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قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

نگاه مهندسی فقط نتیجه گرا نبوده 
بلکه فرآیند محور است

حجت االسالم والمسلمین قائمی مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس:

اقتصاد هدف جامعه اسالمی نیست
اما وسیله ای برای رسیدن

به هدف است

رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشور:

مهم ترین ماموریت نظام مهندسی 
دانش گستری در محیط های 

کشاورزی است

گرولد بودکر نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران:

تدوین برنامه های کشاورزی فائو 
با در نظر گرفتن چالش ها و ریسک های 

پیش رو انجام می شود

رحیمی استاندار فارس در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه استان:

در استان فارس پایه فعالیت ها 
بخش کشاورزی است

طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی:

بهره مندی از ایده و خالقیت افراد در 
تولید کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار
از نیازهای امروز بخش کشاورزی است

کشت برنج در استان فارس مشروط به استفاده حداکثر
7 هزار متر مکعب آب در هکتار طی یک دوره کشت، 

نصب کنتور و آبیاری تحت فشار است

با توجه به مصوبه هیئت دولت:



مالقات مردمی استاندار فارس با حضور مسئوالن ارشد استان

برگزاری مراسم روز درختکاری در شیراز

برگزاری هشتمین نشست منطقه ای نقشه راه اوراسیای غربی  با موضوع تب برفکی در شیراز



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

وقوع سیل؛
فرصت یا تهدید

  

ــت  ــی اس ــده طبیع ــک پدی ــیل ی س
ــاد  ــی زی ــزول بارندگ ــر ن ــر اث ــه ب ک
ــاع  ــش ارتف ــاب، افزای ــاد روان و ایج
بیــرون  و  رودخانــه و مســیل  آب 
می دهــد  رخ  آن هــا  از  آب  زدن 
از  بخشــی  اســت  واضــح  پــر  و 
گیــاه  و  خــاک  جــذب  بارندگــی 
شــده و بخشــی تبخیــر و مابقــی 
نیــز بــه صــورت روانــاب جــاری می گــردد و باعــث وارد 
آمــدن خســارات حتــی جبــران ناپذیــری نظیــر تلفــات انســانی و 
ــی و  ــاختمان ها، تاسیســات و اراضــی زراع ــب س ــی و تخری دام
باغــی می گــردد و بــدون شــک در ایــن راســتا عوامــل انســانی 
ــی  ــردن پوشــش گیاه ــن ب ــه از بی ــرا ک ــتند، چ ــر هس ــز مؤث نی
اعــم از جنگل هــا و مراتــع و کــم کــردن ســطح مقطــع مســیر 
رودخانه هــا، برداشــت بــی رویــه مصالــح رودخانــه ای، طراحــی 
و اجــرای غیــر اصولــی در تقاطــع رودخانــه، پاییــن بــودن ســطح 
آگاهی هــای عمومی مــردم در شــدت جــاری شــدن ســیل 
ــداث  ــع، اح ــا و مرات ــاء جنگل ه ــل احی ــت و در مقاب ــر اس مؤث
ــا، ســدها، مخــازن، کانال هــا و اجــرای طرح هــای  ســیل بنده
آبخیــزداری و آبخــوان داری در مهــار آن بســیار مؤثــر می باشــد.

همـان گونـه کـه در بهمـن مـاه سـال ۱۳۹۵ طرح هـای کوچک 
تأمین آب و کنترل سـیالب، رسـوب و تغذیه مصنوعی در اسـتان 
فـارس ۱۵۰ میلیـون متـر مکعـب آب را مهـار و ذخیـره کردنـد و 

کمتریـن خسـارت به مناطق سـیل زده وارد شـد.
ــیل  ــی از س ــارت های ناش ــر خس ــه اخی ــی ۵ ده ــان، ط در جه
نیمــی از خســارت های بالیــای طبیعــی را بــه خــود اختصــاص 
ــر  ــته بیانگ ــال گذش ــاد س ــار ســیالب های هفت داده اســت و آم
ــایر  ــن س ــودن بی ــز ب ــیل خی ــه س ــران در زمین ــم ای ــه هفت رتب
ــال ۳۵۰  ــیل امس ــه در س ــن ک ــا ای ــت. کم ــورهای دنیاس کش
میلیــارد تومــان فقــط بــه بخــش کشــاورزی اســتان فــارس وارد 

آمــد.
از ســویی تعــداد کثیــری از اســاتید، محققیــن و صاحــب نظــران 
ــح  ــت علمــی و صحی ــی اگــر مدیری ــالی طبیع ــن ب ــد ای معتقدن
ــی  ــد نیســت بلکــه فرصت ــک تهدی ــا ی ــه تنه ــرد ن صــورت پذی
ــر  ــی، پ ــفره های آب زیرزمین ــردن س ــیراب ک ــرای س ــت ب اس
شــدن مخــازن ســدها و تأمیــن آب شــرب مــردم و کشــاورزی.

ــول  ــزی و تح ــه ری ــری و برنام ــده نگ ــا آین ــه ب ــم ک امیدواری
ــیل،  ــری از س ــای پیش گی ــرای پروژه ه ــه و اج ــرایط، مطالع ش
ــگ ســازی و اطــالع رســانی، شناســایی خطــرات ســیل،  فرهن
ایجــاد طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری و ... شــاهد 
ــاورزی و ... از  ــی، کش ــی، عمران ــی، مال ــارت جان ــش خس کاه

ــیم.  ــری باش ــه قه ــن حادث ای
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

مقاله ها

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
دوره جـدید - شـــماره: 48 - اسفندمــاه 97 و فروردین ماه 98

مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی قاسمی
سردبیر: علیرضا واحدی پور

همکاران این شماره: 
سیدمحمد شاه امیری - سیدعبدالوهاب نقیب - محمدحسن حاجی زاده - حسین فروزنده - شهربانو جویبار- 

سیروس انصاری - سید بابک جوکار - رضیه چابکی - شیدا اشتـری - نادیـا جعفـری - طاهره عبودی

طراحی و چاپ: موسسه فرهنگی هنری پرنیان سپهر جاویدان

برگزاری هفتمین جلسه شورای کشاورزی در سال 97؛
استاندار فارس: توزیع اقالم تنظیم بازار با دقت و حساسیت انجام شود ....................................... 2

بر گزاری سی و سومین دوره معرفی نمونه های کشاورزی فارس
استاندار فارس: بیانیه گام دوم باید به برنامه عملیاتی تبدیل شود .......................................................... 6

رونمایی از تمبر سی و سومین دوره معرفی نمونه های کشاورزی فارس و اپلیکیشن 
مزرعه برای اولین بار در کشور  ............................................................................................................................................................. ۹
دیدار نماینده فائو در  ایران با رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس .............................................. ۱۰
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: کاشت برنج با شرایطی مجاز است ............................ ۱6
برگزاری بزرگترین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کشور در شیراز .................................................... 24
200 هکتار از اراضی فارس علیه ملخ صحرایی سمپاشی شد ................................................................... 27
آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعاون روستایي استان فارس ................................................... ۳4

استهبان: انتصاب مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان ................................................................................ 4۱
اقلید: ردیابی و مشاهده ریزش سن گندم در حومه شهرستان ................................................................ 4۳
خرامه: کشت گیاه خارشتر برای اولین بار در شهرستان .................................................................................. 4۵
رستم: احداث کانال آب کشاورزی در دولت آباد و شهر کوپن .................................................................. 48
فسا: برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ......................................... ۵۳
قیروکارزین: مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ........................................... ۵6
المرد: بهره برداری از طرح تغذیه مصنوعی در شهرستان با حضور معاون وزیر ................ 64
مرودشت: اجرای طرح تربیت مدرس )TTC( مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ........ 6۹

ریزپیـــوندی در مرکـــبات ................................................................................................................................................  8۱
مدیریت منــابع انسـانی ................................................................................................................................................................ 82
آشنایی با قانون جامع حفاظت از خاک ....................................................................................................................... 8۳
استراتژی تهاجمی گل محمدی، زعفران و سایر گیاهان دارویی ......................................... 87



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس2
شماره  48 - اسفنـــــــــد ماه 1397

هفتمیـن جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس در سـال جـاری بـه ریاسـت 
رحیمی اسـتاندار فـارس و بـا حضـور سلحشـور معـاون رئیـس سـازمان مدیریـت 
و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس، قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، توکلی مشـاور اسـتاندار در بخـش کشـاورزی، معاونین و مدیران سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس و مدیـران کل دسـتگاه های وابسـته بـه این سـازمان در 

سـالن شـهید قاضـی اسـتانداری اسـتان فارس تشـکیل شـد.

سخنان قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن جلسـه گفـت: وضعیـت ملـخ دریایـی در حال 
حاضـر در حالـت سـکون بـوده و مـوردی از تشـکیل تـوده و ایجـاد خسـارت 
مشـاهده نگردیـده اسـت، امـا تخم ریزی توسـط فاز انفـرادی انجام گرفته اسـت 
و طبـق گـزارش واصلـه از اسـتان های هرمـزگان و بوشـهر هجـوم دسـتجات 
ملـخ همچنـان ادامـه دارد و روزانـه جمعیـت بسـیار زیـادی بـه این اسـتان وارد 
می گـردد و تخـم ریـزی ملـخ و ظهـور پـوره قطعـی می باشـد و نگرانـی بابـت 
ظهـور و خسـارت احتمالـی پـوره وجـود دارد و ضـروری اسـت ردیابـی همچنان 

بـا قـوت ادامـه یابد.
وی افـزود: از جملـه اقدامـات انجـام شـده در زمینـه مقابلـه بـا ملـخ می تـوان به 
تشـکیل 2 جلسـه ستاد بحران اسـتان و برگزار این جلسـات در 7 شهرستان، اعالم 
هشـدار از طریـق ۵ برنامـه در صـدا و سـیما، ۱۰ اطالعیه فضای مجازی، تشـکیل 
اکیپ هـای فنـی و اعـزام ۳ اکیـپ بـه شهرسـتان های مـورد هجوم آفـت، تأمین 
2 تـن سـم دسـیس جهـت مبارزه، مبـارزه در 6۵ هکتـار تاکنون و پایش در سـطح 

بیـش از ۵۰ هـزار هکتـار، آمـاده بـاش دو دسـتگاه هواپیمـای سـم پـاش، مرمـت 
فرودگاه هـای سـمپاش کلیـه شهرسـتان های مـرزی، بـه کارگیـری 6 دسـتگاه 
خـودرو صحرایـی، ارسـال انـواع سـمپاش بـه پایـگاه مبـارزه بـا ملـخ در المـرد و 
اسـتقرار مرکـز آمـاد بـاش مبـارزه بـا ملـخ در جنـوب کشـور بـه مرکزیت اسـتان 

فـارس اشـاره نمود. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در زمینه آفت قرنطینه ای سـرخرطومی حنایی 
خرمـا اقداماتـی از جملـه: پایش آفت قرنطینـه ای سـرخرطومی حنایی خرما، پایش 
روسـتاها، بخش هـا و شهرسـتان های مجـاور شهرسـتان الر توسـط اکیـپ فنی، 
درمـان درختـان آلـوده بـه روش تزریـق سـم بـه تنـه جهـت کنتـرل آفـت، ایجاد 
پسـت های قرنطینـه در مناطـق آلـوده جهـت جلوگیـری از انتقـال پاجوش هـای 
آلـوده به مناطق سـالم انجام شـده اسـت که سـطح نخیـالت ردیابی شـده28۰۰۰ 
هکتـار، تعـداد نخیـالت آلـوده شناسـایی شـده 6۳6 اصله و تعـداد نخیـالت تیمار 

شـده با قـرص فسـفید آومینیـوم۵۰۳ اصله بوده اسـت.
وی در ادامـه بـه تأمیـن میوه شـب عید اشـاره نمود و بیان داشـت: خریـد و ذخیره 
سـازی سـیب بـه میـزان ۳۰۰۰ تـن )سـیب زرد: ۱۵۰۰ تـن و سـیب قرمـز:۱۵۰۰ 
تـن(، خریـد و ذخیـره سـازی پرتقـال رقم والنسـیا به میـزان ۳۰۰۰ تن، سـورت و 
بسـته بنـدی میوه هـا در محل سـردخانه های اسـتان در حـال انجام می باشـد که 
توزیـع میـوه تنظیـم بـازار از تاریخ ۹7/۱2/26 شـروع می گردد و توزیع توسـط 8۰ 
واحـد صنفـی، ۳۰ بازارچـه شـهرداری در سـطح شـهر شـیراز و ۱۰۰ واحـد توزیـع 
در شهرسـتان ها صـورت می پذیـرد کـه معرفـی واحدهـای صنفی توسـط اتحادیه 
میـوه فروشـان و بـا تائیـد بازرسـی اتـاق اصنـاف و همچنیـن بازرسـی سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت صـورت پذیرفتـه اسـت و بازارچه هـای شـهرداری هم 

برگزاری هفتمین جلسه شورای کشاورزی استان فارس
در سال 97

استاندار فارس: توزیع اقالم تنظیم بازار با دقت و حساسیت انجام شود
مقصر جلوه دادن دولت، اقدامی دور از انصاف است

نقشه راه علمی برای کشاورزی استان تدوین شود
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توسـط سـازمان میادیـن شـهرداری معرفـی و بـا تائیـد سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت انجـام گرفته اسـت.

