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آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

انتخاب برترین های بخش کشاورزی؛ 
گواهی بر ظرفیت باالتر از

وضعیت موجود عملکرد بهره برداران
مهمتریـن  از  یکـی  همـواره 
دنیـا،  در  دولت هـا  دغدغه هـای 
توسـعه  و  غذایـی  امنیـت  تامیـن 
بخـش کشـاورزی بـوده و هسـت و 
پیـش بینـی هـا بـر ایـن اسـت که 
جمعیـت  رشـد  بـه  رو  افزایـش  بـا 
تعـداد  تـا سـال 2050،  در جهـان، 
جمعیـت بـه 9/5 تـا 10 میلیـارد نفـر برسـد و بدیـن ترتیـب 
در دنیـا مـی بایسـتی 1/5 تـا 2 برابـر آنچـه که امـروز تولید 
می گـردد بـه بـازار عرضه شـود تـا امنیـت غذایـی را تامین 

کنـد. 
ایـن پیش بینی برای کشـور خودمان تا همان سـال رسـیدن 
جمعیـت بـه تعـداد 120 میلیون نفر هسـت و ما نیـز علیرغم 
و  موانـع  دیگـر  و  اقلیمـی، خطـر خشکسـالی  چالش هـای 
واقـع شـدن در منطقـه نیمـه خشـک ناچار بـه تولید بیشـتر 
هسـتیم بـه ویـژه این کـه امروزه کشـاورزی نقـش مهمی را 
در اقتصـاد کشـور مـا بـه عنوان یکـی از اصلـی ترین بخش 
هـای تولیـد عهده دار اسـت و نیاز به محصوالت کشـاورزی 
و لـزوم خودکفایی در محصوالت کشـاورزی باعث می شـود 

که کشـاورزی، محـور اقتصادی کشـور قـرار بگیرد.
انتخـاب و معرفـی  در مـاه جـاری سـی و چهارمیـن دوره 
نمونـه هـای ملـی بخـش کشـاورزی کشـور بـا برگـزاری 
مراسـمی در تهـران 166 نفـر از بهـره بـرداران برتـر بخـش 
کشـاورزی و منابع طبیعی در سـال زراعی 98 - 97 در 155 
رشـته مختلـف در بخش هـای زراعـت، باغبانـی، دام، طیور، 
آمـوزش،  و  ترویـج  خـاک،  و  آب  مکانیزاسـیون،  شـیالت، 
توانمندسـازی زنـان روسـتایی و عشـایری، صنایـع، صادرات 
و بازرگانـی، منابـع طبیعـی، تشـکل هـای روسـتایی اعـم از 
تعاونـی هـا و نظـام هـای بـه جامعـه معرفـی شـدند و از آن 

هـا تجلیل شـد.
 در ایـن بیـن فعالین بخش کشـاورزی اسـتان پهنـاور فارس 
نیـز همچـو سـنوات گذشـته خوش درخشـیدند و 5 سـهم را 
بـه خـود اختصـاص دادنـد بـه گونـه ای کـه از شهرسـتان 
سروسـتان محمدباقـر شـیخ االسـالمی بـا متوسـط عملکرد 
بیـش از 13 تن پسـته )در کشـور کمتر از یـک تن در هکتار( 
و در شهرسـتان کازرون سـخاوت ساسـانی پور بـا تولید 2/5 
تـن در هکتـار انجیـر دیـم )در کشـور یـک تـن در هکتـار( 
رکـورد عملکـردی کشـور را شکسـتند و نیـز جعفر حسـینی 
دبیـر اجرایـی نظـام صنفی کارهای کشـاورزی از شهرسـتان 
مرودشـت، الهـام ورزندیان پـرورش دهنده ماهیـان زینتی از 
شهرسـتان شـیراز و نسـرین آذرخش پـرورش دهنـده ماهی 

خاویـاری در مناطـق غیر سـاحلی از شهرسـتان اسـتهبان
ادامه در صفحه 25
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رئیـس جمهـور در ابتـدای سـخنان خـود در سـی و 
چهارمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملـی 
بخـش کشـاورزی، با تسـلیت مجدد به مـردم ایران 
برای غم از دسـت دادن سـرداری شجاع و فداکار در 
میـدان امنیت کشـور و منطقـه، عزیزانـی در کرمان 
مسـافربری  هواپیمـای  سـقوط  سـهمگین  غـم  و 
اوکراینـی، با اشـاره به زیبایی های دنیای کشـاورزی 
اظهارداشـت: در دنیـای کشـاورزی یـک دوره، دوره 
سـختی و زحمت اسـت اما پشـت سـر آن بهار آمده 
و محصـول به دسـت می آیـد و می تـوان گفت یکی 
از نمونه هـای عسـر و یسـر را در دنیـای کشـاورزی 
می تـوان مشـاهده کـرد، از وقتـی که کشـاورز زمین 
و بـذر را آمـاده می کنـد تـا روزی کـه محصـول بـه 

می آید. دسـت 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، حجت االسـالم و 
المسـلمین حسـن روحانی بـا بیان اینکه کشـاورزان 
بـا محصـوالت خود نوعـی رابطه عاطفـی دارند و به 
گونـه ای بـا محصـوالت خود همـراه بـوده و زندگی 
می کننـد، گفـت: کسـانی کـه کشـاورز هسـتند این 
سـخن مـن را تصدیق می کننـد که کشـاورزان تنها 
بـه دنبـال برداشـت محصول و فـروش آن نیسـتند، 

بلکـه بـه محصوالت خـود عشـق می ورزند.
رئیـس جمهـور در ادامـه بـا بیـان اینکـه در شـرایط 
می خواهنـد  بدخواهـان  کشـورمان  سـخت  بسـیار 
زندگـی مـردم را از لحـاظ معیشـتی در تنگنـا قـرار 
دهنـد، اظهـار داشـت: در ایـن شـرایط کشـاورزان 
تالشـگر کشـورمان سـهم بزرگـی در رفـاه مـردم 
دارنـد. اینکه امروز بدون مشـکل، نـان و محصوالت 
مختلـف کشـاورزی بـه وفـور در بـازار قابـل تهیـه 
اسـت، بخاطـر تالش و دسـترنج کشـاورزان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در روزگاری 
ناچـار بودیـم، میلیون هـا تـن گنـدم وارد کنیـم امـا 

امـروز سالهاسـت کـه بـه خودکفایـی رسـیده ایـم و 
سـال آینـده نیـز در ایـن محصـول خودکفـا خواهیم 
بـود و در سـایر محصـوالت از جملـه برنـج، شـکر و 
دانه هـای روغنـی نیـز اقدامـات و گام هـای خوبـی 
سـایه  در  دسـتاوردها  ایـن  اسـت.  شـده  برداشـته 
تـالش و ایثـار کشـاورزان اسـت و البتـه مدیریـت 
حـوزه کشـاورزی هـم سـهم قابـل توجهـی در این 
زمینه داشـته اسـت کـه از تالش همه آن ها تشـکر 

می کنـم.
رئیـس جمهـور گفـت: تـالش مـا در دولـت یازدهم 
و دوازدهـم تنهـا ایـن نبـود که نیـاز مـردم را تأمین 
کنیـم و صرفـًا بـه سـمت خودکفایی حرکـت کنیم، 
بلکـه اقـدام بزرگـی را در دسـتور کار خود داشـتیم و 

آن ایـن بـود که زمیـن را آبـاد کنیم.
وی اضافـه کـرد: اینکـه امروز در اسـتان خوزسـتان 
960 هـزار تـن شـلتوک و بیـش از 500 هـزار تـن 
برنـج سـفید بـه دسـت آمـده اسـت، در کنـار نـزول 
بـاران رحمـت الهی، ناشـی از تصمیم دولـت یازدهم 
و دوازدهـم مبنـی بـر این بـود که 550 هـزار هکتار 
زمیـن کشـاورزی در اسـتان خوزسـتان و ایـالم آباد 
شـود و امـروز بـا اقدامات انجام شـده بیـش از 300 
هـزار هکتار زمین در این اسـتان ها آباد شـده اسـت.

روحانـی خاطـر نشـان کـرد: در دولـت یازدهـم و 
دوازدهـم تـا امروز حـدود 37 سـد افتتاح شـده و در 
کنـار آن اقدامـات گسـترده ای در زهکشـی و تجهیز 
انجـام شـده اسـت و  زمیـن و وسـایل کشـاورزی 
محصـوالت کشـاورزی در دولت یازدهـم و دوازدهم 
28 میلیـون تـن اضافـه شـده اسـت و از 97 میلیون 
تـن در ابتـدای دولـت یازدهم امروز بـه 125 میلیون 
تـن رسـیده ایم یعنـی سـاالنه بـه طـور متوسـط 5 
میلیـون تن به میـزان محصوالت کشـاورزی اضافه 
شـده اسـت کـه یـک کار بسـیار بزرگـی محسـوب 

می شـود.
رئیـس جمهـور گفـت: آثـار آنچـه ایـن دولـت در 
بخـش زمیـن و آب انجـام داده اسـت، بـرای ده هـا 
مانـد و  باقـی خواهـد  نیـز در کشـور  سـال دیگـر 
نسـل های آینـده نیـز از آن بهره منـد خواهنـد بـود.

دولـت  آغازیـن  ماه هـای  از  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  در  حضـور  بـا  یازدهـم 
برنامـه 5، 6 سـاله ای را بـرای توسـعه بخش هـای 
مختلـف کشـاورزی تنظیـم کردیـم، اظهـار داشـت: 

در ایـن برنامـه مشـخص کردیـم کـه در ایـن برهه 
زمانـی قرار اسـت در چـه محصوالتی خودکفا شـده 
و در چـه محصوالتـی گام هـای بلنـدی بـه سـمت 
خودکفایـی برداریـم و در این راسـتا در گنـدم، برنج، 
محصـوالت  و  روغنـی  دانه هـای  شـکر،  چغنـدر، 
انجـام شـده  تاکنـون  اقدامـات بزرگـی  گلخانـه ای 

. ست ا
رئیـس جمهـور گفـت: کل گلخانه هـای کشـور تـا 
ابتـدای دولـت یازدهـم، 8 هزار و 800 بـوده و امروز 
تقریبـًا امـروز بـه 17 هـزار و 400 رسـیده اسـت و 
تقریبـًا 2 برابـر شـده اسـت و محصـوالت آن از یک 
میلیـون و 6 دهـم بـه 2 میلیـون و 4 دهـم افزایـش 

اسـت. یافته 
وی در ادامـه اهمیـت توجـه به زراعت چـوب و مفید 
و ضـروری بـودن آن را مورد تأکید قـرار داد و گفت: 
امـروز بـرای تولیـد محصـوالت مختلـف و کاغـذ 
نیازمنـد چوب هسـتیم و خوشـبختانه اقدامات خوبی 
در زمینـه زراعـت چوب آغاز شـده اسـت و باید ادامه 
پیـدا کند، ضمن اینکه کشـورمان از اسـتعداد بسـیار 

خوبـی در ایـن بخش برخوردار اسـت.
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه در حوزه کشـاورزی 
توجـه بـه خـاک به همـان انـدازه وجـود و حفظ آب 
اهمیت دارد، اظهار داشـت: آب در بخش کشـاورزی 
وقتـی مفیـد اسـت که خـاک مناسـب وجود داشـته 
باشـد، لـذا بایـد خـاک کشـور را حفظ کنیـم و توجه 
کنیـم کـه آب و خـاک دو سـرمایه بسـیار بزرگـی 

اسـت کـه بایـد از آن هـا مراقبـت کنیم.
روحانـی بـا تأکید بر لزوم اسـتفاده از علـم و دانش و 
تکنولـوژی در حـوزه کشـاورزی، گفت: امـروز دیگر 
دوره کشـاورزی سـنتی به سـر آمده اسـت و با روند 
افزایـش جمعیت کشـور بایـد خودمان را بـرای تولید 
محصـوالت بیشـتر آمـاده کنیـم لـذا بـا توجـه بـه 
محـدود بـودن آب و خـاک در کشـور می تـوان بـا 
اسـتفاده از علـم و دانـش و تکنولـوژی محصـوالت 

بیشـتری تولیـد کرد.
از ضایعـات محصـوالت  جلوگیـری  وی همچنیـن 
کشـاورزی را مورد تأکید قـرار داد و گفت: جلوگیری 
از هـدر رفـت و ضایعـات محصـوالت کشـاورزی به 
ماننـد آن اسـت کـه از هـدر رفـت میلیارد هـا متـر 

مکعـب آب جلوگیـری می شـود.
ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  کـرد:  بیـان  روحانـی 

رئیس جمهور؛

افزایش ۲8 میلیون تنی تولید محصوالت کشاورزی در کشور

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: 
دستیابی کشور به ضریب امنیت غذایی 85 درصدی تا افق 1400
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شـرکت های دانـش بنیان اسـت کـه می تـوان توانایی 
تولیـد محصـول را چندیـن برابـر افزایـش داد و لـذا با 
فنـاوری و علـم و دانـش می توانیـم مقـدار و حجـم 
تولیـد محصـوالت زراعـی، باغـی و دامـی را افزایـش 
دهیـم و در ایـن راسـتا بایـد از ظرفیـت دانشـگاه ها، 
مراکـز تحقیقاتی و فـارغ  التحصیالن دانشـگاهی بیش 

از پیـش اسـتفاده شـود.

گفـت:  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  سرپرسـت  ادامـه  در 
دسـتیابی کشـور به ضریـب امنیت غذایـی 85 درصد با 
اتـکاء به تولیـد داخل تا افـق 1400 امکان پذیر اسـت.
عبـاس کشـاورز افـزود: در آغـاز کار دولـت یازدهـم، 
 55 حـدود  داخلـی  تولیـد  از  غذایـی  امنیـت  ضریـب 
درصـد بـود و در سـال 93 قـول دادم ایـن ضریـب را 
بـه 80 درصـد می رسـانیم کـه علیرغـم مشـکل آب، 
تغییـر اقلیـم و تکنولـوژی در حال حاضـر ضریب امنیت 
غذایـی بـا اتـکاء بـه تولیـد داخـل از 80 درصـد فراتـر 

اسـت. رفته 
وی بـا بیـان اینکـه آب مشـکل جـدی کشـور اسـت، 
در  تـا  خواسـت  کشـاورزی  بخـش  فعـاالن  همـه  از 
برنامه ریزی هـا بـه مسـاله آب توجـه و به حـل چالش 

آب کشـور کمـک کننـد.
از  آب کشـور  چالـش  اینکـه حـل  بیـان  بـا  کشـاورز 
طریـق خانواده کشـاورزی میسـر اسـت، تصریـح کرد: 
در شـرایط تحریم نباید از تولید غفلت شـود و شـعار ما 

تولیـد، تولیـد و تولید اسـت.
سرپرسـت وزارت جهاد کشـاورزی، دانـش بنیان کردن 
کشـاورزی را ضـروری عنـوان کرد و افزود: کشـاورزی 
مـا نیاز بـه انتقـال دانش، تکنولـوژی و علمی تر شـدن 
دانش بنیـان  شـرکت های  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  و 

دارد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه گنـدم بایـد کمـاکان خودکفـا 
بمانـد، در مـورد جـو و پنبـه نیـز گفـت: باید ظرف سـه 
تا چهار سـال مشـکل جو را حـل کنیم و تولیـد پنبه در 

کشـور نیز بایـد افزایـش یابد.
کشـاورز تصریـح کـرد: شـکر را بایـد بـه رکـورد سـال 
96 بازگردانیـم و تولید شـیر در کشـور نیـز باید افزایش 
یابـد و تولیـد گوشـت مـرغ و ماهی هـم باید متناسـب 

با نیاز، بیشـتر شـود.
سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: مـا باید یک 
عـزم جـدی بـرای حل مشـکل روغن داشـته باشـیم و 

بایـد ظرف دو سـال آینده ضریـب خوداتکایی در روغن 
را بـه بیـش از 28 درصد برسـانیم.

وی، عـدد پاییـن خودکفایـی در تولیـد روغـن و کنجاله 
بـزرگ بخـش کشـاورزی دانسـت و اظهـار  ننـگ  را 
امیـدواری کـرد: بـا برنامه ریـزی مناسـب طی 5 سـال 
آینـده بـه بیـش از 50 درصـد خودکفایـی در روغـن 

. سیم بر
کشـاورز بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت دیـم در کشـور 
نهفتـه بود و ما توانسـتیم ایـن ظرفیت را کشـف کنیم، 
یـادآور شـد: می توانیـم دو میلیون تن گنـدم، 800 هزار 
تـن جـو، 600 تـا 700 هـزار تـن دانـه روغنـی و دو تا 
سـه میلیـون تـن علوفـه از طریـق کشـت دیـم تولیـد 

. کنیم
کشـاورز بـا بیـان اینکـه دیمـکار مـا بایـد بـه درآمـد 
 10 پهنـه  امیدواریـم  کـرد:  بیـان  برسـد،  پایدارتـری 
میلیـون هکتاری دیم کشـور نیـز با اتکاء بـه آب باران 

برسـد. پایـداری  به 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در تولیـد شـیر و گوشـت بـه 
علـت وابسـتگی به یونجه کـه گیاهی پر آب بر اسـت، 
بـرای  برنامـه ای  کـرد:  خاطرنشـان  داریـم،  مشـکل 
اصـالح مـدل علوفه بـا تاکید بـر علوفه هـای جدید در 
دو دامداری صنعتی در دو سـال گذشـته انجام شـده و 
قـول می دهـم با این بسـته و بـدون نگرانـی از تامین 
علوفـه در داخـل کشـور، سـالی 4 درصـد تولیـد شـیر 

کشـور افزایـش یابد.
سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکـه ما 
در گذشـته بـه خـاک بـی توجـه بودیـم، گفـت: خاک 
مـا فرسـایش دارد و حاصلخیـزی آن در حـال افـت و 
کیفیـت آن در حـال سـقوط اسـت امـا امـروز مـا در 
زراعـت، باغبانـی و منابـع طبیعـی بـه تکنولوژی هایی 
دسـت یافتـه ایم کـه می توانیم وضعیت خـاک را بهتر 

. کنیم
نیـز  آب  شـود،  آبـاد  مـا  خـاک  اگـر  داد:  ادامـه  وی 
مدیریـت خواهـد شـد و تولیـد نیـز 30 تـا 40 درصـد 
افزایـش می یابـد و کلیـد توسـعه کشـاورزی در آینـده 

در گـرو توجـه خیلـی بیشـتر بـه خـاک اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد نسـبت بـه حفـظ خاک، 
جنگل هـا و مراتـع تـالش کنیـم، گفـت: صیانـت از 
جنگل هـای شـمال خط قرمز ماسـت و هیچ نظریه ای 
بـرای ورود بـه ایـن جنگل هـا در طی مـدت احیاء آن 
نبایـد مطـرح شـود و سـایر جنگل هـا و مراتـع را نیـز 

بایـد بـا مشـارکت جوامـع محلـی احیـاء کنیم.
سرپرسـت وزارت جهاد کشـاورزی تاکید کـرد: در برابر 
تغییـر کاربری هـای کشـاورزی بایـد محکم ایسـتاد و 
شـهر و مسـکن و صنعـت بایـد بـه اراضـی نامرغـوب 

شـود. هدایت 
وی اذعـان کـرد: حرکـت خوبـی در گلخانه هـا آغـاز 

شـده اسـت و بایـد بـا جدیـت بیشـتر ادامـه یابـد.
کشـاورز بـا اشـاره بـه اینکـه بانـک کشـاورزی ابـزار 

کمک به توسـعه بخش کشـاورزی اسـت، اظهـار کرد: 
ایـن بانک و صندوق توسـعه کشـاورزی بـرای حمایت 

بیشـتر از کشـاورزان نیـاز به تزریـق سـرمایه دارند.
پدیده هـای  نظـر  از  مـا  کشـور  گفـت:  وی 
خشکسـالی  و  سـرما  سـیل،  مثـل  اقلیمی ناخواسـته 
اسـتقرار  بـه  نیـاز  و  دنیاسـت  در  یونیـک  کشـوری 
دارد  بحـران  مدیریـت  جـای  بـه  ریسـک  مدیریـت 
زیـرا مدیریـت بحـران مدیریـت هزینـه اسـت و بایـد 
روش هـای حمایـت از مدیریـت ریسـک ماننـد متنوع 

کنیـم. تقویـت  را  بیمـه  سـازی 
سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی با اشـاره بـه اینکه 
طـرح الگـوی کشـت ملـی بعـد از پنـج سـال مطالعه، 
همـکاری  خواسـتار  کـرد:  اظهـار  اجراسـت،  آمـاده 
کشـاورزان در اجـرای ایـن طرح و همچنین مشـارکت 
و حمایـت مجلـس و دولت برای ساختارسـازی آمایش 
اصولـی بخـش کشـاورزی از طریـق الگـوی کشـت 

زراعـی و باغـی در کشـور هسـتیم.
رئیـس جمهـور در ایـن مراسـم بـا اهـداء لوح سـپاس 
در  فعـال  کشـاورزی  نمونـه  واحـد  و  کشـاورز   15 از 
دام،  آمـوزش  ترویـج  باغبانـی،  زراعـت،  حوزه هـای 
بازرگانـی و تشـکل های کشـاورزی  طیـور، شـیالت، 

تقدیـر کـرد.
معرفـی  و  انتخـاب  دوره  چهارمیـن  و  سـی  مراسـم 
نمونه هـای ملـی بخش کشـاورزی که امـروز با حضور 
روحانـی رئیس جمهوری و جمعـی از مدیران و فعاالن 
بخش کشـاورزی در سـالن اجالس سـران برگزار شـد.
معرفـی  و  انتخـاب  دوره  چهارمیـن  و  سـی 
حضـور  بـا  کشـاورزی  بخـش  ملـی  نمونه هـای 
روحانـی  المسـلمین حسـن  حضـور حجت االسـالم و 
رئیـس جمهـور، محمـود واعظـی رئیـس دفتـر رئیس 
جهـاد  وزارت  سرپرسـت  کشـاورز  عبـاس  جمهـور، 
رئیس جمهـور  مشـاور  حجتـی  محمـود  کشـاورزی، 
در امـور کشـاورزی و امنیـت غذایـی، محمـد مهـدی 
قاسـمی رییس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس 
و تعـدادی از روسـا، معاونیـن، مدیـران و کارشناسـان 
محققـان  اسـتان ها،  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های 
بخش کشـاورزی، کشـاورزان و تولیدکننـدگان نمونه و 
پیشـرو ایـن بخـش در سـالن اجالس سـران در تهران 

برگـزار شـد.
محمدباقـر شـیخ االسـالمی از شهرسـتان سروسـتان 
تولیدکننـده پسـته، سـید جعفـر حسـینی  بـه عنـوان 
از  کشـاورزی  کارهـای  صنفـی  نظـام  اجرایـی  دبیـر 
شهرسـتان مرودشـت، الهـام ورزندیان پـرورش دهنده 
ماهیـان زینتـی از شهرسـتان شـیراز، نسـرین آذرخش 
غیـر  مناطـق  در  خاویـاری  ماهـی  دهنـده  پـرورش 
سـاحلی از شهرسـتان اسـتهبان و سـخاوت ساسـانی 
پـور تولیدکننـده انجیـر دیـم از شهرسـتان کازرون از 
برترین هـای ملـی بودنـد کـه در ایـن مراسـم از آنـان 

شـد. تجلیل 
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جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  اداره  رئیـس 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: پنج نفـر از فعالین 
بخـش کشـاورزی این اسـتان؛ در سـی و چهارمین 
دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش 
کشـاورزی کشـور، منتخـب و مـورد تجلیـل قـرار 

گرفتنـد.
به گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی 
پور تصریح کرد: این مراسـم روز سـه شـنبه بیسـت 
نمونـه،  "کشـاورزان  بـا شـعار  مـاه  و چهـارم دی 
پیشـگامان رونـق تولیـد" و با حضـور رئیس جمهور 

برگزار شـد.
االسـالمی از  شـیخ  محمدباقـر  وی،  گفتـه  بـه 

کننـده  تولیـد  عنـوان  بـه  سروسـتان  شهرسـتان 
پسـته، سـید جعفـر حسـینی دبیـر اجرایـی نظـام 
صنفی کارهای کشـاورزی از شهرسـتان مرودشت، 
الهـام ورزندیـان پـرورش دهنـده ماهیـان زینتـی 
پـرورش  آذرخـش  نسـرین  شـیراز،  شهرسـتان  از 
دهنـده ماهـی خاویـاری در مناطـق غیـر سـاحلی 
ساسـانی پور  سـخاوت  و  اسـتهبان  شهرسـتان  از 
تولیـد کننـده انجیـر دیـم از شهرسـتان کازرون از 
برترین هـای ملـی بودنـد که در این مراسـم از آنان 

تجلیـل شـد.
مراسـم  برگـزاری  اهـداف  از  مسـئول  مقـام  ایـن 
بخـش  ملـی  نمونه هـای  معرفـی  و  انتخـاب 
بـه  برترین هـا  از ظرفیـت  اسـتفاده  را  کشـاورزی 
عنـوان الگوهای مناسـب بـرای انتقـال تجربیات و 

دانـش فنـی بـه دیگـر کشـاورزان دانسـت.
رئیس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس ضمـن تبریـک ایـن موفقیـت بـه 
بهره بـرداران پر تالش بخش گسـترده کشـاورزی، 
بـه ویـژه زنـان روسـتایی کـه بـرای اولیـن بـار در 
این اسـتان حائز گرفتن سـه کرسـی ملی در کشـور 
شـده اند و نیـز تبریـک بـه خدومان خانـواده بزرگ 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: توجه 
بهـره وری  پایـدار،  کشـاورزی  موضـوع  بـه  ویـژه 
منابـع آب و خـاک، حفـظ محیط زیسـت، سـالمت 
مشـارکت های  ارزش،  زنجیره هـای  محصـول، 
مـورد  همـواره  مناسـب  خدمـات  ارائـه  مردمـی و 
اسـتان  رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  تاکیـد 
فـارس و در دسـتور کار مدیران ارشـد این سـازمان 

قـرار دارد. 
چهارمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملی 
بخش کشـاورزی بـا حضور حضور حجت االسـالم 
و المسـلمین حسـن روحانی رئیـس جمهور، محمود 
واعظـی رئیـس دفتر رئیس جمهور، عباس کشـاورز 
سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی، محمود حجتی 
مشـاور رئیس جمهـور در امـور کشـاورزی و امنیـت 
سـازمان  قاسـمی رییس  محمدمهـدی  غذایـی، 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و تعدادی از رؤسـا، 
سـازمان های  کارشناسـان  و  مدیـران  معاونیـن، 
بخـش  محققـان  اسـتان ها،  کشـاورزی  جهـاد 
نمونـه و  تولیدکننـدگان  و  کشـاورزی، کشـاورزان 
پیشـرو ایـن بخـش در سـالن اجـالس سـران در 

تهـران برگزار شـد.

با حضور رئیس جمهور؛

تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی فارس
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: علی رغـم روند رو به رشـد 
در پرداخـت زکات در انعـام ثالثـه و غالت اربعه در این اسـتان برخی از کشـاورزان 
بـه دلیـل فراهـم نبـودن تاسیسـات زیـر بنایـی در مضیقـه مالـی هسـتند از این رو 
پیشـنهاد می شـود بخشـی از زکات بـه احیاء و مرمـت قنوات اختصاص داده شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی در دومین شـورای زکات 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ضـرورت هدفمنـد کـردن مصـرف زکات در بخـش 
کشـاورزی تصریـح کـرد: پیشـنهاد می شـود بخشـی از مبلـغ زکات بـه محرومیت 

زدایـی و ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای کشـاورزان تخصیـص یابد.
بـه گفتـه وی؛ روسـتای قالتویه داراب با بیـش از 487 خانـوار و 1860 نفر جمعیت 
منطقـه محرومی اسـت کـه نبـود کشـاورزی و صنعـت در این منطقه موجـب ایجاد 
شـغل های پرخطـر و کاذب شـده و دولـت تـا کنـون بیش از چهـار میلیـارد تومان 

اعتبـار بـرای تکمیـل طرح اشـتغال زای این روسـتا هزینه کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـا ایجـاد باغ هـا در روسـتای قالتویـه و اسـتفاده از آب 
چشـمه رودخانـه کنـار این روسـتا، بـرای 330 نفر اشـتغال ایجاد می شـود، بنابراین 
انتظـار داریـم از زکات جمـع آوری شـده در اسـتان فـارس بـه تکمیـل ایـن طـرح 

کمک شـود.
پرداخت زکات در 1078 روستای استان فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ابـراز کـرد: از 1557روسـتای مشـمول پرداخـت 
زکات در ایـن اسـتان 1078روسـتا پرداخت کننده 

زکات هسـتند.
قاسـمی؛ بررسـی راهکارهای تسـهیل جمع آوری 
آییـن  برگـزاری  متعـدد،  نشسـت های  در  زکات 
شـکرگزاری برداشـت گنـدم و تجلیـل از گنـدم کاران و مؤدیـان زکات برتـر بـا 
همـکاری کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( در تمامی شهرسـتان ها، ارائـه بانـک 
اطالعاتـی بهره بـرداران بـه کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره(، جمـع آوری و توزیع 
زکات فطـره کارکنان سـازمان جهادکشـاورزی و اعالم زمان برداشـت محصوالت 
گنـدم منطقـه یـک کشـور بـه دبیرخانـه زکات کشـور را از اقدامات انجام شـده در 

جمـع آوری زکات برشـمرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عرصـه کشـاورزی اسـتان فـارس بـه 610 پهنـه تقسـیم 
شـده کـه هـر پهنـه یـک کارشـناس مسـئول و مـروج مسـئول پهنـه دارد، افزود: 
ایـن افـراد در خصـوص اقالمی که مشـمول زکات می شـود، اهمیـت زکات، نحوه 
بـرآورد زکات آمـوزش دیدنـد همچنیـن نشسـت تخصصـی سـتاد آمـوزش مبانی 

زکات بـرای عوامـل شهرسـتانی و مراکـز خدمـات برگزار شـد.
از  زکات،  پرداخـت  بـه  بهره بـرداران  ترغیـب  منظـور  بـه  کـرد:  قاسـمی اظهار 
نمونه هـای اسـتانی زکات دهنـده در چند سـال اخیـر تقدیر و مبلـغ زکات پرداخت 

شـده توسـط آنـان نیـز اعالم شـده اسـت.

غالت اربعه و انعام ثالثه دراستان فارس
تولید می شود

وی بـا اشـاره بـه اینکه غـالت اربعه و انعام ثالثه در اسـتان فارس تولید می شـود، 
بیـان کـرد: بـر اسـاس آخرین آمـار حـدود یک میلیـون تن گنـدم، 200 هـزار تن 
جـو، 211 هـزار تـن خرمـا و 32 هزار تن کشـمش تولیـد می شـود و از انعام ثالثه 
نیـز حـدود 400 هزار راس دام سـنگین، حـدود 3.2 میلیون راس گوسـفند و 2600 

نفر شـتر در اسـتان فارس وجـود دارد.
در ادامـه اسـتاندار فـارس گفـت: اخـذ و پرداخـت زکات عمـل عبـادی اسـت کـه 
آثـار مثبـت مختلفـی اعـم از اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـر جامعـه مترتـب 

می سـازد.
عنایـت اهلل رحیمی بـا اشـاره بر لزوم آگاه سـازی آثار مثبت پرداخـت زکات تصریح 
کـرد: زمانـی که مـردم بدانند دسـتور خداونـد را اجـرا می کنند قطعًا به این سـمت 
و سـو تمایـل بیشـتری خواهنـد داشـت چرا کـه هر جـا زکات مطرح شـده در کنار 

آن نماز نیز مطرح شده است.  
وی بـا بیـان اینکـه امـروزه بـه علـت گرفتاری هـای موجـود ممکـن اسـت ایـن 
اسـتنباط وجـود داشـته باشـد کـه بـا پرداخـت مالیـات نیـازی بـه خمـس و زکات 
نیسـت، افـزود: حکومـت اسـالمی در عرصـه اقتصـادی بر اسـاس خمـس، زکات، 

انفـال و امثالهـم پایـه گذاری شـده اسـت.
اسـتاندار فـارس یادآورشـد: بایـد بیـن زکات و مالیـات تفکیک قائل شـد از این رو 
کـه مالیـات یـک چهارچـوب قانونـی مشـخصی دارد و زکات حکم الهی اسـت که 

باید به آن پرداخته شود. 
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه زکات نیـاز واقعـی امـروز جامعـه اسـت و موجـب کاهـش 

نماینده ولی فقیه در استان فارس:
آمار زکات دقیق شود

استاندار فارس:
آثار مثبت پرداخت زکات اطالع رسانی شود

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
بخشی از زکات به احیاء و مرمت قنوات اختصاص داده شود
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شـکاف بیـن فقیر و غنی می شـود، ابـراز کرد: 
در مـواردی کـه اعتبـارات کافـی و پاسـخگو 
نباشـد از طریـق زکات می توان بـه محرومان 

جامعه خدمات رسانی کرد. 
وی بـا تاکید بر اینکه پرداخـت زکات باعث 
مـودت و دوسـتی بیـن اغنیاء و فقـرا خواهد 
شـد، اظهـار کـرد: ادای ایـن تکلیـف الهـی 
و  هماهنگـی  تلطیـف،  موجـب  و  اثرگـذار 

همدلی بیشتری بین فعالین اقتصادی در جامعه خواهد شد. 
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه بـه فرمانـداران سراسـر اسـتان تاکیـد خواهد شـد 
کـه موضـوع جلسـات شـورای زکات، اخـذ ایـن وجـوه و تسـهیل در گرفتـن آن را 
در دسـتور کار قـرار دهنـد، گفـت: آن ها نیـز از اینکه اعتبـاری به اعتبـارات موجود 
بـرای پروژه هـای محرومیـت زدایی و فقرزدایی اضافه شـود، اسـتقبال خواهند کرد.
رحیمی از دسـتگاه های خدمات رسـان خواسـت تـا در زمینه ترویـج فرهنگ زکات، 
فعالیـت خـود را مضاعـف کننـد و ابتدا بـه آگاه کردن کسـانی که مشـمول پرداخت 

زکات می شـوند، بپردازند.
وی یـادآور شـد: مـردم بایـد بداننـد ایـن امـر موجـب نقصان مـال و دارایـی آن ها 
نمی شـود بلکـه افزایـش رزق و روزی، بیمـه کـردن اموال در مقابل حوادث و شـکر 

نعمـت خداونـد را به دنبـال دارد.
اسـتاندار فـارس خاطـر نشـان کـرد: در چهارچـوب دولـت از این موضوع اسـتقبال 
مـی شـود کمـا اینکـه از ماده 172 قانـون مالیات  مسـتقیم، ما برای کمـک به امور 
خدماتـی و محرومیـت زدایـی اسـتان فارس و در مـوارد مختلفی اسـتفاده کرده ایم 
و قالـب کسـانی کـه خودشـان تمایـل دارنـد یـک کار خیـر مثـل سـاخت خانـه 
عالـم، مسـجد، حتـی ورزشـگاهی و امور ورزشـی را احـداث نمایند و پولـی به این 
مجموعه هـا پرداخـت کرده انـد ما از مجموعـه دارایی و امـور مالیاتی خواسـته ایم 
ایـن موضوعـات را بـه عنـوان مالیـات منظـور کننـد و بـه آن هـا کمک شـود هر 

چنـد کـه نمی خواهیـم زکات را بـا موضـوع مالیات تداخـل کنیم.
وی تصریـح کـرد: مالیـات چهارچوب قانونی مشـخصی دارد که بایـد در این زمینه 
اقـدام شـود امـا زکات قبـول یک حکم الهی اسـت که بایـد به آن پرداخته شـود و 

همه مشمولین باید تمکین الزم را از این موضوع داشته باشند. 
اسـتاندار فـارس از رونـد افزایشـی پرداخـت زکات ابـراز خرسـندی کـرد و این امر 
را نشـان دهنـده اعتقـاد قلبـی مـردم به شـعائر اسـالمی و احـکام دینی دانسـت و 
گفت: شـیراز، مرودشـت و کازرون به ترتیب بیش از سـایر شهرسـتان های اسـتان 

فـارس زکات پرداخـت کردند.
در ادامـه نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس گفـت: بایـد در آماردهـی پیرامون 
همـه موضوعـات خصوصـا مسـاله زکات دقت کـرد و آنچه که به عنـوان آمار ارائه 

می شـود بایـد پشـتوانه علمی و آماری مسـتند داشـته اسـت.
آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام تصریـح کـرد: ارائـه آمـار مسـتند در حـوزه زکات باعث 
می شـود کـه بتـوان تاثیـر اقدامـات انجـام شـده در این حـوزه را به صـورت دقیق 

ارزیابـی کرد.
رئیـس شـورای زکات بـا تاکیـد بر اهمیـت آموزش و آگاهی سـازی جامعه نسـبت 
بـه موضـوع پرداخـت زکات، ابـراز کـرد: تـا دو مـاه آینده اجالسـی در این اسـتان 
بـرای روحانیـون و مبلغیـن برگـزار خواهـد شـد تا این قشـر در خصـوص پرداخت 

زکات و تبلیـغ بیشـتر توجیـه شـوند و خدمـت را افزایـش دهند. 
وی افـزود: باید بررسـی شـود که آیـا در حوزه زکات نیاز به برگـزاری همایش های 
بین المللـی یـا اقدامـات اسـتانی اسـت و بایـد نشسـت های علمـی و آموزشـی در 
ایـن بـاره در فـارس توسـعه یابـد هرچنـد کـه بـه نظـر مـن بایـد اقدامـات درون 

اسـتانی در ایـن خصـوص افزایش پیـدا کند.

امـام جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکـه زکات به سـختی زکات جمـع آوری می شـود، 
اظهـار کـرد: دربـاره هزینه کـرد منابع حاصـل از پرداخت زکات نیـز باید دقت الزم 

بـه کار گرفته شـود.
آیـت اهلل دژکام بـا اشـاره بـه اینکـه در 
ترویـج هـم اقدامـات خوبی انجام شـده، 
تصریـح کـرد: سـاز و کار اخـذ زکات از 
و  حسـاب  بـی  کـه  فعلـی  روش هـای 
کتـاب اسـت باید خـارج شـود و به وضع 
مطلـوب که از نظر علمـی و اداری جواب 

دهـد تبدیل شـود.
شـد:  یـادآور  زکات  شـورای  رئیـس 
بایـد فکـری بـرای  مسـئوالن مربوطـه 
فـرار  زکات  پرداخـت  از  کـه  کسـانی 
می کننـد کـرده و نسـبت بـه آن اقداماتـی را انجـام دهنـد و در ایـن حـوزه قطعـا 
تمـام دسـتگاه های سیاسـی و فرهنگی اسـتان فارس حمایـت الزم را خواهند کرد.
بـه گفتـه وی؛ افزایـش 68 درصدی در میـزان پرداخت زکات در 9 ماهه سـال 98 
رخ داده کـه نبایـد آن را بـه پای عملکرد دسـتگاه های متولی در این حوزه نوشـت 

مگر اینکه شـواهد آن ارائه شـود.
آیت اهلل دژکام افزود: سـال گذشـته و ابتدای امسـال بارش های خوبی در سراسـر 
اسـتان فـارس ایجـاد شـد کـه ایـن موضـوع باعـث افزایـش تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی شـد و همیـن موضـوع در افزایش میـزان پرداخت زکات در این اسـتان 

تاثیر داشـته اسـت.
وی از نبـود آمـار مسـتند در حـوزه زکات گالیـه کـرد و گفـت: افزایـش پرداخـت 
میـزان زکات امسـال در اسـتان فـارس نبایـد بـه حسـاب پرداخت زکات از سـوی 
کسـانی کـه تاکنـون نسـبت بـه ایـن کار اقـدام نمی کردند گذاشـته شـود چرا که 
درصـد قابـل توجهـی افزایش میـزان تولیدات کشـاورزی عامل آن بوده اسـت که 

امیدواریـم امسـال هـم بپردازند. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز افـزود: در خصـوص 
پرداخـت زکات نمی تـوان همـه شهرسـتان ها را بـدون در نظـر گرفتـن پهنـه 
کشـاورزی در آن شهرسـتان مورد ارزیابی قرار داد زیرا وسـعت سـطح زیر کشـت 
محصـوالت کشـاورزی کـه شـامل پرداخـت زکات می شـوند در هـر شهرسـتانی 

اسـت. متفاوت 
دومین نشسـت شـورای زکات اسـتان فارس به میزبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
ایـن اسـتان و ریاسـت آیـت اهلل دژکام امـام جمعـه شـیراز و نماینـده ولـی فقیـه 
)نماینـده رهبری( در اسـتان فـارس و با حضـور عنایت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس 

برگزار شـد.
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: خوشـبختانه طـرح تعادل بخشـی در کشـور با 
پروژه هـا و چهارچوب مشـخصی تعریف شـده اسـت 
از ایـن رو انتظـار مـی رود همـگان عـزم جـدی برای 

اجـرای ایـن طرح داشـته باشـند. 
محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی در نشسـت کارگـروه طـرح تعـادل بخشـی 
آب هـای زیرزمینـی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه 
طرح تعادل بخشـی در یک عرصه کشـوری و اسـتان 
بزرگـی مثـل فـارس اجـرا خواهـد شـد، اذعـان کرد:

بـا توجـه به محدودیـت اعتبـارات، امکانـات و عرصه 
وسـیع اسـتان و کشـور مقـرر شـده ایـن طـرح بـه 
صـورت پایلـوت اجرا شـود و تجارب به سـایر مناطق 

کشـور و اسـتان تعمیـم داده شـود.
او افـزود: بایـد بـرای اجـرای طـرح تعادل بخشـی در 
دشـت سروسـتان بـه عنـوان دشـت پایلـوت در ایـن 

اسـتان مـردم محـور، اقـدام و برنامه ریـزی کـرد.
قاسـمی با بیـان اینکـه اقدامات و تصمیـم گیری های 
خـاص بـرای مـردم باید با مشـارکت خودشـان انجام 
شـود، تصریـح کـرد: در طرح تعادل بخشـی نیـز باید 
بـا برنامـه اقـدام و عمـل بـر پایـه تشـکل های مردم 
نهـاد محلـی و کمـک دسـتگاه های اجرایـی دولتـی 
نظیـر فرمانـداری، دادسـتانی و ذی مدخـالن وظایف 
هـر فـرد بـه خوبی مشـخص شـود سـپس شـفاف و 
دغدغـه مندانـه گام برداریـم تـا دشـت سروسـتان به 

عنـوان پایلـوت خـوب بهـره وری آب معرفی شـود.
وی ابـراز کـرد: بهره بـرداران بایـد راسـا بـرای بقـای 
حیـات کشـاورزی اقـدام کننـد از این رو طـرح تعادل 
بخشـی بایـد بـا اسـتفاده از روش های تسـهیل گری 
و بـا مشـارکت مـردم اجـرا شـود اگرچـه در دشـت 

پیشـرو  کشـاورزان  وجـود  بـه  توجـه  بـا  سروسـتان 
توجیـه و تفهیـم آن هـا بـرای عملیاتـی کـردن طرح، 

امـکان پذیر اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
توصیـه می شـود قبـل از اجـرای طـرح تعدیـل 20 
درصـدی پروانـه چاه های کشـاورزی، ابتـدا چاه های 
غیرمجـاز مسـدود، سـپس چاه هـای مجاز کنتـور دار 
شـود و در نهایـت در صورتـی کـه مخـزن کسـری 

داشـت،تعدیل پروانه هـا اجـرا شـود.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: پیشـنهاد می شـود در 
شـوراهای مشترکی مثل شـورای عالی آب مصوبه ای 
تنظیـم گـردد که بر اسـاس آن در دشـت های پایلوت 
انجـام  مـردم  خـود  بـا  کـه  گیری هایـی  تصمیـم 
می شـود از شـمول ایـن گونـه قوانیـن و مقـررات در 
دسـتگاه های متولـی ماننـد جهـاد کشـاورزی و آب 

شـوند. مسـتثنی  منطقه ای 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه اینکـه از تسـهیالت، امکانـات، بودجـه و 
اعتبـارات در اختیـار بـه اجـرای طـرح تعادل بخشـی 
کمـک خواهـد شـد، اظهـار کـرد: بـه منظـور رفـع 
موانـع در شـورای حفاظـت از منابـع آب یا سـازگاری 
بـا خشـکی یـا کارگـروه مـاده 11 تصمیماتـی در این 

اتخـاذ می شـود. خصـوص 
بـرای  دولتـی  دسـتگاه های  حمایـت  قاسـمی به 
تدویـن یـک برنامه عملیاتی در تعادل بخشـی دشـت 
سروسـتان اشـاره کـرد و گفـت: دسـتگاه های دولتی 
بایـد در ارائـه اطالعـات و گزارش هـا بـا همفکری و 

بـا محوریـت تشـکل ها اقـدام کننـد.
قاسـمی تاکید کـرد: لـزوم پایداری در حیـات و اقتصاد 
کشـاورزی، توجـه دغدغـه مندانـه بـه تراز آبی اسـت 

کـه ایـن امـر بـا اقدامـات بهـره ور و بـا عـزم و اراده 
امـکان پذیر اسـت.

در ادامـه مدیـر کل دفتـر امـور آب کشـاورزی وزارت 
جهـاد کشـاورزی گفت: با توجـه به کمبـود منابع آبی 
کشـور طرح تعادل بخشـی در دسـتور کار قرار گرفته 
اسـت و ایـن مهـم مـورد تاکیـد دو وزیر نیـرو و جهاد 

کشـاورزی است.
رضـا سـرافرازی افـزود: بعـد از تصویـب طـرح تعادل 
بخشـی در کشـور، مقرر شـد کارگروهی در اسـتان ها 
تشـکیل و مـواردی کـه مورد تعهـد و نقاط مشـترک 
دو وزارتخانـه اسـت در جلسـات متعـدد بـه صـورت 
از  ارسـالی  گزارش هـای  و  بررسـی  مـورد  ماهیانـه 

اسـتان ها مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد.
بخشـی  تعـادل  طـرح  اجـرای  در  کـرد:  بیـان  وی 
تشـکل ها  و  مـردم  بـرداری،  بهـره  نظـام  نقـش 
می توانـد خیلـی مهـم باشـد بنابرایـن تقاضـای ما از 
سـازمان های جهـاد کشـاورزی اسـتان ها این اسـت 
مشـارکت  بـرداری  بهـره  نظام هـای  قالـب  در  کـه 
مـردم جـدی گرفتـه شـود بـار عمـده ایـن طـرح بـر 

عهـده ایـن عزیـزان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: پیاده سـازی 
سیسـتم های  اجـرای  و  منطقـه  در  کشـت  الگـوی 
وزارت  کـه  مهمی اسـت  وظیفـه  دو  آبیـاری  نویـن 
جهـاد کشـاورزی در اجـرای طـرح تعـادل بخشـی بر 

دارد. عهـده 
وی بـا اشـاره بـه اینکه در زمینـه آبیاری تحت فشـار 
می توانیـم راندمـان آبیـاری قطره ای را تـا 90 درصد 
آبیـاری،  راندمـان  افزایـش  ایـن  و  دهیـم  افزایـش 
پتانسـیلی اسـت کـه می تـوان ایجـاد کـرد، اظهـار 
کـرد: در حـال حاضـر بیـش از 2.5 میلیـون هکتـار از 
اراضـی کشـاورزی در کشـور بـه سیسـتم های نویـن 

آبیـاری مجهز شـده اسـت.
هـر  بـرای  بایسـتی  مـا  کـرد:  تاکیـد  سـرافرازی 
دشـت ابتـدا بـا جمـع آوری اطالعـات و آمـار بخـش 
کشـاورزی و منابـع آب و تدقیق آن صحـت آب قابل 
برنامه ریـزی هـر دشـت را بررسـی تـا براسـاس آن 
بتوانیـم الگوی کشـت را در آن دشـت ترسـیم نمائیم. 
بنابرایـن تدقیـق اطالعـات و آمـار بـه صـورت بانک 
مشـترک در طـرح تعـادل بخشـی بسـیار مهم اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی:

طرح تعادل بخشی دشت سروستان “مردم محور” برنامه ریزی شود

ضرورت طرح تعادل بخشی با توجه به کمبود منابع آبی کشور
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رتبه اول فارس در تولید محصوالت کشاورزی

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: علمی، فنی و مهندسـی 
کـردن کشـاورزی سـرلوحه کار این سـازمان قـرار دارد از این رو زیسـتگاه های 

ملخ بر اسـاس سـنجش از راه دور شناسـایی می شـوند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پـرو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی تصریح کـرد: سـال 
گذشـته 14 شهرسـتان جنوبـی اسـتان فـارس درگیـر حملـه ملـخ بـود کـه بـا 
اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای و بـه کمـک سـنجش از راه دور )GIS( و بـا 
اسـتفاده از دسـتورالعمل های فائـو موفـق بـه شناسـایی زیسـتگاه های ملـخ در 

ایـن شهرسـتان ها شـدیم.
وی بـا بیـان اینکـه حملـه ملـخ، تهدیـدی بـرای امنیـت غذایی کشـور اسـت، 
تصریـح کـرد: در مبـارزه بـا آفت مذکور راهکاریـی را دنبال می کنیـم که عالوه 

بـر افزایـش سـرعت و دقـت، میـزان هزینه هـا را کاهـش دهد.
بـه گفتـه قاسـمی؛ بـر اسـاس دسـتورالعمل فائـو، ده پارامتـر در انتخـاب مکان 
بـرای تخم ریـزی ملـخ وجـود دارد کـه از میـان دمـا و رطوبـت بـاال دو پارامتر 
کلیـدی هسـتند، همچنیـن کنـار آبراهه هـا، رودخانه هـا و جاده هـا مسـیرهای 
ترجیحـی بـرای تـردد ملـخ اسـت کـه در شناسـایی زیسـتگاه ها ایـن پارامترها 

مدنظـر قـرار گرفت.

ایـن مقام مسـئول افـزود: این زیسـتگاه ها به تفکیک هر شهرسـتان مشـخص 
و راسـت آزمایی شـد کـه نتایج قابـل قبولی به دسـت آمد.

وی ابـراز کـرد: زیسـتگاه های شناسـایی شـده ملـخ، در اولویـت ردیابـی قـرار 
دارنـد و بـه ایـن ترتیـب در زمـان خـروج پوره هـا از تخـم، کانـون کوبی شـده 
کـه عـالوه بـر سـرعت مبـارزه، در کاهـش هزینـه ردیابـی و تعداد دفعات سـم 

پاشـی تاثیـر به سـزایی دارد.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: این اسـتان 
بـا حدود 10درصد تولیدات کشـاورزی کشـور رتبـه دوم و در تولید 

9 محصـول رتبه اول کشـوری را دارد.
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه اسـتان فارس 
رتبـه اول در تولیـد محصـوالت باغـی کشـور را دارد، تصریح کرد: 
ایـن اسـتان در تولیـد محصـوالت انجیـر، گل محمـدی، خرمالـو، 

انـار، بِـه و انگـور دارای رتبـه اول اسـت.
وی بـه تولیـد 39 هـزار و 13 تنـی انجیر و سـهم 40 درصدی این 
محصـول در تولیـد کشـور اشـاره کـرد و افـزود: در گل محمدی با 
تولیـد 13 هـزار و 608 تن سـهم 34 درصـدی و در خرمالو با تولید 
هشـت هـزار و 880 تـن سـهم 32.9 درصـدی در تولیـد کشـور را 

کسـب کرده است.
قاسـمی با بیـان اینکه در اسـتان فـارس 295 هـزار و 730 تن انار 
تولیـد می شـود کـه 32.2 درصـد از کل تولید انار کشـور را شـامل 
می شـود، ابـراز کـرد: تولیـد محصـول” بِـه” در اسـتان فـارس 22 
هـزار و 617 تـن و تولیـد انگـور 515 هـزار و 337 تـن اسـت کـه 

سـهم 29.1 درصـدی از تولیـد “ بِـه” و 17 درصد از تولیـد انگور از 
آن فـارس می باشـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس در تولیـد 
محصـوالت زراعی، جایگاه دوم کشـوری را داشـته، اظهـار کرد: از 
ایـن میـان در تولیـد محصـوالت لوبیا، پنبـه و گوجـه فرنگی رتبه 

اول کشـوری را دارد.
بـه گفتـه وی؛ فـارس سـهم 31.9 درصـدی در تولید لوبیـا، 31.4 
درصـدی در تولیـد پنبـه و 17 درصـدی در تولیـد گوجـه فرنگی را 

دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان کـرد: تولید 
سـاالنه لوبیـا در ایـن اسـتان 55 هـزار و 800 تن، پنبـه 51 هزار و 

914 تـن و گوجـه فرنگـی 951 هـزار و 369 تن اسـت.
قاسـمی، توسـعه بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس زمینـه سـاز 
کاهـش نرخ بیـکاری دانسـت و تصریح کـرد: جذب سـرمایه گذار 
در بخـش کشـاورزی از اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بـا  الزم  همکاری هـای  رو  ایـن  از  اسـت  فـارس  اسـتان  ایـن 

سـرمایه گذاران در ایـن بخـش انجـام می شـود.

شناسایی زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور
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جهـاد  سـازمان  رئیـس  سـوی  احکامـی از  طـی 
کشـاورزی اسـتان فـارس، از زحمـات کاووس کیانی 
معـاون سـابق توسـعه مدیریـت و منابع این سـازمان 
تقدیـر و مهـدی صادقـی بـه عنـوان سرپرسـت ایـن 

معاونـت معرفـی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، رئیـس سـازمان 
معرفـی  آئیـن  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع گفـت: 
هیچ سـازمانی بـه توفیق نمی رسـد مگر اینکـه منابع 
انسـانی را بـه عنوان سـرمایه اساسـی خـود تلقی کند 
چـرا کـه نیروی انسـانی ارزشـمند مهم ترین سـرمایه 

هر سـازمان اسـت.
محمـد مهدی قاسـمی با بیـان اینکه معاونت توسـعه 
مدیریـت و منابـع در مجموعه بزرگ جهاد کشـاورزی 
رکـن اساسـی سـازمان اسـت، تصریـح کـرد: منابـع 
و  راهبـری  معاونـت  ایـن  توسـط  سـازمان  انسـانی 

می شـود. مدیریـت 
بـه گفته وی؛ چابکی سـازمان و جانشـین پـروری در 
ایـن معاونـت رقـم می خـورد و سـاختار و فرهنگ نیز 

در ایـن حـوزه حمایت و پشـتیبانی می شـوند. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه جاری سـازی مدل تعالـی در این سـازمان، 
ابـراز کـرد: دسـتیابی به نتایـج خاص عملکـردی این 
مـدل نیازمنـد اسـتراتژی اسـت و در راس آن رهبری 
قـرار دارد کـه این ارکان بـا محوریت معاونت توسـعه 
میسـر  همـگان  همـکاری  بـا  و  منابـع  و  مدیریـت 

می شـود.
ایـن مقام مسـئول؛ هدایت منابع انسـانی سـازمان در 
مسـیر رشـد و یادگیـری تا دسـتیابی به نتایـج مدنظر 
معاونـت  وظایـف  از  را  تعالـی  مـدل  چهارچـوب  در 

برشـمرد. مذکور 
قاسـمی با اشـاره بـه ضرورت توجـه به بیانـه گام دوم 
رهبـر معظم انقـالب، به همـکاران خـود توصیه کرد: 
فعاالنـه تـر، دغدغـه مندانـه تـر و بـا اسـتفاده از همه 
ظرفیت هـای بیرونـی در جهت پیشـبرد اهـداف عالیه 

بخـش کشـاورزی گام بردارید.
حجت االسالم و المسلمین سید محسن قائمی:

معاونت توسعه مدیریت مانند 
سری برای بدن است

در ادامه مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: معاونت توسـعه 

مدیریـت و منابـع بـه نوعـی کل سـازمان اسـت کـه 
بـا مجموعـه ی نیروهـا سـر و کار دارد، اگـر بهتریـن 
ایده هـای خـالق را داشـته و بهترین امـور را رقم زده 
باشـیم ولـی نیـروی شایسـته را پـرورش ندهیـم کار 
متوقـف خواهـد شـد، ایـن معاونـت در تشـابه به بدن 

مانند سـر نسـبت بـه کلیـه ی اندام بدن اسـت.
محسـن  سـید  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
جهـاد  رسـانی  خدمـات  ی  نحـوه  قائمی افـزود: 
کشـاورزی بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم و 
دارا بـودن حیطـه وسـیع، کار در سـازمان را به مراتب 

اسـت.  کـرده  ادارات  سـایر  از  تـر  سـنگین 
 ایـن مقـام مسـئول بیـان کرد: ایـن سـازمان به خود 
می بالـد کـه دارای نیروهایـی اسـت کـه هرجـا و هر 
وقـت کـه نیـاز باشـد پـا بـه کار و آمـاده بـه خدمـت 
هسـتند. ایـن نیروهـا به طور شایسـته با بـه کار بردن 

تمـام تـوان بـه خدمـت می پردازند. 
وی تصریـح کـرد: عاقبـت بـه خیـری یعنـی شـروع 
تـا پایـان شایسـته ی یـک مسـولیت بـه نحـوی که 
مسـئول سـخت پذیرای تعهداتش شـود و در پایان از 
رفتـن او دیگـران ناراحت باشـند، کار در خانواده جهاد 
کشـاورزی بایـد سـرلوحه ی تمام امور کارکنان باشـد 
همانطـور کـه در راس امور نیرویی اسـت که خود هم 
علمی اسـت هـم دارای تعهـد و این نکات بـه بهترین 

شـکل رعایت می شـود. 
کـرد:  قائمی اظهـار  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع بایـد تمـام تالش 
ارتقـاء  کـه  سـازمانی  اهـداف  جهـت  در  را  خـود 
جنبه هـای علمـی و عملـی کار اسـت بـه کار گیـرد و 

ایـن نکتـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. 
بـه گفتـه وی مجموعـه ای تعالی می یابد کـه ابتدا به 
تقویـت نیروی هـای خود بپـردازد و سـپس کار طلب 
کنـد در ایـن صـورت موفـق خواهـد بـود، بایـد تمام 
تـالش بـرای تقویـت رفـاه همـکاران انجام گیـرد تا 
در نتیجـه آن همـراه بـا تقویـت روحیـه ی همـکاران 
چـرخ خدمـت  رسـانی در سـازمان بهتر و سـریع تر به 

حرکـت در آید.
سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
جهـاد کشـاورزی بـا تشـکر از کاووس کیانـی بـرای 
مـدت تصـدی پسـت معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
گفـت:  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
مهـدی صادقـی نیـز از مدیـران خوش نام و با سـابقه 
ایـن سـازمان اسـت کـه امیـدوارم با جدیت در پسـت 
جدیـد خـود همچون گذشـته نسـبت به ارائـه خدمات 

ارزنـده تـالش نماید.
مهـدی صادقـی که در ایـن آئین به عنوان سرپرسـت 
جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معاونـت 
کشـاورزی اسـتان فـارس معرفـی شـد دارای مدرک 
دکتـرای زراعت اسـت و پیـش از این قریب ده سـال 

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی ایـن سـازمان بود.
جهـاد  مدیریـت  خـود  کاری  کارنامـه  در  صادقـی؛ 
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتهبان و قیروکارزین را 

نیـز بـه مـدت ده سـال دارد.
در ادامـه ایـن آئیـن کاووس کیانـی به عنوان مشـاور 
انوشـیروان  و  مجلـس  امـور  در  سـازمان  رئیـس 
کاظمی بـه عنـوان مشـاور رئیـس سـازمان در حـوزه 

شـدند. معرفـی  اقتصـادی  امـور  و  سـرمایه گذاری 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه طـرح ملی 
گنـدم بنیـان بـرای اولین بار در سـال زراعـی 97 -96 در فـاز تحقیقاتی و در 
سـال زراعـی 98-97 در فـاز آموزشـی و ترویجـی در ایـن اسـتان اجرا شـد، 
گفـت: در سـال زراعـی جـاری ایـن طـرح در فـاز توسـعه 12 هزار هکتـار از 

اراضی زراعی در قالب این طرح کشت شد.  
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهـدی قاسـمی هدف از اجرای این 
طـرح را افزایـش 30 درصـدی در تولیـد و عملکـرد گندم برشـمرد و افزود: با 
اجـرای ایـن طـرح در مدت چهار سـال میانگیـن عملکرد گندم فـارس از 4،7 

تن در هکتار به بیش از 7 تن افزایش خواهد یافت.  
بـه گفتـه وی؛ پـروژه مذکـور در سـال زراعـی جـاری در هشـت شهرسـتان 
اقلیـد، مرودشـت، فسـا، داراب، کـوار، فیروزآباد و سـپیدان با محوریت توسـعه 
کشـاورزی حفاظتـی شـامل کشـت به روش بـی خـاک ورزی، حفـظ بقایای 
گیاهـی پـس از برداشـت و اجـرای تنـاوب زراعی مناسـب در مـزارع گندم به 

اجرا در آمده است.  
قاسـمی از برنامه هـای اجرایـی ایـن طرح به توسـعه کشـت روی پشـته های 
عریض و بلند در مزارع فاقد شـوری، توسـعه کشـت کف کار در مزارع شـور، 
اسـتفاده از بـذور پـر محصول جدید و کاهـش میانگین مصرف بـذر در هکتار 
بـه زیـر 200 کیلوگـرم در هکتار اشـاره کـرد و گفـت: تغذیه بهینه با اسـتفاده 
از آزمـون خـاک، مبـارزه بـا عوامـل خسـارت زا از جملـه مراقبت از سـالمت 
گیـاه و برگ هـای زیـر پرچـم بـا مصـرف ترکیبات قـارچ کش حداقـل در دو 
مرحلـه، توسـعه سـامانه های آبیـاری تحـت فشـار بـه ویـژه آبیـاری تیـپ و 
ایجـاد راهروهـای ثابـت بـه منظور انجـام اقدامات بـه زراعی در مـزارع گندم 

از دیگر برنامه های اجرایی این طرح است.  

ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکه در سـال زراعی گذشـته این پـروژه در قالب 
دو سـایت آموزشـی و ترویجی در شهرسـتان های داراب و مرودشـت هریک 
بـه مسـاحت پنـج هکتار انجام شـد، ابـراز کـرد: در شهرسـتان داراب عملکرد 
مـزارع گنـدم تحت پوشـش طرح بـه 9 تن در هکتـار یعنی دو برابـر میانگین 

تولید در واحد سطح در استان افزایش یافت.  
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ صرفه جویـی در مصرف آب 
حداقـل بـه میـزان 40 درصـد، افزایـش میـزان مـاده آلـی خـاک بـه بیش از 
2درصـد و بهبـود خـواص فیزیکی، شـیمیایی و بیولوژیکی خـاک را از مزایای 
طـرح ملـی گنـدم بنیـان دانسـت و اظهـار کـرد: کاهـش هزینه هـای تولیـد 
بـا کاهـش مصـرف بـذر در هکتـار و کاهـش تـردد ماشـین آالت، کاهـش 
فشـردگی خـاک، کاهـش مصرف سـوخت ماشـین آالت، افزایـش عملکرد و 

کیفیت محصول از دیگر مزایا است.  
وی بیـان کـرد: در پایـان چهار سـال اجرای طرح حـدود 120 هـزار هکتار از 

مزارع گندم فارس زیر پوشش این پروژه قرار می گیرند.  
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح عالوه بر اسـتان فـارس در دو اسـتان 
خوزسـتان و گلسـتان در مـزارع گنـدم آبـی اجـرا می شـود، تصریـح کـرد: 
طـرح ملـی گنـدم بنیان سـاختار مشـارکتی داشـته که مشـارکت کشـاورزان، 
ماشـین آالت  تولیدکننـدگان  مجموعـه  و  محققـان  مدیـران،  کارشناسـان، 

کشاورزی در این پروژه امری ضروری است.  
سـطح زیـر کشـت گندم در اسـتان فـارس در سـال زراعی جاری حـدود 375 
هـزار هکتـار اسـت کـه 250 هـزار هکتـار آن گندم آبـی و 125 هـزار هکتار 

آن گنـدم دیم می باشـد.

طرح ملی گندم بنیان در سطح 1۲ هزار هکتار از اراضی زراعی فارس اجرا شد
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
73درصـد از خسـارت دیـدگان سـیل فروردیـن مـاه 
سـال جـاری موفـق بـه دریافت تسـهیالت شـده اند 
کـه ایـن عدد نسـبت به متوسـط جذب در کشـور که 

35 درصد است، بیش از دو برابر می باشد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی با بیـان اینکه دولـت مبلغ 650 میلیـارد ریال 
تسـهیالت ارزان قیمـت بـا ضمانـت زنجیـره ای بـه 
اسـتان فـارس اختصـاص داده اسـت، تصریـح کـرد: 
تاکنـون 5990 نفـر از خسـارت دیدگان بـا مبلغ 461 
میلیـارد ریال به بانک معرفی شـده انـد که 3933 نفر 
بـا مبلـغ 335 میلیـارد ریـال بـا همـکاری بانک های 
هشـت گانـه کشـاورزی، ملـی، سـپه، توسـعه تعاون، 
ملـت، صـادرات، تجـارت و رفـاه کارگران تسـهیالت 

دریافت کرده اند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 700 میلیـارد ریـال کمـک 

بالعـوض بـه منظـور جبـران خسـارت سـیل بـرای 
اسـتان فـارس در نظـر گرفتـه شـده اسـت و 350 
افـزود:  اسـت،  یافتـه  تخصیـص  آن  ریـال  میلیـارد 
تاکنـون 6700 پرونـده بـه مبلـغ 385 میلیـارد ریـال 
تائیدیه هـای الزم را گرفتـه و 50 درصـد آن در وجـه 
خسـارت دیـدگان پرداخـت و بـرای امـکان پرداخـت 
100 درصـدی همـه مبلـغ مربوطـه پیگیـری شـده 

است. 
بـه گفتـه قاسـمی، دولـت 255 میلیـارد ریـال اعتبـار 
بـرای مرمـت زیرسـاخت های عمومی اسـتان فـارس 
در بخـش کشـاورزی تامیـن کـرده که ایـن پروژه ها 
باغ هـا،  در  مـزارع  بیـن  جاده هـای  قنـوات،  شـامل 
ایـل راه هـا و زهکشـی اراضـی اسـت کـه بر اسـاس 
سـامانه  در  شـده  ثبـت  دیـده  خسـارت  پروژه هـای 
سـجاد توزیـع شـده و در حـال انتخـاب پـروژه بـرای 

مبادله موافقنامه می باشد. 

قالـب  در  یادآورشـد:  مسـئول  مقـام  ایـن 
دسـتورالعمل های ابالغـی وزارت جهـاد کشـاورزی و 
مصوبه هـای هیئـت وزیران، 7161 پرونده درخواسـت 
بهره برداران خسـارت دیده در اسـتان فـارس با بازدید 
میدانـی و تصویـب کمیته تخصصی در شهرسـتان ها، 
ثبـت  سـامانه  در  و  اسـتانی  کارگروه هـای  در  تائیـد 
اطالعـات )سـجاد( ثبـت شـده اسـت که پـس از تائید 
پژوهشـگاه فضائـی در خصـوص نقـاط مختصاتـی به 

کارگروه استانی ارسال شده است. 
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون 6521 پرونده کـه برابر با 
91 درصـد پرونده هـا می باشـد تعیین تکلیف و قسـط 
اول آن هـا پرداخت شـده اسـت، افزود: ایـن در حالی 
اسـت کـه از پرونده هـای ثبتـی در کشـور تاکنـون 

حدود 63 درصد تعیین تکلیف شده است. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکـه در 
فروردیـن سـال جـاری در 26 اسـتان کشـور، بـر اثـر 
بارندگی هـای سـیل آسـا خسـاراتی بـه مبلـغ بیش از 
3560 میلیـارد ریـال بـه بخش هـای کشـاورزی وارد 
کـرد، گفـت: این خسـارت ها در مزارع زراعـی، باغی، 
دامـی، شـیالت، ابنیه هـا و زیرسـاخت های مربوطـه 

اسـت. بوده 

73 درصد از معرفی شدگان به بانک ها در فارس 
تسهیالت خسارت سیل را دریافت کرده اند

2500 میلیارد ریال از وام کشاورزان 
خسارت دیده استان فارس امهال شد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بالـغ بـر 
31 هـزار پرونـده تسـهیالتی مشـمول بخشـودگی بـه مبلـغ 2500 
میلیـارد ریـال در ایـن اسـتان تعییـن تکلیـف و مشـمولین از ایـن 

اعتبـار برخـوردار شـده اند. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمد مهـدی قاسـمی تصریح 
کـرد: پرونده هـای مذکور در هشـت بانک کشـاورزی، ملـت، ملی، 
سـپه، صـادرات، رفاه، کارگـران، تجارت و توسـعه تعاون بررسـی و 

از بخشـودگی برخـوردار شـده اند. 
وی افـزود: بـر اسـاس بنـد خ مـاده 33 قانون برنامه ششـم توسـعه 
مصوبـه هیـات محتـرم وزیران؛ سـود، کارمـزد و جرائم تسـهیالت 
کشـاورزان خسـارت دیده از حـوادث غیـر مترقبـه در بـازه زمانـی 
یکـم مهـر مـاه 1396 تـا پایـان شـهریور 1398 بخشـیده و اصـل 

تسـهیالت آن هـا بـه مـدت سـه سـال تمدید می شـود. 
بـه گفتـه قاسـمی؛ بـه منظـور اسـتمهال یـک تا سـه سـاله بدهی 
در  اعتبـار  ریـال  میلیـارد  کشـاورزی 3600  بخـش  بهره بـرداران 

اسـتان فـارس تخصیـص داده شـده اسـت. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس یـادآور شـد: تـا 
پیـش از ایـن مصوبه اقسـاط مرتبط بـا فعالیت های زراعـی، باغی، 
دامی و شـیالتی مشـمول بخشـودگی و امهال قرار داشـته که اخیرا 
بدهـی مربـوط به مکانیزاسـیون کشـاورزی نیز اضافه شـده اسـت.

