاده  واحـده و 9 بند 
و یـک تبصـره اسـت کـه حکـم ایـن قانـون بـرای کلیه تسـهیاتی کـه برای 

تولیـد اعطـاء شـده جـاری و غیـر قابل تمدید اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهار امیـدواری کرد: بـا الزام 
بانـک هـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکـی به حذف سـود و جریمـه مضاعف 
از بدهـی تسـهیات گیرنـدگان تولیـدی بخـش کشـاورزی موانع تولیـد رفع و 

رونـق بـه بنگاه هـاي تولیـدی برگردد.
ایـن طـرح در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد، به  ویـژه کمک بـه بنگاه هایی 
اسـت کـه بـه دلیل بـروز مشـکات اقتصـادی نتوانسـته  انـد بدهی خـود را به 
 موقـع پرداخـت کننـد و در نتیجـه بدهی آن ها بـه طور مضاعـف افزایش یافته 

است. 

قنات چاه درویشی قیر جان دوباره گرفت
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از پایان مرمـت و الیروبی قنات 
چـاه درویشـی در جنـوب شـهر قیر خبـر داد و گفت: با ایـن اقدام قناتـی که از 

اواخر دهه 70 خشـک شـده بـود جان دوبـاره گرفت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: بـه منظـور احیـاء ایـن رشـته قنات بـا هفت دهانـه چاه 
بیـش از 700 میلیـون ریـال اعتبـار از محـل اعتبـارات ملـی و مشـارکت 15 

درصـدی ذی نفعـان هزینه شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضر این رشـته قنات بـا میـزان آب دهی نزدیک 

بـه هفـت لیتـر بر ثانیـه، امید را بـه بهره بـرداران هدیه کرده اسـت. 
بـه گفتـه همتـی؛ الیروبـی، کـول گـذاری، ترمیـم میله چـاه و ریـزش برداری 
از مهم تریـن اقدامـات انجـام شـده در مرمـت و بهسـازی قنات چاه درویشـی 

ست. ا
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بررسـی هاي اولیـه توسـط مشـاور از مثمـر بـودن 
عملیـات اطمینـان حاصـل شـده بـود، بیـان کـرد: بـا روان شـدن آب از مظهر 
قنـات خانوار هـاي عشـایری در منطقه مسـتقر و تعداد زیادی از زنبـورداران در 

ایـن محل اسـکان یافتـه اند. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهار کرد: بروز خشکسـالی در 

منطقـه کشـاورزان را با مشـکل مواجه سـاخته اسـت که با همـت و تاش اداره 
امـور فنـی و زیـر بنایـی ایـن مدیریـت و همیاری مـردم مرمت و احیـای قنوات 

بـه جریـان افتاده تـا تولید، رونق دوباره ای داشـته باشـد.
همتـی ابـراز کـرد: قنـوات از قدیـم  منبـع تأمیـن آب برای کشـاورزی به شـمار 
آمـده و بـه  عنـوان یـک میـراث فرهنگـی اجتماعـی دارای اهمیـت خاصی نزد 

هسـتند. مردم 
منابـع آبـي شهرسـتان قیروکارزیـن شـامل رودخانـه قـره آغـاج کـه از دشـت 
کارزیـن و افـزر مـي گذرد، 38 رشـته قنات، 12 دهنه چشـمه، و بیـش از 4500 

حلقـه چـاه عمیـق و نیمـه عمیق اسـت. 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
" کابوس کاووس" 

در جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از حضور گـروه نمایش "ققنوس 
شـهر قیـر" در جشـنواره بین المللـی تئاتر فجر امسـال خبـر داد و گفت: نمایش 
"کابـوس کاووس" برگزیده سـی و هشـتمین جشـنواره بیـن المللـی "تئاتر فجر 

بخـش بـه عاوه فجر" اسـت کـه بـا حمایت هاي کمیته روسـتایی و عشـایری 
گرامیداشـت چهـل و یکمیـن سـال پیـروزی انقـاب اسـامی به ایـن دوره از 

شد.  اعزام  جشـنواره 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: ایـن نمایش بـه کارگردانـی "مجتبی حسـینی قیـری" با 
مضمـون ظلـم سـتیزی با دسـت مایه هاي طنز کاری جذاب اسـت کـه در یک 

جامعـه روسـتایی بـا گویش هـاي محلـی روی می دهد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: با توجه با همسـو بـودن مضامین ایـن نمایش 
بـا مناسـبت هاي ایـام دهـه مبارک فجـر و انقـاب اسـامی، این تئاتـر با نظر 
مثبـت کمیتـه روسـتایی و عشـایری گرامی داشـت دهه مبارک فجر شهرسـتان 

قیروکارزیـن مـورد حمایت معنوی قـرار گرفت.
در  کاووس"  "کابـوس  نمایـش  اجـرای  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  همتـی 
جشـنواره هاي مختلـف در شـهر هاي گوناگـون متـن آن بـه نحـوی تنظیـم 
شـده کـه ضمـن معرفـی قیروکارزین بـه تماشـا چیـان گویـای توانمندی هاي 

بی شـمار بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان نیـز باشـد.
گفتنی اسـت که کمیته روسـتایی و عشـایری گرامیداشـت دهه مبـارک فجر به 
دبیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی و عضویـت ادارات منابـع طبیعـی و آبخیزداری، 
امـور عشـایر، شـبکه دامپزشـکی، تعاونـی روسـتایی، ورزش و جوانـان، تبلیغات 
اسـامی، بسـیج روسـتایی و عشـایری، کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره(، شـبکه 
بهداشـت و درمـان و بنیـاد شـهید و امور ایثارگران هر سـال تشـکیل و اقدام به 

برنامـه ریزی هـاي متنـوع می کند.
قیروکارزین در فاصله 169 کیلومتری جنوب غربی شیراز واقع شده است.
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نرگس هاي دست کاشت قیروکارزین 
به گل نشست

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از به گل نشسـتن اولین مزرعه 
نرگـس دسـت کاشـت این شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینی می شـود از 
ایـن نرگـس زار 30 هـزار متـر مربعـی در سـال جاری بیـش از70 هزار شـاخه 

گل بریده برداشـت شـود. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: این نرگس زار با اسـتفاده از تسـهیات کم بهره اشـتغال 
توسـعه پایـدار روسـتایی و در اراضـی واگـذاری کاشـته شـده اسـت کـه درآمد 

700 میلیـون ریالـی بـرای کشـاورز پیش بینی می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: نرگس هاي ایـن مزرعـه از رقم شـها 6 پر 
بـوده کـه بیـش از 5700 کیلـو گـرم پیاز در این مزرعه کاشـته شـده و توسـط 

سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار از نوع بارانی مشـروب می شـود. 
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه کاشـت نرگـس در اراضی بـا خاک هـاي درجه 2 و 
کیفیـت زراعـی پائیـن مقـرون بـه صرفه بـوده و موجـب افزایش بهـره وری از 
منابـع موجـود می شـود، اظهـار کـرد: ایـن شهرسـتان توانمنـدی باالیـی برای 

تولیـد گل نرگـس و انـواع گیاهان دارویـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه گل نرگـس در مراتع شهرسـتان از دیر باز وجود داشـته 
و در فصـل زمسـتان در دسـترس عمـوم قـرار می گرفته اسـت، بیان کـرد: این 
نرگـس زار هـا توسـط برخـی از افـراد سـود جـو مـورد هجـوم واقـع و بعضـا 

تخریب شـده اسـت.
 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین ابـراز کرد: ایـن محصول درآمد 
خوبـی نسـبت به هزینه اولیه برای کشـاورز دارد و نسـبت بـه دیگر محصوالت 

از هزینـه تولیـد پایین تری برخوردار می باشـد.
معـروف تریـن نرگـس زار طبیعی قیروکارزین در روسـتای کرد شـیخ در فاصله 
25 کیلومتـری شـهر قیـر قـرار دارد که هر سـاله در فصل گل دهـی نرگس ها 

مقصـد طبیعت گردی شـمار زیادی از شـهروندان قیروکارزینی اسـت. 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

کشت گیاه دارویی آلوئه  ورا در کازرون

اراضـی  از  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: هفـت هکتـار 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان به کشـت گیـاه دارویـی آلوئـه ورا اختصـاص یافته 

. ست ا
به گزارش خبرنگار ایانا در اسـتان فارس، حمید رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون با اشـاره به کشـت گیـاه دارویی آلوئـه  ورا در کازرون، گفت: 
بـا توجـه به خشکسـالی و ضرورت تغییر الگوی کشـت محصوالت کشـاورزی، 
کاشـت گیاهـان دارویـی یکـی از بهتریـن راهکارها اسـت و در این میـان گیاه 
دارویـی "صبـر زرد" بـا نـام علمی " آلوئـه ورا " از محـدود گیاهانی اسـت که در 

شـرایط اقلیمی کازرون رشـد مناسـب و تولید باال دارد.
بـه گفتـه وی؛ مهم تریـن مزیـت ایـن گیـاه، نیـاز آبـی کـم، مقاومـت بـاال 
در مقابـل آفـات و بیماری هـا و تحمـل دامنـه دمایـی بیـن 5 تـا 45 درجـه 

اسـت. سـانتی گراد 
وی بـا بیـان اینکـه »صبـر زرد« قابلیـت تولیـد حـدود60 تـا 80 تـن بـرگ در 
هکتـار را دارد، گفـت: فـرآوری باالی آلوئـه ورا این گیاه را به محصولی سـودآور 

تبدیـل کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: از بـرگ آلوئه ورا بـرای تهیه عرقیـات گیاهی، 
از عصـاره آن بـرای تولیـد شـامپو،صابون و سـایر لـوازم آرایشـی بهداشـتی، از 
پالـپ آن بـرای تولید شـربت و انواع نوشـیدنی و از ژله آن بـرای تولید ژل  هاي 

موضعـی و قرص هـاي دارویـی می تـوان اسـتفاده کرد.
وی افـزود: محصـوالت دارویـی ایـن گیـاه در درمـان بیماری هـاي عفونـی، 

پوسـتی، اگزمـا، سـر درد و بـه خصـوص سـوختگی هـا بسـیار مفیـد اسـت.

برداشت نرگس از خانه گل نرگس ایران
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت نرگس از سـطح 170 

هکتـار از نرگس زار هاي این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیان اینکـه شهرسـتان کازرون از مراکز اصلی تولیـد گل نرگس در 
کشـور محسـوب می شـود، افـزود: پیـش بینـی می شـود از این میزان سـطح، 

250 تن گل نرگس برداشـت شـود.
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ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: دوره زمانی گل دهـی نرگس در شهرسـتان 
کازرون 45 روز از اوایـل دی مـاه تـا اواسـط بهمـن مـاه اسـت و ارقام شـها، 
شـش پـر، هزارپـر و شـیپوری از گل هـای تولیـدی ایـن منطقـه هسـتند کـه 
عـاوه بـر ارسـال بـه بسـیاری از اسـتان های کشـور بـه کشـور های اروپایی و 

حاشـیه خلیـج فـارس نیز صـادر می شـوند.
رشـیدی اظهـار کـرد: بـرای پـرورش گل نرگـس در بخـش جـره و بـاالده از 
هیـچ گونـه کـود و یـا سمی اسـتفاده نمی شـود و تولیـد آن بـه صـورت دیم و 
ارگانیـک اسـت، بـه همیـن دلیـل گل هاي تولیـدی ایـن منطقه در مقایسـه با 
سـایر مناطقـی کـه در این عرصـه فعالیـت دارند، متمایـز و از رایحـه مطبوعی 

برخوردارنـد کـه همیـن امر سـبب شـهرت ملی آن شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ سـازگاری بـا شـرایط اقلیمـی، مقاومـت نسـبت بـه کـم آبـی، 
زیبایـی و عطـر و بـوی خاص، پـرورش در فضای باز و اقتصـادی بودن از مهم 
ترین ویژگی هایی اسـت که سـبب شـده کشـاورزان این شهرسـتان از کشـت 

ایـن گل اسـتقبال کنند.
نظیرتریـن  کـم  از  یکـی  سـاله  صـد  قدمـت  بـا  کازرون  زارهـای  نرگـس 
رویشـگاه هاي طبیعـی گل در اسـتان فـارس هسـتند کـه همه سـاله بـه دلیل 
زیبایـی و رایحـه آن، دوسـتداران بسـیاری را از نقـاط مختلـف کشـور بـه خود 
جلـب می کننـد،گل نرگس شـها از مرغوب ترین گل هاي شهرسـتان کازرون 
اسـت و به سـبب برخـورداری از عطـر و دوام بیشـتر، طرفداران بسـیاری دارد.

آغاز کشت سیب زمینی درکازرون
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: امسـال 110 هکتـار از اراضی 

کشـاورزی این شهرسـتان به کشـت سـیب زمینی اختصاص یافته اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی افزود: کاشـت سـیب زمینی در شهرسـتان کازرون در دی و بهمن ماه 
انجـام می شـود و برداشـت آن از نیمـه دوم اردیبهشـت آغـاز و تـا پایـان خرداد 

مـاه ادامه دارد.
بـه گفتـه وی؛ ارقامی کـه کشـاورزان منطقه در سـال جاری اقدام به کشـت آن 

نموده انـد آریندا و بامبا اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: پیـش بینی می شـود از این میزان سـطح 

زیر کشـت 3000 تن محصول برداشـت شـود.
بـروز  باعـث  غیراسـتاندارد  و  ناسـالم  بـذر  از  اسـتفاده  کـرد:  اظهـار  رشـیدی 
بیماری هـای قارچـی در ایـن محصـول می شـود بنابراین با توجه بـه نقش مهم 
بـذر سـالم و ضدعفونـی شـده در افزایـش عملکـرد محصـول، توصیه می شـود 

کشـاورزان حتمـًا از بـذور سـالم و گواهـی شـده اسـتفاده کنند.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
افتتاح سردخانه دومداره در کازرون

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از افتتاح سـردخانه دو مداره 400 تنی 
همزمـان بـا ایام اهلل دهـه فجر در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی در آییـن افتتاحیـه گفـت: سـردخانه در زمینـی بـه مسـاحت 804 متـر 
مربـع و با اشـتغال زایی سـه نفـر در روسـتای مهرنجان از توابـع بخش مرکزی 

گشـایش یافت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در شهرسـتان کازرون سـاالنه 500 هزار تـن محصول 
زراعـی، 285 هـزار تـن باغـی و افـزون بـر 100 تـن محصـوالت دامی تولیـد 
می شـود، افـزود: ایجـاد سـردخانه بـه منظـور تکمیل زنجیـره تولیـد وکمک به 

کاهـش ضایعـات محصـوالت کشـاورزی ضروری اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون تصریح کـرد: در این شهرسـتان 53 
واحـد صنایـع کشـاورزی بـا ظرفیـت بیـش از 12 هزار تـن فعالیـت می کند که 

بـرای 502 نفـر اشـتغال زایی کرده اسـت.
در آییـن افتتـاح سـردخانه دو مـداره بهـرام لطیفـی مدیـر صنـدوق کارآفرینـی 
امیـد اسـتان فـارس، داریـوش دهقانـی فرمانـدار کازرون و جمعـی از مسـئولین 

داشـتند. شهرسـتانی حضور 

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر
افتتاح طرح هاي گلخانه ای در کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار از افتتـاح چهـار واحـد گلخانـه ای به 
مسـاحت 20 هـزار متـر مربـع در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدجعفـر ملـک زاده گفـت: چهـار پـروژه گلخانـه ای شـامل 10 هـزار متـر 
مربـع کشـت سـبزی و صیفی بـه روش خاکی و 10 هـزار متر مربـع گل و گیاه 

زینتـی بـه روش هیدروپونیـک افتتـاح شـد.
وی اظهـار کـرد: چهار طـرح مذکـور از محل اعتبارات اشـتغال پایدار روسـتایی 
جمعـا بیـش از 58 میلیـارد ریال تسـهیات کم بهره از صنـدوق کار آفرینی امید 

و بانک کشـاورزی دریافـت کرده اند. 
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کرد: تسـهیل در رونـد اخذ تسـهیات و سـهولت در 
تامیـن وثیقـه از ضروریـات توسـعه گلخانـه هـا و سـایر طرح هـاي اولویـت دار 
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اسـت کـه خواهـان همکاری بیشـتر بانک هـا در این زمینـه با سـرمایه گذاران 
 . هستیم

در مراسـم افتتاحیـه ایـن طرح ها ظفر افشـون معاون هماهنگی امـور اقتصادی 
اسـتانداری فـارس، بهرام لطیفـی مدیر صنـدوق کارآفرینی امید فارس، سـهیل 
علـم بیگی مدیر حراسـت صنـدوق کارآفرینی کشـور، محمد محمدی جانشـین 
معاونـت بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مجید 
پـاکاری مدیـر باغبانـی ایـن سـازمان، مجید گشـول امـام جمعه کوار، اشـکان 

کاظمی فرمانـدار و مجموعه شـورای اداری این شهرسـتان حضور داشـتند. 

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر؛
آغاز ساخت سردخانه دو منظوره در کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: هـم زمـان بـا دهـه پـر فروغ 
فجـر و بـا حضور منوچهـر رزمجو معاون سـرمایه گذاری، فرهنگـی و اجتماعی 
توسـعه روسـتایی کشـور، مراسـم کلنـگ زنـی ششـمین سـردخانه دو منظـوره 
محصـوالت کشـاورزی و بسـته بنـدی میـوه بـه مسـاحت 7300 متـر مربـع با 

ظرفیـت 1200 تـن در ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، محمد 
جعفـر ملـک زاده افـزود: طـرح مذکـور بـا اعتبـار 90 میلیـارد ریـال راه اندازی 
می شـود کـه 60 میلیـارد ریـال از ایـن سـرمایه گـذاری از محـل تسـهیات 
اعطایـی می باشـد و بـا راه انـدازی ایـن طرح، اشـتغال زایی مسـتقیم 10 نفری 

ایجـاد می شـود.
بـه گفتـه وی؛ ایجـاد صنایع فـرآوری و نگهداری بـرای تکمیل زنجیـره غذایی 

ضـروری اسـت و باید مـورد توجه قـرار گیرد.
در این مراسـم ظفر افشـون معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری فارس، 
سـیدکمال پـاک فطرت مدیـر کل دفتر امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری 
فـارس، مجید گشـول امـام جمعـه، اشـکان کاظمی فرماندار و اعضای شـورای 

اداری این شهرسـتان حضور داشـتند.

معاون توسعه روستایی کشور:
صندوق خرد زنان حمایت می شود

معـاون سـرمایه گـذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسـعه روسـتایی کشـور 
در بازدیـد از توانمندی هـاي بخـش کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: زنـان 
روسـتایی در ایجـاد اشـتغال و ارزش افـزوده در محصوالت کشـاورزی و به ثمر 
رسـاندن اهـداف انقـاب نقـش بـه سـزایی دارنـد در این راسـتا حمایـت همه 
جانبـه از فعالیت هـاي صنـدوق خـرد زنان و واحدهـای تولیـدی از اولویت هاي 

اساسـی دولت اسـت.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
منوچهـر رزمجـو بـا اشـاره بـه مصوبات دولـت در اعطای تسـهیات کـم بهره 
بـه طرح هـاي اشـتغال زا در روسـتا تصریـح کـرد: افزایـش ضریـب دسترسـی 
روسـتاییان بـه تسـهیات اعتبـاری، توجـه و تمرکـز بـه گروه هـای کـم  درآمد 
زنـان روسـتایی و تجهیـز پس انـداز خانوار هـای روسـتایی در راسـتای تأمیـن 
مالـی فعالیت هـای درآمـدزا، از نتایـج حاصـل از فعالیـت صندوق هـای اعتباری 

خـرد زنان روسـتایی اسـت.
وی از طرح صندوق خرد زنان روسـتای شـاه شهیدان،سـردخانه دومداره 1200 
تنـی در روسـتای امام زاده ابوالقاسـم، طـرح پرورش کبک در روسـتای هورباف 
و شـرکت عرقیـات پـاد بازدیـد کـرد و گفـت: هـدف دولـت از ارائه تسـهیات 
بـه صندوق هـاي خردزنـان کاهـش نـرخ بیـکاری و ایجـاد رونق اقتصـادی در 

روستاها است. 
وی افـزود: امـروزه فضـای جمعیتـی ایـران 75 درصـد شـهری و 25 درصـد 
الباقـی را روسـتایی و عشـایری تشـکیل می دهند کـه یکی از اهـداف پرداخت 
تسـهیات کـم بهـره اشـتغتال پایـدار به روسـتائیان، بـه منظور افزایـش درآمد 
و مهاجـرت معکـوس در روسـتاها هسـت کـه تـا حـدود بسـیار زیـادی تحقق 

اسـت. یافته 
سـید کمـال پـاک فطرت مدیر کل دفتر امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری 
فـارس، مجیـد گشـول امام جمعـه، اشـکان کاظمی فرمانـدار، محمدجعفر ملک 
زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی و اعضـای شـورای اداری شهرسـتان کـوار، معاون 
سـرمایه گـذاری، فرهنگـی و اجتماعـی معاونـت توسـعه روسـتایی کشـور را 

همراهـی می کردنـد. 
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عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

آغاز کشت صیفی جات در گراش
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی ارد از آغـاز کشـت بیـش از 750 هکتـار انواع 

صیفـی جـات در اراضـی کشـاورزی ایـن بخش خبـر داد.
گـراش،  عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـماعیل سـتوده گفت: ایـن بخش با اقلیم مناسـب و خاک حاصلخیز مسـتعد 

کاشـت انـواع محصـوالت بـه ویژه صیفـی جـات و هندوانه اسـت.
وی افـزود: هـر سـاله کشـاورزان بـا ایجـاد تونل هاي پاسـتیکی و بـا افزایش 
دمـای خـاک و کاهـش میـزان خسـارت علف هـاي هرز شـرایط را برای رشـد 

و نمـو محصـوالت سـبزی و صیفـی فراهـم می کنند.
سـتوده تصریـح کـرد: تولیـد بیـش از یـک محصـول در منطقـه، کنتـرل بهتر 
آفـات و بیمـاری هـا، افزایـش کیفیـت محصـول تولیـدی، صرفـه جویـی در 
مصـرف آب و عـدم وابسـتگی تولیـد بـه شـرایط محیطـی از مزایـای کشـت 

تونلـی صیفـی جات اسـت. 
بـه گفته مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی ارد، امکان بـازار یابی مناسـب، تداوم 
کار و تولیـد محصـول در فصـول سـرد سـال و ایجاد فرصت هاي شـغلی جدید 

از دیگـر مزایای این نوع کشـت اسـت. 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

پهباد سمپاش در مزارع بخش جویم الرستان
به پرواز درآمد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفـت: با توجـه به مشـکل تردد 
در مـزارع بـه علـت اسـتمرار بارندگی ها، سمپاشـی مـزارع گندم ایـن بخش با 

اسـتفاده از پهبـاد انجام شـد.
روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
پهپـاد  فرونـد  یـک  از  کـرد:  قاسـمی تصریح  فـرزاد  الرسـتان،  شهرسـتان 
اوکتاکوپتـر بـه منظـور سمپاشـی علف هـاي هـرز مزرعـه گنـدم بـا سـموم 

اسـتفاده شـد. آکسـیال و گرانسـتار 
وی افـزود: بـه منظـور کار بـا ایـن دسـتگاه ابتـدا مختصـات مزرعه مـورد نظر 
بـه دسـتگاه کنتـرل داده می شـود و سـپس پهپـاد با عـرض کار پنـج و ارتفاع 
2.5 متـر مزرعـه ای بـه وسـعت یک هکتـار را در مدت زمان هفت الی هشـت 

دقیقـه محلـول پاشـی می کند.
بـه گفتـه قاسـمی، پهبـاد گزینه بسـیار مناسـبی به منظور تهیه نقشـه هاي سـه 
بعـدی، تجزیـه و تحلیـل وضعیت مزارع، تغذیه گیاهان و سمپاشـی مزارع اسـت.

مگس میوه در باغ هاي الرستان مشاهده شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از عملیـات ردیابـی آفـت مگـس 
میـوه مدیترانـه در مناطـق مرکبـات خیـز این شهرسـتان خبـر داد و گفـت: این 
آفـت خطرنـاک بـرای اولیـن بـار در باغ هـاي بخـش مرکـزی این شهرسـتان 

شد. مشـاهده 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، فـرزاد قاسـمی تصریح کـرد: عملیـات ردیابـی با اسـتفاده 
از تله هـاي دلتـا همـراه بـا فرمـون در باغ هـاي مرکبـات تمامی بخش هـاي 
شهرسـتان الرسـتان در حـال انجـام و عملیـات کنتـرل مناطق آلوده در دسـت 

اسـت. اقدام 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مگـس میـوه مدیترانـه باالتریـن خسـارت را در بیـن 
گونه هـاي مگـس میـوه وارد می کنـد، افـزود: جلوگیـری از انتقـال میوه هـاي 
آلـوده به سـایر نقـاط و جمـع آوری روزانه میوه هـاي آلوده ریخته شـده در پای 

درخـت از راه هـاي کاهـش خسـارت آفت اسـت.
قاسـمی با اشـاره بـه همجـواری شهرسـتان الرسـتان بـا اسـتان هاي جنوبـی 
کشـور گفت: حساسـیت نسـبت بـه ورود ایـن آفت بسـیار باالسـت و امیدواریم 
شهرسـتان هایی کـه سـپر دفاعـی ورود ایـن آفـت بـه الرسـتان می باشـند، 

پیشـگیری را بـر مبـارزه مقـدم بدانند.
وی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر تدویـن برنامـه ای جامـع بـه منظـور پایـش 
وضعیـت موجـود و برنامـه ریـزی بـه منظـور کنترل تراکـم این آفت در دسـتور 

کار قـرار دارد.

وضعیت مطلوب  مزارع کلزا در الرستان 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان بـا تاکید بر لـزوم نظارت مسـتمر 
بـر مرحلـه داشـت کلـزا از وضعیـت مطلـوب کشـت هاي انجـام شـده در ایـن 

شهرستان خبر داد. 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، فـرزاد قاسـمی گفت: تمامی سـطح 1100 هکتـار کلـزای 

منطقه، سبز و اغلب در مرحله غنچه و گلدهی هستند. 
وی تصریـح کـرد: مبـارزه بـا علف هـاي هـرز با دقـت پایش می شـود و ضمن 
بررسـی مـزارع و تشـخیص نـوع علـف هرز از سـموم سـوپر گاالنـت، گاالنت، 
فوکـوس و ُگل بـرای مبـارزه بـه موقـع بـا علف هـاي پهن بـرگ ماننـد پنیرک 

می شود. اسـتفاده 
قاسـمی با اشـاره بـه آفت شـته مومی کلـزا که می تواند خسـارت زیـادی به این 
کشـت وارد کنـد، بیـان کـرد: ایـن آفت تاکنون مشـاهده نشـده امـا بارش هاي 
صـورت گرفتـه احتمـال وجـود آن را بـاال می بـرد از ایـن رو بـه کشـاورزان 

توصیه هاي الزم برای مبارزه با این آفت ارائه شده است.  
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان در ادامـه اظهارکرد: نظـارت دقیق 
بـر تغذیـه مـزارع و توصیـه کـودی، مطابـق بـا ارزیابی هـاي مزرعـه ایـی و به 
اسـتناد آزمـون خـاک صـورت می گیـرد که در ایـن زمینـه اسـتفاده از کودهای 

ماکرو و میکرو توصیه شده است.  
وی بـا اشـاره بـه بافـت سـبک خـاک در برخـی زمین هـا گفت: ضمن تقسـیط 
کـود اوره بـه واسـطه سـبک بودن خـاک در برخـی نقاط، ایـن نکتـه را در نظر 
بگیریـم، چنانچـه کشـاورز کمتـر از ده کیسـه در هـر هکتـار کـود اوره مصرف 

نماید به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: تراکم بوتـه ها در مزارع، کشـت با دسـتگاه و رعایت 
نسـبی میـزان بـذر مصرفی از نـکات مثبت اغلب مزارع کلزای الرسـتان اسـت. 
انتظـار مـی رود از سـطح 1100 هکتـار کلـزای کشـت شـده بالغ بـر 2000 تن 

محصـول تولیـد و تحویـل مراکـز خریـد دانه هـاي روغنی شـود.
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سفر یک روزه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس به الرستان 

تجلیل از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 
عشایر شهرستان در حاشیه حضور محمد مهدی قاسمی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جمع کشاورزان منطقه
و بیان مسایل و مشکالت کشاورزان با ایشان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان  
محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
پنجمیـن روز از دهـه فجـر بـا حضـور کمالـی مدیر کل بیمـه روسـتایی فارس  
و تنـی چنـد از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی پـس از مراسـم کلنـگ زنـی 
شـهرک گلخانـه ای منتظـران پویـای کـورده بـه رسـم یادبـود بـه چنـد تن از 
بیمـه شـدگان صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر ایـن 

شهرسـتان لـوح تقدیـر اهـدا کرد.
بازدید از خزانه و گلخانه کشت ایروپونیک زعفران در شرفویه 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ضمـن بازدیـد از ایـن گلخانه 
رونـد تولیـد زعفـران را مـورد بررسـی قـرار داد. گلخانـه مذکـور در ابعـاد 150 
مترمربـع و بـا ظرفیـت تولید 3 کیلوگرم زعفران در منطقه شـرفویه فعال اسـت.