قاسـمی در ادامـه بـه نظـارت بـر توزیـع میـوه شـب عیـد اشـاره و تصریـح کـرد: 
تقسـیم بنـدی شـهر شـیراز بـه ۱۰ منطقـه جهـت نظـارت بهتر بـا تأمیـن 4۰ نفر 
پرسـنل نظـارت بـر توزیـع توسـط بازرسـی اتـاق اصنـاف، تأمیـن 4۰ نفـر بازرس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت و تأمیـن 2۰ نفـر کارشـناس سـازمان جهـاد 

کشـاورزی جهـت نظـارت بهتـر هـر منطقـه پیـش بینی شـده اسـت.
وی سـپس به توزیع گوشـت قرمز و سـفید اشـاره و اظهار داشـت: توزیع گوشـت 
منجمـد گوسـاله بـه میـزان 22۳۹ تـن از ۹7/۰6/۱۵ تا ۹7/۱۱/۳۰، توزیع گوشـت 
منجمـد گوسـفندی بـه میـزان 66 تـن از ۹7/۰6/۱۵ تا ۹7/۱۱/۳۰، توزیع گوشـت 
گـرم گوسـاله بـه میـزان 6۰ تـن از ۹7/۱2/۱۰ تاکنـون، توزیـع گوشـت گـرم 
گوسـفندی بـه میـزان ۳۵۰ تـن از ۹7/۰8/۱۵ تاکنـون و توزیـع مـرغ منجمـد بـه 

میـزان 6/847 تـن از ۹7/۰6/۱۵ تـا ۹7/۱۱/۰۱ بـوده اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامه بیان داشـت: توزیع 6۵۰۰ 
تـن شـکر از تاریـخ ۹7/۱۱/۱۵ تـا ۹7/۱2/۱۵ بیـن اصنـاف بـه میـزان 8۰۰ تـن 
)قنـادی، بسـتنی بنـدی و پزنـدگان(، خانوار به میـزان 247۰ تن در فروشـگاه های 
زنجیـره ای، تعاونی هـای مصـرف، عمـده فروشـان و خـرده فروشـان و صنعت به 
میـزان ۳2۳۰ تـن شـامل صنایع قنـد و نبات، مربا و شـربت آالت، کیـک و کلوچه 
و ... صـورت گرفتـه اسـت و در حـال حاضـر نیـز میـزان ۳۵۰۰ تـن شـکر در حال 

می باشـد. توزیع 
وی در ادامـه بـه کشـت برنـج در اسـتان اشـاره و تأکید کـرد: برخـی از مهم ترین 
اقدامـات انجـام شـده جهـت محـدود کردن کشـت برنج شـامل طـرح موضوع در 
شـورای تأمیـن شهرسـتان ها و شـرکت در کارگروه هـای شهرسـتانی و تشـریح 
سیاسـت های کاهـش کشـت برنـج، تشـکیل جلسـات کارگـروه آب و کشـاورزی 
بـه منظـور همسـو کـردن سیاسـت های وزارت نیـرو و وزارت جهـاد کشـاورزی و 
اسـتانداری و تشـکیل جلسـات هـم عـرض در شهرسـتان ها بـا توجـه بـه ابالغیه 
سـتاد بحران کشـور دربـاره پیامد کمبود آب، ابالغ سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 
بـه شهرسـتان ها، ابالغ رسـمی عدم جایگاه کشـت برنج در الگوی کشـت اسـتان 
طـی نامـه ۱۱862۱ مـورخ ۹4/۱۰/26 و قطـع هرگونـه حمایـت از کشـت برنـج، 
بیـان مشـکالت آب اسـتان بـه طـرق مختلـف ازطریـق رسـانه های عمومـی، 
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی ترویجـی و ... اطـالع رسـانی گردیـده اسـت و 
همچنیـن معرفـی زراعت هـای جایگزیـن و تهیه طرح جبـران ما به التفـاوت برنج 
بـا زراعت هـای جایگزیـن و پیشـنهاد پرداخـت یارانـه نکاشـت در دو سـفر هیئت 

دولـت بـه فـارس و جلـب نظـر ائمه جمعـه و جماعـات اشـاره نمود.
قاسـمی از جملـه اقدامـات سـال۹7 بعـد از ارسـال شـیوه نامه را تشـکیل جلسـات 
متعـدد در شهرسـتان های برنـج خیـز بـا محوریت کشـت برنج، تشـکیل جلسـات 
مختلـف در سـطح اسـتان بـا مدیـران و کارشناسـان، تهیه دسـتورالعمل آموزشـی 

بـرای کشـاورزان جهت کشـت برنج به صـورت خشـکه کاری، تهیه دسـتورالعمل 
آموزشـی بـرای کشـاورزان جهـت آبیـاری مـزارع بـه صـورت نـواری بـه میـزان 
مصـرف آب 7۰۰۰ متـر مکعـب در هکتـار مطابـق شـیوه نامـه اجرایـی هیئـت 
وزیـران، تهیـه برنامه هـای رادیـو و تلوزیونـی بـه صـورت زیـر نویـس و تبلیغـات 
و نصـب بنـر، تشـکیل جلسـات با هماهنگـی و حضور فرمانـداران، روسـای ادارات 
آب منطقـه ای در شهرسـتان ها و مدیریـت بـرق، راه انـدازی سـایت های الگویی 
در شهرسـتان های مرودشـت، ممسـنی، رسـتم، پاسـارگاد، فیروزآبـاد و سـپیدان، 
برگـزاری برنامه های آموزشـی بـرای مسـئولین ترویج در روز دوشـنبه ۹7/۱2/2۰ 
در خصـوص ترویـج کشـت برنـج بـه صـورت خشـکه کاری و آبیـاری نـواری، 
برگـزاری همایـش در روزسـه شـنبه ۹7/۱2/2۱ بـا حضـور مسـئولین سیاسـی و 
ائمـه جمعـه و جماعـت، اتـاق بازرگانـی به منظـور اطالع رسـانی به موقـع و اقدام 
مسـئولین اسـتانی و ارائـه اقدامـات ترویجـی توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی به 
عنـوان یـک سـازمان خدمـات رسـان بـرای کشـت برنـج بـا مصـرف 7۰۰۰ متـر 

مکعـب در هـر هکتار دانسـت.
وی در ادامـه بـه توزیـع کودهـای شـیمیایی اشـاره و اذعـان داشـت: کـود ازته به 
میـزان ۱۵2۰۰۰ تـن کـه از ایـن میـزان ۱2۰۰۰۰ تـن توسـط شـرکت خدمـات 
حمایتـی و ۳2۰۰۰ تـن سـازمان تعـاون روسـتایی و اتحادیه هـای وابسـته توزیـع 
شـده، کـود سـوپر فسـفات تریپـل بـه میـزان ۱۱4۰۰ تـن، سـوپر فسـفات سـاده 
بـه میـزان 8۰8 تـن و دی آمونیـوم فسـفات بـه میـزان ۳۰۳6 تن کـه در مجموع 

۱7246۰ تـن کـود در سـطح اسـتان توزیع شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه به صندوق هـای حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 
اشـاره و افـزود: در سـال ۹7 تاکنـون ۱۰ صنـدوق شهرسـتانی حمایـت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی تشـکیل و 2 صندوق آمـاده راه انـدازی با سـرمایه ۱۵۰ میلیارد 
ریـال بـه منظـور حمایـت از نقدینگـی و خدمـات تأمیـن نهاده هـای سـهام داران 

ایجاد شـده اسـت.
وی در ادامه به امهال تسـهیالت کشـاورزان اشـاره و یادآور شـد: بخشـودگی سود 
یک سـاله و امهال سـاالنه اقسـاط کشـاورزان بدهکار خسـارت دیده سـال ۹6 در 
محـدوده زمانـی ۹6/7/۰۱ تـا ۹7/۱2/2۹ در چهـار اولویـت تـا اصـل بدهـی 2۰۰ 
میلیـون ریـال در حـال انجـام اسـت و تـا ایـن تاریـخ 6۰7۰۰ فقـره تسـهیالت با 

مبلـغ 787 میلیـارد ریـال امهـال صورت گرفته اسـت.
قاسـمی تأکید کـرد: نـرم افـزار کـود سـبب افزایـش سـرعت، دقـت، کاهـش وقـت و 
هزینه هـا جهـت تهیـه کـود توسـط کشـاورزان می شـود و کـود بـه کشـاورز واقعـی 
می رسـد و میـزان کـود مصرفـی دقیقـا رصـد می شـود و نـرم افـزار نسـخه نویسـی 
سـموم نیـز تهیه شـده اسـت و در مرحلـه آزمایشـی جهت کاربرد اسـت این نـرم افزار 
کـه بـرای اولیـن بـار در اسـتان تولید شـده اسـت در صـورت عملیاتی شـدن در بهینه 
سـازی مصـرف سـموم نقـش اساسـی خواهد داشـت و سـاخت و ارزیابی اولیه حسـگر 
الکترونیکـی پایـش سـرخرطومی حنایی خرمـا کـه با سـاخت ایـن حسـگر در عملیات 
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ردیابـی تسـریع می شـود و هزینه هـای ردیابـی آفـت بـه شـدت کاهش پیـدا می کند.
وی در ادامه به توسـعه کشـت کینوا اشـاره و اظهار داشـت: کشـت کینوا از 2۰۰۰ 
متر مربع در سـال ۹6 به حدود ۱2۰ هکتار در سـال ۹7 رسـیده اسـت که عملکرد 
بیـن 4-2 تـن در هکتـار می باشـد و ایـن محصـول بـا قیمـت هـر کیلـو 6۰۰۰۰ 

ریـال بـه فروش می رسـد.
قاسـمی بیان داشـت: حـدود 7۰ درصـد از اراضـی شـور منطقـه جنوب اسـتان به 
صـورت کشـت کـف کار و مکانیـزه کشـت شـده انـد کـه در یکنواختی کشـت و 
افزایـش تولیـد موثـر می باشـد، پایـش سـطوح کشـت گنـدم و برنـج با سیسـتم 
GIS کـه خروجـی اطالعـات نسـبتًا دقیق سـطوح کشـت در ایـن روش با خطای 

حداکثـر ۵ درصـد می باشـد، پـروژه ایـران – سـیمیت کـه افزایـش 2۵ درصـد 
عملکـرد گنـدم آبـی بـا اجـرای کشـاورزی حفاظتـی، رعایت تنـاوب زراعـی و به 
کارگیـری ارقـام و فناوری هـای جدیـد، بذر مصرفی کلـزا در هر هکتـار از 8 کیلو 
گـرم بـه 6/6 کیلوگـرم کاهـش یافته اسـت کـه حـدود 88/۱۹ تن بذر بـه ارزش 
حـدود 6 میلیـارد ریـال صرفـه جویـی به همـراه داشـته اسـت، تعالی سـازمانی و 
اسـتقرار مـدل تعالـی سـازمانی از سـال ۹۵ و اخـذ تقدیرنامـه ۳ سـتاره در سـال 
جـاری بـا اقداماتـی از قبیل تدوین نقشـه راه اسـتراتژی، مدیریت ریسـک، نقشـه 
راه منابـع انسـانی، مدیریـت فرآیندهـا و نقشـه راه نظام هـای مدیریتـی از جملـه 
اقدامات انجام شـده در سـال ۹7 توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

اسـت. بوده 
وی افـزود: در راسـتای قدردانـی از تالش هـای بهـره بـرداران موفق سـال ۱۳۹6 
بخـش کشـاورزی و معرفـی کشـاورزان نمونـه و برتر اسـتان به جامعه کشـاورزی 
بـرای الگوسـازی و فرهنـگ سـازی رفتارهای حرفـه ای منجر به بهره وری، سـی 
و سـومین مراسـم تجلیل از کشـاورزان نمونه اسـتان فارس در روز پنجشـنبه مورخ 
2۳ اسـفندماه ۱۳۹7 از سـاعت ۹ لغایـت ۱۳ بـا حضور اسـتاندار، نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان، معاونیـن وزیـر جهـاد کشـاورزی، و جمـع کثیـری از بهـره بـرداران و 
کارشناسـان کشـاورزی در تاالر سـعدی مجتمع آموزشـی رفاهی فرهنگیان شـیراز 
برگـزار می شـود کـه در ایـن مراسـم 7۹ بهره بـردار برتـر بخش کشـاورزی مورد 

تجلیل قـرار خواهنـد گرفت.
قاسـمی در ادامـه بـه راه انـدازی سـامانه جامع اطالعات عشـایر اسـتان فـارس با 
ثبـت 7۰ هـزار نفر از عشـایر اسـتان و ملـی شـدن آن، تهیه اطلس عشـایر فارس 
و ملـی شـدن آن، راه انـدازی دسـتگاه برداشـت مایـع آالنتوئیـک از تخـم مـرغ 
بـرای افزایـش ظرفیـت تولید واکسـن آنفوالنزا در موسسـه رازی شـعبه شـیراز در 
سـال ۹7، اجـرای ۵۵ طـرح آبخیـزداری بـا اعتبـاری بـه مبلـغ ۳۵۰ میلیـارد ریال 
از محـل صنـدوق توسـعه ملی واسـتانی در سـال ۹7 بـا ظرفیـت ۱8۰ میلیون متر 
مکعـب در هـر آبگیـری، بـذر کاری در بخش جنـگل و مرتع به مسـاحت ۱۰ هزار 
هکتـار بـه منظور توسـعه پوشـش گیاهی اسـتان بـا اعتباری بـه مبلـغ 7۰ میلیارد 
ریـال از محـل صنـدوق توسـعه، کاداسـتر اراضـی منابع ملـی در سـطح 67۰ هزار 
هکتـار و تهیـه اسـناد تـک بـرگ اراضی ملی در سـطح 27۰هـزار هکتـار، کاهش 
آتـش سـوزی از ۹8۰۰ هکتـار در سـال ۹۳ بـه کمتـر از 4۰۰ هکتار در سـال ۹7 و 
برگـزاری برنامه هـای متنـوع و توزیع 4۰۰ هـزار اصله نهال برای کاشـت در هفته 

منابـع طبیعی اشـاره نمود.