بخشودگی 450 میلیارد ریال از سود تسهیالت 
کشاورزی فارس

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در راسـتای بنـد )ل( تبصره 
16 قانـون بودجـه سـال جـاری، تاکنـون 4764 پرونـده با بخشـودگی سـود معادل 
450 میلیـارد ریـال و بخشـودگی جرایـم حـدود 150 میلیـارد در این اسـتان تعیین 

تکلیف شـده اسـت.
همیـن  از  قاسـمی افزود:  مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
محـل1090 میلیـارد ریـال بـه تجهیـز منابـع سیسـتم بانکـی کمـک شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس قانـون بودجـه سـال جـاری بنـد )ل( تبصـره 16، سـود 
تسـهیالت تـا مبلـغ یـک میلیـارد ریال مشـروط بـه بازپرداخـت اصل تسـهیالت و 

جرائـم متعلقـه آن بخشـوده خواهد شـد.
قاسـمی یادآور شـد: ایـن بخشـودگی در قالـب هفـت اولویـت و در هشـت بانـک 
کشـاورزی، ملـت، ملی، سـپه، صـادرات، رفـاه کارگران، تجـارت، توسـعه تعاون در 

دسـت پیگیری اسـت.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: بـا کمـک سـنجش از راه دور )GIS(، طـرح 
پتانسـیل یابـی کانون هـای بحرانـی خطـر آتـش 
حـال  در   1395 سـال  از  اسـتان  ایـن  در  سـوزی 
پیگیـری بـوده و دسـتورالعمل اجرایـی بـرای کل 

اسـتان تهیـه شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، محمـد مهدی 
اسـاس  بـر  طـرح  ایـن  کـرد:  قاسـمی تصریح 
مدل هـای تصمیـم گیـری گروهـی انجـام شـده و 
در گام اول بـه کمـک سـنجش از دور مهم تریـن 
پارامترهـای کلیـدی در ایجاد آتش اسـتخراج شـد. 
وی یادآورشـد: اکثـر گیاهـان در مراتع ما یک سـاله 
اسـت که با بارندگی مناسـب رشـد کرده و خشـک 
شـده و بسـیار مسـتعد آتش سـوزی می شـوند بـه 
طـوری کـه یـک جرقـه کوچـک از حـرارت زمیـن 

منجـر بـه آتش سـوزی می شـود. 
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه دمای سـطح زمین یک 
پارامتـر خیلـی مهـم در ایجاد آتش اسـت، افزود: به 
کمـک تصاویـر حرارتـی بـه راحتی می تـوان دمای 
سـطح زمیـن را در مناطـق مختلـف در زمان هـای 

کرد.  اسـتخراج  مختلف 
پتانسـل یابی  کـرد:  تصریـح  مسـئول  مقـام  ایـن 
کانون هـای بحـران خطـر آتـش سـوزی، نزدیـک 
بـه 22 شـامل پارامترهای فاصله ای ماننـد فاصله از 
راه، فاصلـه از مناطق مسـکونی و فاصله از رودخانه؛ 
پارامترهـای فیزیوگرافـی مانند ارتفاع منطقه، شـیب 

منطقـه و جهـت بـاد ؛ پارامترهـای اقلیمی مانند دما 
و رطوبـت هـوا، میـزان بـارش و سـایر پارامترهـای 

است.  خاکشناسـی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
تصمیـم  مدل هـای  در  مذکـور  معیارهـای  افـزود: 
مشـخص  معیارهـا  وزن  تحلیـل،  گروهـی  گیـری 
آتـش  خطـر  بحرانـی  کانون هـای  الیـه  یـک  و 

اسـتخراج شـد. 
بـرای  مذکـور  دسـتورالعمل  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتان فـارس تهیـه شـده اسـت، ابـراز کـرد: بـه 
منظـور بررسـی دقـت، در یک شهرسـتان به عنوان 
پایلـوت طـرح ایـن کار اجـرا و نتایـج آن بـا آتـش 
سـوزی های اتفـاق افتـاده در دو سـال اخیـر منطقه 
مقایسـه شـد. بررسـی نتایج با جانمایی روی نقشـه 
نهایـی نشـان داد کـه پـردازش انجام شـده از دقت 

قابـل قبولـی برخوردار اسـت. 
قاسـمی اظهار کـرد: بـا پتانسـل یابـی کانون هـای 
بحـران خطـر آتـش سـوزی و پیـش بینـی زمـان 
آتـش سـوزی بـه دنبـال مدیریت ریسـک هسـتیم. 

فارس پیشرو در تعیین سطوح زیر کشت 
 )GIS( محصوالت استراتژیک با کمک

ماهـواره ای  تصاویـر  از  اسـتفاده  بـا  قاسـمی گفت: 
و بـه کمـک سـنجش از راه دور)GIS( سـطح زیـر 
کشـت محصـوالت اسـتراتژیک بـا یک دقـت قابل 

قبـول در هـر سـال زراعـی تعییـن می شـود. 

ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: سـطح زیر کشـت 
گنـدم در سـه سـال متوالـی، برنـج 5 سـال و کلـزا 

سـال اخیـر بـه ایـن روش پایش شـد. 
 وی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس تنها اسـتان در 
کشـور اسـت که از این روش برای محاسـبه سـطح 
زیـر کشـت اسـتفاده می کنـد، افـزود: ایـن روش 
بسـیار کـم هزینـه، دقیـق و دانـش بنیـان اسـت و 
چشـمگیری  تاثیـر  فنـی  نیازسـنجی های های  در 

است.  داشـته 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ابراز 
کـرد: در این سـازمان بـا کمک سـنجش از راه دور 

سـطوح آب خـورده نیز پایش می شـود. 
بـه گفتـه قاسـمی، بـه منظـور مدیریـت منابـع آب 
از سـال زراعـی  و تولیـد مـدل بهینـه تخصیـص 
گذشـته، در حوزه آبخور درودزن، در سـه شهرستان 
تحـت پوشـش ایـن سـد، سـطوح گنـدم آب خورده 

شـد.  پایش 
میـزان  پایـش  ایـن  از  نتایـج حاصـل  افـزود:  وی 
بهـره وری و دسترسـی بهره بـرداران بـه منابـع آب 

می دهـد.  نشـان  را  سـطحی 
سـطح  در   GIS رابـط   40 کـرد:  قاسـمی ابراز 
راسـت  انجـام  در  پهنـه  مدیـران  و  شهرسـتان ها 
طـرح  ایـن  کـردن  عملیاتـی  و  میدانـی  آزمایـی 

می کننـد.  همـکاری 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
 )GIS( بیـان کـرد: عملیات های سـنجش از راه دور
بـه همـت دفتـر فـن آوری هـای نویـن کشـاورزی 
ایـن اجـرا شـده اسـت، دفتر مذکـور از سـال 1393 
بـا هـدف توسـعه تکنولوژی هـای نویـن در بخـش 
بـه  تاکنـون  بـه کار کـرد کـه  کشـاورزی شـروع 
زمینـه دسـت  ایـن  در  موفقیت هـای چشـمگیری 

اسـت. یافته 

سازمان جهاد کشاورزی فارس،
کانون های بحران خطر آتش سوزی

را پتانسل یابی کرد
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رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس در سـفر یـک 
روزه بـه شهرسـتان المـرد، از مناطق سـیل زده بازدید 

و بـا بهره بـرداران بخـش کشـاورزی گفتگـو کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، در پی نـزول رحمت 
الهی و وقوع سـیل در اواخر آذر ماه سـال جاری و وارد 
آمـدن خسـارت بـه چندین بخـش کشـاورزی و اراضی 
کشـت شـده شهرسـتان، محمـد مهدی قاسـمی رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در راس هیاتـی از 
اراضـی زراعـی و باغی تخریب شـده روسـتای خشـت 

بخـش اشـکنان شهرسـتان المـرد بازدیـد کرد. 
در ایـن بازدیـد بخشـدار اشـکنان در رابطه با گزارشـی 
اراضـی و  رونـد و میـزان تخریـب  بـارش،  از میـزان 

محصـوالت کشـاورزی را ارائـه شـد. 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس پس از اسـتماع 
گـزارش مسـئولین جهـاد کشـاورزی، بخشـدار، دهیـار 
و کشـاورزان بـا ابـراز تاسـف از میـزان خسـارت وارد 
شـده بـه کشـاورزان گفـت: در کنـار شـما هسـتیم و 
تـالش مجموعـه جهاد کشـاورزی بـر جبران خسـارت 

است.  کشـاورزان 
وی بـا تاکیـد بـر مستندسـازی آثـار خسـارت ها جهت 
از مراجـع  پیگیـری اظهـار داشـت: تـالش می کنیـم 
مختلـف نسـبت بـه جبـران خسـارت کشـاورزان اقدام 

الزم صـورت پذیـرد. 
در ایـن سـفر طرح هـای تغذیـه مصنوعی دره شـیرینو 
واقـع در بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان و تنگ ماهی 
واقـع در بخـش اشـکنان اجـرا شـده توسـط مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد نیـز مـورد بازدیـد 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس قـرار گرفـت 
و میـزان خسـارت وارد شـده از سـیل بررسـی شـد. در 
ایـن بازدیـد فانی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
گزارشـی از مشـخصات و زمان اجرای طـرح و میزان و 
زمـان بـارش و خسـارت های وارد شـده را بیـان کرد و 
در خاتمـه درخصـوص موارد خسـارت و اقدامـات مورد 

نیـاز، تصمیمـات الزم اتخاذ شـد.
قاسـمی پس از بازدیـد از مناطـق سـیل زده در جمـع 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی گفـت: از بابـت نـزول 
رحمـت الهـی خوشـحالیم کـه خداونـد بـاران خوبی را 
حتـی نسـبت به سـیل سـال 1365، عنایت فرمـوده اند 

و البتـه هـر سـیل بزرگی حتمـا خسـارت هایی هم دارد 
بـه خصـوص اینکـه مـا بـه واسـطه عملکردمـان یـک 
خـورده در حریـم و بسـتر رودخانه ها بعضـا تجاوز کرده 
ایـم و همیـن پل هـا و مباحـث ایـن چنینی مانـع عبور 
آب اسـت و همیـن بنـدی کـه شـما داریـد و می گویید 
بـرای سـیلی بـا دور برگشـت 25 سـاله احـداث شـده، 
یعنـی مـا انتظـار بزرگـی سـیلی با تکـرار هر 25 سـال 
یـک بـار؛ نـه اینکـه بارندگـی ایـن چنینـی کـه شـاید 
دور برگشـتش مثـاًل صـد سـال یک بـار باشـد در نظر 
گرفته ایـم و بدیهـی اسـت وقتـی طراحـی بـر اسـاس 
یـک دور برگشـت پایین تـری باشـد قطعـًا در مواجـه 
شـدن بـا سـیل بزرگتـر جـواب نمی دهد و آثـارش هم 

می شـود همیـن آب بردگی هـا.
 قاسـمی تصریح کرد: در حوزه کشـاورزی یک قسـمتی 
از ایـن اراضـی کـه بیمـه بـوده انـد قطعا زودتـر تالش 
هـم می کنیـم کـه جبـران شـوند چـرا کـه یکـی از 

اقدامـات حمایتـی دولـت بیمه کشـاورزی اسـت و این 
بیمـه مثـل بیمـه خـودرو نبـوده و در صنعت یـک بیمه 
حمایتی اسـت یعنی سـود دار نیسـت و بیمه کشـاورزی 
به واسـطه خسـارت هایی که در کشـاورزی همه سـاله 
می آیـد همیشـه دولـت از بودجه خـود می گـذارد مثال 
سـطح  در  تومـان  میلیـارد   1500 رقمی حـدود  االن 
کشـور بـه عنـوان غرامـت کشـاورزان سـاالنه دارنـد 

کمـک می کننـد. 
وی افـزود: توصیـه مـا هـم از دیربـاز ایـن بـوده کـه 
کشـاورزان بیاییـد حتمـا اراضـی خـود را بیمـه کنیـد و 
قطعـا آن دسـته از کشـاورزانی که آمدند بیمـه کرده اند 

خسـارت دیـده انـد در اولویت هسـتند. 
جانبـاز شـادروان محمـد  بـا خانـواده جهادگـر  دیـدار 
پارسـال از دیگـر برنامه های این سـفر رئیس سـازمان 
و هیـات همـراه بـه شهرسـتان المـرد بود کـه با هدف 
دلجویـی و هـم دردی با ایـن خانواده صـورت پذیرفت.
در ایـن بازدیـد حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیدات 
گیاهـی، محمـد مهـدی صادقـی مدیـر صنایـع غذایی 
و کشـاورزی، عبـاس رضـوی نـژاد مدیـر امـور اداری، 
علیرضا واحدی پـور رئیس اداره روابط عمومی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، بخشـدار اشـکنان و 

جمعـی از کشـاورزان ایـن بخـش حضور داشـتند.

سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به چهار شهرستان استان

سفر به المـــرد

بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس
از مناطق سیل زده شهرستان المرد
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سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به چهار شهرستان استان

سفر به قیــروکارزین

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
سطح سبز 100 درصدی بزرگترین مزرعه کلزای فارس 

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: مزرعه 106 هکتـاری کلزای 
این اسـتان از سـطح سـبز 100 درصدی برخوردار اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، محمد 
مهـدی قاسـمی در بازدیـد از بزرگتریـن مزرعـه کلزای یکپارچه اسـتان فـارس واقع 
در شهرسـتان قیروکارزیـن تصریـح کـرد: ایـن مزرعـه بـه صـورت مکانیـزه و با بذر 

اصالح شـده هایوال 50 کاشـته شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن مزرعـه بـا اسـتفاده از آب رودخانـه آبیاری می شـود که بـا توجه 

بـه بارندگـی خـوب منطقه تاکنـون آبیاری در آن انجام نشـده اسـت.
قاسـمی با اشـاره بـه همـت کشـاورز در کاشـت کلـزا در ایـن سـطح وسـیع، افـزود: 
وظیفـه مـا هدایـت، حمایـت و نظـارت برمـزارع کلـزا و بـه طـور خاص ایـن مزرعه 
اسـت و حتمـًا کارشناسـان مـا مشـاوره های الزم را بـه کشـاورز خواهنـد داد کـه 

بتوانیـم نتیجـه خوبـی را از ایـن کشـت داشـته باشـیم.
قاسـمی با بیـان اینکـه کلـزا بیشـترین درصـد روغـن را در میـان دانه هـای روغنـی 
دارد، تصریـح کـرد: بـا توجه به عزم کشـور در خـود اتکایی در تولید روغـن، افزایش 
سـطح زیر کشـت ایـن محصول به طـور ویژه در سـنوات اخیر در دسـتور کار وزارت 

جهـاد کشـاورزی قرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: کاشـت کلـزا عالوه بـر تامیـن روغن بـه دلیل کمک 
بـه پایـداری تولیـد گنـدم بـه عنـوان یـک محصـول اسـتراتژیک، در الگوی کشـت 

دارد. قرار 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در سـنوات اخیر شـاهد عملکرد 

بـاالی هشـت تـن کلزا در این اسـتان بودیم کـه از رکوردهای جهانی بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا اقدامات علمـی و فنی می تـوان شـاهد افزایش عملکـرد کلزا 
بـود، افـزود: قطعـًا می توانـد بـه عنـوان یـک محصـول جایگزیـن و درآمـد زا برای 

کشـاورزان مطرح باشـد.
قاسـمی اظهار کـرد: بزرگتریـن کلـزای اسـتان فـارس بـه مسـاحت 106 هکتـار در 
پارسـل شـماره 13 بخـش افـزر از توابـع شهرسـتان قیروکارزیـن قـرار دارد، سـطح 
تعهـد کاشـت کلـزا در این پارسـل 160 هکتار بود که سـطح اجرایی بـه 177 هکتار 
رسـید، مدیـر ایـن پارسـل محمـد بهمنـی کـه تـالش وی به منظـور تحقق سـطح 

ابالغـی کاشـت کلـزا قابل تقدیر اسـت.
در بازدید رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از بزرگتریـن مزرعه کلزای 

اسـتان فـارس، علـی محمـد کریمی فرماندار شهرسـتان قیروکارزیـن و جمعی از 
مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی نیز حضور داشتند.

رئیس جهاد کشاورزی فارس :
فارس قطب تولید لیمو شیرین کشور

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: این اسـتان با حـدود 16 
هـزار هکتـار بـاغ لیمـو شـیرین و تولیـد بالـغ بـر 450 هزار تـن رتبـه اول تولید 

کشـور را دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، 
محمـد مهـدی قاسـمی در بازدیـد از بـاغ مرکبـات و واحـد صنعتی درجـه بندی 
و بسـته بنـدی میـوه تـازه مرکبـات پاسـاالری واقـع در ایـن شهرسـتان تصریح 
کـرد: در حـال حاضر شهرسـتان قیروکارزین بـا 6500 هکتار باغ لیمو شـیرین و 
تولیـدی بالـغ بـر 250 هـزار تن رتبـه اول تولید ایـن محصول در اسـتان را دارد.

بـه گفتـه وی؛ اسـتان فـارس رتبـه دوم در تولیـد مرکبـات کشـور دارد و تنـوع 
محصولـی مرکبـات در ایـن اسـتان بسـیار زیـاد اسـت.

ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: انـواع مرکباتـی تولیـدی اسـتان فارس بـه طور 
ویـژه در شهرسـتان های قیروکارزیـن، جهـرم، داراب، الرسـتان، فسـا و کازرون 

تولیـد می شـود. 
قاسـمی با بیـان اینکـه به باغداران توصیه می شـود تـا ارزش افزوده بیشـتری از 
مرکبات و سـایر تولیدات داشـته باشـند، گفت: در چند سـال اخیر مراکز سـورت 
و بسـته بنـدی بـه همت خود باغداران و کشـاورزان توسـعه پیدا کـرده و در حال 
حاضـر بیـش از 35 مرکـز سـورت و بسـته بنـدی مرکبـات در شهرسـتان های 

داریم. مرکبات خیـز 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه محصولی که به بـازار عرضه می شـود نیاز به سـورت و 
بسـته بنـدی دارد، یـادآور شـد: در شهرسـتان های مرکبات خیز ظرفیت سـورت 

و بسـته بنـدی ایـن مراکز حـدود 180 هزار تن اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس؛ اشـتغال زایی، افزایش ماندگاری 
محصـول و امـکان تولیـد آب میـوه و محصوالت نـوع دوم فـرآوری را از مزایای 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و غذایـی برشـمرد و افـزود: تسـهیالت ارزان قیمتـی به 

منظـور توسـعه ایـن صنایـع در اختیار سـرمایه گـذاران قرار داده خواهد شـد.
قاسـمی تصریح کـرد: در شهرسـتان هایی کـه دارای شـهرک صنعتـی هسـتند 
مجوز هـای بـی نـام بـرای راه انـدازی صنایـع تبدیلی غذایی صادر شـده اسـت 
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عـالوه بـر ایـن محدودیتی بـرای اینکـه در باغ های تولیـد کننده، ایـن مجوزها در 
اختیـار باغـداران قـرار بگیرد، وجـود ندارد. 

طـرح درجـه بندی و بسـته بندی میوه تـازه مرکبـات پاسـاالری در منطقه باروس 
از توابـع شهرسـتان قیروکارزیـن قـرار دارد کـه ظرفیـت سـورت و بسـته بندی دو 

هـزار تـن میوه در سـال دارد.
ایـن واحـد صنعتـی در بـاغ میـوه متعلق بـه حسـین علی پاسـاالری قـرار دارد که 
باغـدار مذکـور از هـر هکتـار لیمو شـیرین بالـغ بر 170 تـن و از هر هکتـار لیموی 
لیسـبون بالـغ بـر 200 تـن میوه برداشـت می کند این در حالی اسـت کـه میانگین 

تولیـد ایـن دو محصـول در شهرسـتان 50 تن در هکتار اسـت.
انـواع مرکبـات تولیـدی از ایـن بـاغ پـس از بسـته بنـدی بـا برنـد ویژه باغـدار به 

میادیـن سراسـر کشـور و کشـور های همسـایه و اروپایـی صـادر می شـود.
در بازدیـد رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از بـاغ مذکـور، علـی 
محمـد کریمی فرمانـدار شهرسـتان قیروکارزیـن و جمعـی از مسـئولین اسـتانی و 

شهرسـتانی نیـز حضور داشـتند.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
بهبود بخش کشاورزی با هم اندیشی 

کشـاورزی  بخـش  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
ظرفیت هـای بسـیار بـزرگ مغفولـی دارد که اسـتراتژی مـا باید به منظـور متبلور 

سـاختن ایـن ظرفیت هـا باشـد کـه بـا هـم اندیشـی ایـن امـر محقـق می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، 
بـا  نشسـت  و  قیروکارزیـن  شهرسـتان  بـه  سـفر  قاسـمی در  مهـدی  محمـد 
مدیـر و کارکنـان جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش 
کشـاورزی اسـتان فـارس قدرتمنـد اسـت، تصریـح کـرد: بـه منظـور اسـتفاده از 
همـه ظرفیت هـای ایـن بخـش و ایجـاد بهبود مسـتمر، مـدل تعالی سـازمانی در 

سـازمان جهـاد کشـاورزی ایـن اسـتان جـاری سـازی شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیت هـای بخش کشـاورزی در اسـتان فـارس تنوع و 
گسـتردگی زیـادی دارد، افـزود: ایـن فعالیت هـا بدون علـم مدیریـت قابلیت اجرا 

نـدارد از ایـن رو جـاری سـازی مدل تعالـی در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: تعالـی سـازمانی، یـک مـدل مدیریتـی را ارائـه 
می دهـد تـا بـا پیشـبرد بهتـر امـور بـه نتایـج مدنظر دسـت یابیـم از ایـن رو باید 
بـر اسـاس جایگاه موجـود و نتایـج مطلوب در هر امر کشـاورزی شـاخص تعریف 

. د شو
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: در مـدل تعالـی ما 
بـه دنبـال نتایجـی در حـوزه کارکنان و مشـتریان یـا ذی نفعان هسـتیم که برای 

دسـتیابی بـه نتایـج اسـتراتژی هایی تدویـن شـده باید آن هـا را مدیریـت کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه در مدل تعالـی باید بـه منابع، کارکنـان و فرآیند هـای اجرای 
کار توجـه داشـته باشـیم تـا مـا را بـه نتایـج مـورد نظـر رهنمـون سـازد، افـزود: 
دسـتیابی بـه ایـن اهـداف از بسـتر رشـد و یـاد گیـری می گـذرد از ایـن رو مـا 
یـک سـازمان یادگیرنـده هسـتیم و بـه همین دلیـل به ترویـج بهره بـرداران بهاء 

می دهیـم.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه در همیـن راسـتا آمـوزش کارکنـان برای سـازمان ما 
جایـگاه ویـژه ای دارد، گفـت: همـه کارکنـان بایـد فعاالنـه در نظـام پیشـنهادات 
شـرکت کننـد و خـود را در همـه امـور ذی مدخـل بداننـد تا نتایج مطلوب کسـب 

. شود
ایـن مقـام مسـئول ابراز کـرد: توجه به نظام آراسـتگی نیـز ضـرورت دارد چرا که 

نظـم و انضبـاط ظاهـری مـا را به نظـم فکری رهنمـون می کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه الزمـه اجرای هـر برنامـه عزم جدی اسـت، افـزود: حتی 
اگـر اعتبـارات از امـروز نیز کمتر باشـد با به کارگیـری فکر و اندیشـه راه کاری را 

بـرای رفـع چالش هـا و بـرون رفـت از آن ایجاد می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان اینکـه هدف از دیـدار با 
کارکنـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین تعامـل و همدلی بیش 
از پیـش بـا همکاران اسـت، تصریـح کرد: این نشسـت به منظور ایجـاد زمینه ای 
اسـت تـا همکاران چالش های بخش کشـاورزی حوزه خود و مشـکالت پرسـنلی 
را مطـرح کننـد و راه کارهـا و توصیه های پیشـنهادی نیز توسـط آنان ارائه شـود.
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سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به چهار شهرستان استان

سفر به فســــا

بازدید رئیس جهادکشاورزی فارس
از چند طرح کشاورزی در شهرستان فسا
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه منظور بررسـی وضعیـت بند 
طـرح در بخـش کشـاورزی در زمینـه امـور دام، صنایـع تبدیلی احـداث، گلخانه ها 

و نیـز طـرح تحقیقاتـی در گـره بایـگان به شهرسـتان فسـا سـفر کرد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمدمهدی 
قاسـمی و هیـات همـراه در ابتـدا از واحـد یـک هـزار راسـی پـرورش گوسـفند 
ایلدوفرانـس کـه در حال حاضر تعداد 215 راس گوسـفند خالص نژاد "ایلدوفرانس" 
و "رژ" را از فرانسـه وارد کـرده انـد و نیز تعداد 450 راس گوسـفند بومی نژاد کبوده 

شـیراز و افشـاری را دارا می باشـد بازدیـد کرد. 
وی پـس از ایـن بازدیـد گفت: گوشـت ایـن منطقه به دلیـل نژادی کـه وجود دارد 
و بـه دلیـل شـرایط آب و هوایـی مـزه و طعم بهتـری دارد و درصد چربی گوشـت 
گوسـفندی مـا بیشـتر کـرده انـد از گوسـفندان خارجـی اسـت و این هـا همـه بـه 
عنـوان مزیت نسـبی مجموعـه فاکتورهایی هسـتند کـه بازار پسـندی محصوالت 

مـا را بیشـتر کردند.
قاسـمی تصریح کـرد: هنـوز قیمـت دام بـه قیمتـی کـه دامـدار بخواهـد ضـرر 
بدهـد نرسـیده و ایـن آمادگـی وجـود دارد کـه در صـورت افت قیمت گوشـت هم 
تسـهیالت در اختیـار اتحادیـه دامـداران قـرار بگیـرد و هـم عرضه هـای مسـتقیم 
کـه در شـهرداری و مرکـز شـهر شـیراز و مکان هـای مختلـف در اختیـار آن هـا 
باشـد کـه بتواننـد گوشـت را بگیرنـد ضمـن اینکـه اگـر شـرایط خاصـی در رونـد 
ارائـه محصـوالت پیـش بیایـد شـرکت پشـتیبانی امـور دام مـا هـم می توانـد این 
کار را انجـام دهـد بـه نحـوی کـه دام را خریداری نمـوده و در کشـتارگاه هایی که 
داریـم ذبـح کنـد و گوشـتش هم به مصـرف مردم برسـد. البته هنوز به آن شـرایط 

نرسـیده ایـم و در حـال رصـد کردن هسـتیم.
وی افـزود: زنجیره هـای مـا کامـل نیسـتند و زنجیره هـا بایـد بانی داشـته باشـند 
و هسـته آن هـا همیـن اتحادیه هـا باشـند و در حـال حاضـر اتحادیه هـا قدرتمنـد 
نیسـتند و در حـال حمایـت آن هـا بـرای تبدیـل شدنشـان بـه زنجیـره هسـتیم تا 

بحـث بـازار و بـازار رسـانی را خودشـان انجـام دهند.
رئیـس سـازمان جها کشـاورزی اسـتان فارس اظهار کـرد: یکی از اسـتراتژی های 
وزارت جهـاد کشـاورزی بحـث اصالح نژاد دام ها هسـت، چه دام های سـبک، چه 
سـنگین، چـه دام هایـی کـه با هـدف پروار و اسـتحصال گوشـت و یا بحـث تولید 
شـیر هسـت دنبـال می شـود و بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه از گله هـا و نژادهـای 
خوبـی که در سـطح دنیا هسـت بهـره مند باشـیم و در همین راسـتا در اینجا یکی 
از واحدهایـی هسـت کـه خوشـبختانه از دو نـژاد خالـص فرانسـوی اسـتفاده کرده 
انـد و بـه دنبـال این هسـتیم که به عنـوان یکی از ذخیـره گاه ها و یکـی از مراکز 
بتوانیـم بـا برنامه ریزی حسـاب شـده ای که زیـر نظر متخصصین موضوع هسـت 
بـه نحـوی کـه ذخایـر ژنتیـک اسـتان و گله های خود اسـتان هـم حفظ شـوند از 
ظرفیت هـای ژنتیکـی کـه مثـل چنـد قلوزایـی، ضریـب تبدیـل باالتـر، بسـته به 
شـرایط بـه لحـاظ تولیـد پشـم یا کیفیـت الشـه برسـیم و امیدواریم در ایـن مرکز 
کـه یکـی از مراکـزی بـا تعـداد گلـه بـاالی 300 راس اسـت، بـا برنامه ریـزی به 

عمـل آمـده بتوانیـم در تعـدادی از مراکـز دامـداری اسـتان از ایـن نـژاد بهره منـد 
باشـیم تـا نتایـج مـا بررسـی و پایـش شـود و بتوانیـم بـه نتایـج مثبتی که دسـت 

یابیـم و بـه سـایر دامداری هـای اسـتان هم توسـعه و ترویـج دهیم.
وی افـزود: تسـهیالتی کـه در حوزه دام سـبک فراهم می شـود در مـورد نژادهای 
اصـالح شـده هسـت و تاکیـد مـا بـر اسـتفاده از نژادهـای اصـالح شـده بـه دلیل 
تبدیـل باالتـر و بهـره وری باالتـر اسـت. حـاال ایـن ضریـب تبدیـل می توانـد در 
ضریـب تبدیـل خـوراک بـه گوشـت یـا خـوراک به شـیر باشـد یـا سـایر مقوالتی 
کـه بـه هـر ترتیـب در چنـد قلوزایـی و مباحـث دیگری که بـه عنوان شـاخص در 
حـوزه تولیـد و پـرورش دام تاکیـد شـده اسـت ضمن اینکه اسـتان فـارس به دلیل 
سـابقه و پیشـینیه ای کـه در حـوزه پـرورش و صـادرات دام چه به اسـتان ها و چه 
بـه کشـورهای دیگـر و بـه طور ویژه به کشـورهای حاشـیه خلیج فارس داشـته به 

عنـوان مرکـز ژنتیکـی جنوب کشـور مطرح می شـود. 
ایـن مقام مسـئول سـپس از روند آماده سـازی و تجهیـز یک واحد بـزرگ زنجیره 
فرآورده هـای لبنـی بازدیـد کـرد کـه ایـن کارخانـه ظرفیـت تولیـد 6 هزارتـن 
محصـوالت لبنـی درسـال را دارا اسـت و اشـتغال زایـی قریـب بـه 350 نفـر را 
موجب شـده اسـت، این زنجیره متشـکل از تولید یک واحد گاوداری شـیری، یک 
واحـد کارخانـه تولیـد خـوراک دام و یک کارخانه بـزرگ تولید فرآوری لبنی اسـت.

در ادامـه ایـن بازدیدهـا محـل احـداث گلخانـه 15 هکتـاری ایـن شهرسـتان نیـز 
مـورد بازدیـد قـرار گرفـت. در حـال حاضـر فـاز اول ایـن گلخانـه بـه وسـعت 15 
هکتـار توسـط شـرکت زرین دشـت برتـر لوتـوس در روسـتای غیاث آبـاد در حال 

اسـت. احداث 
در ادامـه ایـن بازدیدهـا رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و هیات 
همـراه در ایسـتگاه تحقیقاتـی گره بایگان فسـا از طرح آبخیـزداری و جنگل کاری 
کوثـر بازدیـد کردنـد و بـا آخریـن برنامه هـا و اقدامات در دسـت انجام ایـن مرکز 
آشـنا شـدند؛ این دسـت  کاشـت بخشـی از طرح تحقیقاتی پخش سـیالب آهنگ 
کوثـر اسـتاد برجسـته آبخوانـداری اسـت کـه در سـال 1362 توسـط خـود وی بنا 

نهاده شـده اسـت. 

بازدید از محل احداث گلخانه
جمالـی نماینده مردم شهرسـتان فسـا در مجلس شـورای اسـالمی گفـت: با توجه 
بـه مشـکالتی کـه ما در کشـور برای تامیـن آب داریم، در برنامه پنج سـاله ششـم 
در مصوبه مجلس شـورای اسـالمی نگاه ها بیشـتر به سـمت توسـعه کشـت های 
گلخانـه ای اسـت و خوشـبختانه در اسـتان فـارس و بـه ویـژه در شهرسـتان فسـا 
می بینیـم کـه یـک نهضتـی آغاز شـده اسـت در همیـن منطقـه حـدود 15 هکتار 
کشـت گلخانـه ای ایجـاد خواهد شـد که قـول دادنـد 1.5 هکتار آن، تـا دهه فجر 
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بـه بهـره بـرداری برسـد و بتوانیـم هکتارهـای بعدی 
هـم بـا کمکـی کـه بانـک کشـاورزی و سـایر ادارات 
شهرسـتان فسـا قـول داده انـد بـه ثمـر برسـانیم که 
ایـن نقـش مهـم و موثـری هـم در مدیریـت آب و 
اشـتغال مسـتقیم و غیرمسـتقیم و هـم در صـادرات 
فسـا  شهرسـتان  در  کشـاورزی  مختلـف  کاالهـای 

داشـت. خواهد 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
از اسـتراتژی های  اسـتراتژی توسـعه گلخانـه یکـی 
اساسـی وزارت جهاد کشـاورزی و به تبع آن سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت و مهم تریـن 
محـوری کـه مـا در توسـعه گلخانه هـا داریـم بحـث 
کاهـش مصـرف آب و بهـره وری از آب اسـت کـه 
خوشـبختانه از سـال 94 کـه ایـن موضـوع بـه طـور 
جـدی در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و در پـی آن 
سـطح گلخانه هـا بیـش از 4 برابـر در اسـتان فـارس 
از سـطحی حـدود 136  مـا  و  پیـدا کـرده  افزایـش 
هکتـار گلخانـه، امـروز به بـاالی 640 هکتـار گلخانه 

رسـیده ایم.
از  یکـی  کـه  فسـا  شهرسـتان  در  قاسـمی افزود: 
قطب های کشـاورزی این اسـتان محسـوب می شـود 
و کشـاورزانی داریـم کـه در سـالیان مختلـف مبادرت 
بـه کشـت سـبزی و صیفی می کننـد و بـاز این طرح 
دارد بـه خوبـی دنبال می شـود به نحوی کـه در حال 
حاضـر چیـزی حـدود 119 هکتار در حـال پیگیری در 
قالب هـای مختلـف از گلخانه هـای کوچـک مقیاس 
گرفتـه تا روسـتا گلخانـه ای و مجتمـع گلخانه ای در 

حـال توسـعه و راه اندازی هسـت.
وی یـادآور شـد منطقـه ای کـه امـروز مـورد بازدیـد 
شـهرک های  یـا  مجتمع هـا  از  یکـی  گرفـت  قـرار 
گلخانـه ای اسـت کـه قصـد ایجـاد بارانـداز صادراتی 
محصـوالت گلخانـه ای را دنبـال می کنـد. یعنـی در 
کنـار ایـن بحـث سـردخانه و سـورتینگ و نهاده های 
گلخانـه ای هـم داریم و امیدواریم کـه در فاز اول این 

طـرح کـه چیزی حـدود 15 هکتار هسـت ان شـاءاهلل 
بـه زودی شـاهد بـه تولید رسـیدن آن باشـیم. 

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
حمایت هـای مختلفـی هم بـا بهترین تسـهیالتی که 
وجـود دارد از کسـانی کـه مبـادرت کننـد بـه توسـعه 
گلخانه هـا می شـود و بهتریـن تسـهیالتی کـه تـک 

رقمی هسـتند بـه آن هـا تعلـق می گیرد.
 وی افزود: سـال گذشـته تسهیالت توسـعه روستایی 
حـدود 6 درصـد بـود و در سـال جدیـد از تسـهیالت 
بنـد الـف تبصـره 18 که باز هـم زیر 10 درصد اسـت 
و امیدواریـم کـه بتوانیـم بـه آن اهـداف رسـیدن بـه 
سـطح 7000 گلخانـه در اسـتان فارس، ان شـاءاهلل با 
فراهـم شـدن فضـای کسـب و کار گلخانـه و احداث 
گلخانـه در اسـتان فـارس طی چند سـال آتی دسـت 

پیـدا کنیم. 

جهـاد  سـازمان  رئیـس  بازدیدهـا  ایـن  پایـان  در 
چهـار  نشسـت  یـک  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  همـکاران  بـا  سـاعته 
شهرسـتان و روسـای ادارات وابسـته گفتگـو کـرد و 

نمـود. بررسـی  را  هـا  آن  مشـکالت  و  مسـائل 
در ایـن سـفر جمالـی نماینـده مردم شهرسـتان فسـا 
اسـتاندار و فرمانـدار  آرگیـو معـاون  در خانـه ملـت، 
شهرسـتان ویـژه فسـا، پژمـان معـاون بهبـود تولیات 
گیاهـی، صادقـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و تعـدادی از 
مدیـران سـتادی این سـازمان، میری رئیس سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس و 
تعـدادی از کارشناسـان اسـتانی و شهرسـتانی، رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس را همراهی 

کردند.
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سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به چهار شهرستان استان

سفر به شهرستـان مهـــر

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در سـفر یـک روزه خـود بـه 
شهرسـتان مهـر کـه با هـدف بازدید از مزارع کلـزا و چند طرح بخش کشـاورزی و 
تشـکر از همـکاران این شهرسـتان در خصوص کشـت دانه روغنی کلـزا به عنوان 
اسـتراتژی مهـم کشـور انجام شـده بود، گفـت: با فعل خواسـتن و روحیـه جهادی 

می توانیم امنیت غذایی جامعه را تامین کنیم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدمهـدی قاسـمی در بازدیـد از کارخانـه 
فـرآوری و بسـته بنـدی خرمای بنتـو، تصریح کرد: وجـود صنایع تبدیلـی می تواند 
عـالوه بـر اشـتغال باعـث رونـق کشـاورزی در هـر منطقـه شـود و عـالوه بـر آن 

باعـث ارزش افـزوده بـه محصـوالت کشـاورزی گردد. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه از مرکـز خدمـات جهاد 

کشـاورزی گلـه دار بازدیـد کرد. 
وی در ادامـه ضمـن عزیمـت بـه وراوی از گلخانـه سـه هکتاری سـبزی و صیفی 
امیـد کـه در حـال حاضـر زیرکشـت فلفـل دلمـه ای بـود بازدیـد و اظهـار کـرد: 
می بایسـت  و  نداریـم  گلخانـه ای  بـه سـمت کشـت های  رفتـن  جـز  چـاره ای 
بـا افزایـش آگاهـی و همچنیـن برگـزاری دوره هـای آموزشـی، میـزان تولیـد در 

گلخانه هـا را بـه سـطح اسـتاندارد برسـانیم.
قاسـمی تصریح کـرد: در مناطـق جنوبـی، کیفیت نامناسـب آب و شـور بـودن آن، 
یکی از مشـکالت مهم در راه توسـعه گلخانه می باشـد که الزم اسـت پیگیری ها 
و رایزنی هایـی جهـت مجوز اسـتفاده از آبشـیرین کـن در گلخانه ها صـورت گیرد.

در ادامـه، صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی چـاه گـزی مـورد بازدیـد قـرار گرفـت و 
محمـد مهـدی قاسـمی گفت: توانمندسـازی زنـان روسـتایی می توانـد بـه اقتصاد 
خانـوار کمـک زیـادی کنـد و در ایـن زمینـه صندوق های خـرد توانسـته اند باعث 
ایجـاد اشـتغال و همچنیـن تولید محصوالت سـالم از طریق آموزش هـا و برگزاری 

دوره های آموزشـی شـوند.
او افـزود: اعضـاء بایـد به سـرمایه اندک اکتفـا نکنند و با گردش سـرمایه و افزایش 

تولیـدات و برندسـازی به تقویـت صندوق ها بپردازند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  بازدیدهـا،  ایـن  از  ایـن گـزارش پـس  بنابـر 
اسـتان فـارس و هیـات همـراه در نشسـتی چهـار سـاعته بـا همـکاران مدیریـت 
جهادکشـاورزی شهرسـتان مهـر و مسـئولین ادارات وابسـته در ایـن شهرسـتان با 
اسـتماع مشـکالت، پیشـنهادات و نقطـه نظـرات آن هـا گفـت: در جمع شـما قرار 
گرفتـه ایـم تـا تشـکر ویژه ای داشـته باشـم از عمل کـردن به اجرای کشـت کلزا 
بـه عنوان اسـتراتژی اساسـی کشـور که توسـط شـما به خوبـی به مرحلـه اجرا در 

. مد آ
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـه معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی افـزود: در اسـرع وقت 
بسـته تشـویقی را بـرای همـکاران ایـن مدیریـت عملیاتـی کنید و شهرسـتانی که 

کار می کنـد قطعـًا نیازمندی هـای آن در اولویـت قـرار می گیـرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: عملکـردی کـه شـما در عرصه داشـته اید 
بیانگـر ایـن اسـت کـه چقـدر کار کرده ایـد و به چـه نحوی به مسـایل رسـیدگی 

می کنیـد.
وی تصریـح کـرد: برنامـه مـن همیشـه ایـن بـوده کـه در عرصه بـا کشـاورزان و 
بهـره بـرداران، بـدون واسـطه صحبت کنم و مسـایل و مشـکالت ایـن عزیزان را 

بشـنوم کـه از منطقـه دارالمیـزان ایـن مهم انجام شـد.
قاسـمی اذعان کـرد: مسـایل و مشـکالت داخلی خانـواده خودمان را در جمع شـما 
و از زبـان همـکاران شـنیدن بـه مـا کمـک می کنـد تـا بتوانیـم آن هـا را پیگیری 
کنیـم و راه حلـی را برایشـان لحـاظ کنیم و متاسـفانه به دلیل درگیر بودن شـرکت 
در جلسـات اسـتان یا سـتاد وزارتخانه، مدت ها نتوانسـته ام سـفر شهرستانی داشته 
باشـم کـه بـا هماهنگی بـه عمل آمـده با اسـتاندار محتـرم از این پس چهارشـنبه 
و پنجشـنبه ها را بـه سـفر کـردن بـه شهرسـتان ها اختصـاص می دهم چـون نیاز 
هسـت کـه در عرصـه حضـور مداوم داشـته باشـم و قطعا اثـرات بیشـتری را برای 

بخـش کشـاورزی در بر خواهد داشـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت: از بابـت اجـرای صنـدوق حمایـت از 
توسـعه بخش کشـاورزی در این شهرسـتان ممنون هسـتم و از فرماندار شهرستان 
مهـر تقاضـا دارم از سـهم 3 درصد نفـت و گاز، اعتبار خوبـی را در نظر بگیرند و نیز 
از صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی بـا تخصیص اعتبـار از طرح توازن 

کمـک کننـد و ایـن مهم توصیـه خود جناب اسـتاندار هم هسـت. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: همـه چالش هـای بخش 
کشـاورزی و بهـره بـرداران را در دو دسـته خالصـه کـرده ایـم یکی  کمبـود علم، 
دانـش و آگاهـی کشـاورزان که اجرای نظـام نوین ترویج می خواهد آن را پوشـش 
دهـد و تشـکیل پهنه هـا در حـال پیگیـری اسـت و یکـی هـم کمبـود سـرمایه 
کـه در ایـن راسـتا عـالوه بـر کارهـای کمـک کننـده دولـت از طریـق بانک هـا، 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی یکـی از اولویت های ما هسـت 
کـه جهـت بـر طرف کـردن ایـن چالش بـه وجـود آمـده کـه خوشـبختانه در این 

شهرسـتان هم محقق شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: در جامعـه از ظرفیـت خانم ها که 50 درصد جامعه را هم پوشـش 

می دهند درسـت 
بهـره گیـری نشـده بـه خصوص زنـان روسـتایی کـه بـا راه انـدازی صندوق های 
خـرد زنـان روسـتایی و تولیـدات آن هـا منجملـه صنایـع دسـتی و فرآورده هـای 
خانگـی و سـایر اقدامـات آن هـا می توانیم از ایـن ظرفیت ها بهتر اسـتفاده کنیم و 

ایـن صندوق هـا بـه عنـوان یـک پشـتوانه مالـی به آن هـا کمـک می کند.
قاسـمی تصریح کـرد: در حـال حاضـر یـک چهـارم صنـدوق خـرد زنـان کشـور 

بازدید رئیس جهادکشاورزی فارس
از مزارع کلزا و چند طرح کشاورزی

در شهرستان مهر
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متعلـق بـه اسـتان فارس هسـت از حـدود دو هزار صنـدوق خرد زنان حـدود 470 
صنـدوق در فـارس تشـکیل شـده  اسـت کـه در ایـن راسـتا هـدف گـذاری ما کل 
روسـتاها هسـتند. وی یادآور شـد: گلخانه یکی از اسـتراتژی های دیگر در اسـتان 
فـارس اسـت و مـا در گلخانـه تولید مثـال صد تن گوجـه فرنگی کـه در فضای باز 
تولیـد می شـود را نمی خواهیـم بلکـه ترویـج و گلخانـه و هـدف گیـری مـا برای 

تولیـد بـاالی 350 تن محصول هسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـه جـاری سـازی مـدل تعالـی سـازمانی اشـاره و 
تاکیـد کـرد: الگویـی می خواهیـم بـرای مدیریت بخشـمان تا بـا به نظـم آوری و 
نتیجـه گیـری بتوانیـم اقدامـات خودمـان را ارزیابـی کنیـم و مدل تعالی سـازمانی 
می خواهـد یـک ابـزار مدیریتـی بـه دسـت مـا بدهد کـه با پیـروی کـردن از یک 

چهارچـوب بتوانیـم بخـش بـزرگ کشـاورزی را مدیریـت کنیم.
قاسـمی در خاتمـه سـخنانش گفـت: کشـاورزی در شهرسـتان مهر خـود؛ یک مگا 
پـروژه هسـت و شـما سیاسـت گـذاری و در نقـش هدایـت، حمایـت و نظـارت در 
ایـن شهرسـتان انـگار باید یـک مگاپـروژه را مدیریت کنیـد و انتظاری که از شـما 
داریـم، توجـه ویـژه بـه این بحث هسـت و حتمـا عملیاتی کـردن آن را در دسـتور 
کار خـود قـرار دهیـد و ان شـاءاهلل خـدا توفیق دهد بـه کمک هـم قدمی برای رفع 

مشـکالت مـردم و قشـر زحمتکش کشـاورز برداریم.
وی بـا تشـکر از زحمـات مسـئولین پهنه ها و مراکـز جهاد کشـاورزی در خصوص 
کشـت کلـزا و تحقـق اولویت هـای سـازمانی افـزود: بـه منظـور دسـتیابی بـه 
پایـداری تولیـد و حفـظ سـطح زیر کشـت کلـزا در سـال های آینده، آمـوزش باید 
در سـرلوحه امـور مراکـز قـرار گیـرد و همیشـه » آمـوزش، آموزش و آمـوزش« را 

بـه خاطر بسـپارید.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: در سـنوات اخیـر 
اقدامـات خوبـی در راسـتای اهـداف نظـام نویـن ترویـج ماننـد پهنه بنـدی، تعمیر 
و تجهیـز مراکـز، تـاالر ترویـج و آمـوزش صـورت گرفتـه اسـت کـه از نتایـج آن 

می تـوان بـه روز رسـانی آمـار اشـاره کـرد. 
در ایـن سـفر کـه حسـین پژمـان معـاون بهبود تولیـدات گیاهـی، مهـدی صادقی 
اداری،  امـور  مدیـر  نـژاد  و غذایـی، سـیدعباس رضـوی  تبدیلـی  مدیـر صنایـع 
غالمحسـین اوج فـرد مشـاور رییـس سـازمان و مسـئول هماهنگی امـور مجلس 
و علیرضـا واحـدی پـور رییـس اداره روابط عمومـی، محمد مهدی قاسـمی رییس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس را همراهـی می کردند، از صنـدوق خرد 

زنـان و گلخانـه بازدیـد بـه عمـل آمد.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـا بهـره گیری از تمـام ظرفیت هـا در پویایـی مقوله 
آمـوزش و فرهنـگ سـازی مـی توان شـاهد توسـعه 
پایـدار بیـش از پیـش عرصه هـای منابـع طبیعی بود. 
فـارس،  اسـتان  در  پرتوامیـد  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
محمـد مهدی قاسـمی در نشسـت با مدیران سـتادی 
و ادارات تابعـه ایـن سـازمان، بـا اشـاره بـه ظرفیـت 
جوامـع محلـی و تشـکل هـای مردمـی در حفاظت از 
عرصـه هـای منابـع طبیعی، تصریـح کرد: مشـارکت 
تشـکل هـای مردمی به طـور خاص در پیشـگیری از 
وقـوع آتـش سـوزی، جلوگیـری از تخریب و کاشـت 
در زیراشـکوب درختـان جنگلـی نقـش بسـزایی در 

حفاظـت از ایـن منابـع ارزشـمند دارد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم حفـظ عرصـه هـای منابـع 
طبیعـی بـا اجـرای طرح هـای آبخیـزداری در اسـتان 
فـارس، تصریـح کـرد: طـرح هـای آبخیـزداری بـه 
دلیـل گسـتردگی اثـرات و کـم هزینه بودنشـان بیش 

از سـایر طـرح هـای منابـع طبیعـی اهمیـت دارنـد.
قاسـمی بـا اشـاره بـر لـزوم حمایـت از طـرح هـای 
سـرمایه گـذاری افراد نیـک اندیش اسـتان در اجرای 
پـروژه هـای مشـارکتی آبخیـزداری اظهـار امیدوری 
و  آبخیـزداری  هـای  فعالیـت  اجـرای  بـا  کـه  کـرد 

خیریـن  هـای  همـکاری  پیـش  از  بیـش  گسـترش 
آبخیـزدار بـه ویـژه در مناطـق محـروم شـاهد پویایی 

عرصـه هـای طبیعـی باشـیم.
بـا  خوشـبختانه  کـرد:  تصریـح  مسـئول  مقـام  ایـن 
اعتبـارات تخصیـص یافتـه از محـل صندوق توسـعه 
هـای  طـرح  سـازنده  و  مفیـد  اثـرات  شـاهد  ملـی، 
آبخیـزداری از جملـه کنتـرل سـیالب، جلوگیـری از 
فرسـایش خاک،کنتـرل رسـوب و تغذیـه سـفره های 

آب زیـر زمینـی بـوده ایـم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه افزایش بیـش از پیش اعتبـارات طرح های 
رونـد  ادامـه  بـا  گفـت:  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری 
بارندگی هـا تـا پایـان سـال جـاری شـاهد افزایـش 
رونـد  پایـداری  در  آبخیـزداری  هـای  پـروژه  تاثیـر 

بـود. خواهیـم  اسـتان  کشـاورزی  طرح هـای 
جهـاد  سـازمان  ریاسـت  حـوزه  مدیـر  ادامـه  در 
عرصـه  پایـداری  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
منابـع طبیعـی در گرو نگاه مدلی اسـت و بایـد برنامه 

انجـام شـود. ایـن زمینـه  ریـزی اسـتراتژیک در 
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، عبدالرحیم پیشـکار تصریح کـرد: باید 
بـه عرصـه هـای منابـع طبیعـی و روش هـای بهبود 
درآمـدی در ایـن عرصـه هـا بـا تاکیـد بـه توانمنـد 
سـازی جوامـع و مهارت آموزی توجه بیشـتری شـود.
به گفته وی؛ در این راسـتا اسـتفاده از الگو در پیشـبرد 
امـور بـر اسـاس برنامه ریـزی و برنامـه محـوری و با 
تعییـن شـاخص های قابل انـدازه گیـری و معیارهای 

تعیین شـده مدنظر اسـت.
پیشـکار افزود: بـه منظور توانمندسـازی جوامع محلی 
و عشـایری بهره گیـری از صندوق حمایت از توسـعه 

منابـع طبیعـی باید در اولویت قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره به اینکه طرح آبخیـزداری و آبخوانداری 

در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعی تهیه و به تولید نقشـه رسـیده اسـت، اسـتفاده 
از ایـن طـرح را برای جلب مشـارکت مردمی ضروری 

دانست.

مدیر حوزه ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس تاکیـد کـرد: بـه منظـور اجرایی نمـودن طرح 
مرکـز  بیـن  همـکاری  نامـه  تفاهـم  بایـد  مذکـور 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و 
واحدهایـی اجرایـی بـا هماهنگـی دانشـگاه و صاحب 

نظـران ایـن عرصـه منعقـد شـود.
در ادامـه مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
فارس با اشـاره بـه اجرای 2800پـروژه آبخیزداری در 
سـطح این اسـتان، گفـت: خوشـبختانه بـا بهره گیری 
از تمـام پتانسـیل های موجـود به  ویژه تـوان خیرین و 
دوسـتداران منابـع طبیعی در راسـتای حفظ و توسـعه 
عرصـه هـای منابع طبیعـی گام های بلندی برداشـته 

شـده است.
و  سـتادی  مدیـران  نشسـت  در  منتصـری  شـهرام 
ادارات تابعـه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
تصریـح کـرد: در سـال های اخیـر با حمایـت خیرین 
و مسـاعدت نیـک  اندیشـان ایـن اسـتان شـاهد حفظ 
کاهـش  آن  دنبـال  بـه  و  طبیعـی  منابـع  توسـعه  و 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: 
آموزش، مقدمه توسعه پایدار منابع طبیعی

فارس است 

مدیر کل منابع طبیعی فارس: 
2800 پروژه آبخیزداری در استان فارس اجرا شد 

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس:
پایداری عرصه منابع طبیعی در گرو نگاه 

مدلی است
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ایـن  بـه  وارده  هـای  آسـیب  از  ناشـی  مشـکالت 
بوده ایـم. عرصه هـا 

وی بـا بیـان اینکـه میـزان اعتبارات مصـوب صندوق 
توسـعه ملـی بـرای اجرای طـرح های آبخیـزداری در 
سـال جـاری 670 میلیـارد ریال اسـت، تصریـح کرد: 

این میزان اعتبار در مقایسـه با سـال گذشـته دو برابر 
شـده کـه امیدواریم همه ایـن اعتبارات تا پایان سـال 

جذب و تخصیـص یابد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری اسـتان فارس 
بـا اشـاره بـه اقدامـات و عملکردهـای انجام شـده در 
حـوزه هـای مختلـف منابع طبیعـی در راسـتای حفظ 
و حراسـت از عرصـه هـا، ابـراز کـرد: اجـرای پـروژه 
جنـگل کاری در سـطح 270 هکتـار از اراضـی ملـی، 
41 پـروژه آبخیزداری و طرح کاداسـتر در سـطح 900 
هـزار هکتـار از عرصـه های طبیعـی فـارس از جمله 

اسـت. اقدامات 
وی تفسـیر عکـس هـای هوایـی، اسـتعداد یابـی و 
تخصیـص اراضـی بـه منظـور اجـرای پـروژه هـای 
از  بخـش صنعـت  و  دامـداری  مختلـف کشـاورزی، 

دیگـر اقدامـات برشـمرد و افزود: کاهش سـطح آتش 
سـوزی در عرصـه هـای جنگلـی و مرتعـی، تـالش 
در جهـت تغییـر معیشـت سـاکنین اراضـی جنگلی با 
ایجـاد مشـاغل جایگزیـن، نصـب و توزیـع آبگرمکن 
هـای خورشـیدی در مناطق جنگلی و اجـرای کمربند 

حفاظتـی از دیگـر فعالیـت ها اسـت.
منتصـری بیـان کـرد: بیشـتر فعالیـت هـای انجـام 
گرفتـه بـا تعامـل خـوب مسـئوالن و بـا بهـره گیری 
از پتانسـیل نهادهـا و تشـکل هـای مردم نهـاد انجام 

است. شـده 
نشسـت شـورای هماهنگـی معاونیـن و مدیـران کل 
سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس و ادارات تابعه 
بـه میزبانـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـز داری 

اسـتان فـارس برگزار شـد.

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
فـارس گفت: بـه منظور غلبه بر بروکراسـی 
اداری و سـهولت رونـد سـرمایه گـذاری 56 
موافقـت اصولـی بـی نـام بـرای راه اندازی 
صنایـع تبدیلـی غذایی در این اسـتان صادر 

و آمـاده سـرمایه گذاری هسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد 
مهـدی قاسـمی با بیان اینکـه در مجوزهای 
بـی نام همـه اسـتعالمات مورد نیـاز قبل از 
واگـذاری طـرح به سـرمایه گذار اخذ شـده، 
تصریـح کـرد: مجوزهای مذکور بـرای تمام 
شهرسـتان هایی که دارای شـهرک صنعتی 

هسـتند قابل اسـتفاده است.
در  زمیـن  بـودن  آمـاده  وی؛  گفتـه  بـه 

شـهرک ها و نواحی صنعتی بـرای واگذاری 
فرصت هـای  شناسـایی  طـرح،  اجـرای  و 
بـا  اسـتان  سـرمایه گذاری شهرسـتان های 
توجـه بـه قابلیت هـای هـر مـکان، فراهـم 
بـودن امـکان ارائـه فرصت هـای سـرمایه 
گـذاری در بخش هـا و مکان هـای مختلف 
و واگـذاری آن هـا در کوتـاه تریـن زمـان 
ممکـن بـه سـرمایه گـذاران از مزایـای این 

می شـود. محسـوب  مجوزهـا 
قاسـمی با اشـاره به اینکه تاکنـون 38 مورد 
از موافقت هـای اصولـی بـه جـواز تاسـیس 
تبدیـل شـده، ابـراز کـرد: چهـار مجـوز در 
شهرسـتان های خرامه، فیروزآبـاد و خرمبید 
"بـه نام" شـده که شـامل دو مجـوز فرآوری 

پیـاز و فـرآوری سـیب زمینی در شهرسـتان 
در  قـارچ  فـرآوری  مجـوز  یـک  خرمبیـد، 
شهرسـتان خرامه و یک مجـوز تولیدعصاره 
و اسـانس در شهرسـتان فیـروز آباد اسـت.

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
فـارس ابـراز کـرد: طرح هـای لحـاظ شـده 
سـند  اسـاس  بـر  بی نـام  مجوزهـای  در 
توسـعه صنایـع تبدیلی غذایی اسـتان فارس 
بـوده و متقاضیـان می تواننـد جهت کسـب 
اطالعـات بیشـتر و انجـام مراحـل واگذاری 
بـه مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی این 
جهـاد  مدیریت هـای  بـه  یـا  و  سـازمان 
مراجعـه  خـود  شهرسـتان های  کشـاورری 

. کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
56 طرح صنایع تبدیلی دارای مجوز بی نام،

آماده سرمایه گذاری



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس24
شماره 57 - دی مــاه 1398

پرداخت تسهیالت جهت توسعه
سایه بان در باغ ها

معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: تسـهیالت جهـت توسـعه سـایه بـان در باغ هـا پرداخـت 

می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت برنامه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، جعفر صبوری پور افزود: در راسـتای تجهیز 
منابـع بیشـتر و حمایـت از توسـعه سـایه بان ها خصوصـا در باغـات، عالوه 
بـر اعتبـارات بنـد الـف تبصـره 18 که با سـود 7 درصـد در مناطـق محروم 
و 9 درصـد در مناطـق برخـوردار اسـت، میـزان 40 میلیارد ریال یارانه سـود 
و کارمـزد از محـل اعتبـارات اسـتانی بـرای این منظور تجهیز شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بهره بردارانـی کـه در سـال 96 و 
97 بـه بانـک کشـاورزی معرفـی و نسـبت بـه عقد قـرارداد اخذ تسـهیالت 
احـداث گلخانـه از منابـع داخلـی بانـک کشـاورزی اقدام نمـوده و تـا پایان 
سـال 98 گلخانـه آن هـا بـه بهره برداری برسـند بـا اختصاص یارانـه از این 

محـل، سـود تسـهیالت بـه 6 درصـد کاهـش داده خواهد شـد.
وی بیـان کـرد: بـا بررسـی لیسـت متقاضیـان سـایه بان و اطالع رسـانی از 
ایـن ظرفیـت ایجاد شـده، باغ داران مشـمول می بایسـت بـه مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان های مرتبـط مراجعه نماینـد. صبوری پـور تاکید کرد: 
80 میلیـارد ریـال تسـهیالت نیـز با این مکانیسـم با زمان معرفـی 96 و 97 

و بهـره بـرداری آبـان ماه 99 بـرای گلخانه هـا منظور گردیده اسـت. 

اختصاص 40 میلیارد ریال تسهیالت 4 درصد 
برای مقابله با سرمازدگی 

اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
 4 تسـهیالت  ریـال  میلیـارد   40 گفـت: 
درصـد در بانـک کشـاورزی بـرای مقابله 
بـا سـرمازدگی در باغ ها اختصـاص یافت.

عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، جعفـر 
صبـوری پور افـزود: از طریـق کانال های 
ارتباطـی مجـازی مدیریت بحـران و سـرمایه-گذاری بـه مدیریت های های 
قیروکارزیـن،  کازرون،  بوانـات،  جهـرم،  شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد 

اقلیـد، سـپیدان و فیروزآبـاد اطـالع رسـانی شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از جملـه اقدامات خاص جهـت مقابله 
بـا سـرمازدگی بـه خصـوص در باغ ها شـامل پرداخـت تسـهیالت یارانه دار 
جهـت خریـد بخاری هـای باغـی از محـل اعتبـارات کمک هـای فنـی و 

اعتباری مکانیزاسـیون کشـاورزی اسـت. 
مذکـور  مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های  کـرد:  بیـان  وی 
می بایسـت لیسـت متقاضیـان را بـه اداره فـن آوری هـای مکانیزه سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ارسـال نمایند.

 و از برتریـن هـای ملـی بودنـد و بدیـن ترتیـب در سـال زراعـی 98 - 97 
خانم هـا گـوی سـبقت را در ایـن اسـتان از آقایـان ربودنـد.

ضمـن آرزوی توفیـق روز افـزون بـرای ایـن منتخبین ان شـاءاهلل سـایر 
بهره بـرداران نیـز بتواننـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت برتریـن هـا بـه عنوان 
الگوهـای مناسـب، از تجربیـات و دانـش فنـی آن هـا اسـتفاده کنند چرا 
کـه ایـن توفیقـات و عملکـرد 160 نفـر برتر دیگـر در کشـور، بیانگر این 
مطلـب اسـت کـه ظرفیت تولیـد محصوالت کشـاورزی به مراتـب باالتر 
از آن چیـزی اسـت کـه هـم اکنـون مـا مشـاهده می کنیـم و امیدواریـم 
کلیـه بهره بـرداران مـا بـا مـد نظـر قـرار دادن کشـاورزی دانـش بنیان، 
بتواننـد مدیریـت آب، خـاک، تغذیه و آفـات را اعمال نمایند و با مشـورت 
کارشناسـان متخصـص و بـا تجربـه در راسـتای توسـعه پایـدار بخـش 
کشـاورزی و حفـظ منابـع طبیعـی و افزایـش تولیـد و بهـره وری گام 

بردارند. 
علیرضا واحدی پور

ادامه سرمقاله از صفحه 3

به بهانه معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی کشور

انتخاب برترین های بخش کشاورزی؛ 
گواهی بر ظرفیت باالتر از

وضعیت موجود عملکرد بهره برداران

پیام تبریک انتصاب
انتصـاب شایسـته اعتمـادی رییـس روابـط عمومـی 
اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس به سـمت رئیس 
اداره امور عشـایر شهرسـتان شـیراز باعث خرسـندی 
کشـاورزی  جهـاد  عمومـی  روابـط  بـزرگ  خانـواده 

اسـتان فارس شـد.
ضمـن تبریـک بـه جنابعالـی، امیدواریـم بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال در 
جهـت تحقـق اهـداف واالی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران و 

خدمـت رسـانی بـه جامعـه عشـایری موفـق و مویـد باشـید.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس؛

سطح کاشت کلزا در فارس 
افزایش یافت

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به پایان کاشـت 
کلـزا در ایـن اسـتان گفـت: کشـت گیـاه روغنـی 
کلـزا در اسـتان فارس بـه 16 هـزار و پانصد هکتار 
رسـید کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 2500 هکتار 

افزایـش نشـان می دهـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمان 
افـزود: انتظـار می رود بـا بهبود عملیات بـه زراعی 

از جملـه تامیـن بـذور اصالح شـده خـاص اقلیم های مختلف اسـتان، بسترسـازی 
مناسـب، توسـعه کشـت روی پشـته، کاربرد علـف کش های اختصاصـی، تامین به 
موقـع انـواع کـود و تغذیـه بهینه مـزارع کلـزا و مبارزه بـا آفات آن میـزان عملکرد 

در هکتـار به متوسـط 2250 کیلوگرم برسـد. 
بـه گفتـه وی، پیـش بینـی می شـود در فصل برداشـت آتـی بیش از 37 هـزار تن 

دانـه روغنـی کلـزا از مـزارع فارس برداشـت و روانـه کارخانه های روغن شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: تالش بـرای افزایش سـطح عملیات بـه زراعی، 
بهبـود شـرایط بیمـه مـزارع کلـزا و پرداخـت تسـهیالت بـه کلـزا کاران از عواملی 
هسـتند کـه در افزایش اسـتقبال کشـاورزان برای کشـت کلـزا به ویـژه در مناطق 

جنوبـی اسـتان موثر بوده اسـت. 
وی، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و تمـاس چهـره بـه چهـره کارشناسـان بـا 
کشـاورزان و ارائـه توصیه هـای فنـی را نیـز در افزایـش کشـت کلزا موثر دانسـت 

و بیـان کـرد: قریـب بـه 5500 نفر از بهره بـرداران کلـزا در کالس های آموزشـی 
شـرکت کـرده اند. 

او توضیـح داد: در سـال گذشـته کمبـود نهاده هـا بـه ویـژه کمبـود بـذر هیبریـد و 
اصـالح شـده در کاهـش سـطح کشـت موثـر بـود ولی در سـال جـاری بـا تامین 
بـه موقـع بـذور ارقام مختلـف کلزا بـه مقـدار 130 تن نگرانی های سـال گذشـته 
مرتفـع شـد ضمـن اینکـه ارقام مـورد درخواسـت کشـاورزان در اختیار آن هـا قرار 

گرفت. 
پژمـان بـه دیگر اقدامات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در کشـت سـال 
جـاری ماننـد کاهـش میـزان بـذر مصرفی در هکتـار و کاهـش هزینه هـای تولید 
اشـاره کـرد و گفـت: میزان بـذر مصرفی از 15تـا20 کیلوگر در فصـل زراعی 96-
95 بـه حـدود چهـار تا هشـت کیلوگـرم و میانگیـن پنج و نیـم کیلوگـرم در هکتار 
طـی فصـل جاری رسـیده اسـت که ایـن  صرفه جویـی با توجـه به وارداتـی بودن 

بخـش قابـل توجهی از بـذور کلزا دسـتاورد بزرگی اسـت. 
 کاشت 50 هزار هکتار کلزا برنامه ریزی می شود 

معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا تاکید بر 
سیاسـت وزارت جهـاد کشـاورزی در کاهش وابسـتگی بـه واردات روغـن خوراکی 
و اختصـاص حـدود 20 درصـد از سـطح کشـت گنـدم به کشـت کلزا اظهـار کرد: 
سـطح کلـزا در اسـتان فـارس بایـد بـه بیـش از 50 هـزار هکتـار برسـد کـه برای 
دسـتیابی بـه آن در کنـار اقدامـات اقتصـادی ماننـد تعییـن قیمـت مناسـب خریـد 
تضمینـی، پرداخـت بـه موقع وجـه کلـزای تحویلی به دولـت، پرداخت تسـهیالت 
کـم بهـره، اقدامـات فنـی نیـز باید در دسـتور کار قـرار گیرد تـا میـزان عملکرد در 

هکتـار به بیـش از 4 تـن در هکتار برسـد. 
بـه گفتـه وی، چنیـن پتانسـیل تولیـدی در اغلـب مناطـق اسـتان وجـود دارد و 
افزایـش عملکـرد در واحد سـطح و کاهـش هزینه هـای تولید می تواند به توسـعه 

سـریع کلـزا در اسـتان کمـک قابـل توجـه نماید. 
پژمـان ترویـج کشـت دیـم کلـزا در تعـدادی از شهرسـتان ها از جملـه رسـتم، 
ممسـنی، کازرون و فیروزآبـاد را از دیگـر اقدامـات موثـر در سـال جاری دانسـت و 

بیـان کـرد: حـدود 600 هکتـار کلـزا بـه صـورت دیم کشـت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خسـارت عوامـل غیـر مترقبـه از جملـه سـیل و سـرما زدگـی 
بـرای کشـت کلـزا را یادآورشـد و توصیـه کـرد: کشـاورزان بـا مراجعـه بـه دفاتـر 
نمـودن  بیمـه  بـه  نسـبت  کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  خدمـات  شـرکت های 

محصـول خـود اقـدام نماینـد.
بـه اعتقـاد او اسـتقبال کشـاورزان از بیمـه محصـول کلـزا نسـبت به سـنوات قبل 
رونـد رو بـه رشـدی داشـته و تاکنـون 5000 هکتار از این مزارع بیمه شـده اسـت. 
مبـارزه بـه موقـع با علف هـای هرز بـا مشـورت گرفتـن از کارشناسـان پهنه های 
کشـاورزی، مبـارزه با آفـات به ویژه شـته مومی و تغذیـه بهینه با کاربـرد کودهای 
اوره و سـولفات آمونیـم ʺدر مرحلـه غنچـه دهـیʺ در افزایـش محصـول و کیفیت 
دانـه بسـیار موثـر اسـت و می تواند تا یـک تن محصـول را افزایش دهـد، مصرف 
دو مرحلـه قارچکـش بـه منظـور جلوگیـری از خسـارت عوامـل بیمـاری زا نیـز در 

داشـت کلـزا حائز اهمیت اسـت.
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: طرح تولیـد محصول 
گواهـی شـده و اسـتاندارد به مـدت چهارسـال، برای 
دو میلیـون و 400 هزارتـن محصـوالت کشـاورزی 
اجـرا  اسـتان  ایـن  هکتـار  هـزار   80 سـطح  در 

می شود. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بیـش از 80 درصـد 
محصـوالت کشـاورزی این اسـتان به صـورت بالقوه 
پتانسـیل دریافـت گواهی اسـتاندارد را دارنـد، تصریح 
کـرد: در فـاز اول طـرح تولیـد محصول گواهی شـده 
و  ای  گلخانـه  فرنگـی  و گوجـه  خیـار  اسـتاندارد؛  و 
سـیب  و  پرتقـال  پیـاز،  زمینـی،  سـیب  مزرعـه ای، 

درختی در دستور کار قرار دارد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه در اجـرای این طرح دانشـگاه 
علوم پزشـکی، اداره کل اسـتاندارد و شـهرداری شیراز 
بـا سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس همکاری 
و  مدیریـت  سـازمان  مشـارکت  افـزود:  می کننـد، 
برنامه ریـزی، قـوه قضاییه و تشـکل های کشـاورزی 
ضـروری  امـر  ایـن  اجـرای  در  خصوصـی  بخـش 

است.  
محصـول  تولیـد  "طـرح  اجـرای  از  هـدف  پژمـان، 
سـالمت  ارتقـای  را  اسـتاندارد"  و  شـده  گواهـی 
محصـوالت کشـاورزی و در نهایـت ارتقای سـالمت 
و بهداشـت جامعـه و کاهـش نگرانـی مـردم در مورد 
کیفیـت و سـالمت محصـوالت تولیـدی در اسـتان 

فارس دانست. 
بخـش  ترغیـب  کـرد:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
خصوصـی بـه ورود بـه زنجیره تولیـد، فـرآوری، برند 
سـازی و عرضـه محصـوالت گواهـی شـده از دیگـر 
اهـداف اجـرای این طرح اسـت که عـالوه بر کاهش 
در  مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـدگان  هزینه هـای 
بخـش  کارشـناس  بـرای  ویـژه  بـه  اشـتغال  ایجـاد 

کشـاورزی موثـر اسـت.
میادیـن  سـازمان  طـرح  ایـن  در  وی؛  گفتـه  بـه 
شـهرداری بـا قـرار دادن غرفه هایی در نقـاط مختلف 
شـهر شـیراز به عرضـه مسـتقیم محصـوالت گواهی 
شـده و اسـتاندارد کمـک خواهـد کـرد و همچنیـن 
قـوه  و  فـارس  اسـتان  تعزیـرات حکومتـی  سـازمان 
قضائیـه بـا کارگروه نظـارت بر فروشـگاه های عرضه 
کننـده کود و سـموم کشـاورزی این اسـتان همکاری 

کرد. خواهنـد 
 

توانمندی های استان فارس در تولید 
محصول گواهی شده و استاندارد

پژمـان؛ فعالیـت 18 آزمایشـگاه آنالیـز آب و خـاک، 
انسـکتاریوم  ده  پزشـکی،  گیـاه  کلینـک  صـد  یـک 
پرورش حشـرات مفید، چهار آزمایشـگاه آنالیز سـموم 
و یـک صـد ایسـتگاه پیـش آگاهـی و هواشناسـی از 
محصـول  تولیـد  در  فـارس  اسـتان  پتانسـیل های 

گواهی شده و استاندارد برشمرد. 
وی از دیگـر توانمندی هـای اسـتان فـارس در ایـن 
زمینـه بـه حضـور مربیـان آمـوزش دیـده در بخـش 
دولتـی و خصوصـی در قالـب مدیـران کنتـرل کیفـی 
اشـاره کـرد و افـزود: تدویـن برنامـه اجرایـی حـاوی 
محصـول  تولیـد  دسـتورالعمل های  و  فرآیندهـا 
گواهـی شـده، وجـود سـایت الکترونیکـی بـرای ثبت 
نـام متقاضیـان تولیـد ایـن نـوع محصـول و فعالیـت 
دیگـر  از  بازرسـی  و  بـرداری  نمونـه  شـرکت های 

امکانات مثبت موجود در این استان است. 
ارائه بسته تشویقی به تولید محصول گواهی 

شده کمک می کند
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از مهـم تریـن چالش های 
نیـروی  کمبـود  را  شـده  گواهـی  محصـول  تولیـد 
آمـوزش دیـده بـه منظـور تعلیـم دادن به کشـاورزان 
و نظـارت بـر طـرح، کمبـود دسـتگاه تسـت سـریع 

در  کشـاورزی  محصـوالت  در  آالینده هـا  باقیمانـده 
باالبـودن  اجـرای طـرح،  اعتبـارات  مزرعـه، کمبـود 
هزینـه آزمایش هـای آب و خـاک و باقیمانده سـموم، 
اسـتقبال کـم کشـاورزان بـه دلیل عدم تفـاوت قیمت 

محصول گواهی شده و معمولی نام برد. 
مشـکالت  حـل  منظـور  بـه  کـرد:  تصریـح  پژمـان 
مذکـور، ارائـه بسـته تشـویقی توسـط دسـتگاه های 
مسـئول، تخصیـص یارانـه به مـواد بیولوژیـک و غیر 
شـیمیایی مـورد اسـتفاده در طرح، حذف واسـطه های 
عرضـه کننـده محصـول از طریـق اختصـاص غرفـه 
توسـط شـهرداری به منظورعرضه محصول پیشـنهاد 
شـده اسـت. وی افـزود: قرار اسـت مـوارد مذکـور در 
قالـب تفاهـم نامـه بین دسـتگاه ها با نظارت شـورای 

سـالمت اسـتان عملیاتی شـود.