بازدید از طرح پایلوت پرورش جلبک اسپرولینا در منطقه شرفویه 
محمـد مهـدی قاسـمی ضمـن بازدیـد از ایـن طـرح کـه در گلخانـه ای بـه 
مسـاحت 60 متـر مربع و حجم اسـتخر 12 هـزار لیتر و با ظرفیت تولید سـالیانه 
120 کیلوگرم جلبک خشـک راه اندازی شـده اسـت آن را یک  طرح ارزشـمند 
دانسـت و گفـت : شـرایط آب و هوایـی منطقـه، مدیریت خوب و محیط کشـت 

مرغـوب از عوامـل موثـر در تولیـد این جلبک محسـوب می شـود.
بازدید  سر زده از مرکز جهاد کشاورزی جویم 

رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس در یـک بازدید  سـر زده از مرکز 
جهـاد کشـاورزی جویم   ضمن  آشـنایی بـا کارکنان این مرکز  بـا فعالیت های 
صـورت گرفتـه  آشـنا و در مورد مسـایلی چون کشـت کلـزا، گلخانـه، وضعیت 
باغ هـای مرکبـات ایـن بخـش و بحـث زوال مرکبـات، کاس هـای ترویجـی 
برگزارشـده، صنـدوق خـرد زنان روسـتایی و گیاهـان دارویـی توصیه های الزم 
را بـه منظـور ارتبـاط موثـر بـا کشـاورزان و ترویـج اولویت هـای سـازمان و 

اجرایـی شـدن آنهـا در منطقه بیـان کرد. 

بازدید از سد نیمه تمام شرفویه
رئیـس سـازمان ضمـن بازدیـد از قسـمت های مختلف سـد شـرفویه از آخرین 
وضعیـت اجرایـی ایـن پـروژه مطلع شـد و در رابطه با خرابی  قسـمت لوله های 
بدنـه، سـرریز  و قسـمت های خطرآفریـن این سـد در زمان بارش های شـدید 

نقطـه نظـرات خود را بیان داشـت.
بازدید از سایت الگویی ترویجی در منطقه کلون جویم

درایـن بازدیـد رئیـس سـازمان ضمـن بازدیـد از این طـرح بر ضرورت اسـتفاده 
از سـایبان در باغـات مرکبـات بـه منظـور بهبود راندمـان مصـرف آب در تولید 
محصـول تاکیـد کـرد و  توصیه هـای فنـی  در خصـوص کنترل عارضـه زوال 

مرکبـات به باغـدارن را اظهـار نمود.
ایـن سـایت بـا اجـرای طرح آبیـاری زیـر سـطحی. و اسـتفاده از هیـدروژل در 
شـهریور مـاه 1397  در بـاغ مرکبات حمزه بلوچـی به تعداد 8تیمـار و هر تیمار 
بـا 3 تکـرار انجـام گرفتـه اسـت که  حـذف تبخیر سـطحی و کاهـش مصرف 

آب از جملـه مزایـای این طرح اسـت. 
در ایـن بازدیـد هـا  واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، قاسـمی مدیر جهاد کشـاورزی الرسـتان و تعدادی از 

کارشناسـان ایـن مدیریـت رئیـس سـازمان را همراهی مـی کردند.
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

 احداث باغ دیم در اراضی 
شیب دار مرودشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از احـداث حـدود 30 هکتـار باغ 
دیـم در اراضـی شـیب دار این شهرسـتان خبـر داد وگفـت: هزینه اجـرای این 

طـرح از محـل اعتبـارات یارانـه نهال پرداخت شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن طرح عـاوه بـر درختان میـوه دیم، 
کشـت گیاهـان دارویـی نیز مد نظر اسـت، افزود: در راسـتای اجـرای این طرح 
حـدود 3000 متـر زعفران کشـت شـده و کشـت سـایر گیاهان دارویـی نیز در 

دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه باغ هـاي دیـم اجـرا شـده در ایـن شهرسـتان در اراضـی 
مسـتثنیات انجـام شـده، بیان کـرد: مراحل واگـذاری حدود 132 هکتـار اراضی 
ملـی نیـز بـه تاییـد کمیتـه اسـتانی رسـیده و در حـال واگـذاری بـه متقاضیان 

ست. ا
بـه گفتـه رحیمـی، طـرح واگـذاری اراضـی ملـی متعلـق بـه بیـش از 69 نفـر 
متقاضـی در بخـش کامفیـروز جنوبـی از توابـع ایـن شهرسـتان اسـت و در 
صـورت تاییـد نهایـی به صـورت یکپارچه به کشـت درختـان میوه متناسـب با 

اقلیـم منطقـه اختصـاص خواهـد یافت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح، کشـت گونه هـاي کـم آب 
بـر مـد نظـر اسـت، خاطر نشـان کرد: ایـن باغ هـا شـامل بادام،انگـور و انجیر 
می باشـد کـه عـاوه بـر اقتصـادی بـودن بـا اقلیـم ایـن منطقـه نیـز سـازگار 

. هستند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، مزایـای ایـن طـرح را مقابله با 
فرسـایش خـاک، حفـظ و احیای منابـع طبیعـی و جلوگیری از تصـرف اراضی، 
ملـی،  و  کشـاورزی  زمین هـای  نامناسـب  کاربری هـای  تغییـر  از  پیشـگیری 
اسـتفاده از رواناب هـای سـطحی، حفاظـت از آب و خـاک و اجـرای عملیـات 

برشـمرد. آبخیزداری 
رحیمی بـا بیـان اینکـه اسـتقرار پوشـش گیاهـی با کمتریـن هزینه، ایـن طرح، 
رونـق کشـاورزی و حفـظ منابـع آبـی را در پـی خواهـد داشـت، یادآور شـد: به 
منظـور ذخیـره آب و جلوگیـری از فرسـایش، ایجـاد سـامانه هاي آبگیـر نیز در 

ایـن بـاغ ها در حـال انجام اسـت.

بیش از 300 هکتار از اراضی مرودشت 
تسطیح شد

رئیـس اداره فنـی زیربنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از 

تسـطیح و یکپارچـه سـازی 325 هکتـار از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان با 
اعتبـاری بالـغ برهشـت میلیـارد ریال در سـال جـاری خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مهـدی باصـری گفـت: 85 درصـد اعتبـارات ایـن طـرح باعـوض و تنهـا 15 

درصـد بـه عنـوان خودیـاری کشـاورزان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ناهمـواری اراضـی زراعـی کاهـش قابـل ماحظـه بـازده 
کاربـرد آب در مزرعـه را بـه دنبـال دارد، تصریـح کـرد: با اجرای طرح تسـطیح 
لیـزری در هـر هکتار سـاالنه حـدود دو هـزار و 600 متر مکعـب در مصرف آب 

صرفـه جویی می شـود.
باصـری بـا اشـاره بـه اسـتقبال کشـاورزان از طـرح مذکـور، افـزود: تاکنون 12 
هـزار و 500 هکتـار از زمین هـای کشـاورزی مرودشـت تسـطیح شـده اسـت.

بـه گفتـه وی، 110 هـزار هکتار از زمین های کشـاورزی این شهرسـتان قابلیت 
تسـطیح دارنـد کـه در صـورت تخصیـص اعتبـار در سـال هاي آینـده بـه زیـر 

پوشـش این طـرح خواهنـد رفت.
عـاوه  اراضـی  تسـطیح  و  سـازی  یکپارچـه  یادآورشـد:  مسـئول  مقـام  ایـن 
برافزایـش بـازده اسـتفاده از نهاده هـا بـه ویـژه آب، افزایـش تولیـد محصوالت 
زراعـی، کاهـش مصـرف انـواع کود هـای شـیمیایی و سـموم کشـاورزی را نیز 

بـه همـراه دارد.
تسـطیح لیـزری از سـال 1383 بـه منظـور افزایـش بهـره وری منابـع آب و 
خـاک، حفاظـت از خـاک، ایجاد تعـادل در منابع آب زیرزمینی و حفظ اسـتاندارد 

سـامت محصـوالت کشـاورزی در کشـور آغاز شـد.

توسعه باغ هاي گل محمدی 
در شهرستان مرودشت

کارشـناس زراعـت جهـاد کشـاورزی حومه مرودشـت با اشـاره به اینکه کشـت 
گل محمـدی در ایـن شهرسـتان رو به افزایش اسـت، گفت: در سـال جاری نیز 
1.5 هکتـار بـاغ گل محمـدی در حومه شهرسـتان احـداث و میزان کشـت این 

گیـاه دارویـی تاکنون به 47 هکتار رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، رویا 
پـل خانـی با بیان اینکه گل محمدی در مرودشـت در دی ماه کشـت می شـود، 
افـزود: تولیـد گل محمدی از سـال سـوم به بعـد اقتصادی خواهد شـد و با توجه 
بـه سـابقه عملکـرد بیـش از دو تن در هکتـار باغ هاي آبـی گل محمدی در این 
شهرسـتان، انتظـار داریـم در این منطقه نیز عملکرد قابل قبولی داشـته باشـیم.

وی تصریـح کـرد: گل محمـدی بـا خصوصیاتـی نظیر مقـاوم بودن بـه آفات و 
امـراض، قابلیـت کشـت در زمین هـای شـیب دار و سـنگاخی، قیمت مناسـب، 
هزینـه اولیـه کـم و مراحـل کاشـت، داشـت و برداشـت آسـان مـورد اسـتقبال 

کشـاورزان قـرار گرفتـه وکشـت آن رو بـه افزایش اسـت. 
ایـن کارشـناس خاطـر نشـان کـرد: در ایـن مزرعـه تعـداد 6 هزار قلمه کشـت 

شده که به وسیله روش هاي نوین "نواری" آبیاری می شود.  
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بـه گفتـه وی، محصول عمـده گل محمدی، گاب، اسـانس و گلبرگ خشـک 
می باشـد، کـه از آن هـا در صنایع دارویی، عطرسـازی، فراورده های بهداشـتی و 

آرایشـی و صنایع غذایی اسـتفاده می شـود.
نیـاز آبـی پاییـن گل محمدی نسـبت بـه سـایر گیاهـان دارویی باعـث اهمیت 
کشـت ایـن محصول شـده اسـت که عـاوه بر توسـعه اشـتغال پایـدار، موجب 

رونـق تولیـد نیز می شـود.

گیاه "چیا" برای اولین بار در مرودشت کشت شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت 1.5 هکتار دانـه چیا در 

حومـه این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عزیـز 
رحیمی بـا بیـان اینکـه طـول دوره رشـد محصـول از کاشـت تا برداشـت 120 
تـا 180 روز اسـت، گفـت: زمـان کاشـت دانـه چیا از اواخـر آذر ماه تـا نیمه دی 

مـاه اسـت و برداشـت نیـز بسـته بـه شـرایط آب و هوایـی در خردادمـاه انجـام 
می شـود.

بـه گفتـه وی، دانـه چیـا از خانـواده نعناعیـان، یک سـاله و از طریق بـذر تکثیر 
می شـود و بـه دلیـل داشـتن امـگا3، امـگا6، امگا 9 و امـگا 10 از مغـذی ترین 

منابـع غذایـی در بیـن گیاهان دارویی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه دانه چیا آب دوسـت بـوده و قادر اسـت 
تـا 12 برابـر وزن خـود، آب جـذب کنـد، تصریح کـرد: دانه این گیـاه به صورت 
تخـم شـربتی اسـتفاده می شـود و به دلیل به وجـود آوردن لعـاب در رفع عطش 

تابسـتانه کاربرد دارد.
رحیمی یـادآور شـد: چیـا کـه بـه نام هـاي تخـم چیا یـا چیا سـید هم شـناخته 
می شـود، دانـه ای خوراکـی سرشـار از پروتئیـن اسـت کـه بـه سـامت قلـب 
کمـک و دیابـت نـوع 2 را درمـان می کنـد، فشـار خـون بـاال را کاهـش داده و 

افسـردگی را بهبـود می بخشـد.

کشت خاکشیر در مرودشت به 2500 هکتار رسید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت 2500 هکتار خاکشـیر 
دیـم در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیـش بینـی می شـود از این سـطح 

بیـش از 2000 تـن خاکشـیر تولید شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه میـزان بـذر مـورد نیـاز برای کشـت یـک هکتار 
خاکشـیر حـدود 15 کیلـو گـرم اسـت، افزود: کشـت این گیـاه در مرودشـت از 
اوایـل پائیـز تـا بهمن ماه امکان پذیر اسـت و برداشـت آن نیز بسـته بـه تاریخ 

کاشـت از خـرداد تـا تیرمـاه انجام می شـود.
بـه گفتـه وی؛ کشـت ایـن گیـاه چند سـالی اسـت کـه با هـدف تغییـر الگوی 
کشـت در شهرسـتان رونـق گرفتـه اسـت و می توانـد جایگزین مناسـبی برای 

گیاهـان پـر آب و پـر هزینه باشـد.
رحیمی بـا بیـان اینکـه خاکشـیر گیاهـی اسـت کـه کامـا بـه صـورت دیـم 
در شهرسـتان کشـت می شـود، خاطـر نشـان کـرد: در صـورت بارندگی هـاي 
مناسـب در بهـار بـه ازای هـر هکتـار حدود 800 کیلـو گرم تا یک تن خاکشـیر 

برداشـت می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول، قیمـت مناسـب، عدم نیـاز به نهـاده، تولیـد بیشـتر و تنوع 
کـم آفـات و بیمـاری ها و تولیـد محصول ارگانیک بـه دلیل اسـتفاده نکردن از 
سـم و کـود در تولیـد خاکشـیر را از مزایایـی کشـت این محصول عنـوان کرد.

رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه زمین هایـی کـه بـه کشـت خاکشـیر اختصـاص 
می یابـد، معمـوال زمین هایـی هسـتند کـه در سـال هاي گذشـته بـه دلیـل 
خشکسـالی بـا اسـتفاده مانـده اسـت، اظهـار کـرد: کشـت خاکشـیر در ایـن 
اراضـی عـاوه بـر اینکه از فرسـایش خاک محافظـت می کند، تولیـد اقتصادی 

نیـز برای کشـاورز بـه همـراه دارد.

احتمال سرمازدگی باغ ها و مزارع وجود دارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره به نفوذ سـامانه بارشـی 
کـه کاهـش قابـل ماحظـه دمـا و یـخ زدگـی سـطح زمیـن را در پـی خواهـد 
داشـت، افـزود: در صورت عـدم تمهیـدات الزم احتمال سـرمازدگی در مزارع و 

باغ ها وجود دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: بنابـر اعـام مدیـر کل بحران اسـتان فـارس و پیش بینی 
اداره کل هواشناسـی مبنی بر نفوذ سـامانه بارشـی و کاهش قابل ماحضه دما 
مقتضـی اسـت بهره برداران بخش کشـاورزی از جملـه باغـداران، بهره برداران 
زراعـی، دامـی و صنایـع ضمـن آمادگی کامـل تمهیـدات الزم را بـرای کاهش 

سرمازدگی محصوالت کشاورزی به کار گیرند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هماهنگـی الزم بـا اعضای سـتاد بحـران در خصوص 
نفـوذ هـوای سـرد واحتمـال بروز خسـارت سـرمازدگی ضـروری اسـت، اظهار 
داشـت: دهیـاران، شـوراهای اسـامی، دامـداران، کشـاورزان، باغـداران در این 
زمینـه بایـد بـا کسـب آگاهی در ایـن زمینـه از احتمال بـروز هر گونه خسـارت 

جلوگیری کنند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا بیـان اینکـه خسـارت مربوط 
بـه یـخ زدگـی در نتیجـه بـروز درجـه حرارتهاي زیـر صفـر درجه سـانتي گراد 
اتفـاق می افتـد ادامـه داد: کاهـش عمومی رشـد، تغییـر رنگ،کلروز،،تخریـب 
بافت هـاي سـلولی، عـدم جوانـه زنی بـذور، عدم انتقـال مواد فتوسـنتزی، عدم 

جذب عناصر غذایی برخی از آثار سرمازدگی است. 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه سیاسـت دولـت برای جبـران خسـارت وارده 
بـه بخـش کشـاورزی اسـتفاده از ظرفیت صنـدوق بیمه اسـت، اظهار کـرد: در 
راسـتای جبران بخشـی از خسـارات وارد شـده به بخش کشـاورزی در اثر سیل 

و سـرمازدگی بیمـه محصوالت کشـاورزی امـری اجتناب ناپذیر اسـت.
وی انتخـاب ارقامی کـه تحمـل بیشـتری نسـبت به سـرما دارند، رعایـت تاریخ 
کاشـت و تغذیـه مناسـب از جملـه اسـتفاده از کودهـای پتاسـه در زراعـت را از 

اقدامات بسیار مهم برای کاهش خسارت سرمازدگی بیان کرد. 
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رحیمی بـا بیـان اینکـه بکارگیـری روش هـاي علمـی و فناورانه بـرای کاهش 
تقویـت  بـا  اسـت  الزم  شـد:  یـادآور  اسـت،  ضـروری  کشـاورزی  خسـارات 
مکانیزاسـیون و مـدرن سـازی بـاغ هـا و نصـب بخـاری، مقاومـت درختـان 

مخصوصـًا نهال هـاي نوپـا را در مقابـل سـرمازدگی افزایـش دهیـم. 

اجرای طرح حفاظت از درختان با استفاده از 
کائولین در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، از اسـتفاده کائولیـن بـه منظور 
محافظـت از درختـان آسـیب دیـده در 600 هکتـار از باغ هـاي ایـن منطقـه 
خبـر داد و گفـت: ایـن اقـدام با هـدف محافظـت از درختـان در مقابـل عوامل 

محیطـی از جملـه سـرما و گرمـا، آفـات، بیماری هـا و افزایـش طـول عمـر 
درختـان در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه رنگ آمیزی تنـه درختان بـا اسـتفاده از ماده 
کائولـن و ترکیبـی از سـموم قارچ کـش و باکتری کـش انجـام می شـود، افزود: 
بـا اجـرای ایـن طرح عـاوه بر کاهـش میـزان خسـارت آفـات و بیماری ها، از 

خسـارت دیـدن تنـه درختـان به نحـو چشـمگیری جلوگیری می شـود.
بـه گفتـه وی، شـرایط آب و هوایـی شهرسـتان و اختـاف دمـای شـب و روز، 
باعـث بـروز شـکاف هایی در پوسـت تنـه درختـان می شـود کـه بـر اثـر ایـن 
شـکاف ها عـاوه بـر خسـارتی که به تنـه درخت وارد می شـود، محل مناسـبی 
نیـز برای ورود عوامل بیماری زا از جمله شـانکرهای سیتوسـپورایی و باکتریایی 

می شـود کـه ایـن بیماری هـا باعـث خشـکیدگی درختـان آلوده می شـود.
رحیمی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از رنـگ سـفید بـه درخـت، راهـی سـاده، غیر 
سـمی و بـدون ضرر بـرای در امـان مانـدن درخت از مشـکات و آسـیب های 
متعـدد اسـت، بیـان کـرد: طـی این اقـدام بـه دلیل ایجاد پوشـش سـفید رنگ 
روی تنـه، از جـذب تشعشـعات خورشـید هنـگام روز جلوگیـری شـده و از گرم 

شـدن پوسـت تنـه و شـکاف تنـه جلوگیری می شـود.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: در عملیات رنگ پاشـی بـه تنه درخـت عاوه 
بـر رنـگ از سـموم حشـره کش و آفت کـش نیز اسـتفاده می شـود کـه این امر 

تنـه درخـت را در برابـر جونده هـا و حشـرات کوچک محافظـت می کند.
در شهرسـتان مرودشـت 7000 هکتـار بـاغ از انـواع مختلف مثمـر و غیر مثمر 

دارد. وجود 

کمیته روستایی عشایری در مرودشت 
آغاز به کار کرد

مدیریـت جهـاد کشـاورزی  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفتـر حـوزه  مسـئول 
شهرسـتان مرودشـت از برگـزاری نخسـتین کمیته روسـتایی عشـایری در این 

شهرسـتان خبـر داد و گفـت: برگزاری این مراسـم ها ادای دین بـه خانواده هاي 
شـهدای انقـاب اسامی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
ابراهیـم کانتـری بـا اشـاره بـه اینکـه کمیتـه مذکـور چنـد سـالی اسـت کـه 
بـه مناسـبت ایـام مبـارک دهـه فجر انقـاب اسـامی در روسـتاها مراسـمی را 
برگـزار می کنـد، افـزود: امیدواریـم بـا تعییـن وظایـف اجرایی هر یـک از اعضا 
امسـال آییـن چهل و یکمیـن پیروزی شـکوهمند انقاب اسامی باشـکوه تر از 

سـال هاي گذشـته برگزار شـود.
وی؛ برجسـته سـازی نقـش ارزنـده روسـتائیان و عشـایر کشـور در پیـروزی و 
تـداوم انقـاب اسـامی، انعـکاس اقدامـات انجام شـده در محرومیـت زدایی و 
سـازندگی روسـتا هـا و فراهـم سـازی مشـارکت و حضور پرشـور روسـتائیان و 

عشـایر در مراسـم را از اهـداف ایـن کمیتـه عنـوان کرد.
بـه گفتـه کانتـری، برگـزاری مسـابقات قـران و عترت ویـژه جامعه روسـتایی 
و  خدماتـی  عمرانـی  طرح هـاي  افتتـاح  منظـور  بـه  هماهنگـی  عشـایری،  و 
اجتماعـی، ارائـه تسـهیات بـه طرح هـاي خودکفایـی و اقتصـادی زود بـازده 
مردمـی، اجـرای طرح هـاي واکسیناسـیون دام و طیـور، ویزیت رایگان پزشـک 
و خدمـات بهداشـتی، جشـنواره هاي سـنتی، ورزش هـاي رزمی، بومـی و محلی 

و...از برنامه هـاي پیشـنهادی اعضـای کارگـروه اسـت.
مسـئول دفتر حـوزه نمایندگی ولی فقیه درمدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت تصریح کـرد: اعضای این کمیته شـامل نمایندگانی از ادارات وابسـته 
جهـاد کشـاورزی، شـهرداری، دهیـاری ها، اداره فنـی و حرفـه ای، نظام صنفی 
کشـاورزی، اداره ورزش و جوانان، بانک کشـاورزی، شـبکه بهداشـت و درمان، 
کمیتـه امـداد، آتـش نشـانی، بسـیج روسـتایی و عشـایری و بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران، اتحادیـه تعاونی هـاي روسـتایی، سـپاه پاسـداران، سـازمان تبلیغات 
اسـامی، کمیتـه امـداد، میـراث فرهنگـی، صنـدوق بیمـه، صنـدوق حمایت از 

تولیـد محصوالت کشـاورزی و ... هسـتند.
ایـن کمیتـه تا برگزار شـدن مراسـم دهـه فجر انقاب اسـامی با نشسـت هاي 
مکـرردر خصـوص نحـوه برگـزاری و وظایـف هر یـک از اعضا تشـکیل خواهد 

. شد

گل نسترن برای نخستین بار در مرودشت 
کشت شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: تاریخ مناسـب کاشـت گل 
نسـترن در ایـن شهرسـتان از اواخـر پاییـز تـا اواخـر زمسـتان اسـت کـه برای 

اولیـن بـار در سـطح یـک هکتـار در این شهرسـتان کشـت شـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، عزیز 
رحیمی بـا بیـان اینکـه ازدیاد گل نسـترن به وسـیله کاشـت بـذر و قلمه صورت 
مـی گیـرد، تصریـح کـرد: هـر زمانـی کـه بـرف و یخبنـدان نباشـد مـی توانیم 

قلمـه نسـترن را به زمین بنشـانیم.
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بـه گفتـه وی؛ ایـن گیـاه از سـال سـوم بـه بعـد اقتصادی می شـود و متوسـط 
برداشـت گل از هـر هکتـار حـدود سـه تن اسـت کـه بیـش از هفت هـزار لیتر 

عـرق نسـترن تولید می شـود.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه از گل و میـوه نسـترن در صنایـع دارویـی اسـتفاده 
می شـود، خاطـر نشـان کـرد: میـوه گل نسـترن بـه علـت دارا بـودن امـاح 
معدنـی و ویتامیـن C در درمـان اختـاط خونـی، بیماری هـای ناشـی از التهاب 

و ورم کلیه هـا بـه کار مـی رود.
 Rosa( مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا بیـان اینکـه نسـترن
canine( نوعـی رز وحشـی بـا گل هـای ریـز اسـت کـه بـه رنگ هـای سـفید، 

قرمـز و گاهـی زرد یافـت می شـود و دارای بـوی کـم، امـا مطبوعی می باشـد، 
یـادآور شـد: عرق نسـترن با طبیعتـی معتـدل، آرام بخش و تقویـت کننده قلب 

و اعصاب اسـت.
انـواع  اقلیمی مرودشـت مسـتعد کشـت  اینکـه شـرایط  بـه  اشـاره  رحیمی بـا 
گیاهـان زراعـی و باغـی اسـت، ابـراز کـرد: بیـش از 2800 هکتـار انـواع گیـاه 

دارویـی در ایـن شهرسـتان کشـت شـده اسـت.
 

کاشت گندم بذری در نقش رستم مرودشت
کارشـناس مرکز جهاد کشـاورزی نقش رسـتم شهرسـتان مرودشـت از کاشـت 
گنـدم بـذری در ایـن منطقـه خبـر داد و گفـت: گندم تولیـدی از این سـطح به 
منظـور کاشـت 45 هـزار هکتـار گندم بـه صورت گواهی شـده در سـال زراعی 

آتی اختصاص خواهد یافت.  
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
محمـد رضـا امیـری بـا بیـان اینکـه بـرای چهارمیـن سـال اسـت کـه اراضی 
مسـتعد ایـن منطقـه بـه مـزارع بـذری گنـدم اختصـاص یافتـه اسـت، افـزود: 
حاصلخیـزی خـاک و توانمنـدی بهره برداران ایـن منطقه در تولیـد گندم بذری 

از عوامل موثر در امر تولید است.  
وی بـا اشـاره بـه اینکه پیدایـش ارقام جدید گندم در سـال های اخیـر و اختاط 
ژنتیکـی ایـن ارقـام بـا ارقام قدیمی، سـبب کاهـش درصد خلوص بـذر، کیفیت 
و عملکـرد ایـن محصـول در هـر هکتـار می شـود، اظهـار کـرد: کاشـت بـذور 

گواهـی شـده راندمـان تولیـد در هر هکتـار را افزایـش خواهد داد.
 اسـتفاده از بـذور گواهی شـده، مهم تریـن راهکار مواجه بـا مخاطرات محیطی 

و پیشـگیری از بیماری هاي گندم و افزایش تولید در واحد سـطح اسـت.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
افزایش بهره وری با توسعه گلخانه ها

اسـتان  اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی  امـور  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
فـارس گفـت: توسـعه گلخانـه هـا ضرورتـی در بخش کشـاورزی اسـت و همه 
دسـتگاه هاي خدمت رسـان بـه بخـش کشـاورزی با تسـهیل فرآیندهـا به این 

امـر کمـک می کننـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
جعفـر صبـوری پـور در آئین افتتاح گلخانه سـبزی و صیفی در مرودشـت افزود: 
مطابـق بـا مصوبـه وزارت جهـاد کشـاورزی، همه دسـتگاه هاي خدمت رسـان 
بـه بخش کشـاورزی بـا حذف اسـتعام هاي تکراری در راسـتای تسـهیل امور 

اقـدام خواهنـد کرد.
وی بـا بیـان اقداماتـی که در سـطح ملـی به منظـور بهبود فضای کسـب و کار 
انجـام گرفتـه یادآور شـد: طبـق مصوبه مذکور بـه دسـتگاه هاي ذی ربط اباغ 
شـده کـه فعالیـت و اقدامـات خـود را بـه روز رسـانی کننـد و در حداقـل زمان 

پاسـخگوی اسـتعامات متقاضیان باشند.
بـه گفتـه صبـوری پـور؛ اسـتمرار تولیـد، بـازار رسـانی محصـوالت مختلف در 

زمان هـاي خـاص، بهبـود فضـای کسـب و کار و رونـق تولیـد در گـرو ایجـاد 
گلخانـه ها اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش بهـره وری و راندمـان تولیـد 
در فضـای گلخانـه هـا محقـق خواهـد شـد، تصریـح کـرد: در برنامـه توسـعه 
گلخانه هـا در اسـتان فـارس یـک افق ده سـاله انتقـال 80 هزار هکتار کشـت 

در فضـای آزاد بـه هفـت هـزار هکتـار در فضـای گلخانـه اسـت.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

تولید سبزی استاندارد در ُمهر

رییـس اداره ترویـج و آمـوزش مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر گفت: 
هفـت باغچه خانگی در این شهرسـتان سـبزی اسـتاندارد تولیـد می کنند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر، یوسـف 
صفـری افـزود: بـا همـکاری کارشناسـان تغذیـه شـبکه بهداشـت و درمـان 
ایـن شهرسـتان و بـا هـدف افزایـش آگاهـی بانـوان روسـتایی راه انـدازی این 

باغچه هـا در دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی تصریـح کـرد: نمونه هـای آب و خـاک دو باغچـه خانگـی در روسـتاهای 
چاهگـزی در بخـش وراوی و خواجـه مـراد در بخـش گلـه دار برای بررسـی و 

صـدور گواهـی محصـول اسـتاندارد به آزمایشـگاه ارسـال شـده اسـت.
صفـری خاطـر نشـان کـرد: صاحبـان ایـن باغچه هـاي خانگـی از اعضـای 
صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی هسـتند کـه آموزش هـاي فنـی الزم را فرا 
گرفتـه انـد و عـاوه بـر تولیـد محصـول اسـتاندارد، در زمینـه ایجاد اشـتغال و 

تقویـت مالـی صنـدوق هـا نیـز گام موثـری برداشـته اند.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
بهره برداری از اولین سردخانه نی ریز

مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: اولیـن سـردخانه ایـن 
شهرسـتان بـا عنـوان شـرکت دهکـده یخـی، به صـورت دو مـداره بـا ظرفیت 

2000 تـن بـه بهره بـرداری رسـید.
ریـز،  نـی  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد: این واحد با سـرمایه گـذاری 4 میلیـارد و 400 

میلیـون تومـان و بـا اشـتغال زایـی 9 نفـری راه انـدازی شـد.
وی بـا اشـاره بـه وسـعت بـاغ ها در نـی ریز و لـزوم سـرمایه گـذاری در زمینه 
احـداث سـردخانه، افـزود: عاوه بر این، سـردخانه دیگری بـا ظرفیت 1500تن 

در شهرسـتان در حال سـاخت و سـاز است.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛
افتتاح طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 

بخش پشتکوه
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: طـرح تجهیـز و نوسـازی 
اراضـی بـا اعتبـاری بالغ بر پنـج میلیـارد و 975 میلیـون ریال بـه بهره برداری 

. سید ر
ریـز،  نـی  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
علیرضـا بصیـری افـزود: طرح مذکـور بـا 5100 میلیون ریال کمـک باعوض 
دولتـی و 875 میلیـون ریـال آورده بهره بـرداران در قالـب 137 هکتار تسـطیح 

لیـزری و 3 کیلومتـر جـاده بیـن مـزارع اجرا شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح در منطقـه دهچـاه بخـش پشـتکوه و بـا مشـارکت 

بهره بـرداران روسـتای حسـن آبـاد بـه اجـرا درآمـد.
ایـن آییـن در سـومین روز از دهـه مبـارک فجـر و با حضـور حمید یـزدان پناه 

فرمانـدار ایـن شهرسـتان و جمعی از مسـئولین شهرسـتانی برگزار شـد.