سخنان معاون بهبود تولیدات گیاهی
در ادامـه ایـن جلسـه پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی گفـت: گیـاه دارویی به 
گیاهانـی گفتـه می شـود کـه تمـام یـا اجزایـی از آن بـه صورت تازه، خشـک شـده 
یـا فـرآوری شـده جهت تشـخیص، درمـان، پیش گیری، حفظ بهداشـت و سـالمت 

بـدن انسـان، حیـوان و دیگـر گیاهان بـه کار می رود.
وی افـزود: گیاهـان دارویـی یکی از شـاخه های مهم علوم کشـاورزی و منبع اصلی 
بـرای اسـتخراج و تولیـد مـواد اولیـه سـاخت داروهای گیاهـی به شـمار می روند که 

بـه طـور متوسـط داروهـای گیاهی حـدود 2۵ درصد سـبد دارویی جهان را تشـکیل 
می دهنـد کـه کشـت و پـرورش گیاهان دارویی در سـه دهه گذشـته در ایران رشـد 

چشـمگیری داشته است.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: تولیـد داروهـای گیاهـی، تولید مواد آرایشـی 
و بهداشـتی، کاربـرد در صنایـع غذایـی، کاربـرد بـه عنـوان آفت کـش در کنتـرل 
بیماری هـا و آفات گیاهـی، کاربـرد در طب سـنتی و سـایر موارد از جملـه کاربردهای 

گیاهـان دارویـی می باشـد.
وی بیـان داشـت: مهم تریـن گیاهـان دارویـی صادراتـی ایـران در سـال های اخیـر 
شـامل زعفـران، زیـره سـبز، آویشـن، گل محمـدی، بادرنجبویـه، بابونـه، اسـفرزه، 
بومـادران، گل ختمـی، زوفـا، مریـم گلـی، کتیـرا، آنغـوزه، شـیرین بیـان، مـورد، 
بـرگ کنـار، سـقز، گاو زبـان، گل سـاعتی، باریجـه، موسـیر، حنـا و ... می باشـد که 
کشـورهای هدف شـامل: آلمان، آمریکا، انگلسـتان، فرانسـه، مجارسـتان، پاکسـتان، 
هنـد، چیـن، ترکیـه، بحریـن، کویـت، قطـر، کانادا، سـوئیس، سـوئد، لبنـان، ایتالیا و 

امـارات می باشـد.
پژمـان در ادامـه اظهار داشـت: راهبردهای اساسـی توسـعه گیاهان دارویـی برمبنای 
اهـداف کمـی و کیفـی و رویکردهـای منـدرج در اسـناد بـاال دسـتی شـامل: برنامه 
اقتصـاد مقاومتـی گیاهـان دارویـی، برنامـه ششـم توسـعه کشـور، توسـعه پایـدار و 

دانـش بنیـان گیاهـان دارویـی و نقشـه راه تحقیقـات گیاهـان دارویی می باشـد.
وی در ادامـه بیـان داشـت: سیاسـت ها و رویکردهـا در صنعـت گیاهـان دارویـی 
شـامل: افزایـش سـطوح کشـت محصـوالت و میـزان فراورده های گیاهـان دارویی 
بـه میـزان حداقـل 2 برابـر، افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح حداقـل بـه 2 برابـر 
وضعیـت موجـود، ایجـاد تنـوع در گیاهـان دارویـی، اهلـی کـردن گیاهـان دارویـی 
وحشـی، تشـکیل زنجیـره تولیـد، فـرآوری، بازاریابـی و صـادارت گیاهـان دارویـی، 
کاهـش صـادرات فلـه ای و خـام فروشـی در گیاهـان دارویـی، کاهـش ضایعـات 
جهانـی،  بازارهـای  در  صادرکننـدگان  رقابـت  قـدرت  افزایـش  دارویـی،  گیاهـان 
شناسـایی ظرفیـت بالقوه، نهفته و بالاسـتفاده جهت توسـعه کشـت گیاهـان دارویی 
بـه محوریـت پهنـه بنـدی عرصه هـای طبیعـی، افزایش سـهم داروهـای گیاهی در 
سـبد دارویـی کشـور و ایجـاد مراکـز کشـت و صنعـت گیاهـان دارویـی می باشـد.

پژمـان در خاتمـه تصریـح کـرد: عناویـن مهم تریـن نیازهـای تحقیقاتـی کاربـردی 
گیاهـان دارویـی شـامل: پهنـه بنـدی اکولوژیـک گیاهـان دارویـی مناسـب دیـم 
زارهـای اسـتان، بررسـی سـازگاری و عملکـرد گونه هـای دارویـی مناسـب دیـم 
زارهـای شـیب دار کـم بازده، بررسـی مناسـب ترین روش هـای دیـم کاری گیاهان 
دارویـی در مناطـق مختلـف اسـتان، بررسـی اسـتفاده از مالچ هـای مختلـف در دیم 
کاری گیاهـان دارویـی، ایجـاد کلکسـیون گیاهـان دارویـی دیـم در بخشـی مناطق 
تیـپ اکولوژیک اسـتان، شناسـایی آفـات و بیماری های مهم گیاهان دارویی اسـتان 
و تعییـن مناسـب ترین شـیوه های اهلـی شـدن گیاهـان دارویـی اسـتان می باشـد.
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سخنان استاندار فارس
در ادامـه ایـن جلسـه عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه تنش در 
بـازار فـروش بعضـی از اقالم اساسـی همچون گوشـت، آرد و شـکر در اقدامات 
اثـر بخـش دولـت در زمینـه تنظـم ایـن بـازار خبـر داد و از همـه متولیـان امر 
خواسـت بـه گونـه ای عمـل کنند که توزیـع این اقالم به درسـتی انجام شـود.

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه کشـاورزی در اسـتان فـارس در سـال های اخیر به 
علـت قهـر طبیعـت و خشکسـالی های پیاپـی دچـار چالش شـده اسـت، افزود: 
حفـظ جایـگاه برتـر اسـتان فـارس در کشـاورزی با بهـره گیـری از روش های 

نویـن و راهکارهـای علمی یقینـًا امـکان پذیـر خواهـد بود.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس رونـق کشـاورزی را ضامـن امنیـت 
غذایـی و اشـتغال زایـی دانسـت و تأکیـد کـرد: همـه برنامه ها و ارائـه گزارش 
از اقدامـات اثربخـش در حـوزه کشـاورزی اسـتان باید پیوسـت اشـتغال داشـته 
باشـد و تعـداد افـرادی کـه در نتیجه ایـن اقدامات مشـغول به کار می شـوند به 
صـورت مشـخص اعـالم شـود. وی بـا بیان ایـن که تاکنـون جهاد کشـاورزی 
بـه مباحـث کاشـت، داشـت و برداشـت پرداختـه اسـت، عنـوان کرد: امـا امروز 
بایـد بـه سـمت تکمیـل فرآینـد تولیـد بـا توجه بـه امـوری همچون فـرآوری، 
بازاریابـی، فـروش و سـرمایه گـذاری برویـم. رحیمی ادامـه داد: تکمیـل فرآیند 
تولیـد در بخـش کشـاورزی نتیجـه بخـش بوده و مشـکالت موجـود را کاهش 

داد. خواهد 
اسـتاندار فـارس در بخـش دیگری از سـخنان خود بـر لزوم توجه بـه اقدامات و 
خدماتـی کـه دولـت انجـام داده در کنـار بیان مشـکالت تأکید کـرد و گفت: در 
شـرایط کنونـی دولت از سـوی بعضی از افـراد که تریبونی در اختیـار دارند مورد 
هجمـه قـرار گرفتـه و بـه عنـوان مقصر شـرایط اقتصـادی معرفی می شـود در 
حالـی کـه بیان هـر گونـه قضاوتی باید بر اسـاس شـناخت و آگاهـی از اقتصاد 

کالن کشـور باشد.
وی افـزود: آنچـه امـروز سـبب تحمیـل فشـارهای بین المللـی به ایران شـده، 
ایسـتادگی بـر آرمان هـا و اهـداف بـه حـق نظـام جمهـوری اسـالمی و مـردم 

اسـت؛ بنابرایـن مقصـر جلـوه دادن دولـت اقدامـی دور از انصـاف بوده و سـبب 
ترویـج ناامیـدی در جامعـه خواهد شـد.

رئیـس شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه تنـش در بـازار فروش 
بعضـی از اقـالم اساسـی همچـون گوشـت، آرد و شـکر از اقدامـات اثـر بخش 
دولـت در زمینـه تنظـم ایـن بـازار خبـر داد و از همـه متولیـان امر خواسـت به 

گونـه ای عمـل کننـد کـه توزیـع ایـن اقالم بـه درسـتی انجام شـود.
اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه میـوه مـورد نیاز ایـام عیـد نیز به 
منظـور تنظیـم بـازار تهیه شـده اسـت، تأکید کـرد: در ایـام باقی مانده امسـال 
نظـارت الزم بـر توزیـع درسـت ایـن میوه ها بـه ویژه در نقـاط کمتـر برخوردار 
و محـروم بـا دقـت انجـام شـود. وی بـا اشـاره به ایـن کـه تعاونی هـای تولید 
در حـوزه کشـاورزی از ابتـدا بـا رویکـرد برنامـه محـور و جلـب مشـارکت های 
مردمـی راه انـدازی شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: نبایـد بـا دولتی کـردن امور 
تنهـا  بایـد  دولتـی  بخـش  بلکـه  بکاهیـم  آن هـا  کارایـی  از  تعاونی هـا  ایـن 

مسـاعدت هایی در تصمیـم گیری هـا بـه ایـن تعاونی هـا ارائـه دهـد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس تأکیـد کـرد: امـروز دولتی هـا بایـد به 

سـمت سـرمایه گـذار و افزایـش مشـارکت مـردم بروند.
رحیمی همچنیـن بـه تصویـب ۱7۰ میلیـارد تومـان اعتبـار بـه منظـور امهـال 
تسـهیالت کشـاورزان در اسـتان فارس اشـاره کـرد و از تخصیـص بیش از 7۰ 

میلیـارد تومـان در قالـب 6۰هـزار و 7۰۰ فقـره از ایـن اعتبـارات خبـر داد.
اسـتاندار فـارس از فرمانـداران، مدیـران بانک هـا و کمیته هـای شهرسـتانی 
خواسـت تسـریع در رونـد جـذب و پرداخـت ایـن اعتبـارات را پی گیـری کنند.

وی همچنیـن بـه تـوان علمی موجـود در اسـتان فارس، بـر لزوم تدوین نقشـه 
راه علمی کشـاورزی در فـارس تأکیـد کرد.

امـروز گریبـان گیـر  از شـرایط سـختی کـه  رحیمی خاطرنشـان کـرد: گـذر 
معیشـت کشـاورزان شـده اسـت بـا همدلی و هـم افزایـی، بهره گیـری از توان 
بخـش  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  همچنیـن  و  نخبـگان  و  علمی کارشناسـان 

خصوصـی امـکان پذیـر خواهـد بـود.
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سـال  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  بخـش  نمونه هـای  از  تجلیـل  مراسـم 
زراعـی ۹7-۹6 بـا حضـور رحیمی اسـتاندار فـارس، رحمانـی معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس و هیئـت همـراه، مویـدی 
معـاون سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و رئیـس موسسـه 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، جمعـی از نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای 
اسـالمی، قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حـاج آقـا 
قائمی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، صبوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی، پژمـان معـاون 
بهبـود تولیـدات گیاهـی، جزایری معـاون تولیدات دامـی، کیانی معاون توسـعه 
مدیریـت و منابـع، جمعـی از مدیران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
تابعـه  ادارات  و  از مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها  فـارس و جمعـی 

شـد. برگزاری 
امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان  بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ایـن مراسـم گفـت: در 7۹ رشـته نمونـه 
اسـتانی داریـم و ۱۰ نفـر از ایـن افـراد نخبه هـای کشـاورزی کشـور هسـتند 
کـه ایـن تعـداد برتـر ملـی از رکوردهایـی اسـت که اسـتان فارس طی سـالیان 
متوالی کسـب کرده و نشـان دهنده توانمندی کشـاورزان اسـتان در اسـتفاده از 

ظرفیت هـا و بهـره بـرداری صحیـح از علـم اسـت.
وی بـا بیـان این که کشـاورزان برتر به عنوان پرچم داران خواسـتن و توانسـتن 
و قهرمانـان هسـتند، یادآورشـد: شناسـاندن قابلیت هـا و ظرفیت های بی شـمار 
بخـش کشـاورزی اسـتان به منظـور افزایش اشـتغال و رونق در اقتصـاد، ایجاد 
انگیـزه و رقابـت سـالم میان شـاغالن بخش کشـاورزی، ارج نهـادن به تالش 
روسـتاییان و تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی از اهـداف برگـزاری همایـش 

تجلیـل از برترین هـای بخش کشـاورزی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان مشـکالت روسـتاییان، فراهـم نمودن زمینـه تبادل 
تجربیـات و معرفـی الگوهـای عملـی و قابـل اعتمـاد بـه منظـور الگو بـرداری 
سـایر بهره بـرداران حـوزه کشـاورزی را از دیگـر اهـداف برگزاری ایـن همایش 

دانسـت و خاطر نشـان کـرد: انتظار می رود کشـاورزان پیشـرو به عنـوان مروج 
اطالعـات، دانـش و توانمنـدی خـود را به سـایرین انتقـال دهند.

وی بـا بیـان ایـن کـه افزایـش عملکـرد تنهـا یکـی از شـاخص ها در انتخـاب 
برترین هـا اسـت، تصریـح کـرد: عـالوه بـر آن اسـتراتژیک بـودن محصـول از 
نظـر تأمیـن امنیـت غذایـی، صادراتـی و ارز آوری، اهمیت رشـته از نظـر تولید 
پایـدار، حفـظ محیط زیسـت، جایـگاه رشـته در طـرح محـوری وزارت جهـاد 

کشـاورزی از دیگـر شـاخص ها اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اهمیـت رشـته از جهـت بهـره وری عوامـل محـدود کننده 
تولیـد نظیـر آب، توجه به مشـارکت در عرصه هـای مختلف تولیـد، بهره برداری 
و بخـش ترویجـی، ایجـاد ارزش افـزوده در بخـش کشـاورزی و جلوگیـری از 

ضایعـات از دیگـر پارامترهـا در انتخـاب نمونه ها برشـمرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه این کـه در 4۰ 
سـالگی انقـالب، تحریم هـای ظالمانـه گسـترده تر شـده اسـت، افـزود: بـرای 
تبدیـل کـردن تهدیدهـا بـه فرصـت بایـد بـر تعامـل، وحـدت و هم افزایـی 

بر گزاری سی و سومین دوره معرفی نمونه های کشاورزی فارس

رونمایی از تمبر سی و سومین دوره معرفی نمونه های کشاورزی فارس و اپلیکیشن مزرعه برای اولین بار در کشور

استاندار فارس در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه استان:
بیانیه گام دوم باید به برنامه عملیاتی تبدیل شود

کشاورزی دانش بنیان و نیروی انسانی آموزش دیده عامل حفظ کشاورزی فارس است

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی:
تولیدکنندگان پیشرو، کشاورزی دانش بنیان را سرلوحه قرار دادند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
به کارگیری علم و فن آوری و افزایش بهره وری از اصلی ترین برنامه های جهاد کشاورزی است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس:
عامل به تفکر مقام عظمای والیت باشید
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تکیـه داشـت و کار و تـالش بـر پایـه خالقیـت و نـوآوری و بـا اسـتفاده از 
تکنولوژی هـای روز و بـر پایـه دانـش را سـرلوحه قـرار داد.