بیش از ۶0 نفر مدیر کنترل فنی در فارس 
آموزش دیدند

پژمـان ابـراز کـرد: کارگاه آموزشـی دوروزه بـا هـدف 
تربیـت مربیـان و مدیـران کنتـرل کیفـی طـرح تولیـد 

محصـوالت گواهـی شـده و اسـتاندارد برگـزار شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارگاه آموزشـی مذکـور بـا 
حضـور بیـش از 60 نفـر از کارشناسـان بخـش دولتـی 
و خصوصـی برگـزار شـد، افـزود: مبانی کلـی و الزامات 
قانونـی، فنـی و اخالقـی طـرح تولید محصـول گواهی 
محصـوالت  آالینـده  مـواد  انـواع  معرفـی  و  شـده 
کشـاورزی از مباحـث مطـرح شـده در ایـن کالس بود. 
معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس تصریـح کـرد: در فصـل زمسـتان سـال 
جـاری کشـاورزان متقاضـی تولیـد محصـول گواهـی 

شـده و اسـتاندارد آمـوزش خواهنـد دیـد.

معاون جهاد کشاورزی فارس: 
۲ میلیون و 400 هزارتن محصوالت کشاورزی فارس 

استاندارد می شود
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حمایت از تولید فرآورده های
نوین گوجه فرنگی 

کارشـناس زراعی مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: محصـول گوجـه فرنگـی یکـی از مهم تریـن صیفـی 
جـات در جهان اسـت که بعد از سـیب زمینـی در رده دوم مصـرف قرار دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، زینـب نوبهار افـزود: این محصـول دارای ترکیبات 
مغـذی بـا ارزشـی چـون لیکوپـن و بتاکاروتـن اسـت و درحال حاضـر میزان 

تولیـد ایـن محصـول در اسـتان فارس حـدود 955 هزار تن اسـت.

وی بیـان کـرد: بـا توجـه به ظرفیـت ایجاد شـده توسـط واحدهـای صنعتی 
در اسـتان حـدود 430 هـزار تـن محصول فرآوری شـده گوجـه فرنگی قابل 
عرضـه بـه بـازار اسـت کـه این مطلـب به معنـای جـذب دو میلیـون و 370 
هـزار تـن مـاده خـام گوجـه فرنگـی از طریـق واحدهـای صنعتی اسـت که 

عمدتـًا در زمینـه فـرآوری رب گوجـه فرنگـی فعالیـت دارند.
نوبهـار اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه مصـرف بخشـی از گوجـه فرنگـی بـه 
صـورت تـازه خوری مابقـی نیـاز واحد های صنعتـی، جهت فرآوری از سـایر 
اسـتان های همجـوار تامیـن می گـردد که با توجـه به پتانسـیل های موجود، 
اهمیـت ایجـاد تنـوع در واحدهای فرآوری بسـیار احسـاس می شـود چرا که 
تولیـد محصوالتـی از قبیـل پـودر گوجـه فرنگـی، پـوره گوجـه فرنگـی، آب 
گوجـه فرنگـی، کنسـرو گوجـه فرنگی و... عـالوه بر تنـوع در بـازار مصرف، 
افزایـش ارزش افـزوده و جلوگیـری از آسـیب رسـیدن بـه سـایر واحدهـای 

صنعتـی را بـه دنبـال خواهد داشـت. 
وی تصریـح کـرد: در نهایـت پـس از بررسـی های صـورت گرفته در اسـتان 
و بررسـی میـزان تـازه خـوری ایـن محصـول ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه 
صرفـًا بحـث تنـوع و تولید فرآورده هـای نوین گوجـه فرنگی، مـورد حمایت 
مدیـرت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 

ست. ا

کاشت بیش از 405 هزار هکتار گندم 
در استان فارس 

کارشـناس مسـئول گنـدم مدیریت زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: در سـال زراعی 99-98 در سـطح اسـتان فارس بیـش از 265 

هـزار هکتـار گنـدم آبـی و 140 هـزار هکتار گنـدم دیم کشـت گردید.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، فرهـاد رامتیـن افـزود: بـا توجـه بـه اسـتفاده بهینـه از بـذور اصالح 
شـده مناسـب و رعایـت تاریـخ کشـت و نـزول رحمـت الهـی بـه میـزان و 
پراکنـش مناسـب و بـا توجه به مبـارزه با عوامل خسـارت زای زنـده تاکنون 
و وضعیـت مناسـب مـزارع میـزان عملکـرد گنـدم آبـی و دیـم مشـروط بـه 
مداومـت و پراکنـش مطلـوب بارندگـی نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش 

داشـت. خواهد 
وی بیـان کـرد: در سـال زراعـی جـاری 7592 هکتـار از مـزارع گنـدم آبی و 
3166 هکتـار از سـطح مـزارع دیـم بـه زیر پوشـش بیمـه رفـت و همچنین 
در 83000 هکتـار از اراضـی آبـی و 55 هـزار هکتـار از اراضـی دیـم انـواع 

خاکـورزی حفاظتـی اجـرا گردید. 
رامتیـن اظهـار کـرد: از مجمـوع سـطح زیر کشـت یاد شـده بیـش از 3757 
هکتـار بـه سـطح زیـر کشـت گنـدم دوروم اختصـاص یافتـه و سـطح سـبز 

مـزارع آبـی و دیـم نیـز 360 هـزار هکتار اسـت.
وی تصریـح کـرد: در سـال زراعـی جـاری مجمـوع بـذور اسـتفاده شـده 
پرورشـی، مـادری و گواهـی شـده بالغ بـر 30147 تن و میـزان مجموع ازت 
و فسـفات مـورد اسـتفاده معـادل 32000 تن و کود پتاسـه معـادل 2500 تن 
در کشـت های آبـی و دیـم اسـت کـه در مقایسـه بـا سـال های زراعی قبل 

کمبود کودهای پتاسـه بیشـتر احسـاس شـد. 
رامتیـن تاکیـد کـرد: عمـده کشـت آبی به وسـیله خطـی کارهـا و در بیش از 
100940 هکتار از مزارع انجام شـد و همچنین کشـت روی پشـته در 4665 
هکتـار، کشـت در کـف جـوی در 24842 هکتار و کشـت مسـتقیم در 4845 
هکتـار اجرایـی گردیـد و ضمنـًا جمـع آبیـاری نویـن )تیـپ و بارانـی( انجام 

شـده تـا کنـون به بیـش از 23600 هکتار رسـیده اسـت.
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مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: بـه منظـور اسـتفاده از تجربیـات و تبـادل دانـش میان 
کشـورها در خصوص عارضه زوال مرکبات و بررسـی مدیریت 
بـار در سـال جـاری از حضـور  ایـن عارضـه بـرای دومیـن 
محققین و کارشناسـان سـایر کشـورها در فارس اسـتفاده شد. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت حفظ نباتات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید دبیـری افزود: پـس از حضور 
کارلـوس فرنانـدز کارشـناس اسـپانیائی که در اردیبهشـت ماه 
در اسـتان فـارس حضـور یافـت در ایـن بازدید شـری واسـتاوا 
متخصـص تغذیـه مرکبـات از کشـور هندوسـتان بـه همـراه 
گیاهپزشـکی  و  آب  و  خـاک  تحقیقـات  موسسـه  محققیـن 
کشـور و کارشناسـان سـازمان حفـظ نباتـات و سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از باغ هـای آلـوده بـه عارضـه زوال 
در شهرسـتان های داراب و جهـرم و طرح هـای پایلـوت زوال 
مرکبـات که توسـط کارشناسـان و محققین فـارس راه اندازی 

و مدیریـت می گردنـد بازدیـد نمودنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در ایـن بازدیـد مباحث 
علمـی و راه کارهـای مدیریـت کنتـرل عارضه از جملـه تغذیه، 
آبیـاری، اسـتفاده از پایه هـای مقـاوم و سـالم، رعایـت اصـول 
بهداشـتی و هـرس درختـان مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار 

فت. گر

بازدید از باغ های آلوده به زوال مرکبات

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیـر 
اسـتان فارس با اشـاره بـه تغییر رویکـرد در کنترل 
آفـات و بیمـاری هـای گیاهـی گفـت: در گذشـته 
سیاسـت مبـارزه و ریشـه کنـی در دسـتور کار بوده 
امـا امـروزه راهـکار مدیریت آفـات و امـراض رایج 

و فراگیر شـده اسـت. 
جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، حمیـد دبیری چهار شـنبه بیسـت و پنجم 
دی مـاه بـا حضـور در نشسـت مدیـران پهنه ایـن شهرسـتان افـزود: مدیریت 
آفـات و امـراض گیاهـی بـه ایـن معنی اسـت کـه بایـد روش هـای مدیریتی 
صحیـح و کار آمـد درجهـت حفـظ محصـوالت زراعـی و باغی بـه کار گرفت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: به طـور مثال کاهـش مصرف بـذر در مزارع 
کلـزا تـا چهـار کیلوگـرم در هکتار یـک روش مدیریتـی مفید اسـت که عالوه 
بـر صرفـه جویـی اقتصـادی در هزینـه بـذور مصرفـی موجـب افزایـش تهویه 

خـاک و کاهـش آفـات مکنده می شـود. 
وی بـه نقـل از محقـق خارجـی، ʺکارلـوسʺ اظهـار کـرد: از خـاک خـوب بـا 
زهکـش بـد محصـول خـوب بـه دسـت نمی آیـد امـا از خـاک بد بـا زهکش 

خـوب مـی تـوان محصـول مناسـب برداشـت کرد. 
دبیـری بـا تاکیـد بـر اهمیـت تاثیـر رعایت مسـائل به زراعـی در کنتـرل آفات 
و امـراض گیاهـی، ابـراز کـرد: گسـترش بـی رویـه و غیـر علمـی بـاغ هـای 

مرکبـات در آینـده مـی توانـد موجـب بـروز برخـی معضـالت و بیمـاری های 
شـود.  جدید 

بـه گفتـه وی، بـا توجـه به نقـل و انتقـاالت و ارتباطات فـراوان و سـهولت در 
گسـترش آفـات، بـروز آفات نـو ظهور گسـترش یافته اسـت به طـوری که در 
چنـد سـال اخیر آفـت ها و بیمـاری های جدیـدی مثل عارضـه زوال مرکبات، 

مگـس مدیترانـه ای، سـرخرطومی حنایی و گرینینگ شناسـایی شـده اند. 
مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اعـالم آمادگی 
همـکاری علمـی بـا تمامـی محققیـن و دانشـجویان بخـش گیـاه پزشـکی و 
دیگـر حـوزه هـای مرتبـط بـرای اجـرای طرح هـای تحقیقـی، بیان کـرد: هر 
نـوع اطالعـات علمـی و یافتـه هـای میدانـی در اختیـار ایـن افـراد قـرار داده 

شـود.  می 
دبیـری بـه مدیـران پهنـه توصیـه کـرد: بـا افزایـش مهـارت و توانایـی در 
خودتـان مشـاوره هـای مناسـب علمـی و کاربـردی مـورد نیـاز بهره بـرداران 

تحـت پوشـش را ارائـه و بـرآورده کنیـد . 
ایـن مقـام مسـئول مهـم تریـن وظیفـه حفـظ نباتـات را تولید محصول سـالم 
دانسـت کـه بـرای تعییـن اثر بخشـی اقدامات انجام شـده در این راسـتا میزان 

محصـول گواهـی شـده را شـاخص ارزیابی آن عنـوان کرد. 
مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به همـراه محمد 
مهـدی قاسـمی رئیس این سـازمان بـه شهرسـتان قیروکارزین سـفر و پس از 

بازدیـد از چنـد طـرح در جمع کارشناسـان جهاد کشـاورزی حاضر شـد.

رویکرد دفع آفات و امراض نباتی تغییر پیدا کرده است
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معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بیـش از 
610 هـزار تـن شـیر در اسـتان فـارس در 

سـال 1397 تولید شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبود 
دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی  تولیـدات 
جزائـری  عبـداهلل  سـید  فـارس،  اسـتان 
افـزود: در راسـتای معرفـی نژادهـای جدید 

گاو پـر بـازده بـه منظـور افزایـش تولیـد 
شـیر خـام و گوشـت قرمز اسـتان از سـال 
1396 تاکنـون موفق به تلقیـح بیش از 26 
هـزار رأس از گاوهـای بومـی و دورگ در 
اسـتان با اسـپرم نـژاد گاو دو منظـوره نژاد 

ایم. گردیـده  سـیمنتال 
تحقـق  راسـتای  در  کـرد:  تصریـح  وی 
اقتصـاد مقاومتـی در تولیـد شـیر خـام، این 
اسـتان موفـق بـه افزایـش تولیـد شـیر از 
بـه 610  526 هـزار تـن در سـال 1394 
هـزار تـن در سـال 1397 گردیـده اسـت 
و بـه منظـور ارتقـاء سـطح مدیریـت تولید 
شـیر خـام، اسـتان فـارس بـرای اولیـن بار 
کارت  سـامانه   1395 سـال  از  کشـور  در 
هوشـمند شـیر بـا قابلیـت ثبـت تراکنـش 
کل شـیر خـام تولیـدی اسـتان بـه صورت 

آنالیـن را راه انـدازی نمـوده اسـت. 

تلقیح ۲6 هزار راس گاوهای دورگ و بومی استان فارس
با اسپرم نژاد دو منظوره سیمنتال

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: در فاز دوم طرح مدیریت هوشـمند 
کارت شـیر خـام، واحدهـای لبنـی کوچـک اسـتان کـه 
شـامل ماسـت بندی هـا و بسـتنی بندی ها اسـت تحت 

پوشـش مدیریـت جامـع این طـرح قـرار می گیرند.
تولیـدات  بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـید  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان 
عبدالـه جزایـری افـزود: در حـال حاضـر اکثـر گاوداران 
صنعتـی و سـنتی، مراکـز جمـع آوری و حمـل کنندگان 
خـام  شـیر  هوشـمند  کارت  دارای  اسـتان  خـام  شـیر 
در  را  خـود  خـام  شـیر  مبـادالت  تراکنـش  و  هسـتند 
سـامانه ثبـت می نماینـد. وی تصریـح کـرد: بـر اسـاس 
برنامه ریـزی بلنـد مـدت صـورت پذیرفتـه کـه فـاز اول 
بـه مقصـد  تبـادل شـیر خـام  تراکنش هـای  ثبـت  آن 
کارخانه هـای بـزرگ لبنـی اسـتان مـد نظر قـرار گرفته 
و در فـاز دوم ثبـت تراکنش هـای تبـادل شـیر خـام بـه 
مقصـد واحدهـای لبنـی کوچـک کـه مربوط به ماسـت 
بندی هـا و بسـتنی بندی هـا اسـت و فـاز سـوم آن هـم 
ثبـت تراکنش هـا پـس از ملـی شـدن در سـطح کشـور 
اسـت. ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـا توجه به 

اجـرای موفق فـاز اول این طـرح از اول دی ماه عملیات 
اجرائـی فـاز دوم بـا ارتقاء نـرم افزار مربوطه بـا همکاری 
و  بندی هـا  ماسـت  صنـف  و  دامپـروری  تشـکل های 

بسـتنی بندی هـا وارد عملیـات اجرایـی می گـردد. 
وی اظهـار کـرد: داشـتن آمـار دقیـق تولیـد شـیر خـام، 
رصـد تبادالت شـیر خام بیـن دامداران، حمـل کنندگان، 
مرکـز جمـع آوری وکارخانجـات لبنی در سـطح اسـتان 
مناسـب  برنامه ریـزی  ملـی،  موافقـت  صـورت  در  و 
بـر  نهاده هـا  توزیـع  بهبـود  خـام،  شـیر  تولیـد  جهـت 
اسـاس تراکنش هـای شـیر خـام، بـرآورد نیـاز مناسـب 
تـر نهاده هـای دامـی، توزیـع یارانـه هدفمنـد براسـاس 
تراکنش هـای شـیر خـام و افزایـش قابلیـت تصمیم هـا 
و تحلیل هـای مدیریتـی بـا داشـتن اطالعـات و آمـار 
تراکنش هـای شـیر خام به صـورت لحظـه ای )آنالین( 
از جملـه مزایـای وجود سـامانه مدیریت هوشـمند کارت 
شـیر اسـت. جزایـری بیـان کـرد: در حـال حاضـر حدود 
11 دامـدار، 277 نفـر حمـل کننـدگان شـیر خـام، 138 
مرکـز جمـع آوری و 50 کارخانجـات لبنـی در این طرح 
ثبـت نـام کـرده انـد کـه ایـن تعـداد روزانـه در حـال 

اسـت.  افزایش 

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح مدیریت هوشمند
تامین گوشت مرغ کارت شیر خام استان فارس

پایان سال
جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی فـارس در کارگـروه تامیـن گوشـت مرغ 
اسـتان گفـت: ضرورت و حساسـیت موضـوع جوجه 
ریـزی مورد نیـاز جهت تولیـد و تامین گوشـت مرغ 
برنامه هـای مهـم  از  پایانـی سـال  ایـام  کافـی در 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید 
عبدالـه جزایـری افـزود: در حال حاضر خوشـبختانه 
و  ندارنـد  نهاده هـا  تامیـن  در  مشـکلی  مرغـداران 
نشـان  گذشـته  سـال های  تجربیـات  از  اسـتفاده 
دهنـده ضـرورت جوجـه ریـزی موثـر از تاریـخ 25 

دی مـاه تـا 25 بهمـن ماه شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: جوجـه ریزی 
دی مـاه تاکنـون بیش از نیاز اسـتان بـوده و با توجه 
بـه کاهـش مصـرف مـرغ در اسـتان برنامه ریـزی 
شـده از طریـق مدیریـت پشـتیبانی امـور دام گام 
موثـری در خریـد و ذخیره سـازی مرغ مـازاد جهت 

پایان سـال برداشـته شـود.
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مدیـر امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: طـرح مدیریت 
تولیـد مثـل دام سـبک در اسـتان فـارس در حـال اجرا اسـت.

جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید حبیب اله سـاجدی افـزود: پـرورش و نگهداری 
گوسـفند و بز در سـطح اسـتان به دالیـل مختلف اقتصـادی، اقلیمـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و آموزشـی بیشـتر بـه صـورت سـنتی صـورت گرفتـه بـه نحـوی که 

تولیـد مثـل و زایـش گوسـفند در اغلـب زمان هـای سـال پراکنـده اسـت.
وی بیـان کـرد: ایـن پراکندگـی در میـزان هزینـه و درآمـد دامـداران تأثیـر بـه 
سـزایی داشـته بـه نحـوی که بـه دلیل تولیـد بره های بـا وزن و سـنین مختلف، 
برنامه ریـزی مدونـی بـرای اجـرای مدیریـت تغذیـه و جیـره نویسـی بـرای این 
گونـه دامـداران میسـر نبـوده همچنیـن به واسـطه قرارگیـری دام های با سـنین 
مختلـف در کنـار همدیگـر، رعایت مسـایل بهداشـتی بـه طور صحیح با مشـکل 

مواجـه خواهـد بود.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: با اجرای طـرح مدیریت تولیـد مثل، فحلی 
دام هـای سـبک هـم زمـان شـده و نتیجتـًا بره هـا و بزغاله هـای هم سـن و هم 
وزن حاصـل می گـردد کـه عـالوه بر امـکان اجرای مدیریـت تغذیـه مطلوب در 
پـرورش و نگهـداری حیوانـات مولـد و بـره و بزغاله ها و همچنین امـکان کنترل 
بهداشـتی مناسـب دام هـا، امـکان برنامه ریـزی بـرای تولیـد بـره و بزغاله هـا بر 
اسـاس نیـاز بازار و متناسـب بـا قیمت مطلوب بـرای فروش نیز فراهـم می گردد. 
وی تصریـح کـرد: بـه عبارت دیگـر، با اجـرای این طـرح، دامـدار می تواند زمان 

تولـد بـره و بزغاله هـا را تعییـن نمـوده و بر اسـاس آن زمان فـروش دام پرواری 
خـود را بر اسـاس شـرایط بازار تعییـن نماید.

سـاجدی تاکیـد کـرد: هـدف از اجـرای طـرح مدیریـت تولیـد مثـل دام سـبک 
افزایـش کمـی، کیفـی و تولیـد پایـدار در زمینـه تولیـد گوشـت گوسـفند و بز از 
طریـق برنامه ریـزی بـرای تولیـد هدایـت شـده در واحدهای پرورش گوسـفند و 
بـز و همچنیـن انتقـال دانش فنـی، یافته هـای تحقیقاتی و فناوری هـای نوین در 

زمینـه تولیـد مثـل، اصـالح نـژاد و تغذیـه در ایـن گونه واحدها اسـت.

اجرای طرح مدیریت تولید مثل دام سبک

مدیـر امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: طـرح اسـتفاده از انرژی خورشـیدی 
در واحدهـای گاوداری صنعتـی فـارس در حـال 

اسـت. اجرا 
بـه گزارش روابـط عمومی معاونت بهبـود تولیدات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان 
سـید حبیب اله سـاجدی افـزود: با توجه بـه اینکه 

اجـرای ایـن طـرح در واحدهـای گاوداری صنعتی 
شـیری در سطح 3 شهرستان مرودشـت، بوانات و 
اقلیـد از محـل اعتبـارات اسـتانی کمک های فنی 

اعتبـاری به اجرا گذاشـته می شـود.
آب  تامیـن  را  طـرح  ایـن  اجـرای  از  هـدف  وی 
از  شـیری  گاوداری  واحدهـای  نیـاز  مـورد  گـرم 
طریـق فـن آوری خورشـیدی بیان داشـت و بیان 

کـرد: بـا توجـه بـه سـابقه موفـق ایـن طـرح در 
می تـوان  شـیری  صنعتـی  گاوداری هـای  واحـد 
مصـرف سـوخت را تـا 60درصـد کاهـش دهیـم 
کـه اثـر مطلوبـی بـر حفظ محیـط زیسـت منطقه 

می گـذارد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه 
بـه تاثیـر مطلـوب اجـرای ایـن طـرح در کاهـش 
هزینه هـای تولید شـیرخام و گوشـت قرمـز انتظار 
مـی رود بـا برنامه ریـزی و پیگیری هـای کـه در 
سـال جـاری در دسـت اقـدام اسـت بتـوان جهت 
توسـعه و ترویـج انجـام ایـن طـرح در سـال های 

آتـی اعتبـارات بیشـتری در نظـر گرفتـه شـود.

اجرای طرح استفاده از انرژی خورشیدی
در واحدهای گاوداری صنعتی فارس
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
در اتـاق گفتمـان دام و طیـور اسـتان فـارس گفـت: 
خریـد نهـاده از طریـق سـامانه بـازارگاه نهاده هـای 

کشـاورزی الزامـی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی افـزود: نظـر 
بـه اهمیـت مدیریـت و برنامـه ریـزی فرآیندهـای 
تولیـد، تامیـن، حمـل و نقل، ذخیـره سـازی و توزیع 
محصوالت اسـتراتژیک کشـاورزی، سـامانه بـازارگاه 
نهـاده هـای کشـاورزی بـا همـکاری و هماهنگـی 
وزارت جهاد کشـاورزی طراحی و پیاده سـازی شـده 

ست.  ا
وی بیـان کـرد: اسـتراتژی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در بخـش امـور دام و طیـور افزایـش 
ضریـب نفـوذ دانـش در واحدهـای تولیـدی دامداری 
و مرغـداری و همچنیـن افزایـش بهـره وری در این 

واحدهـای تولیدی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه 
تولیـدات دامـی دارای مقـام 4 کشـور، در باغبانـی 

رتبـه اول کشـور و در زراعـت رتبه 2 هسـتیم، خاطر 
نشـان کرد: بایسـتی بـا عمل به اسـتراتژی سـازمان 
در زمینـه امـور دام رتبـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در حـوزه دام در کشـور ارتقـاء یابـد.

وی تصریـح کـرد: بایسـتی در صدا و سـیما در زمینه 
تولیـد و فـرآوری شـیر از افـراد آگاه و مطلع اسـتفاده 
تشـویش  سـبب  اشـتباه  کارشناسـی  بـا  کـه  شـود 
و اضطـراب مـردم نشـود و اتحادیـه صنایـع لبنـی 
بایسـتی بـا همکاری دانشـکده کشـاورزی با درسـت 
کـردن تیـزر نسـبت بـه ترغیب مـردم برای اسـتفاده 
از شـیر و عدم وجود سـم در شـیر تولیدی در کشـور 

نمایند. اقـدام 
قاسـمی تاکیـد کـرد: بـا شناسـنامه دار کـردن دام ها 
از قاچـاق دام جلوگیری شـده اسـت و اجرای سـامانه 
کارت شـیر اقـدام بسـیار خوبـی بـوده اسـت کـه بـا 
همـکاری خـود اتحادیـه هـا انجـام شـده و در سـال 

1394 توسـط وزیـر وقـت رونمایی شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: مـا در زنجیـره تولیـد شـیر یـک 
فاصلـه 2 ماهـه داریـم که گـردش پولی انجـام نمی 
شـود کـه مـی تـوان بـا همـکاری صنـدوق توسـعه 
حمایـت از بخـش کشـاورزی ایـن نقیصـه را برطرف 
کـرد و یـا در این مـدت نهاده ها به صـورت اعتباری 

در اختیـار بهـره بـرداران قـرار گیرد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اظهار 
کـرد: تقویـت صنعت زنبـورداری برای ما بسـیار مهم 
اسـت زیـرا کـه اسـتان فـارس رتبـه اول را در زمینه 
وسـعت جنـگل هـای کشـور در اختیـار دارد و نقـش 

عظیـم زنبـور عسـل در حفـظ فلـور گیاهـی جنـگل 
هـا، مراتـع و محیـط زیسـت و افزایـش محصـوالت 
کشـاورزی اسـت و زنبـور عسـل عـالوه بـر گـرده 
افشـانی گیاهـان که در حقیقـت از این راه بیشـترین 
اسـتفاده را بـه انسـان مـی رسـاند بـه واسـطه تولید 
محصوالتـی مثل عسـل، مـوم، بره مـوم و ژله رویال 
در صنعـت زنبورداری و بسـیاری از صنایع دیگر مثل 
صنایع دارو سـازی، آرایشـی، شـمع سـازی، نساجی، 
کاغـذ سـازی، چـرم سـازی و غیـره نقـش دارد کـه 
بایسـتی از ایـن مهـم به نحـو مطلوب اسـتفاده نمود.
وی اذعـان کـرد: اتحادیه مرغداران بایسـتی کما فی 
سـابق نسـبت بـه جوجه ریـزی ادامه دهد و بایسـتی 
مشـکل جوجـه ریـزی مرغـداران حـل شـود و بنگاه 
هـای راکـد نیمـه فعـال در سـطح اسـتان فـارس بـا 
راه انـدازی کلینیـک عارضـه یابی در حال شناسـایی 
آسـیب و رفـع مشـکل ایـن گونـه واحدها هسـتیم تا 

به راه اندازی مجدد آن ها کمک کنیم. 
در ادامـه ایـن جلسـه معـاون بهبـود تولیـدات دامـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: هدف 
نهـاده هـای کشـاورزی  بـازارگاه  ایجـاد سـامانه  از 
جلوگیـری از توزیـع نامناسـب نهاده هـای کشـاورزی 
و تثبیـت قیمـت گـذاری و همچنیـن جلوگیـری از 
واسـطه گـری، جـو، ذرت و کنجالـه سـویا فقـط از 
طریـق ایـن سـامانه انتقـال داده شـده و اطالعـات 
بـه  کننـده  مصـرف  دسـت  بـه  رسـیدن  تـا  نهـاده 
صـورت دقیـق ثبـت خواهـد شـد و رصـد و پایـش 
تمـام خدمـات ارایـه شـده از مرحلـه تأمیـن، حمل و 

در اتاق گفتمان دام و طیور استان فارس مطرح شد؛

الزامی شدن خرید نهاده از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس32
شماره 57 - دی مــاه 1398

نقـل تـا مصـرف نهاده هـا اسـت.
سـید عبدالـه جزایـری افـزود: کاربـران تعریـف شـده 
درسـامانه بازارگاه نهاده های کشـاورزی شـامل: کاربر 
کاربـران  بـازرگان،  کاربـر  کشـاورزی،  بانـک  شـعبه 
وزارت  سـتاد  دو سـطح  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
و اسـتان، کاربـر بازاریـاب و کاربـر خریـدار) دامـدار، 
مرغـدار، کارخانجـات خـوراک دام و طیـور و آبزیـان، 

اتحادیـه هـا، تعاونـی هـا و عوامـل خریـد( اسـت.
وی بیـان کـرد: شناسـه یکتـا، یـک عـدد 12 رقمـی 
اسـت کـه پـس از ثبـت اطالعات واحـد تولیـدی اعم 
از نـوع فعالیـت، ظرفیـت، مـکان و غیـره )دامـداری، 
مرغـداری و کارخانـه خـوراک دام( توسـط کاربـران 
قابـل  سـماصط  و  تریـس  هـای  سـامانه  از  مربـوط 

دریافـت اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: خریـد نهاده های 
کشـاورزی فقـط از طریق سـامانه بـازارگاه نهاده های 
کشـاورزی صـورت مـی پذیـرد و بایسـتی دامـداران، 
مرغـداران و کارخانجـات امـور دام نسـبت بـه اخـذ 
شناسـه یکتـا بـه منظور ثبت نام در سـامانه بـازارگاه و 
تایید حسـاب در شـعب بانک کشـاورزی اقـدام نمایند.

در ادامـه مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفت: 
از هـر اقدامـی کـه موجب افزایـش کیفیت بهداشـت 
اسـتقبال  باشـد  طیـور  و  دام  جمعیـت  سـالمت  و 

می کنیم. 
یعقـوب مهنـدس بـا بیـان اینکـه هویـت گـذاری در 
جلوگیـری از قاچـاق آن و کنتـرل عوامـل بیمـاری زا 

بسـیار موثر خواهـد بود، افـزود: ورود دام بی هویت از 
خـارج کشـور به لحـاظ انتشـار عوامل بیمـاری زا می 
توانـد بخش وسـیعی از مناطق و جمعیـت دام و طیور 
کشـور را درگیـر بیمـاری و خسـارات جبـران ناپذیری 

را بـه صنعـت دامپـروری وارد کند.
وی بیـان کـرد: دوره آموزشـی جهـت بیمـاری تـب 
برفکـی بـرای دامداران برگزار شـده اسـت و بایسـتی 
در  خطرنـاک  بیمـاری  ایـن  مشـاهده  بـا  دامـداران 
اسـرع وقت بـا هماهنگی اداره دامپزشـکی نسـبت به 

واکسیناسـیون دام خـود اقـدام نماینـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: وجود سـم در 
شـیر و محصـوالت لبنـی این اسـتان شـایعه اسـت و 
عمـوم جامعـه مـی تواننـد بـا خیالـی آسـوده نسـبت 
بـه خریـد و مصـرف ایـن محصـوالت اقـدام کننـد و 
کارشناسـان اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـر 
تمامـی قسـمت هـای واحـد هـای گاوداری شـیری 
ماننـد تامیـن نهـاده هـای دامـی، تعلیف، بهداشـت و 

درمـان و نیـز شیردوشـی نظـارت دارنـد.
در ادامـه این جلسـه نمایندگان اتحادیـه های مختلف 
دام و طیـور اسـتان فـارس به بیان دیدگاه ها، مسـائل 

و مشـکالت خود پرداختند.

ابریشـم  کـرم  و  زنبورعسـل  طیـور،  امـور  مدیـر 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: پیش 
بینـی مـی شـود در سـال جاری میـزان تولیـد تخم 
مـرغ مرغـداری هـای تخمگذار اسـتان بـه بیش از 

پنجـاه و شـش هـزار و 500 تـن برسـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، علی 
رسـتگار افـزود: در راسـتای ارتقـای سـطح علمـی 
کارشناسـان و بهـره بـرداران واحـد مـرغ تخمگذار 

اسـتان بـا موضـوع علـل افـت تولیـد در واحدهـای 
مرغـداری کـه شـامل بررسـی انـواع اسـترس ها از 
جملـه؛ تغییـرات جیـره ای، قطعی آب و ایجاد سـرو 
صـدا در واحد هـای مرغداری تخمگذار اسـتان می 
شـود و با توجـه به برگـزاری کارگاه های آموزشـی 
در طـول سـال جـاری و اصـالح سـاختار نـاوگان 
تجهیزاتـی واحدهـای موجـود و همچنیـن سـامان 
دهـی آن هـا پیـش بینـی می شـود که ایـن میزان 
وشـش هـزار و 500 تن برسـد.تولیـد تـا پایـان سـال جـاری بـه بیـش از پنجـاه 

تعـداد  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
واحـد   56 تخمگـذار  مـرغ  موجـود  واحدهـای 
تعـداد  و  قطعـه  چهارمیلیـون  حـدود  ظرفیـت  بـه 
واحدهـای پـرورش پولـت 12 واحـد بـه ظرفیـت 
700 هـزار قطعه اسـت با وجـود اینکه میـزان تولید 
تخـم مـرغ در سـال 1397 پنجـاه و سـه هـزار تن 
بـوده اسـت پیـش بینی می شـود در سـال جاری به 

پنجـاه و شـش هـزار و 500 تـن برسـد.
وی بیـان کـرد: سـرانه نیـاز تخم مرغ اسـتان پنجاه 
و چهـار هـزار تن اسـت لذا سـه هزار تـن تخم مرغ 
مـازاد بـر مصـرف تولیـد در اسـتان خواهیم داشـت 
کـه مـازاد تولیـد تخم مـرغ به اسـتان هـای مجاور 
شـامل: بوشـهر، هرمزگان، کهگیلویـه و بویراحمد و 

... صـادر می شـود. 

افزایش تولید تخم مرغ در واحدهای مرغداری تخمگذار استان فارس
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مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: کارگاه آموزشـی انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی تحـت عنـوان “مدیریت 
آبیـاری و تغذیـه باغـات پسـته “بـا همکاری اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و 
کشـاورزی شـیراز، شـرکت باتاب مبین سـبز آرکا و مدیریـت هماهنگی ترویج 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در محل اتـاق بازرگانی شـیراز برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید رضـا ابراهیمی افـزود: ایـن کارگاه یک 
روزه کـه بـا حضـور بهره بـرداران و کارشناسـان شهرسـتان های سروسـتان، 
نـی ریـز، آباده، مرودشـت، ارسـنجان، اسـتهبان، خرامه، شـیراز و کـوار حضور 
داشـتند صداقتـی، عضـو هیئـت علمی پژوهشـکده پسـته کشـور، در دو نوبـت 
صبـح و عصـر به بیـان مباحثـی از جملـه مدیریت آبیـاری درختان پسـته، نیاز 
آبـی درختـان پسـته، تنـش خشـکی و راه کارهـای مقابلـه بـا آن پرداخـت و 
پرسـش و پاسـخ شـرکت نمودند.در ادامـه بهره بـرداران و کارشناسـان ضمـن بیـان تجربیـات خـود، در جلسـه 

برگزاری کارگاه آموزشی “ مدیریت آبیاری و تغذیه باغات پسته “

جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
اسـتان فـارس گفـت: وجـود سـم در  کشـاورزی 
شـیر و محصـوالت لبنی این اسـتان شـایعه اسـت 
و عمـوم جامعـه می توانند با خیالی آسـوده نسـبت 
بـه خریـد و مصرف ایـن محصـوالت اقـدام کنند.

سـیدعبداهلل  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جزایـری تصریـح کرد: روز شـنبه بیسـت و هشـتم 
دی مـاه، کارشـناس مهمان در برنامه "سـالم صبح 
بخیر" شـبکه سه صدا و سـیمای جمهوری اسالمی 

ایـران ادعـا کـرد کـه شـیرهای خـام مصرفـی در 
صنایـع لبنـی آلوده به سـم آفالتوکسـین اسـت که 

ایـن امـر پایه و اسـاس علمی نـدارد.
در  نظـر  اظهـار  هرگونـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خصـوص موضوعـات مربـوط بـه سـالمت مـواد 
امنیـت  زمینـه  در  باالیـی  حساسـیت  از  غذایـی 
غذایـی برخـوردار اسـت و امـکان تحـت الشـعاع 
افـزود:  را دارد،  تولیـدات دامـی کشـور  قـراردادن 
ایـن اظهـار نظرها بایـد دارای مبانی علمـی بوده و 

از مسـتندات الزم برخـوردار باشـد و در نهایـت بـه 
تاییـد مراجـع ذی صـالح و متولیـان قانونی برسـد 
کـه متاسـفانه این امـر در تولید برنامه سـالم صبح 

بـه خیـر رعایـت نشـده اسـت.
جزایـری ابراز کـرد: نظارت بر تمامی قسـمت های 
واحـد هـای گاوداری شـیری ماننـد تامیـن نهـاده 
نیـز  و  درمـان  و  بهداشـت  تعلیـف،  دامـی،  هـای 
شیردوشـی تحـت نظـارت دقیـق کارشناسـان فنی 

دامپـروری و دامپزشـکان انجـام مـی شـود.
بـه گفتـه وی، عملیـات جمـع آوری شـیر توسـط 
مراکـز مجـاز و قانونی و با نظارت کارشناسـان فنی 
و بـه وسـیله تجهیـزات بهداشـتی انجـام و سـپس 
توسـط دسـتگاه های مخصوص آزمون هـای ویژه 

انجـام مـی گیرد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در انتهـای ایـن 
مسـیر کارخانـه هـای شـیر و فـرآورده هـای لبنی 
زمـان تحویـل گرفتـن شـیرخام، بـار میکروبـی و 
سـموم موجـود در شـیر خام را بررسـی کـرده و در 
زمـان فـرآوری آن. اسـتانداردها و پروتـکل هـای 
بهداشـتی کشـوری و جهانـی را به منظـور مصرف 
داخلـی و خارجـی جهـت صـادرات محصـوالت به 
کشـورهای مختلـف را مـورد توجه قرار مـی دهند.

جزایـری تاکیـد کـرد: اظهـارات موهوم در شـرایط 
خـاص کنونـی کشـور چـه بـه صـورت عامدانـه یا 
سـهوی به نفـع تولیدکننـدگان شـیر و محصوالت 
لبنـی و همچنیـن مصـرف کننـدگان نخواهـد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

وجود سم در محصوالت لبنی فارس صحت ندارد
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اخذ پروانه بهداشتی، بهره برداری
و تولید خاویار ماهیان پرورشی خاویاری و 

تخم ماهی قزل آال توسط یکی از شرکت های 
آبزی پروری فارس

مدیـر شـیالت و امـور آبزیان سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
از شـرکت های آبـزی پـروری  یکـی 
بـه  موفـق  جـاری  سـال  در  فـارس، 
بهـره  بهداشـتی،  پروانـه  دریافـت 
بـرداری و تولید دو محصـول جدید در 
صنعـت عمـل آوری و فـرآوری آبزیان 

ید.  گرد
روابـط عمومی مدیریـت  بـه گـزارش 
سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیالت 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی 
فالحـی افـزود: ایـن واحـد صنعتی در 
آخریـن اطالعیـه منتشـر شـده خـود از تولید این محصـوالت جدید بـا عناوین 
خاویـار ماهیـان پرورشـی خاویـاری و تخـم ماهـی قـزل آال خبـر داده اسـت.

وی بیـان کـرد: شـرکت یادشـده در زمینـه عمـل آوری و بسـته بنـدی انـواع 
ماهـی و میگـو بـا نام تجـاری ماهیک و پرفیش بـا ظرفیت تولید سـاالنه 780 

تـن در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز فعالیـت می نماید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: این شـرکت با شـناخت فضـای موجود و 
بررسـی نیازهـای مشـتری بـرای اولین بار در اسـتان اقـدام به فـرآوری خاویار 
ماهیـان پرورشـی خاویـاری و تخـم ماهـی قـزل آال نموده اسـت کـه این امر 
می توانـد ضمـن کاهـش دغدغـه تولیـد کننـدگان ماهـی خاویـاری، سـبب 

افزایـش بهـره وری مـزارع پـرورش ماهی قـزل آال گردد. 
وی بیـان کـرد: تخـم ماهـی قـزل آال حـاوی مقادیـر باالیـی از پروتئین های 
قابـل هضـم، اسـیدهای چـرب امـگا 3، ویتامین هـای A، B، D،E و همچنین 
حـاوی مـواد معدنـی ماننـد فسـفر، کلسـیم و آهـن اسـت و عـالوه بـر تامیـن 
طعـم  چشـیدن  لـذت  می توانـد  غذایـی،  چرخـه  در  الزم  حیوانـی  پروتئیـن 

خاویـاری لذیـذ و درعیـن حـال بسـیار ارزان تـر را تحقـق بخشـد.
فالحـی یـادآور شـد: در فـرآوری خاویـار حاصـل از قـزل آال هماننـد خاویـار 

ماهیـان خاویـاری از آب نمـک اشـباع شـده اسـتفاده می شـود.

تخصیص کمک های بالعوض و 
تسهیالت ارزان قیمت به مزارع پرورش ماهي

خسارت دیده از سیل فروردین ماه 9۸
مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
تخصیـص کمک هـای بالعـوض و تسـهیالت ارزان قیمـت به سـیل زدگان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، علـی فالحی گفت: بر اثر سـیل فروردیـن ماه 98، 
تعـدادی از مـزارع آبـزی پـروری اسـتان دچار خسـارت شـدند که بـه منظور 
حمایـت، گـزارش خسـارات وارده جهـت پیگیری هـای بعـدی بـه مقامـات 

ذیصالح ارسـال شـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: جهـت حمایـت از آسـیب دیـدگان، 
مبلـغ 20355 میلیـون ریـال کمک های نقـدی بالعـوض و 13525 میلیون 
ریـال تسـهیالت ارزان قیمت جمعا بـه مبلغ 33880 میلیـون ریال تخصیص 
یافتـه اسـت کـه بـا نظـارت فرمانـداری شهرسـتان مربوطـه و بـر اسـاس 
دسـتورالعمل هاي موجـود نسـبت بـه اختصـاص ارقـام تسـهیالت سـیل و 

کمک هـاي بالعـوض اقـدام الزم صـورت پذیرفـت.

اخذ کد » IR « توسط شرکت آبزی پروران 
فارس زاگرس جنوبی

مدیـر شـیالت و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
شـرکت آبـزی پـروران فـارس زاگـرس جنوبـی، موفـق بـه دریافـت اخـذ 

گواهینامـه سـالمت تولیـدات کـد IR شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علی فالحـی افزود: ایـن واحد صنعتی بـا ظرفیت 
تولیـد سـاالنه 780 تـن انـواع ماهـی و میگـوی عمـل آوری و بسـته بنـدی 
شـده بـا نام تجـاری ماهیـک و پرفیـش، تنهـا واحد صنایع شـیالتی اسـتان 
GMP، HAC�  اسـت که پس از اسـتقرار اسـتانداردهای بهداشـتی بین المللی

CP، ISO 22000 و در بازدیدهـا و ممیزی هـای انجـام شـده توسـط شـبکه 

و اداره کل دامپزشـکی اسـتان و انطبـاق شـرایط های فنی و بهداشـتی مورد 
نظـر، موفـق بـه دریافت کد IR شـده اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از آنجـا کـه تجـارت و ورود بـه بازار 
جهانـی مسـتلزم تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت و رعایـت اصول بهداشـتی و 
منطبـق بـا اسـتانداردهای کشـورهای مقصد اسـت بنابراین کـد IR به عنوان 
یـک کـد بیـن المللی اسـت کـه صنایع تولیـدی بـرای صـادرات محصوالت 

خـود بـه کشـورهای دیگر نیازمنـد دریافـت این کد هسـتند.
وی تصریـح کـرد: در واقـع منظـور از کـد »IR« این اسـت که واحـد تولیدی 
دارنـده کـد مذکـور قابلیت رقابـت بـا واحدهای صنعتـی مطلوب و پیشـرفته 

جهـان بـرای تولید محصول سـالم و صـادرات را دارد. 
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سرپرسـت مدیریـت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: نظـارت بر اراضـی واگـذاری جهت 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی یکـی از 

مهم تریـن وظایـف اصلـی ایـن مدیریت اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور اراضی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود باصـری افزود: از 
مجمـوع 8 پرونـده واصلـه بـه دبیرخانه هیات کـه بیش از 
204 هکتـار از اراضـی اسـتان را شـامل می شـود، 3 مورد 
از طرح هـا مـورد تاییـد قرار گرفـت، 4 مـورد تعیین مهلت 

و تمدیـد قـرارداد اجـاره و یـک فقـره فسـخ قـرارداد مورد 
تاییـد اعضای کمیسـیون قـرار گرفت.

وی بیان کرد: جلسـه کمیسـیون مـاده 33 اصالحی قانون 
حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع کشـور به 
اجـرای  جهـت  واگـذاری  اراضـی  بـر  نظـارت  منظـور 
طرح هـای  سـایر  و  دامپـروری  کشـاورزی،  طرح هـای 
غیـر کشـاورزی و تشـخیص تعلل یـا تخلف و عـذر موجه 
مجریـان طرح هـا و تعییـن درصـد عملیـات انجـام شـده 

شـد. برگزار 

سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه منظـور تبیین 
قوانیـن موضـوع واگـذاری و رفع مشـکالت موجود 
و  اهمیـت، ضـرورت  واگـذاری،  در سـامانه جامـع 
پرونده هـای  اطالعـات  ثبـت  مراحـل  پیگیـری 
واگـذاری اراضـی در سـامانه جامـع امـور اراضـی 
بـا حضـور میررجبـی مدیـر کل دفتـر  جلسـه ای 
واگـذاری و موسـوی مشـاور امـور بانـوان سـازمان 
امـور اراضـی کشـور در دفتـر مدیریت امـور اراضی 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود 
باصـری در خصـوص اقدامات انجام شـده در جهت 
مطالبـی  واگـذاری  جامـع  سـامانه  شـدن  اجرایـی 
را ارائـه نمـود و تصریـح کـرد: ثبـت پرونده هـای 
واگـذاری و تغییـر کاربـری اراضی در سـامانه جامع، 
تحـول عظیمـی در بخـش زمیـن اسـتان بـه وجود 
خواهـد آورد، بـه نحـوی کـه رسـیدگی بـه امـور 

مربـوط به اربـاب رجوع و اخـذ عواید دولت 
در کـم تریـن زمـان ممکـن انجام خواهد شـد.

در ادامـه ایـن جلسـه، میررجبـی مدیـر کل دفتـر 
واگـذاری سـازمان امور اراضی کشـور ضمن تشـکر 
از اقدامـات انجام شـده در اسـتان فـارس، تذکراتی 
انجـام  و  مجدانـه  پیگیـری  خصـوص  در  نیـز  را 
طـرف  شـرکت  توسـط  پرونده هـا  ثبـت  مراحـل 

قـرارداد بیـان کـرد.

جهـاد  سـازمان  اراضـی  امـور  مدیریـت  سرپرسـت 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: ضرورت حفـظ کاربری 
اراضـی زراعـی و باغ هـا و حفـظ ظرفیت هـای تولیـد و 
عرصه هـای کشـاورزی با توجه به گسـترش شـهرها و 
شـهرک ها از مهـم ترین وظایـف دسـتگاه های مرتبط 

بـا اراضی اسـت. 
اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، محمود باصری 
افـزود: تشـخیص موارد ضـروری تغییر کاربـری اراضی 

زراعـی و باغ هـا در هـر اسـتان بـه عهـده کمیسـیون 
وی بیـان کـرد:  تبصره یک ماده یک است.  
بـه همیـن منظـور در دی مـاه سـال جـاری از مجمـوع 
64 پرونـده کـه بـه دبیرخانه هیـات واصل شـده بود به 
کلیـه پرونده هـا رسـیدگی و تصمیم گیـری شـد کـه از 
مجمـوع طرح های رسـیدگی شـده، با اجـرای 35 مورد 

از طرح هـا موافقـت بـه عمـل آمـد. 
باصـری خاطـر نشـان کـرد: 9 مـورد از طرح هـا نیـز 
مـورد مخالفـت اعضـای کمیسـیون قرار گرفـت و مقرر 

شـد کـه در خصـوص20 مـورد از طرح هـا نیز 
اسـتعالم از شهرسـتان و بازدیـد مجـدد صـورت 

. پذیرد
کمیسـیون تبصره یک مـاده یک حفـظ کاربری اراضی 
کشـاورزی بـا حضور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
و  راه  مدیـرکل  اسـتان،  اراضـی  امـور  مدیـر  فـارس، 
شهرسـازی، مدیـر کل حفاظـت محیط زیسـت و یـک 
نفـر نماینـده اسـتانداری در سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس برگزار شـد.

سرپرسـت مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
تفاهـم نامـه واگذاری اراضی کشـاورزی به زنان عشـایری سرپرسـت خانـواده و فارغ 

التحصیـالن زن عشـایری در اسـتان فـارس منعقد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری افـزود: تفاهـم نامـه مذکـور بـا هـدف اسـتعدادیابی اراضی 
قابـل واگـذاری بـه زنان عشـایر سرپرسـت خانـوار و فـارغ التحصیالن زنان عشـایر و 
اسـتفاده از ظرفیـت امـور عشـایر در بحـث ترویجی حفـظ کاربری اراضی کشـاورزی 

طـرح موضـوع گردید.
تفاهـم نامـه واگـذاری اراضـی بـه زنـان عشـایری سرپرسـت خانـواده و فـارغ 

التحصیـالن زن عشـایری در اسـتان فـارس بـا حضـور میـر رجبـی مدیـر کل دفتـر 
واگـذاری سـازمان امـور اراضـی کشـور، موسـوی مشـاور امـور بانـوان سـازمان امور 
اراضـی کشـور، بهرامی مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان، باصـری سرپرسـت مدیریـت 
امـور اراضـی اسـتان و منتصـری مدیر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان منعقد 

. شد

اقدامات دبیرخانه هیات نظارت ماده 33

برگزاری جلسه سامانه جامع امور اراضی

برگزاری کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ کاربری اراضی کشاورزی

واگذاری اراضی به زنان عشایری سرپرست خانوار
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رئیس دفتر محیط زیسـت و سـالمت 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  غـذا 
اسـتان فـارس گفت: مدیـر کل گروه 
در  غـذا  سـالمت  و  زیسـت  محیـط 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـه منظـور 
گـروه  فعالیت هـای  رونـد  بررسـی 
محیط زیسـت و سـالمت غذا در این 
گلخانه هـای  از  بازدیـد  و  سـازمان 
اسـتان فـارس به این اسـتان عزیمت 

. د کر
عمومی دفتـر  روابـط  گـزارش  بـه 
در  غـذا  سـالمت  و  زیسـت  محیـط 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
غیاثـی  مهـدی  محمـد  فـارس، 
افـزود: رونـد اجـرای امور مربـوط به 
استانداردسـازی و تولیـد محصـوالت 
پسـاب،  وضعیـت  شـده،  گواهـی 
همچنیـن  و  شـاخص ها  پسـماند، 
پیشـنهادات  و  مشـکالت  مسـائل، 
حضـور  بـا  محیط زیسـت  گـروه 
محیـط  گـروه  کل  مدیـر  سـعادت 
وزارت  در  غـذا  سـالمت  و  زیسـت 
بررسـی  سـازمان  کشـاورزی  جهـاد 

شـد. 
خصـوص  در  کـرد:  بیـان  وی 

بحـث  در  فـارس  بـودن  پیشـرو 
شـده،  گواهـی  محصـوالت  تولیـد 
تولیـد  زمینـه  در  موافقتنامـه  تهیـه 
محصـوالت گواهـی شـده و ارگانیک 
در فـارس، لـزوم پیگیـری اعتبـارات، 
ابـالغ وزیر جهاد کشـاورزی در زمینه 
هماهنگـی بـا دفاتر محیط زیسـت و 
سـالمت غـذا در کلیـه مـوارد مرتبط 
بـا اسـتاندارد و سـالمت غـذا، ابـالغ 
تبصـره بنـد الـف مـاده 18 و لـزوم 
تعریف سـرفصل محصـوالت گواهی 
شـده در سـامانه سـیتا، تخفیـف 20 
درصـد حـق بیمـه سـهم بیمـه گـذار 
و  شـده  گواهـی  محصـوالت  بـرای 
ارگانیـک، توافـق بـا وزیـر کار مبنـی 
توسـعه  تسـهیالت  از  اسـتفاده  بـر 
روسـتایی جهـت تولیـد محصـوالت 
گواهـی شـده، عدم امـکان تخصیص 
همـکاری  جدیـد،  اعتبـاری  ردیـف 
اعطـای  زمینـه  در  هولدینگ هـا  بـا 
برنامه ریـزی  معـاون  بـا  تسـهیالت 
جهـاد  سـازمان  اقتصـادی  امـور  و 
و  بحـث  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 

تبـادل نظـر شـد. 
این مقام مسـئول افـزود: برنامه های 

منظـم  تشـکیل  سـبز،  مدیریـت 
کمیته هـای فنـی، مهندسـی مجـدد 
فعالیت هـا،  پلـن  اکشـن  فرآیندهـا، 
مشـکل هزینـه کرد بـا اسـناد خزانه، 
بـه  اسـتان ها  برنامه هـای  ارائـه 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و 
پیگیـری بحث یـک درصـد اعتبارات 
و برنامه ریـزی جهـت اعطـای ایـن 

فعـال  اسـتان های  بـه  اعتبـارات 
از جملـه مباحثـی بـود کـه در ایـن 
نشسـت بـا معـاون توسـعه مدیریـت 
منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی  و 
اسـتان فـارس بحـث و تبـادل نظـر 

. شد
ادامـه  در  کـرد:  اظهـار  غیاثـی 
کل  مدیـر  جلسـات  ایـن  برگـزاری 
سـالمت  و  زیسـت  محیـط  گـروه 
از  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  در  غـذا 
و  سـپیدان  شهرسـتان  گلخانه هـای 
آن  فعالیـت مدیـران کنتـرل کیفـی 

آورد. عمـل  بـه  بازدیـد 

بازدید مدیر کل گروه محیط زیست
و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی

از گلخانه های فارس

مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: اسـتان فـارس پیشـرو در تعییـن و صحـت سـنجی سـطوح مجهـز بـه 

سـامانه های نویـن آبیـاری بـا کمـک نـرم افـزار GIS در کشـور شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، امیـر اسـالمی با بیـان این مطلـب افزود: اسـتان 
فـارس بـه عنـوان پیشـرو اولیـن گام را در جهـت تعیین و صحت سـنجی سـطوح 

تجهیـز شـده بـه سـامانه آبیـاری با اسـتفاده از نـرم افزار GIS برداشـته اسـت. 
وی تاکیـد کـرد: در ایـن راسـتا 26 هـزار هکتـاراز سـطوح اجـرا شـده مربـوط بـه 
سـنوات قبـل )تـا پایـان سـال 1396( در سیسـتم فـوق الذکـر بارگـذاری گردیـده 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در سـال 1397 بعـد از پایـش و صحـت 
سـنجی بـا نـرم افـزار Google Earth در سیسـتم GIS تقریبـا 90 درصد و سـطح 
اجـرا شـده در سـال 1398 بـه میـزان 50 درصـد از اراضـی اجـرا شـده جانمایـی 

اسـت.  گردیده 
وی بیـان کـرد: بـه طور مسـتمر اطالعات فـوق الذکر جهـت بار گذاری درسـامانه 

تحـت Web بـه معاونـت آب و خاک وزارت جهاد کشـاورزی ارسـال می گردد.

فارس پیشرو در تعیین و صحت سنجی سطوح مجهز به 
سامانه های نوین آبیاری



37 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 57 - دی مــاه 1398

رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سـالمت غـذا در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
دغدغـه  بـه  پاسـخی  شـده  گواهـی  محصـوالت 
مصـرف کننـدگان در زمینـه سـالمت محصـوالت 

غذایـی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت و 
سـالمت غذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، 
محمـد مهـدی غیاثـی بـه رونـد اسـتانی دریافـت 
گواهـی ICM اشـاره و افـزود: بـرای دریافـت ایـن 
گواهـی بایسـتی متقاضی نسـبت به انعقـاد قرارداد 
مدیـران  یـا  و  پزشـکی  گیـاه  کلینیک هـای  بـا 
فرآینـد مدیریـت  اجـرای  و  اقـدام  کنتـرل کیفـی 
کلینیک هـای  نظـارت  تحـت  محصـول  تلفیقـی 
گیـاه پزشـکی و در نهایـت ارسـال نمونه هـا بـه 
آزمایشـگاه های معتمـد اسـتاندارد، سـازمان جهـاد 
)باقیمانـده  آالینده هـا  سـنجش  و  کشـاورزی 
آفتکش هـا، فلـزات سـنگین و نیترات( اقـدام نماید 
و تکمیـل  نتایـج  بـودن  کـه در صـورت منطبـق 
فرم هـای مـورد نیـاز، نشـان اسـتانی ICM توسـط 
پزشـکی  گیـاه  کلینیک هـای  صنفـی  انجمـن 

می گـردد. متقاضیـان صـادر  بـرای 
وی بیـان کـرد: کلیـه اقدامـات صـورت گرفتـه در 
سـال جـاری در این راسـتا منجـر بـه دریافت 118 
نشـان ICM بـا تولیـد 27 هـزار و 13 تـن محصول 
گواهـی شـده گردیـد کـه از نظـر تعـداد بـه ترتیب 
شهرسـتان های ارسـنجان، کوار و خرامه بیشـترین 
دریافـت  اسـتان  در  را   ICM گواهی هـای  تعـداد 

نموده انـد.
ایـن مقـام مسـئول بـه رونـد ملـی دریافـت پروانه 
کاربـرد نشـان حدمجـاز آالینده هـا در محصـوالت 
کـه  تشـویقی  اسـتاندارد  قالـب  در  کشـاورزی 
رسـانی  اطـالع  پایـگاه  در  نـام  ثبـت  شـامل 
 محصـوالت گواهـی شـده و ارگانیـک بـه آدرس
cerganic.maj.ir، انتخـاب مدیـر کنتـرل کیفـی و 

شـرکت بازرسـی اسـت، اشـاره نمود و خاطر نشـان 
کـرد: در ایـن پروسـه پـس از تایید مراکـز خدمات 
جهـاد کشـاورزی و انعقاد قرارداد بـا یکی از مدیران 
کنتـرل کیفـی جهـت نظارت بـر مزارع یـا باغات و 
سـایر سـایت های تولیدی از ابتدا تا زمان برداشـت 
محصـول و انعقـاد قرارداد بـا یکی از شـرکت های 
بازرسـی مـورد تاییـد سـازمان اسـتاندارد، قبـل از 
برداشـت محصـول، نمونـه برداری توسـط شـرکت 
بازرسـی انجـام و نمونه هـا بـه آزمایشـگاه همـکار 
اسـتاندارد و معتمـد سـازمان تحویـل می گـردد که 
در صـورت منطبـق بـودن آزمایشـات و طـرح در 
کمیتـه عالئم، اداره کل اسـتاندارد نسـبت به صدور 

پروانـه اسـتاندارد تشـویقی اقـدام می نماید.
وی تصریـح کـرد: تاکنـون 21 پروانـه اسـتاندارد 

تشـویقی بـا میـزان تولیـد 2503 تن به کشـاورزان 
اسـتان فـارس اعطـا گردیده اسـت که کشـاورزان 
تعـداد  بیشـترین  آبـاده  و  شـیراز  شهرسـتان های 
در  آالینده هـا  حدمجـاز  نشـان  کاربـرد  پروانـه 
را  تشـویقی(  )اسـتاندارد  کشـاورزی  محصـوالت 

دریافـت نمـوده انـد.
غیاثـی یـادآور شـد: بـه طـور کلـی در سـال جاری 
139 فقـره پروانـه و گواهی کاربرد نشـان حد مجاز 
آالینده هـا در محصـوالت کشـاورزی در سـطحی 
معـادل 499 هکتـار و بـا تولید 29 هـزار و 500 تن 

برای کشـاورزان صادر شـده اسـت.

دریافت 139 پروانه و گواهی کاربرد نشان حدمجاز 
آالینده ها در محصوالت کشاورزی

GIS برگزاری کارگاه آموزشی پروژه محور

رئیـس دفتـر فـن آوری هـای نویـن سـازمان 
کارگاه  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
آموزشـی پـروژه محـور GIS بـا حضـور تعـدادی 
از کارشناسـان مدیریـت باغبانـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس در دفتـر فن آوری هـای نویـن 

برگـزاری شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر فن آوری هـای 
نویـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
برگـزاری  از  هـدف  افـزود:  صحرائیـان  حسـین 
ایـن کارگاه آموزشـی مهـارت آموزی اسـتفاده از 
اطلـس باغـات اسـتان فـارس توسـط نـرم افـزار 

GIS اسـت.

وی بیـان کـرد: خروجی های نوآورانـه و متکی بر 
دانـش سـنجش از دور که در دفتـر فن آوری های 
بدنـه  در  بتوانـد  بایسـتی  می شـود  تولیـد  نویـن 

کارشناسـی سـایر بخش های سـازمان در حدی 
ایـده آل مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: نمونه این 
گنـدم،  محصـوالت  تفکیـک  نقشـه  خروجی هـا 
کلـزا، برنـج و نیز اطلس اراضی کشـاورزی اسـت 
کـه بـا همـکاری گسـترده کارشناسـان دفتـر فن 
آوری هـای نویـن، رابطیـن GIS شهرسـتان ها و 
مدیـران تمامی پهنه هـای اسـتان در ایـن دفتـر 
کارشناسـان  توسـط  آن  کاربـرد  و  شـده  تهیـه 
اجرایی مسـتلزم داشـتن مهارت هـای اولیه در کار 
بـا نـرم افزارهـای GIS و Google earth اسـت.
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بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
اسـتان فـارس گفـت: عرضه 
نهاده هـای  فـروش  و 
کشـاورزی باالخـص کنجالـه 
سـویا از ابتـدای دی مـاه، بـه 
از  صرفـًا  و  آنالیـن  صـورت 

طریـق سـامانه بـازارگاه نهاده های کشـاورزی انجام 
. د شـو می 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، صمـد رنجبـری 
تصریـح کـرد: فعـاالن بخـش دام و طیـور از جملـه 
اتحادیه هـا،  حقوقـی،  و  حقیقـی  بهره بـرداران 
عوامـل  سـایر  و  تولیـد  زنجیره هـای  و  تشـکل ها 
توزیـع بـرای خریـد نهاده هـای مـورد نیـاز بایـد در 
سـامانه بـازارگاه نهاده هـای کشـاورزی بـه نشـانی 

شـوند.  ثبت نـام   sps.bki.ir

بـه گفتـه وی؛ تاکنـون 1274 نفـر از فعـاالن بخش 
بـازارگاه  سـامانه  در  فـارس  اسـتان  طیـور  و  دام 

شـدند. عضـو  کشـاورزی  نهاده هـای 
رنجبـری افـزود: در ایـن سـامانه امـکان خریـد بـه 
صـورت نقد، نسـیه، اقسـاط و با تخفیف فراهم شـده 

ست. ا
ایـن مقام مسـئول اظهار کرد: وارد کننـدگان کنجاله 
سـویا موظـف بـه عرضـه از طریق سـامانه بـازارگاه 
هسـتند و خریـداران ایـن نهـاده بـدون واسـطه و با 
را دریافـت  نهـاده  از شـرکت وارد کننـده  سـهولت 
وارد  تومانـی   4200 ارز  بـا  نهـاده  ایـن  می کننـد، 
کشـور می شـود و بایـد مسـتقیما بـه دسـت دامـدار 

. سد بر
نهاده هـای  بـازارگاه  سـامانه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  همـکاری  بـا  کشـاورزی 
و بانـک کشـاورزی تهیـه و اجـرا شـده، یادآورشـد: 
ایـن سـامانه بـا هـدف تسـریع در خریـد و فـروش 
نهاده هـای دامـی، تسـهیل امـور مصـرف کننـدگان 
نامناسـب  توزیـع  از  جلوگیـری  دامـی،  نهاده هـای 
تثبیـت قیمـت و همچنیـن  نهاده هـای کشـاورزی، 
جلوگیـری از واسـطه گـری طراحـی شـده اسـت.

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: از جملـه مزایـای این سـامانه: 
تاییـد دامـدار و یـا مرغـدار بـودن خریـدار بـه طـور 
مرتبـط  سـامانه های  سـایر  طریـق  از  سیسـتمی و 
از جملـه سـامانه مدیریـت جوجـه ریـزی و سـامانه 

دامپزشـکی اسـت. 

الزامی شدن خرید نهاده از طریق سامانه
بازارگاه نهاده های کشاورزی

آغاز طرح آمارگیری هزینه تولید محصوالت عمده زراعی و برنج
سال زراعی 97-98
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تسهیل تسویه بدهی بدهکاران
به شبکه بانکی

مدیـر سـرمایه گـذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: با 
توجـه بـه مفـاد "قانون تسـهیل تسـویه بدهـی بدهـکاران شـبکه بانکی" 
مصوبـه مجلس شـورای اسـالمی که به تائیـد مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام رسـیده اسـت و بـه منظور حمایـت از رونق تولید و تسـهیل تسـویه 
بدهی هـای ریالـی غیـر جـاری تولیدکننـدگان بـه بانک هـا و موسسـات 
اعتبـاری، چنانچـه تسـهیالت گیرندگانی که تمام یا بخشـی از بدهی سـر 
رسـید شـده خـود را تـا پایـان سـال 1397 پرداخت نکـرده انـد، بخواهند 

بدهـی غیرجـاری خـود را نقداً تسـویه نمایند، ابالغ شـد.
سـازمان جهـاد  گـذاری  روابـط عمومی مدیریـت سـرمایه  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود کجوری افـزود: مبلغی که تسـهیالت 
گیرنـده بایـد بـرای اسـتفاده ازمزایـای ایـن قانـون بـه صورت نقـدی به 
بانـک یـا موسسـه اعتبـاری بپـردازد عبـارت اسـت از مانده اصل و سـود 
قبـل و بعد از سـر رسـید )تا تاریخ تسـویه نقـدی( که با اسـتفاده از فرمول 
ابالغـی بانک مرکزی، براسـاس نرخ سـود سـاده و غیر مرکـب مندرج در 
" قـرارداد مـالک محاسـبه" با حذف کلیه جرائم متعلقه وسـودهای ناشـی 
از آن و بـا در نظـر گرفتـن پرداخت هـای مشـتری و زمـان پرداخت های 

وی محاسـبه می شـود. 
وی بیـان کـرد: سـقف مجـاز بـرای برخـورداری از مزایای ایـن قانون در 
کل شـبکه بانکـی بـرای هـر شـخص حقیقـی 5 میلیـارد ریـال و جهـت 

اشـخاص حقوقـی غیـر دولتـی 20 میلیـارد ریـال تعیین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تسـهیالت گیرنـدگان مشـمول 
اسـتفاده از ضوابـط این قانون بایسـتی حداکثـر تا پایان اسـفند ماه 1398 
درخواسـت خـود را بـه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری مـورد نظـر ارائـه 
نماینـد تـا پـس از تدویـن و ابـالغ دسـتورالعمل اجـرای ایـن قانـون از 
سـوی بانـک مرکـزی در خصـوص نحـوه اجـرای آن از جمله تشـخیص 

تسـهیالت تولیـدی از غیـر تولیـدی اقـدام الزم صـورت پذیـرد.

رئیـس اداره آمـار و فـن آوری اطالعـات و تجهیـز 
شـبکه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
در   98/7474 شـماره  ابالغیـه  براسـاس  گفـت: 
خصـوص طـرح آمارگیـری نمونـه ای هزینـه تولید 
محصـوالت عمـده زراعـی و برنـج در سـال زراعی 
98-97، ایـن طـرح بـا آمـوزش همـکاران در اداره 
آمـار و فن آوری، همراه با 2 شهرسـتان سـپیدان و 

شـیراز از طریـق ویدئوکنفرانـس آغـاز گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره آمار و فـن آوری 
اطالعات و تجهیز شـبکه سـازمان جهاد کشاورزی 
بـرای  افـزود:  حیـدری  مجتبـی  فـارس،  اسـتان 
اولیـن بـار ایـن طـرح تحـت وب انجـام می گیـرد 
بـا  شهرسـتان ها  در  آمـار  مسـئول  همـکاران  و 
 etcsystem.maj.ir اینترنتـی  آدرس  بـه  مراجعـه 
و بـا وارد کـردن نـام کاربـری و کلمـه عبـور کـه 

ایجـاد  بـرای آن هـا  توسـط کارشناسـان سـتادی 
شـده اسـت ، اطالعـات فرم هـای هزینـه تولید که 
قبـاًل تکمیـل گردیـده را ثبـت، ویرایـش وکنتـرل 

می نماینـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: آبادی های 
نمونـه و بهره برداران نمونه از طریق vpn سـازمان 
در اختیار همکاران شهرسـتان قرار داده شـده اسـت 
و ایـن کار که بـه صورت سیسـتمی انجام می گیرد 
کارشناسـان  تاییـد  بـه  اطالعـات  ثبـت  از  پـس 
مدیریـت تخصصـی )زراعـت( نیـز می رسـد و بعـد 
از جمـع بنـدی و کنترل نهایی توسـط کارشناسـان 
سـتادی تاییـد و در اختیار مرکز قـرار خواهد گرفت 
کـه پـس از تایید تهران بـه صورت آمار رسـمی در 
اختیـار اسـتان جهـت اسـتفاده ذی نفعـان جهـت 

بهـره بـرداری قـرار می گیرد. 