مدیر جهاد کشاورزی نی ریز:
کاشت گیاه کینوا برای اولین بار در نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از کاشـت گیـاه کینوا بـرای اولین 
بـار در ایـن شهرسـتان خبرداد و گفت: در این کاشـت آزمایشـی تاریخ مناسـب 

کشـت در شهرسـتان نی ریز بررسـی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 

علیرضـا بصیـری با بیان اینکـه کینوا در سـه تاریخ متفاوت از پانزدهم شـهریور 
مـاه و بـه فاصله دو هفته از هم کشـت شـد، تصریح کـرد: پانزدهم شـهریورماه 
مناسـب تریـن زمان تشـخیص داده شـد و سـایر کشـت هـا دچار سـرما زدگی 

شدند.
بـه گفتـه وی؛ ایـن محصـول در ابتـدای کاشـت بـا فاصلـه یک هفته و سـپس 
بـا دور آبیـاری یـک ماهـه آبیـاری و برداشـت اولین کشـت، در بیسـتم دی ماه 

انجـام شـد کـه میـزان تولیـد آن نیز 3.2تـن در هکتـار بود.
بصیـری افـزود: در سـال هاي اخیر با تداوم خشکسـالی و کاهـش کیفیت منابع 
آب و خـاک کشـت گونه هـاي مقـاوم بـه شـوری و گیاهـان کـم آب بـر ماننـد 

کینـوا در شهرسـتان نـی ریز حائـز اهمیت بوده اسـت.
بـه گفتـه بصیری؛ کشـت کینوا در شـوری آب ده هزار میکروموس که بسـیاری 
از محصـوالت زراعـی شـرایط کاشـت را ندارنـد صـورت گرفـت و هیـچ تأثیـر 

نامطلوبـی برمحصول مشـاهده نشـد.
کینـوا بـه خاویـار گیاهـی معـروف و منبعـی غنـی از آهن، کلسـیم و اسـیدهای 

اسـت. آمینه 

احیاء و مرمت قنوات شهرستان نی ریز
سرپرسـت اداره امـور فنـی و زیـر بنایی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی 
ریـز از پایـان عملیـات احیا و مرمـت قنوات این شهرسـتان به طـول 2150 متر 

بـا اعتبـار 3850 میلیون ریـال خبرداد. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز، سـید 
اسـماعیل جالـی گفـت: در راسـتای حفاظـت از منابـع آب زیرزمینـی، افزایش 
میـزان دبـی و تثبیت اشـتغال ذی نفعان در اراضی پایین دسـت قنـوات عملیات 

مذکـور صـورت پذیرفت.
وی با اشـاره به وجود 105 رشـته قنات در شهرسـتان نی ریز، خاطرنشـان کرد: 
یکـی از منابـع آبـی پایدار که از سـال هاي گذشـته بـه عنوان یـادگاری ماندگار 
از آن بهـره مندیـم قنـوات هسـتند کـه بـا ظرافتـی دقیـق در اجـرا، آب را از 
کیلومترهـا قبـل تـر، از چاه هـاي عمیق به سـطح زمیـن آورده و در سـال هاي 

گذشـته بـه عنـوان انـدک منابع آب موجود از آن اسـتفاده شـده اسـت.

پایش تراکتورهای نی ریز

کارشـناس مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از پایش 593 دسـتگاه 
تراکتـور این شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، مریم 
نقیبـی نـژاد گفـت: پایـش تراکتورهـا، در راسـتای مبـارزه بـا قاچاق سـوخت، با 
همـکاری شـرکت پخـش فرآورده هـاي نفتی ناحیه نـی ریـز و اداره راهنمایی و 

رانندگـی این شهرسـتان صـورت گرفت.
وی افـزود: بـه منظـور پـاک گـذاری تراکتورهـا بـرای 250 دسـتگاه پرونـده 

تکمیـل شـد کـه تاکنـون بـرای 190 دسـتگاه پـاک صـادر شـده اسـت.
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سیمای کشاورزی شهرستان فیروزآباد در یک نگاه

ذبیح اله محمدنژاد
معاون اداری مالی

ایرج دهقانی 
مدیر

مهرزاد رضوی
روابط عمومی

شرایط اقلیمی:
بـه  منحصـر  و  مطلـوب  اقلیمی بسـیار  شـرایط  دارای  فیروزآبـاد  شهرسـتان 
فـردی اسـت و بـه دلیـل شـرایط اقلیمی مناسـب در 80 درصـد سـطح اراضی 
منطقـه کشـاورزان در طـول یک سـال از یک زمیـن دو بار محصول برداشـت 

می نماینـد. متوسـط بارندگـی 20 سـاله 430 میلـی متـر اسـت.
از نظـر اقلیمی شهرسـتان دارای سـه ناحیـه آب و هوایـی متمایـز و مختلـف 

می باشـد:
الـف: ناحیـه سـرد کوهسـتانی کـه دارای زمسـتانی سـرد و تابسـتانی معتـدل 

می باشـد بخـش میمنـد در ایـن ناحیـه آب و هوایـی قـرار دارد.
ب: ناحیه سـرد معتدل کوهسـتانی که دارای زمسـتانی معتدل و تابسـتانی نیمه 
گـرم می باشـد طـول دوره سـرما در این ناحیه بسـیار محـدود و بخش مرکزی 

شهرسـتان در این ناحیـه آب و هوایی قرار دارد.
ج: ناحیه گرم و خشـک: این ناحیه دارای تابسـتانی طوالنی و گرم و زمسـتانی 
کوتـاه و معتـدل می باشـد. منطقـه دهرود و پنج شـیر از بخش مرکـزی در این 

ناحیـه آب و هوایی قرار دارد.
حداقـل درجـه حـرارت در سـردترین روز سـال 6- درجـه سـانتیگرد و حداکثر 

درجـه حـرارت بـه 48 درجه سـانتیگراد می رسـد.

 منابع آب:
از نظـر منابـع آب شهرسـتان دارای دو رشـته رودخانه دائمـی ، 3600 حلقه چاه 
کشـاورزی، 71 رشـته قنـات و 38 دهانه چشـمه می باشـد که به عنـوان منابع 

تامیـن آب در بخش کشـاورزی شهرسـتان به شـمار می رود.

وسعت اراضی و تولیدات کشاورزی و دامی:
همان گونه که اشـاره شـد وسـعت شهرسـتان مسـاحتی برابـر 374500 هکتار 
می باشـد کـه شـامل 90 هزار هکتـار اراضی جنگلـی، 230 هزار هکتـار مراتع، 
50 هـزار هکتـار اراضـی زراعـی و باغـی و 4500 هکتـار مسـاحت شـهر و 
روسـتاها و مسـتحدثات می باشـد. مهم تریـن محصـوالت شهرسـتان شـامل 
10000 هکتـار گنـدم آبـی، 1750 هکتـار گنـدم دیـم جمعـًا 1735 بهره بردار. 
3200هکتـار جـو آبـی. 9150هکتـار جـو دیـم بـه تعـداد 1633 بهره بـردار. 
3100هکتـار ذرت بـه تعـداد 543 بهره بـردار و 4600هکتـار برنـج بـه تعـداد 
اخیـر  خشکسـالی هاي  اثـر  در  متاسـفانه  کـه  می باشـد  بهره بـردار   1533

خصوصـًا در مـورد کشـت هاي تابسـتانه دچـار خسـارت زیـادی شـده اسـت.
در بخـش دام نیـز شهرسـتان دارای 7250 راس دام سـنگین، 547 هـزار راس 
گوسـفند و بـز 465 هـزار قطعـه مـرغ گوشـتی در هـر دوره پـرورش 135 هزار 

قطعـه طیـور بومـی و 40 هـزار کلنـی زنبور عسـل می باشـد.
بـه دلیـل شـرایط خاص شهرسـتان عمـده ترین محور اشـتغال مـردم در بخش 
کشـاورزی و دامپـروری می باشـد. طبـق بررسـی هـا ی بـه عمـل امـده 95 
درصـد اشـتغال در سـطح روسـتا هـا و 60 درصـد اشـتغال در سـطح شـهر در 
بخـش کشـاورزی و دامپـروری می باشـد. سـاالنه بالـغ بـر 385 هزار تـن انواع 
محصـوالت زراعـی و باغـی 3100 تـن گوشـت قرمـز، 2800 تن گوشـت مرغ، 
10000 تـن شـیر، 450 تن عسـل، 136 تن تخـم مرغ بومی ،150 تن پشـم در 
شهرسـتان تولیـد می گـردد. تولید گندم شهرسـتان سـالیانه 50 هزار تن اسـت. 
عـاوه بـر آن سـاالنه بالـغ بـر 19 میلیون لیتـر انـواع عرقیات شـامل 9 میلیون 
لیتـر گاب و 10 میلیـون لیتر انواع عرقیات دارویـی در 80 واحد کارگاه عرقیات 

تولیـد و بـه بازار هـاي مصـرف عرضـه می گردد.

منابع آب موجود در شهرستان

تعداد چشمه اصلی 8 دهنه با دبی متوسط 120 لیتر در ثانیه
تعداد قنوات فعال 41 رشته با دبی متوسط 6 لیتر در ثانیه

متوسط بارندگی طی 13 ساله گذشته 280 میلیمتر
میزان بیان منفی دشت فیروزآباد 45.2 میلیون مترمکعب در سال

افت سطح آب زیرزمینی ساالنه تا حدود 100 متر هم گزارش شده است.
تعداد چاه های خشک شده شهرستان ساالنه به طور متوسط در حدود 250 حلقه

آبیاری نوین

است که  نه هزار هکتار  از  بیش  تا کنون  اجرا شده شهرستان  کل مساحت 
از این مقدارتعداد 575 طرح بامساحت 2300 هکتار با پرداخت یارانه دولتی 
بالغ بر 115000 میلیون ریال( اجرا شده است و ما بقی به صورت خوداجرایی 
می باشد و ساالنه پیش بینی میگردد در حدود 600 هکتار طرح با استفاده از 
کمک با عوض دولتی و بین 50 هکتار بصورت آزاد )صیفی و باغ( اجرا گردد.

پروژه هاي شاخص شهرستان: 
- توسـعه و کشـت گیاهـان دارویـی و شـرکت زر گیـاه به عنوان قطـب گیاهان 

دارویی جنوب کشـور 
- داشتن بیش از صد واحد عرقیات گیاهی عصاره و اسانس در بخش میمند

- ثبت نام متقاضیان تسهیات در سامانه سیتا جهت خرید سمپاش پهباد 
- فعـال نمـودن مجتمـع دامـی دو قـات و ثبـت نـام متقاضیان تسـهیات در 

سیتا سـامانه 
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- بـا توجـه به پتانسـیل باالی شهرسـتان در زمینه کشـت کلزا کاشـت بیش از 
2000 هکتار در سـال جاری 

گزارش آمار خسارت:
 در اثربـارش شـدید بـاران و تگـرگ مورخ شـنبه 5مـرداد مـاه 1398 درمنطقه 
لـه آب وحاشـیه کـوه پادنـاي میمند سـطح تقریبـي 120 هکتار ازباغـات انگور 
و50 هکتـار ازباغـات انجیردچـار خسـارت محصـول از20 درصـد تـا60 درصـد 
شـده انـد که میـزان ریالي ان درباغـات انگور بـه مبلـغ 72000000000معادل 
هفتـاد ودوهـزار میلیـون ریـال ودرباغـات انجیـر6000000000 معـادل شـش 

هـزار میلیـون ریال بـراورد مـي گردد. 
 بـا توجـه بـه بارندگیهـاي اخیر و وزش شـدید باد، بسـیاري از مـزارع دیم وآبي 
دچـار ورس گردیـده کـه همیـن امر باعث خسـارات حـدود 10درصـد به بخش 

کشـاورزي وارد گردیده است، 
 بدیـل بارندگي هـاي اخیـر تاریـخ 15/01/98 و 13/10/98 و14/10/98 باعث 
تخریـب سـیل بنـد و زمین کشـاورزي شـده و واز بین بـردن به تعـداد 60اصله 
درختـان انگـور دیـم گردیـده، لـذا خسـارت وارده پـس از بررسـي بـه مبلـغ 

150میلیـون ریـال بـرآورد و اعـام میگرد.
 درتاریخ 1/5/98 در منطقه دهرود، آب شـیرین و میدانک باعث دچار خسـارت 

ریـزش میوه، شکسـتگي و خوابیدگي درختان مرکبـات و نخل گردیده 
احترامـا درتاریـخ 5/5/98 طوفان بـاد وباران و تگرگ در منطقـه له آب میمند و 

حاشـیه کوه پادنـا بخش میمند، باعث خسـارت محصول گردیده اسـت

اطالعات زراعی:
تاریخ کشت گتدم: 8/15/ 97لغایت 97/9/30

سطح اباغی کشت:8500هکتار گندم آبی و 2000هکتار گندم دیم
سـطح کشـت گنـدم آبـی: 9322هکتـار میـزان برداشـت تاکنـون: 3000هکتار 

میـزان تولیـد تاکنـون: 16000تن 
میزان بذر تخصیصی گندم: 1625 تن
میزان بذر حمل شده گندم: 650 تن

سطح زیر کشت گندم دیم:1656
برداشت گندم دیم تاکنون: 1324

میزان تولید تاکنون: 1953
سطح اباغی جو آبی: 4000هکتاروجودیم 9500هکتار

سطح کشت جو آبی:2028 هکتار
سطح برداشت تاکنون جو آبی:1622هکتار

سطح برداشت جو دیم تاکنون: 4848
سطح اباغی کلزا:1431هکتار
سطح کشت کلزا: 1290هکتار

میزان تولید کلزا: 3100تن
میـزان کـود تخصیصـی: اوره:7630تـن و سـوپر فسـفات 2405 تن و سـولفات 

470تن  پتاسـیم 
میزان کوداوره حمل شده: 8225تن

میزان کود فسفاته حمل شده سال 97: 380تن 
میزان کود سولفات پتاسه حمل شده سال 97 215تن 

متوسط عملکرد گندم آبی:5500کیلو
خرید تضمینی تاکنون: 15000تن

ارقام بذر:سـیروان، پیشـتاز، شـیررودی، بهرنـگ، چمران 2، جمـران، یاواروس و 
بهـاران )کریـم وکوهدشـت رقم دیم( 
تناوب رایج: گندم - کلزا، گندم  - جو

مصرف بذر در واحد سطح:200 تا250کیلو در هکتار
نـوع کارنـده ها وسـطح کشـت بـا آن ها سـال گذشـته: کمبینـات 3000هکنتار 

کـودکار وبـذر کار پنوماتیـک3700 هکتار کشـت بـا سـانتریفوژ 2617هکتار
عوامل خسارتزا گندم: سرما زدگی و ورس 

آفات گندم:سن گندم و سوسک سیاه زابرس 
بیماری گندم: بیماری زنگ گندم 

علف هـاي هـرز و تاثیـر آن هـا بـر عملکـرد و تولیـد: دراکثـر مـزارع مبـارزه 
علف هـاي هـرز انجـام میگیـرد و بعضـی از علف هـاي هـرز مقاومـت نشـان 

میدهنـد بـا رعایـت تنـاوب میتـوان کنتـرل نمـود
روش هاي آبیاری:بیش از 80درصد آبیاری تیپ و بارانی...

مصرف کود زیر:50کیلو کود اوره،100کیلو کود فسفاته و 100کیلو پتاسه 
کود سرک: 300تا 350کیلو کود اوره

سطح برداشت: 
وضعیت ریزش: بین 1الی 3درصد

تعداد پهنه ها: 21 و تعداد مروج 16 نفر 
آموزش هاي ترویجی: 2500نفردرزمینه هاي مختلف زراعی در سال زراعی

اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی:
اعتبـارات تخصیصـی بـه مکانیزاسـیون شهرسـتان فیروزآبـاد طـی نامه شـماره 
117613 مورخـه 1397/09/04 کـه بـا هماهنگی اداره مالـی 3 کاس ترویجی 

کالیبراسـیون سـم پـاش تنظیـم کمباین بـا مبلـغ 5000000 ریال انجام شـد.
تعـداد 273 دسـتگاه تراکتـور طبـق گـزارش ارسـالی از شـرکت تعاونـی نـوروز 
نماینـده شـرکت کمباینـداران و ادوات کشـاورزی فـارس در فیروزآبـاد پـاک 

است. شـده 
در سـال 1397 تعداد21 عدد تراکتور فرگوسـن به کشاورزان از طریق تسهیات 
واگـذار گردیـد کـه 5 دسـتگاه آن مـدل 6 سـیلندر 399 جفت دیفرانسـیل و 17 
دسـتگاه آن مـدل 4 سـیلندر 475 و 485 جفـت و تک دیفرانسـیل بوده اسـت و 

در کنـار آن ادوات و دنبالـه بندهای متعدد می باشـد.

صادرات:
صنایـع تبدیلی شهرسـتان در سـال 97 به میـزان یک میلیـون و یکصد و پنجاه 
دالر و از نظـر وزنـی بـه میـزان 115تـن شـامل اسـانس گل محمـدی و انـواع 
عرقیـات گیاهـی بـه کشـورهای حوزه خلیـج فارس و کشـورهای اتحادیـه اروپا 

و کانـادا و کـره جنوبی صادر شـده اسـت.

امور دام: 
صدور پروانه تاسیس گاو شیری 10 مورد بهره برداری شده 3 مورد
صدور پروانه تاسیس بره پرواری 5 مورد بهره برداری شده 2 مورد

صدور پروانه تاسیس گوسفند داشتی 2 مورد بهره برداری شده 1 مورد
صدور و تمدید پروانه روستایی 30 مورد 

صدور پروانه )دفترچه( زنبور داری 60 مورد
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صدور مجوز استقرار زنبورداری 150 مورد
صدور مجوز کوچ زنبورداری 100 مورد 

تاسیس جمعًا 357 مورد و بهره برداری از 6 مورد
جهـت رفـع مشـکل قاچاق و عرضـه دام بحث هویـت گذاری یـا همان پاک 

دام  کوبی 
فعـال نمـودن مجتمـع دامـی دو قـات و پیگیـری مشـکات آن هـا تشـکراز 

زیسـت  محیط 
معرفـی جهـت واحـد مجتمع دامـی دو قات 20 مـورد اختصـاص زمین جهت 

خت سا
معرفـی شـرکت تعاونـی صیادی و صـدور مجـوز از اول مهر لغایـت پایان آبان 

مـاه جهـت صید سـد تنگاب 
ریزش بچه ماهی از 17 استخر به 32 استخر )15 مورد(

معرفی جهت تحویل گرفتن بچه ماهی 17 مورد 
جمعا 32 مورد 

گزارش کلی تسهیالت سال 97 شهرستان به تفکیک 
واحدهای اجرایی:

1 - پرداخـت تسـهیات خریـد تراکتـور و ادوات و دنبالـه بنـد بـه 30 نفـر از 
متقاضیـان و مبلـغ بیـش از 45000 میلیـون ریـال 

2 - پرداخـت یارانـه اجـرای آبیـاری نویـن بـه میـزان 1417 هکتـار و بالـغ بر 
55000 میلیـون ریـال 

گزارش رفع تداخالت
احترامـًا، در خصـوص گـزارش عملکـرد رفـع تداخـات در شـش ماهـه اول 
سـال 98،باسـتحضار میرسـاند که پرونده 4پاک جهت تهیه نقشـه به اسـتان 
ارسـال گردیده و در نوبت تهیه نقشـه توسـط شـرکت هاي مشـاور قرار دارد./

 کشت کلزا 
برگـزاري کاس آموزشـي توسـط مدیـران پهنه به تعـداد 20 کاس 2- نصب 
بنـر تعهـدات بیمـه 3- تشـکیل جلسـه هفتگـي و برنامـه ریـزي براي کشـت 
کلـزا 4- عقـد قـرار داد 2510هکتـار و 280بهره بـردار 5- 8 نفـر عقـد بیمـه 
بـه میـزان 25 هکتـار 6- خریـد بـذر کلـزا 15تـن ) هایـوال 50(، توزیـع بـذر 

حـدودا 9 تن

آبیاری تحت فشار 
- آبیاري باراني اجرا شده 40.63 هکتار و در حال اجرا 10.47 هکتار.

2- آبیاري قطره اي اجرا شده 15.67 هکتار.

امور مالی
1- موافقتنامـه هـاي سـال مالـي 98 واصـل گردیـده و بـه واحدهـاي اجرائي 

تحویل شـده اسـت.
2- بـا توجـه بـه ابـاغ 3000میلیـون ریـال اعتبـار از محـل ملـي بـه شـماره 
موافقتنامـه 1306012002 بابـت طـرح تجهیـز و نوسـازي اراضي سـد تنگاب 
مراحـل انجـام مناقصـه از طریـق سـامانه سـتاد انجـام شـده وبرنـده مناقصـه 

مشـخص گردیـده و در حـال عقـد قـرارداد مي باشـد.

مستند سازی
احتراما در راسـتاي عملکرد مسـتند سـازي این شهرسـتان اعام میدارد که در 
سـال جـاري دو مورد سـند تـک برگ مربـوط به گواهـي بند دال اخـذ گردیده 

و پرونـده تمامـي امـاک نیـز جهـت تعیین تکلیـف در خزانه به اسـتان ارسـال 
گردیده اسـت.

نژاد سیمنتال
احترامـا بـه عرض میرسـاند در6 ماهـه اول سـال 98 نزدیک به 50 اسـپرم نزاد 

سـمینتال توسـط نماینـده جهـاد در گاوداریهاي موردنظر توزیع شـد

گلخانه
پیشـرفت فیزیکـي ایـن 6مـاه تشـکیل 83 پرونـده بـراي گرفتن مجـوز گلخانه 
کوچـک و18مجـوز صـادر شـده وتشـکیل 4پرونـده بـراي تسـهیات گلخانـه 

بزرگ

گیاهان دارویی
کاشت 6.5 هکتار گیاهان دارویي در اردیبهشت ماه

آموزش، ترویج و عملکرد مدیران پهنه 
عملکـرد طـرح آموزش زنان روسـتایی وعشـایری و توسـعه اشـتغال خانگی: در 

6 ماهـه اول 98 برگـزاری 18 دوره و 215 نفـر روز آمـوزش 
مشـاغل خانگـی: معرفـی 27 نفـر از متقاضیـان مشـاغل خانگـی بـه اداره کار 

جهـت اخـذ مجـوز کـه همگـی منجـر بـه صـدور مجـوز گردیده 
آمـوزش وترویـج: برگـزاری 87 دوره کاس آموزشـی کـه تعـداد 390 نفـر روز 

آمـوزش صـورت گرفته 
دوره هـاي آموزشـی ترویجـی مهارتـی فنـی حرفـه ای کوتـاه مـدت: 6 دوره 

برگـزار گردیـده 87 نفـر روز آمـوزش صـورت گرفتـه 
ارسال پیامک هاي ترویجی به بهره برداران به تعداد 12 پیامک 

تهیـه و نصـب بنر هـاي ترویجـی در خصـوص تغییـر الگـوی کشـت، ترویـج 
کشـت کلـزا، گیاهـان دارویـی، پـرورش گاو سـمینتال،و.....

ایجـاد 8 سـایت الگویـی در خصـوص مرکبـات، انـار، انگـور، پسـته، گیاهـان 
وانجیـر  دارویی،کلـزا، گل محمـدی 

مدیران پارسل: 
- ثبت فعالیت هاي روزانه در دفاتر مربوطه 

-ثبت فعالیت ها در تبلت ها
- برگزاری کاس هاي آموزشی ترویجی در پهنه ها 

-سرکشی و بازدید روزانه از مناطق تحت پوشش 
-جمع آوری آمار و اطاعات و ثبت در سامانه جامع پهنه بندی 

-حضور در جلسـات سـتاد شـتوی جهت برنامـه ریزی و رفـع موانع در خصوص 
کشت 



59 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 58 - بهـمن مــــــاه 1398

اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

بهره برداری 30 خانوار عشایری شهرستان قیر و 
کارزین از نعمت برق 

 مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در آییـن افتتـاح پـروژه برق رسـانی به سـایت 
اسـکان خـود جوش منطقه عشـایری شهرسـتان قیرو کارزین گفـت: این طرح 
ازمحـل اعتبـارات ارزش افـزده و بـا اعتبـاری بالغ بر یـک میلیـارد ریال جهت 

بهره بـرداری 30 خانوار عشـایری افتتـاح گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس روح اهلل 
بهرامی افـزود: میهـن مـا الیـق بهتریـن و شـیواترین عبـارات بـرای توصیـف 
هسـتند زیـرا ایـن افـراد در تاریـخ پیـش از انقـاب، در شـکل گیـری انقاب 
اسـامی و پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی در مشـکات و سراشـیبی هـا و 
گذرگاه هـاي بسـیار خطرناکـی کـه بـرای انقـاب اسـامی به وجود آمـده بود 
بـدون هیـچ منتـی بـا اقتـدار، اخـاص و شـجاعت کامـل در صحنـه حضـور 
یافتنـد و از کیـان نظـام مقـدس اسـامی همواره صیانـت بـه عمـل آوردنـد و 

مردانـه در برابـر هـر زور و اسـتبدادی ایسـتادند.
وی اظهـار کـرد: یکـی از طرح هـا عملیات اجرایی اسـکان برای عشـایری که 
عاقمنـد بـه سـکونت بـه صورت خـود جـوش هسـتند، عملیات تعییـن مکان 
شـکل می گیـرد و شـبیه ایجـاد یـک روسـتای جدیـد اسـت و عشـایری که از 

کـوچ روی کنـاره بگیرنـد در ایـن مناطق اسـکان داده می شـوند.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفت: به برکـت نظام مقـدس جمهوری 
اسـامی ایران خدمـات بسـیار ارزنده در کشـور صورت گرفته اسـت کـه امروز 
آییـن افتتـاح پـروژه برق رسـانی به سـایت اسـکان خـود جوش عشـایر منطقه 

افزر شهرسـتان قیـر و کارزین انجام شـد. 
بهرامی افـزود: هـدف از ایـن کارخدمـات بهتـر و میـزان رضایـت عشـایرغیور 
بـرای اسـتفاده ازایـن نعمـت خـدادادی اسـت، کـه هـم زمـان بـا دهـه فجـر 
انقـاب اسـامی با تـاش و پیگیـری رئیس شهرسـتان برای خدمات رسـانی 

بهتـر و سـریع تـر بـه ایـن قشـر مولـد ایـن طرح بـه بهره بـرداری رسـید. 
عشـایر  گفـت:  فـارس  اسـتانداری  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
نقـش  مقـدس،  دفـاع  اسـامی و  انقـاب  مهمی همچـون  درعرصه هـاي 
تاثیرگـذاری ازخـود به نمایش گذاشـته و شـخصیت هاي پرافتخـاری را تربیت 

و تقدیـم کشـور کـرده انـد.
احمـدی زاده اظهـار کـرد: زمانـی که حرف از عشـایر بـه میان آورده می شـود 
اگـر صحبـت از غیـرت، شـجاعت، دالوری، وطـن دوسـتی، صبر، اسـتقامت و 
ایثـار آن هـا نکنیـم در حق عشـایر جفـا کرده ایـم، زیرا عشـایر به حـق ذخایر 
کشـور هسـتند کـه امـام خمینـی)ره( و مقـام معظـم رهبری نیـز بارهـا بر این 

مهـم تاکید داشـته اند.
فرمانـدار قیـر وکارزین نیز از همکاری خوب مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتان در 
پیگیـری مشـکات جامعـه عشـایری ابـراز امیدواری نمـود و افزود: بـا تاش و 
هـم فکـری بیـش از گذشـته بتوانیـم درخدمت رسـانی بـه جامعه مولد عشـایر 

قـدم برداریم. 
کریمی گفـت: از محـل اعتبـارات مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز توانسـتیم چند 
سـایت اسـکان عشـایری را بـرق دار نمائیـم و خوش بختانـه امـروز همزمان با 

دهـه فجـر انقـاب اسامی شـاهد افتتـاح یکـی از ایـن پـروژه ها هسـتیم. 