وی افـزود: صرفه جویـی در هزینه هـا، حـذف فرآیندهـای زائـد و کـم کـردن 
هزینـه تمـام شـده از جملـه برنامه هایـی اسـت کـه می توانـد یاری دهنـده 

افزایـش بهـره وری باشـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه این که نسـخه 
شـفا بخشـی کـه برای تبدیـل تهدیدها به فرصت وجـود دارد، اقتصـاد مقاومتی 
اسـت، درون زایـي، مـردم بنیـان و دانش بنیـان بـودن را از رویکردهـاي اصلـي 
اقتصـاد مقاومتـي دانسـت و یـادآور شـد: امـروز بایـد به نیمـه خالي لیـوان و به 

ظرفیت هـای مغفـول در زنجیـره تولید نگریسـته شـود.
وی بـا بیـان این که بـه کارگیری علم و فنـاوری و افزایش بهـره وری از جمله 
اصلی تریـن برنامه هـای جهاد کشـاورزی اسـت، تأکیدکـرد: بهره بـرداران برتر 
بـا بهره گیـری مطلوب تـر از منابـع در اختیـار و بـه کارگیـری علـم و دانـش 
توانسـتند بـه رکوردهایـی دسـت پیـدا کننـد کـه اگـر بتوانیـم به طور متوسـط 
به نصف آن دسـت یابیم، تحول شـگرفی در کشـاورزی اسـتان رخ خواهد داد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فـارس در بخـش دیگری از سـخنان 
خـود گفـت: ایـن اسـتان 8/7 درصـد ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده و دارای رتبـه اول محصـوالت باغبانـی، رتبـه دوم 
محصـوالت زراعـی، رتبه چهارم محصوالت دامی و رتبه ششـم حوزه شـیالتی 
در بیـن اسـتان های غیر سـاحلی اسـت و در کالن با ۱۰/۵ میلیـون تن تولیدات 

رتبـه دوم تولیدکشـور را بـه خـود اختصاص داده اسـت .
از  افـزوده ،  ارزش  و  اشـتغال  ایجـاد  دلیـل  بـه  تبدیلـی  صنایـع  افـزود:  وی 
اسـتراتژی های اساسـی مـا بـوده و فـارس بـا 6۳2 واحـد صنایع تبدیلـی دارای 
مجـوز جهـاد کشـاورزی و همیـن تعـداد واحـد صنایـع دارای مجـوز سـازمان 
صمـت، رتبـه دوم بـه لحـاظ تعـداد واحـد و جذب مـاده خـام را در کشـور دارد.

قاسـمی تصریح کـرد: اصلی تریـن اسـتراتژی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، 
بهبـود بهـره وری آب بـا توسـعه سـامانه های نویـن آبیـاری، همچنیـن توسـعه 
گلخانـه و پوشـش سـایبان، توسـعه کشـت دانه هـای روغنـی تـا رسـیدن بـه 
خوداتکایـی، توسـعه کاشـت گیاهان دارویی بـه دلیل ارزش افزوده باال، توسـعه 
و تحقـق بخشـی بـه بذور و نهـال با توجه به ایـن که حدود 4۰ درصـد از تولید 
را بـذور و نهـال توجیـه می کنـد، تقویـت مکانیزاسـیون، اجرای گام هـای بعدی 
نظـام نویـن ترویـج به عنوان روشـی بـرای توانمندسـازی بهره برداران، توسـعه 

صنایـع فـرآوری و توسـعه صندوق هـای حمایتی اسـت.
در ادامه این مراسـم حجت االسـالم و المسـلمین سـید محسـن قائمی مسـئول 
حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه "بیانیـه گام دوم انقـالب" مقام عظمـای والیت گفت: همگـی باید عامل به 

این اندیشـه و تفکر واال باشـیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه چهلمین هـا یعنـی بلوغ فکـری، عقلـی و رشـدی، یادآور 
شـد: بـه حمـداهلل ما شـاهد چهلمیـن سـالگرد پیروزی نظـام مقـدس جمهوری 

اسالمی هسـتیم.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم 
سرگذشـت چهـل سـاله انقـالب، را بیـان کردنـد و ایـن کـه بعـد از پیـروزی 
انقـالب همـه چیـز علیـه مـا بـود، یـک انقـالب نوپایـی کـه نمونـه نداشـت و 
جمهوریـت و اسـالمیت اولیـن تجربـه بـود و ابتـدای انقـالب چالش هایـی بود 
کـه مـا با بسـتن سـفارت اسـرائیل و آمریـکا حداقل دسـت آن ها را بر مسـائل 
خودمـان کوتـاه کنیـم ولـی امـروز چالـش آن هـا ایـن اسـت کـه مـا در حیاط 

خلـوت اسـرائیل و آمریـکا حضـور پیـدا کرده ایـم.
حجت االسـالم و المسـلمین قائمی گفت: رهبر معظم جمهوری اسـالمی ایران 
در بخـش دیگـری از منویـات خـود جمعیت ۳6 میلیـون نفری با رده سـنی ۱۵ 

تـا 4۰ سـالگی را از ظرفیت هـای بسـیار قابـل کشـور دانسـتند، چـرا کـه رده 
سـنی زمـان کار و پویایـی اسـت و همچنیـن دیگر ظرفیـت کشـور ۱4 میلیون 
نفـر جمعیتـی اسـت کـه بـا تحصیـالت عالـی در این نظام مشـغول بـه خدمت 
هسـتند و ایشـان از دیگـر ظرفیت هـای ایـران را دارا بـودن 7 درصـد از ذخایـر 

معدنـی دنیـا دانسـتند، در حالـی که یـک درصد جمعیـت دنیا را داراسـت.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای عظیـم کشـاورزی اسـتان فـارس، افـزود: همایـش 
امـروز کـه بـه افتخـار فعـاالن و نمونه هـای بخـش کشـاورزی برگـزار شـده، 
اثبـات فرمایـش مقام عظمای والیت اسـت کـه فرمودند: یکـی از ظرفیت های 
بـزرگ نظـام مقدس جمهوری اسـالمی و کشـور عزیزمـان حاصل خیزی زمین 

و تنـوع محصـوالت کشـاورزی چـه در زمینه هـای زراعـی و باغی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت فـراوان دانـش و علـم در اسـالم، تصریح کـرد: مقام 
معظـم رهبـری اشـاره فرمودنـد که دانـش پژوهی نشـان دهنده عـزت و قدرت 
کشـور اسـت کـه بایـد سـرلوحه کار قرار بگیـرد، همچنیـن ارزش هـای معنوی 

مثـل اخـالص، ایثـار، تـوکل، ایمان در خـود و جامعه گسـترش پیـدا کند.
حجـت االسـالم و المسـلمین قائمی بـا تأکید بـر منویات مقام عظمـای والیت 
مبنـی بـر ایـن کـه اقتصـاد هـدف جامعـه اسالمی نیسـت امـا وسـیله ای برای 
رسـیدن بـه هـدف اسـت، بیـان داشـت: این مطالـب، نـکات ظریفی اسـت که 

علمـای اقتصـاد و دیـن بایـد در ایـن مورد بحـث کنند.
وی افـزود: حضـرت آقـا دالیـل عـدم موفقیـت مـا در اقتصـاد را تکیـه بر نفت 
و همچنیـن دولتـی بـودن بخش هایـی کـه در حیطـه وظایـف دولـت نیسـت 
برشـمردند و راه بـرون رفـت از بحـث اقتصادی را تکیـه بر جوانـان و اعتقاد به 

توانمندی هـای داخـل دانسـتند.
ایـن مقـام مسـئول تأکیـد کـرد: بنـا بـر فرمایشـات مقـام عظمـای والیـت، 
اسـتقالل ملـی بـه معنـای آزادی ملـت از زورگویـی سـلطه گران جهـان اسـت 
ولـی نبایـد بـه معنای زندانی کردن سیاسـت و اقتصاد کشـور در میـان مرزهای 
خـود باشـد و آزادی اجتماعـی بـه معنـای حـق تصمیم گیـری، عمل کـردن و 
اندیشـیدن بـرای افـراد جامعـه اسـت، افراد بایـد در اندیشـیدن آزاد باشـند ولی 

نبایـد در تقابـل بـا اخـالق، قانـون، ارزش هـای الهـی و حقـوق مردم باشـند.
وی تصریـح کـرد: امیـدوارم خـدای تبـارک و تعالی بـه همه ما توفیـق عمل به 

احـکام نورانی اسـالم را عطـا فرماید و بـه این بیانیـه نیزعمل کنیم.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در پایـان از اسـتاندار فرهیختـه فـارس و نماینـدگان مـردم در مجلس شـورای 
اسالمی خواسـت تـا بـه منظـور کمـک بـه خدمتگـزاران بخـش کشـاورزی در 
رابطـه بـا اجرایـی شـدن فصل دهـم قانـون مدیریت خدمـات کشـوری عنایت 

ویژه داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن مراسـم علـی اکبـر مویدی معـاون سـازمان تحقیقـات، آموزش 
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و ترویـج وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: ایـن کـه نمونه های برتر کشـاورزی 
در اسـتان فـارس توانسـته انـد بیـش از سـه الـی پنـج برابـر نسـبت به سـایر 
بهره بـرداران محصـول برداشـت کننـد بیانگـر ایـن اسـت کـه از کشـاورزی 

دانـش بنیـان اسـتفاده مفیـد کـرده اند.
بـه سـمت  ملـزم هسـتند کـه  بهره بـرداران بخـش کشـاورزی  افـزود:  وی 

بنیـان قـدم بردارنـد. کشـاورزی دانـش 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: فراگیـری دانش هـای مرتبط با کشـاورزی، 
اسـتفاده از نـوآوری و تولیـد محصـول مبتنـی بـر دانـش، گام های کشـاورزی 

دانـش بنیان اسـت.
وی بیـان داشـت: بـا توجـه بـه شـعار کشـاورزی دانش بنیـان- رونـق اقتصاد 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  می تـوان  مقاومتـی 

اسـت. کشـاورزی  جهـاد  برنامه هـای  از  یکـی  دانش بنیـان  کشـاورزی 

مویـدی تأکیـد کـرد: طـی 4 دهـه که از انقالب گذشـته اسـت رشـد خوبی در 
شـاخص های کشـاورزی داشـته ایم و از تولیـد 26 میلیـون تـن در سـال بـه 

۱26 میلیـون تـن محصـوالت کشـاورزی رسـیده ایم.
در ادامـه ایـن مراسـم عنایت اله رحیمی اسـتاندار فـارس گفت: بیانیـه گام دوم 
انقـالب بایـد بـه برنامه عملیاتی تبدیل شـده و بـه عنوان دسـتور کار در اختیار 

بخـش خصوصی و دسـتگاه های اجرایی قـرار گیرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه بیانیـه گام دوم انقالب باید بـه عنوان یـک راهبرد مورد 
توجـه مدیـران قـرار داشـته باشـد، اظهـار داشـت: بایـد بـر اسـاس ایـن بیانیه 
بـرای تمـدن سـازی در آینـده فعالیت کنیـم؛ چرا که اسـتقرار نظـام جمهوری 
اسـالمی صورت گرفتـه اسـت و بایـد بـه اهـداف متعالی نظـام و انقـالب نائل 

شویم.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه در بیانیـه گام 
از  اسـتفاده  بنیـان،  دانـش  اقتصـاد  همچـون  موضوعاتـی  بـه  انقـالب  دوم 
نیروهـای جـوان، اسـتفاده از علـم و دانـش، توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود 
و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای موجود اشـاره شـده اسـت، افزود: شناسـایی 
توانمندی هـای نهفتـه و و ارائـه برنامـه بـرای اسـتفاده از ایـن توانمندی هـا 

موجـب حرکـت جـدی کشـور بـه سـمت تمـدن سـازی خواهـد شـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان این کـه یکـی از بخش های 
اساسـی کشـور، اقتصاد کشـاورزی اسـت که از جملـه بخش های مولـد و پایه 
اقتصـاد و تأمیـن کننده نیازهای اساسـی کشـور در زمینه مواد غذایی به شـمار 
مـی رود، افـزود: در اسـتان فـارس پایـه فعالیت هـا، بخـش کشـاورزی اسـت؛ 
هرچنـد در یـک دهـه اخیـر بر اثـر قهر طبیعـت، کشـاورزی دچار آسـیب های 

جـدی شـده و کشـاورزان از موضوع خشکسـالی متضرر شـده اند.
اسـتاندار فـارس تصریـح کـرد: بـا اسـتفاده از کشـاورزی دانش بنیـان، نیروی 

انسـانی مجـرب، آمـوزش دیـده و تحصیـل کـرده و دارای علـم روز، علی رغم 
تنگناهـای موجـود و کمبـود آب، بـاز هـم می توانیم رتبـه دوم کشـور در تولید 

محصوالت کشـاورزی را داشـته باشـیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه کشـاورزان موفق بـه دنبال نـان بخـور و نمیر نیسـتند، 
ادامـه داد: آن هـا همـواره نگاهـی بـه پیـش رو دارنـد و بـرای افزایـش میزان 

برداشـت خـود در آینـده برنامـه مشـخص را در پیـش می گیرنـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه ایـن کـه کشـاورزان موفـق کاشـت محصـول را پایـان 
فرآینـد پیـش از برداشـت نمی داننـد بلکـه آن را فرآینـدی مسـتمر تا رسـیدن 
بـه دسـت مصـرف کننـده و کسـب رضایـت مشـتری بـه شـمار می آورنـد، 
افـزود: تیمـار و نگهـداری روزانـه بالفاصلـه پـس از کاشـت محصـول آغـاز 
می گـردد و بی توجهـی بـه ایـن نکته بسـیار مهم می توانـد باعـث از بین رفتن 

تمامی زحمـات چنـد ماهـه و چنـد سـاله کشـاورزان شـود.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا تأکید بر ایـن که کاشـت محصول 
ابتـدای کار اسـت و فعالیـت واقعـی از اینجـا به بعد آغاز شـده و ادامـه می یابد، 
اظهـار داشـت: کشـاورزان باید بـه جای پرداختـن به حواشـی و کارهای فرعی 
اصـل کار را درسـت انجـام دهنـد؛ همـواره ابتـدا بخش اصلـی کار را بـه اتمام 

رسـانده و سـپس به بخش هـای فرعی کار برسـید.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه کشـاورزان و بهـره بـرداران موفـق به خـرد جمعی 
توجـه می کننـد و از تجربـه افـرادی کـه از اقتصـاد کشـاورزی معیشـتی بـه 
سـوی اقتصـاد کشـاورزی مـدرن و صنعتـی حرکـت کرده انـد بهـره می برند، 
افـزود: امـروزه بـا اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجـازی و حقیقـی امکان 
اشـتراک افـکار و تجربیـات بیـش از پیـش فراهـم شـده اسـت و می تـوان 

ریسـک عملیـات کشـاورزی را بـه مقـدار قابـل توجهـی کـم کرد.
اسـتاندار فـارس بـا بیان این کـه به کارگیری و مشـارکت بهره بـرداری بخش 
کشـاورزان در امـور تصـدی گـری موضوعـات بخـش کشـاورزی و اجرایـی 
کـردن سیاسـت های اصـل 44 قانـون اساسـی از جملـه مسـائل مـورد توجـه 
در بهبـود وضعیـت کشـاورزی اسـتان اسـت، ادامـه داد: کاهـش مداخله دولت 
و واگـذاری امـور بـه بخـش غیردولتـی، کاهـش هزینه هـای دولـت موضـوع 
سـند چشـم انداز بیسـت سـاله، ایجـاد شـرایط مناسـب سیاسـت گـذاری و 
برنامـه ریـزی و نظـارت دولـت در اعمـال حاکمیـت از دیگر مواردی اسـت که 