صدور جواز تاسیس بی نام جهت برخی از 
فعالیت های بخش کشاورزی 

مدیـر سـرمایه گـذاری سـازمان جهاد 
در  فـارس گفـت:  اسـتان  کشـاورزی 
اسـتان فـارس تعداد 56 جواز تاسـیس 
بـی نـام جهـت فعالیت هـای صنایـع 
تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی 

صادر شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت 
جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه 
محمـود  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 

کجـوری افـزود: ایـن فعالیت ها در 24 شـهرک در سـطح 22 شهرسـتان 
اسـتان شـامل شهرستان های آباده، ارسـنجان، اسـتهبان، اقلید، پاسارگاد، 
جهـرم، خرامـه، خـرم بیـد، خنـج، داراب، رسـتم، زریـن دشـت، سـپیدان، 
سروسـتان، شـیراز، فراشـبند، فسـا، فیروزآبـاد، قیروکارزیـن، الرسـتان، 

کازرون و مهـر قـرار گرفتـه انـد.
وی بیـان کـرد: ایـن فعالیت هـا بـه تعـداد 62 فقـره و ظرفیـت جـذب 
269550 تـن محصـول و مـاده خـام و در زمینـه صنایع تبدیلـی و غذایی 
هسـتند و اهـم آن شـامل فرآوری محصـوالت زراعی و باغـی، انبارداری، 
نگهـداری و بسـته بنـدی، کنسـتانتره، تولیـد اسـانس و عصـاره، انجماد، 

کنسروسـازی و مربـا سـازی و خشـکبار مـواد غذایی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: میـزان تسـهیالت مـورد نیـاز 
پیش بینـی شـده ایـن فعالیت هـا 8100 میلیـارد ریـال بـوده و منجـر بـه 
حفـظ و ایجـاد 1182 نفر شـغل در بخش کشـاورزی اسـتان می شـود که 
در ایـن خصـوص متقاضیـان سـرمایه گـذاری در ایـن رسـته فعالیت هـا 
بـا مراجعـه بـه مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها و سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس نسـبت به اخـذ این جوازهـای بی نـام و تبدیل 

آن بـه نـام سـرمایه گـذار اقـدام نمایند.

آغاز طرح آمارگیری هزینه تولید محصوالت عمده زراعی و برنج
سال زراعی 97-98
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کارشـناس سـامانه های مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: جلسـه هماهنگـی 
پیرامـون سـامانه ها در محـل سـازمان مدیریـت و 

برنامه ریـزی اسـتان فـارس تشـکیل شـد.
بـه گزارش روابـط عمومي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 

عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین هوشـیار افـزود: 
امـوال  سـامانه های  خصـوص  در  جلسـه  ایـن  در 
تـدارکات  سـامانه  سـادا،  یـا  اجرایـی  دسـتگاه های 
الکترونیکـی ایـران یـا سـامانه سـتاد، سـامانه های 
یـاور، دادور و سـام توسـط مسـئولین این سـامانه ها 
و  الزم  مطالـب  اسـتان  متولـی  دسـتگاه های  در 
توضیحاتـی ارائه گردید و سـپس در مورد مشـکالت 

ایـن سـامانه ها بحـث و تبـادل نظـر انجـام شـد.
وی بیـان کـرد: در راسـتای اجـرای مـاده 69 قانـون 
در  اجرایـی،  دسـتگاه های  امـوال  از  وری  بهـره 
امـالک  و  تمامی امـوال  می بایسـت  سـادا  سـامانه 
دسـتگاه های اجرایـی اعـم از ملـی، دولتـی، ملکـی 
و وقفـی را بـا هـدف جلوگیـری از اسـتفاده غیرمجاز 

نـوع  ریالـی،  ارزش  اسـاس  بـر  افـراد غیـر  توسـط 
کاربـری و... ثبـت نمایند و دسـتگاه ها مکلفند جهت 
صـدور سـند تک برگ بـه نام دسـتگاه اقـدام نمایند 
در سـامانه سـتاد کلیـه معامالتی که بـا ارزش باالتر 
از 3 میلیـارد و280 میلیـون ریـال نجـام می گردنـد 
و همچنیـن خریدهـای جزئـی و کلـی مناقصه هـا، 

مزایده هـا و... بایـد ثبـت گردنـد.
هوشـیار تصریـح کـرد: متولـی این سـامانه سـازمان 
صنعـت، معدن وتجارت اسـت و سـامانه دادور جهت 
زمینـه صـدور  در  بـه شـکایات شـاکیان  رسـیدگی 
مجـوز و سـامانه یـاور جهت مشـاوره های تخصصی 
افـراد متقاضـی صـدور مجـوز و سـامانه سـام نیـز 
در صـورت بـروز مشـکل در فرآینـد صـدور مجـوز 

می گردنـد. اسـتفاده 

برگزاری جلسه سامانه ها در سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان فارس

کارشـناس مدیریت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد 
جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و 
ارزیابـی  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
 360 مـدل  اسـاس  بـر  شهرسـتانی  مدیـران 
درجـه در جهت جانشـین پروری، اسـتعدادیابی، 
سـازمان  در  کـه  اسـت  ارتقـا  و  برنامه ریـزی 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس محقـق گردیده 

. ست ا
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت بازرسـي، 
ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حمیـد رضـا امتحانـی افـزود: از سـال 96 جهـت تعییـن معیار هـای 
ارزیابـی مدیـران شهرسـتانی بـر اسـاس مدل های شایسـتگی 14 جلسـه تخصصی 
بـا حضـور غالمعلـی مقصـود بیگـی، مشـاور رئیـس سـازمان درتعالی سـازمانی و 8 
نفـر از اعضـاء تیـم که شـامل مدیـران و کارشناسـان خبره سـازمان هسـتند برگزار 
شـده اسـت کـه در ابتـدای امـر در چندیـن مرحلـه قوانیـن و مقرراتـی کـه مدیران 

شهرسـتان ها می بایسـت بـه آن ها آشـنایی و اشـراف کامل داشـته اند مـورد بحث 
و بررسـی قـرار گرفـت کـه در این راسـتا فـرم تعیین مهارت های شـغلی بر اسـاس 

مـدل شایسـتگی تخصصـی و عمومی رتبـه بنـدی گردید.
وی بیـان کـرد: در جلسـات مبانـی نظری، طراحی مـدل شایسـتگی عمومی مدیران 
و چالش هـای پیـش رو، الزامـات قانونـی، اجـزاء پـروژه، اهـداف اختصاصـی زیـر 
پروژه هـا و شناسـایی و پـرورش مدیـران آتـی مـد نظـر قرارگرفته و تحلیـل گردید 
و براسـاس مـدل شایسـتگی تخصصی، مصادیق رفتـاری و عملکـردی ویژگی های 

تخصصـی مدیران نیـز ترسـیم گردید.
امتحانـی اظهـار کـرد: در مـدل شایسـتگی عمومی آیتم هایـی از قبیـل ویژگی های 
شـخصیتی، دانـش مدیریتـی، مهارت هـای مدیریتـی و فرهنـگ جهـادی مـد نظـر 
قرارگرفتـه کـه هرکـدام خـود بـه چندیـن زیـر شـاخه تقسـیم بندی شـده اسـت در 
مـدل شایسـتگی تخصصـی تجربـه، دانـش تخصصـی و تحصیـالت مـالک عمـل 
قـرار گرفتـه کـه ایـن نیـز هـر کـدام شـامل گرایش هـای دیگـری هسـتند، در امر 
ارزیابـی 360 درجـه مصادیـق رفتـاری و عملکـرد ویژگی هـای تخصصـی مدیـران 

تعییـن و لحـاظ گردیده اسـت.

ارزیابی مدیران شهرستانی 
بر اساس مدل

360 درجه
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مدیـر بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: نتایج حاصـل از آنالیز و تحلیل پرسشـنامه ها 
می توانـد کمـک شـایانی در جهـت تحقـق هـدف 
ارتقـاء فرهنـگ مشـتری مـداری و افزایـش میـزان 

رضایـت بهره بـرداران نمایـد.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اله 
عباسـی افـزود: در سـال جـاری و در راسـتای ارتقاء 
فرهنـگ مشـتری مداری و سـنجش سـطح رضایت 
بهره بـرداران، پرسشـنامه هایی در 9 حوزه تخصصی 
و عمومی شـامل آب وخـاک، باغبانی، حفـظ نباتات، 
دام، طیـور، زراعـت، شـیالت، زنبور عسـل و صنایع 

تبدیلـی تنظیـم و بـه مدیریت های جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ها ارسـال گردیـد.

وی بیـان کـرد: پـس از تکمیـل 4190 پرسشـنامه 
توسـط بهره بـرداران و ارسـال بـه ایـن مدیریـت، 
جهـت آنالیـز و تحلیل نتایج آن، جلسـه ای با حضور 
اعضـاء تیـم روابـط بـا مشـتری در راسـتای سلسـله 
جلسـات تعالـی سـازمانی با هـدف آماده سـازی تیم 

بـرای ارزیابـی سـالیانه، برگزار شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: در این جلسـه 
رئیـس سـازمان  بیگـی مشـاور  غالمعلـی مقصـود 
در تعالـی سـازمانی ضمـن اشـاره بـه لـزوم تحلیـل 
نتایـج نظرسـنجی رضایـت بهره بـرداران در سـال 
جـاری و سـال گذشـته در زمینه هـای تهیـه اکشـن 
پلـن پرداخـت، پکیج ارزیابـی 360 درجه، اسـتاندارد 

iso10002 و iso10004، کانال هـای ارتباطـی بـا 

سـازمان،  مشـتریان  بنـدی  تقسـیم  بهره بـرداران، 
نهایـی،  کننـدگان  مصـرف  اجتماعـی،  بازاریابـی 
منشـور اخالقـی بهره بـرداران و جایـگاه مسـئولین 
پهنـه در عملیاتـی کـردن این منشـور با اعضـاء تیم 

بحـث و تبـادل نظـر نمود.
وی اظهـار کـرد: بررسـی نتایـج نظرسـنجی سـال 
گذشـته و سـال جاری در جلسـه بعد با هدف تنظیم 
اکشـن پلـن در مـواردی که رضایت مطلوب بدسـت 
نیامـده، ارائـه پکیـج ارزیابـی 360 درجـه و ارسـال 
متـن اسـتاندارد iso10002 و iso10004 )اسـتاندارد 
مشـتری،  روابـط  تیـم  بـه  بهره بـرداران(  رضایـت 
راه انـدازی تیـم روابط با مشـتری در فضای مجازی، 
تهیـه جدولـی از کانال های ارتباطی بـا بهره برداران 
بـا مشـخص کردن سـهم هر یـک از ایـن کانال ها 
در پوشـش بهره بـرداران و میـزان تاثیرگـذاری هـر 
مشـتریان  تقسـیم بندی  کانال هـا،  ایـن  از  کـدام 
فراتـر از بخـش بنـدی 9 گانه صـورت گرفته در فرم 
نظرسـنجی و ارائـه تجربـه شهرسـتان کـوار در این 
زمینـه، بازاریابـی اجتماعی، مصرف کننـدگان نهائی 
و منشـور اخالقـی بهره بـرداران در جلسـات آینده از 

مصوبـات ایـن جلسـه بود.

برگزاری اولین جلسه تحلیل پرسشنامه های سنجش سطح رضایت بهره برداران 

مدیـر بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: هشـتمین جلسـه هماهنگـی و برنامه ریـزی 
فعالیت هـای مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات 

برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فرج الـه عباسـی افزود: 
بـا توجـه به اتمـام ارزیابـی عملکرد طرح هـا و پروژه های شهرسـتانی بایسـتی 
جمـع بنـدی و ارائـه نمرات مربوطه بر اسـاس مسـتندات و گزارشـات در اسـرع 

وقـت انجام شـود.
وی بیـان کـرد: در زمینـه شـاخص های عمومی ارتقـاء سـالمت نظـام اداری 
بایسـتی بـا همـکاری بیشـتر و تالش دوچندان شـاهد کسـب رتبه بهتـر در این 

باشـیم. زمینه 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بایسـتی پایـش بـذر توزیعـی، ارزیابـی 

مراکـز جهـاد کشـاورزی، ارزیابی دفاتر نظام مهندسـی کشـاورزی، پایش کلزا و 
سـایر مـوارد محولـه به روال هر سـال بـه بهترین شـکل انجـام و گزارش های 

مربوطـه توسـط پرسـنل ایـن مدیریت ارائـه گردد. 

برگزاری هشتمین جلسه داخلی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
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گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر هسـته 
انسـانی  اسـتان فـارس گفـت: در مدیریـت منابـع 
فرآینـد گزینـش در جـذب نیروهـا نقـش اساسـی 
جهـاد  مجموعـه  در  امـر  ایـن  و  می کنـد  ایفـا  را 
کشـاورزی کـه وظیفه ذاتـی تامین امنیـت غذایی را 

اسـت.  اجتناب ناپذیـر  ضرورتـی  دارد  برعهـده 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، فردیـن زمانـی 
همزمـان بـا سـالروز صدور فرمـان بنیان گـذار نظام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایران در تشـکیل نهـاد 
گزینـش کشـور، تصریـح کـرد: گزینـش، انتخـاب 
تصـدی  تعییـن شـده جهـت  معیارهـای  بـا  افـراد 
مشـاغل دولتـی و یـا خصوصی اسـت کـه در فرآیند 
بـا  بـر قوانیـن خـاص و  اسـتخدام دولتـی مبتنـی 
اقدامی هماهنـگ برای همـه دسـتگاه های اجرایی، 

می شـود.  انجـام 
وی افـزود: در نظـام گزینش کشـور، ارزیابی و اعالم 
نظـر در مـورد صالحیت یا عدم صالحیـت داوطلبان 
اسـتخدام دارای قوانیـن و تکنیک هـای اسـت که از 

طریـق تشـکیل جلسـات شـورای هسـته نسـبت به 
صـدور رأی اقدام می شـود از این رو از ابتدای سـال 
جاری، 81 جلسـه تشـکیل شـده که منجر به تعیین 
تکلیـف بیـش از 70 درصـد از پرونده هـای ارجاعی 

شـده است. 
گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر هسـته 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه تاییـد صالحیت 
داوطلبیـن در مراحـل تمدیـد قراردادهـا، انتصابات و 
پرونده هـای نیابتـی ارجاعـی از سـایر اسـتان ها بـر 
عهـده ایـن مدیریـت اسـت، اظهـار کـرد: از ابتدای 
سـال جـاری 1340 فقـره پرونـده بـه ایـن هسـته 
شـده،  انجـام  پرونـده   2590 اسـتعالم  و  ارجـاع 
همچنیـن بیـش از 1415 مورد تحقیـق و 108 مورد 

مصاحبـه صـورت گرفتـه اسـت. 
از  پرونـده   700 از  بیـش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تغییـر  بـه  مربـوط  مذکـور  ارجاعـی  پرونده هـای 
وضعیـت مهندسـان ناظر جدید االسـتخدام از مرحله 
رسمی آزمایشـی به رسـمی قطعی اسـت، ابـراز کرد: 
تاکنـون بـرای افـزون بـر 75 درصـد پرونده ها رای 
گزینـش صـادر و بـه مدیریـت امـور اداری ارسـال 

است.  شـده 
زمانـی؛ از مدیـران و مسـئولین خواسـت تـا نسـبت 
بـه تبدیـل وضعیـت کارکنـان زیرمجموعه حسـاس 
باشـند و چنانچـه محدودیت هـای قانونـی تبدیـل 
وضعیـت در کارکنـان خود مشـاهده می کننـد، قبل 
از انجام اقدامات گزینشـی و طرح در جلسـات شـورا 
نسـبت به راهنمایی و رفع مشـکل آنـان اقدام کنند. 

گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر هسـته 
اسـتان فـارس بیان کرد: بـه منظور ارتقـای عملکرد 
متقاضیـان،  از  محرمانـه  نظرسـنجی  هسـته،  ایـن 
تبییـن روش سـوات بـا هـدف شناسـائی و تقویـت 
نقـاط قـوت، رفع نقـاط ضعـف، ارتقای نقـاط بهبود 
و اسـتفاده از فرصت هـا در دسـتور کار قرارگرفـت. 
زمانـی؛ روز یـک شـنبه پانزدهم دی مـاه مصادف با 
سـال روز صـدور فرمـان حضرت امـام خمینـی )ره( 
بنیـان گذار جمهوری اسـالمی ایران و ابالغ منشـور 
گزینـش کشـور کـه مبتنـی بـر حکمـت و اندیشـه 
نـاب آن رهبـر فقیـد فرزانه را گرامی داشـت و گفت: 
ضمـن تجدیـد بیعـت بـا آرمان هـای بلنـد آن رهبر 
فرزانـه بـر خـود الزم می دانـم از زحمـات کارکنـان 
مدیریـت هسـته گزینـش اعضـای محتـرم شـورای 
هسـته، رابطیـن محتـرم گزینـش در شهرسـتان ها 
وهمکارانـی که در پیشـبرد اهـداف و ماموریت های 
سـازمانی ایـن مدیریت را همراهـی کردند، صمیمانه 

تقدیـر و تشـکر کنم.
گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر هسـته 
تسـلیت  عـرض  پایـان ضمـن  در  فـارس،  اسـتان 
شـهادت جانسـوز سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی و هم 
رزمانـش بـه محضـر بقیـه اهلل االعظم )عـج(، رهبر 
معظـم انقـالب، خانـواده این شـهید بزرگـوار و ملت 
شـهید پـرور ایران اسـالمی، افـزود: خون پـاک این 
شـهید بزرگوار باعث اسـتحکام بیـش از پیش ارکان 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و نمایـش بزرگ 

همدلـی هموطنـان مـان بـه دنیا شـد.

گزینش نیروی انسانی در جهاد کشاورزی ضامن تامین امنیت غذایی

کاروان رهپویان
سپهبد سلیمانی

از جهاد کشاورزی فارس 
به کرمان اعزام شدند

کاروانی متشـکل از کارکنان سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس بـا هماهنگـی اداره امـور ایثارگـران و 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن سـازمان عـازم 
مراسـم تشـییع پیکـر پـاک و مطهـر سـردار سـپهبد 

شـهید حاج قاسـم سـلیمانی شـدند. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مسـئول حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در آیین بدرقه کاروان رهپویان سـپهبد 
سـلیمانی گفت: بسـی سـعادت اسـت که همکاران ما 

در خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی فارس، با شـوق 
و اشـتیاق به سـوی تشـییع سـردار سـرافراز اسـالم و 
مقاومت سـپهبد شـهید قاسم سـلیمانی می شـتابند و 

ایـن افتخـار بـزرگ نصیـب آنان می شـود.
سـردار  اینکـه  بـه  اشـاره  قائمی بـا  محسـن  سـید 
سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی برگـردن همـه 
مـا حـق دارد، تصریـح کرد: حضور پرشـور در مراسـم 
بزرگداشـت ایـن شـهید واال مقـام، مشـت بزرگـی به 

دهـان اسـتکبار خواهـد بود تا همـگان بداننـد جایگاه 
سـردار دل هـا در قلـوب ایرانیـان، مسـلمانان و همـه 

آزادی خواهـان دنیـا اسـت.
وی ضمـن تبریـک ایـن توفیـق بـزرگ از همـکاران 
خواسـت برای جـا ماندگان از این سـفر نیـز دعا کنند 
تـا در آینـده ای نزدیـک بـه زیـارت قبـر شـریف این 

شـهید بـزرگ عازم شـوند.
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رییـس اداره آمـوزش عقیدتی و امور فرهنگی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در جمع مدیـران جهاد 
گفـت:  فـارس  اسـتان  شهرسـتان های  کشـاورزی 
و حجـاب ضامـن سـالمت  فرهنـگ عفـاف  ترویـج                      
عمومی حـوزه  روابـط  گـزارش  بـه  اسـت.  مجموعـه 

نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، مهدی قاسـمی افزود: حمایـت باالترین 
سـطح مدیریتـي هر دسـتگاه از ترویـج                      فرهنگ عفاف 
و حجـاب ضامـن سـالمت مجموعـه و اجرایی شـدن 
تاکیـد  وی  اسـت.  شـکل  بهتریـن  بـه  دسـتورالعمل 

کـرد: بایسـتی باالتریـن سـطح مدیریتـي هر دسـتگاه 
از دسـتورالعمل برنامه هـای 10 گانـه درون سـازمانی 
دسـتگاه های  در  حجـاب  و  عفـاف  فرهنـگ  ترویـج                      
اجرایـی ابالغی وزارت کشـور اطالع داشـته و نسـبت 

بـه آن اشـرافیت و از آن حمایـت نمایـد.

مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در حاشـیه ی راهپیمایـی دفـاع از والیـت گفـت: تاریخ انقالب اسـالمی مملو 

از حرکت هـای مردمـی در پشـتیبانی از نظام و ارزش های آن بوده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، سـید محسـن قائمی افـزود: 9 دی در سـال 1388 
در پـی بهانـه ای به نـام انتخابات بود، انتخاباتی که همیشـه در کشـور انجام 

شـده و نشـان دهنـده ی دموکراسـی و مـردم داری نظـام بود.
وی اظهـار کـرد: به بهانه ی انتخابات بسـیاری از کسـانی کـه ادعای انقالبی 
بـودن را در قبـل و بعـد از انقـالب داشـتند و سـابقه ی زندان در رژیم سـابق 
را داشـتند در ایـن امتحـان مـردود شـدند که این نشـان دهنده ی این اسـت 
کـه بصیـرت هرجـا نباشـد حتی بزرگان نیـز به خطـا می افتند، بـه تعبیر مقام 
معظـم رهبـری 9 دی یـک خیـزش مردمی بـود در جهـت جواب به کسـانی 

کـه بـه ارزش هـای متعالی نظـام و دین توهیـن کردند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: زمانـی که مردم بـا این اهانـات مواجه 
شـدند کامـال دسـت بیگانـگان را خواندنـد و فهمیدنـد کلیـه ی ایـن حرکات 
از واشـینگتن و تـل آویـو هدایـت می شـود پـس بـه میـدان آمدنـد و بـا 
حضورشـان در 9 دی ایـن نطفـه ی فتنـه را از داخل خفه کردند و این نشـان 
دهنـده ی ایـن اسـت که نظام جمهـوری اسـالمی ایران یک نظام پویاسـت، 
نظامی اسـت کـه هـر وقـت بخواهـد به آن خدشـه ای وارد شـود مـردم خود 
وارد شـده و از هرگونـه خدشـه ای جلوگیری می نماینـد و والیتمداری و دین 

مـداری خـود را بـه عرصـه ی ظهـور می گذارند.
کارکنـان خانـواده بـزرگ سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس همـراه با 
رئیـس، مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان، معاونیـن، مدیران 
کل ادارات وابسـته، مدیـران و روسـای ادارات ایـن سـازمان همـگام با مردم 
والیـت مـدار اسـتان فـارس بـا حضـور پرشـکوه خـود در راهپیمایـی 9 دی 

باردیگـر بـا مقـام عظمـای والیـت بیعـت کردند.

ترویج                      فرهنگ عفاف و حجاب ضامن سالمت مجموعه است

نظام جمهوری اسالمی ایران یک نظام پویاست

رییس اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی در جمع مدیران شهرستان های استان فارس:

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

کشاورزی استان فارس

"اناهلل و انا الیه راجعون"
هاَدُة«؛ »الَْقْتَل لَنا عاَدٌة َو َکراَمَتَنا الشَّ

 کشـته شـدن در راه خـدا، عـادت دیرین ما و شـهادت، مایه 
کرامت و افتخار ماسـت.

شـهادت یـار دیرین مقام معظم رهبری و مالک اشـتر ایشـان، 
سـرباز اسـالم و والیـت و فرمانـده شـجاع، فـداکار و بی نظیر 

جبهـه مقاومت، 

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
و مهندس ابومهدی مهندس

و تعـدادی از یـاران و همرزمانشـان را بـه محضـر مبـارک 
حضـرت ولیعصر)عج(، رهبـر فرزانه انقالب)مد ظلـه العالی(، 
ملت شـهید پرور ایران اسالمی، بسـیجیان دالور، جهادگران 
خـدوم و خانـواده محتـرم ایشـان تبریـک و تسـلیت عـرض 
نمـوده، از خداونـد رحمـان برای همسـر، فرزنـدان و خانواده 
ایـن عزیـزان اجـر جزیـل و صبر جمیـل مسـئلت می نمایم. 

محمد مهدی قاسمی
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 پیام تسلیت مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان فارس

ِه أَْمَواتًًا بَْل أَْحَیاٌء ِعنَد رَ بِِّهْم ُیرْ َزُقوَن  َواَل تَْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقتُِلوا ِفي َسبِیِل اللَـّ
شهادت سردار پرافتخار اسالم، فرمانده سرافراز و دالور نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی

سپهبد حاج قاسم سلیمانی
کـه نمـاد ایسـتادگی و مقابلـه در برابـر زیـاده خواهی هـای آمریـکا و دفـاع 
از ارزش هـای اسالمی می باشـد را محضـر حضـرت بقیـة اهلل االعظـم امـام 
)مدظلـه  ای  خامنـه  امـام  قـوا حضـرت  معظـم کل  فرماندهـی  زمان)عـج(، 
العالـی(، خانـواده بزرگ سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس تسـلیت عرض 

می نمایـم.
سـیره و مجاهدت هـای ایـن شـهید واالمقـام، الگویی شایسـته بـرای همه ی 
رزمنـدگان جبهـه مقاومـت اسـت. به یقیـن خـون بـه  ناحـق ریختـه اش چـون 
سـیلی خروشـان بِنای ظلم و سـتم جنایت  پیشـگان مسـتکبر را ویـران خواهد 

. کرد
دولـت جنایتـکار آمریـکا که دسـتش به خـون ایـن فرمانده ی عزیـز جبهه ی 
اسـالم و یـاران گرامـی اش آلـوده شـد، بـه حـال خـود رها نمی شـود و پاسـخ 
تجـاوز و جنایـت در سـرزمین های اسـالمی را از مؤمنـان و مجاهـدان اسـالم 

دریافـت خواهـد کرد.
سید محسن قائمی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان فارس
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

سمانه استوار

شهرستان اقلید 

پایش اماکن زمستان گذرانی سن غالت در آباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از آغاز پایـش اماکن زمسـتان گذرانی 

سـن غـالت در ارتفاعـات بخش مرکزی ایـن شهرسـتان خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی، گفـت: بـا توجـه به اینکـه کانون های سـن در زیـر بوته هـای مرتعی 
قـرار دارد، بـه منظـور بررسـی وضعیـت ذخیـره سـن، تعـداد سـن های زنـده و 
مـرده در ارتفـاع2200 تـا 2500 متـر از سـطح دریـا ردیابـی و نمونـه بـرداری 

می شـوند. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـه منظـور بررسـی وضعیـت ریـزش سـن غالت و 
انجـام پیـش بینی هـای الزم بـرای کنترل و کاهش خسـارت ناشـی از آن، هر 
سـال کانون هـای سـن غالت در سـه فصـل تابسـتان، پاییـز و زمسـتان مورد 

پایـش قـرار می گیرند. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده تصریح کرد: با تشـکیل شـبکه مراقبت 
محصـوالت شـتوی متشـکل از بخـش دولتی و خصوصـی و ارائـه توصیه های 

کارشناسـی بـه کشـاورزان، خسـارت این آفـت خطرناک قابل کنترل اسـت.
سـطح زیرکشـت غـالت پاییـزه در شهرسـتان آبـاده، 14 هـزار و 780 هکتـار 

. ست ا

پرونده های واگذاری زمین های کشاورزی 
در آباده بررسی شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از حضـور اعضـای شـورای هیـات 
واگـذاری و احیـای اراضـی اسـتان فـارس در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
تعییـن تکلیـف پرونده هـای واگـذاری در قالـب قـرار داد اجـاره در دسـتور کار 

ایـن هیـات قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی تصریـح کرد: در شهرسـتان آباده 458 گروه مشـاع تشـکیل و 19 هزار 
و سـیصد هکتـار زمیـن بـه کشـاورزان کـم زمیـن و بی زمیـن واگذار شـده که 
260 مـورد از پرونده هـای مذکـور تا کنون به شـکل قـرارداد اجـاره باقی مانده 

است.
بـه گفتـه وی؛ اعضـای شـورای هیـات واگذاری و احیـای اراضی اسـتان فارس 
در نشسـتی کـه در شهرسـتان آبـاده داشـتند بیـش از یـک صـد پرونـده کل 
اسـتان را بررسـی کردنـد و 13 پرونـده مربـوط بـه ایـن شهرسـتان بـود که به 
صـورت جایگزینـی، تمدیـد قـرارداد، اجاره، فـروش و یـا واگذاری اولیـه تعیین 

شـد. تکلیف 
اعضـای شـورای هیـات بـا حضـور در شهرسـتان آبـاده عـالوه بر بررسـی چند 
مـورد پرونـده و صـدور رای، مسـائل و مشـکالت گروه های مشـاع را بررسـی 

کردند.
یعقوبـی بـا اشـاره به اینکـه این شـورا بر اسـاس قانـون اصالح الیحـه قانونی 
واگـذاری و احیـاء اراضـی در حکومـت جمهوری اسـالمی مصوب سـال 1359 
شـورای انقـالب تشـکیل شـده، بیـان کـرد: ایـن شـورا مرجـع رسـیدگی بـه 
واگـذاری، تمدیـد قـرارداد، اجـاره و فـروش اراضی در گروه های مشـاع اسـت.

بـه گفتـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، ایـن شـورا با حضور سـید 
محسـن قائمی نماینـده ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
حاکـم شـرع، محمـود باصـری مدیـر امور اراضـی، شـهرام منتصـری مدیر کل 

منابـع طبیعـی اسـتان فارس تشـکیل جلسـه داد.

هویت گذاری بیش از 36 هزار راس دام در اقلید 
رئیـس اداره تولیـدات دامی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: 
تاکنون 35 هزار و 92 راس دام سـبک ) گوسـفند و بز( و 970 راس دام سـنگین 

)گاو و گوسـاله( پـالک کوبـی و در سـامانه هویت دام ثبت شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، اصغر 
مالیـی افـزود: سـه اکیپ از ابتدای اجـرای طرح پالک کوبی دام در شهرسـتان 

فعال هسـتند.  اقلید 
وی بـا اشـاره بـه اینکه شهرسـتان اقلیـد دارای 150هزار راس دام سـبک و 14 
هـزار و 500 راس دام سـنگین اسـت، تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود تـا 
پایـان سـال جـاری حداقـل 50 درصد از دام های سـبک و سـنگین شهرسـتان 

پـالک کوبـی و در سـامانه ثبت شـود.

کشت سیب زمینی پائیزه در اقلید
مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی آسـپاس گفت: سـیب زمینی پاییزه در سـطح 6 

هکتار از روسـتای بابایی از توابع این دهسـتان کشـت شـد. 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، شـهریار اسـماعیلی 
فـرد افزود: ارقام کشـت شـده در این مزرعه شـامل بانبا و جلی اسـت.

وی تصریـح کـرد: مصرف بسـیار پاییـن آب به علت اسـتفاده از نـزوالت جوی 
در فصـول پاییـز و سـود بـاالی اقتصـادی بـا توجـه به زمان مناسـب برداشـت 

محصـول از مزایـای کشـت پاییزه سـیب زمینی اسـت.
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تولید روزانه 250 کیلوگرم قارچ خوراکی 
در دهستان خنجشت 

کارشـناس ترویـج مرکـز جهـاد کشـاورزی خنجشـت گفـت: از چهـار سـالن 
پـرورش قـارچ خوراکـی واقع در روسـتای چشـمه رعنـا از توابع این دهسـتان، 

روزانـه 250 کیلوگـرم قـارچ خوراکـی تولیـد و روانـه بـازار می شـود. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، شـهربانو 
زارعـی تصریـح کـرد: سـالن های مذکـور در مسـاحت 200 متـر مربـع فعالیت 
می کنـد کـه اشـتغال زایـی 6 نفـر را به طور مسـتقیم به دنبال داشـته اسـت. 
وی ابـراز کـرد: تولیـد قـارچ خوراکـی اشـتغال زا و اقتصـادی اسـت از ایـن رو 
اختصـاص تسـهیالت ارزان قیمـت باعـث رونق صنعـت مذکور در شهرسـتان 

شـد. خواهد 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

احداث سایبان در باغ های بوانات
کارشـناس مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات از 

اجـرای سـایبان باغـی بـرای اولیـن بـار در این شهرسـتان خبـرداد.
بوانـات،  شهرسـتان  کشـاورزی  عمومی جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
جهانبخش هاشـمی گفت: تـا کنـون مجـوز احـداث سـایبان بـرای حـدود سـه 
هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان صادر، پرداخت تسـهیالت انجام شـده و در 

آسـتانه بهـره بـرداری اسـت.
بـه گفتـه وی، در راسـتای توسـعه کشـت و محیط هـای کنتـرل شـده در این 
شهرسـتان عـالوه بر توسـعه گلخانه ها احداث سـایبان ها بـر روی محصوالت 

باغـی نیز در دسـت اقدام اسـت.
هاشـمی تصریح کـرد: سـایبان ها بـا ایجـاد اختـالف دمـای 4 تـا 6 درجـه در 
داخـل فضـای باغ نسـبت به فضـای بیرون باعث کاهش خسـارت سـرمازدگی 
در فصـل بهـار، جلوگیـری از آفتـاب سـوختگی در فصـل تابسـتان و کاهـش 

مصـرف آب بـا جلوگیـری از تبخیـر رطوبـت از سـطح باغ ها اسـت. 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

جهرم، قطب بسته بندی و سورتینگ 
مرکبات فارس

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفت: این شهرسـتان بـا فعالیت 150 
واحـد صنایـع تبدیلـی در زمینه هـای بسـته بنـدی و درجـه بندی )سـورتینگ(، 

رتبه اول اسـتان فـارس را دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علی 
جـوکار افـزود: سـاالنه 500 هـزار تـن مرکبـات تولیـدی شهرسـتان جهـرم در 

واحد هـای صنایـع مذکـور سـورتینگ و بسـته بنـدی می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن محصـوالت پـس از بسـته بندی به دیگـر اسـتان ها و حتی 

خـارج از کشـور صادر می شـود. 
جـوکار بیـان کـرد: واحدهـای صنایع تبدیلـی مذکور زمینه اشـتغال 7 هـزار نفر 

را بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم فراهم کرده اسـت.

جهرم، رتبه اول فارس در سطح زیر کشت
لیمو شیرین را دارد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفت: این شهرسـتان بـا 7552 هکتار 
لیمو شـیرین، دارای رتبه اول سـطح زیر کشـت در اسـتان فارس اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علی 
جـوکار تصریـح کـرد: جهرم با تولید سـاالنه بالـغ بر 186 هزار تن لیمو شـیرین، 

رتبـه دوم تولید در اسـتان فارس دارد.
بـه گفتـه وی؛ لیمـو شـیرین ایـن شهرسـتان عـالوه بـر مصـرف داخلـی بـه 

می شـود. نیـز صـادر  ایـران  و کشـورهای همسـایه  دیگـر  اسـتان های 

توزیع بذر گندم گواهی شده در خرامه
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
خرامـه از توزیـع 644 تـن بـذر گندم 
گواهـی شـده بـه منظـور کشـت آبی 
در بیـن گندمـکاران ایـن شهرسـتان 

خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، 
کاوس همتـی گفـت: هـم زمـان بـا 
شـروع کشـت گنـدم در شهرسـتان 
اختیـار  در  دوروم  و  ترابـی  مهـرگان،   ،2 چمـران  پیشـتاز،  سـیروان،  ارقـام 

شـد. داده  قـرار  بهره بـرداران 
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وی بـا بیـان اینکـه در سـال جاری مصـرف بذر گواهی شـده 45 درصد نسـبت 
بـه سـال گذشـته افزایـش داشـته، افـزود: اسـتقبال از تکنولـوژی مـدرن زمینه 

سـاز گـذر از کشـاورزی معیشـتی به کشـاورزی اقتصـادی و تجاری اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: ارقام سـیروان بـا 289 تن و پیشـتاز بـه مقدار 

213 تـن بیشـترین سـهم را در بیـن ارقام توزیع شـده، داشـتند.
همتی؛ بذر سـالم و با کیفیت را زیر بنای تولید و توسـعه کشـاورزی و اسـتقالل 
اقتصـادی کشـور دانسـت و تصریح کـرد: با توجه به رشـد روز افـزون جمعیت، 
افزایـش تقاضـای محصوالت کشـاورزی و محدودیت منابع تولیـد، به کارگیری 

بـذور گواهی شـده ضامن تامیـن امنیت غذایی در جامعه محسـوب می شـود. 
در شهرسـتان خرامـه در سـال زراعـی جـاری گندم در سـطح 20 هـزار و 957 

هکتار کشـت شـد.

کشت گیاهان دارویی در خرامه 
به 2۱8 هکتار رسید

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: سـطح 
زیـر کشـت گیاهـان دارویی در این شهرسـتان به 218 هکتار رسـید که نسـبت 

به سـال گذشـته افزایـش دو برابری داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع افـزود: خاکشـیر، زیره، زعفران، قدومه شـیرازی، گلنار فارسـی، گل نرگس 
و گل محمـدی؛ هفـت گونـه گیـاه دارویـی کشـت شـده در اراضی شهرسـتان 

خرامه اسـت.
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر خاکشـیر بـا مسـاحتی بالـغ بـر 195 هکتار، 
بخش اعظم سـطح زیر کشـت گیاهان دارویی شهرسـتان را تشـکیل می دهد. 
زارع؛ توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی را به دلیل داشـتن آسـتانه تحمـل باال در 
برابـر تنش هـای محیطـی و نیـاز کم بـه منابـع آبی حرکتـی هوشـمندانه و در 

خـور توجه دانسـت.

تولید 5 هزار تن شیرخام در خرامه
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از 
ثبـت پنـج هزار تـن شـیر تولیـدی واحدهای 
دامـداری شهرسـتان خرامه در سـامانه کارت 

هوشـمند شـیر در 9 ماه گذشـته خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، کاوس همتی 
گفـت: بـا اجـرای طرح کارت هوشـمند شـیر 
دسـتیابی بـه اطالعـات دقیق و بـه روزی مانند میـزان تولید، تعداد دام شـیروار 

و واحد هـای فعـال شهرسـتان امـکان پذیـر می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه میـزان شـیر ثبـت شـده در سـامانه کارت هوشـمند شـیر 
مـالک تخصیص سـبوس گندم به هر شهرسـتان اسـت، افزود: مبنـا قرار دادن 
ایـن فاکتـور موجـب افزایش بیش از 9 برابری سـهمیه سـبوس این شهرسـتان 
شـد، بـه صورتـی کـه این میزان از هشـت تـن در ماه به 75 تن رسـیده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ سـبوس گنـدم به دلیـل میزان نسـبی پروتئیـن بـاال، ویتامین ها 
و مـواد معدنـی بـه خصوص فسـفر، در تغذیه دام، طیـور و آبزیان مورد اسـتفاده 

می گیرد.  قـرار 
همتـی تصریح کرد: سـهمیه سـبوس شهرسـتان بـه گاومیـش داران و پرورش 
دهنـدگان گاو شـیری کـه دارای کارت شـیر فعـال هسـتند تخصیـص داده 
می شـود. مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، مدیریت و پایـداری تولید 
شـیر و توسـعه صنعـت دامپـروری را از اهـداف بلند مدت طراحی سـامانه کارت 

هوشـمند نـام برد.

با رها سازی آب از سد درودزن؛ امید به تولید در 
دشت خرامه جان گرفت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفـت: آغـاز رهاسـازی 20 میلیـون 
متـر مکعـب حقابـه بخش کشـاورزی از سـد درودزن، کشـاورزان خرامـه ای را 

خوشـحال و امیـد دوبـاره ای بـرای تولیـد محصوالت بخشـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی افـزود: ایـن عملیات از بیسـت و سـوم آذر ماه شـروع و به مـدت ده روز 
ادامـه دارد کـه بـه واسـطه آن خـاکاب 12 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی 

حـوزه آبریـز رودخانه ُکـر انجام می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه خشکسـالی های اخیـر و اهمیـت مدیریـت 
صحیـح منابـع آب موجـود، تصریح کرد: برنامه ریزی دقیق و کارشناسـی شـده 
در حـوزه مدیریـت منابـع آبـی بـه همـراه مشـارکت کشـاورزان بـا مسـئولین، 
امـکان توزیـع عادالنـه آب و بهره منـدی کشـاورزان انتهای رودخانـه را از آب 

رهـا شـده فراهـم خواهد سـاخت.
همتـی بیـان کـرد: اقتصاد هر کشـور حـول محور کشـاورزی می چرخـد و نبود 
آب بـه عنـوان عنصـر حیاتـی و کار سـاز در کشـاورزی توقف زندگـی و اقتصاد 

را بـه دنبال دارد.
بـه گفتـه وی؛ همـت و امیـد مهم ترین عوامـل موفقیت در هر برنامه ای اسـت 
و انتقـال آب از سـد درودزن بـه خرامـه بـا پیگیـری و تالش های شـبانه روزی 

مـردم و مسـئولین رنـگ واقعیت به خـود گرفت.

طرح pvs گندم برای چهارمین سال 
در خرامه اجرا شد

کارشـناس مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از 
اجـرای طـرح انتخـاب مشـارکتی pvs گنـدم بـرای چهارمیـن سـال متوالـی 

بوسـیله دسـتگاه کفـکار در اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر داد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس48
شماره 57 - دی مــاه 1398

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، طاهره 
اوجـی گفـت: در این پروژه سـه الیـن M_94_14، M_94_15، M_94_17 به 
همـراه دو رقـم ترابـی و رخشـان از نظـر عملکـرد و اجـزای عملکـرد ارزیابـی 

می شـوند.
ایـن کارشـناس بررسـی سـازگاری الین ها در شـرایط زراعی را الزمـه انتخاب 
ارقـام جدیـد عنوان کـرد و افزود: تراکـم، ارتفاع بوته، طول سـنبله، تعـداد دانه 
در سـنبله، وزن دانـه در بوتـه، عملکـرد بیولوژیـک، وزن هـزار دانـه و عملکرد 

دانـه فاکتورهـای مـورد سـنجش در این طـرح تحقیقی ترویجی هسـتند.
وی؛ پتانسـیل عملکـرد بـاال، مقاومـت بـه زنـگ و کیفیـت نانوایـی خـوب را 

مـالک انتخـاب دو رقـم شـاهد گنـدم ترابـی و رخشـان برشـمرد.
اوجـی؛ از تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـر پایـه دانـش و فنون حرفـه ای، به 

عنـوان اسـتراتژی اساسـی سـازمان در زمان خشکسـالی نـام برد.
کارشـناس مسـئول زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه تصریح 
کـرد: انتقـال یافته هـا و فـن آوری هـای نویـن کشـاورزی، ارتقـای آگاهـی 

بهره بـرداران و کشـاورزی پایـدار را بـه دنبـال خواهد داشـت.

برای اولین بار در خرامه، قدومه شیرازی
کشت شد

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفـت: برای 
اولیـن بـار سـه هکتـار از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان به کشـت دیم گیاه 

دارویـی قدومه شـیرازی اختصـاص یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع افزود: کاشـت این گیاه با اسـتفاده از دسـتگاه خطی کار و مصرف ده کیلو 

بـذر در هـر هکتـار انجام شـده که پیـش بینی 
می شود 800 کیلوگرم تخم قدومه شیرازی از هر هکتار برداشت کرد. 

 ایـن کارشـناس تصریـح کرد: کشـت گیـاه دارویـی قدومه شـیرازی بـه دلیل 
دوره رشـد نسـبتًا کوتـاه، توانایـی تولیـد در شـرایط خشکسـالی و محدودیـت 
منابـع آب می توانـد بـه عنـوان یـک زراعـت مناسـب در شهرسـتان خرامـه 

ترویـج و توسـعه یابد.
بـه گفتـه وی؛ بهـره بـرداری بهینـه از امکانـات موجـود بـه ویـژه آب و خاک 
منـوط به شناسـایی و کاشـت گیاهان کـم آب بر نظیر گیاهـان دارویی و حذف 

گیاهـان زراعـی با نیـاز آبی باال اسـت. 

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

مهم ترین راه مقابله با تب مالت، پیشگیری است
رئیس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان خرم بید گفت: عالئم بیماری بروسـلوز در 
برخـی اوقات پنهان و شناسـایی آن دشـوار اسـت از این رو آمـوزش روش های 
پیشـگیری مهـم تریـن راه مقابلـه بـا زیان هـای اقتصـادی این بیمـاری در دام 

است.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
نفیسـه رونـق در کارگاه آموزشـی پیشـگیری از بیماری هـای مشـترک انسـان 
و دام، افـزود: اغلـب بیماری هـا ماننـد تـب مالـت ممکـن اسـت تـا مدت هـا 
عالئمی نشـان ندهنـد از ایـن رو آمـوزش بـه دامـداران در پیشـگیری از ابتال و 

شـیوع بیمـاری ضروری اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: سـالم سـازی فرآورده هـای دامـی، کشـتار 
بهداشـتی دام، حساسـیت مصـرف کننـدگان در اسـتفاده کـردن فرآورده هـای 
لبنـی سـنتی و اعـالم موارد مشـکوک دامی به شـبکه دامپزشـکی از روش های 

کنتـرل و پیشـگیری از بیمـاری تـب مالت اسـت. 
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان خـرم بیـد بـا اشـاره بـه فرسایشـی بودن 
بیمـاری  ایـن  بـروز  کاهـش  منظـور  بـه  کـرد:  اظهـار  مالـت،  تـب  بیمـاری 

می شـود.  انجـام  جـوان  دام هـای  در  ای  ویـژه  واکسیناسـیون های 
کارگاه آموزشـی پیشـگیری از بیماری هـای مشـترک انسـان و دام بـا همکاری 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد و شـبکه بهداشـت و درمان و 
آمـوزش پزشـکی بـه منظور افزایش سـطح آگاهی دامداران برگزار شـده اسـت.

رئیس منابع طبیعی خرم بید؛
توقف برداشت غیر مجاز از منابع ملی خرم بید

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان خـرم بید گفت: در گشـت 
زنـی نیروهـای یـگان حفاظت در منطقـه قادر آباد بـا اقدام به موقع از برداشـت 
غیـر مجـاز شـن و ماسـه از منابـع ملـی و انفـال این حـوزه جلوگیـری به عمل 

مد. آ
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
خانعلـی کریمی افـزود: در همیـن راسـتا یـک دسـتگاه لـودر و چهـار دسـتگاه 

کمپرسـی از متخلفیـن شناسـایی و بـه پارکینـگ هدایـت شـد. 
ایـن مقـام مسـول تصریـح کـرد: اولویـت نخسـت یـگان حفاظـت اداره منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان خرم بید پیشـگیری از وقوع جـرم و جلوگیری 

از بهـره بـرداری غیـر مجـاز از منابع ملی اسـت. 
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 
بـه گفتـه کریمـی، گشـت های مسـتمر در حـوزه اسـتحفاظی موجـب شـده تا 
در صـورت مشـاهده تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی سـریعا بـا متخلفیـن و 

متجـاوزان بـه انفـال عمومی برخـورد شـود.
 وی بـا اشـاره به تشـکیل پرونده و معرفـی متخلفین به دسـتگاه قضایی، اظهار 
کـرد: همـکاری ویژه نیرو هـای انتظامی و دسـتگاه قضایی در برخـورد با قانون 

گریـزان بسـیار موثر و حائز اهمیت اسـت. 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان خرم بید ضمن هشـدار به 
متصرفـان عرصه هـای منابـع طبیعـی از مـردم خواسـت در صـورت مواجـه بـا 
هرگونـه تخریـب و تصـرف در اراضـی ملـی، یـگان امداد جنـگل و مرتـع را با 

شـماره تلفـن شـبانه روزی 1504 مطلـع نمایند.

سدهای خنج آبگیری شد

کارشـناس آب خـاک شهرسـتان خنـج از آب گیـری هشـت سـدهای خاکی در 
پـی بارندگی هـای اخیـر در این خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، جواد 
مظفـری گفـت: بـر اثر بارندگی هـای اخیر، سـدهای مذکور با حجـم دو میلیون 

و 200 هـزار متـر مکعـب آب گیری کامل شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن آبگیـری عالوه بـر تغذیه چاه های زیر دسـت آبگیـر، باعث 

جلوگیـری از وقـوع سـیل و تخریب اراضی زیر دسـت می شـود.
مظفـری بیـان کـرد: نقاط مسـتعد بـرای احداث سـد های خاکی در شهرسـتان 
خنـج را زیـاد دانسـته و اظهـار امیـد واری کـرد بـا تآمیـن اعتبار در سـال های 

آتـی سـدهای جدید احداث شـود.

برگزاری نشست های جاری سازی مدل تعالی در 
جهاد کشاورزی شهرستان داراب

هـدف از برگـزاری کالس هـای آموزشـی تعالـی سـازمانی توسـط مدیـران 
سـتادی تسـهیلگر در مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها، جاری سـازی 

ایـن مـدل در تمـام سـطوح سـازمان اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، رئیس 
اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و تسـهیلگر تعالی 
سـازمانی در ایـن مدیریـت، طـی دو مرحلـه حضـور در ایـن شهرسـتان در ماه 
جـاری، در جمـع مدیـر، معاونین، مسـئولین مراکز جهاد کشـاورزی و مسـئولین 
بخـش هـای مختلـف ایـن مدیریت ضمـن بیان ایـن مطلب گفـت: ارزش ها و 
مفاهیم بنیادین این مدل شـامل اخالق مداری، پاسـخگویی و شـفافیت، ارزش 
افزایـی بـرای مشـتریان، ایجاد مشـارکت هـای اثربخش،پایبندی به مسـئولیت 
هـای اجتماعـی، تـاب آوری و کسـب نتایـج پایدار، توسـعه قابلیت هـای درون 
سـازمانی، چابکـی نظـام هـا و فرایندهای سـازمانی، رهبری دوراندیـش و الهام 
بخـش، موفقیـت از طریق سـرمایه هـای انسـانی و یادگیری، بهبـود و نوآوری 

است.
علیرضـا واحـدی پـور تصریـح کـرد: سـازمان هـای متعالـی، از طریـق نظـام 
حکمرانـی خـوب، مـی کوشـند تـا با شـفافیت، اعمـال کنتـرل و نظـارت مؤثر، 
فضایـی را فراهـم آورنـد کـه عـالوه بر حفـظ سـالمت مالـی و اداری و رعایت 
امانـت از هرگونـه رفتارهـای مغایـر بـا ارزش هـا و اصول اخالقـی دوری کنند. 
بـه گفتـه وی؛ ذی نفعـان ایـن سـازمان 12 گـروه مـی باشـند و سـازمان های 
متعالـی، مشـتریان را علـت وجـودی اصلـی خـود مـی داننـد و  همـواره تالش 
مـی کننـد تـا از طریق شناسـایی و پیش بینـی نیازهـا وانتظارات مشـتریان، به 

صـورت مداوم بـرای آنـان، ارزش خلـق کنند. 
ایـن تسـهیلگر طـرح تعالـی سـازمانی بـا بیـان اینکـه مدل تعالـی سـازمانی از 
9 معیـار در قالـب توانمندسـازها و نتایـج تشـکیل شـده اسـت بـه شـرح آن ها 

پرداخت.
وی در ادامـه بـه ماموریـت سـازمان که هدایت، حمایت و نظارت اسـت اشـاره 
کـرد و پـس از آن گفت: در راسـتای تحقق اهداف سـند چشـم انـداز جمهوری 
اسـالمی ایـران بخش کشـاورزی در افـق 1404 هجری شمسـی، دانش بنیان 
و دسـت یافتـه بـه جایـگاه نخسـت در منطقـه آسـیای جنـوب غربـی بـا دارا 
بـودن 7 ویژگـی اسـت و در همیـن راسـتا دو چشـم انـداز، حضـور بیـن پنـج 
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فرخنده ابراهیمی

شهرستان سپیدان 

اسـتان برتـر دارای صنایـع متبـوع دانـش بنیان و نویـن به ویـژه در حوزه های 
صنایـع تبدیلـی کشـاورزی و نیـز کسـب جایـگاه ویژه در بین سـه اسـتان برتر 
در کشـاورزی پایـدار و تولیـد محصـوالت ارگانیک بـا صیانـت از منابع طبیعی 
آب و خـاک و هـوا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس مدنظـر قـرار 

اسـت.  گرفته 
گفتنی اسـت در این جلسـات وی پیرامون موضوعات اسـتراتژی های سـازمان 

و منطـق رادار نیز مطالبـی را بیان کرد.

عبدالحمید دیانت

شهرستان زرین دشت 

کاشت گیاهان دارویی مقاوم به کم آبی 
در زرین دشت

کارشـناس مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
از کاشـت گیاهـان دارویـی در سـطح 15 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان خبر 

داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
حبیـب خادمی گفت: به منظور توسـعه کشـت گیاهـان دارویی میـزان 3 هکتار 
از اراضـی کشـاورزی بـه کشـت گیاه خاکشـیر و 12 هکتـار نیز به کشـت دیم 

گیـاه زیره سـبز اختصـاص یافت.
بـه گفتـه وی؛ پیـش بینـی می شـود از هـر هکتـار زیـره سـبز دیـم بـه طـور 
متوسـط 300 کیلوگـرم محصـول زیـره سـبز و از هـر هکتـار خاکشـیر 500 

کیلوگـرم محصـول برداشـت شـود.
خادمی بـا بیـان اینکـه کاشـت زیـره سـبز بـا توجه بـه نیاز آبـی کم ایـن گیاه، 
در مناطقـی کـه آب عامـل محـدود کننده می باشـد از توجیه اقتصـادی باالیی 
برخـوردار اسـت، تصریـح کـرد: زیـره سـبز به خشـکی، سـرما و شـوری خاک 

نیـز مقاوم اسـت.

اجرای طرح هویت گذاری دام 
در زرین دشت

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفـت: تاکنـون 6 هزار و 
768 راس دام در ایـن شهرسـتان هویـت گـذاری شـدند. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریـح کـرد: از ابتـدای سـال جـاری طـرح هویـت گـذاری 
دام های شهرسـتان زرین دشـت آغاز شـده و تاکنون 6600 راس دام سـبک و 

186 راس دام سـنگین پـالک کوبـی شـده اند.
وی؛ اهـداف اجـرای طـرح هویـت گـذاری دام جلوگیـری از قاچـاق، ارائـه بهتر 
امکانـات و خدمـات بـه دامـداران و جلوگیـری از گسـترش بیماری هـا داشـت.

دیانـت تصریـح کـرد: ارائـه کلیـه خدمات بـه دامداران منـوط به داشـتن پالک 
و هویـت دار کردن دام اسـت 

بـه همیـن منظـور بـه دامـداران توصیه می شـود هـر چه سـریعتر بـرای هویت 
دار کـردن دام هـای خـود بـه مراکز پـالک گـذاری دام در شـرکت های تعاونی 

دامـداران مرکز شهرسـتان مراجعـه کنند.

استمهال وام کشاورزی در 
شهرستان سپیدان

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی سـپیدان گفـت: مبلغ 150 میلیـارد ریال به 
منظور اسـتمهال وام کشـاورزان شهرستان سـپیدان تخصیص یافت.

روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،  بـه گـزارش 
مهـدی نصیـری عنـوان کرد: 984 بهره بردار کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از 
محـل اعتبـارات بنـد خ تبصـره 33 و از طریـق بانک های عامل این شهرسـتان 

بـه ویـژه بانـک کشـاورزی از این تسـهیالت برخوردار شـدند.

وی اظهـار کرد: از این محل، تسـهیالتی که سـر رسـید اقسـاط آن هـا از تاریخ 
اول مهـر مـاه 96 لغایـت سـی و یکـم شـهریور مـاه سـال جـاری بـود، امهـال 

خواهند شـد.
نصیـری افزود: سـود، کارمـزد و جریمه تسـهیالت متقاضیانی کـه توانایی مالی 
ندارنـد از محـل همیـن اعتبـارات و از سـوی دولـت پرداخت می شـود و عالوه 
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بـر ایـن تسـهیالت آن ها به مدت سـه سـال اسـتمهال خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: جلسـات متعـددی در خصـوص وضعیت 
اجرایـی دسـتورالعمل بنـد خ مـاده 33 بـا حضـور نماینـده فرمانداری و رؤسـای 
بانک هـای شهرسـتان و مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان برگزار شـد. 

انتقال آب کشاورزی با لوله های پلی اتیلنی 
در سپیدان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: حـدود 1700 
هکتـار از اراضـی زراعـی و باغـی دشـت بیضـا توسـط انتقـال آب بـا لوله های 

پلـی اتیلـن آبیاری می شـوند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، مهدی 
نصیـری تصریـح کرد: بـه منظور افزایش راندمـان انتقال آب، مسـیرهای انتقال 
و شـبکه آبیـاری دشـت بیضـا در سـال جـاری توسـط لوله هـای پلـی اتیلـن با 
قطـر 400 میلیمتـر پوشـش داده شـده که این مسـیر به طول 6 کیلومتر اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه عملیـات مذکـور بـا اعتبـاری بالـغ بـر 34 میلیارد ریـال در 
حـال اجراسـت و بـه زودی افتتاح می شـود افزود: بـا اجرای این طـرح، راندمان 

انتقـال و توزیـع آب بـه بیـش از 95 درصد می رسـد.
نصیـری بـا اشـاره بـه اینکه عملیات شـبکه آبیاری دشـت بیضاء شـامل شـبکه 
حسـین آبـاد، غـوره دان و ملوسـجان از سـنوات قبل در شهرسـتان سـپیدان در 
حـال اجـرا بـوده ابراز کـرد: نزدیک به 128 کیلومتر از شـبکه مذکـور به صورت 

کانال های روباز پوشـش داده شـده اسـت.

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
از پروژه انتقال آب بیضا

در راسـتای اقدامـات الزم بـرای مدیریـت منابـع آب و تسـهیل در آبرسـانی به 
مـزارع و باغ هـا، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از پـروژه انتقال 
آب کشـاورزی بـه مـزارع دشـت بیضـا، بازدیـد و میزان پیشـرفت این پـروژه را 

بررسـی و کنتـرل کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 

محمـد مهـدی قاسـمی روز پنجشـنبه دوازدهـم دی مـاه بـا نظـارت بـر رونـد 
اجـرای ایـن پـروژه چندیـن نکتـه فنـی را به پیمانـکار آن یـادآور شـد و گفت: 
عملیـات نصـب لوله هـا بسـیار مهـم می باشـد و بـه منظـور بـاز نشـدن آن ها 
بهتـر اسـت عمـل وصـل کـردن لوله هـا و اتصـاالت آن هـا درون ترانشـه ها 

شـود. انجام 
وی همچنیـن بـا بیـان اینکه قبـل از خاک ریـزی نهایی و پوشـش لوله ها باید 
مسـیر انتقـال آب مـورد آزمایـش قـرار گیرد تـا هر گونه نشـتی و عیـوب دیگر 
رفـع شـود، افـزود: بـرای ایـن کار بهتـر اسـت مسـیر انتقـال لولـه بـه قطعات 

کوچـک تقسـیم و هـر قسـمت جداگانه آبگیری و تسـت شـود. 
قاسمی سـپس در جمـع کارشناسـان همـراه ابـراز کـرد: اسـتفاده از لولـه در 
سیسـتم آبرسـانی عـالوه بـر جلوگیـری از هـدر رفـت آب در حیـن انتقـال از 
آلودگـی آب نیـز جلوگیـری می کنـد، از این رو نظارت مسـتمر بـر فعالیت های 
از مهم تریـن وظایـف  و  پروژه هـا ضـروری  گونـه  ایـن  اجـرای  پیمانـکاران 

کارشناسـان جهـاد کشـاورزی اسـت.
پـروژه انتقـال آب کشـاورزی دشـت بیضا به طـول 6 کیلومتر و بـا اعتباری بالغ 
بـر 34 میلیـارد ریـال در حـال اجراسـت و یـک هـزار و 700 هکتـار از اراضـی 

کشـاورزی دشـت بیضـا را مشـروب می نماید.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و هیـات همـراه همچنیـن بـا حضور 
در منـزل فرزنـد شـهید محمدجـواد بیضـاوی گفـت: خانـواده شـهدا بزرگترین 
یـادگاران دفـاع مقـدس هسـتند و تجلیل و تکریم و سرکشـی از آنان، رشـادت 

هـا و جانفشـانی هـای رزمنـدگان را بـرای مسـئوالن یادآوری مـی کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دیـدار بـا خانـواده شـهدا یـک وظیفه اسـت گفـت: ما 
همـواره محتـاج دعای خیر شـما عزیزان هسـتیم و امیـد داریم با پیـروی از راه 
شـهیدان عزیـز در پیشـبرد اهـداف نظـام مقدس اسـالمی توفیق کسـب کنیم.

قاسـمی هچنیـن ابـراز کـرد: امید اسـت بتوانیـم وظایف خـود در را در راسـتای 
خدمـت رسـانی بـه خانـواده معظم شـهدا بـه نحـو مطلوب انجـام دهیـم تا در 

پیشـگاه خداونـد و نـزد مـردم شـرمنده و مدیون خون شـهدا نباشـیم.
در ایـن سـفر امیـر اسـالمی مدیر آب و خـاک و فنـی و مهندسـی و جمشـید 
نوربخش رئیس اداره تجهیز و نوسـازی شـبکه آبیاری سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس، مهدی نصیری سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
سـپیدان، سـیدمحمود رضوی رئیـس اداره فنی و زیربنایی ایـن مدیریت، فرهاد 
اتحـاد نـژاد رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی بیضـاء و کـوروش ثابت کارشـناس 

آب و خـاک ایـن مرکـز نیز حضور داشـتند.

فعالیت مزارع پرورش ماهی سپیدان 
پس از یک دوره رکود

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: در سـال جاری 
بـا فعـال شـدن مـزارع پـرورش و تکثیـر ماهـی قـزل آال، پیش بینی می شـود 
بیـش از 20 میلیـون تخـم چشـم زده در چهـار مزرعـه تکثیـر ماهـی ایـن 

شهرسـتان تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: تکثیـر بچه ماهـی قـزل آال در این شهرسـتان 
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هـر سـاله از اوایـل آذر مـاه شـروع و تـا پایـان اسـفند مـاه ادامـه دارد.
وی افـزود: بـا توجه به اینکه در سـال های گذشـته بسـیاری از مـزارع پرورش 
ماهـی درگیـر بیماری و غیرفعال شـدند در سـال جاری با انجـام تمهیدات الزم 

ایـن مـزارع فعـال و تکثیر بچـه ماهیان قزل آال آغاز شـد. 
نصیـری بـا بیـان اینکه شهرسـتان سـپیدان بیـش از 60 درصد از بچـه ماهیان 
قـزل آالی اسـتان فـارس را تولیـد می کند، افـزود: بیش از 50 درصـد ماهیان 

سـردآبی اسـتان فارس نیـز مربوط بـه این منطقه اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضر عـالوه بـر 28 مزرعه تکثیـر و پرورش 
ماهـی، تعـداد 75 اسـتخر دو منظـوره کشـاورزی نیز در شهرسـتان وجـود دارد 

افـزود: تعـداد 300 اسـتخر دو منظوره دیگر شناسـایی شـده اسـت. 
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ابراز کـرد: دو مزرعه 
پـرورش ماهـی بـه ظرفیـت 200 تن و یک مجتمـع پرورش ماهـی به ظرفیت 
500 تـن نیـز در حـال احداث اسـت که در سـال آینده به بهره بـرداری خواهند 

رسید.

تسهیالت کم بهره به باغداران 
پرداخت می شود

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: بـه منظـور 
خریـد تجهیـزات مقابلـه با سـرمازدگی، به باغداران این شهرسـتان تسـهیالت 

کـم بهـره پرداخت می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری افـزود: یکی از مشـکالت عمده باغداران شهرسـتان سـپیدان 
خسـارت سـرمازدگی اسـت که در اکثر سـال ها موجب صدمه زدن به درختان 

میـوه و افـت محصول می شـود.
وی عنـوان کـرد: نصـب بخاری هـای باغـی و یـا اتوپالرهـای باغـی در مرکز 
باغ هـا یکـی از روش هـای موثـر و موفـق بـرای مقابلـه با سـرمازدگی اسـت 
چـرا کـه در صورت بـرودت هوا دسـتگاه به صورت اتوماتیک روشـن و شـروع 

بـه تعدیـل دمـا می کند.
نصیـری اظهـار کـرد: بـرای تجهیـز باغ ها بـه این دسـتگاه ها، تسـهیالتی کم 

بهـره از محـل کمک هـای فنـی و اعتبـاری به باغـداران پرداخت می شـود.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: متقاضیان دریافـت این تسـهیالت، پـس از ثبت نام 
در سـامانه سـیتا، بایـد بـه مراکز جهاد کشـاورزی مراجعه و فرم هـای مربوطه را 
تکمیـل نماینـد تا پـس از تصویب طرح در کارگروه های شهرسـتانی و اسـتانی، 
بـه بانـک معرفـی شـوند. شهرسـتان سـپیدان دارای 15 هـزار هکتار بـاغ آبی و 

هفـت هزار هکتـار باغ دیم اسـت.

کاربرد عوامل کنترل غیر شیمیایی آفات گیاهی 
در سپیدان

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: از ابتدای سـال 
جـاری تـا کنـون تعداد دو هـزار و 927 قطعه تلـه فرمونی، دو هـزار و صد قطعه 

کارت زرد و صـد قطعـه کارت آبـی در مـزارع، باغ ها و 
گلخانه های این شهرستان نصب شده است.

روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،  بـه گـزارش 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: کاربـرد عوامـل کنتـرل غیرشـیمیایی بـا هدف 
آفـات، کاهـش مصـرف سـموم  تلفیقـی  بـه مدیریـت  بهره بـرداران  ترغیـب 

شـیمیایی و تولیـد محصـول گواهـی شـده و اسـتاندارد اجـرا شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، مرحلـه دوم نصـب کارت آبـی در گلخانه های این شهرسـتان از 

اوایـل دی ماه آغاز شـده اسـت. 
نصیـری ابـراز کـرد: بـا توجه به اسـتقبال بهره بـرداران بـه ویژه گلخانـه داران، 
اسـتفاده از کارت زرد و آبـی و تلـه فرمونـی در شهرسـتان سـپیدان در حـال 

اسـت.  افزایش 

تولید بیش از 400 تن عسل در سپیدان
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: سـالیانه بیش 
از 450 تـن عسـل و در حـدود 40 کیلوگـرم ژل رویـال در شهرسـتان سـپیدان 

تولیـد می شـود.
روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،  بـه گـزارش 
مهـدی نصیـری تصریح کرد: این شهرسـتان در مجمـوع دارای 614 زنبوردار و 

60 هـزار و 792 کلونـی زنبور عسـل اسـت. 
 وی بـا بیـان اینکـه بخـش مرکزی و بخش کمهر این شهرسـتان بـه دلیل دارا 
بـودن گیاهـان شـهد دار و گـرده دار مسـتعد تولید عسـل و پرورش ملکه اسـت 
و بخـش همایجـان بـه دلیل وجـود باغ های فراوان مناسـب تولیـد ژل رویال و 
گـرده گل اسـت، افـزود: همچنیـن بخـش بیضا و بانـش به دلیل وجـود مراتع و 

گیاهـان زراعـی فراوان مسـتعد تولیـد گرده گل و ژل رویال هسـتند. 
نصیـری اظهـار کـرد: بـه منظـور تسـهیل در شناسـایی و نظـارت بـر فعالیـت 
زنبـورداران بـه هـر زنبوردار یک کـد شناسـه 16 رقمی اختصاص داده شـده که 
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ایـن کـد در سـامانه جامـع مدیریـت داده هـای کشـاورزی ثبت می شـود.
در سـال های اخیـر تولیـد محصـوالت جانبـی فعالیـت زنبـورداری از جملـه ژل 
رویـال، زهـر زنبـور عسـل، بـره موم، مـوم و گـرده گل در شهرسـتان سـپیدان 

گسـترش یافته اسـت.

طرح گندم بنیان گامی به سوی افزایش تولید
سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: 1300 هکتار از 
زمین هـای کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـه منظور تحقـق افزایـش تولید در 

واحـد سـطح، زیر کشـت طـرح ملی گنـدم بنیان قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد: طـرح توسـعه گنـدم بنیـان بـا هـدف مدیریت، 
انتقـال دانـش و بهـره گیـری از فـن آوری جدیـد در کشـت ایـن محصـول، 
کاهـش مصـرف آب و در نهایـت افزایـش تولید راهبردی تدوین شـد و امسـال 

گام نخسـت آن در سـپیدان بـه اجـرا در آمـد.

وی اظهـار کـرد: انتخـاب کشـاورز، تهیـه نقشـه و ثبـت مشـخصات جغرافیایی 
محـل اجـرای طرح، تهیـه تقویم زراعی و نمونـه برداری، از جملـه مراحل مهم 

اجرایـی ایـن طرح ملی اسـت.
سـایت های اجـرای گنـدم بنیـان در شهرسـتان سـپیدان شـامل 500 هکتار در 
شهرسـتان بیضـا، 500 هکتـار در بخش بانش، 250 هکتـار در بخش همایجان 

و 50 هکتـار در بخش مرکزی اسـت.

دست واسطه ها از بازار نهاده های دامی 
کوتاه می شود

مدیـر امـور دام سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره بـه راه اندازی 
سـامانه بـازارگاه نهاده های کشـاورزی گفـت: توزیع، خرید و عرضـه نهاده های 

دامـی از طریق این سـامانه انجام می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، در 
همایـش بیماری هـای دام و نـژاد گاو سـمینتال کـه روز یکشـنبه هشـتم دی 
مـاه بـه میزبانـی مرکـز جهاد کشـاورزی بیضـا برگزار شـد حبیبب اله سـاجدی 
بیـان کـرد: بـا راه انـدازی سـامانه بـازارگاه، کـه سـامانه ای بـه منظـور توزیع 
نهاده هـای دامی اسـت، مرغـداران، دامـداران و کارخانجـات تولید خـوراک دام 
و طیـور، بـدون واسـطه از تولیـد کننـده واقعـی خریـداری می کننـد و خریـد و 
فـروش نهاده هـای دامی بـا قیمـت مصـوب بـه صـورت کنتـرل شـده انجـام 

می شـود.

وی عنـوان کـرد: هـدف از ایجـاد ایـن سـامانه تحویـل نهاده هـای دام و طیور 
بـه تولیدکننـدگان واقعـی و جلوگیـری از ورود واسـطه ها به این عرصه اسـت.