همزمان با دهه فجر؛ 
بهره برداری از 13 پروژه عمرانی عشایری در فارس 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: در ایـام اهلل دهـه فجـر 13 پروژه 
عمرانـی و زیربنایـی بـا اعتبـاری بالغ بـر 48 هزار میلیـارد ریال افتتاح می شـود 

و یـک هـزار خانـوار عشـایری از ایـن پروژه هـا برخوردار می شـوند. 
امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل  بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
بهرامی بـا اشـاره بـه جمعیـت 147 هـزار نفـری عشـایر فـارس در ترکیب سـه 
قومیـت ایـل قشـقایی، خمسـه و لر با 11 طایفه مسـتقل، تصریح کـرد: که همه 

جمعیـت عشـایر بـه شـغل دامداری مشـغول هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه 67 درصـد از مراتع اسـتان فـارس در اختیار عشـایر کوچرو 
اسـت، ابـراز کـرد: 20 هـزار تـن گوشـت قرمز معـادل یک سـوم گوشـت قرمز 

اسـتان، توسـط عشـایر تامین می شـود.

بهرامی بـا اشـاره به اینکه عشـایر سـه میلیون دام سـبک را مدیریـت می کنند، 
افـزود: در فـارس 147 هـزار و 274 نفـر عشـایر معـادل 27 هـزار و 275 خانوار 
پنـج نفـره وجـود دارنـد و عشـایر فارس سـاالنه 57 هـزار مترمربع فـرش تولید 

می کننـد.
وی اشـاره ای نیـز بـه مطالعـه حدود 220 کانون توسـعه در سـطح اسـتان برای 
اسـکان عشـایر کـرد و گفـت: تاکنـون 7 هـزار عشـایر فـارس در 130 کانـون 

پیش بینـی شـده، اسـکان داده شـده اند.
بهرامی ابـراز کـرد: کانون هـای توسـعه بـرای عملیـات اجرایی اسـکان عشـایر 
قشـاق  مناطـق  بـه  عاقمنـد  کـه  عشـایرانی  تـا  شـده  پیش  بینـی  اسـتان 
یـا ییاقـی باشـند، عـاوه بـر هماهنـگ کـردن اقدامـات آن هـا بـا کمـک 
دسـتگاه های اجرایـی، زمنیـه عشـایرانی کـه عاقمنـد بـه خـروج از حالت کوچ 

روی هسـتند نیـز فراهـم شـود.
توزیع 800هزار مترمکعب آب شرب در بین عشایر

بهرامی بـا اشـاره بـه طـرح آبرسـانی بـه عشـایر، گفـت: آب رسـانی سـیار بـه 
عشـایر عاقمنـد به کوچ، توسـط دولت بـا 50 دسـتگاه کامیون تانکر آبرسـانی 
انجـام و سـاالنه 800 هـزار مترمکعـب آب بـه منظـور شـرب خانواده هـاي 
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عشـایری و دام هـاي آن هـا بیـن عشـایر توزیـع می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تامیـن علوفـه و آرد از دیگـر خدماتـی اسـت کـه سـاالنه 
انجـام می شـود و حـدود 75 هـزار تن علوفـه در اختیـار جمعیت عشـایری قرار 
می گیـرد، بیـان کـرد: مدیریـت و خدمات رسـانی در کـوچ از دیگـر برنامه هاي 

اداره کل می باشـد.
بهرامی بـا اشـاره بـه اینکه تمام سرپرسـتان خانوار عشـایر اسـتان عضو انجمن 
تشـکل هاي عشـایری اسـت، افـزود: مسـائل فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعی 

عشـایر رصد می شـود.
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس اعطای وام هـای کم درصد بـرای اجرای 
طرح هـای زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز توسـط جمعیت عشـایری اسـتان را از 
اقدامـات شـاخص ایـن اداره کل عنـوان کـرد و گفـت: از منابـع پیش بینی شـده 
بـرای اجـرای ایـن طرح ها تاکنـون 270 میلیارد ریـال آن جذب شـده و در این 
راسـتا 139 هـزار راس دام سـبک پـروار شـده و تولیـد 2 هـزار تن گوشـت نیز 

افزایـش یافته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ترویج انرژی هـاي پـاک مهم ترین اولویت ماسـت که 
تامیـن پنل هـاي خورشـیدی شـکل می گیـرد، تاکید کـرد: کارخانه خـورام دام 
در فیروزآبـاد ایجـاد شـده کـه 12 هزار تن کنسـتانتره برای دام تولیـد می کنند.

بهرامـی از تسـهیات »مـاده 10 و 12« برای کاهش اثرات خشکسـالی و توزیع 
60 میلیـارد ریـال از ایـن تسـهیات بیـن عشـایر نیز سـخن گفت و افـزود: در 
فـارس 24 میلیـارد تومـان به منظـور اجرای 23 پـروژه تامین آب برای عشـایر 
هزینـه شـده و عمـده پـروژه در حـال اجـرا اسـت کـه نزدیـک 20 هـزار نفر از 

جمعیـت عشـایری از آب پایـدار بهره مندخواهند شـد.
وی بـا اشـاره بـه راه اندازی کانکس هاي سـیار بهداشـت در مناطق عشـایری، 
تصریـح کـرد: در سـال گذشـته شـاخص برخـورداری بهداشـت در عشـایر 23 
درصـد بـود کـه بـا راه انـدازی ایـن کانکـس هـا شـاخص 37 درصـد شـده و 

امسـال 19 کانکـس بهداشـت عشـایر تامین شـد.

تشکیل شورای توانبخشی عشایری 
برای اولین بار در فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکه شـورای توانبخشـی 
عشـایری در اسـتان بـرای اولیـن بـار در کشـور تشـکیل شـده اسـت، افـزود: 
شناسـایی معلـوالن عشـایری شـکل گرفتـه و حـدود یـک هـزار و 200 معلول 
عشـایری شناسـایی شـده اسـت که از خدمات توانبخشـی بهزیسـتی اسـتفاده 

می کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اجرای طـرح اطلس عشـایر فارس، گفـت: »سـفیران کتاب« 
بـا همـکاری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، کانـون پـرورش و فکـری 
کـودکان و نوجوانـان فـارس و همچنیـن کتابخانه هـاي عمومی اسـتان انجـام 
شـد کـه 40 نفـر از فرزنـدان عشـایری شناسـایی شـدند و 50 جلـد کتـاب در 

اختیـار آنـان قـرار گرفـت تـا کتـاب را در اختیـار عشـایر قـرار دهند.
بهرامی بـا اشـاره بـه اینکـه 78 درصـد عشـایر باسـواد هسـتند، اضافـه کـرد: 
برنامـه جامـع ارتقـا سـطح سـواد دانـش و مهـارت در شـورای عالـی عشـایر 
مصـوب و مقـرر شـد افـرادی کـه از 6 تا 49 سـال سـن دارنـد آمـوزش ببینند.
بانـوان  زنـان عشـایری در حـوزه  انـدازی 74 صنـدوق خـرد  راه  بهرامی بـه 
عشـایری نیـز اشـاره کـرد و افـزود: حدود 2 هـزار نفـر از زنان عشـایری تحت 
پوشـش ایـن صنـدوق ها قـرار دارند و نزدیـک بـه 32 میلیارد ریال تسـهیات 
در اختیـار صندوق هـاي خـرد قـرار دادیـم که در حوزه اشـتغال خانگـی، صنایع 

دسـتی و گیاهـان دارویـی فعالیـت می کنند.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس بـا بیان اینکـه در حوزه عشـایر دو راهبرد 
اصلـی را دنبـال می شـود، تـاش بـرای توسـعه شـاخص های زندگـی و ایجاد 

تنـوع در اشـتعال و تولید عشـایر را از ایـن راهبردها نام برد و گفـت: ایجاد تنوع 
در اشـتغال و تولیـد مدنظـر اسـت و در ایـن رابطـه 5 محـور را دنبـال می کنیم 
کـه کمـک بـه اقامتـگاه بـوم گردی عشـایر، کمـک به زنجیـره گوشـت قرمز، 

گیاهـان دارویـی و.... از جمله آن ها اسـت.

تخصیص سهم عشایر از اعتبارات
 ارزش افزوده 

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فارس گفـت: اعتبـارات مالیات بر 
ارزش افـزوده سـهم عشـایر، بایـد برای اجـرای پروژه هاي زیربنائـی در مناطق 

عشـایری اسـتان هزینه شود. 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، محمود رضایی 
در جلسـه بررسـی رونـد جـذب اعتبـارات مالیات بر ارزش افزوده سـهم عشـایر 
و روسـتا های بـدون دهیـاری بـا تاکیـد بـر اسـتفاده صحیـح و مناسـب از ایـن 
اعتبـارات، افـزود: بـه منظـور سـاماندهی و ارتقـاء سـطح زندگـی عشـایر بایـد 
تخصیـص اعتبـارات مالیـات بـر ارزش افزوده در راسـتای دسـتورالعمل اباغی 

شد. با
وی بیـان کـرد: فرمانـداری شهرسـتان ها بـه عنـوان کارفرمـا بایـد پروژه هـای 
پیشـنهادی که توسـط ادارات امور عشـایر شهرسـتان ها در کمیته برنامه ریزی 
تصویـب می شـود را پـس از تامیـن اعتبـار، بـا اجرای پروسـه انتخـاب پیمانکار 
طبـق قوانیـن و مقـررات و با نظـارت دسـتگاه های اجرایی مرتبط اقـدام نمایند.

 رضایـی ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن گـزارش، مدیرکل امور عشـایر فـارس نیز 
در ایـن نشسـت گفـت: اعتبـارات مالیـات بـر ارزش افـزوده سـهم عشـایر بـر 
اسـاس بنـد ب مـاده 6 قانون برنامه ششـم توسـعه اسـت کـه این اعتبـارات در 
اسـتان فـارس بـرای اجـرای تعـداد 262 پـروژه عمرانی بـه مبلـغ 280 میلیارد 

اسـت. ریال 
روح اهلل بهرامی بـا تاکیـد بـر دسـتورالعمل جـذب و توزیـع اعتبـارات مالیات بر 
ارزش افـزوده، بـر تخصیـص صـد در صـد اعتبـارات مالیـات بـر ارزش افزوده 
سـهم عشـایر کـه توسـط اداره کل امـور مالیاتی اسـتان محاسـبه و به حسـاب 

فرمانداری هـا واریـز می گـردد تاکیـد کـرد تـا حقـی از عشـایر ضایع نشـود.

بهره گیری از ظرفیت قانون بودجه 
برای خدمات رسانی به عشایر

از  بایـد  کـرد:  تاکیـد  فـارس  اسـتانداری  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
ظرفیت هـاي موجـود در قانـون بودجـه 99 بـرای خدمـات رسـانی بـه عشـایر 

اسـتان بهـره گرفـت.
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اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس؛ محمود رضایی 
در جلسـه شـورای عشـایر اسـتان بـا بیان ایـن که به دلیـل شـرایط روز جامعه 
و وجـود فناوری هـاي نویـن همـه گروه هـاي اجتماعـی شـهری، روسـتایی و 
عشـایری دارای پیوسـتگی در زندگـی اجتماعـی هسـتند، اظهـار کـرد: همـه 
اقشـار و گروه هـاي مختلـف اجتماعـی بـا توجـه بـه ظرفیت هـاي خـود بایـد 

بتواننـد بـه امکانـات مختلف کشـور دسترسـی داشـته و بهـره ببرند.
وی ادامـه داد: آئیـن نامـه سـاماندهی عشـایر کشـور کـه مصوب هیـات دولت 
بـوده و بـه صـورت توصیفـی در همـه حـوزه هـا بـه مسـائل عشـایر پرداختـه 
اسـت بایـد بـه تناسـب در همـه جغرافیای اسـتان مورد توجـه قرار گرفتـه و از 

ظرفیت هـاي آن اسـتفاده شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری فارس با اشـاره به این که عشـایر 
سـرمایه هاي اجتماعـی فـارس محسـوب می شـوند و نقـش مهمـی در تولیـد 
اسـتان بـر عهـده دارنـد، گفـت: بـرای خدمـات رسـانی مناسـب تر به عشـایر 
بایـد از ظرفیـت تفاهم نامه هاي اسـتان فارس بـا نهادهایی مانند سـتاداجرایی 

فرمـان امـام)ره( بیـش از گذشـته بهره بـرداری کنیم.
دکتـر رضایـی بـا تاکیـد بـر این کـه ایـل راه هاي عشـایر بایـد مـورد حفاظت 
قـرار گرفتـه و بـا توجـه بـه طرح هـاي تفصیلـی و هـادی شـهرها و روسـتا از 
واگـذاری ایـل راه هـا جلوگیـری شـود، افزود: در زمینه اسـکان و ایـل راه هاي 
عشـایر اطاعـات مبنایـی خوبی مبتنی بر GIS تهیه شـده اسـت کـه باید مورد 

توجـه برنامـه ریزان قـرار گیرد.
وی گسـترش خانه بهداشـت روستایی و ورزش عشـایری را گوشزد کرد و ادامه 
داد: اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس بایـد مطابق بـا برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه هماننـد سـایر روسـتاها و سـکونت گاه هـا، تاسـیس اماکـن 

ورزشـی بـرای عشـایر اسـکان یافتـه را مـورد توجه جدی قـرار دهد.
در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور تعـدادی از معتمدیـن عشـایری اسـتان برگـزار 
شـد، از فرمانـداران شهرسـتان هاي ممسـنی و جهـرم بـه دلیل توجـه ویژه در 

اختصـاص اعتبـارات الزم بـه عشـایر تقدیـر بـه عمـل آمد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام فارس: 
رشد 95 درصدی توزیع نهاده های دامی 

در فارس 
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام فـارس گفت: از ابتدای سـال جـاری تاکنون بالغ 
بـر 65 هزارتـن ذرت، 40 هزارتـن کنجالـه سـویا و بیـش از 23 هزارتـن جـو 
بیـن تولیدکننـدگان بخـش دام و طیـور این اسـتان توزیع شـده که ایـن میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 95 درصدی داشـته اسـت. 
 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، رهام 
رحمانـی تصریـح کـرد: رونـد ذخیـره سـازی و توزیـع نهـاده در 6 سـیلو و انبار 
بخـش خصوصـی و یـک انبـار ملکی بـا سـرعت خوبی در حـال انجام اسـت و 
اسـتان فـارس در ماه هـاي پایانی سـال جاری و سـال آینـده مشـکلی از لحاظ 

تامیـن نهـاده نخواهد داشـت.
بـه گفتـه وی؛ انتخـاب انبـار و سـیلو بـه گونـه ای صـورت گرفتـه کـه امـکان 
دسترسـی بهره بـرداران در نقـاط مختلـف اسـتان راحـت تـر باشـد و بتواننـد با 
میـزان کرایـه پرداختـی کمتـری نهـاده هـا را بـه واحدهـای تولیدی خودشـان 

کنند. منتقـل 
رحمانـی افـزود: انتظـار مـی رود تشـکل هـا همـکاری الزم را به منظـور توزیع 
مناسـب نهـاده هـا و تسـهیل ایـن فرآینـد داشـته باشـند تـا بهره بـرداران بـا 

نشـوند. مواجه  مشـکل 

مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام فارس ابـراز کـرد: نظارت هاي بهداشـتی بر روند 
ذخیـره سـازی و نگهـداری نهاده هـاي دامی توسـط کارشناسـان اداره کنتـرل 

کیفـی ایـن اداره کل بـه صـورت مسـتمر انجام می شـود.
رحمانـی اظهـار کـرد: در حال حاضـر بیـش از 110هزارتن نهاده هـاي دامی در 
انبارهـای ملکـی و اسـتیجاری ایـن اداره کل در اسـتان فارس ذخیره شـده و به 
تدریـج بر اسـاس ضوابط سـتاد تنظیم بازار کشـور و دسـتورالعمل هاي شـرکت 

پشـتیبانی امـور دام توزیع می شـود.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد: 
اعطای تسهیالت به زنجیره های تولید مرغ

مادر و گوشتی در کشور 
مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایران گفـت: زنجیره هـای تولید 
در واقـع حلقه هـاي پسـین و پیشـین مکمـل صنعـت مرغ گوشـتی هسـتند که 

باعـث می شـوند ارزش افـزوده درون زنجیـره تولید ایجاد شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، حسـین 
شـیرزاد در آییـن افتتـاح "مزرعـه مرغ مادر گوشـتی مهـر طیور شـیراز" تصریح 
کـرد: ایـن زنجیـره حـدود پنـج میلیـون قطعه جوجـه یـک روزه تولیـد می کند 
کـه تاثیـر بسـیار شـگرفی در اقتصاد صنعت مرغ گوشـتی اسـتان فـارس خواهد 

داشت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم ایـن زنجیـره و سـایر زنجیره هـاي مـرغ 

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی
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اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

گوشـتی اسـتان فـارس بتوانـد تـوان اشـتغال زایـی ایـن صنعـت را بـاال ببـرد، 
افـزود: ایـن واحـد 25 نفـر اشـتغال مولـد دارد و اگـر اشـتغال غیـر مسـتقیم به 
آن اضافـه شـود نزدیـک بـه 500 نفـر از تاثیـر ایـن کارخانـه بر اقتصـاد منطقه 

بهـره منـد می شـوند.
شـیرزاد ابـراز کـرد: ایـن زنجیـره تولیـدی، بـه دانـش فنـی زنجیره هـاي تولید 
مـرغ گوشـتی و تخـم گـذار در اسـتان فارس کمـک خواهد کـرد از ایـن رو به 

دنبـال توسـعه و تکمیـل ایـن زنجیره ها هسـتیم.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: بـه کمک سیسـتم نظـام بانکـی عمدتا" 
نظـام بانـک کشـاورزی" تسـهیات خوبی به صنعـت زنجیره هـا اختصاص داده 

شـده است.
شـیرزاد اظهـار کـرد: در حال حاضر سیاسـت هاي تزریـق اعتبـار و تامین منابع 
مالـی بـه واحدهـای مونوپـل و تـک، کنـار گذاشـته شـده اسـت و مرغـداران 
می تواننـد بـا تشـکیل کلونی هایـی کـه ایـن کلونـی ها بـه زنجیره هـای مرغ 

گوشـتی و مـرغ تخـم گـذار متصل هسـتند از مزایـا اسـتفاده کنند.

انتصاب سرپرست اداره دامپزشکی 
شهرستان بختگان

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، یعقوب مهندس 
مدیـرکل دامپزشـکی فـارس، طی حکمی مسـعود زارعی را به عنوان سرپرسـت 

اداره دامپزشـکی شهرسـتان بختگان منصوب کرد.
 

انتصاب سرپرست اداره دامپزشکی 
شهرستان خفر

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، یعقوب مهندس 
مدیـرکل دامپزشـکی فـارس، طـی حکمی عبدالمجیـد موسـوی اصـل را بـه 

عنـوان سرپرسـت اداره دامپزشـکی شهرسـتان خفـر منصـوب کرد.

گردهمایی مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در جهاد کشاورزی و ناظرین ذبح شرعی 

کشتارگاه هاي دام و طیور فارس

گردهمایـی مسـئولین دفاتـر نمایندگی ولی فقیـه در جهاد کشـاورزی و ناظرین 
ذبـح شـرعی اسـتان فـارس با حضـور مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در 
سـازمان دامپزشـکی کشـور، نماینـده ولـی فقیه در اسـتان و امام جمعه شـیراز، 

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، مدیر 
کل دامپزشـکی اسـتان و مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در اداره کل 

دامپزشـکی فـارس، در سـالن اجتماعـات اداره کل دامپزشـکی برگزار شـد.
حجـت  فـارس،  اسـتان  دامپزشـکی  کل  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
االسـام والمسـلمین حمـزه کانتـری، مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه 
سـازمان دامپزشـکی کشـور گفـت: حالیـت گوشـت هاي اسـتحصال شـده در 
کشـتارگاه ها در کنـار نظارت هـاي بهداشـتی کارشناسـان دامپزشـکی بسـیار 

حائـز اهمیـت اسـت. 
وی بیـان کـرد: حـال بـودن و پاکـی غـذا تاثیر مسـتقیم در سـامت روحی و 
جسـمی جامعه دارد و ناظریـن ذبح شـرعی بـا نظارت دقیق بـر عملکرد ذابحین 

پاسـدار اطمینـان مردم می باشـند.
آیـت اهلل دژکام نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعه شـیراز در خصوص 
اهمیـت نظـارت شـرعی و بهداشـتی دام هاي ذبح شـده و تأمین غـذای حال 

مطالبـی را بیـان کرد.
در ادامـه گردهمایـی از تعـدادی از ناظریـن ذبـح شـرعی تقدیـر و تجلیـل بـه 

آمد. عمـل 
در خاتمـه دوره هـاي آموزشـی نظـارت بـر ذبح شـرعی و الگـوی صحیح خرید 

فرآورده هـاي خـام دامی برگزار شـد.

برگزاری دوره بازآموزی 
نکات کاربردی در فرایند کشتار، نگهداری 

و عرضه گوشت دام و طیور
دوره بازآمـوزی نـکات کاربـردی در فرآینـد کشـتار، نگهداری و عرضه گوشـت 
دام و طیور با همکاری مشـترک اداره کل دامپزشـکی فارس و نظام دامپزشـکی 

اسـتان در محل سـالن اجتماعات اداره کل دامپزشـکی فارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی فـارس، بـا توجـه بـه نیـاز 
سـنجی آموزشـی، دوره مذکـور بـا برنامـه ریـزی مشـترک و اسـتقبال پرشـور 
و بـی نظیـر مسـئولین فنـی و ناظرین بهداشـتی بخـش خصوصـی و همچنین 
بازرسـان بهداشـتی ادارات دامپزشـکی شهرسـتان ها و با تدریس سـید شـهرام 

برگـزار گردید. شـکرفروش 
یعقـوب مهندس مدیرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس در جمع شـرکت کنندگان 
اظهـار کـرد: تعامـل خـوب بیـن بخـش خصوصـی و دولتـی نکتـه اصلـی در 
رسـیدن بـه اهـداف تعالـی در امور نظارتی اسـت و ایـن مهم فقط بـا همدلی و 

انسـجام بیـش از پیـش دو مجموعـه محقق می شـود.
سـید شـهرام شـکرفروش نیـز بیان کـرد: مهم تریـن مسـئله کاربـردی در این 
فرآینـد عـاوه بر اسـتفاده از تجهیـزات مدرن افـزودن بار علمـی و بهره مندی 

از تجربیـات سـایر کشـورهای مـدرن در این زمینه می باشـد.
در ایـن دوره آموزشـی فراگیـران بـا جدیدترین شـیوه هاي بازرسـی قبـل و بعد 
از کشـتار، ارزیابـی الشـه در محـل کشـتار، نگهـداری و عرضه گوشـت گرم و 

سـرد آشـنا شدند.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

 مدیرکل دامپزشکی فارس:
تشدید برنامه هاي امنیت زیستی 

در سطح مزارع پرورش طیور
جلسـه پیشـگیری از بیمـاری آنفلوانزای فوق حـاد پرندگان با حضـور مدیرکل، 
معـاون سـامت، رئیـس و کارشناسـان اداره بهداشـت و مدیریـت بیماریهـای 
طیـور، تشـکل هاي صنفـی مرغـداران، مدیر و مسـئولین فنی بهداشـتی مزارع 
مـرغ تخمگـذار، اجداد و مادر گوشـتی در سـالن جلسـات اداره کل دامپزشـکی 

فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی فـارس، یعقـوب مهنـدس 
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان در ایـن جلسـه ضمـن برشـمردن قابلیت هـاي 
اسـتان در زمینـه پـرورش طیـور صنعتـی، بر لـزوم تشـدید برنامه هـاي امنیت 
زیسـتی در سـطح مـزارع پـرورش طیور و اجـرای کامـل برنامه واکسیناسـیون 

کرد. تاکیـد 
مهنـدس اظهـار کـرد: در حـال حاضر اسـتان فارس عـاری از آنفلوانـزای فوق 
حـاد پرندگان اسـت امـا برای پیشـگیری الزم اسـت تمامی پـرورش دهندگان 

طیـور در سراسـر فـارس ضوابـط بهداشـتی - قرنطینه ای را تشـدید کنند.
 مدیـرکل دامپزشـکی فـارس در ادامـه افزود: پـرورش دهندگان طیـور صنعتی 
در صـورت مشـاهده مـوارد کاهـش مصـرف دان، کاهش مصـرف آب و تلفات 
غیرطبیعـی طیـور بافاصلـه مـورد را بـه دامپزشـکی شهرسـتان یـا اداره کل 

دامپزشـکی اسـتان از طریـق تلفـن پیامگیـر 1512 اطاع رسـانی کنند.
 بیمـاری آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرنـدگان نوعـی بیمـاری ویروسـی اسـت کـه 
دارای عایـم کاهـش شـدید مصـرف دان، بی حالی شـدید، پژمردگـی، کاهش 
شـدید تولیـد تخـم مـرغ روزانـه، عائـم حـاد تنفسی،سـیاه شـدن و خونریزی 
تـاج، ریـش و سـاق پـا می باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه پرندگان وحشـی و 

آبـزی می تواننـد بـه عنـوان مخـزن بیمـاری عمـل نمایند.

برگزاری دوره 
» مهارت آموزش، ترویج و فنون تدریس«

دوره تربیـت مـدرس مهـارت آمـوزش، ترویـج و فنـون تدریـس به مدت سـه 
روز برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس در این دوره آموزشـی 14 نفـر از بهره برداران بخش کشـاورزی 

داشـتند. حضور 
بخشـی مـدرس این دوره آموزشـی، مباحث سـاختار تاریخـی و کنونی ترویج و 
آمـوزش ترویـج، نظـام نوین ترویج، نـوآوری و نوپذیری در ترویج، تسـهیلگری 
در ترویـج و اهـداف، اصـول، ارگان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی را اهداف این 

دوره آموزشـی برشمرد.

 برگزاری دوره آموزشی 
مدیریت پسماند در بخش کشاورزی

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس دوره ضمـن خدمـت سـه روزه مدیریـت پسـماند در بخـش کشـاورزی 

برگزار شـد.
در ایـن دوره آموزشـی تعـداد 30 نفـر از رابطین گروه محیط زیسـت و سـامت 
غـذای شهرسـتان هاي فـارس در محـل سـاختمان آمـوزش کارکنـان مرکـز 

تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس شـرکت نمودند.
بـه گـزارش مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس 
کرمـی در رابطـه بـا ظرفیت هـای بالقـوه پسـماند و اقدامـات اجرایـی مدیریـت 
پسـماند در بخـش کشـاورزی و همچنیـن آگاه در زمینه ی پسـماندهای عادی و 
ویـژه در بخـش دام و طیور، علل ایجاد ضایعات و پسـماندها و مدیریت پسـماند 

در بخـش دام و طیـور بـه ارائـه مطالـب خـود می پردازند.
در ادامـه دوره آموزشـی اهمیـت ضایعـات در تولید، پسـماندهای مـواد غذایی و 
سیسـتم غذایـی پایـدار، علل ایجـاد پسـماندها در بخش زراعی و باغـی، عوامل 
محیطـی موثـر بـر ضایعات، راهکارهـای کاهش و روش هاي سـنجش ضایعات 

در ایـن بخـش توسـط مفتون آزاد، به سـمع فراگیران رسـید.
در روز پایانـی دوره شـرکت کنندگان از سـایت تولیـد بـرق بوسـیله فضـوالت 
دامی بـا اسـتفاده از بیـوگاز در محـل پـارک علم و فناوری اسـتان فـارس بازدید 

کردند.

کشت مستقیم گندم برات در تناوب با پنبه در 
مرحله پنجه زنی

برنامـه توسـعه نتایـج پـروژه نظام هـاي گنـدم بنیـان مزرعـه تولیدبذرشـرکت 
تعاونـی کشـاورزی پنبـه کاران داراب بخوبـی توانسـته از پس این مهـم بر آید.
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بـه گـزارش روابط عمومی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس بـا تاش و پشـتکار همـه همکاران اجرایـی، محققان مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس، مروجان، بخـش خصوصی 
و بهره بـرداران، شـاهد تحـول بـزرگ در بهـره وری محصـول راهبـردی گندم 

خواهیـم بود.
 شـایان ذکـر اسـت: مزایای این نظـام تولید، عملکـرد دو برابر میانگین اسـتان، 
کاهـش حداقـل 39 درصـدی آب مصرفـی، صرفـه جویی حداقـل 60 درصدی 
هزینه هـاي کاربـرد ماشـین آالت، صرفـه جویـی 70 درصـدی درزمـان کـه 
بـرای کشـت هاي تاخیـری گنـدم حیاتـی اسـت، امـکان مبـارزه مکانیکـی بـا 
علف هـای هـرز )اسـتفاده از کولتیواتور( بهینه شـدن مصرف نهـاده ها، افزایش 
سـامت برگ هـاي زیـر پرچـم و در نتیجه افزایـش عملکرد گنـدم، یک نواخت 
سـبز شـدن مزرعه، عـدم ورس، کاهـش خسـارت بیماری هاي خاکزاد، کشـت 
کامـًا مکانیـزه بـا حداکثـر دو بـار تـردد ماشـین االت، حـال آنکـه در کشـت 
متـداول حداقـل 8 مرحلـه امکان تـردد ماشـین آالت وجود دارد، امکان کشـت 
در خاک هـاي نسـبتا مرطـوب، کاهـش فشـردگی خـاک، افزایـش مـاده آلـی 
خـاک بـه میـزان 3درصـد در سـال، افزایـش فعالیت کرم هـاي خاکـی و بهبود 
خـواص بیولوژیکـی خـاک، بهبـود نفوذپذیـری آب، امـکان کشـت مکانیـزه و 
برداشـت مکانیـزه پنبـه بعـد از گنـدم ازمزایای کشـت مسـتقیم گندم بـرات در 

تنـاوب با پنبه اسـت.