می توانـد در رفـع مشـکالت ایـن بخـش موثر باشـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه ایـن که کشـاورزان موفـق افـرادی ریسـک پذیر و با فهم 
اقتصـادی باالیـی هسـتند، ادامـه داد: آمـوزش ایـن افـراد بـا هـدف اقتصادی 
کـردن تولیـد و بـاال بـردن ارزش افـزوده محصـوالت صـورت می گیـرد کـه 

افزایـش بهـره وری را در بخش کشـاورزی داشـته باشـیم.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن کـه بـرای رسـیدن به 
اهـداف افزایـش بهـره وری بایـد بـه سـه بعـد اصلـی بهـره وری در بخـش 
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کشـاورزی توجـه کنیـم، اظهارداشـت: بهره وری سـرمایه، بهـره وری نیروی 
انسـانی و بهره وری منابع طبیعی کشـاورزی در این زمینه موثر هسـتند و در 
ایـن میـان اساسـی ترین مبحث مربوط بـه نیروی انسـانی و سـرمایه گذاری 
روی آمـوزش ایـن نیـرو اسـت؛ چـرا کـه رمـز موفقیـت اکثـر کشـورهای 
پیشـرفته در بخـش مزبـور مربـوط وابسـته بـه نیروی انسـانی کارآمـد و آگاه 

اسـت. جامعه 
وی افـزود: افزایـش آگاهـی شـاغالن کشـاورزی مسـتلزم آمـوزش درسـت و 

سیاسـت گـذاری دقیـق دولـت در اطـالع رسـانی بـه نیروی انسـانی اسـت.
اسـتاندار فـارس بـه اهمیـت ارتقـای شـاخص های نیـروی انسـانی در بخـش 
کشـاورزی و بهـره وری در زمینـه افزایـش راندمـان نهاده ها ماننـد آب، خاک، 

سـم و کـود اشـاره کرد و افـزود: اگر بهـره وری خود در آب، خاک، کود و سـم 
را افزایـش دهیـم در وسـعت کمتـر می توانیم محصول بیشـتری را تولید کنیم.

انتقـال موثـر دانـش فنـی از سـطح مراکـز  ایـن کـه  رحیمی بـا اشـاره بـه 
دانشـگاهی بـه سـطح مـزارع در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت، 
تصریـح کـرد: در دولـت تدبیـر و امید تالش هـای خوبی در ایـن زمینه صورت 
گرفتـه اسـت و آمادگـی پذیـرش دانش جدید از کانـال کشـاورزان نمونه باالتر 

اسـت؛ زیـرا زبـان کشـاورزان را بهتـر می داننـد و موثرتـر هسـتند.
در ایـن آئیـن از 7۹ بهره بـردار نمونـه اسـتان تجلیـل شـد، همچنیـن از تمبـر 
سـی و سـومین دوره همایـش انتخـاب و معرفـي نمونه هاي بخش کشـاورزي 

اسـتان فـارس کـه بـرای اولین بـار طراحی شـده بـود، رونمایی شـد.

در ایـن آئیـن از ۷۹ بهـره بـردار نمونـه اسـتان تجلیـل شـد، همچنیـن از تمبـر سـی و 
سـومین دوره همایـش انتخـاب و معرفـي نمونه هاي بخش کشـاورزي اسـتان فارس که 

بـرای اولیـن بـار طراحی شـده بـود، رونمایی شـد.
در ادامـه همایـش نـرم افـزار مزرعـه کـه بـا هـدف هدایـت، حمایـت و نظـارت برای 

اولیـن بـار در کشـور راه انـدازی شـده بـود، رونمایی شـد.

رونمایی از تمبر همایش معرفی نمونه های کشاورزی فارس و اپلیکیشن مزرعه 
برای اولین مرتبه در کشور
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دیدار نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران
با رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس

گرولـد بودکـر نماینـده فائو در کشـور ایران با رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس در شـیراز دیـدار کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، نماینـده فائو در ایـران از نتایج این نشسـت 
دسـتیابی بـه ایده هـای بسـیار خـوب در جهـت تدویـن برنامه هایش دانسـت و 
گفـت: بـه عنـوان مثال حفـظ پایداری تولیـد مرکبات بـه منظور تأمیـن امنیت 

غذایـی و تغذیـه سـالم از جملـه دیدگاه هـای حاصله بود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه مدت زمان کوتاهی اسـت کـه در ایـران فعالیت خود 
را آغـاز نمـوده و بـه منظـور اعمال سیاسـت های سـازمان خواربار و کشـاورزی 
ملـل متحـد )فائـو( باید احاطه کامـل به موضوعات داشـته باشـد، تصریح کرد: 
چارچـوب همـکاری بیـن المللـی فائو پـروژه محور اسـت و در حـال حاضر نیز 
پروژه هایـی از جملـه مدیریـت منابـع آب، بهبـود تولیـد دانه هـای روغنـی و 

آبزی پروری برای بهبود تولید ماهی قزل آال را در دست اجرا دارد. 
مدیریـت  زمینـه  در  را  پـروژه ای  جنگل هـا  سـازمان  بـا  مـا  افـزود:  بودکـر 
آبخیـزداری در حـال انجـام داریـم کـه هدف آن دیـد یکپارچه بـه کنترل آب و 
منابـع آبخیـزداری در ایـران اسـت تـا تغییر الگوی بـارش، سـیالب ها، تخریب 
و فرسـایش خـاک مدیریـت و کنتـرل شـود کـه ایـن پـروژه در حـال نـگارش 
اسـت و شـامل کنترل سـیالب، کنترل فرسـایش خـاک و کنتـرل رانش زمین 
می شـود. وی در ادامـه بـا اشـاره بـه پـروژه بهـره وری تولیـد گنـدم یـا پـروژه 
ایـران – سـیمیت، گفـت: ادامـه فعالیـت این پـروژه از این پس با عنـوان پروژه 

ایـران- فائـو و بـه مـدت ۵ سـال خواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول بـه تغییـرات اقتصـادی و ژئوپلتیکال جهانی اشـاره داشـت 
و یادآورشـد: ایـن تغییـرات باعـث شـد سـند پـروژه ایران - سـیمیت بـا هدف 
اطمینـان از پیشـرفت پـروژه در شـرایط فعلـی و تأمیـن امنیـت غذایـی و مواد 

مغذی در رژیم غذایی انسان ها بازخوانی شود.  
وی بـا بیـان ایـن کـه پـروژه ایـران - سـیمیت اصـالح نباتـات و کشـاورزی 
پـروژه  قالـب  جدیـد  برنامه ریـزی  در  افـزود:  می کنـد،  دنبـال  را  حفاظتـی 
ایـران سـیمیت ثابـت می مانـد و مـواردی شـامل سیاسـت  گذاری هـای کلـی 
کشـت بـه خصـوص بـا نـگاه بـه ترویـج، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، 

توانمندسـازی سـازندگان ماشـین آالت به نـژادی و حفاظتی به ایـن طرح اضافه 
می شود. 

نماینـده سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملل متحـد در ایـران در بخش دیگری 
از سـخنان خـود، بـا بیان این که اخذ تصمیمات کشـاورزان بسـیار هوشـمندانه 
اسـت، یـادآور شـد: تدویـن برنامه هـای کشـاورزی از سـوی ایـن سـازمان بـا 
در نظـر گرفتـن چالش هـا و ریسـک های پیـش رو انجـام می شـود چـرا کـه 
کشـاورزی با فرصت معیشـت مردم به طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم در ارتباط 

است.  
در ادامـه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، هدف از این نشسـت 
را معرفـی پتانسـیل ها و ظرفیت هـای ایـن اسـتان به عنـوان قطب کشـاورزی 
کشـور دانسـت و افـزود: در ایـن نشسـت اقداماتی کـه در تعامالت بیـن المللی 
امـکان انجامـش وجـود دارد ارائـه شـد و بـا توجـه بـه ایـن کـه نماینـده فائـو 
در مراحـل اولیـه کار قـرار دارد، ایـن نشسـت در تدویـن چارچـوب و تعامـالت 

راه گشا خواهد بود. 
محمـد مهـدی قاسـمی با اشـاره بـه ایـن کـه جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
یکـی از سـازمان های پیشـرو در بـه کار گیـری تکنولوژی هـای نویـن اسـت، 
افـزود: بـه عنـوان مثـال دفتـر فن آوری هـای نویـن ایـن سـازمان در سـایر 

سـازمان های کشـاورزی کشـور مشـابه نـدارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان ایـن که بـه کارگیری 
IT و ICT را در رأس فعالیت  هـای خـود قـرار داده ایـم، تصریح کرد: این اسـتان 
در ارائـه و بـه کارگیـری مکانیزاسـیون در کشـاورزی پیشـرو بـوده و از جملـه 
تکنولـوژی تسـطیح لیـرزی از ایـن اسـتان به سـایر اسـتان های کشـور انتقال 
داده شـده اسـت. وی افـزود: در تأمیـن محصـول سـالم و گواهـی شـده کـه 
بـا سـالمت مـردم در ارتبـاط هسـت اقدامـات و برنامه هایـی خوبـی در فارس 

صورت گرفته و آمادگی تبادل تجربه را داریم.  
قاسـمی تأکید کـرد: آمادگـی انجـام تعامـالت گسـترده ای بـا فائـو را داریـم و 
امیداوریـم در شـرایط فعلـی کشـور، از ظرفیـت فائـو در تأمین تجهیـزات برای 

اجـرای پروژه هـای مختلف اسـتفاده شـود.

بودکر: تدوین برنامه های کشاورزی فائو 
با در نظر گرفتن چالش ها و ریسک های پیش رو انجام می شود
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بـرای نخسـتین بـار همایـش روز مهنـدس بـا مشـارکت سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و 
سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری شـیراز در سـالن همایش شـورای شـهر 
بـا حضـور دانـش آموختـگان، فعـال و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن کـه نـگاه مهندسـی فقـط نتیجه گـرا نبوده 
بلکـه فرآینـد محـور اسـت، گفـت: مهندسـین از ایـن طریـق بـه نتیجـه مطلـوب 

می رسـند.
وی افزود: روز مهندس همه سـاله در راسـتای تجلیل از مهندسـانی برگزار می شـود 
کـه در شـرایط بحرانـی راه بـرون رفـت پیـدا می کننـد چـرا که مهندسـان شـرایط 
بحرانـی و چالش هـا را فرصـت می داننـد و بـن بسـتی برای آنـان در اقدامـات وجود 

ندارد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان این که شـرایط تعاملـی خوبی بیـن دانشـگاه، تحقیقات، 
دسـتگاه های اجرایـی و تشـکل های مهندسـی وجـود دارد، خاطـر نشـان کـرد: بـا 
نـگاه تشـریک مسـاعی و بهره گیـری از علـم و دانـش دانشـگاهیان و ظرفیت فارغ 

التحصیـالن کشـاورزی بـه دنبال تغییر کشـاورزی هسـتیم. 
وی کشـور ایران را سـومین کشـور از لحاظ تعداد مهندسـین دانسـت و بیان داشـت: 
ایـن امـر توجـه ویـژه ی ایرانیـان بـه پیشـرفت علـم، دانـش و تکنولـوژی را نشـان 
می دهـد. رئیـس جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این کـه فارس بـه یمن و 
برکـت تالش هـای افراد گذشـته توانسـته قطب کشـاورزی در کشـور باشـد، یادآور 
شـد: در واقـع از تأمیـن مایحتـاج خود گذشـته ایم و نه تنهـا صادرکننده بـرای دیگر 

اسـتان ها بلکـه بـرای دیگـر کشـورهای جهان نیز هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بایـد از دوران طبیعـت  محـوری بـه شـرایط تکنولـوژی 
و دانش محـوری حرکـت کنیـم، گفـت: بسـیاری از تکنولوژی هـا از جملـه تسـطیح 
لیـرزی، سـامانه هوشـمند آبیـاری بـا نـگاه فرآینـدی به آب از اسـتان فارس نشـأت 
گرفتـه و بایـد بدانیـم کـه بـا اسـتفاده از دانـش منطبـق بـر طبیعـت ، می توانیـم از 
چالش هـا گـذر کنیم. قاسـمی تصریح کرد: سـازمان جهاد کشـاورزی علمـی، فنی و 
مهندسـی کـردن کشـاورزی را سـرلوحه خود قـرار داده و اجـرای نظام نویـن ترویج 

گـواه این مسـئله اسـت.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: مشـکالت بـازار و بازاررسـانی، کم آبـی، ضرورت توسـعه 
بخـش  مشـکالت  جملـه  از  دامـی،  تولیـدات  در  موجـود  چالش هـای  و  گلخانـه 

کشـاورزی بـوده کـه بـا تکیـه بـر علـم و دانـش قابـل حـل اسـت.