سـاجدی بـا بیان اینکـه افزایـش کیفیت و سـالمت محصوالت دامـی در راس 
برنامه هـای معاونـت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس قـرار دارد، افـزود: بـا هویت گـذاری دام هـای سـبک از ورود دام قاچاق 

و در نتیجـه انتشـار عوامـل بیمـاری زا جلوگیری می شـود.
اصالح نژاد و ساماندهی راندمان تولید

با نژادهای دومنظوره گاو
در ادامـه همایـش مسـئول اصـالح نژاد دام سـنگین سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: اصالح نـژاد و سـاماندهی راندمـان تولیـد در واحدهـای 

روسـتایی امـری اجتناب  ناپذیراسـت.
علیرضـا مقدسـی تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا نژادهـای دومنظـوره بـا هـدف 
تولیـد شـیر و گوشـت در واحدهـای روسـتایی می توانـد نقـش مؤثـری در روند 

اقتصـادی کـردن تولیـد در ایـن واحدها داشـته باشـد. 
بـه گفتـه وی؛ گاو سـیمنتال که در سـنوات اخیر وارد چرخه تولید شـده نسـبت 

بـه گاو هلشـتاین، بـرای پرورش و مدیریت دام مناسـب تر اسـت. 
مقدسـی بـا بیـان اینکـه گاو نـژاد »سـمینتال« نسـبت بـه هلشـتاین مقاومـت 
باالتـری در مقابـل بیماری هـا دارد تصریـح کـرد: شـیر ایـن نژاد درصـد چربی 
و پروتئیـن باالتـری داشـته و به دلیـل توقع غذایـی پایین تر، هزینـه نگهداری 
کمتـری دارد، همچنیـن سـن بازدهـی گاو »هلشـتاین« مرتبًا کاهـش می یابد 
بـه گونـه ای کـه بسـیاری از گاوداری هـا با مشـکل تأمین گوسـاله ماده نسـل 

بعـدی مواجه هسـتند.
شهرسـتان سـپیدان دارای 76 واحـد گاوداری صنعتـی و 1940 واحـد گاوداری 
سـنتی اسـت و تولید سـاالنه شـیر در این شهرسـتان 57 هزار تن می باشـد. در 
سـال جـاری یک هـزار و 604 راس نژاد سـمینتال بـه این واحدهـای گاوداری 

است. افزوده شـده 
همایـش بیماری هـای دام و نـژاد گاو سـمینتال بـا حضـور کیومـرث همتـی 
فرمانـدار بیضـا، شـاهرخ رسـتمی معاون فرمانـدار و مجتبی درخشـان بخشـدار 

بانـش، برگزار شـد.
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 
آغاز عملیات اجرایی پروژه گلخانه ای مومن آباد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: عملیات اجرایـی و نصب 
سـازه پـروژه گلخانـه ای مومـن آبـاد بـا پیگیری هـای بـه عمـل آمـده پس از 

15 سـال آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی بـا بیـان اینکـه سـایت گلخانـه ای مومـن آبـاد 24 هکتـار 

مسـاحت دارد، افـزود: فـاز اول آن در سـطح پنـج هکتـار اجـرا می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن سـایت با هـدف تولید سـبزی و صیفی گواهی شـده به 

منظـور مصرف داخلی و صادرات احداث شـده اسـت.
سـامانی تصریـح کـرد: رفع مسـائل تقویت شـبکه بـرق، عملیات گاز رسـانی و 

صـدور سـند سـایت گلخانـه ای مومن آباد در دسـتور کار قـرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه بازدیـد علـی اشـرف منصـوری مدیـر عامل 
شـرکت شـهرک های کشـاورزی کشـور از ایـن سـایت، افـزود: رونـد اجرایـی 

ایـن طـرح مـورد تاییـد قـرار گرفت.

تولید 500 تن زیتون در سروستان

کارشـناس مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان 
گفـت: 500 تـن زیتـون از سـطح حـدود 300 هکتـار باغ هـای مثمـر ایـن 

شهرسـتان برداشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
حمیـد رضـا احسـانی افـزود: از ایـن میـزان، 300 تـن بـه صـورت کنسـروی، 
زیتـون شـور و زیتـون پـرورده بـه بازارهای داخلی صـادر و 200 تـن به منظور 

اسـتحصال روغـن زیتون اسـتفاده می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن شهرسـتان دارای 734 هکتـار زیتـون اسـت و بالـغ بر 
60 درصـد از باغ هـا بـا مشـکل کـم آبی مواجه هسـتند کـه این اتفـاق موجب 

کاهـش تولید محصول شـده اسـت.
احسـانی بـا بیـان اینکـه سـابقه کشـت زیتـون در ایـن شهرسـتان بـه بیـش از 
20 سـال می رسـد، اظهـار کـرد: محصـوالت کنسـروی زیتـون و روغـن ایـن 

شهرسـتان از کیفیـت بسـیار خوبـی برخـوردار اسـت.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز:
حساب های متخلفین تغییر کاربری اراضی شیرازی 

مسدود می شود
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: بـا هماهنگی دسـتگاه قضایی 
مسـدود  شهرسـتان  ایـن  در  اراضـی  کاربـری  تغییـر  متخلفیـن  حسـاب های 

می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی پـس از نشسـت مشـترک جهـاد کشـاورزی بـا دسـتگاه قضایـی 
شهرسـتان شـیراز تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن امـر متخلفیـن تغییـر کاربری 
بـه صـورت دواطلبانـه بـرای تخریـب سـاخت و سـازهای غیرمجاز اقـدام کرده 
کـه عـالوه بـر کاهـش تنش هـای اجتماعـی، هزینـه بیت المـال در برخـورد با 

متخلفیـن نیـز کاهـش می یابـد.
پرونده هـای  ابـالغ  ارائـه  نشسـت  ایـن  مصوبـات  دیگـر  از  وی؛  گفتـه  بـه 
تغییرکاربـری غیرمجـاز اراضـی بـه صـورت تلفنـی بـود که ایـن امر عـالوه بر 

تسـهیل رونـد اجـرا، افزایـش سـرعت کار را بـه دنبـال خواهـد داشـت.
سیروسـی، صـدورکارت ضابطیـن قضایـی تعـدادی از پرسـنل امور اراضـی را از 
دیگـر مصوبـات ایـن نشسـت برشـمرد و ابراز کـرد: ایـن امر پـس از هماهنگی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با دادسـتان ایـن اسـتان اجرا 

خواهد شـد.
نشسـت مشـترک جهـاد کشـاورزی بـا دسـتگاه قضایـی شهرسـتان شـیراز بـا 
هـدف تسـریع در رسـیدگی پرونده هـای متخلفیـن در امـور اراضی و بـا حضور 
مسـعود سـلطانی فـر معـاون دادسـتان و رئیـس اجـرای احـکام کیفری شـیراز 
و محمـد مهـدی محمـودی معـاون قضائـی رئیـس کل دادگاه هـای عمومی وا 
نقـالب شـیراز و رئیـس دادگاه هـای کیفری 2 شـیراز در محل دادگاه گل سـرخ 

شـد. برگزار 
 

تکثیر و پرورش ماهی قزل آال در شیراز
افزایش یافت

کارشـناس شـیالت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: در این 
شهرسـتان ماهـی قـزل آال نسـبت بـه سـال گذشـته در تولیـد افزایـش 233 

درصـدی و در پـرورش افزایـش 166 درصـدی داشـته اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، فاضل 
صابـر اردکانـی تصریـح کرد: در بخـش تکثیر، ماهی قزل آال در سـال گذشـته 
بـا میـزان تولیـدی 300 هـزار قطعـه بـود کـه در سـال جـاری به یـک میلیون 
قطعـه افزایـش یافـت و همچنیـن پـرورش ماهـی از 450 هـزار قطعه درسـال 

گذشـته بـه یـک میلیـون و 200 هـزار قطعه در سـال جاری رسـیده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه عملیات بهینه کاوی مـزارع تکثیر و پرورش ماهیان سـرد آبی 
توسـط تیـم کارشناسـی شـیالت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
افـزود: ایـن عملیـات بـه منظـور تولیـد مناسـب باتوجـه بـه شـرایط اقلیمـی و 

بازاریابـی صـورت می گیـرد.

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

آغاز کاشت نشایی محصوالت جالیزی 
در فراشبند

آغـاز  از  فراشـبند  زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  کارشـناس 
عملیـات کاشـت محصـوالت جالیزی خـارج از فصل با پوشـش پالسـتیکی در 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
مصطفـی امیـری بـا بیـان اینکه کاشـت ایـن محصـوالت از اوایـل دی ماه در 
دشـت دژگاه شهرسـتان فراشـبند آغـاز شـده، گفـت: پیـش بینـی می شـود تـا 
پایـان سـال جـاری 2200 هکتـار از اراضـی به کشـت گوجه فرنگـی اختصاص 
یابـد کـه بیـش از 90 درصـد ایـن سـطح بـه صـورت نشـایی انجام می شـود. 
وی تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود 110 هـزار تـن گوجـه فرنگـی از این 
سـطح تولیـد شـود که نقش مهمـی در تامین ایـن محصول در فصـل بهار دارد. 
امیـری اظهـار کرد: مزایای کاشـت نشـایی شـامل کاهـش مصـرف آب، کوتاه 
تـر شـدن دوره رشـد محصـول در زمین اصلـی، صرفـه جویی در مصـرف بذر، 
کاهـش هزینـه کارگـری، کاهـش علف هـای هـرز و کاهـش مصـرف سـموم 

ست. ا

برداشت گیاه دارویی کدو طبی 
در شهرستان فراشبند

مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از برداشـت 40 
تـن گیـاه دارویـی کـدو طبی از سـطح چهـار هکتار مـزارع بخش مرکـزی این 

شهرسـتان در اواخـر آذر مـاه خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
امان الـه رضایـی بـا بیـان اینکـه کاشـت گیاهـان دارویی بـه ویـژه گیاهان کم 

آب بـر از اولویت هـا اسـت، گفـت: کـدو تخمـه کاغذی معـروف به کـدو طبی 
یـک واریتـه خـاص از کدو تنبل اسـت کـه گیاهی متحمـل به کم آبـی بوده از 

ایـن رو کاشـت ایـن گیـاه در دسـتور کار ایـن مدیریت قـرار گرفت. 
بـه گفتـه وی؛ کاشـت ایـن گیـاه از طریـق بـذر انجـام و در دمـای 12 درجـه 
سـانتی گـراد جوانـه می زند ولی بهتریـن دما بـرای رویش دانـه 30-25 درجه 

است.  سـانتیگراد 
رضایـی تصریـح کـرد: کاشـت ایـن گیـاه هـم زمـان بـا کاشـت خیـار و کـدو 

خوراکـی در شهرسـتان صـورت 
می گیـرد و بهتریـن زمـان برداشـت ایـن محصـول زمانـی اسـت کـه 70-75 

درصـد میوه هـا رسـیده و زرد شـده باشـند. 
محصـول تولیـدی بـرای تهیـه روغـن و مصـارف دارویـی بـه کارخانه هـای 

فـرآوری اسـتان فـارس ارسـال می شـود.

افزایش کاشت محصوالت شتوی 
در فراشبند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از افزایش 30 درصدی سـطوح زیر 
کشـت محصوالت شـتوی در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور گفـت: سـطوح ابالغـی کاشـت محصـوالت شـتوی گندم و جـو آبی و 
دیـم در سـال زراعـی جـاری، از طرف سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
13400 هکتـار بـود کـه این سـطح بـا اختصـاص 3630 هکتـار به گنـدم آبی، 
12 هـزار و 560 هکتـار گنـدم دیـم، 210 هکتـار جـو آبـی و 1200 هکتـار جو 

دیـم به 17600 هکتار رسـیده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بارندگی هـای مناسـب ابتـدای سـال زراعـی جـاری و تامیـن و 
توزیـع بـه موقـع نهاده های کشـاورزی از دالیل افزایش سـطح زیرکشـت بود.
نادرپـور اظهـار کـرد: در صورتی کـه میزان و پراکنـش بارندگی هـا در ماه های 
آتـی تـا زمـان پایـان برداشـت محصـول مناسـب باشـد پیـش بینـی می شـود 
بیـش از 30 هـزار تـن محصول گندم و جو در شهرسـتان فراشـبند تولید شـود.
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

ساماندهی فروشگاه های سموم کشاورزی 
در فیروزآباد

کار  دسـتور  در  فیروزآبـاد  شهرسـتان  در  سـموم  فروشـگاه های  سـاماندهی 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان قـرار گرفـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
رئیـس اداره حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت گفـت: بـا توجـه بـه نقـش و اهمیت 
نهاده هـای کشـاورزی از جملـه کودها و سـموم شـیمیایی در تولید محصوالت 
کشـاورزی و همچنیـن اثـرات سـوء باقی مانده سـموم در محصـوالت تولیدی، 
بحـث سـاماندهی فروشـگاه های سـموم و برخـورد بـا متخلفـان ایـن مراکز از 

حساسـیت ویـژه ای برخوردار اسـت.
سـعید امیـری با اشـاره بـه اینکه 32 فروشـگاه در شهرسـتان مهر مـورد بازدید 
قـرار گرفـت، افـزود: مدارکـی از جملـه پروانه بهره بـردار، پروانه مسـئول فنی، 
فاکتـور خریـد و فـروش اجنـاس، تطبیـق قیمـت فـروش بـا قیمت منـدرج بر 
روی کاال و همچنیـن حضـور کارشـناس فنـی در فروشـندگی های سـموم، 

بررسـی شد.
وی تصریـح کـرد: بـه واحدهایی که موارد مذکور را نداشـتند اخطـار کتبی داده 
شـد تـا نسـبت بـه اخـذ مجوزهـای الزم اقـدام کنند و تـا زمان حصـول نتیجه 

اقـدام به عرضه سـموم بـه بهره بـرداران ننمایند.

کاهوی قیروکارزین روانه بازار شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه کاشـت بیش از 
700 هکتـار کاهـو در منطقـه مبـارک آبـاد این شهرسـتان گفت: برداشـت این 
محصـول از ابتـدای دی مـاه آغـاز و تـا پایـان فروردیـن مـاه سـال بعـد ادامه 

داشـت.  خواهد 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: پیـش بینـی می شـود تا پایـان فصـل برداشـت بیش از 
30 هـزار تـن از ایـن محصول به بازار سراسـر کشـور روانه و سـبزی سـفره ها 

را تامیـن کند. 
بـه گفتـه وی، بـه دلیـل عـدم وجود میـدان میـوه و تره بـار در این شهرسـتان 
محصـول بـه میادیـن شـهر های همجـوار رفتـه و از آنجـا بـه تمامی نقـاط 
کشـور از جملـه تهـران، اصفهـان، شـیراز و برخـی از کشـور های همسـایه 

می شـود.  ارسـال 
همتـی تصریـح کـرد: شـرایط اقلیمـی و آب و خـاک قیروکارزیـن موجب شـده 
اسـت که کاشـت محصـوالت برگی خصوصـا کاهـو در فصول پائیز و زمسـتان 

در فضـای آزاد از رونـق ویـژه ای برخوردار باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد: مزارع زود کاشـت کاهو پـس از برداشـت نوبرانه 

و مبـارزه بـا علف هـرز مزرعه امکان کاشـت دوبـاره کاهـو را دارند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه کاهو یک 
زراعـت وجینـی اسـت، اظهـار کـرد: این موضـوع موجـب مصرف کمتر سـموم 
علـف کـش و تولیـد محصـول سـالم تـر شـده کـه خانوار هـا می تواننـد بـا 

اطمینـان بیشـتر در سـبد کاالی مصرفـی خـود قـرار دهنـد. 
در قیروکارزیـن انـواع ارقـام کاهـو ماننـد زرقانـی، جهرمـی و اهـوازی کاشـته 
می شـود کـه بـه مـدت 85 تـا 90روز پس از کاشـت به وزن مناسـب برداشـت 
رسـیده و ویژگی هـای خاصـی مثـل شـیرینی، آبـداری، روغنـی بـودن و رنـگ 

برگ هـا موجـب شـهرت ایـن محصول شـده اسـت.

70 میلیارد ریال اعتبار تسهیالتی برای عشایر 
قیروکارزین

رئیـس اداره امـور عشـایر شهرسـتان قیروکارزین از تخصیص اعتبـار 70 میلیارد 
ریالـی بـه منظور اعطای تسـهیالت زنجیـره تولید گوشـت قرمز به عشـایر این 

شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد جـواد بهـی گفـت: ایـن تسـهیالت بـا نـرخ کارمـزد ده درصـد، دوره 
بازپرداخـت یکسـاله و بـا عاملیـت بانـک کشـاورزی بـه بهره برداران عشـایری 

می شـود.  پرداخـت 
این مقام مسـئول افزود: پیش شـرط معرفی عشـایر به منظور دریافت تسـهیالت 

مذکور داشـتن دفترچه های خواربار عشـایری و دامپزشـکی معتبر است. 
بـه گفتـه وی؛ دارا بـودن بیمـه نامـه دام و ثبـت دام هـا در طرح هویـت گذاری 

دام از الزامـات دیگـر بـرای بهـره مندی از تسـهیالت مورد اشـاره می باشـد.
رئیس اداره امور عشـایر شهرسـتان قیروکارزین تصریح کرد: اعطای تسـهیالت 
زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز از محـل صندوق توسـعه ملـی و به منظـور حذف 
واسـطه ها، ارتقای سـطح معیشـت خانوارهای عشـایری و تامیـن امنیت غذایی 

مـورد نیاز اقشـار مختلف جامعه اجرایی شـده اسـت. 
قیروکارزیـن از مناطـق مهم قشـالقی اسـتان فارس اسـت که بیـش از دو هزار 
خانـوار عشـایری کوچنـده بـا جمعیـت دامی بالغ بـر 220 هزار راس دام سـبک 

در مراتـع آن سـکونت دارند.

برآورد بیش از73 میلیارد ریال خسارت به بخش 
کشاورزی قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به بارش بیـش از 130 
میلیمتـر بـاران در روزهـای بیسـت و پنجم و بیسـت و ششـم آذر مـاه گفت: بر 
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اثـر بارندگی سـیل آسـا و رخداد سـیل بیـش از 73 میلیارد ریال بـه بخش های 
مختلف کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت وارد شد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: محصـوالت باغی و زراعی بـا مبلغ خسـارتی بیش از 45 

میلیـارد ریال بیشـترین میزان خسـارت را متحمل شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ تاسیسـات زیـر بنایی بخش کشـاورزی این شهرسـتان مشـتمل 
بـر شـبکه آبیاری هـای تحـت فشـار، شـبکه انتقـال آب، جـاده بیـن مـزارع به 
طـول تقریبـی 30 کیلومتـر و دو حلقـه چـاه آب در پـی وقـوع ایـن سـیل 20 

میلیـارد ریـال آسـیب دیـده اند. 
ایـن مقام مسـئول تصریـح کرد: کشـاورزان و باغدارانـی کـه دارای الکتروپمپ 
هسـتند در صورت ورود خسـارت به ترانسیسـتورهای خط انتقال برق ناشـی از 
بارندگی سـیل آسـا با سـامانه 121 تماس گرفته تا از تسـهیالت شـرکت توزیع 

نیروی بـرق بهره مند شـوند. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین اظهـار کرد: در پـی ارزیابی های 
انجـام شـده از تلفـات و خسـارت های وارده به دام های سـبک، سـنگین، زنبور 
عسـل و اماکـن دامی بیـش از هشـت میلیـارد ریال زیـان در این بخـش برآورد 

شـده است. 
وی بیـان کـرد: برآورد هـای انجام شـده در ایـن مدیریت پس از تائیـد فرماندار 
شهرسـتان بـه سـتاد بحران سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه منظور 

انجـام اقدامات و پیگیری های الزم ارسـال شـد. 
همتی با اشـاره به اینکه سیاسـت کالن دولت در راسـتای جبران خسـارت های 
گسـترده صرفـا معطوف بـه تقویت صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی اسـت، 
گفـت: کلیـه بهره بـرداران بخش هـای مختلـف کشـاورزی نسـبت بـه بیمـه 

کـردن محصـوالت خود اقـدام کنند. 

سرما در کمین باغ های قیروکارزین
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره به کاهش محسـوس 
درجـه حـرارت هـوا در منطقـه گفـت: بـا آغـاز فصـل زمسـتان باغـداران بایـد 

مراقـب احتمـال سـرمازدگی درختان باشـند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: بـا توجـه بـه افـت دمـا در روز هـای آینـده، امـکان 
سـرمازدگی تنـه درختـان و محصـول باغ هـای مرکبـات وجـود دارد و ممکـن 

اسـت باغـداران در صـورت بی توجهـی متحمـل خسـارت شـوند.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه از بـروز مخاطـرات طبیعـی نمی تـوان 
جلوگیـری نمـود، تصریـح کـرد: در صـورت پایـش نوسـانات جـوی و انجـام 
اقدامـات مدیریتـی بـه موقـع، اثرات خطـرات احتمالـی را می تـوان کاهش داد. 
همتـی بـا بیـان اینکـه احـداث سـایبان در باغ هـای از مثمرتریـن اقدامـات 

مدیریتـی بـه منظـور کاهـش آثـار مخـرب سـرمازدگی زمسـتانه یـا آفتـاب 
سـوختگی تابسـتان اسـت، تصریـح کـرد: کـه در حـال حاضـر بـا حمایت های 

دولـت ایـن امـر در حـال ترویـج و توسـعه اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کرد: تسـریع در برداشـت 
بـه موقـع محصـول از باغات عـالوه بر اینکـه موجب حذف یا کاهش خسـارت 
سـرما زدگـی به میوه می شـود، انجـام عملیات باغبانـی مانند هـرس، مبارزه با 

علـف هـرز و کود دهـی درختـان را نیز تسـهیل می کند. 
بـه گفتـه وی، دارا بـودن پوشـش بیمـه ای در محصوالت کشـاورزی ریسـک 
تولیـد را کاهـش داده و قسـمت قابـل توجـه ای از خسـارت های احتمالـی را 

جبـران خواهـد کرد. 
شهرستان قیروکارزین دارای سطح بالغ بر ده هزار هکتار باغ مرکبات است.

بیش از سه هزار هکتار از اراضی ملی 
قیروکارزین سنددار شدند

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: در 
راسـتای حفاظـت از اراضـی ملـی و مقابلـه بـا زمیـن خواران سـه هـزار و 603 

هکتـار از اراضـی ملـی ایـن شهرسـتان صاحـب سـند تـک برگ شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی تصریح کـرد: اراضی مذکـور در پالک مدخـون واقع 
شـده کـه بـه دلیل ارزشـمندی زمین هـا، در سـنوات اخیر توسـط سـود جویان 

مـورد دخـل و تصـرف قرار گرفتـه بود.
وی بـا بیـان اینکـه سـند مذکـور بـه نـام اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
آبخیـزداری کل  از سـازمان جنگل هـا، مراتـع و  نمایندگـی  بـه  قیروکارزیـن 
کشـور صـادر شـده اسـت، افـزود: صدور سـند بـر اسـاس مـاده 13و 39 قانون 
ملـی شـدن جنگل ها و پـس از دریافت حکـم از مراجع قضایی صـورت گرفت. 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز داری شهرسـتان قیروکارزیـن بـا قدردانی 
از همـکاری دسـتگاه قضایـی در اجـرای احـکام و آرای صـادره در حـوزه منابع 
طبیعـی ایـن شهرسـتان، ابـراز کرد: بـا صدور این اسـناد بـه نام منابـع طبیعی، 

از دسـت انـدازی افـراد سـود جـو به ایـن اراضـی جلوگیری خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی دیگر پالک های حسـاس و ارزشـمند این شهرسـتان نیز در حال 

تعیین تکلیف و سـند دار شـدن هستند.

سه هکتار از اراضی ملی قیروکارزین 
رفع تصرف شد

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: در 
راسـتای حفاظـت از اراضـی ملـی و جلوگیـری از زمیـن خـواری سـه هکتـار از 
اراضـی ملـی ایـن شهرسـتان از ید متصرفان خـارج و به دولت باز گردانده شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان مادوانـی افـزود: ایـن عملیـات بـا حضـور رئیس دادگسـتری، 
دادسـتان عمومـی و انقـالب و نیروهـای منابع طبیعـی در پـالک زاخرویه اجرا 

کـه بـا رفـع تصـرف، زمین هـا به انفـال باز گشـت.
وی تصریـح کـرد: پـس از دریافـت گزارشـات مردمـی و بررسـی های صـورت 
گرفتـه مبنـی بـر وقـوع تخلف در ایـن محـدوده بالفاصله گشـت زنـی در این 
منطقـه در دسـتور کار مامـوران یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی قـرار گرفت که 
در نهایـت پـس از انجـام عملیـات تعقیـب و گریز دو دسـتگاه تراکتـور و موتور 

سـیکلت توقیـف و متخلفان دسـتگیر شـدند.
نظریـان بـا اشـاره به تالش هـای شـبانه روزی نیروهـای یگان حفاظـت منابع 
طبیعـی و انجـام هماهنگی هـای الزم بـا مراجـع قضایـی بیـان کـرد: در حـال 
حاضـر تکمیـل پرونـده نهایی متخلفان جهـت انجام مراحل قضایـی ادامه دارد. 
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رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان قیروکارزین ضمن هشـدار 
جـدی بـه متخلفـان و فرصـت طلبانـی کـه در کمیـن تصـرف اراضـی ملـی 
هسـتند، اظهـار کرد: مـردم در صـورت مشـاهده هرگونه تخریـب و تصرف در 
عرصه هـای طبیعـی سـریعًا مراتـب را بـا شـماره تلفـن 1504 یـگان حفاظـت 

منابـع طبیعـی گـزارش دهند. 
تـا  شـده  موجـب  قیروکارزیـن  در  زمیـن  ویـژه  ارزشـمندی  و  حاصلخیـزی 
سـودجویان سـودای تصـرف اراضـی و انفـال عمومی را در سـر داشـته باشـند 
کـه تاکنـون بـا اقدامـات قاطـع و سـریع ادارات، نهاد هـا و دسـتگاه های ذی 
مدخـل و بـا همـکاری مـردم فهیـم و طبیعـت دوسـت تالش هـای آنـان بـی 

اثر شـده اسـت. 

تخصیص اشتراک خدمات عمومی در اراضی 
کشاورزی صرفا با مجوز جهاد کشاورزی

دادسـتان شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: 
ارائـه خدمـات و تاسیسـات زیـر بنایی در 
اراضـی زراعـی و باغـی منـوط بـه اخـذ 

نظـر موافـق دسـتگاه متولی اسـت.
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
داریوش بوسـتانی در شـورای پیشـگیری 
و حفاظـت از تخریـب و تصـرف انفـال و 
اراضـی ملـی، افـزود: اعطای اشـتراک غیـر دائم خدمـات در اراضی مسـتثنیات 
یـا ملـی، بـدون هماهنگـی بـا ادارات متولـی، از جمله دالیـل متخلفیـن برای 

ارتـکاب جـرم تغییـر کاربـری غیـر مجـاز یـا تصـرف اراضی ملی اسـت. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به تبصـره 1 مـاده 10 قانون حفظ کاربـری اراضی 
زراعـی و باغ هـا تصریـح کـرد: حسـب قانـون، نیـروی انتظامی بـدون نیـاز به 
دسـتور مقـام قضائـی و بـا اعالم جهـاد کشـاورزی مکلف بـه توقـف عملیات، 

جلوگیـری از تغییـر کاربـری غیـر مجـاز و تصـرف اراضی ملی می شـود. 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  حقوقـی  پیگیری هـای  از  تقدیـر  ضمـن  وی؛ 
قیروکارزیـن بـه منظـور جلوگیـری از تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز، گفـت: 
اقدامـات موثر دسـتگاه های اجرایـی ذی مدخل در شهرسـتان باعث جلوگیری 
از تصـرف انفـال و کاهـش تعـداد پرونده هـای این موضوع نسـبت به سـنوات 

گذشـته شـده است. 
بوسـتانی در خصـوص مهـم تریـن عوامـل وقوع جرم تصـرف اراضـی ملی در 
کشـور، بـه عـدم وجود سیسـتم جامـع و یکپارچه ثبت اسـناد و امالک کشـور، 
منافـع کالن مالـی حاصـل از انجـام جـرم بـا توجـه به ارزشـمند بـودن اراضی 
تصرفـی، ضعـف عملکـرد دسـتگاه های نظارتـی و عـدم سـرعت و قاطعیـت 

کافـی در برخـورد بـا متخلفان اشـاره کرد.
دادسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: رایج ترین شـیوه ها برای تصـرف غیر قانونی 
اراضـی ملـی شـامل جعـل اسـناد ملکی، جعـل اسـناد هویتـی و جعل و نشـانه 

گذاری خود سـاخته اسـت. 
و  انتقـاالت  و  نقـل  اسـتعالمات  بـه  پاسـخ  در  دقـت  از  قضایـی  مقـام  ایـن 
واگذاری هـای زمیـن، اسـتفاده از فـن آوری هـای نویـن در ارسـال و دریافـت 
پاسـخ اسـتعالمات و بـه کار گیـری کارشناسـان زبـده و متعهـد به عنـوان مهم 

تریـن راه کار هـا بـرای کاهـش تصـرف غیـر مجـاز اراضـی ملـی نـام بـرد. 
شـورای پیشـگیری و حفاظـت از تخریـب و تصـرف انفـال و اراضـی ملـی در 
قیروکارزیـن بـا حضـور حجـت االسـالم عنایـت.. اکبـری امـام جمعه، حسـین 
لطفـی رئیـس دادگسـتری، داریـوش بوسـتانی دادسـتان، محمد حیـدری رئیس 
اداره امـور اراضـی، سـمیرا نقـوی نماینـده حقوقـی مدیریـت جهاد کشـاورزی و 
دیگـر روسـای ادارات عضـو این شـورا در مدیریت جهاد کشـاورزی قیروکارزین 

شد. تشـکیل 

فرونشست اراضی، 
کشاورزی قیروکارزین را تهدید می کند

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
قیروکارزیـن بـا اذعـان بـه اینکـه فـرو 
از  یکـی  عنـوان  بـه  زمیـن  نشسـت 
مخاطـرات طبیعـی بـوده و بسـیاری از 
دشـت های ایـران بـا آن روبرو هسـتند، 
گفـت: نشـانه هایی از این امـر در جنوب 

شـهر قیـر شناسـایی شـده اسـت. 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
پدیـده  ایـن  در  افـزود:  مهـدی همتـی 
زمیـن در ابعـاد چنـد صـد متـر مربـع و 
بـه میـزان چنـد سـانتی متـر نسـبت به 

اراضـی اطـراف فرو نشسـت کـرده و باعـث ایجاد شـکاف هایی به عـرض چند 
ده سـانتی متـری در اطـراف اراضـی فـرو نشسـته شـده اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: یکـی از راه هـای اصلـی و زود بـازده بـرای 
جلوگیـری از فـرو نشسـت زمیـن مدیریـت منابع آبـی و فرهنگ  سـازی در این 

زمینـه اسـت کـه بـا رعایـت آن می تـوان جلـوی ایـن پدیـده شـوم را گرفت.
همتـی بـا تاکیـد بـر اینکه کشـاورزی و باغـداری مهم تریـن فعالیـت اقتصادی 
و اشـتغال زا در ایـن شهرسـتان اسـت، تصریـح کـرد: کشـاورزی شـدیدا به آب 
وابسـته بـوده و هرگونـه برنامه ریـزی بـرای توسـعه در ایـن بخـش منـوط بـه 

مدیریـت درسـت منابـع آبـی و تأمیـن منابع جدید اسـت.
جلوگیری از برداشت بی رویه با اجرای طرح انتقال آب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان کـرد: اجرای طـرح انتقال 
 GRP آب سـد سـلمان فارسـی به دشـت های قیروکارزین به وسـیله لوله های
مهـم تریـن اقـدام ممکن در راسـتای کاهـش برداشـت از منابع آب زیـر زمینی 

و جلوگیـری از تخریـب اراضی و خاک اسـت. 
وی بـه اجـرای طرح  هـای آبیـاری نویـن و راه انـدازی کشـت های گلخانه ای 
بـه عنـوان دیگـر راه کارهـای حفاظـت از خـاک نیز اشـاره کرد و گفـت: از این 
طریـق می تـوان منابـع آبـی را به صـورت بهینه اسـتفاده و محصولـی با کمیت 

و کیفیـت باالتـری بـه بازار عرضـه کرد.
خطـر فـرو نشسـت اگـر ادامـه یابـد فردایـی خطرنـاک را رقـم خواهـد زد، در 
صـورت مدیریـت صحیـح و اصولـی به فرصتـی گران بها برای رشـد و توسـعه 
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بـدل می شـود، آب بـه هـر انـدازه کـه بخواهیـم در دسـترس مـا نیسـت، پس 
بایـد بـا مدیریـت صحیـح و علمـی، آن را هـدر ندهیم. 

شهرستان قیروکارزین بیش از 50 هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد.

کشاورزان، حریم لوله گاز را رعایت کنند
مامـور کنتـرل حریـم منطقـه 5 عملیاتـی انتقـال گاز از الـزام کشـاورزان بـه 
رعایـت حریـم خطـوط لولـه گاز خبـر داد و گفـت: در صـورت مشـاهده هر نوع 
کشـت یـا سـاخت و سـاز در اراضـی کشـاورزی حریـم خطـوط انتقـال گاز بـا 

متخلفیـن برخـورد می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
هدایـت رمضانلـی در گفتگـو بـا مدیـر جهاد کشـاورزی افـزود: انجـام عملیات 
زراعـی یـا احـداث بـاغ در حریـم خطـوط انتقـال گاز ممنـوع اسـت و سـخت 
گیـری بـرای کاشـت محصول یا سـاخت و سـاز در محـدوه خطوط انتقـال گاز 
بـا هـدف حفظ مال، جان و سـالمت کشـاورزان، همچنین صیانت از تأسیسـات 

و خطـوط انتقـال گاز انجـام می شـود.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بازدید هایـی دوره ای از خطـوط لوله گاز توسـط 
واحـد کنتـرل حریـم بـرای جلوگیـری از هرگونـه تجاوز بـه خطوط انتقـال گاز 
همچـون احـداث باغ، سـاخت و سـاز غیر مجـاز، تـردد و خاکبـرداری در حریم 

مربوطـه، بـا همـکاری دسـتگاه های مرتبـط انجـام می گیرد.
رمضانلـی تاکیـد کـرد: کشـاورزان مناطقـی که خط لولـه از اراضـی آن ها عبور 
کـرده بایـد نسـبت بـه رعایـت حریـم هشـت متـری از هـر طـرف خـط انتقال 

نمایند.  اقـدام 
بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه عبـور دو خط لوله شـماره 4 و شـماره 8 بـه صورت 
مـوازی و جـاده دسترسـی اختصاصـی فی ما بین عـرض کل خط لولـه و حریم 

آن 36 متر محاسـبه می شـود. 
مامـور کنتـرل حریـم منطقـه 5 عملیاتـی انتقـال گاز بـا اشـاره بـه قلـع و قمع 
قسـمتی از نخیـالت کاشـته شـده در مجـاورت خطـوط انتقـال بیـان کـرد: در 
برخـی مناطـق از روسـتا های عروسـک، نیـم ده، شـولی و کوه سـیاه بـه حریم 

بـی توجهـی می شـود. 

کانال قنات سر آسیاب قیروکارزین الیروبی شد
رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن از تجربـه موفـق و مشـارکت جمعـی بهره بـرداران در الیروبـی و 

پـاک سـازی کانـال انتقـال آب قنـات سـر آسـیاب شـهر قیـر خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

حبیـب کوهکـن گفـت: قسـمت ابتدایـی کانـال سرآسـیاب بـه طـول 300 متر 
بـر اثـر بارندگی هـای اخیـر و ریـزش کـوه مسـدود و میـزان دبـی آب خروجی 
کاهـش یافتـه بـود کـه پـس از رایزنی هـای الزم و بـا هماهنگی هـای انجـام 

شـده ذی نفعـان نسـبت بـه انجـام این مهـم اقـدام کردند.
ایـن کارشـناس افزود: کانـال اصلی این قنـات بیش از یک کیلومتـر طول دارد 
کـه نزدیـک بـه 500 متـر از قسـمت پائیـن دسـت آن با اعتبـارات اسـتانی دو 

میلیـارد ریالی در سـال های گذشـته مرمت و بازسـازی شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان دبـی آب ایـن قنـات بیـش از صـد لیتـر بـر 
ثانیـه اسـت، تصریـح کـرد: بـا توجه بـه کوهسـتانی بـودن مابقی مسـیر کانال 
تخصیـص اعتبـار ویـژه بـه منظـور مرمـت و بهسـازی آن، از خسـارت های 

احتمالـی و هـدر روی آب جلوگیـری خواهـد کـرد. 
بـه گفتـه کوهکـن، آب جـاری شـده از ایـن قنـات مـازاد بـر مشـروب کـردن 
قریـب بـه 200 هکتـار از اراضـی و باغ هـای حومـه شـهر قیـر موجـب رونـق 

تفرجـگاه و ایجـاد فضـای سـبز شـهری شـده اسـت. 
رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن بیـان کـرد: با آمـوزش و ترویـج فرهنگ مشـارکت، مردم نسـبت 
بـه انفـال و دارایی هـای عمومی احسـاس مسـئولیت کرده و به حل مشـکالت 

کمـک می کنـد. 
قنـات سرآسـیاب شـهر قیـر یکی از ایـن مناطق طبیعـی گردشـگری در جنوب 
فـارس بـوده کـه تفرجـگاه و مظهـر همیشـه جوشـان آن در فاصلـه چنـد صد 

متـری شـمال شـرق شـهر قیر واقع شـده اسـت.

ضرورت مهار سیالب شهر قیر

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن بـا بیـان اینکه سـیالب ناشـی از بارندگی های شـهر قیر هر سـاله 
بـه تاسیسـات زیـر بنایـی بخـش کشـاورزی ایـن منطقـه آسـیب وارد می کند، 
گفـت: مهـار و کنتـرل سـیالب ناشـی از بارندگی هـای محـدوده شـهر قیـر 

اسـت.  ضروری 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
تغذیـه  و  سـیالب  کنتـرل  حوضچه هـای  احـداث  افـزود:  کوهکـن  حبیـب 
مصنوعـی در بـاال دسـت شـهر قیـر، الیروبـی مـداوم آبراهه هـای فصلـی، 
سـاماندهی سـیالب و تقسـیم روان آب هـای سـطح شـهر قیر در مسـیل ها از 

مهـم تریـن راه هـای جلوگیـری از ایـن خسـارت می باشـد. 
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: توپوگرافـی خاص و شـیب تنـد منطقـه، عوارض 
جـاده ای جنـوب شـهر و دیوارکشـی برخـی از باغ هـا موجـب هدایـت روان 
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آب هـا از چنـد نقطـه محدود شـده که مسـیل های کـم عـرض و قدیمی توان 
انتقـال و هدایـت حجـم سـنگین آب را ندارند. 

عضـو کمیتـه فنـی مدیریت بحـران شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره بـه اینکه 
در گذشـته آب بـاران ضمـن نفوذ در مخروطه افکنه باال دسـت و بافت سـبک 
آن، در دشـت قیـر نیـز به صورت مناسـب توزیع می شـد، تصریح کرد: توسـعه 
شهرسـازی در دامنـه کوه و عایق شـدن سـطح معابـر و منـازل موجب کاهش 

ضریب نفوذپذیری آب و شـدت یافتن سـیالب شـهری شـده است. 
رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن بـا تاکیـد بـر ضـرورت اجرای طـرح مطالعات شـهر قیر بـا در نظر 
گرفتـن مسـیر آبراهه هـا، بیـان کـرد: در صـورت عـدم چـاره جویـی و اتخـاذ 
تدابیـر الزم، هـر سـاله مبالـغ زیـادی به منظـور مرمت و بازسـازی تاسیسـات 

زیـر بنایـی اراضـی ایـن منطقه بایـد هزینه شـود. 
بـه گفتـه وی، در پـی درخواسـت جمعـی از کشـاورزان قیـر مبنـی بر بررسـی 
موضـوع، کمیتـه فنی مدیریـت بحران شهرسـتان قیروکارزین متشـکل از دفتر 
فنـی فرمانـداری، امـور فنی و زیر بنایی جهاد کشـاورزی، نماینده اداره مسـکن 
و شـهر سـازی و شـهرداری شـهر قیر از مناطق مختلف سـطح شـهر و مزارع 

بازدیـد کردند.
کوهکـن ابـراز امیـدواری کـرد: بـا اقدامـات و بررسـی های انجـام شـده بتوان 
طرح هـای ویـژه ای مصـوب و اعتباراتـی جهـت اجـرای پروژه ها جـذب کرد.

هرس و تکریب، راهکار مبارزه تلفیقی
با آفات نخیالت

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا 
اشـاره بـه مناسـب شـدن شـرایط آب و هوایـی در فصـول پائیـز و زمسـتان به 
منظـور تکریـب نخیـالت گفـت: هرس زمسـتانه مناسـب ترین راهـکار مبارزه 

تلفیقـی بـا آفـات و تهدیـدات درخـت نخل اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

آفـات  کنتـرل  و  مبـارزه  شناسـایی،  پیشـگیری،  افـزود:  فالمـرزی  شـهرام 
مهمی ماننـد زنجـره خرمـا، سوسـک سـر خرطومی حنایـی و سوسـک کرگدنی 

بـا عملیـات هـرس و تکریـب نخیـالت تسـهیل و تسـریع می شـود. 
بـه گفتـه وی، هـرس زمسـتانه نخـل کـه از اوایـل آذر مـاه در قیروکارزین آغاز 
شـده اسـت تـا اوایـل اسـفند مـاه ادامـه دارد کـه و تـا 50 درصد سـبب کاهش 

خسـارت آفـت زنجـره نخیـالت در سـال آینده می شـود.
ایـن کارشـناس بـا تاکیـد بـر اینکـه تکریـب نخیـالت هر دو تا سـه سـال یک 
بـار در نخلسـتان ها بایـد انجام شـود، تصریح کـرد: جلوگیری از پوسـیدگی تنه 
نخـل، کاهـش میـزان رطوبـت در اطـراف تنـه و حـذف محـل تجمـع آفـات و 

بیماری هـا از مزایـای ایـن اقدام اسـت. 
فالمـرزی، از تسـهیل صعـود کارگر از نخـل به منظور انجام عملیـات باغی مثل 
گـرده افشـانی، هدایـت، بسـتن، پوشـش یا تیمـار خوشـه، تنک میـوه، هرس و 
برداشـت محصـول بـه عنوان یکـی از ضرورت هـای تکریب نخیالت نـام برد. 
مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بیان 
کـرد: اجـرای اقدامـات مدیریتـی و تلفیقـی به موقـع منجر به مصـرف کمترین 
میـزان سـموم در باغ هـای و نخیـالت می شـود کـه در زمینـه تولیـد محصول 

اسـتاندارد بسـیار ارزشـمند باشد.
سـطح نخیـالت قیروکارزیـن بالـغ بـر 5000 هزار هکتـار بوده که سـاالنه بیش 

از 70 هـزار تـن انـواع ارقام خشـک و تـر در آن تولیـد و روانه بازار می شـود. 

36 هزار راس دام سبک؛ رایگان واکسینه شدند
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان قیروکارزیـن از اجـرای موفـق دوره اول 
طـرح مایـه کوبـی رایگان دام سـبک و واکسـینه شـدن 36 هزار راس گوسـفند 
و بـز علیـه بیماری هـای تـب برفکـی و تب مالـت در این شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد جـواد موسـوی گفـت: این طـرح از نهم آذر مـاه به مـدت 20 روز کاری 
ادامـه داشـته و دام هـای سـبک بـا اولویـت دام عشـایری مایه کوبی شـده اند. 
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: در طـرح مذکـور بـره و بزغاله هـای مـاده سـه 
ماهـه بـه باال بـه منظـور جلوگیری از بیمـاری تب مالت واکسـینه و با اسـتفاده 

از گـوش چیـن نشـانه گذاری می شـوند. 
وی بـا بیـان اینکـه پیـش بینی می شـود با اجـرای دوره هـای بعـدی این طرح 
بیـش از 150 هـزار راس دام سـبک واکسـینه شـوند، تصریـح کـرد: همـکاری 
دامـداران روسـتایی و عشـایری بـا مامـوران مایـه کوبـی ایـن اداره در تسـریع 

اجـرای عملیـات موثـر و ضروری اسـت. 
موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه در فصل جـاری تا کنـون عالئمی از بـروز بیماری 
تـب برفکـی مشـاهده نشـده اسـت، افـزود: تـب برفکـی بیمـاری ویروسـی بـا 
ضریـب واگیـر باال اسـت که بـروز زخم در دهان و پسـتان دام، لنگـش و تلفات 

ناگهانـی در بره هـا از تظاهـرات بالینـی آن می باشـد. 
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان قیروکارزیـن اظهـار کـرد: دامـداران در 
صورت مشـاهده ایـن عالئم مراتـب را در اولین فرصت به درمانگاه دامپزشـکی 

و یـا شـبکه دامپزشـکی این شهرسـتان گـزارش کنند.
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

دیدار با امام جمعه شهرستان کازرون
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه شهرسـتان کازرون گفـت: هرقدمی که برای 
مـردم برداشـته می شـود بایـد خدایی باشـد، آنچـه تا به امـروز انجام شـده اگر 
چـه قابـل تقدیـر هسـت امـا بهتر اسـت بـا برنامه ریزی و همت بیشـتر نسـبت 

بـه دسـتیابی به نقطـه هدف تالش شـود. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حجت 
االسـالم محمـد صباحـی در دیدار با مدیـر و کارکنان مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون، ضمـن تقدیـر از زحمات آنان، اظهار کرد: بخش کشـاورزی 
بـه دلیـل اهمیت خاص باید بیشـتر از گذشـته مـورد توجه و حمایت قـرار گیرد.

وی بـا اشـاره بـه شـعار سـال تصریح کـرد: رونق تولیـد در بخش کشـاورزی و 
تکیـه بـر اقتصاد مقاومتـی از عوامل پایداری کشـور و نظام اسـالمی و مقاومت 

در برابـر تحریم های اسـت.

در ایـن دیـدار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ضمن گرامیداشـت یاد 
و خاطـره شـهید حجـت االسـالم محمد خرسـند امام جمعه سـابق شهرسـتان 
کازرون و تبریـک انتصـاب حجـت االسـالم محمد صباحـی به عنـوان نماینده 
ولـی فقیـه و امـام جمعه جدید این شهرسـتان، گزارشـی از وضعیت کشـاورزی 

در سـال زراعـی جـاری را ارائه داد
حمیـد رشـیدی بـا بیـان اینکـه تمـام سـعی و تـوان مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون در راسـتای ارتقـای امنیـت غذایـی، خـود کفایـی و ارائـه 
خدمـات در تمـام بخش هـا بـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی اسـت افـزود: 
تـالش می کنیـم سـطح علمی کشـاورزان را باال ببریـم و آن ها را بـا دانش روز 

کشـاورزی آشـنا کنیم.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا اشـاره بـه اقدامات انجـام گرفته 
در بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان، ابـراز کـرد: توسـعه و توجـه بـه بخـش 
کشـاورزی از زمینه هـای حمایـت از رونـق تولیـد اسـت و بـرای تحقـق پیـام 
مقـام معظـم رهبـری در ایـن بخـش بایـد تهدیدها را بـه فرصت تبدیـل کنیم.

تابعـه مدیریـت جهـاد  ادارات  از کارکنـان و رؤسـای  ایـن دیـدار جمعـی  در 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه جدید این 

شهرسـتان دیـدار و گفتگـو کردنـد.

ذخیره سازی آب 
در بند های آبخیزداری کازرون

اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کازرون گفـت: 2.5  رئیـس 
میلیـون متـر مکعـب آب در 9 طـرح آبخیزداری این شهرسـتان ذخیره شـده 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
سـید مجتبـی ایـران محبـوب، تصریح کـرد: ایـن طرح ها از محـل صندوق 
توسـعه ملـی و در مناطقـی از شهرسـتان از جمله تنگ میدان خشـت، خنگ 
سـبز بـاالده، حوضـه شـهری کازرون، مـالی بلـوط، تنـگ حنای روسـتای 
گاوکشـک و روسـتای موردک دشـت بـرم این شهرسـتان از جملـه مناطقی 

هسـتند کـه این طـرح در آن ها اجرا شـده اسـت.
تاثیـرات قابـل توجـه بند هـای آبخیـزداری در کنتـرل  بـا اشـاره بـه  وی 
بسـزایی  نقـش  طرح هـا  ایـن  اجـرای  افـزود:  سـیالبی  تنـد  بارش هـای 
در حفاظـت و جلوگیـری از فرسـایش خـاک، رسـوب و تغذیـه مصنوعـی 

داشـت. خواهـد  زیرزمینـی  آب  سـفره های 
ایـران محبـوب ابـراز کـرد: همـه سـازه های آبخیـزداری سـاخته شـده در 
شهرسـتان بـا توجـه به افزایـش آب های سـطحی و حجم نزوالت آسـمانی 

در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارند. 

توجه به صنایع تبدیلی و فرآوری انگور 
در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: راه انـدازی کارخانـه صنایع 
تبدیلـی و تکمیلـی انگـور حمایـت از بخش کشـاورزی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا تعـداد هفـت موافقـت اصولـی در زمینه 
تولیـد سـرکه انگـور، شـیره انگور، آبغـوره طبیعی و کشـمش بـا ظرفیت 6400 
تـن در سـال صـادر شـده و انتظار مـی رود تا پایان سـال جاری تعداد سـه مورد 

آن هـا منجر بـه دریافت جواز تاسـیس شـوند. 
وی بـا بیـان اینکـه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی حلقـه مفقـوده زنجیـره تولیـد 
در بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان اسـت، افـزود: ایجـاد صنایـع فـرآوری 
محصـوالت کشـاورزی می توانـد ظرفیـت تولیـد و اشـتغال را افزایـش دهـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: یکـی از اولویت های سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس ایجـاد واحدهـای صنعتـی فـرآوری انگـور از جمله بسـته بندی 

محصـول، تولید شـیره انگور، سـرکه، کشـمش و ... اسـت. 
شهرسـتان کازرون دارای 1350 هکتار سـطح زیر کشـت انگور با تولید سـالیانه 

است. تن   2300
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

تشکیل کمیته ساماندهی سموم سال جاری
در کوار

مسـئول واحـد حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار از 
تشـکیل کمیتـه سـاماندهی نظـارت بـر فروشـگاه های سـموم بـا دسـتور کار 
بررسـی وضعیـت شـبکه توزیـع و پلمـپ فروشـگاه های غیـر مجـاز در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، سـهراب 
ریحانـی بـا بیـان اینکـه 14واحـد فروشـگاه مجـاز فـروش سـموم کشـاورزی 
در ایـن شهرسـتان وجـود دارد، گفـت: بررسـی تمدیـد پروانه فروشـندگی های 
سـموم، امکان تشـکیل اتحادیه مسـتقل فروشـندگان سـموم و بررسی وضعیت 
صـدور یـا تمدیـد پروانه های صالحیـت فنی سـموم از محورهای اساسـی این 

کمیتـه بود.
وی بـا اشـاره بـه مخاطـرات کاربـرد فـراوان سـموم شـیمیایی و تاثیـر آن بـر 
سـالمت جامعـه، اظهـار کـرد: با توجه بـه عرضه سـموم تقلبی و بـی کیفیت و 
تجویزهـای نادرسـت در ایـن زمینـه مقرر شـد بـه صـورت دوره ای و منظم بر 

فروشـگاه های سـم نظارت شـود.
ریحانـی افـزود: همـه فروشـگاه های سـم، موظف به تهیـه دفاتری بـه منظور 
ثبـت سـموم توزیـع شـده طبـق فرمـت ارسـالی از مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان کوار هسـتند.
جلسـه کمیتـه سـاماندهی شهرسـتان کـوار بـا حضـور محمدجعفـر ملـک زاده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی، کریم خلیفـه کارشـناس مدیریت حفظ نباتات اسـتان، 
فروشـندگان و مسـئولین فنـی کلینیک هـای گیـاه پزشـکی و نماینـده نظـام 

مهندسـی تشـکیل شد.

پایش آفت سرخرطومی حنایی خرما 
در شهرستان گراش

سرپرسـت مدیریت جهاد کشاورزی شهرسـتان گراش پایش سرخرطومی خرما، 
هـر سـاله بـه دو روش بصـری و تله گذاری توسـط کارشناسـان ایـن مدیریت 

بـه صورت مسـتمر در نخلیـات آبی انجام می شـود.

گـراش،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
حبیـب الـه مجیـدی افـزود: هـدف از ردیابـی آگاهـی از ورود احتمالی سوسـک 
از  جلوگیـری  و  گـراش  شهرسـتان  نخلسـتان های  بـه  سـرخرطومی حنایی 

گسـترش از آفـت مذکـور اسـت.
بـه گفتـه وی، تیمـار درختان آلوده با اسـتفاده از سـموم خـاص روی تنه درخت 
آلـوده و علیـه تمـام مراحـل سـیکل زندگی آفـت و یا مبـارزه مکانیکـی صورت 

می گیـرد.
مجیـدی افـزود: در سـال جـاری با توجـه به باال بـودن میزان خسـارت تا کنون 

دو اصلـه درخت بـه طور کامل امحا شـد.
شهرسـتان گـراش، 700 هکتار نخلسـتان آبـی و 720 هکتارنخیـالت دیم دارد 

کـه سـاالنه بیـش از 6 هـزار تـن خـارک، رطب و خرمـا تولید می شـود.

مرمت و بازسازی قنوات 
در شهرستان گراش

مسـئول اداره فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش 
گفـت: مرمـت و باز سـازی دو رشـته قنـات میلویه دارد و حسـن آباد )فـداغ( به 

طـول دو هـزار متـر در حـال اجرا اسـت.

 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، مهرداد 
توسـلی افـزود: در سـال جـاری 5 میلیـارد و 182میلیـون ریـال اعتبـار صـرف 

اجـرای بـه سـازی و نوسـازی این دو رشـته قنات شـده اسـت. 
توسـلی عمـده فعالیت هـای در دسـت اجـرای  آب و خـاک مدیریت شهرسـتان 
گـراش را اجـرای انـواع سیسـتم های نوین آبیـاری، مرمـت و بازسـازی قنوات، 
احـداث جاده هـای دسترسـی بـه مـزارع، تسـطیح و یکپارچـه سـازی اراضـی 
آبیـاری عمومی واحـداث اسـتخر های ذخیـره آب  کشـاورزی، احـداث کانـال 

کرد. عنـوان 
توسـلی بـا بیـان اینکه از ابتدای سـال جـاری تاکنـون 211/5 هکتـار از اراضی 
و باغ هـای ایـن شهرسـتان در حـال تجهیز به سیسـتم های آبیـاری نوین بوده 

اسـت، گفـت، بیـش از 230 هکتار نیز در دسـتور کار قـرار دارد.

خسارت بارندگی به بخش کشاروزی الرستان
مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفت: 
بارش هـای روزهای بیسـت و ششـم و بیسـت و هفتم آذرمـاه 275 میلیارد ریال 

بـه بخش هـای مختلف کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت وارد کرد.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
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شهرسـتان الرسـتان، علـی فالحـت بـا بیـان اینکـه بارش هـای مذکـور بـه 
افـزود:  وارد کـرد،  تسـهیالت خسـارت  دامـی و  باغـی،  زراعـی،  بخش هـای 
باالتریـن میـزان خسـارت بـه مبلـغ 235 میلیـارد ریـال بـه بیـش از دو هـزار 

ایـن شهرسـتان وارد شـد. از زمین هـای زراعـی  هکتـار 
وی اظهـار کـرد: در ارزیابی هـای صـورت گرفته از تلفات و خسـارت های وارده 
بـه بخش دامپروری، دام های سـبک این شهرسـتان، خسـارتی بـه مبلغ 1250 

میلیون برآورد شـد. 
فالحـت پیشـه با اشـاره بـه اینکه بـرآورد خسـارت در 73 کیلومتر از جـاده بین 
مـزارع 14 هـزار و 670 میلیـون ریـال بـود، ابـراز کرد: آسـیب وارده بـه منابع و 
تاسیسـات آبـی شـامل چهـار حلقه قنـات جمعا بـه طـول 9 کیلومتـر، مبلغ 19 
هـزار و 950 میلیـون ریال و به سـد شـرفویه 2 هـزار میلیون ریال ارزیابی شـد. 
ایـن مقـام مسـئول توضیـح داد : از عوامل مهم روان شـدن سـیالب ها و ایجاد 
خسـارت گسـترده در ایـن شهرسـتان عـالوه بر حوزه هـای آبریز وسـیع، خراب 
بـودن بافـت خـاک، شـدت بـارش بـاالو جـاری شـدن روانـاب بـدون کنتـرل 
اسـت کـه عمومـا به یک یـا دو شـعبه منتهی شـده و از حوزه شهرسـتان خارج 

می شـود. 
وی ابـراز کـرد : اگـر چـه در ایـن میـان بندهـای خاکی در سـال های گذشـته 
احـداث گردیـده، امـا بـه دلیـل نبـود طرح هایـی هماننـد آبخوانـداری، از ایـن 
پتانسـیل )سـیل و آب( کمتـر اسـتفاده شـده اسـت کـه هـر سـاله باعـث ایجاد 

خسـارت عمـده در بخش هـای مختلـف می شـود.
فالحـت پیشـه بـا بیـان اینکـه میـزان خسـارت امسـال نسـبت بـه سـال های 
قبـل کمتـر بـوده اسـت گفـت: از عوامل کاهش خسـارت سـیل اخیـر می توان 
بـه اطالع رسـانی بـه موقع بـه بهره بـرداران بخش کشـاورزی در شـبکه های 

اجتماعـی و تشـکیل جلسـات متعدد اشـاره کرد.
وی بـا اشـاره بـه نقـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی در مواقع بروز خسـارت، 
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی را تنهـا نهـاد پاسـخگو در ایـن گونـه 
مخاطرات دانسـت و از کشـاورزان درخواسـت کرد تا با بیمـه کردن محصوالت 

خـود در زمـان بـروز چنیـن حوادثـی بخشـی از زیان خـود را جبـران کنند. 

طرح ملی برقی کردن چاه های کشاورزی 
در الرستان اجرا می شود

رئیـس اداره فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان 
گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون تعداد 150 حلقـه چاه دیزلـی با مصرف 
سـاالنه پنـج میلیـون و 678 هـزار و 68 لیتر سـوخت بـه منظور برقی شـدن به 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس معرفی شـده اند.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، بنیامیـن افتخـار افـزود: از آنجا کـه حداکثـر فاصله مجاز 

بـرای احـداث شـبکه، 500 متـر طـول اسـت، اولویـت ایجـاد شـبکه های برق 
بـا کشـاورزانی اسـت کـه دارای کمتریـن خط انتقال بـوده و همچنین سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ماننـد کاشـت کلـزا، اجـرای گلخانـه و آبیاری 

نویـن را در دسـتور کار خـود قـرار داده باشـند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه طـرح مذکـور بـه صـورت یارانـه ای انجام 
می شـود، اظهـار کرد: متقاضیـان ابتدا با مراجعـه به اداره آب شهرسـتان پروانه 
بهـره برداری چاه کشـاورزی را تائید کرده، سـپس لیسـت متقاضیـان به منظور 
معرفـی بـه شـرکت توانیـر و بهـره منـدی از طـرح مذکـور بـه سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فارس ارسـال خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی، میـزان اعتبـار دولتـی بـرای انجـام این طرح تـا فاصلـه حداکثر 

500 متـر اسـت، هزینـه مسـیر مـازاد بـر آن بـه عهـده متقاضی خواهـد بود. 
افتخـار بـا اشـاره به اینکـه در شهرسـتان الرسـتان 3750 حلقه چـاه آب مجاز 
وجـود دارد گفـت: از ایـن تعـداد 1300حلقه به شـبکه بـرق متصل شـده که از 
مزایـای آن می تـوان بـه کاهـش مصـرف سـوخت های فسـیلی و بـه تبـع آن 

کاهـش هزینـه تولیـد محصوالت کشـاورزی اشـاره کرد.

اجرای طرح هویت گذاری دام در الرستان

از  الرسـتان  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  دام  امـور  کارشـناس 
داد. خبـر  شهرسـتان  ایـن  در  دام  راس   536 و  هـزار   6 هویت گـذاری 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی  و  سـازمان  روابـط عمومی معاونـت  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، مسـعود وحیـدی گفـت: در ایـن طـرح کـه از خـرداد ماه 
سـال جـاری آغاز شـده تا کنون پنج هـزار و 24 راس دام سـبک و هزار و 512 

راس دام سـنگین هویـت دار شـده انـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارائـه هرگونـه خدمـات بـه دامـداران منوط بـه هویت 
دار کـردن دام اسـت بیـان کـرد: همـه دامـداران بایـد بـا مراجعـه بـه اتحادیـه 
شـرکت های تعاونـی دامـداران و کارگـزاران بیمـه دام شهرسـتان الرسـتان 

نسـبت بـه هویـت گـذاری دام هـای خـود اقـدام کنند.
وحیـدی هـدف از اجـرای این طرح را بـرآورد آمـار دقیق جمعیت دامی کشـور، 
ردیابـی و شناسـایی  دامـی،  نهاده هـای  توزیـع  و  تولیـد  بـرای  برنامه ریـزی 
بیماری هـای  گسـترش  از  جلوگیـری  و  قاچـاق  دام  ورود  از  جلوگیـری  دام، 

کـرد. دامی عنـوان 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

در پی نزول رحمت الهی؛
طرح های تغذیه مصنوعی المرد 

دومیلیون و دویست هزار متر مکعب آبگیری شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفت: در پی فعالیت سـامانه بارشـی 
در روزهـای پایانـی آذر مـاه، کلیـه طرح هـای آبـی خاکی احداث شـده توسـط 

مدیریـت جهاد کشـاورزی المرد سـرریز شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، سـامانه 
بارشـی کـه از روز بیسـت و پنجـم آذر ماه در این شهرسـتان شـروع به فعالیت 
کـرد و جـاری شـدن سـیل را بـه همـراه داشـت، 8 طـرح آب و خاکـی احداث 
شـده توسـط اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـامل 
طرح هـای گهلویـه، تنـگ ماهـی، دره شـیرینو، دره گرگـی، دره زیـارت، دره 
ملکـی، ناوبنـدی و لشـکون هسـت کـه ضمـن جلوگیری از تشـدید خسـارات 
سـیالب در اراضـی کشـاورزی و روسـتاهای زیردسـت شـد. بـه میـزان، دو 

میلیـون و 200 هـزار مترمکعـب آبگیـری کرد. 
وی تصریـح کـرد: در شهرسـتان المـرد 182 میلی متـر بـاران نـازل شـد و 
151 میلیـون و 786 هـزار ریـال خسـارت اراضـی و طرح هـای کشـاورزی 
وارد کـرد. آبگیـری کامـل سـرریز کـرده و بـا توجـه بـه نگهـداری آب پشـت 
طـرح از خسـارت سـیالب به اراضی زیردسـت جلوگیـری نمـود. در بازدیدهای 
کارشناسـی صـورت گرفتـه خسـارتی بـه طرح هـای مذکـور وارد نشـده و این 

طرح هـا آبگیـری کامـل داشـته اسـت.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

سطح زیر کشت گلخانه ها در مرودشت 
رو به افزایش است

جهـاد  مدیریـت  باغبانـی  مسـئول 
مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی 
گفـت: سـطح زیرکشـت گلخانه هـا 
در شهرسـتان از 32 هکتـار در سـال 
گذشـته به 43 هکتار در سـال جاری 

رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی  مدیریت 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
بیـان  بـا  کارگـر  سـمیه  مرودشـت، 
از  ای  گلخانـه  کشـت های  اینکـه 
اولویت هـای مهـم جهاد کشـاورزی 
اختصـاص  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
تسـهیالت بـه متقاضیـان یـک هزار 
سـوخت  اختصـاص  باالتـر،  و  متـر 
بـا  بـدون موجـوز  بـه گلخانه هـای 
برگـزاری  شناسـایی،  کـد  دریافـت 

دوره هـای آموزشـی بـرای متقاضیـان بـه صـورت دوره ای، و تسـهیل در روند 
صـدور مجـوز از اقدامـات صورت گرفته در راسـتای افزایش سـطح زیر کشـت 

می باشـد. گلخانه هـا 
کارگـر ابـراز کـرد: تسـهیالت گلخانـه، 3.5 میلیـارد تومـان بـا کارمـزد هفـت 
درصـد بـرای مناطـق محـروم و 9 درصـد بـرای مناطق بر خـوردار بـه ازای هر 

هکتـار گلخانه اسـت.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه بـا احداث هـر هکتـار گلخانـه 10 نفر مشـغول 
بـه کار می شـوند،خاطر نشـان کـرد: کشـت های گلخانه ای در مرودشـت برای 

بیـش از 400 نفـراز جملـه زنـان روسـتایی شـغل ایجاد کرده اسـت.
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـه توسـعه 
شـهرک های گلخانـه ای و مجتمـع گلخانه ای سـیرجان بنیاد نیز اشـاره کرد و 
افـزود: پنـج هکتـار از مجتمع 15 هکتاری گلخانه ای سـیرجان بنیـاد در فاز اول 
بـا ایجاد سـازه به پیشـرفت فیزیکی 50 درصد رسـیده اسـت و بـا راه اندازی آن 

تولیـد محصـوالت خـارج از فصل در شهرسـتان افزایـش می یابد.
وی بـه بیـان سیاسـت های دولـت در راسـتای افزایـش کشـت های گلخانه ای 
اشـاره و یـادآور شـد: چنانچه پرداخت تسـهیالت بـرای واحد هـای کمتر از یک 
هـزار متـر مربـع عملـی شـود گام مهمی در راسـتای افزایش سـطح زیر کشـت 

گلخانه هـا و رونـق تولیـد در بین روسـتائیان برداشـته خواهد شـد.
کارگـر با اشـاره بـه محدودیت های آبی برای کشـت در عرصه های کشـاورزی، 
بـر ضـرورت توسـعه گلخانه ها در شهرسـتان مرودشـت تاکید کـرد: محصوالت 
گلخانـه ای تولیـد شـده شـامل گوجـه فرنگـی، خیـار، فلفـل، انـواع گل، تـوت 
فرنگی، انواع نشـاء سـبزی و صیفی، گیاهان دارویی و سـایر محصوالت اسـت.

فروشگاه های عرضه سموم در مرودشت 
پایش شدند

سـاماندهی  و  بررسـی  از  مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
80 فروشـگاه عرضـه سـم و کـود در سـطح شـهر و زیـر بخش هـای ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و افـزود: در ادامـه رونـد بازرسـی، سـموم تاریـخ مصـرف 
تاریـخ مصـرف  بـا توزیع کننـدگان سـموم قاچـاق و  گذشـته جمـع آوری و 

گذشـته برخـورد قانونـی خواهـد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه مدیریـت صحیـح مصـرف سـموم و کود هـای 
شـیمیایی، کاهش آلودگی زیسـت محیطی را در پی دارد، افزود: در بازرسـی ها 
مشـکالت موجـود از جملـه عـدم حضـور مدیـر فنی، سـموم و کودهـای فاقد 
برچسـب و تاریـخ مصـرف گذشـته، عـدم متخصـص بـودن فروشـنده و عدم 
دریافـت مجـوز فروشـندگی در برخـی فروشـگاه ها مـورد بررسـی و تذکـرات 

الزم داده شـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه آفـت کش هـای نباتـی یکـی از حسـاس تریـن 
کاالهـای مـورد نیـاز در بخـش کشـاورزی اسـت کـه تأثیر بـه سـزای آن در 
چرخه هـای زیسـت محیطـی اجتناب ناپذیر می باشـد، تصریح کـرد: در همین 
راسـتا جمع آوری سـموم و کودهای شـیمیایی تاریخ مصرف گذشـته و قاچاق 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در مراحـل نخسـت اخطـار کتبـی و در مراحـل 

بعـدی جهـت پلمـپ و گذرانـدن مراحـل قانونـی اقدام خواهد شـد.
بـه گفتـه وی، هرگونـه تغییـر در بسـته بنـدی و دخـل و تصـرف در برچسـب 
سـم ممنـوع و درج تاریـخ تولیـد و انقضـا بـه صـورت واضـح بـرروی بسـته 

اسـت. ضروری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکه جهت سـاماندهی 
سـم فروشـی ها، شـبکه مانیتورینـگ سـم فروشـی ها از بهمـن مـاه سـال 
گذشـته آغـاز شـده افـزود: ضـروری اسـت همه سـم فروشـی ها بـرای ادامه 
کار جهـت دریافـت کـد مانیتورینگ اقدام و اطالعات سـموم را در این سـامانه 

ثبـت کنند. 
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پرداخت خسارت سیل به بخش کشاورزی 
مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، از پرداخـت 24میلیـارد و 878 
میلیـون ریـال تسـهیالت کـم بهـره و کمـک بالعـوض بـه خسـارت دیدگان 
بخـش کشـاورزی از سـیل فروردیـن سـال جـاری در این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه در راسـتای اجـرای مصوبـه هیـات وزیـران 
در خصـوص چگونگـی پرداخـت کمـک بالعـوض و تسـهیالت کـم بهـره بـه 
خسـارت دیدگان 243 پرونده در شهرسـتان تشـکیل شـده، افزود: 235 پرونده 
در حوزه هـای زراعـت، بـاغ، دام و طیور،شـیالت و زنبور عسـل خسـارت سـیل 

دریافـت کردند. را 
بـه گفتـه وی، تسـهیالت کـم بهـره بـا کارمـزد چهـار درصـد براسـاس میزان 
وقـوع خسـارت از پنـج میلیـون ریـال تـا 50 میلیـون ریـال در حـال پرداخـت 

. ست ا
ایـن مقـام مسـئول در خصـوص رونـد دریافـت ایـن تسـهیالت بیـان کـرد: 
خسـارت دیـدگان پـس از وقـوع سـیل بـا مراجعه بـه مراکـز جهاد کشـاوری و 
تکمیـل فرم هـای مربوطـه بـه صورت خـود اظهاری خسـارت خـود را اعالم و 
پـس از تشـکیل پرونـده و تشـکیل کارگروه شهرسـتانی و اسـتانی پرونـده آنان 

بـرای ادامـه کار در دسـتور کار قـرار گرفت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: پـس از تصویب خسـارت 
و ورود اطالعـات در سـامانه جامـع امـداد و بازسـازی دولت )سـجاد(، اعتبارات 

الزم تامیـن و دسـتور پرداخـت صادر شـد.

روزانه 450 تن شیر در مرودشت تولید می شود
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: ایـن شهرسـتان بـا تولید 
روزانـه 450 تـن شـیر و 28 درصـد شـیر اسـتان رتبـه اول تولیـد را دارا اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاالنه افـزون بـر 150 هـزار تـن شـیر در 
شهرسـتان تولیـد می شـود، افـزود: شـیر تولیدی توسـط 22 مراکز جمـع آوری 
شـیر و عمدتـا بـه شـرکت پـگاه و مقداری نیـز به شـرکت های صنایـع تبدیلی 
در شهرسـتان و سـایر نقـاط اسـتان و اسـتان های همجـوار منتقـل می شـود.