دانش آموز کار دانش کشاورزی 
مقام سوم کشور را کسب کرد

مریـم پیشـرو دانـش آمـوز کار دانـش رشـته گیاهـان دارویـی و زعفـران در 
سـال  در  کشـور  سراسـر  هنرسـتان هاي  کاردانـش  علمی عملـی  مسـابقات 
1399-1398 در اسـتان هرمـزگان شـهر بندرعبـاس بـه مقـام سـوم کشـوری 

دسـت یافـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس ایـن دانـش آمـوز در شـاخه کاردانـش رشـته کشـاورزی مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس از ایسـتگاه تحقیقات 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی شهرسـتان داراب می باشـد.
وی پـس از موفقیـت در آزمـون علمی بـه مرحلـه کشـوری راه یافـت و آزمون 
عملـی در بهمـن مـاه سـال جـاری در بندرعبـاس برگـزار و نامبـرده بـه عنوان 

نفر سـوم کشـور انتخاب شـد.

در گردهمایی ساالنه محققان پژوهشکده میوه هاي معتدله و سردسیری
تقدیر از پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی فارس
بیژن کاووسـی پژوهشـگر مرکز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
در  فـارس  طبیعـی  منابـع  و 
محققـان  سـاالنه  گردهمایـی 
پژوهشـکده میوه هـاي معتدلـه 
و سردسـیری مـورد تقدیـر قرار 

گرفـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مرکز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
طـی  فـارس  طبیعـی  منابـع  و 
مراسـم در گردهمایـی سـاالنه 
محققـان پژوهشـکده میوه های 

معتدلـه و سردسـیری کشـور، بـا حضور رئیس موسسـه تحقیقات علـوم باغبانی 
و  سردسـیری  و  معتدلـه  میوه هـاي  تحقیقـات  پژوهشـکده  رئیـس  کشـور، 
کارشناسـان و محققین برگزار شـد، از بیژن کاووسـی پژوهشـگر علـوم باغبانی 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس بـا اهـداء لـوح 

تقدیـر بـه عمـل آمد. 



65 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 58 - بهـمن مــــــاه 1398

تاکید امام جمعه رونیز بر تقویت مشارکت مردم 
در حفاظت از اراضی ملی وحقوق بیت المال

پـروژه بیولوژیـک جنـگل کاری حوزه آبخیـز بخش رونیز اسـتهبان مورد بازدید 
نماینـده ولـی فقیـه و امام جمعـه این بخش، مسـئوالن منابع طبیعـی، اعضای 

شـورای شـهر و دیگر مسـئوالن محلی قـرار گرفت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
درایـن بازدیـد عبدالـرزاق دسـترنج امـام جمعـه بخـش رونیـز ضمـن قدردانی 
از اقدامـات خـوب مسـئوالن منابـع طبیعـی شهرسـتان در حفظ انفـال و احیاء 
طبیعـت، بـر مشـارکت مردمـی در نگهـداری از عرصه هـاي جنگلـی و مرتعی 

موجـود تاکیـد کرد. 
وی بـا اشـاره بـه حفـظ حقوق بیـت المـال و مراقبت از ایـن مواهب ارزشـمند 
الهـی گفـت: بـرای تفهیـم و شناسـاندن ایـن منابـع ارزشـمند می بایسـت بـا 
ترویـج و نهادینـه کـردن فرهنـگ حفاظـت از طبیعـت در بیـن اقشـار مختلف 

بویـژه کـودکان و نوجـوان تـاش کرد.
مجاهـد مهـدی علیشـاهی رئیـس اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
اسـتهبان نیـز در ایـن بازدیـد درخصـوص جزییـات پـروژه بیولوژیـک جنـگل 
کاری بخـش رونیـز گفـت: ایـن پـروژه در سـال جاری و بـا اعتبـارات صندوق 
توسـعه ملـی اجـرا شـده و در این راسـتا 250 هکتـار از عرصه هـاي جنگلی با 

اسـتفاده از بـذور بـادام کوهـی، تنگـرس، کیکم و ارژن احیا شـده اسـت.
در پایـان ایـن مراسـم بخشـی از اراضـی ملـی توسـط امـام جمعـه رونیـز بـه 

صـورت نمادیـن بـذرکاری و احیـاء گردیـد. 

افتتاح سه بند سنگی بُتنی در حوزه آبخیز در 
شهرستان سپیدان

سـه بنـد سـنگی بُتنـی در حـوزه آبخیـز چیـکان و مرزیان شهرسـتان سـپیدان 
بـا حضورسـید عاءالدیـن خـادم نماینـده مـردم سـپیدان در مجلـس شـورای 
اسـامی، معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری فـارس، معـاون آبخیـزداری 
و رئیـس اداره مطالعـات و آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان فـارس، فرمانـدار، بخشـدار مرکـزی شهرسـتان و تعدادی از مسـئوالن 

شهرسـتان سـپیدان افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری فـارس عبداله 
بحرینـی سرپرسـت اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان سـپیدان اعتبار 
الزم بـرای اجـرای ایـن پـروژ هـا را بیسـت میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال 
عنـوان کـرد و افـزود: اعتبـار الزم برای اجرای ایـن پروژه ها از محـل اعتبارت 
صندوق توسـعه ملی سـال 98 تامین و هزینه شـده اسـت. وی گفت: با افتتاح 
ایـن پـروژه تعـداد 170 خانـوار بـه صـورت مسـتقیم از مزایـای این پـروژه ها 

بهـره منـد می گردند.

افتتاح سه پروژه بزرگ آبخیزداری 
در شهرستان فیروزآباد

سـه پروژه بـزرگ آبخیـزداری درشهرسـتان فیروزآباد بـا حضـور فرماندار،مدیر 
نفتـی  فرآورده هـای  شـرکت  رئیـس  فیروزآبـاد،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی 
بـه  و  افتتـاح  ایـن شهرسـتان  اجرایـی  دسـتگاه هاي  مدیـران  از  تعـدادی  و 

رسـید.  بهره بـرداری 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 

عبدالحمیـد بهبودی رئیـس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرسـتان فیروزآباد 
بـا اعـام ایـن خبـر گفت: این پروژه ها شـامل سـه بند سـنگی سـیمانی اسـت 
کـه بـا اعتبـاری بالغ بـر هشـت میلیـارد و 600 میلیون ریـال در مـدت کمتر از 

6 ماه سـاخته شـده است.
وی افـزود: اعتبـار ایـن طـرح هـا از محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی سـال 

98 تامیـن و درحـوزه شـهری دامنه کوه روشـنو اجراشـد.
بهبـودی بـا اشـاره بـه مشـخصات فنی ایـن طرح هـا گفـت: ارتفاع ایـن پروژه 
هـا 5.5متـر اسـت و در مجمـوع یکهـزار و 800 مترمکعـب عملیـات سـنگی 

وماتـی در ایـن پـروزه هـا انجام شـده اسـت. 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان فیروزآبـاد اظهار کـرد: این 
بند هـاي سـنگ و سـیمانی در بارش هـاي جـوی اخیـر بیـش از پنـج هـزار 

مترمکعـب آبگیـری داشـته اشـت.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس خبر داد:
افتتاح 12 پروژه بزرگ آبخیزداری 

در دهه فجر
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس 12 
پـروژه بـزرگ آبخیـزداری در دهـه فجر امسـال به بهره بـرداری خواهد رسـید.

شـهرام منتصـری مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس بـا اشـاره بـه 
اجـرای طـرح ها و پروژه هـاي قابل افتتاح در دهه فجر امسـال گفـت: همزمان 
بـا گرامیداشـت دهـه مبارک فحر و در آسـتانه چهـل و یکمین سـالگرد پیروزی 
انقـاب اسـامی ایران،12 پـروژه در حـوزه آبخیـزداری کـه از محـل اعتبـارات 

صنـدوق توسـعه ملـی اعتبار آن هـا تامین شـده بـود افتتاح خواهند شـد.
وی گفت:ایـن طـرح  هـا شـامل پروژه هـاي آبخیـزداری و حفاظت خـاک و نیز 
کنترل سـیاب و آبخوانداری اسـت که درشهرسـتانهای سـپیدان، جهرم، زرین 
دشـت، آبـاده، اقلیـد، فیروزآبـاد، خرم بیـد، بوانات،ارسـنجان و خنـج در این ایام 

افتتـاح و بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
منتصـری اعتبـار الزم بـرای اجرای این طـرح ها را 124 میلیـارد و 825 میلیون 
ریـال عنـوان کـرد و گفـت: این پـروژه ها بطـور سـالیانه قادرند یـک میلیون و 
600 هـزار متـر مکعـب آب حاصـل از سـیاب هـا و روان آب هاي سـطحی را 
اسـتحصال و بـه سـفره هاي آب زیرزمینـی منتقـل نماینـد. وی در ادامـه حجم 
رسـوب گیـری در اجـرای این پـروژه ها را 185 هـزار متر مکعب عنـوان کرد و 

گفـت: ایـن سـازه ها در بخش هـاي مختلف اسـتان اجرا شـده اسـت. 
منتصـری میـزان اشـتغالزایی حاصـل از ایـن پـروژه هـا را 5 هـزار و 315 نفـر 
عنـوان کـرد و گفـت: احـداث ایـن سـازه ها بـا تامیـن پایـدار آب شـرب اهالی 
روسـتای محـدوده ایـن حوزه هـاي آبخیـز رضایتمنـدی جوامع محلـی را در پی 

داشـت. خواهد 
مدیـر کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری فارس کنترل فرسـایش و رسـوب، تغذیه 
آبخوان هـا و سـفره هاي آب زیـر زمینی، کاهش خسـارت های سـیل و تقویت و 
پایدارسـازی منابـع آب زیرزمینـی را از اهـداف اجـرای این پروژه هـا عنوان کرد.

استاندار فارس در مراسم افتتاح پروژه مشارکتی 
حوزه آبخیز تنگاب شهرستان گراش:

اجرای فعالیت هاي آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 
از اولویت هاي مهم است

پـروژه سـنگی سـیمانی حـوزه آبخیـز تنـگ آب شهرسـتان گـراش بـا حضـور 
اسـتاندار فـارس بـه بهره بـرداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فـارس ضمـن تاکیـد بـر اجـرای بیـش از پیـش 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی
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اینگونـه طـرح هـا، حفاظـت از آب و خـاک را از اولویت هاي مهـم دولت تدبیر 
و امیـد دانسـت و خواسـتار توسـعه و گسـترش این طـرح ها با مشـارکت مردم 

. شد
وی اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی بـا توجـه بـه خشـکی برخـی مناطـق را از 
مهم تریـن راهکارهـا جهـت ایجـاد توسـعه پایـدار و احیـاء عرصه هـاي طبیعی 

ند.  خوا
مقـام عالـی دولـت در اسـتان فـارس در ادامـه مجمـوع فعالیت هـاي منابـع 
را رضایـت بخـش  اسـتان  آبخیـزداری در سـطح شهرسـتان هاي  و  طبیعـی 
دانسـت و اظهـار امیـدواری کـرد: ایـن رویـه در سـایر نقـاط اسـتان همچنـان 

تـداوم داشـته باشـد.
محسـن اسـکندری معـاون برنامـه ریـزی، توسـعه مدیریـت و منابـع اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فـارس نیز در این مراسـم اعتبـار این پروژه 
مشـارکتی را بالـغ بـر 12 میلیـارد ریـال عنوان کـرد و افزود: در راسـتای اهداف 
سـازمانی اقدامـات بسـیار خوبـی در سـطح شهرسـتان هـا انجـام شـده که این 
طـرح نیـز یکـی از آن هـا اسـت و امیـدوارم منشـاء خیـر و برکـت بـرای مردم 

باشـد.  محلی 
وی یکـی از اولویت هـاي اصلی سـازمان جنـگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور 
را جلوگیـری از فرسـایش خـاک و کنتـرل روان آب هـا و نفـوذ آن به الیه هاي 
زیریـن دانسـت و افـزود: خوشـبختانه طی سـال هاي اخیـر با نگاه ویـژه دولت 
بـه انجـام فعالیت هـاي منابـع طبیعـی و آبخیـزداری، در این حوزه شـاهد توجه 
بیـش از پیـش بـه این فعالیـت ها و جـذب اعتبـارات از طریق صندوق توسـعه 

ایم. بـوده  ملی 
اصغـر فـرودی فرمانـدار گـراش نیز دراین مراسـم ضمـن قدردانـی از مجموعه 
فعالیت هـاي منابـع طبیعـی و نیـز پیگیری هـاي صـورت گرفتـه تصریـح کرد: 
فرمانـداری شهرسـتان نیـز آمـاده هرگونـه همـکاری جهـت جلـب مشـارکت 

مردمـی در راسـتای انجـام طرح هـاي منابـع طبیعـی می باشـد.

برگزاری همایش توجیهی آموزشی جلوگیری 
از کشت هاي نامتعارف در مراتع و اراضی ملی 

شهرستان سپیدان
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
همایـش آموزشـی توجیهـی جلوگیـری از کشـت هاي غیـر مجـاز و نامتعـارف 
بـا حضـور فرمانـدار، دادسـتان، جانشـین فرمانـده نیـروی انتظامی شهرسـتان 
منابـع  کل  مردمـی اداره  مشـارکت هاي  و  ترویـج  آمـوزش،  رئیـس  سـپیدان 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس و کارشناسـان یگان حفاظـت و مرتع اداره 
کل و شهرسـتان کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و محیـط زیسـت و نماینـدگان 
مراتع و طرح های مرتعداری و شـوراهای اسـامی مراتع روسـتایی شهرسـتان، 

در سـالن هـال احمـر سـپیدان برگزار شـد.
سـید عبدالـه بحرینـی سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
سـپیدان در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه گسـتردگی عرصه هـاي منابـع طبیعی و 
کمبـود امکانـات و نیـروی انسـانی گفت: حفاظـت از عرصه هـاي منابع طبیعی 
جـزء با مشـارکت مـردم و جوامع بهره بـردار امکان پذیـر نبـوده و از نمایندگان 
جوامـع محلـی حاضـر در ایـن همایـش خواسـت در صورت مشـاهده هـر گونه 
تخلـف در حوزه هـاي منابـع طبیعـی مراتـب را از طریـق تلفـن 1504، یـگان 
امـداد جنـگل و مرتـع اطـاع دهنـد تـا برخورد هـاي قانونـی الزم بـا متخلفان 

پذیرد.  صـورت 
وی بـا اشـاره بـه برخـورد قاطعانه بامتخلفـان در اراضـی ملی افـزود: درصورت 
بـروز هـر گونـه تخلـف وکشـت غیرمجـاز از سـوی بهره بـرداران و مرتعـداران 
درعرصه هـاي منابـع طبیعـی ضمـن ابطـال پروانـه چـرای متخلـف، برخـورد 

قاطعانـه ای بـا آنـان صـورت گرفتـه و بـه مراجع قضایـی معرفی خواهند شـد. 
جـوادی فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان نیـز در ایـن همایـش، مشـارکت مـردم 
بـه  نظـر  افـزود:  و  شـد  خواسـتار  را  منابـع  عرصه هـاي  در  بهره بـرداران  و 
شـرایط خـاص جغرافیایـی. اقلیمـی و گردشـگری، تنـوع گونه هـاي دارویی در 
عرصه هـاي منابـع طبیعـی در شهرسـتان سـپیدان، از بهره برداران خواسـت در 
حفاظـت از عرصه هـاي تحـت اختیار خود و سـامانهای عرفی از هیچ کوششـی 
دریـغ نکننـد. وی همچنیـن از بهره بـرداران عرصه هاي منابع طبیعی خواسـت 
از هـر گونـه کشـت غیر مجـاز در مراتع و طرحهـای مرتعداری اکیـدا خودداری 

 . کنند
محمـودی اطهـر دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان سـپیدان نیـز در این 
همایـش اظهـار کرد: در صورت مشـاهد هر گونه کشـت غیر مجـاز و نامتعارف 
در عرصه هـاي منابـع طیبیعـی در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن برابر مقـررات با 

متخلفیـن برخورد هـاي الزم صـورت خواهـد پذیرفت.
 وی در ادامـه افـزود: شـوراهای اسـامی و نماینـده مرتعـداران می بایسـت 
محـدوده پروانـه چـرا و طرح هـای مرتعداری تحـت تصرف خـود را پایش و در 
صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلف مراتـب را بـه نیـروی انتظامی، قـوه قضایه 
و اداره منابـع طبیعـی اطـاع رسـانی نمـود تـا برابـر مقـررات اقدامـات قانونی 

آید.  الزم بعمـل 
غامعلـی اوجـی رئیس اداره ترویـج، آموزش و مشـارکت هاي مردمی اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـز داری اسـتان فارس در این جلسـه با اشـاره به پتانسـل 
فـراوان عرصه هـاي منابـع طبیعـی در زمینـه گیاهـان دارویـی از بهره بـرداران 
در  و مرتعـداری  اهمیـت مرتـع  بـه  نـو  نـگاه  و  رویکـرد  تغییـر  بـا  خواسـت 
چهارچـوب قانـون از تمـام ظرفیتهـای عرصه هـاي مرتعـی تحـت اختیـار خود 

اسـتفاده نمـوده تـا موجـب بهبود معیشـتی آن هـا گردد 
سـرهنگ علی شـمس جانشـین فرماندهی نیروی انتظامی شهرسـتان سـپیدان 
نیـزدر ایـن جلسـه به اقدامـات صورت گرفتـه در خصوص مقابله با کشـت هاي 
نامتعـارف توسـط نیـروی انتظامی اشـاره و از دسـتگاهای اجرایی کـه در ارتباط 
بـا جلوگیـری از کشـت هاي نامتعـارف همـکاری نمـوده انـد تشـکر و قدردانی 

نمود. 
در پایـان نماینـده انجمـن صنفـی مرتعداران شهرسـتان سـپیدان بـه نمایندگی 
از مرتعـداران حاظـر در این همایش مسـائل و مشـکات دامـداران و مرتعداران 
را بیـان و پاسـخ هاي الزم از طـرف کارشناسـان در جهـت مرتفـع نمـودن این 

گردید.  ارائه  مشـکات 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس:
فارس در اجرای فعالیت هاي آبخیزداری 

در کشور سرآمد است
بـا صـدور احکامی از سـوی مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری فـارس امید 
عبـادی بـه عنوان سرپرسـت اداره آبخیزداری و حفاظت خاک و حسـن حسـنی 
بـه عنـوان سرپرسـت اداره کنتـرل سـیاب و آبخوانـداری معاونـت آبخیزداری 

اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری فارس منصوب شـدند.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعی وآبخیـزداری فارس منتصری 
درایـن مراسـم بـر توجـه بیش از پیـش بـه فعالیت هـاي آبخیزداری در اسـتان 
تاکیـد کـرد و گفـت: بـا بهـره گیـری از کارشناسـان فنـی و متخصـص ایـن 
حـوزه و نیـز پتانسـیل موجود می تـوان در اجرای بهتـر پروژه هـاي آبخیزداری 

تـاش کرد.
وی اجـرای پروژه هـای آبخیـزداری در اسـتان فارس را موضوع حیاتی برشـمرد 
و افـزود: علیرغـم کمبودهـا و تنگناهای بسـیار، با همت و تـاش این مجموعه 
رونـد اجـرای طرح هـای آبخیـزداری براسـاس ارزیابی هـاي صـورت گرفتـه 
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مطلـوب و رضایـت بخش عنوان شـده اسـت.
منتصـری اجـرا و بهره بـرداری از طرح هـاي آبخیزداری اسـتان را اولویت مهم 
و در راس تمامی برنامـه هـا عنـوان و اظهـار امیـدواری کـرد: بـا حمایت هـاي 
بیشـتر مسـئوالن و اسـتفاده از تمامی ظرفیـت هـا بتـوان شـاهد فعالیت هـاي 
بیـش از پیـش در ایـن حـوزه تاثیر گـذار بوده و در این راسـتا زمینـه ورود همه 
جانبـه ی مـردم در فعالیت هـای آبخیـزداری و حفاظـت بهتـر از آب و خاک نیز 

مهیا شـود.
حجـت االسـام یـار محمـودی مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در اداره 
کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه ضـرورت 
جابجایی هـا و تغییـرات مدیریتـی گفـت: ایـن تغییـرات موجـب تحـوالت و 

اداری می شـود. پویایـی بیشـتر در حوزه هـاي مختلـف سیسـتم 
امیـد عبادی سرپرسـت جدیـد اداره آبخیزداری و حفاظت خـاک اداره کل منابع 
طبیعـی فـارس نیـز در ایـن آییـن بـا بیان اینکـه بخـش اعظمـی از حوزه هاي 
آبخیـزداری در حـوزه سـدها قـرار گرفتـه بـر لـزوم اجـرای بیشـترفعالیت هاي 
و  آبخیـزداری  پروژه هـاي  اجـرای  گفت:اسـاس  و  کـرد  تاکیـد  آبخیـزداری 
آبخوانـداری کنتـرل فرسـایش و رسـوب،افزایش پوشـش گیاهـی و در نهایـت 

تغذیـه آبخوانهـا می باشـد.
وی جلـب مشـارکت هاي مردمـی و جـذب خیریـن آبخیـزداری و نیـز تعامـل 
گسـترده بـا مجموعـه آبخیـزداری و کارشناسـان متخصص ایـن مجموعه را از 

جملـه اهـداف کلی خـود عنـوان کرد. 
حسـن حسـنی سرپرسـت جدیـد اداره کنتـرل سـیاب و آبخوانـداری اداره کل 
منابـع طبیعـی فارس هـم در ادامه فعالیت هـاي آبخیزداری را شـاه کلید مقابله 
بـا خشکسـالی و از فاکتورهـای اصلـی و تاثیرگذار بر چرخـة طبیعت عنوان کرد 
و افـزود: خوشـبختانه بـا انجام گسـترده فعالیت هاي آبخیـزداری در فارس این 
حـوزه بـه عنـوان سـرآمدترین اسـتان کشـور در ایـن زمینـه مـورد توجـه قرار 

است.  گرفته شـده 

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:
 اجرای پروژه هاي حفاظت از مراتع با مشارکت 

مردم امکان پذیر است.
کارگاه آموزشـی بررسـی راهکارهـای الزم بـه منظـور بهره بـرداری بهینـه از 
مراتـع و نیـز افزایـش آگاهـی کارشناسـان ایـن بخـش جهـت بهره بـرداری 
اصولـی و بهینـه بـا مشـارکت همـه جانبـه مجریـان طرح هـای مرتعـداری بـا 
حضـور مدیـر کل دفتـر امـور مراتـع سـازمان جنـگل ها، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور و هیـات همراه،،معـاون فنی و کارشناسـان، مسـولین واحد مرتـع منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتانها ی اسـتان فـارس در شهرسـتان الرسـتان 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری فـارس ترحم 
بهـزاد مدیـر کل دفتـر امـور مراتـع سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور ضمـن بازدیـد از پروژه هـاي بیولوژیـک صنـدوق توسـعه ملـی سـال 
98 کـه در قالـب عملیات هـاي احـداث هالـی آبگیـر و بـذرکاری در طـرح 
مرتعـداری بهـا الدینی الرسـتان اجرا شـده بود، بـا حضور در جمع کارشناسـان 
مراتـع اسـتان فـارس گفـت: در حال حاضـر 84 میلیـون هکتار اراضـی مرتعی 
در کشـور وجـود دارد کـه 52 درصـد از وسـعت کشـور و 63 درصـد منابع ملی 

را شـامل می شـود.
 وی بـا اشـاره بـه اهمیـت عرصه هـاي مرتعـی افـزود: در سـال جـاری 862 
میلیـارد ریـال اعتبـار از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه  ملـی بـرای احیـای 

مراتـع کشـور اختصـاص یافتـه اسـت. 
بهـزاد بـر اجـرای بیشـتر فعالیت هــا در زمینـه احیــاء، اصاح و حفاظــت از 

عرصه هـاي مرتعـی کشـور بـا مشـارکت مـردم و جوامـع محلـی تاکیـد کرد و 
گفـت: اجـرای ایـن عملیـات ها بـا کمک بهره بـرداران نقـش بسـزایی در احیاء 

و پایـداری ایـن عرصه هـا دارد.
مدیـر کل دفتـر امـور مراتـع سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور در 
ادامـه ضمـن اشـاره به اقدامـات انجـام گرفته در راسـتای بهبود وضعیـت مراتع 
کشـور افزود:بـا اجرای شـیوه نامه هـاي فني و اجرایـي بهره بـرداري از مراتع و 
همچنیـن بـا درنظـر گرفتـن فصل سـوم شـیوه نامه اجرایـی و نیز رعایـت کلیه 
دسـتورالعمل هاي فنـی می تـوان بـه بهبـود وضعیـت مراتـع و پایـداری ایـن 

عرصه هـا امیـدار بود.
علـی جواهـری معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس نیز 
هـدف از برگـزاری ایـن کارگاه آموزشـی را آشـنایی بیشـتر کارشناسـان مرتع با 
قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر ایـن بخـش و نیـز بهره بـرداری اصولـی دامداران 
و بهره بـرداران عرصه هـاي مرتعـی از منابـع عنـوان کـرد و افـزود: مشـارکت 
دراحیـا، اصـاح و حفاظـت از مراتـع یـک اولویـت اساسـی اسـت و ایـن مهـم 

نبایـددر برنامه هـاي مدیریـت مراتـع نادیـده گرفته شـود.
وی اظهـار امیـدواری کـرد: بـا جـذب اعتبــارات الزم و رفع کمبودهـای حاکم 
در بخــش مرتع می توان فعالیت هاي چشمگیری بــرای مدیریــت چــرا و یـا 

فعالیت هـاي احیایی در سـطح مراتع انجــام داد.
در پایـان ایـن دوره آموزشـی مباحثی پیرامون نوع و سـطح پوشـش عرصه هاي 
مرتعـی، ظرفیـت چـرا، عملیـات قرق،اجـرای ممیـزی مراتع،پروانـه چـرای دام، 
طرح هـاي مرتعـداری، نحوه رسـیدگی بـه اعتراضات و شـرایط انتقـال و ابطال 

پروانـه چـرا از سـوی کارشناسـان مرتـع مورد نقد و بررسـی قـرار گرفت.

رفع تصرف بیش از 142 هکتار از اراضی ملی 
شهرستان آباده در سال جاری

از ابتـدای سـال جـاری تـا کنون بیـش از 142 هکتـار از اراضی ملی شهرسـتان 
آبـاده از دسـت متصرفـان آزاد و به بیت المال بازگشـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس اکبر 
رحیمی حقیقـی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آبـاده بـا 
اعـام ایـن خبـر گفـت: ایـن میـزان اراضـی بـه اسـتناد آراء صـادره قطعـی از 
محاکـم قضایـی و بـا تـاش و پیگیری ماموران یـگان حفاظـت و واحد حقوقی 

ایـن شهرسـتان خلـع یـد و رفـع تصـرف گردید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تشـکیل 15 فقـره پرونـده در این زمینـه گفت: اراضـی مذکور 
در پاکهـای متعـدد و در بخش هـاي مختلـف این شهرسـتان موقعیـت دارند. 

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آباده تصریح کـرد: علیرغم 
وسـعت بـاالی شهرسـتان و نیـز کمبـود نیـرو وخودرو تـاش در جهـت بازپس 

گیـری کلیـه اراضـی تصرفی شهرسـتان با جدیـت هرچه تمـام تر ادامـه دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرامه:
اجرای حکم قلع و قمع بیش از 5 هزار متر مربع

 از اراضی ملی شهرستان خرامه
بـا دسـتور دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان خرامـه حکـم قلـع و قمـع 
مسـتحدثات غیـر قانونـی ایجـاد شـده در بخشـی از اراضی ملی این شهرسـتان 

شـد. اجرا 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
محمـد هدایـت فـرد رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتان خرامه 
بـا اعـام ایـن خبر گفـت: اجرای ایـن حکم با حضـور عوامـل انتظامی و تاش 
نیروهـای منابـع طبیعـی ایـن شهرسـتان انجام و طـی آن 5 هـزار و 600 متر از 

اراضـی ملـی از چنـگال زمین خـواران خـارج و به بیـت المال بازگردانده شـد.
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وی افـزود: متخلفـان بـا حصار کشـی در بخشـی از اراضی ملی روسـتای جهان 
آبـاد ایـن شهرسـتان اقـدام بـه کاشـت نهال هـاي غیر قانونـی کـرده بودند که 
در نهایـت بـا دسـتور مراجع قضایی تمامی مسـتحدثات ایجاد شـده توسـط یک 
دسـتگاه لـودر به صورت کامـل تخریب و پس از جمـع آوری ادوات و ابزارآالت 

منطقـه پاکسـازی و به حالت اولیه بازگشـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان خرامـه در پایـان ضمـن 
هشـدار بـه متخلفـان اراضـی ملی هرگونـه تخریـب و تصرف در ایـن اراضی را 
جـرم اعـام کـرد و گفـت: دراین راسـتا به شـدت و بـدون تعارف بـا متصرفان 

و افـراد فرصـت طلـب برخورد خواهد شـد.