قاسـمی با بیـان ایـن کـه افزایـش 4۵ درصـدی در محصـوالت کشـاورزی مرهون 
مهندسـی ژنتیـک اسـت، یادآورشـد: بـا اسـتفاده از تکنولـوژی و مهندسـی ژنتیـک 

می تـوان بـر چالش هـا فائـق آمـد و چندیـن برابـر تولیـد فعلی داشـته باشـیم.
وی گفـت: اسـتان فـارس بیش از یک میلیون هکتار سـطح زیر کشـت دارد و افزود: 
بـا اسـتفاده از علم مهندسـین کشـاورزی بـه دنبال تولیـد محصوالت اسـتاندارد و با 
کیفیـت باال هسـتیم کـه این اقـدام نیازمنـد همراهی همـه دسـتگاه های ذی مدخل 

از جمله اداره کل اسـتاندارد، علوم پزشـکی و...اسـت .
قاسـمی با اشـاره بـه ایـن که بـه دنبـال افزایش بهـره وری تولید هسـتیم کـه بدون 
حضـور مهندسـین در مزرعـه اتفـاق نمی افتـد، تصریـح کـرد: باهـدف ایجـاد تحول 
در بخـش کشـاورزی بایـد بسـته کارآفرینـی از طرف سـازمان نظام مهندسـی تهیه 
شـود. رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس هدف از تهیه بسـته کارآفرینی عالوه 
بـر بهره گیـری از ظرفیـت فـارغ التحصیـالن در رشـته های مختلـف و ایجـاد زمینه 
اشـتغال، افزایـش بهـره وری تولیـد، کاهـش هزینـه تمـام شـده محصـول، ارتقـای 
کمـی و کیفـی محصوالت تولیـدی و تولید محصول اسـتاندارد را برشـمرد و از همه 

افـراد صاحـب نظـر در تهیه این بسـته دعـوت کرد. 
در ادامـه ایـن همایش محسـن عدالت رئیس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز 
گفـت: طبقه بنـدی که بـر مبنای میزان بیکاری و اشـتغال در 24 رشـته دانشـگاهی 
صـورت پذیرفتـه رشـته کشـاورزی در جایـگاه هفتـم قـرار گرفتـه اسـت و نشـان 
می دهـد بسـیاری از رشـته ها نسـبت بـه کشـاورزی در وضعیـت نامطلـوب تـری 

قـرار گرفتـه اند.
در ادامـه ایـن همایش حسـین رئیسـی رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس ضمـن تبریک فـرا رسـیدن روز مهنـدس، مهندس را 
مفهـوم خالقیـت، آفرینـش، سـاختن، پایـداري و پویایي، راهي دانسـت که بشـر به 

اتـکاي دانـش، بـراي توسـعه و تکامل در پیـش گرفت.
وی بـه ایجـاد ۵۰۰ فرصـت شـغلي براي اعضـاي این سـازمان در اسـتان از ابتداي 
امسـال تاکنـون اشـاره و گفـت: سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی هدایـت کننده 
و آمـوزش دهنـده کارشناسـان و فـارغ  التحصیـالن دانشـگاهي اسـت کـه طـي 
سـال هاي اخیر توانسـته اسـت در راسـتاي مهارت محـوري اعضا، 2۰ هـزار نفر روز 

دوره های آموزشي برگزار کند. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه صـدور 2۵۰۰ پروانـه اشـتغال و 2۱۰۰ پروانـه رتبه 
بنـدي حقیقـي و حقوقـي توسـط ایـن سـازمان طـي سـال هاي اخیـر، خاطرنشـان 
کـرد: از ابتداي امسـال تاکنـون 42۰ پروانه اشـتغال حقیقي و حقوقـي و ۱۱۰ پروانه 

صالحیـت رتبـه بنـدي اعضا صادر شـده اسـت .
شـایان ذکر اسـت که در این مراسـم ضمن رو نمایی از تمبر همایش و دستاوردهای 
مهندسـی کشـاورزی، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت شـیراز از منتخبیـن در حوزه 

کشـاورزی تجلیل بـه عمل آمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

نگاه مهندسی فقط نتیجه گرا نبوده بلکه فرآیند محور است
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تالش هـا بـرای رصـد و تنظیـم بازار در راسـتای 
رفع مشـکالت معیشـتی مردم باید تقویت شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت : افزایـش 
تقاضـا بـرای برنـج در اوقاتی از سـال در اسـتان 
و همچنیـن در کشـور موجـب می گـردد کـه بـا 
افزایـش قیمـت ایـن کاال مواجـه باشـیم کـه در 
همیـن راسـتا بـه جهـت تنظیـم بـازار و ثابـت 
برنـج  توزیـع  بـه  اقـدام  قیمـت  داشـتن  نگـه 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی، شـرکت غله 

بازرگانـی می گـردد. و خدمـات 
وی افـزود: در سـال جـاری توزیـع انـواع برنـج 
میـزان  بـه  تایلنـدی  و  قبیـل هنـدی ۱۱2۱  از 
بیـش از ۵ هـزار تـن در دسـتور کار قـرار گرفته 
و توسـط تعاونی هـا و فروشـگاه های زنجیره ای 
بیـن مـردم توزیـع شـده اسـت کـه بـا توجـه به 
افزایـش  همچنیـن  و  نـوروزی  مسـافرین  ورود 
تقاضـا حـدود 8۰۰ تن برنج در دسـتور کار توزیع 
قـرار گرفتـه و بیـش از 2۰۰ تـن از آن در ایـام 
پایانـی توزیـع و مابقـی آمـاده توزیـع و ارائـه به 

شـهروندان عزیـز می باشـد.

ایـن مقام مسـئول بـا بیان ایـن مطلب کـه اجرا 
و پایـش طـرح تنظیـم بـازار، نظـارت بـر تامین، 
توزیـع و عرضه گوشـت، مـرغ، سـیب و پرتقال، 
ادامـه دارد، خاطـر نشـان کـرد: نظـارت و کنترل 
سـازهاي  و  سـاخت  و  اراضـي  کاربـري  تغییـر 
غیرمجـاز، پایـش آفـات و امـراض به ویژه سـن 
گنـدم، سـرخرطومي خرمـا و ملـخ، آماده سـازي 
نـاوگان برداشـت غـالت و کلزا، کنتـرل و پایش 
فرآینـد تامیـن و توزیـع کنجالـه سـویا و سـایر 

و اطالع رسـانی می شـود. نهاده هـا رصـد 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
میـوه  بـرای  تقاضـا  افزایـش  داشـت:  بیـان 
خصوصـًا در ایـام پایانـی سـال کـه مصـادف بـا 
نـوروز می باشـد موجـب می گـردد کـه قیمـت 
بعضـی از اقـالم میـوه از قبیـل سـیب و پرتقـال 
کـه در سـبد پذیرایی خانوار می باشـد بـا افزایش 
قیمـت روبـرو گردد که در همین راسـتا سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اقـدام به خرید و ذخیره سـازی 
و توزیـع میـوه در ایام پایانی سـال نموده اسـت.
 وی تصریـح کرد: در سـال جاری مقـدار ۳ هزار 
تـن سـیب و همچنیـن ۳ هـزار تـن پرتقـال که 
بیشـتر از تولیـدات اسـتان می باشـد تهیـه و بـا 
بهتریـن کیفیـت آمـاده توزیـع در بیـش از ۱۰۰ 
واحـد صنفـی و همچنیـن قریـب بـه 4۰ بازارچه 
سـازمان میادیـن و چندیـن تعاونـی مصـرف و 

فروشـگاه بـزرگ و زنجیـره ای می باشـد.
سـال  پایانـی  ایـام  در  داشـت:  قاسـمی اظهار 
بیـش از 2 هـزار تن سـیب و 2 هـزار تن پرتقال 
بیـن مـردم شـریف اسـتان و مسـافرین عزیـز 
نـوروزی تقسـیم و ایـن روند تا پایـان تعطیالت 

نـوروزی و ایـام سـیزدهم ادامـه خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشـت: یکـی دیگر 
از اقـالم توزیعـی در ایـام پایانی سـال بـا توجه 
بـه افزایـش تقاضـا کـه باعـث افزایـش قیمت 
آن می گـردد، شـکر می باشـد کـه بـا توجـه به 
سیاسـت های کاری مدیریـت توسـعه بازرگانـی 
جهـت تنظیـم بـازار ایـن محصـوالت اقـدام به 
توزیـع نمـوده و در همیـن راسـتا مقـدار ۳۵۰۰ 
تـن شـکر توزیـع گردیـده اسـت کـه 8۰۰ تـن 
بـه اصنـاف ۱2 هزار تـن به خانـوار و ۱۵۰۰ تن 

صنعـت اختصـاص داده شـده اسـت .
جهـاد  سـازمان  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
کشـاورزی بـا همکاری شـرکت پشـتیبانی امور 
دام بیـش از 6۰۰ تـن مـرغ گـرم بـه قیمـت 
۱۱۵۰۰ تومـان بیـن مـردم عزیـز شـیراز را در 
بازارچه هـای سـازمان میادیـن و تعاونی هـای 
بـزرگ و زنجیـره ای  ادارات و فروشـگاه های 

توزیـع نمـود.
 رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی تأکیـد کرد: 
بیـش از ۱۰۰ تـن مـرغ منجمـد نیـز در دسـتور 
کار توزیـع قـرار گرفتـه و بین شـهروندان عزیز 
توزیـع شـده اسـت کـه در مجمـوع می تـوان 
بـا قاطعیـت عنـوان نمـود کـه تـا حدود بسـیار 
زیـادی از ایجـاد تنش در بـازار و افزایش قیمت 

ایـن محصـوالت در ایـن ایـام گردید.
جهـاد  سـازمان  داشـت:  بیـان  پایـان  در  وی 
کشـاورزی آمادگـی کامـل جهـت ادامـه توزیـع 
اقـالم ذکـر شـده را تا پایـان تعطیالت داشـته و 
مردم عزیز اسـتان نبایسـتی کوچکتریـن نگرانی 

در ایـن مـورد را داشـته باشـند. 

قاسمی : تالش ها برای رصد و تنظیم بازار
در راستای رفع مشکالت معیشتی مردم باید تقویت شود
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هشـتمین نشسـت منطقـه ای نقشـه راه اوراسـیای 
دام جهـان  بهداشـت  بـه همـت سـازمان  غربـی 
OIE و سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد 

FAO بـا هـدف کنتـرل بیمـاری دامی تـب برفکی 

با حضور رؤسـای دامپزشـکی ۱4 کشـور در شـیراز 
شـد. افتتاح 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی 
اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی  قاسـمی رئیس 
فـارس در این نشسـت گفت: اسـتان پهنـاور فارس 
از ۱2۳ هـزار کیلومتـر مربـع  بـا مسـاحتی بیـش 
یکـی از بزرگتریـن اسـتان های کشـور جمهـوری 

اسـت. اسـالمی ایران 
وی افـزود: اسـتان فارس با 228 جاذبه گردشـگری 
از اسـتان های پرجاذبـه بـرای گردشـگران داخلـی 
و خارجـی محسـوب می شـود و اماکـن تاریخـی 
هـم چـون تخـت جمشـید، پارسـه، مقبـره کورش 
کبیـر نقـش رسـتم و نقـش شـاپور از مهم تریـن 
اسـتان  ایـن  تاریخـی  جاذبه هـای  دیدنی تریـن  و 

می شـود. محسـوب 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: اسـتان فارس 
بـا تولید حـدود ۱۰ درصد از محصوالت کشـاورزی 
مقـام دوم تولیـدات کشـاورزی را دارد و در حـوزه 

تولیـدات دامی رتبـه چهارم کشـور اسـت.
وی در ادامه بیان داشـت: امیـدوارم در مدت حضور 
شـما بـا هـم کاری و هـم فکـری بتوانیم بـه نتایج 
مطلوبـی در زمینـه کنتـرل تـب برفکـی در منطقـه 
اوراسـیا و جهان برسـیم، بعضی از مهمانان امسـال 

بـرای دومیـن بـار در شـیراز حضـور پیـدا می کنند 
و در ۱۰ سـال گذشـته نیـز در نشسـت مشـابه ای 

کردند. شـرکت 
قاسـمی اظهار داشـت: در ایـن مدت کـه در خدمت 
شـما هسـتیم پیشـرفت ها و نقـاط قـوت و ضعـف 
برنامـه بررسـی خواهـد شـد و برنامـه کاری بـرای 
ادامـه رونـد کنترل تـب برفکـی تبیین خواهد شـد 
و امیدواریـم ۱۰ سـال آینـده کـه در خدمـت شـما 
خواهیـم بـود شـاهد پیشـرفت فـراوان در منطقه و 

باشـیم. جهان 
در ادامـه ایـن نشسـت علیرضـا رفیعـی پـور رئیس 
سـازمان دامپزشـکي کشـور گفـت: بیمـاري تـب 
برفکـي بـه عنـوان شـایع تریـن بیمـاري دامـي در 
اوراسـیا می باشـد و خسـارت  بـه ویـژه  جهـان و 
سـنگینی را بـه صنعـت دامـداری و امنیـت غذایـی 

کشـورها وارد کـرده و می کنـد.
تـب  بیمـاري  کنـی  ریشـه  و  کنتـرل  افـزود:  وی 
برفکـي می توانـد باعـث افزایـش درآمـد دامـداران 

. د گرد
مسـئول  روسـو  فابریزیـو  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
کمیتـه مبـارزه بـا تـب برفکـی اتحادیـه اروپـا نیـز 
بـا بیان این کـه بیماری تـب برفکی خسـارت های 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم زیـادی به اقتصاد کشـورها 
وارد می کنـد، عنـوان کـرد: کاهش تولیـد و اختالل 

در حمـل و نقـل از جملـه ایـن خسـارت ها اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت یعقـوب مهنـدس مدیـرکل 
تـب  بیمـاری  گفـت:  فـارس  اسـتان  دامپزشـکی 

و  می باشـد  نشـخوارکنندگان  مخصـوص  برفکـی 
قـادر اسـت خسـارات سـنگینی بـه حـوزه دام وارد 

نماییـد.
وی افـزود: نماینـده کمیسـیون مرتبـط بـا کنتـرل 
تـب برفکـی در اتحادیـه اروپـا نیـز در این نشسـت 
حضـور دارد کـه همـه ایـن نماینـدگان و مدیـران 
دامپزشـکی ۱4 کشـور همسـایه نظیر ترکیه، عراق، 
تاجیکسـتان،  ارمنسـتان،  قزاقسـتان،  پاکسـتان، 
آذربایجـان، گرجسـتان و ... طـی دو روز برگـزاری 
ایـن نشسـت بـه بحـث و تبـادل نظـر درخصـوص 

بیمـاری تـب برفکـی می پردازنـد.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود عنـوان کـرد: دروازه ورود بیمـاری تب برفکی 
بـه اروپا می توانـد از خاورمیانه باشـد و چنانچه این 
بیمـاری در کشـورهای آسـیایی و خاورمیانه کنترل 
شـود کشـورهای اروپایـی نیـز از مزایـای آن بهـره 
منـد خواهنـد شـد و بـه همیـن دلیل برگـزاری این 
نشسـت در ایران و شـیراز برای کشـورهای اروپایی 

اهمیت ویـژه ای دارد.
شـایان ذکـر اسـت کـه شـیراز بـه دلیـل میزبانـی 
شایسـته در سـال ۱۳87، بـاز بـه عنـوان میزبـان 
ایـن نشسـت در سـال جـاری انتخاب شـده اسـت 
و ایـن نشسـت بـه صـورت دوره ای و سـاالنه در 
کشـورهای مختلـف برگزار می شـود و کشـورهای 
مختلـف در قالـب برگـزاری ایـن نشسـت تجـارب 
خـود را در مقابـل بیمـاری تـب برفکی بـا یکدیگر 

بـه اشـتراک خواهند گذاشـت.