رحیمی بـا اشـاره توانمنـدی این شهرسـتان در دامپـروری و صنایـع تبدیلی نیز 
اظهـار کـرد: 6 واحـد صنایـع تبدیلی در این شهرسـتان وجود دارد کـه در زمینه 

تولیـد فرآورده هـای لبنـی فعالیـت می کنند.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکـه 78 هـزار راس دام سـنگین و 460 هزار راس 
دام سـبک در شهرسـتان مرودشـت وجود دارد خاطر نشـان کرد: بیشترین تولید 
شـیر مربـوط بـه دام سـنگین اسـت و مقـدار کمی شـیر نیز توسـط دام سـبک 

تولیـد می شـود که بـه مصـرف خانوار می رسـد.

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریـح کرد: به منظـور جلوگیری 
از انتقـال بیماری هـای واگیـر دار از جملـه تـب برفکـی و بروسـلوز بـه شـیر 
واکسیناسـیون دام هـا هـر 6 مـاه یک بـار و انـدازه گیری بـار میکروبـی نیز به 

صـورت روزانـه انجام می شـود.
رحیمی اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا توسـعه آمیختـه گـری و بـا اصـالح نژاد 
دام هـای سـنگین کـه توانایـی تولید شـیر و گوشـت باالیـی دارند در راسـتای 

ارتقـای بهـره وری گام مثبتی برداشـته شـود. 
بـه گفتـه وی، بـه منظـور افزایـش تولیـد و رونـق اشـتغال در شهرسـتان از 
متقاضیـان راه انـدازی واحد هـای پـرورش شـیر و گوشـت اسـتقبال و رونـد 

صـدور مجـوز تسـهیل شـده اسـت.
رحیمی یـاد آور شـد: شهرسـتان مرودشـت بـا تولیـد بیش از 4000 تن گوشـت 
قرمـز رتبـه سـوم و 5700 تـن تخم مـرغ مقام ششـم اسـتان در تولیـد این دو 

محصـول را دارد.

تولید هویج زرد ایرانی برای اولین بار در حومه 
مرودشت

کارشـناس حفـظ نباتـات مرکز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت با 
اشـاره بـه کشـت 5000 متـر هویـج زرد در حومـه این شهرسـتان گفـت: پیش 

بینـی می شـود از ایـن سـطح حـدود 40 تن هویـج زرد تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مریـم تـاج برزگـر بـا بیـان اینکـه زمان کاشـت تـا برداشـت محصـول در این 
شهرسـتان بـه حداقـل120 روز زمان نیـاز دارد، افـزود: هویج ایرانی یا نرگسـی 
اوایـل تیرمـاه در منطقـه کشـت ولـی برداشـت آن می توانـد تـا ابتـدای فصل 

زمسـتان برحسـب تقاضـای بـازار به تاخیـر انداخته شـود.
بـه گفتـه وی؛ ریشـه های هویـج زرد بـه سـرما مقـاوم اسـت و در خاک هـای 

سـرد شـیرین تر می شـوند.
برزگـر بـا اشـاره بـه اینکـه هویـج زرد نوعـی از هویـج اسـت که بـه آن هویج 
ایرانـی، نرگسـی یـا زردک گفتـه می شـود، تصریح کـرد: خواص هویـج ایرانی 

بسـیار مشـابه هویج معمولی اسـت. 
وی اظهـار کـرد : متاسـفانه در حـال حاضر مصـرف هویج ایرانی یا نرگسـی در 
کشـورمان بسـیار محـدود بـوده ایـن در حالـی اسـت که بـرای کودکان بسـیار 
مفیـد اسـت و می تـوان آن را بـه صـورت رنده شـده و یـا پخته در طبـخ غذاها 

اسـتفاده کرد.

تولید آرتیشو در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: گیـاه دارویـی آرتیشـو 
یـا کنگـر فرنگـی بـرای نخسـتین بـار در سـطح 7000 متـر مربـع در بخـش 

کامفیـروز از توابـع ایـن شهرسـتان کشـت شـد.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن گیـاه در خردادماه کشـت شـده، تصریح 
کـرد: برداشـت ایـن گیـاه از اواخر تابسـتان آغـاز و در پنج مرحله تـا اوایل دی 

مـاه ادامه داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از سـطح مذکـور بیـش از پنج تـن گیاه دارویـی کنگر 
فرنگـی تولید شـده اسـت، افـزود: این گیـاه مصرف تـازه خـوری دارد در حالی 

کـه می تـوان آن را بـه صـورت خشـک شـده نیز به بـازار عرضـه کرد.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: کنگر فرنگـی از نظر طب سـنتی ایـران گرم 
و کمی خشـک اسـت ایـن گیـاه سرشـار از ویتامین ها و مـواد مغذی بـوده و از 

لحـاظ محتـوای آنتی اکسـیدانی نیز بسـیار غنی اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان مرودشـت بیـش از 1700 هکتـار انـواع 
گیاهـان دارویی کشـت می شـود، افزود: آرتیشـو، آویشـن، بادرنجبویـه، ختمی، 
بهـار،  همیشـه  سـالویا، گل  گلـی،  مریـم  زوفـا،  بابونـه،  زعفـران،  خاکشـیر، 
مرزنجـوش و اسـطوخدوس از لحـاظ تولیـد ازمناسـب ترین گیاهـان دارویـی 

مناسـب بـا اقلیـم این شهرسـتان اسـت.
وی اظهـار کـرد: توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی با توجـه به کم آب بـر بودن 
و بـا اهدافـی همچـون ایجـاد اشـتغال پایـدار، رونق اقتصـادی و ارتقـای توان 

مالـی خانوار هـای روسـتایی بـه خوبی اسـتقبال می شـود.
 

بیش از 800 هکتار از اراضی کشاورزی مرودشت 
رفع تداخل شد

آبـاد  ابراهیـم  پـالک  گفـت:  مرودشـت  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیـر 
شـامل560 هکتـار منابـع ملـی، 300 هکتـار مسـتثنیات اسـت کـه بـه عنوان 
نخسـتین پـالک در این شهرسـتان در کمسـیون رفع قوانین مـوازی در اراضی 

کشـاورزی رای نهایـی گرفـت و رفـع تداخـل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: پـالک 11 ابراهیم آبـاد واقع در بخش 6 فارس دهسـتان 
رامجـرد در ایـن شهرسـتان قـرار دارد کـه عـالوه بـر پـالک ابراهیم آبـاد، دو 
پـالک 67 و 70جشـنیان و 13 گلمیـان از ایـن دهسـتان نیـز در حـال نهایـی 

هستند. شـدن 
رحیمی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان مرودشـت 261 پـالک ثبتی وجـود دارد، 
افـزود: تعییـن تکلیـف اراضـی اختالفـی بین کشـاورزان، امـور اراضـی و منابع 

طبیعـی از اولویت هـای مهـم دولت اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اعـالم اینکه رفـع تداخالت 20 
هـزار هکتـار از اراضـی بخش مرکـزی در حال انجام اسـت، تصریـح کرد: رفع 
قوانیـن مـوازی در 6 پـالک چمنـی، بورکی، نصـر آباد، میـان قلعـه، آونجان و 

کربالیـی صفـری در بخـش رامجرد نیز آغاز شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول؛ هـدف اصلـی از اجـرای طـرح رفـع تداخـالت را برطـرف 
سـازی موانـع تولیـد در بخـش کشـاورزی و سـنددار کـردن اراضـی و در عین 

حـال حفـظ و حراسـت اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی بر شـمرد.

فعالیـت اجرایـی کمیسـیون رفـع تداخـالت اراضـی ناشـی از اجـرای مقـررات 
مـوازی در اجـرای مـاده 54 قانـون رفـع موانـع تولیـد و همچنین مـواد مصوب 
قانون برنامه ششـم توسـعه از سـال 94 در وزارت جهاد کشـاورزی آغاز شـده و 

بـا جدیـت در حـال پیگیری اسـت.
در مرودشـت 140 هـزار هکتـار عرصه کشـاورزی، 120 هزار هکتـار مرتع و 80 

هـزار هکتار جنـگل وجود دارد.

دامداری های بدون مجوز 
سوخت دریافت می کنند

دامـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول 
مرودشـت از تامیـن سـوخت کلیـه واحد هـای دامی اعـم از واحد هـای سـنتی و 
صنعتـی دارای پروانـه بهـره بـرداری و واحد های بـدون پروانه بهـره برداری در 

این شهرسـتان خبـر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، سـید 
محمدرضـا دهقانیـان بـا اشـاره بـه اینکـه واحد هـای دامـداری صنعتـی دارای 
پروانـه بهـره بـرداری بـه منظـور تامین سـوخت مـورد نیـاز ابتـدا باید بـه اداره 
دامپزشـکی مراجعـه و شناسـه یکتـا دریافـت کننـد، گفت: سـپس بـا مراجعه به 
سـامانه تجـارت آسـان و ثبـت شناسـه یکتا، اطالعـات واحـد دامـداری آنان از 

سـامانه پنجـره واکشـی و بـه منظـور دریافـت سـوخت اقدام خواهد شـد.
وی افـزود: در ادامـه متقاضـی بـا ثبـت اطالعـات در سـامانه تجـارت آسـان، 
درخواسـت سـوخت ارسـال خواهـد شـد و بـا دریافت شـماره درخواسـت جهت 

تاییـد و گذرانـدن سـایرمراحل بـه جهـاد کشـاورزی مراجعـه کنـد.
دهقانیـان بیـان کـرد: دامداری هـای سـنتی دارای مجـوز نیـز بایـد نسـبت بـه 
هویـت گـذاری دام خـود اقـدام کننـد و بـا دریافـت کد یکتـا از سـامانه اصالح 
نـژاد بـه منظور گذرانـدن مراحل بعدی و دریافت شـماره درخواسـت به سـامانه 

تجـارت آسـان مراجعـه کنند.
دامـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول 
مرودشـت افزود: در صورتـی کـه متقاضی فاقد شـرایط اخذ پروانه بهـره برداری 
باشـد بایـد بـا مراجعـه بـه سـامانه پنجـره واحـد خدمـات الکترونیک نسـبت به 
انتخـاب صـدور کـد شناسـایی واحد هـای دامپـروری و طـی مراحلی نسـبت به 

دریافـت کـد شناسـایی بـه منظـور تخصیص سـوخت مبـادرت ورزد.
دهقانیـان یـادآور شـد: متقاضیـان دارای پروانـه بهـره بـرداری معتبـر و دارای 
تمدیـد نیـاز به اقـدام دیگـری ندارند چرا کـه اطالعات آنـان در سـامانه موجود 

ست. ا

ضرورت پایش شته مومی کلزا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، از پایش شـته مومی مـزارع کلزا 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: تاکنون در سـطح 60 هکتـار از اراضی زیر 

کشـت ایـن دانـه روغنی مبـارزه با شـته مومی صـورت گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی، بـا اشـاره بـه اینکه شـته مومی کلـزا در بـازه دمایـی 14- تا 35 
درجـه سـانتیگراد فعالیـت می کنـد، افزود: در فصـول پاییز و زمسـتان در منطقه 

مرودشـت شـرایط دمایـی بـه منظـور فعالیت ایـن آفت مهیا اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اگر به دلیل شـرایط سـرد زمسـتان مزرعه مـورد بازدید 
قـرار نگیـرد چنـدی بعـد بـا پیشـرفت مراحـل رشـد کلـزا و گرمی هوا خسـارت 
شـدیدتر از انتظـار ظاهـر می شـود و کلنی های بزرگ در گوشـه و کنـار مزرعه 

دیـده می شـوندکه شـرایط مبارزه را سـخت خواهـد کرد.
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکه دوره تکاملی شـته مومی در زمسـتان 15 تـا 20 روز 
اسـت و می توانـد در مزرعـه کلـزا بـه طور زیـادی افزایـش یابد، تصریـح کرد: 
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در سـرمای زمسـتان و در مرحلـه خـواب فیزیولوزیـک کلـزا نیـز مبارزه با شـته 
دارد. ضرورت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت خاطر نشـان کـرد: حملـه آفت از 
ابتـدای فصـل کـه بوته هـای کلـزا مرحلـه روزت )3 تـا 6 برگـی( را می گذرانند 
شـروع و فعالیـت تغذیـه ای آن نیـز در مرحلـه سـاقه دهی، تشـکیل غنچه های 

گل و گلدهـی تـا رسـیدن غالف هـا ادامـه می یابد.
بـه گفتـه رحیمـی، از آنجـا کـه شـته مومی مهم تریـن آفت مـزارع کلزاسـت و 
ممکـن اسـت از همـان ابتـدای اسـتقرار کلـزا روی خـاک و نزدیک طوقـه کلزا 
و علف هـای هـرز خانـواده شـب بـو وجـود داشـته باشـد، مبـارزه بـا ایـن آفت 
بسـیار مهـم اسـت و در ابتـدای پیدایـش کانـون کوبـی آفـت در نقـاط آلـوده 

اسـت. ضروری 
وی بـا بیـان اینکه شـته مومـی در البه الی برگ هـای کلزا مخفیسـت تصریح 
کـرد: در مبارزه شـیمیایی با شـته مومی رعایت اصول سـم پاشـی شـامل زمان 

مبـارزه و انتخـاب نوع سـم و سـم پاش از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت.

360هزار اصله نهال آماده عرضه به بازار 
در مرودشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از تهیـه 300 هزار نهـال مثمر و 
60 هـزار نهـال غیـر مثمـر به منظـور توسـعه باغات این شهرسـتان خبـر داد و 

گفـت: توزیـع نهـال دارای لیبـل از بهمـن مـاه در مرودشـت آغاز خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیان اینکـه چهار نهالسـتان فعال و دارای مجوز در سـطح 3.5 
هکتـار در ایـن شهرسـتان توزیـع نهـال را انجـام می دهنـد، افـزود: متقاضیان 
بایـد قبـل از خریـد هـر گونـه نهال از مناسـب بودن مـکان باغ و شـرایط آب و 

هوایـی بـرای کاشـت نهـال اطمینال حاصـل کنند.
و  معتدلـه  میـوه  درختـان  انـواع  شـامل  تولیـدی  نهال هـای  وی؛  گفتـه  بـه 
سردسـیری، از جملـه درختـان مثمـر مانند سـیب، به، زردآلـو، انار، گـردو، توت 
فرنگـی و انـواع درختـان غیـر مثمـر ماننـد زبان گنجشـک، سـرو، چنـار، بید و 

اسـت. بیدمجنون 
رحیمی بـا بیـان اینکـه نهـال خریداری شـده باید گواهـی بهداشـت از مدیریت 
حفـظ نباتات اسـتان را داشـته باشـد، اظهار کـرد: از خریداران خواسـت در زمان 
خریـد، فاکتـور فـروش و گواهـی تضمیـن پایـه و پیونـدک را دریافـت نموده و 

نزد خـود نگـه دارند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: در زمـان تهیـه نهـال در 
مراحـل مختلـف کارشناسـان ایـن مدیریـت از نهالسـتان بازدیـد و نـکات و 

می دهنـد. ارائـه  را  الزم  توصیه هـای 

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

حسن مرادی

شهرستان مهر 

توزیع نهاده های کشاورزی 
در شهرستان ممسنی 

مسـئول اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی از 
توزیـع بیـش از 3200 تـن کـود و بیـش از 1500 تن بـذر گواهی شـده در این 

شهرسـتان خبر داد.
ممسـنی،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـرافراز اکبـری گفـت: از ابتـدای سـال زراعـی جـاری تـا کنـون، 2653 تـن 
کـود اوره، 577 تـن کود سـوپر فسـفات، 135 تن کود سـولفات پتاسـیم در بین 

کشـاورزان ممسـنی توزیع شـد. 
وی افـزود: همچنیـن 1518.8 تـن بـذر گواهـی شـده گنـدم و 1010 کیلوگرم 

بـذر گواهـی شـده کلـزا نیـز در این شهرسـتان توزیع شـد. 

اجرای طرح بیمه روستائیان و عشایر در مهر
رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون بیـش از 130 نفر از روسـتاییان و عشـایر این شهرسـتان 

تحـت پوشـش صندوق بیمـه اجتماعی روسـتاییان و عشـایر قـرار گرفتند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر، یوسـف 
صفـری تصریـح کـرد: سـطح تعهد ایـن صنـدوق در شهرسـتان مهر از سـوی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس 50 نفر تعیین شـده بود کـه با ترغیب 

روسـتاییان و عشـایر بـه بیـش از دو برابر افزایـش یافت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دارا بودن حداقل 18 سـال و حداکثر 50 سـال سـن از 
شـرایط عضویـت در صنـدوق بیمه اجتماعی روسـتائیان و عشـایر اسـت، افزود: 
کشـاورز یـا راننـده، عشـایر، سـاکن روسـتا و یا شـهرهایی بـا جمعیـت کمتر از 

20 هـزار نفـر مشـمول ایـن بیمه می شـوند.
بازنشسـتگی،  افتادگـی،  کار  از  پرداخـت مسـتمری های  ابـراز کـرد:  صفـری 
بازمانـدگان متوفـی و نقـل و انتقـال سـوابق بیمـه از مزایای این صنـدوق بیمه 

ست. ا
خسارت سیل به بخش کشاورزی مهر

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهـر گفت: بارش های شـدید اواخـر آذرماه، 
ایـن  کشـاورزی  مختلـف  بخش هـای  و  باغ هـا  مـزارع،  از  هکتـار   933 بـه 
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

شهرسـتان 44 میلیـارد ریـال خسـارت وارد کـرده اسـت.
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری بـا بیـان اینکـه سـیل اخیر بـه بخشـی از مـزارع کلزا، 
جـو، سـبزی، گوجـه فرنگـی، بادمجـان و باغ هـا خسـارت زده اسـت، افـزود: 
زیرسـاخت های بخـش کشـاورزی اعـم از جاده بین مـزارع و طرح هـای تغذیه 
مصنوعـی، تسـطیح اراضـی و بخش دام و طیور و زنبور عسـل نیز بر اثر سـیل 

مذکـور خسـارت دیدند.
بـه گفتـه وی، پرداخـت خسـارت از طریق وزارت جهاد کشـاورزی، تائید سـتاد 

بحـران کشـور و تصویـب هیئت دولـت انجـام می پذیرد.
مظاهـری ابـراز کـرد: در ایـن راسـتا گـزارش خسـارت از طریق فرمانـداری به 
اسـتانداری اعـالم شـده که اسـتانداری هـم به وزرات کشـور اعـالم می کنند، 
عـالوه بـر ایـن هـم زمـان از طریق سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـه وزرات جهـاد کشـاورزی اعـالم می شـود کـه امیدواریـم بـا پیگیری هایـی 
کـه از سـوی مسـئوالن شهرسـتان و اسـتان در حـال انجام اسـت، بخشـی از 

خسـارت های کشـاورزان و دامـداران جبـران شـود.

پرداخت تسهیالت ساخت آب انبار 
به کشاورزان نی ریز 

مسـئول واحـد باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: در 
سـال زراعـی جـاری 340 میلیون ریـال هزینه سـاخت مخزن ذخیـره آب )آب 

انبـار( بـه 34 نفـر از دیم کاران این شهرسـتان اعطا شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز، سـعید 
ضیغمی افـزود: ایـن اعتبـارات از محـل پروژه هـای باغبانـی سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس بوده اسـت. 
از راهکارهـای تأمیـن  انبـار  بنـد، قنـات و آب  اینکـه احـداث  بیـان  بـا  وی 
آب شـیرین در فصـول خشـک سـال اسـت، تصریـح کـرد: آب  انبـار یکـی از 

راهکارهـای آبیـاری درختـان انجیـر دیـم در اراضـی شـیبدار اسـت.
آب انبـار )برکـه(، حوض یا اسـتخر سرپوشـیده ای اسـت که بـرای ذخیره آب در 

باغ هـای دیـم و در مناطق کم  آب سـاخته می شـود. 

امکان اجاره 5 ساله زمین های کشاورزی وقفی
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز گفـت: زمین های کشـاورزی وقفی 
کـه تـا پیـش از این تنهـا برای یک سـال به کشـاورز اجـاره داده می شـد، هم  

اکنـون امـکان اجاره 5 سـاله آن وجود دارد.
ریـز،  نـی  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 

علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد: بـه دلیـل اجـاره سـالیانه زمین هـای زراعی در 
سـال های قبـل، فقـط امکان کشـت گنـدم، جـو و صیفی جات وجود داشـت که 
هـم  اکنـون این مشـکل مرتفع شـده اسـت و امکان کشـت گیاهان 5 سـاله ای 

مثـل زعفـران و گل محمـدی نیز میسـر شـده اسـت.
بـه منظـور دریافـت مشـاوره و کسـب  بـه گفتـه وی؛ متقاضیـان می تواننـد 

اطالعـات بیشـتر، بـه اداره اوقـاف شهرسـتان نـی ریـز مراجعـه نماینـد.
بصیـری یـادآور شـد: در اراضی کشـاورزی اوقافی که معمـواًل قابلیت آب گیری 
از قنـوات وجـود دارد، می تـوان بـرای کشـت گیاهـان دارویی و احـداث گلخانه 

اقـدام کرد. نیز 

توزیع نهاده های کشاورزی در نی ریز 
مسـئول واحـد زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از توزیع 

1051.5 تـن کـود و بیـش از 174 تـن بـذر در این شهرسـتان خبـر داد. 
ریـز،  نـی  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شـیرین زارعـی بـا اشـاره بـه اهمیـت تآمیـن نهادهای بخـش کشـاورزی برای 
بهره بـرداران گفـت: از ابتـدای سـال زراعـی جاری تـا کنون میـزان 681/5 تن 
کـود اوره،180 تـن کود سـوپر فسـفات تریپـل و 190تن کود سـولفات پتاسـیم 

توزیع شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه توزیـع 174 هـزار و 680 کیلوگـرم بـذر گواهی شـده در مدت 
مذکـور، افـزود: ایـن بـذور شـامل: 74هـزار و 330 کیلوگـرم گنـدم، 100هـزار 
کیلوگـرم جـو و 350 کیلوگـرم کلـزا به شهرسـتان منتقـل و در بین کشـاورزان 

شهرسـتان توزیع شـده اسـت.
زارعـی تصریـح کـرد: تاخیر در بارگیری شـرکت خدمات حمایتـی، محدود بودن 
سـهمیه های شهرسـتانی و عـدم نقدینگـی عاملیـن توزیـع از عوامـل محـدود 

کننـده در توزیـع نهاده هـا بوده اسـت.

پرداخت یارانه به نهال کاران نی ریزی

مسـئول واحـد باغبانـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفت: در 
سـال زراعـی 98-1397 مبلـغ 842 میلیـون و 500 هـزار ریـال یارانـه به 122 

نفـر از نهـال کاران پرداخت شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز، سـعید 
ضیغمی افـزود: ایـن یارانـه به منظور کاشـت نهـال درختـان میوه انجیـر، بادام، 
بـه و گیاهـان دارویـی گل محمـدی، آلوئـه ورا، آنغـوزه، زعفـران و خارشـتر 

یافت.  تخصیـص 
ضیغمـی در پایـان تصریـح کـرد: نهـال درختـان میـوه بـه عنـوان اصلـی ترین 
زیـر بنـای احـداث باغ هـای فنـی و اقتصـادی محسـوب می شـود که بـه دلیل 
حساسـیت زیـاد آن، دولـت بـه منظورکاشـت نهـال اسـتاندارد، یارانـه ای بـه 

می کنـد. اعطـا  بهره بـرداران 
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سیمای کشاورزی شهرستان المرد در یک نگاه

اکبر سهیلي
معاون اداری مالی

محمدصادق فاني 
مدیر

علیرضا محمدي
معاون فني

نگاهی کوتاه به شهرستان المرد
شهرسـتان الِمـرد یکـی از شهرسـتان های اسـتان فـارس اسـت کـه مرکز این 
شهرسـتان، شـهر المرد می باشـد. جمعیت این شهرسـتان بر طبق سرشـماری 

سـال 1395، برابـر بـا 91٬782 تن بوده  اسـت.
شهرسـتان المـرد با 3915 کیلومتر مربع مسـاحت در طـول جغرافیایی 5452 و 
عـرض جغرافیایـی 2827 در جنوبی تریـن نقطه اسـتان فارس واقع شـده  اسـت 
به طـور دقیـق در 405 کیلومتـری شـیراز و 140 کیلومتـری خنـج قـرار دارد و 
2/3 درصـد از مسـاحت کل اسـتان را بـه خـود اختصاص داده  اسـت. با اختالف 
ارتفـاع 450 تـا500 متـر از سـطح دریا و متوسـط بارندگی سـالیانه حـدود 230 
میلی متـر بـا ویژگـی سـیل آسـا در مـدت کوتاهـی از سـال )سـه مـاه سـال( و 
تبخیـر سـالیانه 4000 میلی متـر دارای آب و هـوای گـرم و خشـک می باشـد، 
حداکثـر گرمـا در فصـل تابسـتان 50درجه سـانتیگراد بـاالی صفر و سـردترین 

زمـان آن صفـر درجه سـانتیگراد می باشـد. 

موقعیت جغرافیایي شهرستان المرد
شهرسـتان المرد از شـمال و شـمال شـرقی به خنـج و الر و از جنـوب به خلیج 
فـارس و از جنـوب شـرقی شهرسـتان پارسـیان و شهرسـتان بنـدر لنگـه، و از 
سـمت مشـرق بـه شهرسـتان بسـتک و از طـرف مغـرب بـه شهرسـتان مهر و 

شهرسـتان عسـلویه محـدود می گردد. 
اسـتان فـارس یکی از اسـتان های ایران اسـت کـه در بخش جنوب این کشـور 

واقع شـده  است. 
آب و هوای اسـتان فارس در نقاط مختلف این اسـتان به سـه گونه کوهسـتانی، 
معتـدل و گـرم تقسـیم می شـود. ایـن اسـتان بـا مسـاحتی در حـدود 122608 
کیلومتـر مربـع، چهارمیـن اسـتان بـزرگ و بـا جمعیتـی معـادل 4851274 تن، 
بـر طبـق بـرآورد جمعیتی سـال 1395 خورشـیدی مرکز آمـار ایـران، چهارمین 

اسـتان پرجمعیت ایـران به شـمار می رود. 
بر اسـاس گزارش مرکز آمار ایران در سـال 90 اسـتان فـارس دارای3106732 
جمعیـت شـهری، 1475350جمعیـت روسـتایی و 14576جمعیت غیر سـاکن و 
عشـایری می باشـد. بر اسـاس تقسـیمات کشـوری اردیبهشـت  ماه سال 1390 
خورشـیدی، اسـتان فـارس بـه 29 شهرسـتان، 100 شـهر، 83 بخـش و 204 

دهسـتان تقسیم شـده  است.
بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس که سـهم عمـده ای از تولیـد ناخالص ملی 
را بـه خـود اختصـاص می دهـد، یکـی از مهم تریـن نقش هـای تولیـد، اشـتغال 

و امنیـت غدایـی ایـران را دارد. بـا ایـن توصیـف طبق لکار سـال 92 مسـاحت 
اراضـی زراعـی اسـتان753439، باغی 362579 می باشـد. 

در حـال حاضـر، از میـان مهم تریـن محصـوالت کشـاورزی اسـتان فـارس 
می تـوان بـه گنـدم، جـو، برنـج، ذرت دانـه ای، پنبـه، چغنـدر قنـد، دانه هـای 
روغنـی، سـیب زمینی، پیـاز، گوجـه فرنگی، خرما، انـار و محصـوالت جالیزی و 

نباتـات علوفـه ای اشـاره کرد. 
1-زیر بخش زراعت

مشخصات محصوالت عمده زیر بخش زراعت

نسبت به کل زیر بخش )درصد(تولید )تن(نام محصولردیف
1665559.9گندم 1
7612.2جو2
3772.96کلزا3
18274.2گوجه فرنگی4
1996530.7صیفی جات5
380.04یونجه6

39625جمع

2-زیر بخش باغبانی

مشخصات محصوالت عمده زیر بخش باغبانی 

یف
نسبت به کل زیر بخش تولید )تن(نام محصولرد

)درصد(
156540.25خرما1
36017.88مرکبات2
311141.87تولیدات گلخانه ای3

5036100جمع
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3-زیر بخش امور دام 
مشخصات محصوالت عمده زیر بخش امور دام

نسبت به کل زیر بخش تولید ) تن (نام محصولردیف
)درصد (

1200000.9پولت1
1531.1شیر2
714.7گاو گوشتی3
84644.3گوسفند و بز4
150042.3مرغ گوشتی5
393شتر6
323.7کندو7

2642100جمع

اداره امور فنی و زیر بنایی
الف: آب و خاک

الف( مطالعه و طراحی : با استفاده از اعتبارات M100 دولتی 
تعداد دفترچه طراحی شده :108 

تعداد متقاضیان : 107 نفر
مساحت طراحی شده :1258.5 هکتار 

نوع سیستم : نواری ،قطره ای 
ب( اجرا :

تعداد پرونده : 75
تعداد متقاضیان : 73 نفر

مساحت اجرا شده : 840 هکتار 

اداره ترویج و آموزش کشاورزی 
روزه  یـک  مـدت  کوتـاه  آمـوزش  دوره هـای  شـامل  ترویـج:  و  آمـوزش 
درحوزه هـای زراعـت، باغبانـی، مکانیزاسـیون، فنـی و زیربنایـی، امـور دام و 
شـیالت، امـور اراضـی، بیمـه محصـوالت کشـاورزی، ترویـج، حفـظ نباتـات، 

دامپزشـکی و... مـی باشـد.
نفر روز آموزشسرفصل آموزشیردیف

1241تولیدات گیاهی1
319مکانیزاسیون2
291فنی وزیربنایی3
436تولیدات دامی وشیالت4
34امور اراضی 5
275بیمه محصوالت کشاورزی6
124آموزش مدیران پهنه7
2720جمع کل8

ج: حفظ نباتات
ملـخ صحرایـی: در سـال زراعی جـاری به دلیل ورود دسـتجات ملـخ صحرایی 
بـه شهرسـتان عملیـات پایـش از بهمـن مـاه بـا 5 اکیـپ پایش در شهرسـتان 
شـروع شـد و تـا پایـان مبـارزه جمعـا 14500 هکتار از مـزارع ؛باغـات و مراتع 

شهرسـتان پایـش صـورت گرفت .
مکانیزاسیون:

جو آبیکلزا آبیگندم آبینام محصول زراعی

2870790325سطح زیر کشت
216552030کارنده کف کار

67513515کارنده پشته کار
284065545جمع کشت

300280کشت سانترفیوژ

اداره امور تولیدات دامی
سـطح تولیـدات دامـی شهرسـتان المـرد بالـغ بـر 13 هـزار تـن شـامل شـیر 
4300 تـن، گوشـت قرمـز 1750 تـن، گوشـت مـرغ 6800 تناسـت. جمعیـت 
دامـی شهرسـتان مشـتمل بـر 67000 راس دام هـای کوچـک و3000 راس 
گاو و گوسـاله و 400 نفـر شـتر مـی باشـد. بنابرایـن ویژگیهای سـرزمینی و آب 
و هوایـی رغبـت بیشـتری بـرای پـرورش دام سـبک ( بـز) و پرواربنـدی انـواع 

دامهـای سـبک و سـنگین مـی باشـد
واحد طرح و برنامه 

1- اشتغال:
میـزان کل اشـتغال ثبـت شـده در سـامانه رصـد تا پایان شـهریور ماه سـال 98 
تعـداد 191 نفـر مـی باشـد کـه 26 نفر اشـتغال دائـم و 165 نفر اشـتغال موقت 

اسـت. گردیده  ثبت 
2- تسهیالت:

- میـزان تسـهیالت پرداخـت شـده در قالـب اشـتغال روسـتایی مبلـغ 47300 
ریال  میلیـون 

می باشد.
- پیگیـری جهـت اسـتمهال وام هـای کشـاورزان بخشـش سـود و دیـر کـرد 

تسـهیالت بانکـی در قالـب بنـد خ مـاده 33 
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حجم واحدنوع محصول
تعهد سال

عملکرد 
۱۲ ماهه

درصد 
تحقق

139561027574تنگندم

4000112028تنجو

1766138078تنکلزا

1500تنگلرنگ

33013541تنسایر دانه های روغنی

50026854هکتارگوجه فرنگی

10550هکتارپیاز

704564هکتارهندوانه

0 70هکتارخربزه

401538هکتارخیار سبز

1020200هکتارسایر جالیز

1404029هکتارسایر سبزی

4788465097تنشیر

712860121تنگوشت قرمز

75427930105تنگوشت طیور

86107124تنعسل

9551120117تنبذرگندم

4200تنبذرجو

150056037تنکود ازته

20515073تنکود فسفات

10067/568تنکود پتاس

100060060هکتارمبارزه غیر شیمیائی

حجم واحدنوع محصول
تعهد سال

عملکرد 
۱۲ ماهه

درصد 
تحقق

691810117هکتارآبیاری نوین

2200هکتارشبکه فرعی

11100هکتاراصالح گلخانه

20735هکتارگیاهان داروئی

10220هکتارکنار پیوندی

14536هکتارخرمای مجول

5120هکتارسبزی و صیفی گلخانه ای

100هکتارکشت نشائی گلخانه ای

2900هکتارسایبان

500هکتارگیاهان داروئی گلخانه ای

734866دستگاهمکانیزاسیون زراعی

7000دستگاهمکانیزاسیون باغی

2800دستگاهمکانیزاسیون دامی و شیالتی

1747134077نفر روزآموزش بهره برداران

1183127موردتشکیل صندوق حمایت

1010100موردسایت الگوئی زراعی

44100موردسایت الگوئی باغی

41318144نفراشتغال دائم و موقت

92013451958056میلیون ریالتسهیالت 

0 2تنتولید آبزیان

۵۴ متوسط درصد تحقق

عملکرد دوازده ماهه پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان المرد در سال زراعی 97-96
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

30 درصد از نیاز جامعه به گوشت قرمز توسط 
عشایر فارس تامین می شود

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس گفت: جامعه عشـایر اسـتان فارس بیش از سـه 
ملیـون راس دام سـبک در اختیـار دارد و بـا تولیـد20 هـزار تـن گوشـت قرمز، 
معـادل30 درصـد نیـاز جامعـه به این محصـول اسـتراتزیک را تامیـن می کند.

بهرامی اظهـار داشـت: ایـن جامعـه مولـد بـا بهـره گیـری از منابع خـدادادی و 
تکیـه بـر تجربـه و توانمنـدی خـود در تولید و پـرورش دام توانسـته بـا فراهم 
آوردن زمینـه اشـتغال بـرای خانـواده خـود در افزایـش اقتصـاد آن موثر باشـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در راسـتای حمایـت از حیـات ایـن جامعه 
بـر پشـتیبانی از دامـداران عشـایری و تامیـن علوفـه و امکانات مربوطـه تاکید 

داشت. 
وی گفـت: یکـی از معضالتـی کـه دامـداران عشـایری بـا آن مواجـه هسـتند 
نوسـانات شـدید قیمـت گوشـت قرمـز بـوده کـه بعضـًا سـود حاصله بـه جیب 

دالالن و سـودجویان مـی رود.
در همیـن راسـتا بـه منظـور کوتـاه کـردن دسـت واسـطه ها و سـودجویان در 
قالـب طـرح سـفره تا مزرعـه، در پی انعقـاد قـرارداد و تفاهم نامـه همکاری در 

خصـوص ایـن امـر بـا دسـتگاه های مربوطه هسـتیم.
مدیـر امـور دام معاونـت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی گفت: 
جامعـه عشـایری فـارس نقش به سـزائی در معیشـت جامعه دارند و بـه اقتصاد 

و توسـعه کشـور کمک شـایانی می کنند.
سـاجدی خاطرنشـان کـرد: باید اعتـدال در بازار مصـرف و تولید حفظ شـود، تا 
نوسـانات حاصـل از آن کـه باعـث اثـرات روانـی حاکـم بـر جامعـه می گردد و 

ممکـن اسـت بـه جامعه خدشـه وارد کنـد کنترل و مهـار گردد.
بـا همـکاری دسـتگاه های  پیش بینـی شـده  کارهـای  راه  بایـد  افـزود:  وی 
مربوطـه صـورت پذیـرد تـا واسـطه جویـان حـذف شـوند و چرخـه عرضـه و 

تقاضـا بـه ثبـات نسـبی خـود برسـند.

انرژی نو جایگزین مطمئن سوخت فسیلی
هـم  و  سـبز  مدیریـت  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های  اجـرای  راسـتای  در 
چنیـن اسـتفاده بهینـه از منابـع و صرفـه جویـی در منابـع انـرژی و اسـتفاده از 
انرژی هـای پـاک، اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس نیـز بیـش از پیش به 

کارکردهـای مثبـت اسـتفاده ایـن انرژی هـا توجـه کـرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، شمشـیری 

رئیـس اداره بهسـازی وامـور تولیـد اداره کل امورر عشـایر اسـتان فـارس اظهار 
کـرد: مهـم تریـن پیامـد ادامـه اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی بیماری هـا و 
مشـکالت زیسـت محیطـی اسـت و بهـره گیـری از انرژی های پـاک می تواند 

آینـده بهتـری را بـرای جامعه عشـایری رقـم بزند.
 وی افـزود: هـدف از انژی هـای خورشـیدی، پاک و بدون آلودگی حذف انتشـار 
گازهـای گلخانـه  ای از جملـه دی  اکسـید کربـن، رایـگان و در دسـترس بودن 
ایـن انـرژی، کاهـش مصرف سـوخت های فسـیلی،هزینه کم تولیـد در طوالنی 
مـدت و هزینـه کـم نگهـداری از تأسیسـات تولیـد آن، امـن و بـی  خطـر بودن 
فرآوری سـوخت های فسـیلی آسـان تر بـوده و از اینـرو، ارزان تـر از منابع انرژی 

دیگر اسـت.
شمشـیری بیـان داشـت: در ایـن خصوص بـا توجه بـه مزیت هـای انرژی های 
خورشـیدی و اسـتفاده بهینـه از منابـع موجود ایـن اداره کل اقدام بـه راه اندازی 
و اتصـال بـه شـبکه نیـروگاه خورشـیدی فتوولتائیـک و یکدسـتگاه آبگرمکـن 
خورشـیدی جهت سـاختمان مرکـزی اداره کل انجام داده کـه 70 درصد از برق 

سـاختمان را تامیـن می کند.
جانشـین معـاون توسـعه و عمـران اداره کل امـور عشـایر فارس اظهـار کرد: در 
مناطـق عشـایری نیـز اقداماتـی صـورت گرفتـه کـه مهـم تریـن آن می تـوان 
تامیـن 6 عـدد پنل خورشـیدی جهـت برق دار کـردن 6 خانه عشـایری نام برد.
 از دیگـر اقدامـات می تـوان بـه آبگرمکن خورشـیدی جهت بهره مندی عشـایر 
از بهداشـت بـه تعـداد 175 عـدد و پنل هـای خورشـیدی 525 عـدد، فانـوس 
خورشـیدی 2856، چـراغ قـوه عشـایری 1675 عـدد و جلیقـه شـب نمـا جهت 

کـوچ عشـایر بـه تعـداد 6000 عدد اشـاره کرد.

اولویت دادن به پالک کوبی و هویت گذاری دام 
عشایر مناطق نی ریز

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس و هیئـت همـراه بـه منظـور بازدیـد از مناطـق 
عشـایری شهرسـتان نی ریز و بختگان به این شهرسـتان قشـالقی سـفر کرد. 

عـالوه بـر اینکـه آبرسـانی بـه عشـایر را از اولویـت کاری مجموعـه دانسـت از 
شـرکت تعاونی هـا خواسـت کـه در مـورد پالک کوبـی و هویت گـذاری و بیمه 
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دام هـا بیشـتر تـالش کننـد، تـا عشـایر از مزیـت ایـن طـرح جامـع برخـوردار 
شـوند و حقـی از عشـایر ضایـع نگردد.

بهرامی هـم چنیـن در بحـث افزایش درآمـد اقتصادی خانوارهای عشـایری نیز 
گفـت: ایجـاد اشـتغال پایـدار و تنـوع بخشـی بـه اشـتغال از دیگـر برنامه های 

راهبـردی سـازمان امور عشـایر ایران اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه زنان عشـایر نیمـی از افراد ایـن جامعه مولد را تشـکیل 
می دهنـد گفـت: زنـان عشـایر می تواننـد بـا عضویـت در ایـن صندوق هـا از 
مزایـای آن بهره منـد شـوند و از تسـهیالت بـا کارمـزد کـم اسـتفاده تـا بـه 

وضعیـت معیشـت اقتصـادی آنـان کمک شـود.
مدیـر کل امـور عشـایر و هیئت همـراه به اتفاق بخشـداران نی ریـز و بختگان 
و مدیـر جهاد کشـاوری در بازدیدی که از مناطق عشـایری سـیمیاره و بسـترم 
داشـتند از نزدیـک درجریـان اقدامـات انجـام شـده جهـت ارتقـای وضعیـت 

معیشـت جامعه عشـایری شهرسـتان قـرار گرفتند. 
و  درخواسـت های  اینکـه عشـایر  بـه چهـره ضمـن  بازدیـد چهـره  ایـن  در 
مشـکالت خود از جمله راه دسترسـی، اسـکان، آب شـرب انسان و دام بهداشت 
و آمـوزش و طرح های هـادی را مطـرح کردنـد، دسـتورات الزم در جهـت پـی 
گیـری مطالبـات عشـایر ایـن مناطـق صادر و مقرر شـد نسـبت بـه انتقال خط 
لولـه آب و مرمـت جاده هـای عشـایری، پیگیـری کانکس های خانه بهداشـت 

از طریـق دانشـگاه علوم پزشـکی، اقدام شـود.

پیشتازی فارس در ارائه خدمات سالمت 
به عشایر در کشور

مشـاور امور بهداشـت و درمان اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس فعالیت های 
این اداره کل در حوزه بهداشـت و درمان و سـالمت را تشـریح کرد.

امـور عشـایر  روابـط عمومـی اداره کل  گـزارش  بـه 
فـارس، محمـد طیبـی پـور در ایـن خصـوص گفـت: 
23 خانه بهداشـت سـیار عشـایری در اسـتان فارس با 
پـی گیـری و هماهنگی مدیـر کل امور عشـایر فارس 
و معاونـت بهداشـت و درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـیراز در حـال خدمـات رسـانی بـه جامعـه عشـایر 

اسـتان فارس هسـتند.
مشـاور امـور بهداشـت و درمـان اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس گفت: تا 
قبـل از راه انـدازی خانه هـای بهداشـت سـیار، عشـایر دسترسـی محـدود بـه 
مراکـز درمانی بهداشـتی داشـتند و فقط خدمات واکسیناسـیون به عشـایر ارائه 
می شـد و سـایر خدمـات بهداشـتی اولیـه به علت شـرایط ویژه شـغلی عشـایر 
مغفـول می مانـد کـه بـا هماهنگـی معاونـت بهداشـت وزارت بهداشـت، ارائـه 

خدمـات بـه آن هـا در قالـب کانکس هـای سـیار در دسـتور کار قـرار گرفت.
محمـد طیبـی پـور اظهار کرد: برای عشـایر اسـتان فـارس، 48 خانه بهداشـت 
سـیار عشـایری به صـورت کانکس بـرای نقاط پرتراکم عشـایری مصوب شـد 
و در فـاز اول 18 کانکـس و در فـاز دوم 5 کانکـس به مناطق عشـایری در این 

اسـتان، اعزام شدند.

وی تصریـح کـرد: با بهـره گیـری از الگوهای موفق خدمات رسـانی به عشـایر 
بـه ویـژه آمـوزش و پـرورش عشـایری، بهـورزان خانه هـای بهداشـت از میان 
خـود عشـایر انتخـاب شـده و آمـوزش دیدنـد و بـه همـراه خانه های بهداشـت 

سـیار عشـایری مجهز در مناطق عشـایری مسـتقر شـدند.
مشـاور امـور بهداشـت و درمـان اداره کل امـور عشـایر فـارس بـا بیـان اینکـه 
جمعیـت عشـایری اسـتان فـارس حـدود 148 هـزار نفـر اسـت افـزود: همـه 

جمعیـت عشـایری اسـتان فارس شناسـایی شـده و پرونده الکترونیک سـالمت 
بـرای آن هـا تشـکیل و خدمات بهداشـتی مورد نیـاز کودکان کمتر از 5 سـال و 
مـادران بـاردار بـرای عشـایر ارائه شـده و به سـمت آمـوزش و مراقبت از سـایر 
گروه هـای سـنی ماننـد جوانـان، نوجوانـان، میانسـاالن و کهنسـاالن حرکـت 

می کنیـم.
محمـد طیبـی پـور بـا اشـاره به اجـرای موفقیـت آمیز طرح بسـیج ملـی کنترل 
فشـارخون توسـط وزارت بهداشـت و درمـان و دانشـگاه علـوم پزشـکی در بین 
عشـایر اسـتان فـارس گفـت: خانه هـای بهداشـت سـیار عشـایری زیرسـاخت 
مناسـبی بـرای اجـرای برنامه هـای ملـی وزارت بهداشـت در حـوزه بهداشـت 
و پیـش گیـری از بیماری هـای غیـر واگیـر کـه مهـم تریـن علـل مـرگ مردم 

هسـتند را فراهـم کرده اسـت.

دومین یادواره 2000 شهید عشایری 
در استان فارس 

 دومیـن یـادواره سـرداران، امیـران و 2000 شـهید واالمقـام جامعـه عشـایری 
فـارس بـا حضـور سـردار سـیف فرمانـده بسـیج عشـایر کشـور برگزار شـد. 

سـردار سـیف در یـادواره شـهدای عشـایر فـارس بـه رشـادت ها و روحیـه ظلم 
سـتیزی عشـایر در طـول تاریـخ اشـاره کـرد و گفت: عشـایر نقش بسـزایی در 
تثبیـت نظـام اسالمی داشـته انـد که دراین راسـتا عشـایر فارس بـا تقدیم بیش 

از 2000 شـهید روحیـه والیتمـداری خـود را اثبات کـرده اند. 
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اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

وی افـزود: ایـن انقـالب بـه آسـانی بـه دسـت نیامـده که به آسـانی از دسـت 
بـرود و اگـر حضـور و ایثارگـری جانبازان، شـهداء نبود دشـمن بـرای هر وجب 

از خـاک کشـور برنامه داشـت.
فرمانـده سـپاه عشـایرفارس گفـت: جامعه عشـایر کشـور 10 هزار شـهید را به 
انقـالب تقدیـم کـرده اسـت کـه یک پنجـم این تعـداد یعنـی 2 هزار شـهید از 

اسـتان فارس بوده اسـت.
سـرهنگ افسـری اظهار کـرد: هدف از برگزاری یـادواره شـهداء ترویج و تبیین 

آرمان هـا بـا روحیه جهـادی در جامعه می باشـد. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس گفـت: عشـایر مـرزداران واقعـی حریـم والیت و 
کشـور می باشـند کـه همـواره در کنـار مرجعیت و والیـت بوده و تقدیـم بیش از 

دو هـزار شـهید سـرافراز در دوران دفـاع مقـدس خـود گواه این ادعاسـت. 
گفتنـی اسـت: جامعـه عشـایری فـارس 3 ونیـم درصـد از جمعیـت اسـتان را به 
خـود اختصـاص داده اسـت و بـا تقدیم 2 هزار شـهید واالمقـام، 613 نفـر جانباز 
سـرافراز و 147 نفـر آزاده خدمـات ارزنده ای به میهن اسـالمی ارائه نموده اسـت.

جلسه توسعه نژاد جوجه گوشتی آرین 
برگزارشد

رحمانـي، مدیـر کل پشـتیباني امـور دام اسـتان، بـر ضـرورت توجـه به توسـعه 
نـژاد آریـن و فراهـم نمـودن زیـر سـاخت ها بـراي مقابلـه بـا شـرایط تحریـم 

اقتصـادی صنعـت مـرغ کشـور تأکیـد نمود.
وی بـا ارائـه آمـار جوجه ریزي سـال هاي مختلف و افزایش سـرانه مـرغ، اظهار 
امیـدواري نمـود: بـا توجـه بـه ویژگي هـاي مثبـت نـژاد مـرغ آریـن، طرح هاي 
حمایتـي شـرکت پشـتیباني از پـرورش دهندگان گله هـاي مادري و گوشـتي و 
سیاسـت  خریـد مـرغ از تولیدکننـدگان، ایـن نـژاد بتوانـد سـهم خـود را از بازار 

مصـرف مـرغ پیـدا نمـوده و تـوان رقابت با سـایر نژادها را داشـته باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، کاوه، 
معـاون مرکز پشـتیبانی طیور کشـور، ضرورت توسـعه نژاد جوجه گوشـتی آرین 
کـه تنهـا نـژاد بومی ایـران و یکـی از 8 الیـن موجـود در دنیا می باشـد )فقط6 
کشـور در دنیـا دارای الیـن اسـت( را بـا توجـه بـه شـرایط تحریـم اقتصادی و 

افزایـش مصـرف روزانـه مرغ در سـطح کشـور مـورد تاکید قـرار داد.
وی از ضـرورت حفـظ و توسـعه نـژاد آرین در سـطح کشـور و اقدامـات صورت 
گرفتـه توسـط آن مرکـز و هم چنین سیاسـت های تشـویقی شـرکت پشـتیبانی 
امـور دام در مـورد مرغـداران و تشـکل هایی کـه از این نـوع نـژاد در مرغداری 

خود اسـتفاده نماینـد، خبر داد. 
کاوه ضمـن اعـالم آمادگـی شـرکت پشـتیبانی امور دام کشـور مبنـی بر عرضه 
و توزیـع جوجـه آرین در سـطح کشـور، در خصوص سیاسـت هاي کالن کشـور 

و حساسـیت مراکـز امنیتـي و اقتصـادي کشـور بر ضـرورت توسـعه ی این نژاد 
بـراي کاهش تاثیـرات تحریم هـاي اقتصـادي مطالبی بیـان نمود. 

وی گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیـت مـازاد مرغداري هـاي کشـور، در نظـر اسـت 
کـه بـرای توسـعه نـژاد آریـن در گام اول از ظرفیت هـاي خالـي مرغداري هـا و 
زنجیره هـاي تولیـد اسـتفاده گـردد و شـرکت پشـتیباني امـور دام کشـور ضمن 
تأمیـن جوجـه و دان مصرفـي، نظـارت مسـتمر بر جیـره غذایي و فرآینـد تولید 
در طـول دوران پـرورش و خریـد تضمینـی گوشـت مرغ ایـن نژاد، بسـتر الزم 

بـرای بهبـود ضریـب تبدیل و توسـعه آن فراهـم آورد.
ضیایـی، مشـاور مرکـز پشـتیبانی طیـور کشـور، گـزارش کاملـی از تاریخچـه 
پـرورش و تحلیـل سـیر نزولـی الیـن آریـن در ایـران، معرفـی الیـن بابلکنار، 
مطالعـات و تالش هـای انجـام گرفتـه بـر روی ایـن نـژاد طـی سـال های اخیر 
ارائـه و بـه سـئواالت مطرح شـده از سـوی حاضریـن در خصوص مسـائل این 

نـژاد پاسـخ دادند.

جلسـه توسـعه نـژاد جوجـه گوشـتی آریـن در اسـتان فـارس بـا حضـور معاون 
مرکـز پشـتیبانی طیـور کشـور، مدیـر کل و معاونیـن ایـن اداره کل، معاونـت 
بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان، مدیـر ترویـج سـازمان 
جهادکشـاورزی اسـتان، کارشـناس امور اقتصادی اسـتانداری فارس، کارشناس 
و  اتحادیه هـا  مدیـران  اسـتان،  جهادکشـاورزی  سـازمان  بـازار  تنظیـم  اداره 
تشـکل های زنجیـره ای مرغـداری اسـتان و همچنیـن تعـدادی از مرغـداران 

پیشـرو در اداره کل پشـتیبانی امـور دام فـارس برگـزار گردیـد.

مدیرکل پشتیبانی دام فارس: 
آغاز توزیع گوشت قرمز تنظیم بازار در فارس 

مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس از توزیـع بیش از 360 تن سـهمیه 
معیشـتی گوشـت قرمـز منجمد تنظیـم بـازار در این اسـتان خبر داد. 

درب  منجمـد  قرمـز  گوشـت  کیلوگـرم  هـر  قیمـت  گفـت:  رحمانـی  رهـام 
سـردخانه های شـرکت پشـتیبانی امور دام برای مباشـر توزیع 38 هزارتومان و 

بـرای مصـرف کننـده 40 هـزار تومـان اسـت.
بـه گفتـه وی؛ قیمـت هـر کیلوگـرم گوشـت چـرخ کرده بـرای فروشـگاه های 
زنجیـره ای 41 هـزار و 500 تومـان و برای خانوارهای مصـرف کننده 43 هزار 

تومان اسـت.
رحمانـی تصریـح کـرد: بر اسـاس مصوبـات سـتاد تنظیم بازار کشـور، سـهمیه 
گوشـت مذکور بـه خانواده هـای تحت پوشـش اتحادیـه  سراسـری تعاونی های 
مصـرف کارکنـان دولـت، اتحادیـه تعاونـی هـای مصـرف فرهنگیـان، اتحادیه 
هـای تعاونـی مصرف کارگران و افراد تحت پوشـش بهزیسـتی تعلـق می گیرد. 
همچنیـن سـهمیه ای بـرای راننـدگان وسـائط نقلیه در نظر گرفته شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول افـزود: در صـورت وجـود متقاضـی 121 تـن از سـهمیه ی 
تخصیـص داده شـده به صـورت چرخ کرده و از طریق فروشـگاه هـای زنجیره 

ای در مناطـق کمتـر برخـوردار اسـتان توزیع می شـود.
رحمانـی اظهـار کـرد: در صـورت جـذب و توزیـع این سـهمیه، امـکان در نظر 

گرفتـن سـهمیه جدیـدی بـرای اسـتان فارس وجـود دارد.
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اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

مدیرکل دامپزشکی فارس :
تشدید برنامه های امنیت زیستی در سطح مزارع 

پرورش طیور
جلسـه پیـش گیـری از بیمـاری آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان بـا حضـور 
مدیـرکل، معـاون سـالمت، رئیـس و کارشناسـان اداره بهداشـت و مدیریـت 
بیماریهـای طیـور، تشـکل های صنفـی مرغـداران، مدیـر و مسـئولین فنـی 
بهداشـتی مـزارع مـرغ تخمگذار، اجداد و مادر گوشـتی در سـالن جلسـات اداره 

کل دامپزشـکی فـارس برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی فـارس، یعقـوب مهنـدس 
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان در ایـن جلسـه ضمـن برشـمردن قابلیت هـای 
اسـتان در زمینـه پـرورش طیـور صنعتـی، بر لـزوم تشـدید برنامه هـای امنیت 
زیسـتی در سـطح مـزارع پـرورش طیور و اجـرای کامـل برنامه واکسیناسـیون 

کرد. تاکیـد 
 مهنـدس اظهـار کـرد: در حـال حاضـر اسـتان عـاری از آنفلوانـزای فـوق حاد 
پرنـدگان اسـت اما برای پیشـگیری الزم اسـت تمامی پرورش دهنـدگان طیور 

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 بالفاصلـه مـورد را بـه دامپزشـکی شهرسـتان یـا اداره کل 

دامپزشـکی اسـتان از طریـق تلفـن پیامگیـر 1512 اطالع رسـانی کنند.
 بیمـاری آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرنـدگان نوعـی بیمـاری ویروسـی اسـت کـه 
دارای عالیـم کاهـش شـدید مصـرف دان، بی حالی شـدید، پژمردگـی، کاهش 
شـدید تولیـد تخـم مـرغ روزانـه، عالئـم 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 جلسه شورای هماهنگی روابط 
عمومی منطقه 5 دامپزشکی کشور

بـا  دامپزشـکی کشـور  روابـط عمومی منطقـه 5  جلسـه شـورای هماهنگـی 
حضـور فاطمـه زارعـان رئیس اداره روابط عمومی سـازمان دامپزشـکی کشـور، 

عابدیـن رضایـی معـاون نوسـازی و تحـول سـازمانی دفتـر فنـاوری اطالعات، 
ارتباطـات و تحـول اداری سـازمان دامپزشـکی کشـور، احمدرضـا زارع رئیـس 
روابـط عمومی منطقـه 5 دامپزشـکی کشـور و بـا حضـور کارشناسـان روابـط 
دامپزشـکی  عمومـی ادارات  روابـط  مسـئولین  و  دامپزشـکی  عمومی سـازمان 
اسـتانهای اصفهـان، بوشـهر، چهارمحـال و بختیـاری، خوزسـتان، کهگیلویـه و 
بویراحمـد، هرمـزگان و منطقـه آزاد کیـش بـه صورت ویدئـو کنفرانـس برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، زارعان ضمن 
تقدیـر از فعالیـت اعضای روابط عمومی منطقه 5 کشـور در پـی گیری مصوبات 
جلسـه شـورای ملی روابط عمومی دامپزشـکی کشـور، بـه بیان اهمیـت اولویت 
بنـدی فعالیت هـای مناطـق 5 گانـه پرداخـت و گفـت : آگاهـی بخشـی بـه 
کـودکان و نوجوانـان از طریـق مـدارس و فعالیت هـای خالقانـه و بدیـع در 
راسـتای اهـداف روابـط عمومی که از وظایـف روابط عمومی منطقه 5 کشـوری 
می باشـد بسـیار حائـز اهمیت بـوده و نقش عمـده ای در آگاه سـازی گروه های 

هـدف را درپی دارد.
 عابدیـن رضایـی معـاون نوسـازی و تحـول سـازمانی دفتـر فنـاوری اطالعات، 
ارتباطـات و تحـول اداری سـازمان دامپزشـکی کشـور نیـز بـه تشـریح اقدامات 
و پیگیـری مصوبـات از سـوی ایـن دفتـر پرداخـت و بیـان کـرد: برنامـه ریزي 
افزایـش  و  اطالعـات  فنـاوري  حـوزه  در  الزم  آموزش هـاي  بینـي  پیـش  و 

مهارت هـاي تخصصـي روابـط عمومـی در حـال پیگیـری می باشـد.
 سـپس احمدرضـا زارع رئیـس روابـط عمومی منطقـه دامپزشـکی 5 کشـور نیز 

بـه ارائـه گـزارش عملکرد ایـن منطقـه پرداخت.
و  مکتـوب  شـنیداری،  دیـداری،  رسـانه های  ظرفیـت  از  کـرد:  اظهـار  وی   
فضـای مجـازی در معرفـی خدمـات و فعالیت هـای ایـن سـازمان بخصـوص 
در حوزه هـای بهداشـت فرآورده هـای خـام دامـی و پیشـگیری از بیماریهـای 
مشـترک بیـن انسـان و دام بـا رویکـرد برنامه هـای خالقانـه و بدیـع اسـتفاده 

گردد.
 در ادامـه هریـک از اعضاء جلسـه به ارائه نقطه نظرات، مشـکالت و کاسـتي ها 

در حوزه روابـط عمومي پرداختند

برگزاری کالس آموزشی بیماری های مشترک 
انسان و دام در سروستان

سرپرسـت اداره دامپزشـکی سروسـتان از برگزاری کالس آموزشی بیماری های 
مشـترک بین انسـان و دام درروسـتای رکن آباد این شهرسـتان خبر داد

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، حمیدرضـا 
گوهرگانـی سرپرسـت اداره دامپزشـکی سروسـتان اظهارکـرد: کالس آموزشـی 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس76
شماره 57 - دی مــاه 1398

آشـنایی با بیماری های مشـترک قابل انتقال از دام به انسـان توسـط این اداره 
بـا همـکاری شـبکه بهداشـت و درمـان این شهرسـتان برگزار شـد.

 وی هـدف از برگـزاری این کالس را آگاهی بخشـی نحـوه انتقال بیماری های 
مشـترک بیـن انسـان و دام، مقابلـه بـا هرگونـه خسـارت احتمالـی و ارتقـاء 
سـالمت بهره بـرداران عنـوان کـرد. گوهرگانـی بیـان کـرد : در ایـن کالس 
آموزشـی بهره بـرداران بـا عالئـم، راه های پیش گیـری و درمـان بیماری های 

تـب مالـت و تـب کریمه کنگو بیشـتر آشـنا شـدند.

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق 
محروم شهرستان کازرون

اکیبـپ دامپزشـکی کازرون بـا حضـور در مناطـق محـروم ایـن شهرسـتان بـه 
ارائـه خدمـات رایـگان پرداختند

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، میـالد کاظمیان 
رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان کازرون گفـت : اکیـپ اداره دامپزشـکي 
شهرسـتان کازرون بـا همـکاري بخشـداري، بسـیج سـازندگی و امـور عشـایر 
شهرسـتان بـه منظـور حمایـت بیشـتر از مـردم در مناطـق محـروم روسـتای 
پوسـکان بخـش جـره و بـاالده، نسـبت بـه واکسیناسـیون دام هـا و برگـزاری 

کالس آموزشـی اقـدام کـرد.
کاظمیـان تصریـح کرد : در این طـرح تعداد 4 هزار راس دام سـبک و200راس 

دام سـنگین مورد واکسیناسـیون قرار گرفتند.
وي بیـان کـرد: کالس آموزشـی بیماری هـای مشـترک بیـن انسـان و دام نیز 

بـه منظـور افزایـش اگاهی دامـداران برگزار شـد.
در ادامـه محسـن شـیبانی بخشـدار جـره و بـاالده ضمـن تقدیـر از اقدامـات 
دامپزشـکي اظهـار کـرد: انجـام طرح هـای مختلـف بهداشـتی دام و طیـور در 
سـطح بخـش جـره و بـاالده و پرداختـن و رسـیدگی بـه مسـائل روسـتائیان و 
عشـایر باعـث افزایـش رونـق تولیـد و شـکوفایی بیشـتر اقتصـاد خانوارهـاي 

سـاکن در مناطـق محـروم می شـود.

انتصاب سرپرست اداره دامپزشکی
شهرستان بیضاء

اسـتان  دامپزشـکی  کل  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس، دکتـر یعقـوب مهنـدس مدیـرکل دامپزشـکی فارس، 
طـی حکمی دکتـر رضـا صاحبی را بـه عنوان سرپرسـت اداره 

دامپزشـکی شهرسـتان بیضـاء منصـوب کـرد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

 برگزاری نشست کارگروه آموزشی 
استانداری فارس

نشسـت گـروه کاری آمـوزش اسـتانداری فـارس که بـاال ترین مرجـع تصمیم 
گیـری سیاسـت های آموزشـی اسـتان می باشـد بـا ریاسـت قاسـمپور معـاون 
استانداراسـتان فـارس و بـه میزبانـی اداره کل آمـوزش فنی و حرفـه ای فارس 

گردید. برگـزار 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس، زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس، گـزارش تفصیلـی از فعالیت هـای آموزشـی مرکـز از جملـه 
تربیـت کشـاورزان آینـده و کاردانـش، دوره هـای مهارتـی متعـدد و متنـوع 
آمـوزش بهره بـرداران و دوره هـای آمـوزش کارکنان و هم چنیـن فعالیت های 

کارآفرینـی مرکـز ارائـه داد کـه مـورد توجـه حضـار قـرار گرفـت.
 در پایان نیز پیشـنهاداتی توسـط وی در خصوص همکاری های مشـترک بین 

ارگان هـای آموزشـی مطرح گردید که مـورد تصویب کارگـروه قرار گرفت.

راهیابی دانش آموز کار و دانش کشاورزی 
به مرحله کشوری

مریـم پیشـرو دانـش آمـوز کاردانـش رشـته گیاهـان دارویـی و زعفـران در 
سـال  در  کشـور  سراسـر  هنرسـتان های  کاردانـش  علمی عملـی  مسـابقات 

یافـت. را  کشـوری  مرحلـه  بـه   1398-1399
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس، ایـن دانـش آمـوز کاردانـش کشـاورزی مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس- ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی و 
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منابـع طبیعـی داراب می باشـد که پـس از موفقیـت در آزمـون علمی به مرحله 
کشـوری راه یافـت.

گفتنـی اسـت آزمـون عملـی در بهمـن ماه سـال جـاری برگـزار و نفـرات برتر 
نهایـی کشـوری انتخاب می شـوند.

از وظائـف آموزشـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع  یکـی 
طبیعـی فـارس آموزش شـاخه های کار دانش کشـاورزی اسـت که سـابقه این 
آموزش هـا در ایـن مرکـز بـه سـال 1374 برمی گـردد، این مرکـز و واحد های 
آموزشـی تابعـه تاکنون بالـغ بر 5000 فـارغ التحصیل این آموزش ها را داشـته 

است.
در  آمـوز کاردانـش  دانـش  نفـر  تعـداد 182  اسـت در سـال جـاری  گفتنـی 
رشـته های گیاهـان دارویـی و زعفـران در پایه هـای دهـم و دوازدهـم مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس در شهرسـتان های 
سـعادت شـهر، ارسـنجان، مرودشـت، داراب، کـوار و علـی آباد کمیـن در حال 
تحصیـل دارد کـه پـس از اتمام پایه دوازدهـم موفق به کسـب دیپلم کاردانش 

می شـوند. کشـاورزی 

اجرای آبیاری تحت فشار در سطح یک و نیم هکتار 
از باغ مرکبات ایستگاه تحقیقات کشاورزی 

و منابع طبیعی جهرم
 بـه گـزارش روابـط عمومی ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
جهـرم پـس از یـک مـاه کار و تالش در سـطح 1/5 هکتار آبیاری تحت فشـار 

در بـاغ مرکبـات ایسـتگاه جهـرم اجـرا گردید.
 ایـن عملیـات جهت کاشـت 350 اصله ارقام تجاری مرکبات شـامل تامسـون 

ناول و واشـنگتن ناول می باشـد.

انتصاب بیژن کاوسی به عنوان پژوهشگر 
مروج ارشد

کاوسـی عضـو هیأت علمی بخـش تحقیقـات زراعی باغی 
ایـن مرکـز از سـوی رئیـس سـازمان تحقیقات،آمـوزش 
عنـوان  بـه  سـال  دو  مـدت  بـرای  کشـاورزی  ترویـج  و 
حـوزه  باغبانـی-  گـروه  درکار  ارشـد  مـروج  پژوهشـگر 

تخصصـی انگـور منصـوب گردیـد.

انتصاب محمدعلی رستمی به عنوان 
پژوهشگر مروج ارشد

رسـتمی عضو هیـأت علمی بخـش تحقیقـات فنـی مهندسـی کشـاورزی ایـن 
مرکـز از سـوی رئیـس سـازمان تحقیقات،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـرای 
مـدت دو سـال بـه عنوان پژوهشـگر مـروج ارشـد درکار گـروه باغبانـی- حوزه 

تخصصـی ماشـین های کشـاورزی منصـوب گردیـد.

انتصاب سید ابراهیم دهقانیان به عنوان پژوهشگر 
مروج ارشد

دهقانیـان از بخـش تحقیقات فنی مهندسـی کشـاورزی این 
مرکـز از سـوی رئیـس سـازمان تحقیقات،آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی بـرای مدت دو سـال بـه عنوان پژوهشـگر مروج 
ارشـد در گـروه آب و سـامانه های آبیاری- حـوزه تخصصی 

آبیـاری تحت فشـار منصـوب گردید.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

برداشت یک تن آنغوزه از عرصه های مرتعی 
شهرستان جهرم

عملیـات بهـره بـرداری صمـغ گیـاه دارویـی آنغـوزه در سـطح رویشـگاه های 
مرتعـی منطقـه خـاوران شهرسـتان جهـرم بـه پایـان رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
مسـعود طاهـری قیـری سرپرسـت اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
جهـرم بـا اعـالم ایـن خبرگفت: بـا پایان یافتـن این عملیـات میزان یـک هزار 
کیلوگـرم صمـغ گیاه آنغـوزه از رویشـگاه های مرتعی این شهرسـتان برداشـت 
شـد. وی بـا اشـاره بـه آغـاز اجـرای ایـن طـرح از اواخر اردیبهشـت ماه سـال 
جـاری افـزود: ایـن عملیـات توسـط شـرکت تعاونـی آنغـوزه گیـران فـالت 
خـاوران، نظـارت وآمـوزش صحیـح بهره بـرداران و نیز پی گیری های مسـتمر 
کارشناسـان بهـره بـرداری شهرسـتان در سـطح 200 هکتـار از عرصه هـای 

مرتعـی ایـن منطقـه انجـام گرفت.
طاهـری بـا اشـاره بـه بارندگی هـای خـوب سـال گذشـته و افزایـش سـطح 
رویشـگاه های گیـاه آنغـوزه در مراتـع ایـن شهرسـتان اظهـار امیـدواری کـرد: 
فرآینـد برداشـت ایـن گیـاه دارویـی ارزشـمند بـه صـورت کاربـردی، علمـی و 
تخصصـی تـری انجـام تـا در آینـده شـاهد رسـیدن بـه جایـگاه واقعـی ایـن 

گیاهـان در رشـد اقتصـادی و تأمیـن سـالمت جامعـه باشـیم.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان جهرم با اشـاره به خواص 
و فوایـد دارویـی و صنعتـی گیاه ارزشـمند آنغـوزه و صادرات این گونه ارزشـمند 
گیاهـی بـه کشـورهای فرانسه،هندوسـتان و اسـترالیا گفـت: این گیـاه علفی و 
چنـد سـاله از تیـره چتریـان بوده که بـا قطع حد فاصل ریشـه و سـاقه،صمغ یا 
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شـیرابه آن کـه همان صمغ آنغوزه اسـت برداشـت می شـود.
 وی در ادامـه ضمـن هشـدار جدی نسـبت بـه برداشـت غیرقانونـی صمغ گیاه 
آنغـوزه از سـوی بهره بـرداران فاقد طرح بهـره برداری، از مردم طبعیت دوسـت 
ایـن شهرسـتان خواسـت تـا در صـورت مشـاهده متخلفـان مراتب را با شـماره 

1504 یـگان امـداد جنـگل و مرتع گـزارش دهند.

احیاء 300 هکتار از اراضی ملی شهرستان سروستان
در راسـتای توسـعه اراضی و رویشـگاه های جنگلـی 300هکتـار از عرصه های 

منابـع طبیعی شهرسـتان سروسـتان سـبز و احیاء خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل منابـع طبیعـي و آبخیزداري فارس سـید 
مجتبـی شـریفی سـعدی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری سروسـتان 
گفـت: ایـن طـرح بـه همـت منابـع طبیعـی و بـا مشـارکت مـردم و همراهـی 
بهره برداران و عشـایر مسـتقر در مناطق جنگلی این شهرسـتان اجرا می شـود.

وی اظهـار داشـت: در ایـن طـرح مـردم بـا کاشـت گونه هـای بومـی و جنگلی 
بـادام کوهـی، مـاش گرمسـیری و آنغـوزه بخشـی از عرصه هـای جنگلـی و 

مرتعـی منطقـه جنـگل شـدید شهرسـتان سروسـتان را احیـاء می کننـد.
شـریفی سـعدی تصریـح کرد: بـه منظور حفـظ و نگه داشـت بـذر و نهال های 
کاشـته شـده 700 هکتـار از محـدوده اجـرای این طرح بـا انجـام عملیات قرق 
کنتـرل و ضمـن جلوگیـری از ورود دام و چـرای غیـر مجـاز بـه ایـن محـدوده 

محافظـت خواهد شـد.
اعتبـار  اظهـار داشـت:  آبخیـزداری سروسـتان  و  منابـع طبیعـی  اداره  رئیـس 
اختصـاص یافتـه بـرای اجـرای ایـن طـرح را در مجمـوع بالـغ بر یـک میلیارد 
و 250 میلیـون ریـال بـرآورد کـرد کـه از محل اعتبـارات صندوق توسـعه ملي 

تامیـن و هزینـه خواهد شـد. 