تشکیل میز خدمت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری فارس در مصالی نمازجمعه شیراز

هـم زمـان با ایـام اهلل دهـه مبارک فجـر و فرارسـیدن چهل و یکمین سـالگرد 
پیـروزی انقاب شـکوهمند اسـامی ایران، مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان فـارس، معاونین، روسـای سـتادی و تعـدادی از کارشناسـان بخش هاي 
فنـی ایـن اداره کل بـا برپایی میـز خدمت در محـل برگزاری نماز جمعه شـیراز 

پاسـخگوی درخواسـت ها و مطالبات مـردم بودند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیزداری فـارس حمید 
سـلیمانی مشـاور مدیـر کل و مدیـر روابـط عمومی ایـن اداره کل بـا اشـاره بـه 
مصـادف شـدن ورز 22 بهمـن بـا اربعیـن سـردار قاسـم سـلیمانی افـزود: ایـن 
سـردار شـهید بهتریـن الگـوی خدمتگذاری بـه مـردم و کارکنان دسـتگاه هاي 
اجرایـی بـود لـذا ایـن بـار میـز خدمـت با نـام ایـن شـهید واالمقام مزین شـد. 
وی بـا اشـاره بـه اسـتقبال مـردم از برپایی میز خدمـت در مصای نمـاز جمعه 
شـیراز تصریـح کـرد: این اقـدام در راسـتای پاسـخگویی و تکریم اربـاب رجوع 
و نیـز پیگیـری مشـکات حقوقی مـردم و تسـریع در روند و پیگیـری مطالبات 
آنـان انجـام و درایـن راسـتا مـردم نیـز با حقـوق و ضوابـط قانونی حـوزه زمین 

و اراضی ملی آشـنا شـدند.
در ایـن جلسـه مدیر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری فارس از نزدیک مشـکات 

20 نفر از متقاضیان را بررسـی و دسـتورات الزم را صادر نمود. 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر 
در موسسه سرم سازی رازی شیراز

مسـابقات ورزشـی بـه مناسـبت دهـه فجـر در رشـته هاي مختلـف والیبـال، 
فوتبـال دسـتی و پینـگ پنـگ در ایـن شـعبه برگـزار گردیـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه رازی شـیراز، علـی شـیرازی نـژاد رئیـس 

موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز طـی سـخنانی 
در مراسـم افتتـاح برگـزاری ایـن مسـابقات گفـت: دهه فجـر که زمان شـادی 
اسامی اسـت  انقـاب  شـکوهمند  پیـروزی  سـبب  بـه  ایـران  ملـت  واقعـی 
فرصتی مغتنم اسـت تا با برگزاری مسـابقات متنوع به شـادی و شـور و نشـاط 

همـکاران بیفزائیـم تـا بـا روحیـه ای باالتـر بـه خدمت خـود ادامـه دهند.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:
کسب گواهینامه جی ام پی توسط موسسه رازی 

شعبه شیراز افتخارآمیز است
رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی کشـور بـا قدردانی از 
اقدامات شـاخص شـعبه جنوب کشـور- شـیراز گفت: کسـب گواهینامه جی ام 
پـی توسـط این شـعبه موفقیـت و افتخـاری بزرگ برای موسسـه رازی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، علی اسـحاقی رئیس 
رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی در نشسـت شـورای 
معاونیـن ایـن موسسـه کـه بـا حضـور رئیـس و کارکنـان شـعبه شـیراز برگزار 

شـد، پیشـرفت ایـن شـعبه را محسـوس و رضایـت بخـش خواند.
وی در ادامـه بـا قدردانـی از اقدامـات انجـام شـده، گفـت: کسـب گواهینامـه 
GMP در شـعبه شـیراز باعـث افتخـار کل مجموعـه رازی اسـت و امیـد اسـت 

بـا توجـه به تـوان و پتانسـیل بالقوه شـعبه شـیراز در آینـده GMP بیـن المللی 
شـود. دریافت 

در ایـن سـفر یـک روزه، اسـحاقی و هیئت همـراه از بخش هاي مختلف شـعبه 
بازدیـد کردند.

معنـای  بـه   Good manufacturing practices کلمـه  سـه  مخفـف   GMP

شـرایط تولیـد خوب اسـت. ایـن واژه بـرای مجموعه هایـی که درصنایـع تولید 
وسـائل پزشـکی فعالیـت می کننـد کاربـرد دارد. 

بـرای گرفتـن گواهینامه GMP بایسـتی ابتـدا الزامات مربوطه راشناسـایی و در 
مجموعـه خودپیاده سـازی کرد.

برگزاری شورای معاونین با حضور اسحاقی در 
موسسه رازی شعبه شیراز

نشسـت شـورای معاونین با حضور هیئت رئیسـه موسسـه تحقیقات واکسـن و 
سـرم سـازی رازی در شـعبه جنوب کشـور – شـیراز برگزار شد.

بـه گـزارش روابط عمومی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، هیئت رئیسـه موسسـه 
 ،R&D رازی بـه همـراه مدیر امور شـعب، مشـاور حوزه ریاسـت، مدیر توسـعه و
رئیـس اداره حقوقـی و مدیـر بخش فنی با هدف بازدید از شـعبه موسسـه رازی 

در جنوب کشـور – شـیراز در این شـعبه حضـور یافتند.
علـی اسـحاقی رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن وسـرم سـازی رازی و تیـم 
همـراه پـس از بازدیـد از بخش هاي مختلف شـعبه شـیراز در نشسـت شـورای 

معاونیـن شـرکت کردند.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

در ایـن نشسـت، شـیرازی نـژاد رئیـس شـعبه شـیراز بـه تشـریح فعالیت هاي 
تضمیـن  و  پژوهشـی  پشـتیبانی،  تولیـدی،  بخش هـاي  در  شـعبه  شـاخص 
کیفیـت، تفاهـم نامـه بـا دانشـگاه آزاد شـیراز، زرقـان، مرودشـت، اداره کل 
دامپزشـکی اسـتان فـارس و تولیـد واکسـن هاي مـازاد بـر تعهـد سـاالنه بـه 
رغـم محدودیـت امکانـات پرداخت و از زحمـات همکاران شـعبه قدردانی کرد.

برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و مدیریت شیالت

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس در 
جمـع کارشناسـان و مشـاوران واحـد تولیدی شـیات و آبزیان گفت: سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی بـا دارا بـودن 205 نفـر از دانـش آموختـگان در 
گرایـش شـیات و آبزیـان و صدور مجوز در ایـن واحدهای تولیـدی می توانند 
در توسـعه آبـزی پـروری و ارتقـاء فرهنـگ آبـزی مصرفـی ایفای نقـش کنند.

محمدباقـر میـری تسـهیل در رونـد صـدور مجوزهـا و رفـع موانـع را از عوامل 
مهـم در جـذب سـرمایه در این بخش دانسـت و افزود: در این راسـتا هماهنگی 
و تعامـل مابیـن کارشناسـان سـازمان نظام مهندسـی و شـیات حاِئـز اهمیت 

است. 
وی تشـکیل کمیتـه فنـی تخصصـی را در جهت تبـادل نظر در رفـع موانع فنی 

الزامی دانست. را 
مدیـر شـیات و آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تعامل بیشـتر 

بیـن سـازمان نظـام مهندسـی و مدیریـت شـیات را نقطـه عطفی در رسـیدن 
بـه اهـداف دانسـت و افـزود: آشـنایی و تسـلط کامـل کارشناسـان بـه قوانین و 

مقـررات سـبب تسـهیل در رونـد صـدور مجوزها می شـود. 
فاحـی گفـت: در شـرایط اقتصـادی کنونی راه انـدازی واحدهـای تولیدی خرد 
خانگـی شـیات و آبزیـان بـدون نظـارت و هماهنگی سـبب اختال وشکسـت 
خواهـد شـد، در نتیجـه بـه منظـور پیشـگیری، حضور مشـاورین و کارشناسـان 

مهمی اسـت. عامل 
ایـن مقـام مسـئول خواسـتار بازنگـری در فرم هـاي کارشناسـی و برگـزاری 

دوره هـای اموزشـی متناسـب بـا نیـاز بـازار شـد.

پهپاد فرصتی نو در بخش کشاورزی

معـاون آمـوزش و پژوهش سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس با اشـاره به انتقـال دانـش و تکنولوژی بـه مزرعه گفت:اسـتفاده 
از پهپاد در بخش کشـاورزی سـبب سـرمایه گذاری،کاهش هزینه ها و افزایش 

راندمـان تولید می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس علـی کمالـی مقدم گفت: سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی در 
راسـتای وظیفـه خـود در جهت شناسـایی و معرفـی فناوری هاي نویـن و انتقال 
آن بـه عرصه هـاي کشـاورزی با همکاری شـرکت دانـش بنیان سـیرنگ اقدام 
بـه برگـزاری همایـش آموزشـی-ترویجی کاربـرد پهپـاد در بخـش کشـاورزی 

کرده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: ایـن همایـش بـا محوریـت مزایـا و فرصـت هـا پهپادهـای 
در بخـش کشـاورزی، قابلیـت پهپادهـای کشـاورزی و انجـام عملیات پـرواز در 
شهرسـتان هاي کازرون،مرودشت،سـپیدان و شـیراز بـا حضـور جمـع کثیری از 
عاقمنـدان و کارشناسـان در سـه روز متوالـی در نیمـه دوم دیمـاه برگزار شـد.

ایـن مقام مسـئول کاهش مصرف سـموم، صرفـه جویی در مصـرف آب،کاهش 
هزینـه هـا، رعایـت مسـایل زیسـت محیطی، عـدم تماس مسـتقیم سـمپاش با 
اپراتـور و بـدون لهیدگـی محصـول را از جمله مزایـای مهم اسـتفاده از پهباد در 

بخش کشـاورزی دانست.
کمالـی مقـدم اظهـار کرد: افـرادی که متقاضـی خرید پهبـاد هسـتند می توانند 
بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی و دریافت معرفی نامـه، از بانک تسـهیات کم 

بهـره پنج سـاله بـا کارمزد چهـار درصد دریافـت نمایند.

زهر عقرب گرانبهاترین مایع دنیاست
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت: 
ایـن روزهـا زهـر عقـرب گرانبهاتریـن منابع دنیا اسـت، برهمین اسـاس شـاهد 

گسـترش پـرورش و تکثیـر عقـرب به عنـوان یک منبـع درآمدزا هسـتیم.
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بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس محمدباقـر میـری در بازدیـد از پـرورش و تکثیـر عقـرب در 
روسـتای ملوسـجان گفـت: ایـن مرکز بـا ظرفیت تولیـد 13 هـزار قطعه عقرب 
در مسـاحت 270 مترمربـع بـه عنـوان اولیـن مرکز پـرورش و تکثیـر عقرب در 

اسـتان فـارس مشـغول بـه فعالیت می باشـد.
میـری تصریـح کـرد: این شـغل بـا لحاظ نوپـا بودن به سـبب باال بـودن درآمد 
آن موجـب شـده تـا جوانـان اشـتیاق بیشـتری بـرای فعالیـت در ایـن حـوزه را 

باشند. داشـته 

صدور پروانه شهرک هاي کشاورزی 
به صورت رایگان

تعرفـه مربـوط بـه صـدور پروانـه بـرای واحدهـای مسـتقر در شـهرک هـا اعم 
از موافقـت اصولی،تاسـیس و توسـعه شـامل 50 درصـد تعرفه هـاي اعامـی از 
وزارت جهاد کشـاورزی می باشـد و برای شـهرک هاي کشـاورزی)کل شهرک(

مشـمول هیـچ گونـه تعرفـه ای نبـوده و بصـورت رایگان انجام می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فارس محمد باقر میری افزود: آسـان سـازی سـرمایه گـذاری در بخش 
کشـاورزی و تسـهیل در صدور مجوزها سـبب توسـعه شـهرک هاي کشاورزی 

با مشـارکت سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی شـده اسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس با 
اسـتناد بـه تفاهـم نامـه فـی مابیـن شـهرک هاي کشـاورزی و سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی در جهـت ایجـاد ارتباط فنی و مهندسـی بین کارشناسـان 
و بهره بـرداران گفـت: سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی بـا بهـره گیـری از 
بهره بـرداری  و  احداث،توسـعه  در صـدور مجـوز  قانونـی خـود  ظرفیت هـاي 
شـهرک هاي کشـاورزی و افزایـش کارآمـدی پروژه هـاي سـرمایه گـذاری در 

تـاش اسـت فناوری هـاي نویـن را بـه بخـش انتقـال دهد.
وی تعرفه هـاي اعامـی از وزارت جهـاد کشـاورزی در واحدهـای مسـتقر در 
شـهرک هـا را 50 درصـد و برای کل شـهرک را به صورت رایـگان اعام کرد.

میـری معرفـی اعضـاء حقیقـی و حقوقی سـازمان کـه دارای رتبـه و صاحیت 
در امـور نظارت،مشـاوره،پیمانکاری و مهندسـی سـازه به متقاضیـان جهت عقد 
قـرار داد برای شـروع عملیات سـاخت واحـد تولیدی را از وظایف دیگر سـازمان 

نظام مهندسـی کشـاورزی عنـوان کرد.

متقاضیان خرید پهپاد از تسهیالت کم بهره 
برخوردار می شوند

معـاون آمـوزش و پژوهـش سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس اسـتفاده از پهپـاد در بخـش کشـاورزی را فرصتـی نـو در جهت 
سـرمایه گـذاری و کاهـش هزینـه هـا دانسـت و گفـت: تسـهیات بانکـی بـا 

کارمـزد 4 درصـد بـه متقاضیـان خریـد پهپـاد اختصـاص داده می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس علـی کمالـی مقـدم شناسـایی و معرفـی فناوری هـاي نویـن و 
انتقـال آن بـه عرصه هاي کشـاورزی را یکی از اهداف سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی برشـمرد و گفـت: در ایـن راسـتا سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی بـا همـکاری شـرکت دانـش بنیـان سـیرنگ گارگاه هاي 
آموزشـی - ترویجی را در شهرسـتان هاي مرودشـت، سـپیدان، کازرون و شیراز 

بـا حضـور عاقمنـدان و فعـاالن برگزار کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد:در جهت بهـره گیـری از تکنولوژی هاي نوین 
و ارائـه خدمـات مطلـوب، متقاضیـان خرید پهپاد بـا مراجعه به جهاد کشـاورزی 
و دریافـت معرفـی نامـه از تسـهیات کـم بهره پنج سـاله بـا کارمـزد 4 درصد 

بهـره مند می شـوند.
وی کاهـش مصـرف سـموم، صرفـه جویـی در مصـرف آب،کاهـش هزینه ها، 
رعایـت مسـایل زیسـت محیطـی، عدم تمـاس مسـتقیم سـمپاش بـا اپراتور و 
بـدون لهیدگـی محصـول را از جملـه مزایـای مهم اسـتفاده از پهپـاد در بخش 

دانست. کشـاورزی 

فرصت جدید اشتغال برای فارغ التحصیالن 
کشاورزی

رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس گفت: 
ایجـاد فرصت هـاي شـغلی جدیـد متناسـب بـا شـرایط کنونـی و تغییـر جهـت 
از کشـاورزی سـنتی بـه نویـن از طریـق اشـاعه دانـش روز بـه عرصه هـاي 
کشـاورزی در سـطح روسـتاها و شهرسـتان هـا بـا تشـکیل مراکـز خدمـات 

کشـاورزی غیردولتـی میسـر می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس محمد باقـر میری افـزود: در اجرای واگذاری امـور تصدیگری به 
بخـش غیردلتـی، مدیـران بخـش کشـاورزی دولتی ملـزم به حمایت و توسـعه 
مراکـز خدمـات غیردولتـی در سـطح اسـتان و انعقـاد قـرار داد و ارجـاع کار بـه 

هسـتند. مراکز  این 
میـری بـا اشـاره به نظام صـدور مجـوز مراکز خدمـات غیردولتـی تصریح کرد: 
ایـن مراکـز بـا دارا بـودن نیروی فنـی و متخصـص در بخش هاي کشـاورزی، 
منابـع طبیعـی، گیاهان دارویی، مکانیزاسـیون، شـیات، دامپروری، آزمایشـگاه، 
بازرگانـی، فضـای سـبز، عرضـه نهاده هـاي کشـاورزی و صـدور مجوزهـا در 

واحـد تولیـدی قـادر بـه ارائـه خدمات فنی مهندسـی می باشـد.
وی یـادآور شـد: بـا افتتـاح 43 مرکـز خدمـات کشـاورزی غیردولتی در سـطح 
اسـتان فـارس بسـتر مناسـب جهت ایجاد اشـتغال بـرای دانش آموختـگان این 

بخش میسـر شـده است. 
ایـن مقام مسـئول افـزود: اعضاء حقیقی و حقوقی سـازمان با مراجعه به سـایت 
www.agrieng.org/sanka و ارائـه مـدارک و تضامیـن مـورد نیاز، درخواسـت 

تاسـیس مراکـز خدمـات غیـر دولتـی کـرده و بسـته به رتبـه و صاحیـت خود 
نسـبت به ارائـه خدمـات در حوزه هـاي مختلف اقـدام نمایند.
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گفت و گوی پرتوامید با
محمد علی انصاری
کشاورز پیشرو شهرستان داراب

در چه بخشی از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟
بـا سـام بنـده در حـوزه زراعـت پنبـه و فـرآوری و بازرگانـی ایـن محصول و 

شـرکت تعاونـی پنبـه کاران فعالیـت می نمایـم.
عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟

مهم تریـن عامـل داشـتن انگیـزه و عاقمنـدی بـه زراعـت پنبـه بخاطر نقش 
مهـم محصـول پنبـه در اقتصاد کشـور و اهمیت آن در تامین مـواد اولیه صنایع 
نسـاجی و اشـتغال زایـی و ارزش افزوده ای کـه این محصول مهم کشـاورزی 
صنعتـی بـه خـود اختصـاص می دهـد و همچنیـن اعتقـاد داشـتن بـه اینکـه 
بهتریـن شـرایط بـرای پیشـبرد امـور کشـاورزی به خصـوص در زراعـت پنبه، 
فعالیـت در قالـب تشـکل ها و تعاونی پنبه کاران می باشـد این عوامـل و اعتقاد 
مـن بـه لـزوم پرداخت بـه این امـور و هماهنگـی و تبـادل نظر با مسـئوالن و 

کارشناسـان ایـن بخـش باعـث موفقیت در این زمینه شـده اسـت.
چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟

از سـال 1351 در خدمـت سـربازی کـه بـه عنـوان سـپاه ترویـج در یکـی از 
روسـتاهای داراب خدمت می کردم با زراعت پنبه آشـنا شـدم و از سـال 1365 
حدود 33 سـال قبل، با تشـکیل شـرکت تعاونی پنبه کاران داراب مسـتقیمًا به 

مسـایل زراعـت و بازرگانی ایـن محصـول می پردازم.
بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر چـه راهـکاری بـرای هـر چـه بهتـر 

انجـام شـدن فعالیت هـای کشـاورزی مـد نظـر شماسـت؟
بـه طـور کلـی در بخش کشـاورزی بـا بهره وری بهینـه از منابـع آب و خاک و 
کاهـش هزینه هـا بـا اسـتفاده از تکنولـوژی و علـوم روز می بایسـت به نحوی 
عمـل نمائیـم کـه بهره وری از آب و خـاک و نهاده های کشـاورزی با باالترین 

راندمـان در واحـد سـطح مواجه گردد.
بهـره وری مطلـوب از منابـع آب بـا بهتریـن روش هـای موجـود در دنیـا اعـم 
آبیـاری تحـت فشـار می توانـد  ایجـاد گلخانه هـا و مدیریـت روش هـای  از 

محدودیـت خشـک سـالی های موجـود را کاهـش دهـد.
چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی دارید؟

در زراعـت پنبـه مهم ترین مشـکل عدم مکانیزاسـیون در این زراعت می باشـد 
و تقریبـًا عملیـات هزینـه بـر شـامل وجین و دفـع علف هـای هرز و مبـارزه با 
آفـات و برداشـت کًا بـا کارگـر بـه وسـیله دسـت انجـام می شـود کـه هزینه 
زیـادی را بـه خـود اختصـاص می دهـد کـه باعـث عـدم رغبـت کشـاورزان به 

تولیـد ایـن محصـول می گردد.
صنایـع تبدیلـی کـه در حـوزه فعالیـت شـما الزم اسـت در منطقـه وجود 

دارد؟
پنبـه بـه عنـوان محصـول کشـاورزی صنعتـی از ابتـدای تولیـد تـا مصـرف 

می بایسـت بـه وسـیله کارخانـه جـات متعـددی فـرآوری گـردد.
در شهرسـتان داراب و کًا در اسـتان فـارس فقـط کارخانـه پنبه پـاک کنی که 
فـرآوری اولیـه روی ایـن محصـول را انجام می دهـد و وش پنبه بـه را به پنبه 

محلـوج هاجـی شـده تبدیل می کند وجـود دارد.
بعـد از ایـن مرحلـه می بایسـت پنبـه محلـوج در کارخانـه نخ ریسـی بـه نخ و 
نهایتـًا در کارخانه هـای بافندگـی بـه پارچـه و در انتهـا به لبـاس دوخته تبدیل 

شـود تا به دسـت مصـرف کنندگان برسـد.
اگـر زنجیـره تولید تا مصـرف در منطقه وجود داشـت طبیعتـًا ارزش افزوده این 

محصـول می توانسـت در اقتصـاد کشـاورزان تولیدکننـده نیـز نقـش مهمی ایفا 
نمایـد که متاسـفانه اسـتان فـارس از وجود ایـن کارخانجات بی بهره اسـت.

بازار چه نقشی در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد؟
محصـول خـام پنبـه به علت اینکه می بایسـت حتمـًا در فرآیند تولیـد تا مصرف 
در صنایـع تکمیلـی ایـن محصول فرآوری گـردد و به صورت خام قابل اسـتفاده 
مصـرف کننـده نیسـت نقـش بـازار و مسـائل بازرگانـی در این محصول بسـیار 

مهم و سرنوشت سـاز اسـت.
متاسـفانه نوسـانات بـازار و رکـود یـا رونـق آن در اقتصـاد کشـاورزان پنبـه کار 
نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد و ایـن نوسـانات در تولیـد محصـول پایـدار پنبـه 

مشـکات زیـادی برای کشـاورزان بـه همـراه دارد.
بـه عنوان کشـاورز پیشـرو تجربیات خـود را در زمینه فعالیت خود شـرح 
دهیـد و چـه توصیه هایـی بـرای افـرادی دارید که در زمینه شـغلی شـما 

دارید؟ فعال هسـتند 
حـدود 40 سـال مانـوس بـودن با زراعـت پنبه و کار کردن مسـتقیم در تشـکل 
ایـن محصـول باعـث شـده که ضمـن کسـب تجربیـات، عاقمندی زیـادی به 

ایـن محصـول داشـته باشـم و پنبـه را بـه حق » طـای سـفید « می دانم.
اعتقاد دارم مسـئوالن و کشـاورزان می بایسـت با عاقمندی و احسـاس وظیفه 

نسـبت به تولیـد این محصول مهم و اسـتراتژیک اقـدام نمایند.
رفـع موانـع تولیـد و ایجاد شـرایط مناسـب بـرای مکانیـزه کردن کشـت پنبه و 
بهـره وری بیشـتر از منابـع آب و خـاک در زراعـت پنبه و رفع مشـکات زراعی 
و تامیـن نهاده هـای مـورد نیـاز ایـن بخش، بایـد به وسـیله مسـئوالن تامین و 

در اختیار کشـاورزان قـرار گیرد.
بـه کشـاورزان نیـز توصیـه می کنم کـه در تولید و فـرآوری ایـن محصول مهم 
نهایـت دقـت را بـه عمل آورند چـون رعایت باالبـردن کیفیت الیـاف پنبه نقش 
بسـیار مهمـی در تولیـد پارچه و البسـه و رفع مشـکل صنایع نسـاجی کشـور به 
دنبـال دارد کشـاورزان می بایسـت مخصوصـًا در مرحله برداشـت رعایت اصول 

فنـی و بـاال بردن کیفیـت را حتمًا اعمـال نمایند.
متاسـفانه در سـال های اخیـر بعـد از تولیـد محصـول در مرحلـه برداشـت پنبـه 
معضـل بزرگـی برای کشـاورزان و مخصوصـًا در مقطع صنایع پنبـه پاک کنی و

 نـخ ریسـی ایجـاد کـرده و کیفیت برداشـت بسـیار نامناسـب و در حقیقت پنبه 
»طـای سـفید را به خاکسـتر سـیاه« تبدیل می کنـد و این موضـوع در کاهش 
درآمـد و نارضایتـی کشـاورزان و کارخانجـات پنبه پاک کنی نقش منفی بسـیار 

باالیـی را ایفـا می نماید.
از کشـاورزان تقاضـا دارم کـه بـه خاطـر رضـای خداونـد و کسـب روزی حال 
نسـبت بـه ایـن امـر و رعایـت کیفیـت در برداشـت پنبه دقـت زیادی نمـوده تا 
ان شـاءاهلل همگـی بتوانیـم رونق گذشـته زراعت پنبـه و تامین مـواد اولیه مورد 
نیـاز صنایـع بـزرگ نسـاجی کشـور را دوباره احیـا نمـوده و کشـور را از واردات 

پنبـه و نخ بـی نیـاز نماییم.
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

ایـن تفکـر بـه این دلیـل Lean نامیده مي شـود که مـي تواند شـیوه اي را فراهم 
آورد کـه از طریـق آن بتـوان بـا کمتـر و کمتـر )یعنـي بـا نیـروي انسـاني کمتـر، 
تجهیـزات کمتـر، زمـان کمتـر و فضـاي کمتر( بیشـتر و بیشـتر را به انجام رسـاند 
و در عیـن حـال، بـا تامیـن درسـت نیـاز مشـتریان ومصـرف کننـدگان بـه آن ها 

نزدیـک و نزدیکتر شـد.
مـودا واژه اي ژاپنـي و بـه معنـي اتـاف اسـت. در حالـت جامـع، بـه آن دسـته از 
فعالیت هایـي اطـاق مي شـود کـه ظاهـرا جـذاب و مصـرف کننـده منابـع مالـی 
وغیـر مالـی هسـتند، ولي با ایـن حال هیـچ ارزش نمي آفرینندیـا ارزش کمی ایجاد 

. میکنند
موداهـا انـواع بسـیاري دارنـد کـه هـر سـازمان بـا توجـه بـه فعالیت ها و شـناخت 
منابـع خـود بایـد آن ها را شناسـایي کـرده و سـعي در از بین بردن و حـذف آن ها 

باشد.  داشـته 
موداهاي هفتگانه: انواع مودا که تا ایچي اوهنو شناسائي کرده است.

 • تولید اضافي - پیش از وقوع تقاضا
 • انتظار براي قدم بعدي از مسیر فرایند

 • جابجایي - غیر ضروري مواد
 • فرایندها اضافي بخاطر طراحي ضعیف ابزار یا قطعه

 • موجودیها - بیش از حداقل مورد نیاز 
 • تـردد - غیـر ضـروري کارکنـان در حیـن کار )بـه قصـد یافتـن ابـزار، پرینت و 

کمـک و غیره
 • قطعات و محصوالت معیوب

نمونه موداها را در بخش خدمات می توان به شرح زیر نام برد:
 • اشتباهاتي که تکرار می شود و باید اصاح شوند.