برگزاری هشتمین نشست منطقه ای نقشه راه اوراسیای غربی
به همت سازمان بهداشت دام جهان OIE و سازمان خواربار و کشاورزی

ملل متحد FAO در شیراز
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طهماسبی مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور:

در وزارت جهاد کشاورزی مستقیمًا با 4 میلیون بهره بردار با 50 درصد
باالی 50 سال مواجه هستیم

اقتصـاد  راسـتای  در  جوانـان  بـه  آمـوزی  مهـارت 
می گیـرد. صـورت  مقاومتـی 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس 
در "همایـش طـرح جامـع مهـارت آمـوزی کارکنـان  
وظیفـه نیروهـای مسـلح" گفـت: اقتصـاد مقاومتـی 
دارای پنـج رکـن مـردم بنیـان، دانش بنیـان، عدالت 
بنیـان، برون گـرا و درون زا اسـت که مهـارت آموزی 
بـه جوانان، بـه رکن درون زا بـودن اقتصـاد مقاومتی 
بسـیار  نـگاه  طـرح  ایـن  افـزود:  وی  دارد.  توجـه 
عالمانـه ای بـه اسـتفاده از فرصـت سـربازی جوانـان 

در جهـت مهـارت انـدوزی دارد.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان این که سـربازان سـرمایه 
نشـان  خاطـر  هسـتند،  مـا  جامعـه  انسـانی  عظیـم 
کـرد: ایـن افـراد جـوان، تحصیل کـرده و بـا انگیـزه 
دوره سـربازی عـالوه  در  مهارت آمـوزی  و  هسـتند 
بـر ایجـاد روحیـه امید و نشـاط در جوانان، بسترسـاز 

اشـتغال زایی در آینـده نیـز خواهـد شـد. 
وی تصریـح کـرد: در شـرایط فعلـی کـه کشـور در 
وضعیـت تحریـم و جنـگ اقتصـادی قـرار دارد نگاه 
مـا بایـد بـه ظرفیت هـا باشـد و اسـاس کار بـرای 
بهره بـرداری از ایـن ظرفیت هـا، توجـه بـه نیـروی 

انسـانی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخـش 
کشـاورزی سـهم عمـده ای در تأمیـن امنیت کشـور 
از  درصـد   ۱۰ فـارس  اسـتان  داشـت:  بیـان  دارد، 
تولیدات کشـور را دارد و ظرفیت بسـیار گسـترده ای 
در بخش هـای مختلـف کشـاورزی از جملـه زراعت، 
بـاغ، دام، طیـور و آبزیـان وجـود دارد و مـا بـه دنبال 

ارتقـاء بهـره وری در ایـن حوزه هـا هسـتیم.
وی افـزود: رکـن اصلـی بـرای افزایـش بهـره وری، 
و  انسـانی  نیـروی  توانمندسـازی  و  آمـوزش 
دانـش  و  علـم  بـا  کـه  چـرا  اسـت  بهره بـرداران 
ارتقـای  بـر  اختیـار عـالوه  در  منابـع  از  اسـتفاده  و 
ظرفیت هـای موجـود، از ظرفیت هـای مغفـول ماننـد 
صنعـت زنبـورداری و پرورش شـترمرغ نیـز می توان 
اسـتفاده بهینـه داشـت و بـدون وابسـتگی بـه هیـچ 

امنیـت غذایـی را حفـظ کنیـم. کشـوری 
آمـوزش  دفتـر  کل  مدیـر  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
بهره بـرداران موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی 
کشـور، گفـت: بـر جایـگاه آمـوزش و توانمندسـازی 

نیـروی انسـانی تأکیـد دارم.
دینـی  آموزه هـای  در  افـزود:  طهماسـبی  مریـم 

معلمی شـغل انبیـاء بیـان شـده چـرا کـه خروجی آن 
روشـنگری و آمـوزش جامعـه انسـانی اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخـش 
آمـوزش و ترویـج وزارت جهـاد کشـاورزی در واقـع 
بخـش  انسـانی  نیـروی  نمـودن  توانمنـد  متولـی 
کشـاورزی در حـال فعالیـت اسـت، تصریـح کـرد: 
را  افـراد جامعـه  از  انسـانی رشـته وسـیعی  نیـروی 
شـامل می شـود و مـا در وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـه طـور مسـتقیم بـا 4 میلیـون بهـره بـردار مواجـه 
هسـتیم که متاسـفانه بیـش از ۵۰ درصد آن ها سـن 

بـاالی پنجـاه سـال دارنـد.
اشـتغال  سـهم  اخیـر  سـنوات  در  شـد:  یـادآور  وی 
بخـش کشـاورزی رو بـه کاهـش رفتـه اسـت و باید 
جوانـان وارد عرصـه تولیـد غـذا شـوند تـا همچنـان 
در ایـن عرصـه خودکفـا باشـیم و یکـی از گروه های 
هـدف کارکنـان بسـیج نیروهای مسـلح هسـتند که 
مطمئنـًا می تواننـد به عنـوان کشـاورزان آینده، نقش 

خیلـی مهمـی را در تولیـد ایفـا کنند.
طهماسـبی ورود افـراد بـا توجـه بـه عالقـه منـدی 
بـه بخـش کشـاورزی را از نـکات مثبـت در فرآینـد 
آموزشـی نیروهـای مسـلح دانسـت و افـزود: امیـد 
اسـت ایـن افـراد بعـد از مهـارت افزایـی در یکـی 
دو سـال آینـده وارد بخـش تولیـد شـوند و در تأمین 
امنیـت غذایـی کشـور نقـش موثری داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره به این کـه از تعهدات دولـت در برنامه 
ششـم، ایجـاد سـاالنه یـک میلیـون و نیـم میلیـون 

شـغل اسـت، گفت: کشـاورزی ظرفیت اشـتغال زایی 
را دارد.

از  منظـور  کـه  ایـن  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
تصریـح  اسـت،  پایـدار  اشـتغال زایی  اشـتغال زایی، 
کـرد: آموزش هـا بایـد بـه سـمتی برونـد کـه افـراد 
آمـوزش دیده، خبره کشـاورزی شـوند و پس از ورود 
بـه سیسـتم خـارج نشـوند چـرا کـه مهـارت آموزی 
اولیـن گام بـرای راه انـدازی کسـب و کار اسـت. 

دارنـد  تأکیـد  دانـان  اقتصـاد  از  خیلـی  افـزود:  وی 
یـک جامعـه وقتـی می توانـد موفق باشـد کـه منابع 
انسـانی توسـعه پیـدا کند نـه منابـع مالـی، از این رو 
کـه منابـع مالـی محدود اسـت ولـی سـرمایه گذاری 
بـر نیـروی انسـانی بـه خصوص نیـروی جـوان ما را 

در رسـیدن بـه اهـداف بلنـد مـدت یـاری می کنـد.
طهماسـبی تأکیـد کـرد: آموزش هـا بایـد متناسـب با 
عالقـه افـراد، شـرایط اقتضایـی و نیاز جامعه باشـند 
تـا مـا را در دسـتیابی بـه اهـداف بلند مـدت از جمله 
کشـاورزی،  بخـش  در  اشـتغال  بیـکاری،  کاهـش 
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تأمیـن امنیت غذایـی و اشـتغال پایدار 
کند. کمـک 

در پایـان ایـن مقـام مسـئول از همـه 
افـرادی کـه در حرکـت ملـی "طـرح 
جامـع مهـارت آموزی کارکنـان وظیفه 
دسـت  بـه  دسـت  مسـلح"  نیروهـای 
هـم داده انـد و ایـن حماسـه را خلـق 

کرده انـد تشـکر و قدردانـی کـرد. 
در ادامـه زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
آمـوزی  مهـارت  زمینـه  در  فـارس 
کـه مبـدا آن از سـوی رهبـر معظـم 
انقـالب اسالمی اسـت اشـاره وگفـت: 
نیروهـای  سـربازان  آمـوزی  مهـارت 
در  و  قبـل  سـال  چندیـن  از  مسـلح 
حوزه کشـاورزی در اسـفند مـاه ۱۳۹6 
تفاهـم نامـه اش منعقـد گردیـد و در 
بیسـت و دوم آذر مـاه ۹7 ابالغ شـد و 
متعاقـب ایـن ابالغیـه نیز به سـازمان 
تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی 
مهـارت  برنامه هـای  و  شـد  ابـالغ 
آمـوزی کارکنان وظیفه در دسـتور کار 

قـرار گرفـت. 
را  نامــه  تفاهــم  ایــن  اهــداف  وی 
شــامل همــکاری و تعامــل در موضــوع 
طــرح مهــارت آمــوزی، بهره گیــری 
از ظرفیت هــای موجــود در نیروهــا و 
ــرح  ــتیبانی از ط ــاورزی، پش ــاد کش جه
مقــام معظــم رهبــری و تســهیل در 
بــه  کمــک  آن،  نمــودن  راهبــردی 
خدمــت ســربازان وظیفــه و مهــارت 
آمــوزی آن هــا، افزایــش بهــره وری 
آوردن  فراهــم  و  وظیفــه  ســربازان 
فرصت هــای شــغلی از طریــق آمــوزش 
ــزود: ارکان  ــت و اف ــط کار دانس در محی
ــترکی  ــه مش ــرح کمیت ــن ط ــرای ای اج
بــود کــه بیــن پشــتیبانی فنــی و آموزش 
ــن  ــتان همچنی ــه در اس ــان وظیف کارکن
فــارس  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
ــروه  ــکیل کارگ ــه تش ــر ب ــود و منج ب
اســتانی گردیــد. در ادامــه ایــن همایــش 
نماینــده ســتاد کل  ســردار روشــنی 
ــرارگاه های  ــای مســلح در قـــــ نیروه
ــام  ــدگاه مق ــوزی گفــت: از دی مهارت آم
معظــم رهبــری ســرمایه های اصلــی 
نیروهــا و افــراد هســتند کــه بــه وجــود 
آورنــده و خــالق هســتند بــه طــور مثال 
در ســال ۹7 دویســت هــزار نفــر نیــروی 
جــوان بــرای گــذران خدمــت ضــرورت 

ــه  ــن نقط ــده اند و ای ــا ش ــد نیروه واح
عطفــی اســت کــه مــا بتوانیــم بــا وجــود 
ــام  ــای ن ــوان و جوی ــای ج ــن نیرو ه ای
ــه  ــمن مقابل ــادی دش ــگ اقتص ــا جن ب

ــم.  کنی
 وی افــزود: مــا بایــد در جنــگ اقتصادی 
و در میــدان اقتصــادی بــا آمــوزش دادن 
بــه  پــا  چنینــی  ایــن  مهارت هــای 
میــدان جنــگ اقتصــادی بگذاریــد و 
ــت. در  ــروزی از آن ماس ــک پی ــی ش ب
ــری  ــاالر جعف ــش س ــن همای ــه ای ادام
ــک  ــع الکترونی ــی صنای ــاون پژوهش مع
یادگیــری  فرهنــگ  داشــت:  بیــان 
ــاال بــردن انگیــزه یادگیــری در  یعنــی ب
جوان هــا کــه صرفــًا منحــط بــه کالس 
ــود. وی در  ــارت نمی ش ــری مه و یادگی
ــه  ــای وظیف ــه نیروه ــاب ب ــان خط پای
گفــت: بــا توجــه بــه توانمندســازی شــما 
ــبت  ــی نس ــئوالن مملکت ــق مس از طری
بــه یادگیــری مهارت هــا و اســتفاده 
دوران  در  مهــارت  کســب  از  بهینــه 
ــری  ــرورت و یادگی ــت ض ــس از خدم پ
ــه و  ــرای جامع ــر ب ــر ثم ــان را مثم جوان

خانواده هــای ایشــان برشــمرد.
ــر  ــردار امی ــش س ــن همای ــه ای در ادام
بهمــن زیــاری از تیــپ ۵۵ هوابــرد 
گفــت: طبــق فرمایــش فرمانــده کل 
ــا قبــل از  ــه بعــد ت ــوا و از ســال 64 ب ق
آن نیــز بــه صــورت کالس هــای فنــی 
ــه  ــروزه ب ــود و ام ــرار ب ــه ای برق و حرف
شــکل مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفه 
اجــرا می شــود و ایــن ســربازان وظیفــه 
هســتند کــه ســرمایه های اصلــی نظــام 
مقــدس جمـــهوری اســالمی ایــران 
ــت  ــه حرک ــد ک ــود و می طلب ــد ب خواهن
جهــادی رو بــه رشــد در ایــن خصــوص 
ــام  ــات انج ــا اقدام ــیم و ب ــته باش داش
ــرح  ــد ط ــژه بای ــورت وی ــه ص ــده ب ش
ــم. وی  ــال کنی ــوزی را دنب ــارت آم مه
ــن  ــزه از مهم تری ــاد انگی ــان ایج در پای
دیدگاه هــا دانســت و افــزود: انگیــزه 
ــه  ــد ب ــا را بای ــد نیروه ــی باش ــد کیف بای
ــه ســوی  ــه ای تقســیم کــرد کــه ب گون
ــت  ــواه و دوس ــهارت های دلخ مــــــ
ــرا  ــرود چ ــاال ب ــزه ب ــا انگی ــتنی ب داش
کــه در ایــن جنــگ اقتصــادی بایــد 
کــه  باشــیم  داشــته  عزمی راســخ 
ــع  ــرح جام ــن ط ــااهلل در ای ــم انش بتوانی

ــیم. ــرافراز باش ــربلند و س ــه س هم

مراسـم تکریـم و معارفـه مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس بـا حضور 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، حجت االسالم و المسلمین 
قائمی مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، میرلوحـی عضـو هیأت مدیره شـرکت پشـتیبانی امور دام کشـور، 
سـلیمانی دبیـر هیـأت مدیـره، مشـاور مدیرکل امـور اسـتان ها، روابـط عمومی و 
امـور بیـن الملل شـرکت پشـتیبانی امـور دام کشـور، زارع رئیس مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، جزایـری معـاون تولیدات 

دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و سـایر اعضاء برگزار شـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
در ایـن مراسـم گفـت: دامداری اسـتان فارس نظیر سـایر بخش های کشـاورزی 

اسـتان فـارس از جایگاه ویژه ای در کشـور برخور دار اسـت.
وی افـزود: اسـتان فـارس بـا تولیـد ۹۰۰ هـزار تـن انـواع محصـوالت دامی رتبه 
چهـارم را در کشـور دارد کـه در حوزه شـیر با تولیـد 6۰۰ هزار تن رتبه 4 کشـور، 
در حـوزه گوشـت قرمـز بـا تولیـد 64 هزار تـن رتبه اول کشـور، در حـوزه مرغ با 
تولیـد ۱2۵۰۰۰ تـن رتبـه 4 کشـور و در حـوزه زنبـور عسـل بـا تولیـد 62۰۰ تن 

رتبـه ۳ کشـور را در اختیار دارد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن مهم به دسـت نیامـده اسـت مگر با 
تـالش بهـره بـرداران ایـن حوزه و تالش هـای گسـترده ای که در ایـن حوزه در 