احیاء دو هکتار از عرصه های منابع طبیعی 
شهرستان سپیدان 

بـا اجـرای طرح ملـی جنگالنه دو هکتـار از عرصه های منابع طبیعی شهرسـتان 
سـپیدان باکاشـت گونه های بومی احیاء شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره منابـع طبیعی و آبخیـزداری اسـتان فارس هم 
زمـان بحرینـی سرپرسـت اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان سـپیدان 
گفـت: ایـن مراسـم بـه همـت نیروهـای منابـع طبیعـی و بـا حضور مسـئوالن 
محلـی، فرمانداری شهرسـتان، تشـکل ها و گروه هـای مردم نهاد، ورزشـکاران، 
از  هکتـار  دو  و  برگـزار  محیطـی  زیسـت  نهادهـای  اعضـای  و  خبرنـگاران 
عرصه هـای طبیعـی این شهرسـتان با کاشـت گونه هـای جنگلی احیـاء گردید.
وی افـزود: بـر اسـاس ارزیابی هـای صـورت گرفتـه بذرهـای کاشـت شـده در 

سـال های گذشـته در راسـتای ایـن طـرح بسـیار موفقیـت آمیـز بوده اسـت.
وی حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی را نیـاز منـد مشـارکت همگانـی و 
حضـور فعـال گروه های مـردم نهاد خوانـد و اظهار امیدواری کـرد: کالس های 
آموزشـی و ترویجـی بـا همـکاری انجمن سبزاندیشـان برم فیـروز و اداره منابع 
طبیعـی سـپیدان برنامه هـای ترویجـی در روسـتاها و مـدارس بـا همـکاری 
اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان و مشـارکت دانـش آموزان در قالـب برنامه 
بـذرکاری بـا گونه هـای جنگلـی بـه صـورت مسـتمر در عرصه هـای منابـع 

طبیعـی شهرسـتان سـپیدان اجرایـی گردد.
ضیایـی معـاون فنـی و عمرانی فرمانداری شهرسـتان هم در این مراسـم اظهار 
داشـت: حفـظ منابـع طبیعی و محیـط زیسـت از اولویت هایی مهم دولت اسـت 
کـه انتظـار مـی رود مسـئوالن، مـردم و تشـکل ها نگاه ویـژه ای به آن داشـته 

و در ایـن راسـتا تالش بیشـتری کنند.
در ادامـه نماینـده گان گروهـا و تشـکل های مردمی انجمن سـبز اندیشـان برم 

فیـروز به بیـان نظـرات و دیدگاه های خـود پرداختند.
در پایـان ایـن مراسـم نیز جمعی از طبیعت دوسـتان و عالقه منـدان به طبیعت 
بـه صـورت نمادیـن عرصه هـای منابـع طبیعـی دامنـه جنوبـی کـوه مجـاور 
دانشـگاه آزاد اسالمی شـهر اردکان را بـا انجـام عملیات بـذر کاری احیاء کردند. 

انتصاب سرپرست جدید اداره امور مراتع اداره کل 
منابع طبیعی استان فارس 

سرپرسـت جدیـد اداره امـور مراتـع اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری فارس 
منصوب شـد. 

طـی حکمی گرشاسـب صالحـی بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد اداره امـور مراتع 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس منصـوب و از تالش هـای محمد 

صالحـی رئیس سـابق ایـن اداره تقدیر شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری فارس شـهرام 
منتصـری مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری فارس در این مراسـم با اشـاره 
بـه لـزوم کارآمـدی مجموعـه و نیـز انجـام بهتـر وظایـف و امور محولـه گفت: 
تغییـر و تحـوالت الزمـه هـر دسـتگاهی اسـت و این امـر باید با هـدف پویایی 

و افزایـش بهـره وری در ارائـه خدمـات به مردم صـورت گیرد. 
وی بـا قدردانـی از تـالش مجموعه همکاران این بخش از مدیر جدید خواسـت 
تـا در جهـت تقویـت نقـاط قـوت و رفـع کمبودها و خالهـای موجـود درجهت 

پیشـبرد امـور بیـش از پیش تـالش کند. 
علـی جواهـری معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری نیـز در این 
مراسـم افـزود: محـور تمامی فعالیت هـا می بایسـت در چهارچـوب قوانیـن و 

مقـررات و ضوابـط قانونـی بـوده و ایـن مهـم نیازمنـد کارکرد بیشـتر اسـت. 
وی ضمـن اشـاره به وسـعت مراتـع اسـتان و پیچیدگی های خـاص این بخش 
اظهار داشـت:کار در وسـعت هفـت و نیم میلیـون هکتاری عرصه هـای مرتعی 
اسـتان و همـکاری بـا 65 هـزار بهـره بـردار و نیـز چهـار هـزار سـامانه عرفی 
موجـود در ایـن عرصه هـا بسـیار حسـاس و نیازمنـد تـالش و همـکاری بیش 

از پیش اسـت.
یـار محمـودی مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در اداره کل منابـع طبیعی 
فـارس نیـز در ایـن مراسـم عدالـت گسـتری و خـدا محـوری را رمـز موفقیـت 
تمامی مسـئولیت ها و امـور دانسـت و اظهـار داشـت: می تـوان بـا اسـتفاده از 
ظرفیت هـا و تجربیـات ارزشـمند زمینـه بروز هر چـه بیشـتر دیدگاه های جدید 

را فراهـم کرد.
گرشاسـب صالحـی سرپرسـت جدیـد اداره امـور مراتـع اداره کل منابـع طبیعی 
وآبخیـزداری فـارس نیز در این جلسـه با اشـاره به معضالت پیـش رو در انجام 
فعالیت هـا و پروژه هـا در حـوزه مراتـع اسـتان افـزود: در این راسـتا می توان با 
مدیریـت و تدویـن صحیـح برنامه هـا در جهت ارتقـاء و حفاظت بیـش از پیش 

عرصه هـای مرتعی اسـتان گام برداشـت.
جملـه  از  را  طرح هـا  کـردن  اقتصـادی  و  اضافـی  هزینه هـای  کاهـش  وی 
اولویتهـای نخسـت برنامـه کاری خـود برشـمرد و خواسـتار تعامـل و همراهی 

همـکاران در بـه ثمـر رسـیدن اهـداف ایـن مجموعـه شـد.
در آییـن تکریـم و معارفـه روسـای جدیـد اداره امـور مراتـع اداره کل منابـع 
طبیعـی وآبخیـزداری فـارس کـه بـا حضـور مدیـر کل منابـع طبیعـی فـارس، 

معاونـان و جمعـی از کارشناسـان ایـن اداره کل برگـزار شـد.

نصب و توزیع 9 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 
در مناطق جنگلی شهرستان سپیدان

دسـتگاه   9 زاگـرس  جنگلـی  رویشـگاه های  و  مناطـق  از  حفاظـت  راسـتای  در 
آبگرمکن خورشـیدی در بین سـاکنان روسـتای ُمرزیان شهرسـتان سـپیدان توزیع 
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 . شد
فـارس  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
جهانبخـش بهمنـی معـاون حفاظت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعی فارس 
بـه همـراه معـاون فنی فرمانداری شهرسـتان سـپیدان بـا حضور در محـل اجرای 
عملیـات راه انـدازی آبگرمکن هـای خورشـیدی، هـدف از این اقـدام را جایگزینی 
سـوخت های فسـیلی و اسـتفاده از انرژی هـای نـو در روسـتا ها و مناطـق جنگلی 
عنـوان کـرد و گفـت: ایـن آبگرمکن هـا بـه صـورت کامـال رایـگان در اختیـار 

بهره بـرداران واجـد شـرایط ایـن منطقـه قـرار گرفـت.
 وی افـزود: هزینـه نصـب هـر دسـتگاه آبگرمکـن خورشـیدی در این طـرح چهل 
میلیـون ریـال اسـت کـه از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن و بـه 

صـورت رایـگان در اختیـار بهـره بـردارن نصـب می شـود.
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعی فارس با اشـاره به نصب و 
راه اندازی 618 دسـتگاه آبگرمکن خورشـیدی در بین بهره بردران واجد الشـرایط 
در سـطح شهرسـتان ها از ابتـدای اجرای این پـروژه تاکنون گفـت: عالوه برنصب 
آبگرمکن هـای خورشـیدی سـیلندر های گاز، تنورهـای گازی و تعـدادی مخـزن 
سـوخت نیـز جهـت جلوگیـری از قطـع درختـان در بیـن جنـگل نشـینان اسـتان 

است.  شـده  توزیع 
عبداله بحرینی سرپرسـت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان سـپیدان هم 
در ایـن خصـوص گفـت: از سـال 90 تـا کنـون به منظـور حفاظـت از عرصه های 
منابـع طبیعـی شهرسـتان 44 دسـتگاه آبگرمکـن خورشـیدی، 2 عـدد مخـزن 
سـوخت 3000 لیتـری. 12 عـدد تنـور گازی بـا هـدف جایگزینـی سـوخت های 
فسـیلی و کمـک بـه حفاظـت جنگل هـا در بیـن بهره بـرداران مناطـق محـروم و 
جنـگل نشـینان این شهرسـتان به صـورت رایگان نصب و راه اندازی شـده اسـت. 
ضیایـی معـاون فنـی فرمانـداری شهرسـتان سـپیدان نیـز در مراسـم اجـرای این 
طـرح افـزود: دولـت در راسـتای خدمـات رسـانی بـه مناطـق محـروم و حفاظـت 
از عرصه هـای منابـع طبیعـی تمامی تـالش خـود را جهـت جلوگیـری از قطـع 
جنگل هـا و جایگزینـی سـوخت های فسـیلی و نصـب آبگرمکن های خورشـیدی 

و گازرسـانی بـه کار خواهـد گرفـت.

آزاد سازی سه هکتار از اراضی ملی 
شهرستان قیروکارزین

حـدود سـه هکتـار از اراضـی ملـی پـالک زاخرویـه شهرسـتان قیـرو کارزیـن کـه 
توسـط متخلفیـن در حـال تصـرف بـود رفـع تصـرف و بـه دولـت بازگردانـده شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس یعقـوب 
نظریـان رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان قیروکارزین با اعالم ایـن خبر گفت: 
ایـن عملیـات بـا حضور رئیـس دادگسـتری ودادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان 
قیـرو کارزیـن و نیروهـای منابـع طبیعـی اجـرا و طی آن سـه هکتـار از اراضی ملی 

پـالک زاخرویـه از توابـع ایـن شهرسـتان رفع تصـرف و به انفال بازگشـت.
وی در تشـریح این اقدامات گفت: پس از دریافت گزارشـات مردمی و بررسـی های 
صـورت گرفتـه مبنـی بر وقوع تخلـف در این محدوده بالفاصله گشـت زنی شـبانه 
روزی و مسـتمر ازیـن منطقـه در دسـتور کار مامـوران یگان حفاظـت منابع طبیعی 
ایـن شهرسـتان قـرار گرفـت کـه در نهایـت بـا تـالش و انجـام عملیـات تعقیب و 

گریـز دو دسـتگاه تراکتور و موتور سـیکلت توقیف و متخلفان دسـتگیر شـدند.
نظریـان بـا اشـاره بـه تالش هـای شـبانه روزی نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع 
طبیعـی و انجـام هماهنگی هـای الزم بـا مراجـع قضایـی تصریـح کـرد: در حـال 
حاضـر تحقیقـات نهایـی جهـت انجـام مراحـل قضایـی بیشـتر پرونـده خاطیـان و 

متخلفـان در ایـن عملیـات ادامـه دارد. 
رئیـس اداره منابـع طبیعی شهرسـتان قیروکارزین ضمن هشـدار جـدی به متخلفان 
و فرصـت طلبـان اراضـی ملـی از مـردم خواسـت در صـورت مشـاهده هرگونـه 
تخریـب و تصـرف در عرصه هـای طبیعـی سـریعًا مراتـب را بـا شـماره تلفن 1504 

یـگان حفاظـت منابع طبیعـی گـزارش دهند.

سرپرست اداره منابع طبیعی جهرم : 
توقیف خودروی حامل بلوط قاچاق در جهرم 

سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان جهرم گفـت: با تالش 
نیروهـای یـگان حفاظـت ایـن اداره وانت بـار حامل چوب هـای درخت جنگلی 

بلـوط در این شهرسـتان توقیف شـد. 
مسـعود طاهـری تصریـح کـرد: پس از بازرسـی از ایـن خـودرو 1350 کیلوگرم 

چـوب بلوط کشـف و ضبط شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن خـودرو از منطقـه کـوه چنـار به سـمت سـیمکان جهرم در 
حرکـت بـود و قصـد فـروش چـوب هـا بـه کـوره هـای زغـال و انتقـال آن به 
خـارج از اسـتان را داشـت کـه بـا اقـدام بـه موقـع مامـوران یـگان حفاظت در 
کـم تریـن زمان ممکـن متوقـف، متخلفان دسـتگیر، خـودرو آنها بـه پارکینگ 
نیـروی انتظامـی منتقـل و متخلفـان جهـت سـیرمراحل قانونـی بـه مراجـع 

قضایـی معرفی شـدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
20 درصد ایران 

جزو مناطق با خطر سیل خیزی باال است 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و سرپرسـت سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری اعـالم کـرد که 20 درصـد ایران جـزو مناطق با خطر سـیل خیزی 
بـاال اسـت امـا بیشـترین حجـم آب مـورد اسـتفاده کشـور از منابـع زیرزمینـی 

تامیـن می شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فارس، خسـرو شـهبازی در آییـن آغاز به 
کار پـروژه خیرسـاز آبخیـزداری کاریـان الرسـتان، گفـت: از آنجایی که بیشـتر 
آب مـورد اسـتفاده در کشـور از آب هـای زیـر زمینـی تامیـن مـی شـود جـزو 
کشـورهای بحرانـی و فـوق بحرانـی از نظـر منابـع آب زیرزمینی بـوده و چون 
برداشـت ما از سـفره هـا پیش از ورودی آب به آنهاسـت، بهتریـن راهکار برای 

ذخیـره ایـن آب هـا انجام پـروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانداری اسـت.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی، از خیریـن آبخیـزدار به عنـوان بـازوان توانمند 
سـازمان در انجـام پـروژه هـای آبخیـزداری یـاد کـرد و افـزود: خوشـبختانه 
مـردم بـه خصـوص در مناطـق گرمسـیری و کـم بـارش بـه ایـن باور رسـیده 
انـد کـه انجـام پـروژه هـای آبخیـزداری بهترین راهـکار بـرای اسـتفاده بهینه 
از بارش هـای سـیالبی و انتقـال آب ارزشـمند بـرای تغذیـه سـفره هـای آب 

زیرزمینـی و همچنیـن پیشـگیری از فرسـایش خـاک اسـت.
وی خاطر نشـان کرد: میزان بارش در کشـور ما یک سـوم متوسـط آن در دنیا 
اسـت و از نظـر جغرافیایـی در منطقه ای خشـک و شـکننده واقع شـده ایم که 
هـر ده سـال بـا 11 میلیمتر کاهش بـارش و بیش از 50 میلیمتـر افزایش تبخیر 
و تعـرق مواجـه هسـتیم کـه همـه منجر به این شـده که بـارش هـا در منطقه 
مـا سـیالبی و ویرانگر باشـد، بـه همین خاطـر نیازمند برنامه ریـزی جامع برای 

مدیریـت حوضـه های آبخیز و کنترل سـیالب ها هسـتیم.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

افتتاح اولین مرکز مهارت آموزی

اولیـن مرکـز مهـارت آمـوزی در جهت انتقـال تجـارب و دانش فنـی به دانش 
آموختـگان بـا مرکـز ذخیـره ژنـی تـوران تیهـو بـا حضـور رئیـس و معاونیـن 
سـازمان نظام مهندسـی اسـتان،نماینده دانشـگاه در شـورای اسـتانی و تعدادی 

از اعضـای هیـات علمی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی، کمالـی مقدم 
گفـت: هـدف از همـکاری و تعامـل مشـترک، اسـتفاده بهینه از ظرفیـت منابع 

انسـانی و بسترسـازی از تـوان بالقـوه و بالفعـل نمونه های کشـاورزی اسـت.
معـاون آمـوزش و پژوهش سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان با تاکید 
بـر قـرار گرفتـن مهندسـین در جایـگاه واقعی خـود گفت:عدم تناسـب دانش و 
مهـارت دانـش آموختـگان بـا نیاز بـازار از یـک طـرف و ارائه خدمـات رایگان 
از سـوی بخـش دولتـی بـه بهره بـردار سـبب ایجاد تناقـض در جایـگاه دانش 

آموخنگان شـده اسـت.
علـی کمالـی مقـدم همـکاری با مراکـز یادگیـری و مهـارت آمـوزی را نقطعه 
عطفـی دانسـت و گفت: ایـن مراکز با ارائـه آموزش های کاربردی و پشـتیبانی 
فنـی سـبب تقویت نیـروی انسـانی و تغییـر نگرش تولیـد کننـدگان واحدهای 

می شـود. تابعی 
وی همـکاری و تعامل مسـتمر با دانشـگاه کشـاورزی را در جهـت انتقال پایدار 
دانـش و تجـارب را عامـل مثبتـی در تغییـر رویکرد نسـبت به انتقـال دانش به 

مزرعه توسـط دانش آموختگان دانسـت.

برنامه ریزی جهت ترویج فناوری های نوین در 
بخش کشاورزی

معـاون آمـوزش و پژوهـش سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان 
گفت:مبنـای فعالیت و رویکـرد حوزه آموزش 
در سـال جدید تحقق سـند راهبردی معاونت 
آموزشـی سـازمان مرکـزی به سـمت مهارت 
محـور کـردن دانـش آموختـگان و افزایـش 

ضریـب نفـوذ دانش اسـت.
نظـام  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 

کرد:شناسـایی  بیـان  اسـتانی  شـورای  جلسـه  در  مقـدم  کمالـی  مهندسـی، 
واحدهـای تولیـدی موفـق و جلـب همـکاری بـا آنان بـه عنوان مراکـز مهارت 
آمـوزی منجـر بـه انعقـاد تفاهم نامـه همکاری بـا 4 مرکـز مهارت آمـوزی در 

زمینـه طیور،گلخانـه و دامپـروری شـده اسـت.
از جملـه  نویـن  فناوری هـای  ترویـج  برنامه ریـزی در جهـت  وی تـالش و 

توسـعه کاربـرد پهپـاد در بخـش کشـاورزی را از برنامه های مهم ایـن معاونت 
در سـال جـاری ذکـر کرد و گفـت: برنامه ریـزی در جهت برگـزاری 4 همایش 
ترویجـی Mآموزشـی کشـاورزی هوشـمند بـا محوریت پهپـاد از 24 تـا 26 دی 

مـاه سـال جـاری از مهـم تریـن فعالیت ها در گسـترش ایـن فناوری اسـت.
 ایـن مقـام مسـئول نیـاز سـنجی از اعضـاء و تامیـن نیروی انسـانی مـورد نیاز 
جهـت اجـرای پروژه هـا و فعالیت هـای واگـذار شـده را از مبنـا اولیـه برگزاری 

دوره های آموزشـی دانسـت.

تغییر رویکرد در جلسات شورای استانی

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
گفت:تعیین خط مشـی و سیاسـت گذاری یکی از وظایف اعضاء شـورا اسـتانی 

بـه عنـوان باالتریـن رکن در سـازمان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی وی افـزود: با 
تغییـر رویکـرد در برگـزاری جلسـات شـورای اسـتانی خواسـتار حضـور افـراد 
متخصـص و متعهـد هسـتیم کـه بتواننـد با بیـان فرصت هـا و چالش هـا ما را 

در رسـیدن بـه اهـداف عالیـه کمـک کند.
دبیر کارگروه تخصصی دام و هم چنین طیور سـازمان نظام مهندسـی با حضور 
در جلسـه شـورای اسـتانی، ارتباط موثـر و تنگاتنگ بـا بهره برداران،بازرسـی و 
نظـارت بـه صـورت مسـتمر بـر واحداهـای تولیـدی و باز آمـوزی مشـاوران و 
طراحـان را از عوامـل اساسـی در جهـت رفـع معضـالت و افزایـش راندمـان 

دانست.
معـاون آمـوزش و پژوهـش سـازمان بـا ارائه گـزارش از عملکرد حـوزه آموزش 
در سـال 98 گفت:تغییـر نگـرش برنامـه آموزشـی از ادبیـات محـور بـه مهارت 

محـور سـبب افتتـاح مراکز مهارت آموزی در سـطح اسـتان شـده اسـت.
کمالـی مقـدم ضمن تشـریح وظایف و اقدامات انجام شـده اظهار کـرد:224 در 
خواسـت عضویـت، 149 پرونـده رتبـه بندی و احـراز صالحیت افـراد حقیقی و 

حقوقی بررسـی شـده است.
وی دوره های آموزشی برگزارشده را 2532 نفر روز دانست. 

صاحبان ایده منجر به زمینه حضور فن آوری های 
جدید می شوند

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان گفـت: 
برنامه ریـزی مناسـب در شناسـایی از صاحبـان ایـده و کارآفرینـی منجـر بـه 
زمینـه گسـترش فـن آوری هـای جدیـد در محیط هـای کشـاورزی می گـردد.

محمدباقـر میـری با حضـور در دوره آموزشـی کارآفرینی و نحوه ایجاد اشـتغال 
پایـدار کشـاورزی گفـت: یکـی از اصلـی تریـن محورهـای گـذر از کشـاورزی 
سـنتی بـه صنعتی بـه کارگیـری تکنولوژی و دانـش روز دنیا در جهت اسـتفاده 

بهینـه از منابع موجود اسـت.
میـری بـا اشـاره بـه کارآفرینـی و ایجـاد کسـب و کارهـای کوچـک در بخش 
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کشـاورزی تصریـح کـرد: نیـروی انسـانی نقـش محـوری در توسـعه دانـش 
بـه مزرعـه و ایجـاد اشـتغال را ایفـا می کنـد لـذا آمـوزش و یادگیـری دانـش 
کارآفرینـی و آگاهـی از تجربیـات کارآفرینـان می تواند سـبب کاهـش احتمال 

خطـا وایجـاد کسـب و کار جدیـد می شـود.
ایـن دوره آموزشـی جهت آشـنایی دانـش آموختگان با دانش کارآفرینی شـامل 
بحـث ئتوریـک مدیریتی،مفاهیـم اولیـه کارآفرینـی توسـط دکتـر الهام مشـاور 
تدریـس شـد. هـم چنیـن در پایـان ایـن دوره از بانـوان کارآفریـن در بخـش 

کشـاورزی اسـتان تقدیـر به عمـل آمد.

افزایش حساسیت کار و مسئولیت کارشناسان در 
پی حذف استعالمات در صدور مجوزها

کاهـش مـدت زمان صدور مجوز ها در راسـتای 
یکپارچـه سـازی و تسـهیل در فراینـد سـرمایه 
گـذاری در بخـش کشـاورزی سـبب افزایـش 
دولتـی  غیـر  خدمـات  مراکـز  کار  مسـئولیت 
سـازمان نظام مهندسـی کشاورزی شـده است.

مدیر صدور مجوزهای سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان گفـت: بـا 
توجـه بـه حداقل رسـاندن تعـداد اسـتعالم های بخـش کشـاورزی و نیز حذف 
تبصـره 4 گلخانه هـا مربـوط بـه راه انـدازی گلخانه هـا به دسـتور وزیـر جهاد 
کشـاورزی، در حـدود 100 سـاعت مراجعـه بـه ادارات کاهش پیدا کرده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان مصطفـی اوجـی اظهـار کرد : بـا توجه به حذف بسـیاری از اسـتعالم ها 
در مسـیر صـدور مجوزهـای بخـش کشـاورزی، بدیهـی اسـت مدیـران ایـن 
نظریه هـای کارشناسـی،  ارائـه  بـه کارشناسـی ها، چگونگـی  مراکـز نسـبت 
شـیوه کارشناسـی ها،بازدیدهای میدانی، نقشـه های ترسـیم شـده توسط نقشه 
بـرداران سـازمان و هـم چنیـن کنترل دقیـق اصالت مـدارک ارائه شـده، دقت 

و حساسـیت بیشـتری صرف شـود.
وی ضمـن برشـمردن اهمیـت کار مراکز خدمات کشـاورزی غیـر دولتی عنوان 
کـرد: دسـتورالعمل ها و ضوابـط جدیـد طـی یـک کتابچـه الکترونیکـی به این 
مراکـز ارسـال و بـا بروزرسـانی آن بـه صـورت ماهانـه امیدواریـم مشـکالت 

احتمالـی در مسـیر صدور مجوزها نداشـته باشـیم.

کارشناسـان آن مرکـز، بـرای رابطـان جذب و تبدیـل وضعیت علمی موسسـات 
تحقیقـات، پژوهشـگاه و پژوهشـکده سـازمان برگـزار شـد. 

در ایـن نشسـت، گل محمـدی پـس از بیـان مطالبـی دربـاره فرآیندهـای امور 
جـذب و تبدیـل وضعیت اسـتخدامی اعضای هیئت علمـی و چالش های موجود، 
و دسـتورالعمل های  بخشـنامه ها  نامه هـا،  نامه هـا، شـیوه  آئیـن  رعایـت  بـر 

اسـتخدامی اعضای هیئـت علمی تاکیـد کـرد.
هـم چنیـن در این دوره آموزشـی مطالبـی در خصوص قوانیـن و مقررات مربوط 
بـه تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی اعضای هیئـت علمـی و جـذب هیئـت علمـی، 

نحـوه تکمیـل و ارسـال پرونـده، نحـوه امتیـاز دهی و... مطرح شـد.

برگزاری دوره آموزش همگانی »پیش گیری و 
مقابله با آنفلوانزا » در موسسه رازی شعبه شیراز

دوره آمـوزش عمومی “پیشـگیری و مقابلـه بـا آنفلوانـزا” بـا همـکاری مرکـز 
بهداشـت شـهدای انقـالب شـیراز ویژه کارکنـان موسسـه تحقیقات واکسـن و 

سـرم سـازی رازی شـعبه جنـوب کشـور- شـیراز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، در این دوره آموزش که در سـالن جلسـات موسسـه برگزار شـد، 
سـعید کشـاورز کارشـناس مرکز بهداشـت شـهدای انقالب شـیراز در خصوص 

پیـش گیـری و مقابلـه بـا آنفوالنـزا، مطالبی ارائـه نمود.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

دوره آموزشی وضعیت استخدامی اعضای هیئت 
علمی سازمان تات به میزبانی موسسه رازی شعبه 

شیراز برگزار شد
دوره آموزشـی آشـنایی بـا قوانیـن و مقررات تبدیـل وضعیت اسـتخدامی اعضاء 
هیئـت علمی سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـه میزبانـی 
موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز به مدت دو روز 

در سـالن آمفـی تاتـر این موسسـه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، ایـن دوره آموزشـی بـا حضـور غالمرضـا گل محمـدی مدیرکل 
دفتـر منابـع انسـانی و نوسـازی اداری سـازمان و مطیع معـاون تایید صالحیت 
و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  علمـی وزارت  هیئـت  اعضـای  جـذب  مرکـز 
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گفت و گوی پرتوامید با
راحیل اسدی
دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی
استادیار هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مرودشت

بـا توجـه بـه نـگاه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس کـه از ابتـدای مسـئولیت خویـش مبنای 
کار خـود را دانـش بنیـان بـودن و علمی کردن کشـاورزی در اسـتان گذاشـته اند و در این راسـتا خبرنامه 
پرتوامید سـعی کرده که در صفحه و سـتون گفت و گوی کشـاورزی با صاحب نظران، اسـاتید و مسـئوالن 
بـه بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص راه کارهـای کشـاورزی علمی بپردازد، در این شـماره پـای صحبت های 
دکتـر راحیـل اسـدی دکتـرای تخصصـی حشـره شناسـی کشـاورزی و اسـتادیار هیـات علمی تمـام وقـت 

دانشـگاه آزاد اسـامی واحد مرودشـت نشسـتیم کـه ماحصـل آن از نظرتـان مـی گذرد.

1- چه راه کاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فارس و دانشـکده کشـاورزی دانشگاه شیراز پیشـنهاد می کنید؟ 

در واقـع بـا ارتبـاط دائمی سـه گـروه سـازمان جهـاد کشـاورزی، دانشـکده های 
کشـاورزی و فـارغ التحصیـالن و کشـاورزان بومی می توان به توسـعه و پیشـرفت 
علمی کشـاورزی در کشـور امیـدوار بـود در ایـن مهـم می تـوان بـه مـوارد زیـر 

کرد. اشـاره 
الـف( دانـش آموختـگان کشـاورز در پـی آفرینـش فرصت هـای کاری جدیـد و 
خالقانـه باشـند و از طـرف سـازمان جهـاد کشـاورزی مـورد حمایـت قـرار گیرند.

ب( مسـائل و مشـکالت کشـاورزی موجود به صورت واقعی در اختیار دانشـگاه ها 
قـرار گیـرد تـا بتواننـد بـا ارائـه طرح هـای تحقیقاتی پاسـخی مناسـب بـرای حل 

کنند. فراهـم  آن ها 
ج( در زمینـه اسـتفاده از سـموم شـیمیایی و کودهـا کـه به خصوص در سـال های 
نتایـج طرح هـا و  از  قـرار گرفتـه  اسـتفاده  رویـه مـورد  بـی  بـه صـورت  اخیـر 

شـود. اسـتفاده  دانشـجویی  پایان نامه هـای 
د( برگـزاری دوره هـای آموزشـی ترویجی برای کشـاورزان توسـط دانشـکده های 
کشـاورزی و بـا حمایـت سـازمان جهاد کشـاورزی می توانـد اقدام مشـترکی برای 

حل بسـیاری از مسـائل باشد.
یا  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  محققین  با  مشترکی  اقدامات  چه   -2
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکنون انجام داده اید؟
طرح هـای تحقیقاتـی مشـترک با مرکـز تحقیقات کشـاورزی انجـام داده ایم و در 
پایان نامه های دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد از مشـاوره کارشناسـان مراکز 

تحقیقـات و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتفاده کرده ایم.
3- آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟ 

در مـورد کنتـرل برخـی آفات کشـاورزی کـه در سـال های اخیر در اسـتان فارس 
خسـارت های جـدی ایجاد کـرده اند با کارشناسـان مرکز تحقیقـات صحبت هایی 

کـرده ایم.
به سمت  را  دکترا  و  لیسانس  فوق  دانشجویی  نامه های  پایان  آیا   -4

برنامه های بخش اجرا سوق داده اید؟
بـا توجـه بـه هـدف مهـم دانشـگاه ها از نظـر کاربـردی بـودن پایـان نامه هـای 
دانشـجویان، تمـام تـالش اینجانـب بـرای انتخـاب موضوعـات کاربـردی و بـه 

خصـوص در زمینـه آفـات مهـم و مشـکل سـاز در اسـتان فـارس بـوده اسـت.
5- شـاخص های شـما بـرای ارزیابـی علمـی و فنـی بودن کشـاورزی 

؟  چیست

بـا توجـه بـه تحول چشـمگیر در تکنولـوژی و صنعتی شـدن کشـاورزی در جهان، 
ضـرورت بازنگـری در تجهیـزات کشـاورزی، شـیوه آموزش کشـاورزی و اسـتفاده 
از سـموم از اصـول اجتنـاب ناپذیـر اسـت کـه بایسـتی در ایـن مهم سـرمایه گذار 
و برنامه هـای الزم از طـرف دانشـگاه ها و سـازمان جهـاد کشـاورزی انجام شـود.

۶- چه دغدغه هایی در خصوص امنیت غذایی دارید؟
امنیـت غذایـی سـنگ بنـای یـک جامعـه توسـعه یافتـه و عنصـر اصلی سـالمت 
فکـری، روانـی و جسمی اسـت. این مسـاله در کشـورهای در حال توسـعه اهمیت 
بسـیار زیـادی دارد چـون امنیـت غذایـی در این کشـور ها به دلیل نابسـامانی های 
تولیـدات کشـاورزی تامیـن نشـده اسـت مثـاًل یـک سـوم یـا شـاید کمی بیشـتر 
محصـوالت کشـاورزی همـه سـاله بـه دلیـل آفـات کشـاورزی و بیماری هـای 

گیاهـی از بیـن می رونـد.
7- ارزیابـی شـما بـه طـور کلـی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در 
دولت تدبیر و امید چیسـت؟ بـازار، آب، مکانیزاسـیون، امور دام و غیره
بـه نظر می رسـد بـه رغم نوسـانات اقتصادی کشـور، بخش کشـاورزی بـه عنوان 
یـک بخـش بـا ثبـات، از نرخ رشـد خوبـی برخوردار بـوده اسـت. در زمینـه کنترل 
بیولوژیـک بـه عنـوان یـک روش سـازگار بـا محیط زیسـت در سـال های اخیر به 

خصـوص توسـعه خوبی یافته اسـت.
8- توصیه های شما به بهره برداران و کارشناسان بخش کشاورزی چیست؟

بـرای تامیـن امنیـت غذایـی کشـور باید سـازمان ها و نهادهـا و دانشـگاه ها با هم 
همکاری داشـته باشـند و بـا هماهنگی در تولیـد، واردات محصوالت کشـاورزی و 

تبلیـغ و آگاهـی دادن بـه جامعه نقش ایفـا کنند.
از طـرف دیگـر اسـتفاده از دانش کشـاورزان بومی و بـا تجربه و تلفیـق آن با علوم 
جدیـد می توانـد منجـر به افزایـش تولید محصوالت کشـاورزی با کمترین آسـیب 

به محیط زیسـت شـود.
ویژه  به  و  مردم  مسئولین،  به  را  خاصی  صحبت  و  نظر  اگر   -10

بهره برداران بخش کشاورزی دارید بیان کنید.
کاربـرد بـی رویـه سـموم دفـع آفـات و کودهـای شـیمیایی در بخـش کشـاورزی 
کـه تنهـا بـا هـدف افزایـش تولید به هـر قیمتـی در نظر گرفته شـده یـک دیدگاه 
سـودجویانه انسـان از محیـط زیسـت اسـت کـه حتـی سـالمت جامعه را بـه خطر 
انداختـه لـذا بایسـتی تمامی بخش هـای کشـاورزی از دانشـگاه ها و سـازمان ها 
گرفتـه تا کشـاورزان بایسـتی این مسـاله را مدنظر قـرار داده و با ایجـاد نظام جامع 
آمـوزش کشـاورزی پایـدار مثاًل ایجاد سـامانه و شـبکه مجـازی آمـوزش و ترویج 

کشـاورزی قدمـی در این زمینـه بردارند.
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انجیر دیم با عملکرد 2.5 تن در هکتار، 
باغدار کازرونی را نمونه ملی کرد

میانگیـن برداشـت انجیـر دیـم خشـک در 
کشـور یـک تـن در هکتـار اسـت و بانوی 
تولیـد  بـا  از شهرسـتان کازرون  باغـداری 
دیـم  انجیـر  هکتـار  در  تـن   2.5 حـدود 
خشـک، عنـوان نمونـه ملـی را از آن خـود 

. د کر
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ایـن 
بهـره بـردار نمونه ملی سـخاوت ساسـانی 
پـور باغـدار روسـتای دوسـیران از بخـش 
کازرون  شهرسـتان  توابـع  از  و  کوهمـره 

اسـت، او بانـوی سـی و هشـت سـاله و متاهلـی اسـت کـه مـدرک 
دارد.  سـیکل 

ساسـانی پـور با اشـاره بـه اینکه حدود ده سـال اسـت که بـه باغداری 
و پـرورش انجیـر دیـم اشـتغال دارد، می گویـد: دلیـل موفقیـت من به 
کارگیـری آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی و توصیه های فنی بـه همراه 

بومی اسـت. دانش 
وی افـزود: رعایـت اصـول فنـی هـرس باردهـی و حـذف پاجـوش 
درختـان، اسـتفاده از بانکـت و آبگیرهـای مناسـب بـه منظـور حـذف 
رطوبـت بـاغ، شـرکت در کارگاه های آموزشـی و ترویجـی و همکاری 
آموزشـی  فعالیت هـای  اجـرای  درزمینـه  کارشناسـان  بـا  مناسـب 
وترویجـی از شـاخص های انتخـاب مـن بـه عنـوان نمونه ملی اسـت.

ایـن باغـدار نمونـه ملـی از مسـائل و مشـکالت باغـداری بـه صعـب 
العبـور و کوهسـتانی بـودن منطقـه و تخریـب جاده های دسترسـی به 

باغ هـا پـس از وقـوع بارندگی هـا اشـاره کـرد.
ساسـانی پـور عـدم تخصیـص اعتبـار بـه منظـور اصـالح و احیـای 
از  باغ هـا و همچنیـن احـداث اشـپنگ )جایـگاه جمـع آوری میـوه( 
دیگـر مشـکالت برشـمرد و ابراز کـرد: باغ هـای منطقه بـه دلیل واقع 
بـودن در اراضـی ملـی فاقـد سـند رسمی هسـتند بنابرایـن نمی تـوان 

تسـهیالتی دریافـت کـرد.
بـه گفتـه وی، علـی رغم اینکـه قدمت باغ هـای منطقه به 300 سـال 
نیـز می ر سـد، امکان اسـتفاده از ادوات راهسـازی و باغـداری با توجه 

بـه ملی بـودن اراضی وجـود ندارد. 
ایـن باغـدار بـا اشـاره بـه عـدم وجـود صنایع بسـته بنـدی و فـرآوری 
انجیـر در منطقـه، اظهـار امیـدواری کرد در آینـده نزدیک ایـن صنایع 

در شهرسـتان کازرون و اسـتان فـارس توسـعه پیداکنـد.
ساسـانی پـور عـالوه بـر انجیردیـم؛ گـردو، بـادام و انگـور دیـم نیـز 
پـرورش می دهـد، بـاغ انجیـر او بـه عنـوان بـاغ الگویـی در منطقـه 
معرفـی شـده اسـت کـه کارشناسـان با حضـور در ایـن بـاغ در مراحل 
مختلـف داشـت و برداشـت بـه سـایر باغـداران نیز آموزش هـای الزم 

ارائـه می دادنـد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
مرودشت نمونه ملی شد

سـید جعفـر حسـینی 47 سـاله، دارای مدرک 
کارشناسـی ارشـد مدیریت کشاورزی و ساکن 
مرودشـت دبیـر اجرایی نظام صنفـی کارهای 
کشـاورزی این شهرسـتان اسـت، او به عنوان 
"دبیـر اجرایـی نظـام صنفی کشـاورزی نمونه 

ملـی" منتخب و معرفی شـد. 
صنفـی  نظـام  دبیـر  بـر  عـالوه  حسـینی 
کارهـای کشـاورزی، کشـاورز بـوده و گندم و 
انـواع صیفی جات را کشـت می کنـد، گفتگو 
او بـا خبرنـگار ایانا در اسـتان فـارس را در پی 

 . نید ا بخو
نظام صنفی کارهای کشاورزی را معرفی کنید. 

بخـش  نیـاز  و  دغدغـه  عنـوان  بـه  کشـاورزی  کارهـای  نظـام صنفـی 
کشـاورزی از سـال 87 بـا توجـه به آئیـن نامه دولـت تشـکیل و در بحث 
مطالبـات کشـاورزان فعـال اسـت و یک تشـکل مـردم نهاد و غیـر دولتی 
بـوده کـه در راسـتای سـامان دهـی و نظـم بخشـی بـه شـاغلین بخـش 
کشـاورزی ایجـاد شـده و بـرای هویـت بخشـی بـه مسـائل کشـاورزی 

پروانـه فعالیـت صـادر می کنـد. 
شاخص انتخاب شما به عنوان نمونه ملی چه بود؟ 

نظـام صنفـی مـا بـا بیـش از هفت هـزار عضـو، بیشـترین تعـداد اعضا در 
اسـتان فـارس را دارد، پیگیـری مطالبـات کشـاورزان از جمله نـرخ گذاری 
محصـوالت و عملیات هـای کشـاورزی و حضور در کلیه جلسـات تصمیم 
گیـری، انجـام طـرح نوبـت بنـدی آب اراضـی مشـروب از سـد درودزن، 
نـرخ گـذاری کرایـه حمـل چغنـدر قنـد و مشـارکت فعـال در برنامه های 
جهادکشـاورزی و تعاون روسـتایی از شـاخص های انتخاب مـن به عنوان 

نمونـه ملـی بود.
کشـاورزی  کارهـای  صنفـی  نظـام  برجسـته  فعالیت هـای  سـایر 

بـود؟  چـه  مرودشـت  شهرسـتان 
در سـال گذشـته کلیـه واحد هـای دامـداری در شهرسـتان مرودشـت بـا 
پیگیـری نظـام صنفـی از خدمـات اصـالح تعرفـه بـرق و بیمـه تکمیـل 
درمـان اسـتفاده کردنـد، دامداری هـا و گلخانه هـای بـدون مجـوز نیـز با 
ارائـه پروانـه فعالیـت صادر شـده از سـوی نظـام صنفی موفق بـه دریافت 

شـدند.  سوخت 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اولویت هـای  راسـتای  در 
دوره هـای آموزشـی مختلـف از جملـه گلخانـه، آبیاری های تحت فشـار، 

گیاهـان دارویـی برگـزار شـد. 
بـا توجه بـه کمبود منابع آب در کشـور، چه راهکاری برای اسـتفاده 

بهینـه از آب بـه کار گرفته  اید؟ 
از روش هـای نویـن آبیـاری بـه عنـوان مهم تریـن راهکار، بـذور زودرس 
و کشـت گیاهـان کـم آب بر ماننـد زعفران،کشـت گیاهان دارویـی و...به 

منظـور اسـتفاده بهینـه از منابع آبی اسـتفاده شـد.

گفت و گوی » پرتو امید« با نمونه های ملی بخش کشاورزی استان فارس
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خودتان را معرفی کنید.
محمدباقـر شـیخ االسـالم هسـتم، 60 سـال سـن دارم، دارای مدرک فـوق دیپلم برق 

و بـه مـدت 40 سـال مشـغول به فعالیت کشـاورزی هسـتم.
سـایر  در  کاری  سـابقه  آیـا  شـدید  برتـر  پسـته  تولیـد  و  باغـداری  در  شـما 

داریـد؟ نیـز  کشـاورزی  زمینه هـای 
محصـوالت زراعـی گنـدم، جـو، کلـزا، ذرت علوفـه ای، ذرت دانـه ای، چغنـدر قنـد، 
آفتابگـردان، کنجـد، نخود و کینوا را درسـنوات مختلف کاشـتم و در حـال حاضر گندم، 

جـو و کلـزا و محصـوالت باغـی بـادام، انگـور و خرمالـو نیـز تولیـد می کنم.
سـال های اخیـر بـا توجـه بـه کاهـش کمـی و کیفـی منابـع آب و اینکه پسـته یکی از 
گیاهـان مقـاوم بـه شـوری آب و کم آبـی اسـت، توسـعه ایـن گیـاه را در برنامـه کاری 
خـود قـرار دادم و در حـال حاضـر 110 هکتـار بـاغ پسـته احـداث کردم کـه 90 هکتار 
آن مثمـر اسـت. سـطح زیـر کشـت پسـته بـاغ نمونـه ملـی متعلـق بـه مـن ده هکتار 

می باشـد.
شاخص های انتخاب خود را بگویید.

اسـتفاده از ارقـام مناسـب و رعایت تناسـب کشـت ارقام گـرده زا، تغذیه باغ بر اسـاس 
نیـاز کـودی گیـاه بـا توجه به نتایـج آزمون خـاک، عملکرد باال وکاشـت ارقام مناسـب 
بـا توجـه بـه زمـان برداشـت از شـاخص های انتخاب مـن به عنـوان پسـته کار نمونه 

ملـی بود.
رعایـت اصـول GAP )عملیـات مناسـب کشـاورزی(، برندسـازی محصـول درجهـت 
بازاریابـی وبازارمانـی و رعایـت اصـول صحیـح خشـک کـردن محصـول بـه منظـور 
جلوگیـری از بیماری هـاي قارچـی بـه خصـوص پیشـگیری از ایجـاد افالتوکسـین 

درمحصـول تولیـدی از دیگـر شـاخص ها بـود.
چگونگی دستیابی به این موفقیت را بیان کنید.

 عبـور از کشـاورزی سـنتی و گام نهادن در مسیرکشـاورزی پایـدار نیازمند تلفیق علم و 
تجربـه اسـت کـه بنده نیز با مشـاوره گرفتن از محقق برتر پسـته کشـور دکتر حسـین 

حکـم آبـادی و اسـتفاده از تکنولـوژی و بـه کار گرفتـن ابزارهـای مـدرن مانند سـایت 
هواشناسـی، آبیـاری نویـن و هوشـمند و سـامانه ضـد تگـرگ موفـق بـه دسـتیابی به 

عملکـرد باال در هکتار شـدم.
بـاغ نمونـه پسـته مذکـور سـایت ملی، اسـتانی و الگویـی بـود و کارشناسـان صدیق و 
کاردان مدیریـت جهـاد کشـاورزی سروسـتان و مرکـز جهـاد کشـاورزی کوهنجان؛ در 
تمـام مراحـل داشـت و برداشـت ماننـد بررسـی نیـاز تغذیـه ای، ردیابی آفـات، کنترل 
آفـات و بیماری هـا، مبـارزه بیولوژیـک، آزمون هـای بـرگ و خـاک و آنالیـز آن هـا، 

مدیریـت آبیـاری بنـده را راهنمایـی و کمـک کردند.
بـا توجـه بـه کمبـود منابع آب در کشـور، چـه راهکارهایی بـرای اسـتفاده بهینه 

از آب بـه کار گرفته ایـد؟
در خصـوص بـاغ الگویـی اینجانـب از آبیـاری تحـت فشـار و سنسـورهای رطوبتـی و 

دمایـی بـه منظـور رسـیدن بـه حـد بهینـه آب اسـتفاده کردم.
چه توصیه ای در ارتباط با صرفه جویی در مصرف آب دارید؟

فـالت ایـران از معـدود کشـورهای جهـان می باشـد که عمـده تولیدات کشـاورزی آن 
متکـی بـه آب اسـت از ایـن رو تنهـا راه پایـداری تولیـد حفظ و حراسـت از ایـن منابع 
محـدود بـوده، بنابرایـن حرکت هـای خوبـی کـه در جهت توسـعه آبیاری نوین شـروع 

شـده بایدگسـترش یابد.
بـه اتوماسـیون و آبیـاری هوشـمند در ادامـه بحـث آبیاری نویـن بها داده شـود، الگوی 
کشـت در مناطـق مسـتعد، از زراعت هـای پـر آب بـر بـه تولیـدات باغی کـم آب بر با 
ارزش اقتصـادی بـاال تغییـر و از ظرفیـت تولید غالت در کشـت دیم بـا آبیاری تکمیلی 

اسـتفاده شود.
چه درخواست یا پیشنهادی دارید؟

یـک  پیشـنهاد می شـود  فـارس  اسـتان  در  پسـته  روزافـزون  توسـعه  بـه  توجـه  بـا 
شـود. انـدازی  راه  سروسـتان  شهرسـتان  در  پسـته  پژوهشـکده 

در حـال حاضـر پژوهشـکده پسـته کشـور در شـهر رفسـنجان قـرار دارد که بـه دالیل 
بُعـد مسـافت و تفاوت هـای اقلیمی توانایـی پشـتیبانی علمـی و فنـی باغ هـای اسـتان 

فـارس را ندارد.
ایجـاد مرکـز راهبردی پسـته در سروسـتان قطعًا ارتقـای راندمان تولیـد را فراهم کرده 
و در نتیجـه حفاظـت از منابـع آب و افزایـش درآمـد بهـره بـرداران ایـن حـوزه را بـه 

دنبـال خواهد داشـت.
شیخ االسـالم از بهره بـرداران موفـق بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت کـه در 
کارنامـه کاری خـود، رکوردهـای اسـتانی تولیـد ذرت 107 تـن در سـال 1388، تولیـد 
چغندرقنـد 70 تـن در سـال 1370، تولیـد کلـزا 5/5 تـن در هکتـار رقـم داخلـی سـال 

1370 و تولیـد کینـوا 5/5 تـن در هکتـار سـال 1396 را دارد.

گفت و گوی پرتو امید با نمونه های ملی بخش کشاورزی استان فارس

پسته کار نمونه ملی فارس، رکورد عملکرد کشوری را شکست
پسـته کاری از اسـتان فـارس بـا متوسـط عملکـرد بیـش از 13 تـن در هکتار رکـورد عملکرد کشـوری را 
شکسـت، ایـن در حالـی اسـت که متوسـط عملکرد تولید پسـته کشـور کمتر از یـک تن در هکتار اسـت.
گفتگـوی پسـته کار نمونـه ملـی از اهالـی شهرسـتان سروسـتان را بـا خبرنـگار ایانا در اسـتان فـارس در 

بخوانید:  پـی 
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گفت و گوی پرتو امید با نمونه های ملی بخش کشاورزی استان فارس

زمینه های فعالیت شما چیست ؟ 
مزرعـه ماهیـان زینتـی نمونـه ملـی بـا ظرفیت تولیـد بیش از پنـج میلیون قطعـه و با 
تنـوع بیـش از 50 گونـه ماهـی زینتـی در سـال در حـال فعالیـت اسـت، همچنین در 
زمینـه تولیـد گیاهـان آبـزی و غـذای زنـده آبزیان زینتـی فعالیـت می کنیم. اشـتغال 
زایـی مجموعـه به شـرط اسـتفاده از تمـام ظرفیت ها بیـش از 30 نفر اسـت و ماهیان 
زینتـی و گیاهـان آبـزی تولیدی به کشـورهای عـراق، ترکیه و کویت صادر می شـود.

چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید ؟ 
از سـال 1379 شـروع بـه کار کـردم ولـی آغاز بـه کار رسـمی من از سـال 1381 بود 
کـه بـا خریـد قطعـه زمینی بـه مسـاحت 7000 متـر مربـع و به مبلـغ هجـده میلیون 
تومـان بـه صـورت قسـطی کـه مزرعـه کنونـی در آن مسـتقر اسـت کار خـود را آغاز 

کـردم و هـم اکنـون در اسـتان تهـران و گیـالن نیـز فعالیـت می کنم.
 

علت برگزیده شدن شما به عنوان نمونه ملی چیست ؟ 
تنـوع در تکثیـر وپـرورش ماهیـان زینتـی، نـوآوری در پـرورش ماهیـان زینتـی، بهره 
وری در مصـرف آب، صـادرات ماهیـان زینتی به چند کشـور و اسـتفاده از انرژی های 
نـو )خورشـیدی( بـه منظـور تامیـن گرمایـش سـالن در پـرورش ماهیـان زینتـی از 

شـاخص های انتخـاب مجموعـه مـا بـه عنـوان نمونـه ملـی بود.
در  همـکاری  علمـی و  بازدیدهـای  منظـور  بـه  دانشـگاه ها  بـا  مسـتمر  همـکاری 
پروژه هـای دانشـجویی، همـکاری بـا مدیریت شـیالت و امـور آبزیان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در انجـام طرح هـای تحقیقاتـی مشـترک و تـالش بـرای 
تولیـد گونه هـای خـاص ماننـد آروانـا از فعالیت های شـاخص مزرعه تولیـد و پرورش 

ماهیـان زینتی اسـت.

بـا توجـه بـه کمبود منابع آب در کشـور، چـه راهکارهایـی برای اسـتفاده بهینه 
از آب بـه کار گرفتـه اید؟

با سیسـتم فیلتراسـیون مناسـب و چرخش آب در سیستم اسـتفاده بهینه از آب صورت 
گرفـت کـه این امـر از دالیل برتر شـدن مجموعـه ما بود.

هدف شما از رفتن به سمت این فعالیت چه بود ؟ 
در ابتـدا بـه دلیـل عالقـه شـخصی به سـمت این رشـته جذب شـدم اما بعـد از مدتی 
بیشـترین انگیـزه مـن اشـتغال زایی و کارآفرینـی بـوده و هسـت ضمـن اینکه بسـیار 
بـودم و تالش هـای  ایـران  آکواریـوم در  بـه کمـک در توسـعه صنعـت  عالقمنـد 
اینجانـب و سـایر همـکاران باعـث شـده کـه امروز صنعـت آکواریـوم در ایـران کاماًل 
قابـل رقابـت با سـایر کشـورها باشـد. اگـر چه در طی این سـال ها مشـکالت بسـیار 
زیـادی را پشـت سـر گذاشـته و در پیـش رو داریم، اما عشـق به تولیـد و حفظ فضای 
کسـب و کار در صنعـت آکواریـوم باعث شـده تـا بتوانیم مشـکالت و محدودیت ها را 
پشـت سـر گذاشـته و بعضـا به فرصـت تبدیل کنیـم. در همین راسـتا همـواره تالش 
کردیـم تـا اهداف و چشـم اندازهایمـان را برای ارگان هـای دولتی نیز بـاور پذیر کنیم 

تـا بتوانیـم جایـگاه حقیقـی صنعـت آکواریم در ایـران را تثبیـت کنیم.

 
آیا از تسهیالت دولتی هم استفاده کرده اید ؟ 

خیر از هیچ گونه تسهیالت دولتی تا به امروز استفاده نکرده ایم. 

با چه مشکالتی روبرو بودید ویا احیانًا هنوز روبرو هستید؟ 
مـا همـواره بـه عنـوان یک صنعـت نوپا با مشـکالت ریز و درشـتی از قبیل دشـواری 
در صـدور مجوزهـای الزم، کمبـود برخـی از تکنولوژی هـا، عدم همکاری مناسـب یا 
بـه موقـع برخـی ادارات دولتـی روبـرو هسـتیم امـا آنچـه بیـش از هرچیـز موجودیت 
و انگیزه هـای تولیـد کننـدگان درایـن بخـش را تهدیـد می کنـد، عـدم ثبـات بـازارو 

نوسـانات آن است. 

نقطه عطف فعالیت شما از نظر خودتان چیست ؟ 
پـس از رکـودی کـه بـازار آکواریـوم و ماهیان زینتـی از سـال 1390 دچار آن شـد ما 
را بـرآن داشـت تـا بـا ایجـاد تصویـر جدیـدی از آکواریـوم به رونـق این بـازار کمک 
کنیـم از ایـن رو از سـال 1393 اقـدام بـه تحقیق در مـورد گیاهان آبزی کـردم چراکه 
گیاهـان آبـزی تا به آن روز جایگاه ویژه و شـناخته شـده ای در بـازار و در میان عالقه 
منـدان بـه آکواریـوم نداشـت. بنابرایـن گیاهان آبـزی را تولیـد کردیم و در این راسـتا 
از تکنولـوژی کشـت بافت )کشـت در آزمایشـگاه ( بهـره بردیم و موفق شـدیم ظرف 
پنـج سـال، 250 گونـه گیـاه آبـزی و تراریومی بـه بـازار ایـران معرفی و عرضـه کنیم 

کـه همیـن امرباعـث ایجـاد تنـوع و تصویر جدیـدی در صنعت آکواریوم شـد.

با تاثیر تحریم ها بر صنعت آکواریوم چطور کنار آمدید؟ 
بـرای اینکـه بتوانیـم تحریم هـا و مشـکالت را پشـت سـر بگذاریـم عـالوه بـر آنکه 
بایـد عاشـق تولیـد و کار بـود، بایـد در چنـد رشـته مرتبـط فعالیـت کـرد تـا بدیـن 
وسـیله بتوانیـم کمبودهـارا پوشـش دهیـم. البته بعضـی مواقـع تحریم ها به مـرور به 
فرصت هایـی تبدیـل می شـود بـه عنـوان مثـال بـا افزایـش ارزش دالر بیـش از 80 
درصـد ماهیانـی کـه در گذشـته وارد کشـور می شـد امـروز در کشـور تولید می شـود 
تاجایـی کـه می تـوان ادعا کرد بـازار آکواریـوم ایران از لحـاظ کمی نیازی بـه واردات 

ماهـی نـدارد امـا از لحـاظ کیفـی و تنـوع گونه ای جـای پیشـرفت دارد. 

سخن آخر:
از همسـرم آقـای محمدرضـا جمشـیدیان طهرانـی بابـت حمایت ها و سـرمایه گذاری 
مـادی و معنـوی تشـکر می کنم ضمـن اینکه وی از سـال 1386 از شـغل دولتی خود 
)مهنـدس تعمیـر و نگهـداری هواپیمـا( کنـاره گیری کـرده و با حضـور 100 درصدی 
در مجموعه هـای تهـران و گیـالن نقـش موثـری در فعالیت هـا و پیشـرفت های این 
مجموعه داشـته اسـت. همچنین از خانواده و به طور خاص مادرم بسـیار سپاسـگزارم 
چـرا کـه همـواره مشـغله کاری و دوری هـا را تحمل کرده انـد و در هر زمـان نیاز، در 

کنـار مـن حاضر بـوده اند.

پرورش دهنده ماهیان زینتی از شیراز نمونه ملی شد 
پـرورش دهنـده ماهـی زینتـی از شـیراز در سـی و چهارمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی منتخب و 
معرفـی شـد. الهـام ورزندیـان مدیـر مزرعـه تولید و پـرورش ماهیـان زینتـی در شـیراز، دارای مدرک کارشـناس ارشـد بیوتکنولوژی 
کشـاورزی اسـت، وی در گفتگـو بـا خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس از دالیـل موفقیـت و چالش هـای حرفـه خود سـخن می گوید: 
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گفت و گوی پرتو امید با نمونه های ملی بخش کشاورزی استان فارس

پرورش دهنده نمونه ملی ماهیان خاویاری از فارس
مدیـر "مزرعـه پـارس مهر خاویار" بـه عنوان پـرورش دهنده نمونه ملـی ماهیان خاویـاری در مناطق غیر 
سـاحلی از اسـتان فـارس منتخـب و معرفـی شـد، این مزرعه بـا ظرفیت 30 تـن گوشـت و 350 کیلوگرم 

خاویـار در حال فعالیت اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان فـارس، نسـرین آذرخـش بانـوی 37 سـاله و دارای مـدرک فـوق 
لیسـانس بـه همـراه همسـرش این مزرعـه را در روسـتای باغشـاد از توابع شهرسـتان اسـتهبان مدیریت 

مـی کنـد، او در خصـوص موفقیـت خـود سـخن مـی گوید:

از چه سالی شروع به کار کردید؟
در سـال 1387 بـا پـرورش ماهیـان قـزل آال شـروع بـه کار کـردم کـه پـس از 
مشـورت بـا کارشـناس مدیریـت شـیالت و آبزی پروری اسـتان فـارس، تحقیقات 
و آزمایشـات مختلف در زمینه آب و دیگر مسـائل؛ گونه پرورشـی را از ماهی قزل 

آال بـه خاویـاری تبدیـل کردم.

شاخص های انتخاب شما به عنوان نمونه ملی چه بود؟
تولیـد 285 کیلوگـرم خاویـار در سـال 1397، اسـتحصال خاویـار از گونـه هـای 
مختلـف، توزیـع بچـه ماهـی خاویـار بـرای اولیـن بار از اسـتان فـارس و اسـتفاده 
از تجهیـزات بـه روز و مکانیـزه آبـزی پـروری از دالیـل انتخـاب به عنـوان نمونه 

بود. ملـی 

زمینه هایی فعالیت و ویژگی های بارز مزرعه را بیان کنید.
مزرعـه پـارس مهـر خاویار در سـال جاری توانسـته حـدود400 کیلوگـرم خاویار را 
در داخـل و خـارج کشـور پخش کند و در سـال 95 بـرای اولین بار گوشـت خاویار 

را بـه کشـور روسـیه صـادر کرد کـه البته ایـن امر در سـال 97 نیز تکرار شـد.
ایـن مزرعـه در راسـتای حمایـت از گونه هـای در حـال انقراض ماهیـان خاویاری 
و کاهـش صیـد مولدیـن از دریـا اقدام بـه تولیـد چندین گونـه از مولدیـن ماهیان 
خاویـاری کـرده و به اسـتان های فـارس، خوزسـتان، هرمزگان صادر کرده اسـت.

بـا توجـه بـه ثابـت بودن دمـای آب چشـمه ،کیفیـت مناسـب آب و بهره بـردن از 
خـوراک بـا کیفیـت؛ زمـان رسـیدن به سـن بلـوغ و خاویـار دهـی در ایـن مزرعه 

کاهـش یافته اسـت.

چه گونه هایی از ماهی خاویار در مزرعه شما پرورش داده می شود؟ 
تنـوع گونـه ای پـرورش انـواع ماهیان خاویـاری در ایـن مزرعه زیاد اسـت و انواع 
فیـل ماهـی، ازون برون، سـیبری، قره برون، چالباش، سـیبری، شـیپ، ، اسـترلیاد 

و ...در ایـن مزرعـه تولید می شـود.

در ارتباط با تعیین جنسیت ماهیان خاویاری چه اقدامی کردید؟
تعییـن جنسـیت ماهـی خاویـاری با هـدف جدا سـازی ماهیان نـر از ماده و دسـته 
بنـدی ماهیـان مـاده از نظر تشـخیص مراحـل تکاملی اووالسـیون تخمـک برای 
اولیـن بـار در منابـع آب هـای داخلـی کشـور بـا اسـتفاده از " روش بیوپسـی و 
انجـام  اولتراسـونوگرافی  روش  اسـتفاده  بـا  فعلـی  شـرایط  در  و  الپاراسـکوپی" 

می شـود.

بـه منظور اسـتحصال تخمـک از مولدین مـاده به منظـور تکثیر ماهیـان خاویاری 
در ایـن مزرعـه برای اولین بار از "روش میکرو سـزارین" اسـتفاده شـده اسـت.

به منظور باالبردن ایمنی ماهیان خاویاری چه اقدامی کردید؟
در خـوراک ماهیـان، از عصاره های گیاهی سـیر،زنجبیل،لعل کوهسـتان به منظور 

باالبردن ایمنـی ماهیان خاویاری اسـتفاده کردیم.

همکاری شما با بخش تحقیقات چگونه است؟
مـا بـا مراکـز دانشـگاهی در انجـام موضوعـات تحقیقاتـی و کارورزی و همـکاری 
داریـم و کارگاه عملـی آمـوزش کارشناسـان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی در ایـن مزرعـه نیـز برگزار شـده اسـت. 

در ارتباط با افزایش بهره وری آب چه اقدامی انجام دادید؟
بـه منظـور افزایـش بهره وری آب سیسـتم هوادهی اسـتفاده شـده و این سیسـتم 
شـامل اسـپلش و ایربلـور اسـت، همچنیـن در ادامـه اسـتقرار درام فیلتـر، دسـتگاه 
اکسـیژن سـاز، دسـتگاه ازون نایـزر، چیلـر و بیوفیلتـر در ایـن مزرعـه اجـرا خواهد 

. شد
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

توصیه هـاي عملـي مختلـف در بـارة مدیریـت تحول، به پنـج فعالیت عمـده قابل 
تقسـیم اسـت. ایـن فعالیت ها بـه اثر بخشـي مدیریت تحـول، کمک مـي کنند.

 
فعالیـت نخسـت: ایجـاد انگیزة تحول اسـت که شـامل زمینه سـازي و ایجاد 
آمادگـي در بیـن اعضـاي سـازمان بـراي پذیـرش تحول ویـاري به ایشـان در امر 
چیرگـي و پیـروزي بـر مقاومـت در برابـر تحـول اسـت. بدیـن منظور بایـد محیط 
مسـاعدي فراهـم کـرد تـا آحـاد افراد لـزوم تحـول را پذیرفتـه و انرژي جسـمي و 
روحـي خویـش را در راه آن وقـف نماینـد. انگیزش،یک مرحله )نقطـة( بحراني در 
شـروع تحـول اسـت. شـواهد کافي داللت بـر آن دارند کـه مردم و سـازمان ها در 
پـي حفـظ وضـع موجـود هسـتند و تنهـا در صورت وجـود دالیـل اجبـاري تن به 

تحـول مي سـپارند.

فعالیـت دوم: عبـارت از ایجـاد چشـم انـداز یـا دور نمایي از حالت مـورد نظر و 
مطلـوب در آینده اسـت.

ایـن چشـم انـداز، سـمت و سـوي تحـول را معلوم کـرده، به عنـوان نشـانة ثابتي 
بـراي انـدازه گیـري میـزان پیشـرفت آن، به کار مـي آید.

فعالیـت سـوم: شـامل بسـط و گسـترش حمایـت سیاسـي از تحـول اسـت. 
توانایـي  از  کـه  قدرتمنـدي هسـتند  گروه هـاي  و  افـراد  از  مرکـب  سـازمان ها، 
پیشـگیري یـا پیـش بـردن تحـوالت بـر خوردارنـد و عوامـل تحـول بـه کسـب 

حمایـت ایشـان بـراي اجـراي تحـوالت نیـاز دارنـد.

فعالیـت چهـارم: مدیریـت گـذار از حالـت جـاري بـه حالـت مطلـوب اسـت 
و عبـارت از طـرح ریـزي برنامـه بـراي ادارة فعالیت هـاي تحولـي، طـرح ریـزي 
سـاختارهاي مدیریتـي، منابعـي فـوق العـاده بـراي اجـراي تحـول، سـاخت یـک 
نظـام حمایتـي بـراي عوامل تحـول،  پـرورش مهارت هـا و شایسـتگي هاي جدید 
و تقویـت رفتارهـاي نوینـي اسـت که بـراي اجـراي تحوالت، مـورد نیاز هسـتند.

فعالیت پنجم: 
• حفظ نیروي حرکتي 

• تدارک منابع براي تحول
• ایجاد سیستم حمایتي براي کارگزار تحول
• پرورش مهارت ها و شایستگي هاي جدید

بـدون پشـتیباني افـراد و گروه هـاي قدرتمنـد، تحول احتمااًل دچار انسـداد شـده و 
ممکـن اسـت بـا خرابکاري مواجـه گردد. اگـر مدیریتي هوشـیارانه بـر فرایند گذار 
اعمـال نشـود، عملکـرد سـازمان در عزیمـت از حالت جـاري به حالـت مطلوب، با 
دشـواري همـراه خواهـد بود. بدون حفـظ نیروي حرکتي تحول سـازمان در تکمیل 
تحـوالت بـا مشـکالت مواجـه خواهـد شـد. لـذا بـراي کامروایـي در امـر تحـول 
سـازماني، بایـد همـة فعالیت هـاي پنجگانـه را بـه گونه اثـر بخش هدایـت نمود. 

فشارهاي بي شماري از درون و بیرون براي تحول به سازمان وارد مي گردد. 
سـازمان هاي نویـن بـا فشـارهاي محیطـي بي مانندي بـراي تحول بخشـیدن به 
خویـش، رو بـه رو هسـتندکه رقابت خارجي سـنگین، تحوالت فن شناسـي سـریع 
و بازارهـاي جهانـي از آن زمـره انـد. فقر کیفـي محصول،هزینه هاي گـزاف تولید، 
غیبـت و اسـتعفاي مفـرط کارکنان، فشـارهاي درونـي تحول را تشـکیل مي دهند. 
البتـه سـازمان ها بایـد از قبـل نسـبت بـه ایـن فشـارها - پیـش از آنکـه سـازمان 
را بـه موضـع انفعالـي دچـار کنند یا آن را متالشـي سـازند - حساسـیت به دسـت 
آورنـد. هنگامـي مدیـران بـه این فشـارها پاسـخ خواهند داد کـه از آسـتانة آگاهي 

سـازمان بگذرند.
چـه بسـیارند سـازمان هایي کـه آسـتانة آگاهـي خـود را در نقطـة باالیـي قـرار 
مي دهنـد و تازمانـي کـه فشـارها بـه سـطح مصیبـت بـاري نرسـد، ا ز آن غافـل 

مي ماننـد. 
سـازمان ها از طریـق تشـویق رهبرانشـان بـه محاصـره خویـش با عوامـل آگاهي 
مي تواننـد خـود را نسـبت بـه امـر تحـول حسـاس تر سـازند. ایجـاد شـبکه هاي 
بیرونـي مرکـب از افـراد و سـازمان هاي داراي دیدهـا و دور نماهـاي مختلـف، 
دیـدار از سـازمان هاي دیگـر بـراي کسـب بصیـرت نسـبت بـه پندارهـا )ایده ها( 
و روش هـاي نـو، کاربـرد اسـتانداردهاي عملکـردي خـارج از سـازمان، از قبیـل 
پیشـرفت یـا نشـانه هاي ثابـت رقبـا بـه جـاي اسـتانداردهاي عملکـردي گذشـته 

خـود، از جملـه عوامـل آگاهي اسـت. 
تغییـر برنامـه ریـزي شـده را بـه ایـن صـورت تعریـف کـرده انـد: » ارائـه طرحي 
آگاهانـه یـا مدیرانـه بـراي سـازمان و اجـراي تجدیـد سـاختار – نوآوري و نشـان 
دادن ابتـکار عمـل در شـالوده ریـزي مجدد سـازمان- اعمال یک سیاسـت جدید، 
تعییـن هدفـي تـازه یـا تغییـر در فلسـفه عملیاتـي، جو و شـرایط کاري یا سـبک و 
شـیوه مدیریـت« بدیهـي اسـت که هر سـازمان در برابـر تغییرات عوامـل محیطي 
کـه بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـر سـازمان اثـر مـي گذارنـد از خـود 
واکنـش نشـان مـي دهـد و در سـاختار خود انـدک تغییراتي مـي دهد تا خـود را با 

شـرایط و اوضـاع جدیـد وفـق دهد.
بـراي مثـال، بـراي رفـع هـر ابهامـي از مشـتري یـا خریـدار، امـکان دارد در فرم 
فـروش تغییراتـي بدهـد یا دایـره کارگزیني براي بـاال بردن امنیت شـغلي کارکنان 
برنامه هـاي آموزشـي بـه اجـرا در آورد. تفـاوت بین تغییـرات برنامه ریزي شـده با 
تغییـرات انفعالـي در حـدود، میـزان و عمـق تغییراتي اسـت که صورت مـي گیرد. 
معمـواًل هـدف تغییـرات برنامـه ریزي شـده این اسـت کـه کل سـازمان، یا بخش 
بزرگـي از آن را بـا تغییـرات مهمـي که در هدف هـا و جهت یا مسـیر تأمین آن ها 

رخ مـي دهد، سـازگاز نماید.

تــــــحولمدیـریت
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قرنطینه :
تعریـف قرنطینـه گیاهـی: قرنطینـه بـه معنی حراسـت از مـرز و بوم کشـور و به 

منظـور ممانعـت از ورود عوامـل خارجـی خسـارت زا اعمال می شـود.
عوامـل خسـارت زا )آفـات؛ بیماری هـا و علف هـای هرز زیـان آور( هر کشـور که 
بومی آن سـرزمین نباشـد.عوامل زنده خسـارت زا و قرنطینه ای آن کشـور نام دارد.

اهمیت قرنطینه :
رشد جمعیت، تأمین غذا و تقاضاي روز افزون براي تجارت کاال.

حجم بسیار عظیم مبادالت کاال و محصوالت کشاورزي.
پیشرفت وسایل و امکانات حمل و نقل بین کشورها.

افزایش احتمال خطر ورود عوامل خسارت زاي غریب و غیر بومي به یک کشور.
صدمات و خسارات ناشي از ورود یک آفت جدید و استقرار آن در یک منطقه.

توجه و اهمیت کشورهاي پیشرفته جهان به قرنطینه و بهداشت گیاهي.
توجه به مسائل اگرو و بیوتروریسم و اعمال اقدامات پیشگیرانه و پدافندي.