 • فعالیت هایی در فرآیندها سازمان که ضرورتي به وجود آن ها نیست
 • جابجایي غیر ضرور و بي مورد نیروي انساني در سطوح سازمان

 • حمل و نقل هاي بیهوده )جا به جایي غیر ضروري اطاق ها و میزها و...(
 • ارایـه خدماتـي کـه بـه نیـاز مشـتریان و مصـرف کننـدگان و مابقـی ذینفعـان 

نمي گوینـد.  پاسـخ 
 • بایگاني هاي متعدد و انبارکهاي غیر ضروري

 • فرایندها و فعالیتهاي موازي، دوباره کاري، تکرار 
 • عـدم تجانـس فعالیت هـای فرآینـد بـا مالـک فرآینـد و تخصص هـا و دانـش 

دیگر کارکنـان 
 • جمـع آوري و ثبـت داده هـا و اطاعـات اضافـي و تکراري و نبود سیسـتم های 

کنترلـی و تکنولوژیک
 • تعدد اشکال یک فرم و عدم تطابق اطاعات فرم با کاربرد آن

 • تبادل بیش از حد اطاعات و تورم داده ها بدون در نظر داشتن نیاز کاربر
 • پیچیدگي روش هاي انجام کار و عدم شفافیت فعالیت ها و وظائف 

نقطه شـروع اسـاس تفکر نـاب، ارزش اسـت. تنها مصـرف کنندگان 
نهایـي و ذینفعـان مـي تواننـد ارزش را تعریـف کنـد. آنچـه از نظـر تولیـد کننـده 
)محصول/خدمـات( ارزش محسـوب مـي شـود ممکـن اسـت از نظـر مشـتریان و 
مابقـی ذینفعـان ارزش نباشـد. بنابراین بایسـتی کلیه سـازمان ها تمـام فرایندهای 
خـود را طـوری سـاماندهی کننـد کـه قابلیت ایجـاد مزیـت رقابتی داشـته و از این 

طریـق ارزش بـرای ذینفعـان خلق می شـود. 
برای رسیدن به این هدف مراحل اجرایی تفکر ناب ذیال آمده است:

مراحل اجرایي مدل پیشنهادي تفکر ناب جهت ناب سازي 
فرایندها در سازمانها

 • شناسایي استراتژی ها واهداف سازمان ورویکردهای مدیریتي
 • تدوین خط مشي واهداف کیفي ناب سازي

 • شناخت عوامل خارجي )انتظارات مشتریان و ذینفعان(
 • شناخت عوامل داخلي موثر بر ناب سازی 

 • تعییـن شـاخص ها و معیارهاي ارزشـي خدمـت / محصول با توجـه به نیازهای 
فعلی وآتـی ذینفعان

 • شناسایي و تعیین جریان ارزش )نقشه برداري جریان ارزش(
 • شناسایي و تحلیل جریان و منابع اتاف

 • پیشـنهاد راه کار جهت حذف و اصاح موداها )اسـتفاده از مدل ها و سیسـتم ها 
و ابزارهای مدیریتی(

 • اجراي راه کارهاي پیشنهاد شده)در فرایندهای خدمات / محصول(
 • ارزیابي و اندازه گیري عملکردهای انجام شده 

 • کمال و بهبود مستمر

تفكر ناب؛
Lean Thinking

راه چاره براي حذف موداها
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حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

مشخصات گیاهشناسی
 Berberidaceae گیاهـی از خانـواده Berberis vulgaris زرشـک بـا نـام علمـی
اسـت کـه در ایـران 5 گونـه بوتـه ای و درحتچـه ای دارد. از این 5 گونـه دو گونه 
orthobotrys Berberis و khorassanica Berberis انحصـاری ایـران هسـتند و 

گونه هـاي crataegina Berberis و Berberis integerrima عـاوه بـر ایران در 
شـرق آناتولـی، شـرق عـراق، افغانسـتان، ترکمنسـتان، غرب پاکسـتان، کشـمیر و 
آسـیای مرکـزی نیـز می روینـد. این گیاه یک گونه وحشـی به نام زرشـک هسـته 
دار دارد کـه در برخـی از مناطـق سردسـیر و مرتفـع ازجملـه رشـته کوه هـاي دنـا 

می رویـد. گیـاه زرشـک از نظـر تشـکیل گل، یک گیـاه روز بلند اسـت.
 زرشـک درختچـه ای اسـت بـه ارتفـاع 1 متـر و گاهـی تـا 5 متـر، شـاخ هاي 
شـکننده، هنـگام جوانـی شـیار دار و دارای انشـعابات زیـادی می باشـد. گل آذین 
مجتمـع، خوشـه آویختـه، 3 تـا 6 و بـه نـدرت 7 سـانتی متـر طـول دارد. تعـداد 
گل هـاي آن 20 تـا 25 و گاهـی 40 عـدد اسـت. میـوه سـته قرمـز، حبـه ماننـد، 
بیضـی یـا شـبه بیضـی، بـه طـول 7 تـا 12 میلـی متـر و قطـر 6 تـا 9 میلـی متر 
اسـت. بـرگ ها کشـیده غشـایی یا تا حـدودی چرمی، بیضـی، لوزی یا مسـتطیلی 
بـا زاویه هـاي کنـد می باشـند. دندانه هـاي بـرگ، اره ماننـد و منتهـی بـه خـاری 

هسـتند. نازک 

خواص درمانی زرشک
از زرشـک بـرای درمـان التهاب و بهبـود انواع عفونت های بدن اسـتفاده می شـود. 
زرشـک در بهبـود عفونـت مثانـه، عفونـت دسـتگاه ادراری و عفونت های دسـتگاه 
گـوارش مؤثـر اسـت. تأثیر میوه  زرشـک در مبارزه بـا عفونت های دسـتگاه ادراری 
از ریشـه  آن بیشـتر اسـت. زرشـک بـه بهبـود گلـودرد، گرفتگـی بینـی، درمـان 
سـینوزیت و بهبـود برونشـیت و برخـی دیگر از ناراحتی های رایج دسـتگاه تنفسـی 
کمـک می کنـد. از دیگـر خـواص زرشـک این اسـت کـه بـه درمـان عفونت های 

ناشـی از قـارچ پوسـتی کاندیـدا نیز کمـک می کند.

نیازهای اکولوژیکی زرشک
رشـد رویشـی گیـاه زرشـک در دمـای 18-15 درجه سـانتیگراد بـوده و در مناطق 
مختلـف معمـواًل در ماه هـای فروردیـن و اردیبهشـت آغـاز می شـود. در گرمـای 
حـدود 23-19 درجـه سـانتیگراد نیـز میـوه آن ظاهـر می شـود. در حرارت هـــأی 
حـدود 11-7 درجـه سـانتیگراد دوره خـواب گیـاه آغاز می گـردد. این گیاه نسـبت 
بـه زمسـتان های طوالنـی مقاوم بـوده و تا فرا رسـیدن گرمای حدود پانـزده درجه 

سـانتیگراد در دوره خواببـه سـر می برد.
مناسـب ترین وضعیـت رشـد و نمـو زرشـک در خاک هـای آهکـی با بافـت لومی، 
لومـی – شـنی و یـا حتی شـنی – لومی مشـاهده شـده اسـت. ایـن گیـاه می تواند 
خاکـی بـا PH حـدود 9 را تحمـل کنـد. زرشـک در خاک هـای آهکـی سـبک بـه 
خوبـی رشـد می کنـد و تـا حـدودی نسـبت بـه شـوری آب و خاک سـازگار اسـت 
و شـوری خـاک را تـا EC حـدود 5/5 میلـی مـوس تحمـل می کنـد. ایـن گیـاه 
نسـبت بـه فقـر غذایـی خـاک نیـز تا حـد نسـبتًا زیـادی مقاوم اسـت. زرشـک در 
برابـر کمبـود آب نیـز از خـود مقاومت نشـان می دهـد دور آبیاری زرشـک به طور 
معمـول 12-10 روز اسـت و ایـن زمان بسـته بـه نوع خاک و شـرایط آب و هوایی 

اسـت. متغیر 

 تکثیرزرشک: 
تکثیـر گیـاه زرشـک بـه وسـیله پاجـوش صـورت می گیـرد. معمـواًل پاجوش های 
یـک تـا سـه سـاله را از گیـاه مـادر جـدا کـرده و می کارنـد. هـر چـه پاجوش هـا 

جوان تـر باشـند امـکان رشـد آن هـا بـه صـورت گیاه مسـتقل بیشـتر اسـت.
پاجوش هـا را می تـوان از آذر تـا فروردیـن سـال بعـد از گیـاه مـادری جـدا کـرده 
و در محـل مـورد نظـر کاشـت. ریشـه زرشـک در برابـر هوا خیلی حسـاس اسـت 
بنابرایـن پـس از جداسـازی، پاجوش هـا بایـد سـریعا بـه محـل اصلـی منتقـل و 

معرفی گیاه دارویی
زرشـــــــک
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کشـت شـوند. فاصلـه بیـن ردیف هـاي کشـت 3 تا 5 متـر و فاصلـه روی ردیف 
2 تـا 3 متـر در نظـر گرفتـه می شـود. برای بسترسـازی بهتـر اسـت از کودهای 
کمپوسـت اسـتفاده شـود. مرحلـه زایشـی گیاه زرشـک بـا ظاهر شـدن گل های 

زرد رنـگ همراه اسـت. 

هرس زرشک:
هـرس زرشـک معمـواًل در ماه هـای آبـان تـا بهمـن انجـام می شـود و بیشـتر 
تغذیـه اصولـی،  و  شـامل حـذف شـاخه هاي خشـک گیـاه می شـود. هـرس 
راهـکاری کلیـدی در مبارزه با سـال آوری زرشـک اسـت. هرس از سـال چهارم 
همزمـان بـا جـدا کـردن پاجوش هـا آغاز می شـود. مناسـب تریـن روش هرس 
درخـت زرشـک 2 تـا 3 پایـه اسـت. هـرس هر 2 سـال یک بـار و معمـوال پس 
از برداشـت زرشـک در آبـان انجـام می شـود. هـرس پاییـزه و حـذف ترک هاي 
روی تنـه و سـوزاندن آن هـا نقـش مهمی در کاهش خسـارت زنبور شـاخه خوار 

دارد. 
مهم ترین آفات و بیماری های زرشـک عبارتند از:  سـن زرشـک، شـته زرشـک، 
پروانـه تخـم انگشـتری، پروانـه برگخـوار، کنـه قرمـز زرشـک، زنبور شـاخکدار 

زرشـک،  زنگ و سـفیدک زرشـک.

برداشت محصول:
زرشـک در چهـار سـال اول، محصول چندانی نـدارد اما از سـال پنجم، محصول 
نسـبتًا اقتصـادی تولیـد می کند و در سـال هفتـم میانگین عملکـرد آن به دو تن 
در هکتـار می رسـد. بـا بـاال رفتـن سـن، مقـدار محصـول نیـز زیادتـر می شـود 
و بیشـترین باردهـی آن از چهـارده سـالگی شـروع شـده و تـا 25 سـالگی ادامه 
می یابـد. ایـن درختچـه هـا تـا 85 سـالگی بـه بـار می نشـینند و از هـر 4 کیلـو 

زرشـک تـازه می تـوان یـک کیلو زرشـک خشـک به دسـت آورد.

رونق تولید
با پرداخت به موقع حقوق قانونی دولت در اراضی ملی و دولتی

بـر اسـاس مندرجـات قـرارداد اجـاره اراضـی واگـذاری، مسـتاجر مکلـف اسـت 
اقسـاط اجـاره بهـا را در سـر رسـید قبـوض اقسـاطی بـه موجـر بپـردازد و در 
صـورت عـدم پرداخـت یـا تاخیـر بیـش از حـد در پرداخـت اقسـاط، موجـر حق 
فسـخ اجـاره را خواهـد داشـت. تحقـق و اعمـال این حـق منوط به صـدور اباغ 

اخطاریـه از طـرف موجـر خواهـد بود.
مسـتاجر حـق تبدیـل و تغییـر کاربـری، تفکیـک و افـراز اراضـی مورد اجـاره را 
نـدارد مگـر با رعایـت مقررات مربـوط و موافقت کتبـی وزارت جهاد کشـاورزی، 

در غیـر اینصـورت موجـر حق فسـخ اجـاره را خواهد داشـت.
بـر اسـاس مـاده 8 آییـن نامـه اجرایی موضوع مـاده 6 قانـون جلوگیـری از خرد 
شـدن اراضـی کشـاورزی و ایجاد قطعات مناسـب فنـی، اقتصـادی، اراضی ملی 
و دولتـی کـه در اجـرای قوانیـن و مقـررات مربـوط بـرای طرح هاي کشـاورزی 
بـه طـور مشـاعی به اشـخاص حقیقـی و حقوقی واگـذار می گردد، حتـی پس از 
انتقـال قطعـی قابـل تفکیـک و افـراز نمی باشـد. این قیـد بعنوان جـزء الینفک 

در مندرجـات قـرارداد واگـذاری و سـند انتقـال درج می گردد.
بـر اسـاس مـاده یک قانـون اصـاح قانون حفـظ کاربـری اراضی زراعـی و باغ 
هـا مصـوب سـال 1385 بـه منظـور حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ ها و 
تـداوم و بهـره وری آن هـا از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون تغییر کاربـری اراضی 
زراعـی و بـاغ هـا در خـارج از محـدوده شـهرها و شـهرک هـا جـز در مـوارد 

ضـروری ممنـوع می باشـد.
مسـتاجر حـق ممانعـت از انجـام نظـارت مراحل مختلـف عملیـات اجرایی طرح 
اعـم از آمـاده سـازی و بهره بـرداری از اراضـی موضوع قـرارداد را نداشـته و باید 
اطاعـات مرتبـط بـا طـرح را در اختیـار نماینـدگان موجـر بگـذارد. در صـورت 
ممانعـت و اسـتنکاف مجـدد مسـتاجر، موجر حق فسـخ قـرارداد اجـاره را خواهد 

داشت.
مسـتاجر مکلـف اسـت ظـرف یک مـاه قبـل از انقضـای مـدت اجاره نسـبت به 
تسـلیم درخواسـت تمدیـد قـرارداد اجاره اقـدام نمایـد و در صورت عـدم مراجعه 
مسـتاجر و یـا عـدم تمدیـد قـرارداد اجـاره ظـرف 3 مـاه از تاریخ انقضـای مدت 
اجـاره، از مـورد اجـاره رفـع یـد نماید و بـا همان مسـاحت و حدود کـه در ابتدای 

اجـاره تحویـل گرفتـه، بـه موجر مسـترد نماید. 

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

تصویر شماره 2: سرشاخه زرشک به همراه میوه

تصویر شماره 1: نمایی از باغات گیاه دارویی زرشک
واقع در روستای مهموئی شهرستان قاین - استان خراسان جنوبی
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کارشـناس مسـئول دبیرخانـه شـورای فنـی پروتییـن معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامی اسـتان در گزارشـی بـه روابـط عمومی سـازمان اعـم برنامه هـاي اجرایـی، 
تجربیـات خـاص و اقدامات موثراین معاونت در سـال 1398 را در راسـتای وظایف 
محولـه بـه منظـور افزایـش کمـی و کیفـی محصـوالت دام و طیور و زنبور عسـل 

به شـرح ذیـل ارئـه نمودند: 
در حـوزه کشـاورزي بخـش دامپـروري از جایـگاه ویـژه اي برخـوردار اسـت. ایـن 
بخـش دارای تولیـد پنـج محصـول اساسـي شـامل گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ، 
شـیر، تخـم مرغ و عسـل می باشـد که پروتئیـن حیوانـی سـفره هاي غذایی مردم 
را تـدارک مـي بیننـد. در اهمیـت تولیـدات دام و طیـور همیـن بـس کـه در جهان 
هیـچ مبحثـی در زمینـه مـواد غذایـی نمی تـوان یافـت کـه حداقـل بحـث تامین 
پروتییـن حیوانـی و ارجحیـت آن بـر پروتییـن گیاهـی بـرای جمعیـت رو به رشـد 
در آن مطـرح نشـده باشـد و در تمـام جوامع بشـری شـاخص سـامتی بر اسـاس 

میـزان مصـرف پروتییـن حیوانی سـنجیده می شـود.
دامپـروری در اسـتان فـارس بـه خوبي از مزیت هاي نسـبی اسـتان اسـتفاده کرده 
و بـا گذشـت سـالیان دراز پایـداری خـود را اثبات نموده اسـت. این صنعـت تأمین 
کننـده مهم تریـن بخـش از غـذای مـردم یعنـی پروتئیـن حیوانـی بـوده و از نظر 
ایجـاد اشـتغال و توسـعه آن در اکثـر مناطق اسـتان بـه خصوص مناطق روسـتایي 

اسـت. نظیر  کم 
تولیـد محصـوالت دامـي دراسـتان بـا شـیب مناسـب رو بـه رشـد بوده بـه نحوی 
کـه در تولیـد گوشـت قرمـز بـه رتبه دوم کشـور رسـیده و شـاهد ارتقـاء رتبه هاي 
اسـتان در تولیـد شـیر )رتبـه پنجم(، تولید مرغ )رتبه سـوم(، عسـل ) رتبه سـوم( و 

تخـم مـرغ )رتبه هفتم( هسـتیم.
بـا توجـه بـه اهمیتي کـه صنعـت دام و طیـور اسـتان فـارس )دومیـن تولیدکننده 
گوشـت قرمز و سـومین تولیدکننده گوشـت مرغ کشـور( در تغذیه و تأمین پروتئین 

حیوانـي مـردم دارد معاونـت بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
بـر مسـئولیت خطیـر خـود آگاه و بـر تاش خود مصصم اسـت.

در افـق 1404، وظیفـه منـدی اصلـی بخـش کشـاورزی تامیـن امنیـت غذایـی 
اسـت کـه بخـش مهمـی از آن افزایش کمـی و کیفی تولیـد محصـوالت پروتئینی 
شـامل گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ، شـیر وتخـم مـرغ می باشـد. بـا توجـه بـه 
سـاختارجغرافیایی اسـتان، بخشـی از این تولیدات در مناطق روسـتایی و به صورت 
سـنتی بـه نتیجـه میرسـد، لذا بحـث اشـتغال در ایـن مناطق بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت. توجـه بـه حفـظ سـاختارهای تولیـدات بومـی در کنـار آمـوزش و راهنمائی 
تولیدکننـدگان و ایجـاد زمینه هـاي توسـعه صنعتـی تولید این محصـوالت وتامین 
پروتئیـن مـورد نیـاز کشـور، از وظایفـی اسـت که توسـط معاونـت بهبـود تولیدات 

دامی اسـتان پیگیـری می شـود.
تامیـن زیرسـاخت هـا، تامین تسـهیات الزم برای سـرمایه گذاری، اجـرا و احداث 
واحد هـاي صنعتـی دام و طیـور، هدایـت بـازار وتنظیـم قیمت ها با اجـراص طرح 
مدیریـت جوجـه ریـزی، اجـرای پروژه هـاي اصـاح نـژاد دام سـبک و سـنگین، 
تلقیـح مصنوعـی وبهبـود تولیـد، بهبـود ضریـب تبدیـل، راه انـدازی زنجیره هـاي 

تولیـد، و.... نیـز از برنامه هـاي ایـن بخش می باشـد.

اقدامات موثر معاونت بهبود
تولیدات دامی در راستای وظایف محوله: 

1- اجـرای موفـق پـروژه اصاح نـژاد و دورگ گیـری درواحد هـاي گاوداری نیمه 
صنعتـی وسـنتی بـا اسـتفاده ازنـژاد دومنظـوره گاو سـمینتال بـه منظـور افزایـش 

 اقدامات و تجربیات خاص معاونت 
بهبود تولیدات دامی استان فارس 

عبدالمجید رنجبردر سال 1398
کارشناس مسئول دبیرخانه شورای فنی 

پروتیین

تصویر شماره یک: گوساله دورگ نژاد دو منظوره سیمنتال نتایج حاصل از دورگیری 
در گاوداری هاي نیمه صنعتی استان فارس 
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وری بهره 
2- اجـرای پـروژه اصـاح نژاد دام سـبک با راه اندازی و توسـعه نژادهـای پربازده 

) بز سـانن، آلپاین، مورسـیا و گوسـفند رومانف (
3- اجـرای طـرح مدیریت جوجـه ریزی و مدیریـت تولید به منظـور کنترل عرضه 

گوشـت مرغ مطابـق تقاضای بازاربا بهره گیری از سـامانه سماسـط 
4- اجـرای طـرح بهبود ضریـب تبدیل دان به گوشـت مـرغ در واحد هاي پرورش 

مرغ گوشـتی، تولید گوشـت مرغ سـایز و بدون آنتـی بیوتیک 
5- راه اندازی زنجیره هاي تولید گوشت مرغ، شترمرغ و...

6- سرشـماری کلنی هـاي زنبـور عسـل بصـورت سـالیانه و شناسـه دار کـردن 
ها  کلنـی 

7- اجـرای طـرح سـامانه هوشـمند شـیر و الـزام اتحادیه ها و تشـکل هـا مبنی بر 
توزیـع نهـاده ها بر اسـاس اطاعـات ثبتی سـامانه مذکور.

8- راه انـدازی واحد هـاي پـرورش بـز شـیری سـانن و آلپایـن خالـص و تاقـی 
گـری بزهـای بومی بـا ایـن نژادهـا به منظـور افزایـش تولیـد شـیردر تاقی هاي 

. صله حا
9- بومی سـازی تولیـد فراورده هاي زنبور عسـل با تشـکیل کارگاه هاي آموزشـی 

تولیـد بـره موم و ژلـه رویال و زهر زنبور عسـل.
10- اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحد هاي پرورش طیور

11- پیگیری پرداخت تسـهیات سـرمایه ای و سـرمایه در گـردش طرح هاي دام 
و طیوردر سـامانه سیتا.

12- اجـرای طـرح اتوماسـیون هوشـمند درواحدهـای مرغـداری و گاوداری هـا با 
اسـتفاده از اعتبـارات باعوض)یارانه ای( تحرک بخشـی با مشـارکت بهره برداران 
13- اجـرای طـرح بهبـود مدیریـت و پـروژه ارزیابـی عملکـرد واحد هـاي مـرغ 

گوشـتی و تخمگـذار.
14- اسـتفاده از ایسـتگاه هاي اصـاح نـژاد دام، مـرغ بومـی و زنبـور عسـل در 

پیشـرفت ژنتیکـی دام و طیـور اسـتان.
15- تهیه و تدوین استرانژی پرورش زنبورعسل استان 

16- اجـرای طرح هـاي اقتصـاد مقاومتـی و طرح هـاي پدافند غیر عامـل در حوزه 
زیسـتی دام و طیور 

تجربیات خاص عملکردی و ابتکاری 
معاونت بهبود تولیدات دامی در استان:

طرح هـاي ابتـکاری و خـاص که در سـال جاری و سـال هاي قبل توسـط معاونت 
بهبـود تولیـدات دامی اجرا گردیده اسـت بشـرح زیر 

می باشد:
1- اجرای طرح سامانه هوشمند شیر

2- تشکیل خزانه ژنی مرغ بومی در استان فارس
3- اجرای طرح مدیریت جوجه ریزی در واحد هاي پرورش نیمچه گوشتی

4- اجرای طرح بهبود ضریب تبدیل دان به گوشت در مرغداریهاي گوشتي
 که در این گزارش مختصری از مزایای طرح سـامانه هوشـمند شـیر و خزانه ژنی 
مـرغ بومی ارائـه می گـردد و در آینـده نیـز درمـورد اجـرای طـرح مدیریـت جوجه 

ریـزی و بهبـود ضریـب تبدیل گزارشـی تهیـه و ارائه خواهد شـد. 
1- اجرای طرح سامانه هوشمند شیر: 

ایـن طـرح بـرای اولین بـار در کشـور در سـال 1394 به ابتـکار مدیریـت امور دام 
اسـتان فـارس و بـا مشـارکت اتحادیه هاي دامپـروری با حضور وزیـر محترم جهاد 
کشـاورزی افتتـاح گردیـد و هـم اکنون کلیـه تبادالت شـیرخام از سـطح دامداری 
هـا، حمـل کننـدگان، مراکزجمـع آوری شـیر و کارخانه هـاي تولیـد محصـوالت 
 )online( لبنـی درهـر نقطـه از اسـتان و بـا هـر ظرفیتـی را به صـورت لحظـه ای

تحـت پوشـش قرار داده اسـت.
مزایای طرح سامانه هوشمند شیر:

1- شناسـایی دامداران اعم از صنعتی، نیمه صنعتی و سـنتی و همچنین دسـتیابی 
بـه اطاعـات مکانـی واحدهـا، که بـا کمک ایـن اطاعـات می تـوان فعالیت های 
مختلـف نظیـر صـدور پروانه هـا، بیمـه دام، انجـام امور مربـوط به دامپزشـکی و... 

نمود. بهتربرنامه ریـزی  را 

تصویر شماره دو: نمونه ای ازمرغ هاي مادر بومی اصاح نژاد شده در استان فارس 
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2- شناسـایی دقیـق مناطـق واقعی تولید شـیر در اسـتان ها و کشـور و برنامه ریزی 
جهـت حفـظ و توسـعه و تسـهیل امور مربوط به تولید شـیر در ایـن مناطق.

3- دسـتیابی بـه اطاعـات دقیـق و بـه روز تولیـد شـیر و آمـار دام و برنامه ریـزی 
بهتـر درجهـت سـامان دهی محصـوالت و در صـورت لـزوم برنامه ریـزی در جهت 

صـادرات محصـوالت و یـا واردات نهاده هـای مـورد نیاز
4 - برنامـه  ریـزی در جهـت توسـعه کمی و کیفـی این بخش با توجه به دسـتیابی 

به اطاعـات دقیق.
5ا - جـرای بهتـر برنامه های اجرایـی وزارت متبوع در زمینـه دام، نظیر برنامه های 

اصاح نژادی، تغذیه ای، جایگاه  دام، بهسـازی و نوسـازی جایگاه دام 
6- تخصیص و توزیع بهتر و عادالنه  تر نهاده های دامی یارانه به گاوداران

7- مکانیـزه نمـودن تمامی امـوری کـه گاوداران بـرای انجـام آن نیـاز بـه مراجعه 
بـه مدیریـت و یا سـازمان جهـاد کشـاورزی دارنـد، نظیر دریافت سـهیه سـوخت، 

بـرق، آب، صـدور مجوزهـا و پروانه و...
8- جلوگیـری از بـه هـدر رفتن وقت، سـرمایه و انـرژی در جابجایی و انتقال شـیر 

بـه مناطق دور دسـت و بالطبـع جلوگیری از افزایـش هزینه تولید.
9- اخـذ اطاعـات تولیـد به صـورت online وتجزیه وتحلیـل اطاعات به صورت 

هوشمند
10- قابلیت تعریف سطح بندی دسترسی به اطاعات

11- اخـذ اطاعـات تولیـد از دور افتـاده ترین نقاط اسـتان و به روشـی آسـان )از 
طریـق تلفـن همراه(

2-تشکیل خزانه ژنی مرغ بومی در استان فارس: 
از سـال 1359 وبـا توجـه بـه اهـداف تعیین شـده ی حفـظ ذخایر ژنتیکـی طرحی 
مشـترک بیـن سـازمان جهادسـازندگی سـابق فـارس و دانشـکده ی کشـاورزی 
دانشـگاه شـیراز انجـام پذیرفـت وبـه طـور کلـی اسـاس این طـرح بدینگونـه بود 
کـه نخسـت گله هـاي مـادری از توده هـاي طیـور بومی اسـتان ایجاد شـود تا بعد 
از شناسـائی و تعییـن پتانسـیل هاي ژنتیکـی، زمینـه الزم بـرای تدویـن و اجـرای 
برنامه هـاي بـه نـژادی فراهـم گـردد. متعاقـب ایـن امـر، مطالعـه جهـت انتخاب 
مناطقـی از اسـتان کـه اختاط نـژادی در آن ها صورت نگرفته باشـد اتخاذ گردید. 
بـر اسـاس نتایـج ایـن مطالعه، اسـتان به هفـت ناحیـه اکولوژیکی تقسـیم و از هر 
ناحیـه تخـم مرغ هایـی جمـع آوری گردیـد کـه بـه ایسـتگاه دامپروری دانشـکده 
کشـاورزی منتقـل شـد. البتـه بعـداً بـه دلیل کمبـود فضـای الزم، هفـت ناحیه به 
سـه ناحیـه تقلیل داده شـد. این سـه ناحیـه عبارت بودنـد از: ناحیه سردسـیر،ناحیه 

گرمسـیر  معتدل،ناحیه 
نهایتـًا در همـان سـال از مرغ هـاي موجـود درگلـه ی مذکور،تخـم مـرغ نطفه دار 

تهیـه و سـپس گلـه ایی مختلـط از مرغ و خروس هـاي بومی، در مزرعـه ایی واقع 
در روسـتای شـمس آباد مرودشـت ایجاد میگردد

اهداف و مزایای طرح:

اهـداف تعییـن شـده اصـاح نـژادی اینگونـه طیـور بیشتربراسـاس حفـظ ژنتیک 
مـرغ بومـی و جلوگیـری از انقـراض آن هـا و رفـع نیـاز بـازار مصـرف کننـدگان 
و بهره بـرداران روسـتایی درنظـر گرفتـه شـده اسـت.نتایج حمایـت و تکثیـر مـرغ 
بومـی را می تـوان بـه دوبخش نتایـج اصاح نـژادی و اقتصادی براسـاس منویات 
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص رونـق تولیـد و نتایج منطبـق با اهـداف اقتصاد 
مقاومتـی تقسـیم نمـود، وازمهم تریـن نتایج فعالیـت مذکور در بعد اقتصـاد و رونق 
تولیـد میتـوان بـه میـزان پیشـرفت صفـات اقتصـادی به شـرح ذیل اشـاره نمود.

یکـی از مهم تریـن عوامـل در پایـداری و رونـق تولیـد، تولیـد محصوالتـی اسـت 
کـه، فراهـم نمـود مـواد اولیـه ی آن از داخـل کشـور و بـا کمتریـن وابسـتگی به 
سـایر کشـورها امـکان پذبر باشـد، کـه پـرورش و توسـعه ی مرغ بومی در کشـور 
هـر دو شـرایط مذکـور را دارا بـوده به گونه ای کـه تولید جوجه یـک روزه ی مرغ 
بومی بصـورت خـود اتکایـی و بدون وابسـتگی در کشـور صورت پذیرفتـه و تامین 
مـواد غذایـی آن هـا نیـز از طریـق تولیدات کشـاورزی و پسـماندی داخلـی امکان 
پذیـر می باشـد،و ویـژه گـی هـا فـوق الذکـر، نقش برجسـته ی ایـن فعالیـت رادر 

جهـت رونـق وپایـداری تولیـد بیـان می نماید.
و امـا در بخـش مرتبـط بـا اقتصادمقاومتـی نیـز میتوان بـه عملکرد تولیـدات مرغ 
بومی کشـور در شـرایط تحریـم و آثـار آن اشـاره نمـود، فعالیـت در عرصـه تولیـد 
مـرغ ارتبـاط بسـیار نزدیـک بـا تامیـن امنیت غذایـي مـردم دارد، ازطرفـی تحریم 
کشـوردر رفـع نیـاز غذایـی جامعـه ایجـاد مشـکاتی می نمایـد کـه جهـت رفـع 
آن هـا بایـد بـه توانمندی هـا و پتانسـیل های داخـل جامعـه توجه ویـژه ای نمود، 
تولیـد مـرغ بومی عـاوه بـر ایجاد اشـتغال می توانـد با اسـتفاده از پسـماند غذایی 
سـفره هـا و بدلیـل مقاومـت مرغـان بومی بـه بیمـاری هـا وعدم اسـتفاده وسـیع 
ازآنتـی بیوتیکهـا، زمینـه ایـی مسـاعد بـرای تولیـد مـرغ بومی سـبز یـا ارگانیـک 

درکشـور، و بـا کمتریـن وابسـتگی بـه کشـورهای خارجـی را فراهـم نماید. 
تولیـدات  بهبـود  معاونـت  جهادگـران  تـاش  سـال  سـی  حاصـل  طـرح  ایـن 
دامی اسـتان فـارس اسـت کـه هنـوز هـم علیرغـم تنگناههـای اعتبـاری و مالـی 
فعالیـت آن هـم چنـان ادامه دارد. )دکترمهدی قاسـمی. سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس. جلسـه شـورای اطـاع رسـانی. آبـان 1398(

تصویر شماره هشت: اصاح نژاد و پرورش ملکه در استان فارستصویر شماره هفت: پرورش زنبور عسل در استان فارس
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مقدمه 
بابلیـان در حـدود 4000 سـال پیـش شـیرین بیـان را بـه عنـوان تقویت کننـده 
بـدن می شـناخته اند. همچنیـن مصریـان عهـد باسـتان از ریشـه آن عصـاره تهیه 
می کرده انـد؛ چنان کـه در سـال 1923 میـادی از مقبـره توتانخامـون ریشـه ایـن 
گیـاه یافـت شـد. پزشـکان مصـر قدیـم عصـاره شـیرین بیـان را جهـت کاسـتن 
از تلخـی داروهـای تلخ مـزه و معالجـه امـراض کبـد و دسـتگاه گـوارش بـه کار 

می برده انـد.

گیاه شناسی
Faba� متعلـق بـه خانـواده Glycyrrhiza glabra L .شـیرین بیـان بـا نـام علمـی

ceae می باشـد و از گیاهـان مهـم و صادراتـی کشـور اسـت. ایـن تیـره مجموعـًا 

شـامل 430 جنـس و بیـش از 1400 گونـه گیاهـی اسـت. گیاهـی علفـی، پایـا 
و دارای سـاقه ای بـه طـول 0/5 تـا یـک متـر کـه در محیط هـای مسـاعد بـه 
ارتفـاع 2 متـر نیز می رسـد این گیـاه همچنیـن دارای سـاقه های زیرزمینی متعدد 
می باشد.شـیرین بیان از زمـره گیاهـان بنشـنی و بومی جنـوب اروپـا و قسـمتهایی 

از آسیاسـت.. طـول برگ هـای باریـک آن از 7 تـا 15 سـانتیمتر اسـت و شـامل 9 
تـا 17 برگچه اسـت. برگچه هـا بیضـوی بـوده، کنـاره آن هـا صاف اسـت. گل های 
ایـن گیـاه بـه رنگهـای ارغوانـی، زرد یـا بنفـش یا آبـی مایل به سـفید اسـت و به 
صـورت مجتمـع در انتهـای سـاقه های گل دهنده مشـاهده می شـود. زمـان ظهور 
گل هـا اوایل تابسـتان اسـت. میـوه این گیاه، غافی و مسـتطیل شـکل به طول 2 
تـا 3 سـانتیمتر اسـت و معمواًل هـر میوه دارای 3 تا 6 عدد دانه لوبیا شـکل اسـت.

گونه های شیرین بیان
جنـس Glycyrrhiza دارای تقریبـا 30 گونـه مختلـف اسـت که در ایـران دارای 3 
گونـه بـه نام-هـای G.glabra، G.echinata و G. asperimal می باشـد، الزم به 
ذکـر اسـت کـه واریتـه ای کـه در حـال حاضـر در ایـران جهـت فراوری برداشـت 

می شـود Glycyrrhiza glabra subspecies glabra var. glabra می باشـد.

وضعیت استان فارس 
فـارس در زمینـه تولیـد و صـادرات شـیرین بیـان دارای مقـام اول می باشـد و 

می باشـند  بعـدی  مقام هـاي  دارای  اردبیـل  کرمانشـاه،  و  کرمـان  اسـتانهای 

ترکیبات شیمیایی:
ریشـه ی شـیرین بیـان دارای اسـید گلیسـیریزیک اسـت کـه 50 برابر شـیرین تر 
از شـکر می باشـد و مقـدار آن بسـته بـه شـرایط آب و هوایـی و واریتـه متفـاوت 
اسـت. شـیرین بیـان دارای طیـف وسـیعی از انـواع مـواد موثـره نظیـر قندهـاي 
مختلـف )تـا 18 درصـد(، فاونوئیدهـا، اسـترول ها، اسـیدهاي آمینـه، صمـغ و 
آن همـان  و سـاپونین ها می باشـد. عمده تریـن سـاپونین  اسـانس ها  نشاسـته، 
اسـید گلیسـریزیک می باشـد کـه از دو واحـد اسـید گلوکورونیـک و یـک مولکول 
اسـید گلیسـرتنیک )آگلیکـون( تشـکیل شـده اسـت. مقـدار ایـن مـاده در ریشـه 
بـه نـوع گیـاه )واریتـه( و شـرایط اقلیمی محـل رویـش بسـتگی دارد و بیـن 5 تـا 
20 درصـد اسـت. متوسـط گلیسـیریزین موجـود در ریشـه شـیرین بیـان حـدود 7 
درصـد اعام شـده اسـت. درصـد گلیسـیریزین موجـود در محصوالت کشـورهای 
صـادر کننـده شـیرین بیـان متفـاوت بوده بـه نحوی کـه درصـد گلیسـیریزین در 
شـیرین بیـان اسـپانیایی 5/89- 10/6 درصـد، در نمونـه روسـی 9/88 درصـد، 
در نمونـه ایرانـی 7/44- 13/24 درصـد و در نمونـه چینـی 7 درصـد می باشـد 
.ریشـه شـیرین بیان شـامل 4 تـا 20 درصـد سـاپونین تری ترپنوئیـد اسـت. بخش 
اعظـم ایـن مقـدار، مخلوطی از نمک های پتاسـیم و کلسـیم گلیسـیریزیک اسـید 
)گلیسـریزین، گلیکوزید گلیسـیرتینیک اسـید( می باشـد که پنجاه برابر شـیرین تر 

از قنـد می باشـد

فرآوری گیاه 
شیــرین بـیان

)َمْهـک(

نادر جعفری 
....

زینب نوبهار 
دانشجوی دکتری و کارشناس 
ارشد مدیریت صنایع تبدیلی 

و غذایی
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ریشـه شـیرین بیان بدلیل وجود گلیسـریزیک اسـید مـورد توجه بـوده و در صنایع 
مختلـف دارویـی و غذایـی مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. با این حال ریشـه این 
گیـاه دارای فاونوئیدهـای دارویـی ارزشـمندی نیـز هسـت که در سـال های اخیر 

بـه شـدت مورد توجـه قـرار گرفته اند
گابریدیـن مهم تریـن فاونوئیـد موجـود در ریشـه شـیرین بیـان می باشـد. ایـن 
ایزوفاونوئیـد اولیـن بـار در سـال 1976 شناسـایی و معرفـی شـد. گابریدیـن به 
عنـوان یـک ترکیـب فیتوسـتروژن مـورد توجـه بـوده و اثـرات بیولوژیـک متعـدد 
چـون آنتـی اکسـیدان، ضـد التهـاب، حفاظت کننـده نورون هـا و آنتـی آتروژنیک 
می باشـد. ایـن ایزوفاونوئیـد تنظیـم کننـده متابولیسـم انـرژی بـوده همچنیـن 
اثـرات ضـد تومـوری، ضد نفریتیـک، ضد باکتـری دارد. گابریدیـن و عصاره های 
غنـی از آن در لیسـت اجـزاء فراورده هـای آرایشـی بهداشـتی قرار گرفتـه و اثرات 
ضـد التهابـی، آنتـی اکسـیدان و سـفید کنندگی پوسـت را دارد. ایـن ترکیب عاوه 
بـر اهمیـت روزافـزون در صنایع آرایشـی بهداشـتی، در صنایع غذایـی و مکمل ها 

نیـز مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.

عصاره شیرین بیان
عصـاره شـیرین بیان حاوی ترکیبـات مختلفي بـوده که مهمترین آن گلیسـریزین 
مـي باشـد.در اثـر هیدرولیـز بـه اسیدگلیسـیریتینک و دو مولکـول گلوگورونیـک 
اسـید و آب تبدیـل و شـیرینی خـود را از دسـت می دهـد. همچنیـن فاونوئیدهـا 
و ایزوفاونوئیدهـا، تـري پنوئیدهـا، اسـترودل هـا، روغـن هـاي فـرار و مقـداری 
نشاسـته، قنـد شـامل گلوکز و سـاکاروز، لیگنین، اسـیدهای آمینه، آمیـن ها و موم 
هـا نیـز در آن موجود مي باشـد. عصاره شـیرین بیان تقریبًا حـاوی 100 کالری در 
هـر اونس )28/35 گرم( اسـت. با جوشـاندن ریشـهٔ گیاه و تبخیـر بخش عمده آب 
آن، مـاده ای سـیاه رنگ )مایـل بـه قهـوه ای( به دسـت می آید. با جوشـاندن ریشـه 
گیـاه شـیرین بیـان و تبخیـر بخـش عمـده آب آن، مـاده ای سـیاه  رنـگ )مایل به 
قهـوه ای( بـه دسـت می آید کـه همـان عصـاره اسـت. فرآورده های شـیرین بیان 
حاصـل از عصـاره در کشـور شـامل پـودر و بـاک )عصاره تغلیظ شـده( اسـت که 

بـه کشـورهایی مثـل آلمـان، چین، ژاپـن، آمریـکا و... صادر می شـود
کاربـرد اصلـی ایـن مـاده، )در کشـورهای غربـی( شـیرین کـردن فراورده هـای 
غذایـی اسـت؛ چـون پنجـاه برابـر از قنـد )Sucrose( شـیرین تـر اسـت و عـاوه 
بـر ایـن، خواص دارویی دارد. ریشـه خشـکیده شـیرین بیـان را می توان بـه عنوان 

جوید. چاشـنی 

انواع تنقالت ساخته شده از عصاره شیرین بیان:
در کشـورهای غربـی طعـم عصـاره شـیرین بیان در انـواع گسـترده ای از تنقـات 
شـیرین )همچـون آب نبـات( یافـت می شـود. محبوب تریـن ایـن شـیرینی جات در 

انگلسـتان Liqourice allsorts اسـت.
در قـاره اروپـا )بـه غیـر از انگلسـتان( آب نباتهایـی بـا طعم تند و شـور )فـراورده با 
شـیرین بیان( بـر انـواع دیگـر ترجیـح دارنـد. هرچنـد بایـد توجه داشـت کـه طعم 
اغلـب این گونـه از تنقـات با روغـن تخم انیسـون )بادیان رومی( تقویت می شـود 
و مقـدار واقعـی شـیرین بیان در آن بسـیار اندک اسـت. بـه هر حـال در هلند – که 
در آن آب نبات شـیرین بیان موسـوم بـه Drop )قطره( یکـی از پرطرفدارترین انواع 
آب نباتهاسـت- فقـط در اندکـی از انـواع متعـدد این تنقات عرضه شـده بـه بازار، 
تخـم انیسـون )بادیـان رومـی( بـه کار مـی رود. گرچـه مـردم ترکیـب آن بـا نعنا، 
جوهـر نعنـا یـا برگ بو را نیز دوسـت دارنـد و آمیختن آن بـا کلرایـد آمونیوم نوعی 
آب نبـات نمکـی]4[ می سـازد کـه بـه زبان هلنـدی بـه zout drop معروف اسـت. 
پانتفرکـت در یورکشـایر نخسـتین محلـی بـود کـه ترکیـب شـیرین بیان با شـکر 
بـه عنـوان نوعـی از شـیرینی جات، بـه شـکل امروزین مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 

شـیرینی پانتفرکـت در اصل همان جا سـاخته شـد. 
چاشـنی شـیرین بیـان همچنیـن در نوشـابه های غیرالکلـی بـه کار مـی رود و نیـز 
ته مـزه ای مطبـوع بـه بعضـی جوشـانده های گیاهی می بخشـد. این امـر همچنین 
در تغییـر دادن مزه هـای نامطبـوع برخـی داروهـا نیز کاربـرد دارد. جوانـان هلندی 
بیـان را تهیـه می کننـد. همچنیـن نوشـابه  اغلـب خودشـان نوشـیدنی شـیرین 
محبـوب هلندیهـا نوعـی لیکـور اسـت کـه مـاده اصلـی آن شـیرین بیـان اسـت. 
مـردم ایتالیـا )خصوصـًا در نواحـی جنوبـی( دوسـت دارنـد کـه از شـیرین بیـان به 
شـکل طبیعـی اش اسـتفاده کننـد؛ به این نحو که ریشـه ایـن گیاه از زمیـن بیرون 
کشـیده شـده، پس از شسـته شـدن به عنوان خوشـبوکننده دهان جویده می شـود. 
در سراسـر ایتالیـا عصـاره خالـص شـیرین بیـان )بـدون افـزودن شـکر( به شـکل 
قطعـات کوچـک سـیاه رنگ مصـرف می شـود و طعـم آن تلـخ و تنـد اسـت. در 

انگلسـتان و کاالبریـا نیـز نحـوه اسـتفاده از ایـن ماده چنین اسـت.
در آشـپزی چینـی شـیرین بیـان همچـون چاشـنی در پخـت غذاهـای مطبـوع 
اسـتفاده می شـود و اغلـب بـرای خوش طعـم کـردن سـوپها و غذاهایـی کـه در 

سـوس سـویا جوشـانده می شـود، بـه کار مـی رود.
شـیرین بیـان در سـوریه نیـز بسـیار خواهـان دارد و بـه صـورت نوشـیدنی در بازار 
عرضـه می شـود. ایـن مـاده همچنیـن عنصـر اصلـی نوشـابه غیرالکلـی بسـیار 

معـروف مصـری موسـوم بـه سـوس عرق سـوس اسـت.

کاربرد دارویی
قسـمت مورد اسـتفاده شـیرین بیان سـاقه های زیرزمینی و ریشـه های گیاه اسـت 
کـه دارای ترکیبـات مختلفـی اسـت. مهم تریـن مـاده اصلـی که موجب شـیرینی 
شـیرین بیـان اسـت، ترکیـب موجود در ریشـه های گیاه به نام اسـید گلیسـریزیک 
اسـت کـه پنجـاه برابـر از شـکر شـیرین تر اسـت و مقـدار آن بـا توجـه به شـرایط 
محیطـی و گونـه گیـاه بین 5 تـا 20 درصد اسـت. اسـید گلیسـریزیک]پانویس 1[ 
بـا افزایش سـن گیـاه افزایـش می یابد. طعم عصاره بسـته بـه انواع مختلـف گیاه، 
متغیـر اسـت؛ مثـًا شـیرین بیان اسـپانیایی طعـم مایـم دارد؛ در حالیکه شـیرین 
بیـان یونانـی دارای طعمی نسـبتًا تلـخ اسـت. عصـاره ایـن گیـاه حـاوی ترکیـب 
گلیسـیریزین،]پانویس 2[ اسـید گلیسـریزیک و نمک های پتاسـیم و کلسـیم است. 
اسـید گلیسـریزیک و گلیسـیریزین بـرای درمـان زخم هـای گوارشـی مفید اسـت. 
ریشـه های ایـن گیـاه حـاوی کومارین، فـاون، روغنهای فـرار و اسـترول گیاهی 

نیز هسـت.
پودر ریشـه شـیرین بیان )ریشـه خشـک سـاییده گیاه( خلط آوری مؤثر اسـت و از 
زمان هـای باسـتان بـه این منظور مورد اسـتفاده بوده اسـت؛ مخصوصـًا هندوها آن 
را در داروی Ayurvedic )برگرفتـه از کلمـه سانسـکریت ayur�veda به معنی علم 
حیـات( بـه کار می برده انـد )همچنیـن بـه عنـوان خمیردنـدان( و به جاسـتی مادهو 
)Jastimadhu( معـروف بوده اسـت. ترکیبـات موجـود در ریشـه گیاه شـیرین بیان 
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در مقابلـه بـا پوسـیدگی دندان نافع اسـت. ترکیبـات موجود در ریشـه گیاه خاصیت 
ضـد میکروبـی دارد؛ بنـا بـر ایـن می تـوان از شـیره ایـن گیـاه بـه عنـوان مـاده 
ضدپوسـیدگی در محلول هـای شستشـوی دهـان و نیـز خمیـر دندان هـا اسـتفاده 

کرد. 
بـه طـور خاصـه برخـی از محصـوالت مهـم حاصـل از شـیرین بیـان در دنیا که 
امـکان ایجـاد صنایـع فـراوری آن هـا در ایـران قابل بررسـی اسـت به شـرح ذیل 

: هستند

بخش صنایع غذایی:
1- ریشه بسته بندی شده

2- حبه )قرص( عصاره ی شیرین بیان
Salt Liquorice Skulls) (Salted li�) 3- شـکات تـرش نمکـی شـیرین بیـان

(quorice

ترکیبـات: شـکر، شـربت گلوکز-فروکتـوز، نشاسـته ذرت، آب، امونیـوم کلرایـد، 
 with( طعم دهنده.دارای پوشـش شـور و ترش ،E153 شـیرین بیـان، نمـک، رنگ

a salty almost sour like coating(، دارای بافـت نـرم و قابـل جویـدن

4- شکات ترش نمکی شیرین بیان با طعم کارامل
5- ادامـس شـیرین بیـان حـاوی نیکوتیـن )برای اسـتفاده جهت افـرادی که قصد 

ترک دخانیـات دارند(
6- ژله شیرین بیان

7- مخلوط بلور نمک و شیرین بیان جهت چاشنی و...
 Strawberry) 8- رشـته هاي )نوارهـای( شـیرین بیـان بـا طعـم تـوت فرنگـی
آرد  گلوکز-فروکتـوز،  شـربت  ترکیبـات:   .(Bootlaces، strawberry liquorice

گنـدم، شـکر، دکسـتروز، روغـن گیاهی، سـیتریک اسـید، کنسـانتره ی میـوه ها و 
سـبزی هـا، طعـم دهنـده، آسـکوربیک اسـید، مـوم زنبور عسـل

9- انواع شکات به همراه شیرین بیان
10- مخلوط شیرین بیان و ریز میوه ها

)Ice lolly( )11- بستنی یخی )ترکیب لیمو و شیرین بیان
12- پاستیل شیرین بیان

13- آدامس جویدنی شیرین بیان جهت محافظت از دندان
14- بیسـکویت شـیرین بیـان حـاوی کره، شـکر، نمک، آرد، شـیر و پودر شـیرین 

ن بیا
(pure liquorice pellets) 15- قطعات ریشه جهت بهبود گرفتگی صدا

16- عصاره ی فراوری شده بصورتیکه قابل جویدن باشد
17- شکات نرم شیرین بیان فاقد گلوتن

18- دمنوش )چای سبز، زنجبیل، زعفران، شیرین بیان(
19- دمنوش شیرین بیان 

در طـب سـنتی از ایـن گیـاه بـرای درمـان اسپاسـم عضات و تـورم، برونشـیت، 
روماتیسـم و ورم مفاصـل اسـتفاده می شـود.امروزه نیـز عصـاره شـیرین بیان یکی 
از اجـزاء ترکیبـی شـربت سـرفه به شـمار مـی رود. این مـاده به شـکل طبیعی اش، 
در درمـان زخمهای دهان و دسـتگاه گوارشـی مفید اسـت. شـیرین بیـان همچنین 
مـدر )ادرارآور( و ملّیـن اسـت و می توان آن را به عنوان عامـل ضدویروس موضعی 
بـرای زخـم و التهاب زونا، چشـم، دهان و دسـتگاه تناسـلی به کار بـرد. مهم ترین 
خاصیـت شـیرین بیـان، تأثیـر بر دسـتگاه گـوارش اسـت. ایـن گیـاه درمان کننده 
ورم و زخـم معـده و اثنی عشـر اسـت و بر روی سـرطان معـده تأثیر مطلـوب دارد. 

همچنیـن بـرای درمـان سـوءهاضمه و از بیـن بردن نفخ شـکم مفید اسـت.
شـیرین بیـان بـر سیسـتم درون ریز بدن نیـز تأثیرگذار اسـت و مصـرف آن ممکن 
اسـت مقـدار تستوسـترون خونابـه را کاهـش دهد یکـی از خواص دارویی شـیرین 
بیـان خاصیـت ضـد لـک و روشـن کنندگی آن بـر پوسـت اسـت کـه در قالـب 

کرم هـای مراقبـت از پوسـت ارائـه شده اسـت.]5[
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مصـرف بـی رویـه شـیرین بیـان یـا سـایر فراورده هـای 
آن بـه سـبب تحریـک غـدد فـوق کلیـوی و ترشـح بیـش از انـدازه هورمـون 
آلدسـترون ممنـوع اعـام گردیده اسـت. ایـن حالت سـبب عوارضی چـون اختال 
در فعالیت هـای متابولیسـمی و بـاال رفتن فشـار خون می گـردد. در صورت مصرف 
بیـش از 20 گـرم در روز، بـروز عـوارض نامطلـوب بعیـد نیسـت. اسـتفادهٔ زیـاد از 
شـیرین بیـان بـرای طحـال نیـز مضـر اسـت. مصرف بسـیار بـاالی شـیرین بیان 
ممکـن اسـت بـه بـروز حاالتـی خطرنـاک نظیـر فشـارخون و حتـی سـکته قلبی 

شـود. منجر 
برخـی از افـراد بـا مصـرف زیـاد شـیرین بیان دچـار درد عضلـه و عـده ای دیگر با 

کرخـت شـدن دسـت و پـا مواجه می شـوند.
مصرف زیاد این ماده سبب افزایش وزن نیز می شود.

در صـورت بـاال بـودن فشـار خـون یـا ناراحتی کلیـه، قلب یـا کبد بایـد از مصرف 
شـیرین بیان پرهیـز کرد.

مصـرف ایـن گیـاه و فراورده هـای آن بـرای زنانـی کـه در دوران بـارداری یـا 
شـده  اسـت.  منـع  شـیردهی اند، 
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تهیه شده توسط :
شهربانو زارعی، مسئول پهنه شماره 37 - روستای سه قالت شهرستان اقلید و مسئول روابط عمومی مرکز جهادکشاورزی خنجشت



سئواالت دهمین مسابقه

 شـــماره: 58 - بهمن مـــــــــاه 98

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی کشور:

تولید کنندگان فارس پذیرش خوبی 
نسبت به راه کارهای علمی و
فن آوری های نوین دارند 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

کشاورزی دانش بنیان 
رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

مجری طرح گلخانه هاي کشور:

سطح گلخانه هاي استان فارس
از 57 هکتار در سال 1387

به 700 هکتار در سال جاری رسیده است

تولید 13300 کیلوگرم پسته در هکتار توسط 
باغدار نمونه ملی در استان فارس

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشاورزان نمونه،
الگوی عملی به کارگیری 

کشاورزی دانش بنیان هستند

معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور:

زنجیره هاي تولید
باعث ایجاد ارزش افزوده

می شوند

استاندار فارس:

کشاورزان فارس به عنوان
طالیه داران امنیت غذایی کشور 

مطرح بوده و هستند

اسامی برندگان مسابقه شماره 9
در هشتمین مسابقه "پرتو امید" حدود 158 نفر به سئواالت جواب 
داده بودند و از بین آنان 132 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:

امید قنبرپور - سعید کشاورز - سید محمد عباسی

• - استان فارس در تولید محصوالت کشاورزی کشور 
رتبه چندم کشور و در تولید چه محصوالتی رتبه اول 

کشوری را دارد؟

• -  کشت کلزا در استان فارس در سال جاری نسبت 
به سال گذشته چه تغییری از نظر سطح دارد؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

 شـــماره : 57 - دی مـــــــــــاه 98

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی:

ضرورت طرح تعادل بخشی 
با توجه به کمبود منابع آبی در کشور 

نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسالمی:

توسعه گلخانه ها در مدیریت بهینه آب،
اشتغال زایی و صادرات محصوالت 

کشاورزی نقش به سزایی دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استان فارس رتبه دوم
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت

کشاورزی را داراست

56 طرح صنایع تبدیلی دارای مجوز بی نام
آماده سرمایه گذاری است

 استاندار فارس:

باید بین زکات و مالیات
تفکیک قائل شد

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

افزایش 68 درصدی در میزان 
پرداخت زکات در 9 ماهه 

سال 98 رخ داده است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:

دستیابی کشور به ضریب امنیت 
عنوان:85 درصدی تا افق 1400

دستورالعمل اجرایی
کم خاک ورزی

نویسنده:
صادق افضلی نیا 

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
 منابع طبیعی استان فارس و موسسه تحقیقات

فنی و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
• کـم خـاک ورزی • ماشـین های مـورد اسـتفاده در کـم 

خـاک ورزی • ماشـین های کـم خـاک ورز متـام سـطح 

مزرعـه • هـرس بشـقابی • گاو آهـن قلمـی • خـاک ورز 

مرکـب • ماشـین های کـم خـاک ورز قسـمتی از سـطح 

مزرعـه • ماشـین های جانبـی و ...

معرفی تالیفات همکاران

سنگرساز بی سنگر
شهید ابراهیم زارعی

فرزند: علی میرزا
متولد: 1340 شهرستان داراب 

شهادت: 1362 - آبادان

سه روز دیگر می آیم
شـهید ابراهیـم زارع عـادت عجیبـی داشـت. کفـش نمـی پوشـید و اکثـر مواقـع پا 
برهنـه بـود. بـه همیـن خاطـر بـه او ابراهیـم پـا پتی و یـا ابراهیـم پـاپ می گفتند. 

یک روز از او پرسیدم چرا کفش نمی پوشی؟ 
گفـت: پوشـیدن کفـش وقـت می گیـرد. )ظریفکار- قاسـم( این بشـر اصـًا وقت و 
بـی وقـت، شـب و روز، گلولـه و غیـر گلوله، بحـران و غیر بحـران و آفتـاب و باران 

حالیـش نبـود. خیلـی اهـل اسـتراحت نبـود. در هر شـرایطی بود کار مـی کرد.
دقیقـًا یادم  هسـت  شـبي  کـه  در جهاد آبادان  نشسـته  بودیـم  خانواده شـهید از داراب  
تمـاس  گرفتنـد. ظاهـرا 5 - 6 ماهـي  بـود کـه  ایشـان  مرخصـی نرفتـه  بودنـد. بـه  

همیـن خاطـر منزلشـان مرتبـًا بـا او تمـاس  مي گرفتنـد  کـه  کـي  مي خواهـد بیاد. 
ایشـان  در جـواب خانـواده گفـت: انشـاءاهلل تـا سـه روز دیگر مـي آیـم  و جالب  این 

کـه فردایش  ابراهیم شـهید شـد.  
سـید محمـد صادق دشـتی که همراه جنازه  شـهید  بـه داراب رفته بـود نقل می کرد 
کـه سـه روز دیگـری کـه ابراهیـم قـول داده بـود می رسـم داراب، دقیقا روز تشـیع  

جنـازه  ابرهیـم در داراب بود )صبـوری -محمد(.
سنگرسـاز بی سـنگر ابراهیـم زارعی فرزنـد علی میـرزا، متولـد اول فروردین 1340 

داراب کـه بعـد از 797 روز حضـور در جبهه هـای نبـرد و انجـام مسـئولیت هایی 
همچـون راننـده لود، مسـئول محـور و حتی آر پی جـی زن، در تاریـخ 1362/3/13 
در اسـکله 3 آبـادان جهـت احـداث خاکریز و پر کـردن گونی، با کمپرسـی خاک به 
پشـت بیمارسـتان شـرکت نفت مـی برد کـه در آنجا در اثـر اصابت ترکـش خمپاره 

بـه شـهادت می رسـند )چالیـک - اصغر( 
» مـردم  بداننـد کسـي  مرا مجبـور به  رفتـن  جبهه  نکـرده  و افتخار میکنـم  که بتوانم  
کوچک تریـن  خدمتـي  بـه  ایـن  انقاب  بکنـم . تنها پیـام  من  این  اسـت  کـه : امام  را 
تنهـا نگذاریـد و بـه  فرمـان  ایشـان  گوش  فـرا دهید.« جملـه ای از وصیتنامه شـهید 

است.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

نمایشگاه پیشرفت و آبادانی " فارس بر قله افتخار"

دومین نمایشگاه بین المللي شیالت، آبزیان و صنایع وابسته

)ifood( بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته

پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گلخانه و گیاهان دارویی



معرفی و تجلیل از نمونه هاي بخش کشاورزی استان فارس

نمایشگاه پیشرفت و آبادانی " فارس بر قله افتخار"

دومین نمایشگاه بین المللي شیالت، آبزیان و صنایع وابسته

)ifood( بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته

پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گلخانه و گیاهان دارویی



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

استان فارس با تولید بیش از 515 هزار تن انگور مقام اول 
را در کشور داراست