حـق حاکمیـت کشـورها در قانونـي کـردن مقـررات قرنطینـه و موازیـن بهداشـت 
گیاهـي در تجـارت بین الملـل.

ایجـاد پسـت هاي قرنطینه گیاهي و بـه کارگیري بهترین کارشناسـان و متخصصین 
گیاه پزشـکي و مجهزترین دسـتگاه ها در این رابطه در کشـورهاي مختلف.

طبقه بندي عوامل خسارت زای گیاهی:
:Quarantine pest عوامل خسارت زای قرنطینه اي

آفتـي بـا پتانسـیل اقتصـادي مهم بـراي منطقه در معـرض خطر کـه در آن منطقه 
وجـود نداردیـا در صـورت وجـود بـه طـور گسـترده پراکنـده نشـده اسـت و تحت 

کنترل رسـمي اسـت.
 Regulated non quarantine عوامـل خسـارت زای غیرقرنطینـه اي تحـت کنتـرل

:pest

آفتـي کـه وجـود آن در گیاهـان کاشـتني بـر کاربـرد نهایـي آن گیاهـان تأثیـر 
اقتصـادي غیـر قابـل قبولـي مـي گـذارد و بنابرایـن در محـدوده اراضـي طـرف 

قـرارداد وارد کننـده تحـت کنتـرل قـرار مـي گیـرد.
تقیسم بندی عوامل خسارت زای گیاهی از لحاظ قرنطینه ای:

قرنطینـه خارجـی: عوامـل خسـارت زای گیاهـی خارجـی تازمانـی که وارد کشـور 
نشـده اند و یـا تـازه وارد شـده باشـند عوامـل قرنطینـه خارجـی نـام دارند.

قرنطینـه داخلـی: عوامـل خسـارت زای خارجـی وارد شـده بـه کشـور )مقصـد( 
چنانچـه در محل هایـی کـم و بیـش انتشـار یافتـه باشـند و نتـوان از خسـارت و 
یـا گسـترش آن هـا جلوگیـری نمـود؛ عوامـل قرنطینـه داخلـی نامیده می شـوند.

عوامل قرنطینه خارجي :
•آفـات، بیماري هـاي گیاهـي و علف هـاي هـرزي هسـتند کـه تاکنون در کشـور 
وجـود نداشـته و ضروري اسـت تمهیـدات الزم در چارچوب قوانین مـدون قرنطینه 

بـراي جلوگیـري از ورود آن هـا به داخل کشـور صـورت گیرد.
•شـاخص قرنطینـه خارجـي در واقـع ورود یـا عـدم ورود عامـل قرنطینـه خارجي 

بـه کشـور مي باشـد.
•تشـکیالت قرنطینـه کشـور بایسـتي هرسـال فـون و فلـور آفـات، بیماري هـا و 
علف هـاي هـرز محصوالتـي را کـه مشـابه آن هـا از خارج وارد مي شـود بررسـي 
کنـد و در صـورت مشـاهده عامـل قرنطینه خارجي نسـبت به ریشـه کنـي آن قبل 

از اسـتقرار و گسـترش آن اقـدام کند.
عوامل قرنطینه داخلي :

• آفـات، بیماري هـا و علف هـاي هـرزي هسـتند کـه از زمان هـاي گذشـته وارد 
کشـور شـده انـد، بعضـي از آن هـا پـس از ورود به کشـور روي میزبان هـاي خود 

مسـتقر شـده ولـي بـه دلیل مناسـب نبودن شـرایط اقلیمـي از بین رفتـه و در حال 
حاضـر وجـود ندارند.

• بعضـي از عوامـل قرنطینـه داخلـي پـس از ورود بـه کشـور بـه خوبـي روي 
میزبان هـاي خود مسـتقر شـده وبـا شـرایط اقلیمي کامـاًل تطابق یافتـه و در حال 
 Chilo suppressalis حاضـر جـز آفـات مهـم کلیدي محسـوب مـي شـوند مثـل
که در سـال 51 در شـالیزارهاي گیالن، Leptinotarsa decemlineata در سـال 
62 درمـزارع سـیب زمیني اردبیـل و علف هـرز Monochoria vaginalis درسـال 

68 در غـرب گیـالن وارد شـدند.
پست های قرنطینه ای موجود:

پست قرنطینه ای در فرودگاه الرستان
محل استقرار پست قرنطینه قطرویه در شهرستان نی ریز

محل استقرار پست قرنطینه چهاربرکه در شهرستان الرستان
نمونه هایی از آفات 

بیمـاری جـاروک لیموتـرش: سـال 1376 ابتـدای پیدایش بیماری جـاروک لیمو 
تـرش در کشـور بـرروي درختـان لیمـو تـرش نیک شـهر بلوچسـتان و سـپس در 
سـال 1377 از هرمزگان گزارش شـد. این بیماری در تاریخ 86/8/21 در روسـتای 
بلوچی از توابع شهرسـتان الرسـتان و در نزدیکی اسـتان هرمزگان گزارش گردید.

اهمیـت بیمـاری جـاروک: روش شـیمیایی و یـا سـمی در دنیا جهـت کنترل این 
بیمـاری و سـایر بیماری های ویروسـی و فیتوپالسـمائی مشـابه وجـود ندارد.

در طـول 5-7 سـال درختـان آلـوده کاماًل خشـک و از بیـن می روند. ایـن بیماری 
در اسـتان هم جـوار )هرمـزگان( خسـارت نزدیـک بـه 95 درصدی به باغـات وارد 
نمـوده اسـت. تنهـا راه جلـو گیـری از انتشـار و گسـترس بیمـاری امحـاء درختان 
آلـوده و مبـارزه بـا ناقـل بیمـاری می باشـد، سمپاشـی بـر علیـه ناقـل بیمـاری 
جـاروک و علف هـای هـرز باغـات، امحاء درختـان آلوده بـه بیماری جـاروک لیمو 

تـرش، سـوزاندن درختـان امحـاء شـده آلوده بـه بیمـاری جاروک
مگس میوه مدیترانه ای

Ceratitis Capitata مگس میوه مدیترانه ای
Med fly کـه بـه نام هـای مگـس میوه، مگـس مدیترانـه و مگس مرکبـات نیز گفته 

می شـود یکـی از آفـات مهـم و خطرنـاک میـوه اسـت. مبدأ اصلـی این آفـت آفریقا 
بـوده و از سـال 1829 میـالدی به تدریج به سـایر کشـورها انتشـار یافته اسـت.

ایـن مگـس مهم تریـن آفـت بیـش از 300 گونـه محصول کشـاورزی اسـت و در 
بیـن آن هـا بیـش از همـه بـه هلـو، زردآلـو، گالبی، گوجـه، سـیب، آلو، تـوت، به، 
انگـور، خرمالـو، انـار، انجیـر، مرکبـات و بعضـی ازانـواع گیاهـان زراعـی یکسـاله 
حملـه می نمایـد. ایـن آفت تا سـال 1386 بـه عنوان آفـت قرنطینه داخلی اسـتان 
فـارس محسـوب می گردیـد. در دی ماه سـال 86 این آفت در شهرسـتان شـیراز و 
سـال 89 از شهرسـتان سـپیدان گزارش شـد و تاکنون گزارشـی دال بر وجود آفت 

از سـایر مناطـق اسـتان واصل نگردیده اسـت.
خسـارت مگـس میـوه مدیترانه بر روی میـوه، در باغات لهیدگی و پوسـیدگی میوه 
در اثـر تغذیـه الرو آفـت مگس میـوه مدیترانه، ریزش شـدید میوه در اثر خسـارت 

مگـس میـوه مدیترانـه، کنترل آفت با اسـتفاده از تلـه در باغات.

پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
)قسمت دوم(

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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معرفی گیاه دارویی

مریــم ُگـلی
حشمت اله صادقی

کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 
کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 

کشاورزی فارس

مشخصات گیاهشناسی:
نـام  آن  دارویـی  و  زراعـی  گونـه  کـه  دارد  متفاوتـی  گونه هـای  گلـی  مریـم 
علمـی Salvia officinalis گیاهی اسـت از خانـواده Lamiaceae Labiatae که از 
قدیمی تریـن گیاهـان دارویی مورد اسـتفاده در طب سـنتی اسـت و نـام علمی آن 
از کلمـه التیـن سـالوار Salvare کـه بـه معنـای شـفا دهنـده گرفته شـده اسـت.

مریـم گلـی یـک گیـاه دارویـی علفـی و چندسـاله اسـت کـه ارتفـاع اش بـه 40 
تـا 80 سـانتی متـر می رسـد. قسـمت های مختلـف ایـن گیـاه دارای کرک هـای 
خاکسـتری رنـگ اسـت و برگ هـای واریته هـای مختلـف مریـم گلی بـا یکدیگر 
متفـاوت اسـت کـه اغلـب بلنـد و نیـزه ای شـکل می باشـد. گل هـای ایـن گیـاه 
بـه رنـگ آبـی مایـل به بنفـش هسـتند. میـوه این گیاه کپسـولی اسـت بـه رنگ 
قهـوه ای تیـره و وزن هـزار دانـه آن 61/55 گـرم و طـول دوره جوانـه زنـی 12 
روز می باشـد. ریشـه اصلـی گیـاه طویـل و مسـتقیم و طـول آن بیـن 100 تا 130 

سـانتی متر اسـت کـه انشـعاب های فراوانـی دارد.
 

ترکیبات شیمیایي
برگ هـا و سرشـاخه های مریـم گلـی دارای اسـانس، موسـیالژ، ترکیبـی بـه نـام 
سـالوین، فالونوئیـد و سـاپونین هسـتند. اسـانس ایـن گیـاه دارای ترکیباتـی چون 
تویـون، سـینئول، کامفـور، پینن و.. اسـت و به رنگ زرد بسـیار کمرنگ می باشـد.

خواص درماني
-برگ هـا و سرشـاخه های گلـدار مریـم گلـی خـواص درمانـی متعـددی دارند که 
مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از: ضدعفونـی کننده )در صـورت اسـتفاده ی خارجی(، 
ضدتشـنج، کمـک کننـده بـه هضـم غـذا، کاهـش دهنـده قنـد خـون و ضـد نفخ 

می باشـد.
- اسـانس ایـن گیـاه خاصیـت ضـد باکتریایـی دارد و از آن در صنایع داروسـازی، 

غذایـی و همچنیـن در صنایـع بهداشـتی و آرایشـی اسـتفاده می شـود. 
- مصرف این گیاه اثر مطلوب در ضربان قلب دارد.

کاشـت: بـرای آمـاده سـازی زمیـن در فصـل پائیز عملیات شـخم و افـزودن کود 

دامی پوسـیده یـا کمپوسـت انجـام می گیـرد. مریـم گلـی در خـاک رسـی غنـی 
کـه زهکشـی خوبـی داشـته باشـد بـه خوبی رشـد می کنـد. PH خـاک بایـد بین 
6 تـا 6/5 باشـد. تکثیـر ایـن گیـاه به وسـیله بـذر یـا از طریق تقسـیم بوتـه امکان 
پذیـر اسـت و بـرای ایـن کار معمـواًل در روش کشـت مسـتقیم، بـذور را در اواخـر 
اسـفند تـا اواسـط فروردیـن، بـا فاصله 50 -70سـانتی متر بیـن ردیف و بـا فاصله 
50 سـانتی متـر روی ردیـف کشـت می نمایند. کشـت غیرمسـتقیم بـذور در اوایل 
بهـار بـا اسـتفاده از خزانـه هـوای آزاد صـورت می گیـرد. نشـاءهای حاصـل را در 
اوایـل اردیبهشـت بـه زمیـن اصلـی منتقـل می نماییـم. میـزان بـذر مصرفـی در 
روش کشـت مسـتقیم 15 تـا 20 کیلوگـرم اسـت و در روش کشـت غیرمسـتقیم 
1/5 تـا 2 کیلوگـرم می باشـد که نشـان دهنـده صرفـه جویی اقتصادی در کشـت 
غیرمسـتقیم می باشـد. تکثیـر ایـن گیـاه از طریق تقسـیم بوته در مـورد گیاهان 3 

تـا 4 سـاله در فصـل پائیـز نیـز امـکان پذیر می باشـد. 

داشـت: مریـم گلـی 5 تـا 7 سـال عمـر می کنـد. از آنجایـی که با گذشـت سـن 
گیـاه از مقـدار مـواد موثـره آن بـه طـور بـارزی کاسـته می شـود، ایـن گیـاه تـا 
چهـار سـال بازدهـی اقتصادی دارد.عملیات داشـت این گیاه شـامل آبیـاری منظم، 
اسـتفاده از کودهـای شـیمیایی در صـورت نیـاز ) البتـه حتـی المقـدور توصیـه بـه 
اسـتفاده بسـیار کـم از ایـن کودهـا در کشـت گیاهـان دارویـی می باشـد(. مبارزه 
بـا علف هـای هـرز در طـول دوره رویـش از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. از 
 Odium( و سـفیدک سـطحی phoma بیماری هـای ایـن گیـاه می تـوان لکه برگی
erysiphoides( را نـام بـرد. بـرای مبـارزه بـا علف های هرز می تـوان از علف کش 

Afalon بـه میـزان 1/5 تـا 2 کیلوگـرم در هکتـار اسـتفاده کرد. 

برداشـت: برداشـت شـامل چیـدن برگ هـا یـا قطـع پیکـر رویشـی گیـاه اسـت 
کـه از سـال دوم بـه بعـد می تـوان 2 تـا 3 مرتبـه ایـن عمـل را انجـام داد. اولین 
برداشـت قبـل از گل دهـی صـورت می گیـرد. میـزان عملکـرد محصول تـازه این 
گیـاه در سـال دوم 2/5 تـا 3 تـن در هکتـار ذکر شـده اسـت که در سـال های بعد 

ایـن میـزان افزایـش چشـمگیری می یابد.

تصویر شماره 3: گیاه دارویی مریم گلی در مرحله گل دهیمزرعه مریم گلی در شهرستان سپیدان



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس90
شماره 57 - دی مــاه 1398

پروبیوتیک هـا میکروارگانیسـم های سـودمندی هسـتند کـه بـا مصـرف آن هـا 
اثـرات سـودمندی را در بدن خود مشـاده می کنیم. این میکروارگانیسـم ها توسـط 
سـازمان های FAO/WHO بـه این صورت تعریف شـده اند: میکروارگانیسـم هایی 
می باشـند کـه اگـر حداقـل غلظـت مناسـب آن هـا بـه بـدن برسـد دارای اثـرات 

فراسـودمندی می باشـند. 
تشـکیل  گوناگونـی  گونه هـای  و  جنـس  از  پروبیوتیـک  میکروارگانیسـم های 
شـده انـد. از مهم تریـن آن هـا می تـوان بـه الکتوباسـیلوس ها و بیفیدوباکتریـوم 
اشـاره داشـت. دیگـر میکروارگانیسـم های پروبیوتیـک می تـوان ساکارومایسـس، 

پروپیونـی باکتریـوم، و حتـی اشریشـیا کلـی نـام برد.
پروبیوتیک هـا باعـث بهبـود رونـد دسـتگاه گـوارش می گردنـد. ایـن باکتری هـا 
بـا فعالیـت خـود و ترشـح آنزیم باعـث هضم بهتـر غذاهـا می گردنـد. همچنین با 
تحریـک سیسـتم ایمنـی در بهبود این سیسـتم در بدن کمک به سـزایی می کنند. 
بررسـی شـده اسـت پروبیوتیک هـا 85 درصد فلـور روده را تشـکیل می دهند. این 
میـزان باکتـری نشـان از ایـن دارد کـه چـه میـزان ایـن میکروارگانیسـم ها نقش 

حیاتی در سیسـتم دسـتگاه گـوارش ایفـا می کنند. 
در حـال حاضـر ایـن میکروارگانیسـم ها بـه دو صـورت مکمل هـای غذایـی و یـا 

موجـود در غذاهـای تخمیـری بـه بدن انسـان می رسـد.

1 - بیفیدوباکتریوم
بیفیدوباکتریـوم نخسـتین بـار در سـال های 1899 و 1900 توسـط نیسـیر جـدا و 
تشـریح شـدند او میکروارگانیسـم های میلـه ای، بـی هـوازی و بـدون گاز دارای 

بیفیـدو مورفولـوژی موجـود در مدفـوع نـوزادان شـیرخوار را باسـیلوس بیفیـدوس 
معرفـی کـرد. بیفیدوباکتریوم هـا عمومـًا بـه عنـوان بـی هوازی هـای گـرم مثبت، 

بـدون اسـپور، غیرمتحـرک و کاتـاالز منفـی تعریـف می شـوند.
آن هـا در اشـکال متفاوتـی از جملـه میله های خمیـده و کوتاه، میله هـای تجمعی 

و یـا میله هـای به شـکل Y وجـود دارند. 
در حـال حاضـر جنـس بیفیدوباکتریـوم 30 گونـه را در بـر می گیـرد کـه از میـان 
آن هـا 10 گونـه مربـوط بـه منافع انسـانی )پوسـیدگی دندانـی، مدفوع و دسـتگاه 
تناسـلی(، 17 گونـه مربوط به دسـتگاه گـوارش )روده( حیوانـات، 2 گونه مربوط به 

فاضـالب و 1 گونـه بـه شـیر تخمیری می باشـد.
بیفیدوباکتریوم هـا دارای خصوصیـات فنوتیپـی مشـترک بـا باکتری هـای اسـید 
الکتیـک هسـتند امـا از نظـر فیلوژنتیکـی از ایـن گروه متمایز اسـت و جزء شـاخه 

اکتینومایسـت های باکتریایـی گـرم مثبـت طبقـه بنـدی می شـوند.
از خصوصیـات عمـده آن ها محتـوای باالی گوانین و سـیتوزین )G+C( می باشـد 
کـه بیـن 54 تـا 67 مـول درصـد متفـاوت اسـت. در حالی کـه باکتری های اسـید 
الکتیـک حقیقـی جزئی از شـاخه کلسـتریدیوم بـا درصد G+C کمتـر از 55 درصد 

است. 
بیوشـیمیایی  خصوصیـات  میـان  ای  مالحظـه  قابـل  تفاوت هـای  ضمـن  در 
سـلولی.  دیـواره  ترکیبـات  جملـه  از  دارد  وجـود  گونه هـا  ایـن  فیزیولوژیکـی  و 
بیفیدوباکتریوم هـا ارگانیسـم های سـاکارولیتیکی هسـتند کـه اسـید الکتیـک و 
اسـید الکتیـک بـدون تشـکیل دی اکسـیدکربن مگـر در حیـن تجزیـه گلوکونات 

می کننـد.  تولیـد 
فعالیـت ضـد میکروبـی بیفیدوباکتریـوم بـه دلیـل تولید اسـید آلی ممانعت از رشـد 
اشرشـیاکلی، شـیگال، سـالمونال تیفـی و اسـتاف اورئوس می شـود. آنتـی بیوتیک 
میکروکوکـوس  برابـر  در  شـده  جـدا  بیفیـدوم  بیفیدوباکتریـوم  از  کـه  بیفیدیـن 
 4/8 pH فـالووس و اسـتافیلوکوکوس اورئـوس فعالیت ضـد میکروبی داشـته و در
تـا 5/5 فعـال می باشـد. بیفیدوباکتریوم اسـیدهای صفراوی مزدوج را به اسـیدهای 
صفـراوی آزاد تجزیـه می کنـد. ایـن اسـیدهای آزاد نسـبت به اسـیدهای صفراوی 
مـزدوج فعالیـت ضـد میکروبی بیشـتری داشـته از طرفـی دارای اثرات سـودمندی 

.)Balciunas et al., 2016( بـرای میکروفلـور روده می باشـد

2 - الاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
ایـن باکتـری بـرای اولیـن بـار توسـط مـورو در سـال 1900 نـام گـذاری گردیـد. 
الکتوباسـیولس اسـیدوفیلوس از جملـه پروبیوتیک هـای سرشـناس در صنعت غذا 
می باشـد کـه در صنعـت لبنیات بـه وفور برای تولیـد محصـوالت پروبیوتیک لبنی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
ایـن باکتـری در دسـتگاه گوارش اسـنان در روده کوچک و بزرگ شناسـایی شـده 
 pH اسـت. محیـط بهینـه برای رشـد ایـن باکتری دمـای 37 درجـه سلسـیوس با

5/5 می باشـد کـه می توانـد بیشـترین عملکـرد خـود را نشـان دهد.

زینب نوبهار 
دانشجوی دکتری و کارشناس ارشد 

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی

پروبیوتیک ها
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امیر اسالمی 
مدیر آب و خاک و امور 
فنی و مهندسی سازمان 

جهاد کشاورزی 
استان فارس

علیرضا اوجی 
کارشناس مدیریت آب و 

خاک و امور فنی و مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

الهام اوجی 
مدرس مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی شاهرود

3. نتایج و بحث
نتایـج تحقیقـات نشـان مي دهد کـه عمدتـًا ریزگردها در غـرب ایران منشـأ تاالبي 
دارنـد و یکـي از مهمتریـن ایـن تاالب هـا بـه احتمـال قـوي تـاالب هورالعظیم در 
جنـوب ایـران و عراق اسـت. نتایج اولیـه آزمایش ترکیب ریزگردها توسـط حسـین 
آخانـي، اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر منابع طبیعي دانشـگاه، نشـان مي دهـد که به 
همـراه مـواد تشـکیل دهنـده این ریزگردهـا، دیاتـوم، نوعي جلبک کـه در آب هاي 
شـور و شـیرین دیـده مي شـود، وجـود دارد. عالوه بر ایـن، ریزگردها حـاوي نوعي 
زئوپالنکتـون بـه نام اسـتراکد هسـتند. ایـن یافته ها ثابـت مي کند بـه احتمال قوي 
ریزگردهـا منشـأ تاالبـي دارند نه بیابانـي. خاک ریزگردهـاي ایجاد کننـده این گرد 
و غبـار بیشـتر از دو نـوع رسـي و سـیلتي )کوارتـزي( اسـت. خاک رسـي سـبک تر 
بـوده و گـرد و غبـار ناشـي از آن مسـافت طوالني تـر طـي مي نماید. گـرد و غباري 
کـه در مناطـق دور از خوزسـتان دیـده مي شـود بیشـتر از ایـن نوع اسـت. بـا توجه 
بـه قابلیـت بـاالي خـاک رس در جـذب مـواد شـیمیایي آلـي و معدنـي و همچنین 
دانه بنـدي ریـز آن خطـرات این نوع خاک بسـیار بیشـتر از خاک سـیلتي )کوارتزي( 

اسـت کـه دانـه درشـت تر دارنـد و قابلیـت جذب سـطحي آن ها کمتر اسـت. 
ریزگردهـا در طـول مسـیر حرکـت خـود مي تواننـد مـواد آلـي و معدنـي را جذب و 
بـه نقـاط دور دسـت منتقـل نمایند. از سـوي دیگـر در ایـن مطالعات وجـود میزان 
باالیـي از باکتري هـا و گـرده گیاهـان نیـز گـزارش شـده اسـت. چون اسـتان هایي 
کـه در معـرض ایـن آلودگي هـا قـرار دارنـد ماننـد خوزسـتان، فـارس، بوشـهر، 
لرسـتان، ایـالم و اصفهـان تأمیـن کننـده اصلـي محصـوالت کشـاورزي و باغـي 
ایـران هسـتند چنیـن آلودگـي ناچیـزي مي توانـد با ورود بـه چرخه غذایـي خطرات 

بزرگـي را بـراي سـالمتي مـردم کشـور ایجـاد کند.
در سـال 1377 ایـران شـروع بـه سـاخت بزرگ ترین سـد بـر روی رودخانـه کرخه 
نمـود کـه ایـن رودخانـه یکـی از بزرگ تریـن منابع آبـی مـرداب هورالعظیم اسـت 
کـه جهت آبیاری 320،000 هکتار از اراضی دشـت خوزسـتان طراحی شـده اسـت. 
افزایـش آبیـاری در ایـن مقیـاس باعث شـد که جریـان ورودی به بخـش باقیمانده 
کاهـش یابـد. هم چنیـن بازگشـت آب آبیاری که ممکن اسـت شـور یا حـاوی انواع 
آلودگی هـای زیسـت محیطی باشـد، بـر کیفیـت آب هـای ورودی بـه مـرداب تأثیـر 
سـوء گذاشـته اسـت. بررسـی ها در ایـن مناطق نشـان می دهـد که کیفیـت ضعیف 
آب، حضـور مـواد سـمی، وضعیـت خاک هایـی بـا شـوری زیـاد، تـاالب را از ترمیم 
اکولوژیکـی و بازسـازی آن هـا جلوگیـری خواهـد کـرد. بیش تریـن ضربـه ای که بر 
پیکـره تاالب هـای بین النهریـن وارد شـده اسـت ناشـی از اجـرای پـروژه توسـعه 
در جنـوب شـرقی ترکیـه شـامل احداث 22 سـد و نیـروگاه بوده اسـت. اسـتفاده از 
نشسـت ها و جلسـات دیپلوماتیـک با کشـورهای دخیـل )عراق و ترکیه(، و بررسـی 
راه حل هـای ممکـن را می تـوان از جملـه راه کارهای سیاسـی در حل بحـران وارده 

بـر تـاالب مذکـور دانسـت. مختـاری و همـکاران افزایـش جاده سـازی در اطـراف 
تـاالب و در نتیجـه قطعه قطعـه شـدن تـاالب را از جملـه عوامـل خشـک و شـور 
شـدن تـاالب عنـوان کرد. هم چنین خشـکاندن قسـمت هایی از تـاالب و تبدیل آن 
بـه زمین هـای کشـاورزی بر خشـک شـدن تـاالب و برهـم زدن تعـادل موجود در 
اکوسیسـتم از دیگـر عوامـل نابـودی ایـن تـاالب می باشـد. عمـده تهدیدهایـی که 
تاالب هـا را تحـت تأثیـر خـود قرار داده اسـت را می تـوان به صورت زیـر ذکر نمود: 

* توسعه برنامه های نفت محور،
* سدسازی بدون توجه به اثرات مخرب آن ها بر تاالب،

* خطـر نابـودی پرنـدگان نـادر و در معـرض انقـراض بـه دلیل صـدور مجوزهای 
قانونـی شـکار کـه در تناقـض آشـکار بـا معیارهـای الزم وجـودی یـک تـاالب 

اسـت، بین المللـی 
* واردکـردن گونه هـای غیربومی گیاهـی و جانـوری بـه تاالب هـا و برهم خوردن 

تعـادل طبیعی،
* اجـرای طرح هـای کشـاورزی بـدون توجـه بـه قانونمنـدی اقلیم های خشـک و 

بهره گیـری از تـاالب بـه عنـوان مخزن آب کشـاورزی در دسـترس.
پایش هـای انجام شـده از هجـوم ذرات معلـق در تیـر مـاه و مـرداد مـاه 1388 
نشـان می دهـد کـه میـزان ایـن ذرات در هـوای تهـران به حـدود 9 برابـر مجاز و 
در شـهرهایی مثـل اهـواز 15 برابـر، اراک 10 برابـر و قم 7 برابر حد مجاز رسـیده 
اسـت. کانـون ریزگردهـای اخیـر در غـرب بغداد بوده اسـت. خشکسـالی های اخیر 
در نواحـی جنوبـی و مرکزی عراق باعث شـده تا مناطق مرتعـی و هورهای منطقه 
خشـکیده شـوند و بـه بیابان هـای تحـت فرسـایش بـادی تبدیـل گـردد. اگرچـه 
جنـگ هشـت سـاله عـراق علیه ایـران باعث شـد کـه بسـیاری از نخلسـتان های 
آبـادان و خرمشـهر در ایـران و اسـتان بصـره عـراق که نقش بادشـکن و نشسـت 
ذرات معلـق داشـته و نیـز ماننـد فیلتـر عمـل می کردنـد از بیـن بروند. اما خشـک 
شـدن هورهـا در جنـوب عـراق، از مهم تریـن عوامـل افزایـش ریزگردها به شـمار 
مـی رود. بی توجهی کشـورهای عـرب به کنوانسـیون بیابان زدایی خصوصـًا ناتوانی 
دولـت عـراق بـرای بیابان زایـی را نبایـد فرامـوش کـرد. اخیـراً ترکیـه و سـوریه با 
احـداث 30 سـد بـرروی سرمنشـأهای رودخانـه ی دجلـه و فرات باعـث کمبود آب 
در ایـن دو رودخانـه در عراق شـده و باعث شـدند تاالب بین النهریـن )هورالعظیم( 
رو بـه خشـک شـدن رفته و هم اکنـون بیابانی با وسـعت 500 هزار هکتـار در آنجا 
شـکل بگیـرد. الزم بـه ذکر اسـت که قسـمتی از این گـرد و غبار از منطقه اسـتان 
خوزسـتان منشـأ می گیـرد کـه بـه دلیلی خشکسـالی در این اسـتان به وجـود آمده 
اسـت. عوامـل انسـانی از جملـه مهم تریـن عوامـل تخریـب تاالب هـا محسـوب 
می شـود. در رابطـه بـا تغییـرات مکانـی و نیـز برخـی خصوصیـات گـرد و غبـار 
مطالعـات کمی صـورت گرفتـه. در ایـن میـان می توان بـه مطالعه ی زراسـوندی و 

شناخت عوامل اجتماعی، 
انسانی و بین المللی مؤثر 

در پدیده ریزگردها

)مطالعه موردی: تاالب هورالعظیم، استان خوزستان(

)قسمت دوم(
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همـکاران اشـاره نمود کـه در رابطه با تغییـرات مکانی و خصوصیات کانی شناسـی 
گـرد و غبارهـای اسـتان خوزسـتان انجام شـد. نتایـج حاصـل بیانگر ایـن واقعیت 
بـود کـه باالتریـن متوسـط سـاالنه روزهـای طوفانـی، 104 روز در سـال 2008 و 
پایین تریـن متوسـط سـاالنه روزهـای طوفانی، 13 روز در سـال 1998 بوده اسـت. 
آنالیـز پـراش پرتـو ایکـس نمونه های گرد و غبار هوای جمع شـده در سـال 2008 
و 2009 نشـان داد کـه کانی شناسـی غبارهـا اغلب کلسـیت و به دنبـال آن کوارتز 
و سـپس کائولینیـت بـا مقداری گچ اسـت. نمـودار 2، تعداد روزهای گـرد و غباری 
در سـال در شـهر اهـواز را نشـان می دهـد. دوره آمـاری موجود جهـت تحلیل های 
گـرد و غبـار در شـهر اهـواز از سـال 1996 تـا 2009 می باشـد. بر طبق نمـودار 2، 
روزهـای گـرد و غبـاری از سـال 1996 بـه شـدت افزایـش یافته اسـت. علت این 
پدیـده را عـالوه بـر عوامل خارجی از قبیل خشـک شـدن تاالب هـای بین النهرین 
بـه علـت سدسـازی بـر روی دجله و فـرات؛ عوامل داخلی نیز مانند خشـک شـدن 

تدریجـی تـاالب هورالعظیـم از زمـان بهره برداری از سـد کرخه دانسـت.
بـا توجـه بـه اینکه مشـکالت به وجود آمـده در اثر فعالیت های انسـان در راسـتای 
تأمیـن نیازهـای اساسـی آن ها صـورت می گیـرد، بنابرایـن تغییر در چنیـن روندی 
بسـیار مشـکل و غیرقابل کنتـرل اسـت. هم چنیـن عواقب سـوء آن تا زمـان ظهور 
اثـرات آن بـه طـور مشـخص قابـل پیش بینـی نیسـت، بنابرایـن تـا حـد زیـادی 
غیرقابـل پیش بینـی بـه نظـر می رسـد. ایـن مشـکالت بـا تأثیرپذیـری از عوامـل 
فقـر، بی سـوادی و سـاختار اقتصادی-اجتماعـی، شـرایطی را مهیـا می سـازد کـه 
متوقف سـاختن آن کار بسـیار مشـکلی اسـت. با توجه به موارد یادشـده، مشـخص 
می گـردد کـه مشـکالت به وجـود آمده به وسـیله راه حل هـای مقطعـی و در کوتاه 
مـدت قابل تغییـر و بازگشـت نیسـت، بلکه رفـع چنین مشـکالتی نیاز بـه مدیریت 
صحیـح و همه جانبـه دارد. بـر ایـن اسـاس الزم اسـت در بـدو امـر مشـکالت 
موجـود در همیـن حـد ثابـت باقـی بمانـد و سـپس بـا برنامه هـای مدیریتـی بـه 
احیـاء تـاالب پرداختـه شـود. بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه آالینده هـا از 3 بخـش 
کشـاورزی، صنعـت و مسـکونی وارد محیط می گردد، الزم اسـت به طـور جداگانه 

پذیرد. برنامه ریـزی صـورت 

3. 1. بخش کشاورزی 
اسـتفاده از سـموم و کـود می بایسـت تحـت کنترل قرار گیـرد و از کاربـرد بی رویه 
آن هـا جلوگیـری بـه عمـل آیـد. بنابرایـن هماهنگـی بیـن متولیـان امـر از قبیـل 
سـازمان جهادکشـاورزی و تعاونی هـای روسـتایی کـه نقـش پخش سـم و کود را 
بـر عهـده دارنـد، ضـرورت دارد. در ایـن میان نقـش تحقیقـات، آمـوزش و ترویج 
بـرای آشـنایی کشـاورزان بـا روش هـای مبـارزه جدید با آفـات و اسـتفاده صحیح 
از کودهـای شـیمیایی بسـیار کلیدی اسـت. از جمله این مـوارد، جایگزینـی مبارزه 
بیولوژیکـی بـه جـای اسـتفاده از سـموم شـیمیایی بـه عنـوان راهـکاری اساسـی 
بایسـتی مـد نظر دسـت انـدر کاران قرار گیـرد. البتـه در هنگام اسـتفاده از گونه ها، 
بـه خصـوص گونه هـای جدیـد بـرای مبـارزه بیولوژیـک، بررسـی های همه جانبـه 

الزم اسـت تـا مشـکالت ثانویـه را ایجـاد نکند. 

3. 2. بخش صنعت
بخـش صنعـت نیـز در ورود آالینده هـا بـه محیـط بسـیار تأثیرگـذار اسـت. در 
مشـکالت ایجـاد شـده در مـورد صنعت نیـز نمی توان در کوتـاه مدت بـه راه چاره 
دسـت یافـت، زیرا تأسـیس ایـن صنایع در گذشـته باهدف توسـعه اقتصـادی بوده 
و در آن پایـداری توسـعه ها لحـاظ نشـده اسـت. بنابرایـن ضـروری اسـت تا ضمن 
هماهنگـی بـا اداره کل صنایـع و هم چنیـن مسـئوالن کارخانجـات، مشـکالت 
ناشـی از عملکـرد آن هـا و تأثیـر آن بـر محیط و آینده نسـل های بعدی مشـخص 
گـردد و سـپس بـا روش هـای علمـی و در سـایه تفاهـم و همدلـی در جهـت رفع 
مشـکالت گام هـای اساسـی برداشـته شـود. در ایـن راسـتا سـاماندهی صنایـع در 
حـوزه تاالب بسـیار ضروری اسـت. سیاسـت گذاری در این خصـوص نیازمند دقت 
نظـر بیشـتری اسـت، بـه ویـژه صنایـع در شـرف تأسـیس و صنایع موجـود که در 

برخـورد بـا هر یـک از آن هـا نیازمنـد اسـتراتژی جداگانه ای اسـت.

3. 3. بخش مسکونی
آلودگـی ناشـی از عملکـرد انسـان ها در بخـش مسـکونی نیز مشـکالت عدیده ای 

نمودار 2- تعداد روزهای گرد و غباری در سال در شهر اهواز
)زراسوندی و همکاران، 2011(
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را بـه وجـود مـی آورد کـه رفـع آن نیاز به ایجـاد فرهنـگ زیسـت محیطی دارد. در 
ایـن خصـوص آمـوزش و ترویـج این گونـه مسـائل توسـط ارگان هـای ذی ربط و 
هم چنیـن گروه هـای طرفـدار محیط زیسـت می توانـد بسـیار مؤثـر باشـد. در ایـن 
راسـتا سـاماندهی اماکـن شـهری و روسـتایی و ایجـاد مراکـز تصفیـه فاضالب به 
خصـوص در مناطـق شـهری می تواند مدنظر باشـد، اگرچـه ایجـاد این گونه مراکز 

هزینه هـای باالیـی را در بـر می گیـرد. 
آن،  برابـر  در  پرداخته شـده  زیسـت محیطی  هزینه هـای  گرفتـن  نظـر  در  بـا  امـا 
می توانـد دارای توجیـه اقتصـادی بسـیار باالیی باشـد. امـا پیش زمینـه تمامی موارد 
در بخش هـای کشـاورزی، صنعـت و مسـکونی، وضعیـت اقتصـادی- اجتماعـی 
پذیـرش جامعـه اسـت کـه در حد قابـل قبولی نباشـد، انجـام بسـیاری از طرح های 
زیسـت محیطی بـا مشـکل جدی روبـرو خواهد شـد. بنابرایـن ایجاد مقـدار آلودگی 
در حـوزه آبریـز به طـرز زیـادی تحت تأثیر فعالیت های انسـانی اسـت. شـکل های 
زیـر بـه عنـوان شـاهدی بـر آسـیب هایی وارده توسـط مـوارد مذکـور بـر تاالب ها 

ست. ا
از جملـه راهکارهـای مدیریتـی دیگـر در حفظ این تـاالب، بهره بـرداری منطقی از 
منابـع قابـل تجدیـد جانـوری و گیاهی و ایجـاد مراکز تکثیـر و پـرورش جانورران 
بومی تـاالب کـه مـورد تقاضـای مـردم منطقـه اسـت. امـا در کل بایـد در نظـر 
داشـت کـه پرداختن بـه موضوعات و مسـائل زیسـت محیطی از دیـدگاه اقتصادی 
در جهـت فراهـم آوردن زمینه های توسـعه پایدار، مسـتلزم اسـتفاده از ابزار تحلیلی 
مناسـب نظیر تحلیـل هزینه- منفعت اجتماعی، تنظیم حسـابداری زیسـت محیطی 

و تکنیک هـای مناسـب ارزش گذاری می باشـد. 
بایـد گفـت که جوامع فقیـر با فرصت هـای نابرابر اقتصـادی و اجتماعـی نمی تواند 
حـدی مناسـب از توسـعه پایدار برخوردار باشـند. بـه عبارت دیگر حفاظـت از منابع 
طبیعـی ارزشـمند و بهره بـرداری متناسـب و مناسـب از محیـط طبیعـی مسـتلزم 

داشـتن جامعـه ای بـا حـدی از فرصت هـای برابـر اقتصـادی و اجتماعـی و به ویژه 
ریشـه کن کـردن فقـر میسـر اسـت. از طرفـی زمینه هـای اشـتغال بـا طرح هـای 
درآمدزایـی کـه در آن توسـعه پایـدار در سـطح منطقـه لحـاظ شـده باشـد، بـرای 

انجـام برنامه هـای سـاماندهی زیسـت محیطی الزامی اسـت. 

4. نتیجه گیری 
در ایـران، رونـد تخریـب محیط زیسـت )بـه ویـژه تاالب هـا( در طـول چنـد دهـه 
اخیـر افزایـش بی سـابقه اي یافتـه، به گونـه ای که در بسـیاري از موارد، کشـورمان 
پیشـگام دیگر کشورهاسـت. اگرچه تاالب هورالعظیم درگذشـته دارای فرصت های 
شـغلی و امتیـازات فراوانـی بـرای مـردم بـوده، اکنـون در آسـتانه نابـودی کامـل 
قرارگرفتـه و بـه عنـوان چشـمه ی فعـال ایجـاد کننده ی ریزگـرد مطرح می باشـد. 
تحلیـل نهایـی مـوارد یادشـده گویـای تشـدید رونـد بی مهـری به محیط زیسـت، 
تنـوع زیسـتی و تخریـب و فروسـایی محیطـی در بخش هـای مختلـف در کشـور 
اسـت کـه تـداوم آن در چند سـال آینده، کشـور را بـا چالش های امنیتی، سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتماعـی پرهزینـه مواجه خواهد سـاخت. 
مدیریـت ایـن بحران ها، نیازمند عزم راسـخ مسـئوالن در سـطح مختلف سیاسـی، 
اداری و اجرایـی کشـور در دو بعد داخلی و خارجی اسـت. کامیابـی این مدیریت در 

گـرو همکاری هـای منطقـه ای و فعالیت های دیپلماتیک اسـت. 
در بعـد داخلـی نیـز بـا توجه بـه اینکه هـر بخش از کشـور دچار نـوع خاصی از 
مخاطـرات محیطـی ناشـی از دخالـت و فعالیت هـای انسـانی اسـت، ناگزیـر به 
افزایـش سـطح آگاهـی و دانش عمومـی، نظارت جـدی بر طرح هـای زیربنایی 
و توسـعه ای، مقیـد کـردن نهادهـای حکومتـی بـه مسـئولیت پذیری و تشـدید 
فشـار اجتماعـی در قالـب حمایـت از سـازمان های مـردم نهـاد محیط زیسـتی 

. هستیم

شکل 2- مجموعه آسیب های وارده بر تاالب ها توسط عوامل صنعت، کشاورزی و مسکونی
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

مصـوب  باغ هـا  و  زراعـی  اراضـی  کاربـری  حفـظ  قانـون   3 مـاده  اسـاس  بـر 
1374/3/31 و اصالحیـه بعـدی آن مصـوب 1385/8/1 کلیه مالـکان یا متصرفان 
اراضـی زراعـی و باغ هـای موضـوع ایـن قانـون که به صـورت غیر مجـاز و بدون 
اخـذ مجـوز از کمیسـیون موضوع تبصـره یک ماده یـک این قانون اقـدام به تغییر 
کاربـری نماینـد عـالوه بر قلـع و قمع بنـا، به پرداخت جـزای نقدی از یک تا سـه 
برابـر بهـای اراضـی زراعـی و باغ هـا بـه قیمـت روز زمیـن بـا کاربـری جدید که 
مـورد نظـر متخلـف بـوده اسـت و در صورت تکـرار جرم بـه حداکثر جـزای نقدی 

و حبـس از یـک مـاه تا شـش ماه محکـوم خواهند شـد.
هـر یـک از کارکنـان دولـت و شـهرداری ها و نهادهـا کـه در اجـرای ایـن قانـون 
بـه تشـخیص دادگاه صالحـه تخطـی نمـوده باشـندضمن ابطـال مجوز صـادره به 
جـزای نقـدی از یـک تـا سـه برابـر بهای اراضـی زراعـی و باغ هـا به قیمـت روز 
زمیـن بـا کاربـری جدیـد کـه مـورد نظر متخلـف بـوده اسـت و در صـورت تکرار 
عـالوه بـر جریمـه مذکـور بـه انفصـال دائـم از خدمـات دولتـی و شـهرداری ها 
محکـوم خواهنـد شـد. سـردفتران متخلـف نیـز بـه شـش مـاه تـا دو سـال تعلیق 
از خدمـت و در صـورت تکـرار بـه شـش مـاه حبـس و محرومیـت از سـر دفتـری 

محکـوم می شـوند.
بـر اسـاس مـاده 8 قانـون حفظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ ها صدور هـر گونه 
مجـوز یـا پروانـه سـاخت و تامین و واگـذاری خدمات و تاسیسـات زیربنایـی مانند 
آب، بـرق، گاز و تلفـن از سـوی دسـتگاه ذی ربـط در اراضـی زراعـی و باغ هـا 

موضـوع مـاده )1( ایـن قانـون توسـط وزارتخانه های جهاد کشـاورزی، مسـکن و 
شهرسـازی، اسـتانداری ها، شـهرداری ها و سـایر مراجـع ذی ربـط صرفـا پـس از 
تاییـد کمیسـیون تبصـره )1( مـاده )1( این قانون مبنـی بر ضـرورت تغییر کاربری 
مجـاز خواهـد بـود متخلف از این مـاده برابر مقـررات ماده )3( این قانـون مجازات 

خواهد شـد.
بـر اسـاس مـاده 10 قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ ها هرگونـه تغییر 
کاربـری در قالـب ایجـاد بنـا، برداشـتن یـا افزایش شـن و ماسـه و سـایر اقداماتی 
کـه بنـا به تشـخیص وزارت جهـاد کشـاورزی تغییر کاربـری محسـوب می گردد، 
چنانچـه بـه طـور غیرمجـاز و بـدون اخذ مجـوز از کمیسـیون موضوع تبصـره )1( 
مـاده)1( ایـن قانـون صورت پذیـرد، جرم بـوده و مامـوران جهاد کشـاورزی محل 
مکلفنـد نسـبت بـه توقف عملیـات اقدام و مراتـب را به اداره متبـوع جهت انعکاس 

بـه مراجـع قضایی اعـالم نمایند.
تبصـره 1: چنانچـه مرتکـب پس از اعـالم جهاد کشـاورزی به اقدامات خـود ادامه 
دهـد نیـروی انتظامی موظـف اسـت بنـا بـه درخواسـت جهـاد کشـاورزی از ادامه 

عملیـات مرتکب جلوگیـری نماید.
تبصـره )2(: مامـوران جهـاد کشـاورزی موظفنـد بـا حضـور نماینـده دادسـرا و در 
نقاطـی کـه دادسـرا نباشـد بـا حضـور نماینـده دادگاه محـل ضمن تنظیـم صورت 
جلسـه راسـًا نسـبت بـه قلع و قمـع بنا و مسـتحدثات اقـدام و وضعیت زمیـن را به 

حالـت اولیـه اعـاده نمایند.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی، 
ضامن امنیت غذایی و

استقالل کشور
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مهرداد جاللیان
کارشناس زراعت مدیریت

جهاد کشاورزی شهرستان شیراز

علـف وتیـور یکـی از گیاهانـی اسـت کـه چشـم انداز امیـد بخشـی را در مبـارزه با 
تخیریـب زمیـن گشـوده اسـت، ایـن گیـاه یک گیاه گرمسـیری اسـت کـه به طور 
طبیعـی در خیلـی از مناطـق جهـان می رویـد و دامنـه رویـش ایـن گیـاه می تواند 
از ارتفاعـات تـا اراضـی مسـطح بـا انوع خاک هـا در حالت هـای مختلـف را عنوان 

نمـود کـه در آن ها ازخود سـازگاری نشـان داده اسـت. 
یکـی از گونه هـای آن کـه خیلـی سـریع اسـتقرار می یابـد و بـه رشـد خـود أدامـه 
می دهـد گونـه Vetiveria Zizonioides می باشـد کـه معمـواًل بـرای جلوگیـری 
از فرسـایش خـاک و روان آب در اراضـی شـیبدار بـر روی خطـوط تـراز کاشـته 
می شـود و خیلـی سـریع بـه صـورت یـک دیـوار سـبز در دامنه هـای شـیبدار خود 
نمائـی می کنـد و چناچـه بـا فاصلـه از یکدیگر کاشـت گـردد و به صـورت انبوه در 
نقـاط کاشـته شـود بـا قطری حـدود 30 سـانتی متر ظاهر می شـود و ارتفـاع آن به 
50 تـا 150 سـانتیمتر کـه برگ هـای آن به  طور مسـتقیم بر روی سـاقه به صورت 

خشـبی بـه طـول 75 سـانتیمتر و عـرض 8 میلی متـر دیده می شـود.
حداکثر گسـترش ریشـه آن 3–4 متر در عمق و از طرفین 50 سـانتیمتر می باشـد 
کـه بدیـن ترتیـب باعـث حفظ خـاک و آب می شـود ایـن گیـاه می تواند جانشـین 
سـاده و ارزان قیمتـی بـرای دیواره هـای خاکـی کـه بـه منظـور کاهش فرسـایش 

خاک سـطحی در مزارع شـیبدار سـاخته می شـوند باشـد. 
هزینـه آن بیـن »1 تـا 10« درصـد سـایر روش هـا اسـت و هیـچ گونـه نگهداری 

نـدارد.  هم الزم 
بـه نظـر می رسـد کـه وتیـور در هـر آب و هوایـی می توانـد زندگی کنـد و حتی در 

خشکسـالی های هندوسـتان هـم خود را توانا نشـان داده اسـت. 

ایـن گیـاه به علت ویژگی خاصی که در ریشـه و شـاخ و برگ آن وجـود دارد برای 
اصـالح و احیـاء اراضـی که تخریب شـده اند بـه کار گرفتـه می شـود و در خیلی از 
مناطـق در دنیـا از جملـه آمریـکای جنوبـی، فی جی، هندوسـتان، آفریقا، اسـترالیا، 
مالـزی و تایلنـد عـالوه بـر اصالح و احیـاء زمین های تخریب شـده برای اسـتفاده 
از شـاخ و بـرگ و ریشـه آن بـه خصـوص برای اسـانس و روغنی که در ریشـة آن 

وجـود دارد و در صنایـع عطـر و ادکلن سـازی کار برد دارد، کاشـته می شـود. 
بـا توجـه به وسـعت کشـورمان و تنـوع آب و هوائی کـه در ایـن آب و خاک وجود 
دارد بـه نظـر می رسـد کـه در خیلی از مناطق ایران سـازگاری از خود نشـان دهد و 
در امرآبخیـزداری بـه منظـور کاهش فرسـایش خـاک و رسـوب و همچنین کنترل 
گالـی نقـش بـه سـزائی ایفا کنـد، از طرفـی به عنـوان علوفه بـرای تعلیـف دام از 

آن اسـتفاده گردد. 
علـف و تیـور یـا خـوس گونـه Vetiveria zizonioides بومی جنـوب و جنـوب 
شـرقی آسـیا بـوده و در طـول قرن هـا بـرای مشـخص نمـودن مرزهـا بـر روی 

خطـوط مشـخصی کـه نمایـان گـر آن بـود کاشـته می شـده  اسـت. 
از شـاخ و بـرگ و ریشـه آن به دلیل داشـتن بـوی مطبوع، برای مصـارف گوناگون 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد بـه گونـه ای کـه از عصـاره و روغن آن که از ریشـه 
اسـتخراج می شـود در صنایـع عطـر و ادکلن سـازی اسـتفاده می شـود و از شـاخ و 
بـرگ آن در صنایـع دسـتی بـرای سـاخت کاله، کیـف دسـتی، طنـاب و غیـره به 
کارگرفته می شـود. همچنین از شـاخ و برگ آن برای پوشـش سـقف و به صورت 
مالـچ طبیعـی در کـف اصطبـل و به عنـوان علوفه بـرای تعلیف مورد اسـتفاده دام 

می گیرد.  قـرار 
ایـن گیـاه در جنوب و جنوب شـرقی آسـیا، آفریقا، سـواحل اقیانوس آرام، اسـترالیا، 
آمریـکا و آمریـکای جنوبـی به منظور اسـتفاده از شـاخ و برگ و ریشـه آن کشـت 

و مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرد. 
ایـن گیاه در طول 50 سـال گذشـته در راسـتای اهـداف آبخیـزداری و حفظ آب و 
خـاک در دنیـا از جایـگاه مطلوبـی برخـوردار بـوده و بـه آن توجه خاصی می شـود 
 Vetiver و از سـال 1980 مـورد توجـه بانـک جهانـی قـرار گرفتـه و تحت عنـوان
grass technology. VGT بـه عنـوان حفاظـت از محیـط زیسـت آن را در دنیـا 

می کند.  ترویـج 
وقتـی ایـن گیـاه بـه صـورت نـوار در روی خطـوط تـراز کاشـته می شـود در حفظ 
آب و خـاک نقـش بـه سـزائی داشـته و مانند یک سـد زنـده عمل می کنـد که هم 
باعـث تجمـع رسـوبات دانـه ریـز و درشـت و هـم منجـر بـه پخـش آب می شـود 
به طوری کـه در خیلـی از منابـع عنـوان شـده  اسـت ایـن گیـاه می توانـد در هر آب 
و هوائـی خـود را وفـق دهـد و زندگـی کنـد و حتـی در خشکسـالی هایی کـه در 

هندوسـتان اتفـاق افتـاده خود را توانا نشـان داده اسـت. 
گیـاه Vetiveria zizonioides فقـط از طریـق تقسـیم ریشـه تولید مثـل می کند و 
خطـری هـم از بابـت رشـد خـارج از کنترل آن وجـود نـدارد. وقتی این بوتـه را در 
طـول حاشـیه تپـه ماهورهـا بکاریـم و پرچین پیوسـته ای بـه وجود آوریـم در واقع 
یـک سـد گیاهـی درسـت می شـود کـه گریـز آب را کنـد می کنـد و باعـث پخش 
شـدن آب بـاران و تـراوش آن در مزرعـه می شـود و باالخره رسـوبات را در پشـت 

اهمیت کاشت
گیاه وتــیور
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خـود بـه دام می انـدازد و بدیـن ترتیـب یـک تـراس طبیعی ایجـاد می کنـد. کافی 
اسـت کـه کشـاورزان بـرای پرچیـن هر طـرف از زمین خـود فقط یـک باریکه 50 
سـانتیمتری را بـه کشـت و تیـور اختصـاص دهنـد و آب و خاکی کـه از این طریق 
ذخیـره می کننـد خیلـی بیشـتر از زمین ناچیزی اسـت کـه از تولید کنـار می گذارند 
ارزش خواهـد داشـت. برداشـت در ایـن زمین ها حداقـل 50٪ بیشـتر از زمین هایی 

اسـت کـه به طریق سـنتی کشـت می شـوند.
علـف تیـور Vetiver grass بـه علـت ویژگـی خاصـی کـه در ریشـه و شـاخ و 
بـرگ آن وجـود دارد بـرای اصـالح و احیـاء اراضـی کـه تخریـب شـده اند بـه کار 
گرفتـه می شـود، در خیلـی از مناطـق در دنیـا از جملـه آمریکای جنوبـی، فی جی، 
هندوسـتان، آفریقـا، مالـزی و تایلنـد عـالوه بر اصـالح و احیاء زمین هـای تخریب 
شـده بـرای اسـتفاده از شـاخ و بـرگ و ریشـه آن بـه خصـوص بـرای اسـانس و 
روغنـی کـه در ریشـه آن وجـود دارد و در صنایع عطـر و ادکلن سـازی کاربرد دارد 

کاشـته می شـود. 

صنعت عطرسازی
ایـن گیـاه دارای رایحه هـای متفاوتـی می باشـد کـه یکـی از دالیل آن وابسـته به 
نـوع خـاک یـا در واقع کشـور تولیدکننـده ایـن محصول می باشـد. به ایـن ترتیب 
خـس خسـی کـه در کشـور اندونـزی تولیـد می شـود بـا آنچه کـه در ماداگاسـکار 
تولیـد می گـردد رایحه ای متفاوت خواهند داشـت. از سـایر دالیل تفـاوت در رایحه 
می تـوان بـه: سـن گیاه، اسـتفاده از بـرگ یا ریشـه و کیفیت اسـانس گرفته شـده 

کرد.  اشـاره  نیز 
وتیور هائیتـی خـس خـس تولیـد شـده در هائیتـی دارای دو نوع می باشـد که مدل 
وحشـی آن، بیشـترین کاربـرد را دارد. هائیتی وحشـی دارای حسـی با طـرات، تمیز 
و سـبز، رقیـق و مالیـم و بـه میـزان کمی میوه ای سـت. پـس همواره گیـاه وتیور 
دارای عطـری دودی و خاکـی نیسـت! Guerlain Vetiver بهتریـن نمونـه از وتیور 
وحشـی هائیتی می باشـد. بـه کار رفتـه در Lalique Encre Noir وتیـور اندونـزی 
ایـن نـوع از Vetiver دارای رایحـه ای خاکـی بوده، کاماًل عطری از چوب و مشـک 

را در خـود دارد و تـا حـد بسـیار کمـی دارای عطر دودی نیز می باشـد. 
وتیـور بربـن دارای رایحـه ای نـرم و مالیم، گرم بـا لمس کوچکی از دود می باشـد. 

 Lalique Encre Noir به کار رفتـه در عطر
وتیـور سـریالنکا ایـن نـوع از وتیـور بیـش از هر چیز بـه عطر چوب شـباهت دارد، 
چوب هـای بریـده شـده! ایـن رایحـه عمومـًا جایگزیـن اسـانس چـوب، خصوصـًا 

چـوب صنـدل در عطرها می شـود. 
وتیـور ماداگاسـکار عطـری تمیز و خاکی دارد. کمی چوبی سـت و نسـبت به سـایر 

انـواع خود دارای طعمی شـیرین می باشـد. 
وتیـور هندوسـتان قوی تریـن و سـنگین ترین نـوع وتیـور! رایحـه ای بسـیار خاکی 

و غلیـظ دارد. 

شرایط رویش گیاه وتیور
علـف و تیـور گیاهـی اسـت کـه با انـواع خاک هـا و آب و هوا خـود را وفـق می دهد 
و در آن رشـد می کنـد، ایـن گیـاه در انـواع خاک های اسـیدی، بازی، قلیایی و شـور 
اسـتقرار می یابـد و در خاک هائـی کـه در صد فلزات سـنگین آن ها ماننـد آلومینیوم، 
منگنـز و غیـره بـاال می باشـد نیز سـازگاری و مقاومـت از خود نشـان می دهد، علف 
و تیـور در مناطقـی کـه میـزان بارندگـی در آن هـا 450 تـا 500 میلی متـر اسـت به 
خوبـی رشـد می کنـد و پـس ازرشـد در مقابـل خشـکی مقاومـت می کنـد و از 10 - 
درجـه سـانتی گرادتـا 50 درجـه سـانتی گـراد را بـه خوبـی تحمـل می کنـد در عین 
حالـی کـه در بعضـی از منابـع 15 -درجـه سـانتی گراد تـا 55 درجـه سـانتیگراد را 
عنـوان شده اسـت. این گیـاه Vetiver grass در حالت سـبزی در مقابل آتش سـوزی 
مقـاوم بـوده و بـه آسـانی آتش نمی گیـرد و در مقابل حشـرات و نماتودهـا نیز مقاوم 
می باشـد علـف و تیـور در مقابـل سـایه بسیارحسـاس بـوده و رشـد آن را بـه تأخیر 

می انـدازد و ایـن عمـل در گیاهان جوان بیشـتر محسـوس اسـت. 

کاشت گیاه وتیور در موارد زیر با موفقیت توأم بوده است
• تثبیت گالی )جلوگیری از بسط و توسعه آن(.

• تثبیت آبراهه ها و کانال های زهکش.
• جلوگیـری از تخریـب و تثبیـت مناطقـی کـه در اثـر رطوبت و خیس شـدن خرد 

شـده وریـزش می کنند.
• بهبـود کیفیـت روان آبهائـی کـه حاوی مواد شـیمیائی کشـاورزی هسـتند )کود 

شـیمیائی و سـموم کشـاورزی( به وسـیلٔه فیلتر شـدن آن توسـط گیـاه و تیور.
• اصالح و احیاء مناطقی که محل انباشت زباله یا آشغال قدیمی بوده است.

• اصالح و احیاء زمین های تخریب شده در اثر استخراج مواد معدنی.
• پخش کردن آب های حاصل از بارندگی و روان آب ها.

• اصالح خاک های اسیدی و سولفاتی و کنترل در فرسایش آن.
• اصالح و احیاء اراضی و معادن بهره برداری شده پس از بهره برداری.

• تصفیـه و کاشـت آالینده هـای موجود در فاضـالب دامداری هـا و کارخانجات به 
وسـیله کاشـت و تیـور در اطراف کانال هـای انتقال.

حفاظـت و نگهـداری : پـس از اسـتقرار نیاز به نگهـداری و مراقبـت چندانی ندارد، 
چنانچـه گیـاه و تیـور بـه منظـور کنتـرل گالی )گالـی زدائـی( و زمین هـای تخریب 
شـده کاشـت گـردد چنانچـه خـاک فقیر باشـد گیاه نیـاز به کـود دارد که تا اسـتقرار 
کامـل آن بایـد دو مرتبـه در سـال بـه آن کـود داده شـود و زمـان آن یـک مرتبـه 
 در اوایـل تابسـتان و مرتبـه دیگـر در آخـر تابسـتان می باشـد و کـود مـورد نیـاز آن
)di-ammonium- phosphate( می باشـد و مقـدار آن 100 گـرم در طـول یک متر 
توصیـه می شـود چنانچـه خـاک فقیر نباشـد تا اسـتقرار کامل گیـاه و تیـور برای هر 
متـر در طـول 50 گـرم بـرای چنـد مـاه عنـوان شده اسـت از طرفـی چـون گیـاه به 
سـایه حسـاس می باشـد در سـال اول مبـارزه بـا علف های هـرز ضروری می باشـد. 

موارد استفاده از شاخ و برگ و ریشه گیاه وتیور 
به شرح زیر می باشد

شاخ و برگ : 
• شـاخ و بـرگ گیـاه و تیـور منجـر به جمع شـدن رسـوبات در پشـت آن وکنترل 

می شـود. آب  هرز 
• از شاخ و برگ آن برای عایق بندی سقف ها استفاده می شود.

• از شـاخ و بـرگ آن بـه عنـوان مـواد خـام در صنایـع کاغذسـازی مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد.

• از شـاخ وبـرگ آن در صنایـع دسـتی بـرای بافتـن سـبد، کاله، طنـاب و غیـره 
می شـود. اسـتفاده 
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• شـاخ و بـرگ آن را بـه عنـوان علوفـه مودر تعلیف گاو، گوسـفند، اسـب و سـایر 
دام هـای مشـابه قـرار می گیرد.

• از شاخ و برگ آن به عنوان مالچ گیاهی برای کف اصطبل استفاده می شود.
• از شـاخ و بـرگ آن بـه عنـوان منبعـی برای کاشـت انـواع قارچ هـا و تولید کود 

گیاهی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
ریشه

• ریشه باعث جذب و نگهداری رطوبت خاک می شود.
• باعـث جـذب مـواد غذائـی و معدنی موجـود در عمق خاک و سـپس پراکنش آن 

در سـطح خـاک و در نتیجـه تقویت خـاک می گردد.

• باعـث جـذب مـواد شـیمیائی سمی کشـاورزی ماننـد کودهـای شـیمیائی، علف 
کش هـا و حشـره کش هـا کـه در خـاک باقـی می ماننـد می شـود.

• از ریشـه آن انـواع بادبزن، کیف دسـتی، حصیـر و پرده بافته می شـود زیرا دارای 
بوی مطبوعی می باشـد.

• از ریشـه آن بـرای حفاظـت و نگهـداری از پوسـت بـه صـورت پـودر اسـتفاده 
می شـود.

• از روغن و عصاره آن در صنایع عطر و ادکلن سازی استفاده می شود.
• برای از بین بردن و دور نمودن حشرات و جوندگان استفاده می شود.

• سایر مصارف
نتیجه گیری

بـا توجـه بـه اینکـه بـه نظـر می رسـد گیـاه وتیـور )vetiver grass( در هـر آب و 
هوایـی می توانـد زندگـی کنـد و حتی در خشکسـالی های هندوسـتان خـود را توانا 

نشـان داده است: 
• کاشـت آن را بـرای کنتـرل گالـی و جلوگیـری از گالـی زائـی در مناطقـی مانند 
گنبد در اسـتان گلسـتان و سـایر مناطق مشـابه که دارای بارندگی کافی می باشـند 

می شـود. توصیه 
• کاشـن آن بـرای اصـالح و احیـاء اراضـی تخریـب شـده و جلوگیـری از بیابـان 

زائـی می توانـد مؤثـر باشـد.
• در جلوگیری از فرسایش بادی و آلودگی هوا نیز مؤثر می باشد.

• در اصـالح و احیـاء خاک هـای اسـیدی و سـولفاتی از اهمیـت خاصـی برخوردار 
ست. ا

• در نهایت اسـتفاده از شـاخ و برگ و ریشـه آن در تولیدات صنعتی و غیر صنعتی 
و ایجـاد اشـتغال از اهمیت خاصی برخوردار می باشـد.



پیرشجاع جنگ
شـهید رضـا رحیمـي  خورسـند  انسـان  بسـیار باتقـوا و مومنـي  بـود. فـردي  بـود که 
 بخاطـر جنـگ ماشـین شـخصي اش  را فروخـت و بـا آن  وسـایل  مـورد نیـاز جبهـه 
را خریـد و بـا خـود آورده  بـود. رضـا از بچه هـاي  باصفـاي  تهـران بـود. موقعـي  که 
مي خواسـت  بـه  جبهـه بیایـد بـا هـم  بودیـم . زمـان  خداحافظـي  از بچـه اش  کـه 
 کودکـي  بیشـتر نبـود و نمي توانسـت  راه  بـرود رو کرد بـه  من  و گفت : حجـت  این  را 
مي بینـي ؟ یـک روز مـرد مي شـود و غیرت  بابایـش  را پیـدا مي کند. گفتـم : تو هنوز 
جبهـه  را ندیـده اي ، بگـذار مـا غیرت  تـو را ببینیم  بعداً خـودت  را الگوي  پسـرت  قرار 

بـده .  ایشـان واقعـًا از بچه هـاي  غیرتمنـد و دلیـر بود.
بعـد از شـهادت  ایشـان  موقعي  کـه  براي  عرض  تسـلیت  پیش  پدرش  رفتیـم،  گفتیم : 
حاجـي ، رسـول که شـهید شـده، رضا هم  شـهید شـد آن  یکـي  هـم - علیرضا- هم 
جانبـاز شـده . خـدا صبـرت  دهـد. ایشـان  گفـت : من  پیـش  خـدا روسـیاهم . اگر من  
هـم  لیاقـت  داشـتم  پیـش  آن هـا مي رفتـم . آن هـا بجـاي  خودشـان . مـن  هـم  دلم  
مي خواهـد بـه  شـهادت  برسـم  تا بتوانـم  شـفاعت  آن هایي  را کـه  مي خواهـم  در آن  

دنیـا بکنـم . باالخره  ایشـان  هم  شـهید شـد و بـه  آرزوي  خودش  رسـید.)خصالی-
حجـت( حـاج اصغـر رحیمی خورسـند، پیـر شـجاع جنـگ بود..

شـجاع بـود! کسـی کـه از مـال و منـال دنیائـی کمبـود وکسـری حاج اصغـر واقعا 
نـدارد وهمـه را رهاکـرده و خالصانـه در جبهـه جنـگ زحمـت بکشـد و کار کنـد و 
جـان خـود و دو فرزنـدش )رضـا ورسـول( را در ایـن راه بدهـد. واقعا شـجاع اسـت.

)مشـهدی زاده- محمدعلی( 
سنگرسـاز بـی سـنگر حـاج اصغـر رحیمی خورسـند فرزند علیجـان، سـال 1313در 
تهـران بـه دنیا آمد. ایشـان شـش فرزند پسـر بـود. دو فرزندشـان به نام هـای رضا 
و رسـول بـه شـهادت رسـیدند و فرزند ارشدشـان علیرضـا از جانباز جنـگ تحمیلی 
اسـت. داوود فرزنـد چهـارم هـم از رزمنـدگان جهادگـر هشـت سـال دفـاع بـود. ابا 
الشـهداء بعـد از شـهادت فرزندانـش بـه جهاد فـارس آمد تـا جای خالی شـهیدان را 
پـر کنـد، او بعـد از ماه هـا فـداکاری و از خـود گذشـتگی در 1363/5/21در جزیـره 

مینو به شـهادت رسـید.
سـخاوتمندی، مـردم داری، میهمـان نـوازی و شـجاعت از خصیصه هـای نیکـوی 
حـاج اصغر بود. در پاسـخ درخواسـت دوسـتان که: شـما دیگر به جبهـه نروید، چون 

فرزنـد شـهید ادا کـرده ایـد. گفت:» آنان سـهم خود دیـن خود را بـا اعطای دو 
ی خـود را انجـام می دهیـم.« شـهید در وصیتنامـه را ادا کردنـد، مـا نیز وظیفه 

خـود نیـز سرپرسـتی خانواده، بعـد از خودش را بـه خداوند تبارک و تعالی می سـپارد 
و اظهـار مـی دارد: » خداونـدا؛ گـواه باش کـه برای پیروی از دسـتور حسـین زمان، 
خمینـی کبیـر، از تمـام وابسـتگی ها دل بریـدم و به صف حزب اهلل پیوسـتم. هر چه 
جسـتجو کـردم، سرپرسـتی بهتـر از تـو بـرای خانـواده ام نیافتـم. خداونـدا، هر طور 
کـه خـودت صـالح می دانـی خانواده ام را سرپرسـتی کـن و چنان آن هـا را هدایت 

کـن کـه جز بـرای رضای تـو راهـی نروند.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

سئواالت نهمین مسابقه
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مدیر کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی:

استان فارس در امر حفاظت خاک 
در کشور پیشرو است 

مدیرکل دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی:

نظارت بر محصول گواهی شده بعد از 
تولید بسیار ضروری است

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس:

کارشناسان بخش کشاورزی 
با تدوین سیاست های تاثیرگذار، 

راهنمای کشاورزان باشند

افزایش 22 درصدی کشت کلزا در فارس نسبت به سال گذشته

تاکنون 16 هزار و 115 هکتار کلزا کشت شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

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

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:

دانشکده کشاورزی 
باید با تمام توان 

به بخش کشاورزی کمک کند

طی حکمی از سوی رئیس جمهور:

عباس کشاورز سرپرست 
وزارت جهاد کشاورزی 

شد

اسامی برندگان مسابقه شماره 8
در هشتمین مسابقه "پرتو امید" حدود ۱93 نفر به سئواالت جواب 
داده بودند و از بین آنان ۱7۴ 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: 

حسن محمدی، فاطمه ایزدی، علی رستمی

• - بیشترین صنایع تبدیلی تکمیلی استان فارس در 
چه محصولی و با چه ظرفیتی است؟

• - سطح زیر کشت کلزا در فارس نسبت به سال 
گذشته چه تغییری داشته است؟

• - پیش بینی تولید زعفران برای امسال در استان 
فارس تولید چه میزان است؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس:

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

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

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

مدیر امور مالی وزارت جهاد کشاورزی:

جلوگیری از فساد اقتصادی
 با شفافیت نظام مالی امکان پذیر است

باید حداقل 1.5 میلیون تن سیب صادر شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

هیچ گونه افزایش قیمت محصوالت 
کشاورزی به بهانه اصالح

قیمت بنزین پذیرفتی نیست

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

باید از ظرفیت های
شرکت های دانش بنیان 

بهره گیری شود

وزیر جهاد کشاورزی در استان فارس:

برون رفت از وضعیت ناهنجار 
قیمت ها تنها با توسعه سردخانه 

امکان پذیر است

عنوان:
الگوی خیس شدگی 

خاک در سیستم 
آبیاری قطره ای زیر 

سطحی

نویسنده:
امیر اسالمی 

 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:
• اجزاء سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی • واحد 
آبیاری • لوله آبده • الگوی خیس شدگی خاک • عمق 
مناسب نصب لوله های آبده • آرایش لوله های قرائت 
رطوبت در اطراف لوله آبده • تغییرات درصد رطوبت 

حجمی تا عمق 120 سانتی متر

معرفی تالیفات همکاران

جهادگر اصغر رحیمی خورسند 
)خود شهید(

جهادگر رضا رحیمی خورسند 
)فرزند شهید(

جهادگر رسول رحیمی خورسند 
)فرزند شهید(



حضور همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مراسم گرامیداشت سردار شهید سلیمانی

پاسخ رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی فارس به مراجعه کنندگان در میز خدمت

حضور در مراسم گرامیداشت یاد جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

گرامیداشت روز 9 دی توسط همکاران جهاد کشاورزی فارس



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