حـال انجام می باشـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این که نقش پشـتیبانی و شـرکت های پشـتیبانی مهم 
و اثـر گـذار می باشـد، بیان داشـت: بیـش از یک میلیون تـن نهاده هـای دامی در 
حـوزه دام و طیـور مصـرف می شـود کـه شـامل سـویا، کنجالـه، ذرت، جـو و ... 
می باشـد کـه فقـط ۱۰۰ هـزار تـن نهاده های دامـی در اختیار شـرکت پشـتیبانی 
امـور دام قـرار می گیـرد کـه نحـوه توزیـع، زمـان توزیـع و ... بسـیار تاثیـر گـذار 

می باشـد کـه بایسـتی تفکـر اقتصـادی در ایـن زمینـه مدنظر قـرار گرفته شـود.
قاسـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه این که بایسـتی بـا تمهیـدات، حضـور و حمایت ها 
آثـار تحریم هـا را حتـی المقدور کـم و خنثی کنیم، اظهار داشـت: تشـکل ها نقش 
خـود را در تأمیـن نهاده هـا بـه خوبی انجـام داده اند و شـرکت پشـتیبانی امور دام 
نقـش تعییـن کننـده ای در حـوزه امـور دام بـر عهـده دارد کـه امیـدوارم رحمانی 

بهتـر از گذشـته در ایـن زمینـه ایفای نقـش نمایند. 
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن مراسـم از فاطمی مدیـر کل سـابق کـه ۱2 سـال 
تصدی گـری ایـن پسـت را عهـده دار بـوده و بیش از ۳2 سـال سـابقه کار داشـته 
و بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل شـده اسـت، تشـکر و قدردانـی بـه عمـل آمـد و 
رحمانـی کـه پیش از ایـن در مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 

فـارس مشـغول انجـام وظیفـه بود بـه عنـوان مدیـرکل جدید معرفی شـد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرکل 
پشتیبانی امور دام استان فارس
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شـالیکاران بـا رعایـت شـرایطی مجـاز بـه کشـت برنج 
. هستند

مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا اشـاره بـه خشکسـالی ها، گفـت: ضـرورت آب محور 
تـا  کـرد  مجبـور  را  دولـت  فعالیت هـا  تمـام  بـودن 
علی رغـم نیـاز به تولیـد برنج در شـرایط تحریـم فعلی، 
شـروطی بـرای کشـت برنـج در اسـتان ها اعـالم کنـد.
وی بـا اشـاره بـه الزم االجرا بـودن این مصوبـه، یادآور 
شـد: بـر اسـاس ایـن مصوبـه کشـت برنـج، فقـط در 
اسـتان های گیـالن و مازنـدران و بـر اسـاس الگـوی 
کشـت وزارت جهـاد کشـاورزی مجـاز اعـالم شـده و 
شـالی کاران سـایر اسـتان ها بـا شـرایط خـاص مجاز به 

ایـن کار خواهنـد بـود.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بر این اسـاس، در 
خـارج از اسـتان های گیـالن و مازنـدران، خشـکه کاری 
برنـج مشـروط بـه آبیـاری تحـت فشـار و نصـب کنتور 
از  اسـتفاده  یـا تحویـل حجمـی و  و  توسـط متقاضـی 
حداکثـر 7 هـزار مترمکعب آب در هکتـار طی یک دوره 
کشـت که به تایید مشـترک جهاد کشـاورزی و شـرکت 

آب منطقـه ای اسـتان برسـد، مجاز اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریح 
کـرد: در این اسـتان تجربـه موفق اجرای آبیـاری نوین 
در مـزارع برنـج بـه صـورت پایلـوت وجـود دارد از ایـن 
بـه  یارانـه دولتـی  بـا  آبیـاری  نویـن  رو سیسـتم های 

شـالیکاران نیـز اختصـاص داده می شـود. 
وزارت  وزیـران،  هیئـت  مصوبـه  طبـق  افـزود:  وی 
جهـاد کشـاورزی مکلـف اسـت تـا نسـبت بـه معرفـی 
اسـتان های  از  خـارج  در  برنـج  جایگزیـن  کشـت های 
گیـالن و مازنـدران اقـدام و بـا فعالیت هـای ترویجـی 
و اعطـای کمک هـای فنـی و اعتبـاری، حمایت هـای 
الزم را بـه  عمـل آورد، همچنیـن ارائـه هرگونه حمایت 
یارانـه،  از  اعـم  برنـج  کشـت  بـا  مرتبـط  خدمـات  و 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: کاشت برنج با شرایطی مجاز است

نهاده هـای تولیـد )سـم، کـود، بـذر، انـرژی و ... (، 
خریـد توافقـی، بیمـه، تسـهیالت، احـداث و توسـعه 
کارخانـه شـالیکوبی صرفـًا در اسـتان های گیـالن و 

مازنـدران مجـاز خواهـد بـود.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  کـرد: همچنیـن  تصریـح 
بایـد بـه منظور بهبـود معیشـت کشـاورزان، افزایش 
بهـره وری نهاده هـا و تولیـد برنـج، زیرسـاخت های 
اراضـی  نوسـازی  و  تجهیـز  جملـه  از  نیـاز  مـورد 
اجـرای  احـداث و توسـعه آب بندان هـا،  شـالیزاری، 
شـبکه های  تکمیـل  و  آبیـاری  نویـن  روش هـای 
آبیـاری و زهکشـی و کمک هـای فنـی و اعتبـاری 
بـرای ماشـینی کـردن، بذرهـای اصالح شـده، تغذیه 
متعـادل، مدیریـت آفـات، بیماری هـا، علف های هرز 
و کشـت نشـایی در اسـتان های گیالن و مازندران و 

مناطـق موضـوع بنـد )۱( را اجرایـی نمایـد.
وزارت  مصوبـه،  ایـن  براسـاس  شـد:  یـادآور  وی 
و  معـدن  صنعـت،  و  کشـاورزی  جهـاد  خانه هـای 
و  فنـی  کمک هـای  شـدند  مکلـف  نیـز  تجـارت 
اعتبـاری و تسـهیالتی الزم را بـرای تغییـر خطـوط 
تولیـدی کارخانه هـای فعـال شـالیکوبی در غیـر از 

اسـتان های مازنـدران، گیـالن و مناطـق مشـروط 
کننـد. ارائـه  تبصره هـا  در  منـدرج 

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اهمیـت هماهنگی 
اجرایـی شـدن  همـه دسـتگاه های ذی مدخـل در 
ایـن مصوبـه، بیـان داشـت: طبـق تصویـب هیئـت 
وزیـران، وزارت نیرو موظف شـد بر اسـاس ماده 26 
قانـون افزایـش بهـره وری بخش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی، نسـبت بـه تحویـل حجمـی آب به کشـت 
برنـج متناسـب بـا الگوی کشـت اقدام کنـد و افزود: 
طبـق تبصـره یـک از مـاده 6 ایـن مصوبـه، وزارت 
نیـرو مجـاز اسـت به اسـتناد مـاده ۳۹ قانـون برنامه 
ششـم توسـعه، نسـبت بـه افزایش تعرفـه آب و برق 
مصرفـی بـرای کشـت برنـج در خارج از اسـتان های 
گیـالن و مازنـدران و مناطـق موضـوع بنـد )۱( و 
مناطـق مجـاز خـارج الگـوی کشـت، در سـال اول 
بـه میـزان ۵۰ درصـد و در سـال های دوم و سـوم 
بـه میـزان ۱۰۰ درصـد متوسـط قیمـت تمـام شـده 
آب و بـرق حسـب تشـخیص وزارت نیرو در اسـتان 

کند. اقـدام 
در  همچنیـن  وزیـران  هیئـت  کـرد:  تصریـح  وی 
خصـوص تعییـن تکلیـف چاه هـای آب فاقـد پروانه 
بهره بـرداری، وزارت نیـرو را مکلـف کـرد تا نسـبت 
بـه پـر و مسـدودکردن چاه هـای فاقـد پروانـه اقدام 

فوری کند. 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
پایـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـا مجـری مصوبـه 
دولـت هسـتیم و بایـد بـه جـد و قاطعانـه در ایـن 
راسـتا اقـدام کنیـم، اظهار داشـت: وظیفـه پی گیری 
عهـده  بـر  کشـاورزی  بخـش  بـا  مرتبـط  قسـمت 
ماسـت، از این رو ضروری اسـت در اسـرع وقت، به 
صـورت جامـع و کامل بـه جامعه کشـاورزان و افراد 
ذی نفـوذ اطالع رسـانی شـود و در ایـن زمینه عالوه 
بـر کارشناسـان جهـاد کشـاورزی، نیاز بـه همکاری 

خانـه  کشـاورز و نظـام صنفـی نیز اسـت. 

مبارزه با آفت ملخ دریایی در سطح 18000 هکتار 
از اراضی کشاورزی کشور
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کشـور،  نباتـات  حفـظ  سـازمان  رئیـس  درگاهـی 
آهنگـران مدیـر کل دفتـر پیـش آگاهـی و کنتـرل 
آفـات، معیـن مدیـر دفتـر آفـات عمومـی و همگانی، 
نباتـات  حفـظ  عمومی سـازمان  روابـط  مدیـر  میـر 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  کشـور، 
ایـن  نباتـات  اسـتان فـارس و دبیـری مدیـر حفـظ 
در  سـیمیت  طـرح  و  گنـدم  مـزارع  از  سـازمان 
شهرسـتان مرودشـت و شـرکت پـارس پینـووا )یکی 
از شـرکت های اقماری شـرکت شـیمیایی مشـکفام( 

بازدیـد کردنـد. زرقـان  واقـع در شـهرک صنعتـی 
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، درگاهـی رئیـس 
سـازمان حفـظ نباتـات کشـور در ایـن بازدیـد گفـت: 
در کشـوری هسـتیم کـه اقلیم های متفاوتـی داریم و 
طبیعتـًا کـه ایـن اقلیم هـای متفـاوت باعث می شـود 
یـک  بـا  را  متنوعـی  بیماری هـای  و  آفـات  کـه 
پریودهـای زمانـی مختلف در کشـور داشـته باشـیم .

وی افـزود: هـم اکنـون فصـل زراعـی گنـدم و جو را 
داریـم و بیشـتر تـوان، انـرژی و پایش سـازمان حفظ 
نباتـات روی مبحـث مبـارزه با علف های هـرز، آفات 

و بیماری هـای گنـدم و جـو می باشـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: تاکنـون در یک 
میلیـون و 8۰۰ هـزار هکتـار از مزارع گندم در کشـور 
بـا علف هـای هـرز مبـارزه شـده اسـت و در بحـث 
مبـارزه بـا سـن کـه یکـی از مهم تریـن آفـات گندم 
اسـت در بیـش از ۵ هـزار هکتـار مبـارزه انجام شـده 
اسـت هـر چند کـه هنوز ریزش سـن در مـزارع گندم 
کشـور بـه صـورت گسـترده انجام نشـده اسـت و در 
روزهـای آتـی این اتفـاق خواهد افتاد و قطعًا سـازمان 
حفـظ نباتـات در پایش و مبـارزه با این آفـت آمادگی 

الزم را دارنـد.
وی بیـان داشـت: در خصـوص بیماری هـا و خـاص 
بیمـاری زنـگ، بـا توجه بـه بارندگـی بسـیار مطلوب 
که امسـال در سطح کشـور داشـته ایم، بنابراین بستر 
بـرای بـروز و ظهـور بیماری هـای خاص زنـگ آماده 
اسـت کـه در ایـن خصـوص هـم کانـون کوبی های 
الزم انجـام شـده و تقریبـًا بیـش از ۳ هـزار هکتار در 
سـطح کشـور بـا زنـگ مبـارزه و همـه بیماری هـا و 
آفـات تحـت مدیریت اسـت و همه مسـائل را رصد و 
بالطبـع با ایـن موضوع به موقـع مبارزه انجـام خواهد 

. شد
درگاهـی در ادامـه اظهـار داشـت: علـی رغـم همـه 
تحریم هایـی کـه متأسـفانه ظالمانـه بـر کشـور مـا 
تحمیـل شـده اسـت سـموم کشـور با شـرایط بسـیار 
مطلـوب و در سـطح مطلـوب توسـط تولیدکننـدگان 
و تـدارک کننـدگان مـا تأمیـن شـده اسـت و هیـچ 

مشـکلی در زمینـه تأمیـن سـم و آفـت کش هـای 
مـورد نیـاز بخـش کشـاورزی بـرای مبـارزه بـا آفات 

در کشـور نداریـم.
یـک  بـا  مـا  ملخ هـا  زمینـه  در  کـرد:  تصریـح  وی 
پدیـده ای مواجـه شـده ایـم که در 4۰ سـال گذشـته 
ایـن مهـم در کشـور مـا بـروز و ظهـور نداشـت و آن 
هـم هجوم دسـته جات ملـخ صحرایی از کشـورهای 
عربسـتان، امـارات، قطـر و عمان به سـمت کشـور ما 
می باشـد کـه تقریبـًا حاشـیه جنوبی و حاشـیه مرزی 
خلیـج فارس مـا را کاماًل درگیر کرد و در اسـتان های 
خوزسـتان، بوشـهر، هرمـزگان بیشـترین واردات ملخ 
را در کشـور داشـته ایـم و اسـتان های سیسـتان و 
اسـتان  از  بخشـی  و  کرمـان  جنـوب  بلوچسـتان، 
فـارس را نیـز درگیـر کرده اسـت و در ایـن خصوص 
همـکاران مـا بـا انـرژی شـبانه روزی و پایش هـای 
صـورت گرفتـه، در ایـن مـدت توانسـته ایم بیـش از 
۱8 هـزار هکتـار بـا ملخ هـای دریایـی وارد شـده بـه 

کشـور مبـارزه کنیم.
درگاهـی در ادامـه تأکیـد کـرد: هـم اکنـون دوره ای 
اسـت کـه ایـن ملخ هـا تخـم ریزی هایـی را انجـام 
داده انـد و در منطقـه نخیلـو در اسـتان هرمزگان پوره 
سـن یـک کـم کـم بـروز می کنـد و سـازمان حفـظ 
نباتـات همـه امکانـات و هواپیماهـای سـم پـاش را 
در ایـن اسـتان ها مسـتقر نمـوده و بـه محضـی کـه 
این هـا بـه مرحلـه سـطح زیـان اقتصـادی برسـند با 
آن هـا مبـارزه می کننـد و تاکنـون هـم مـا علی رغم 
ایـن همـه گسـتردگی کـه در چهل سـال گذشـته بی 
سـابقه بوده اسـت خسـارتی در این موضوع نداشـتیم 
و از اسـتانداران ایـن 6 اسـتان کـه واقعـًا همـکاری 
کردنـد تشـکر می کنـم و توانسـته ایـم ایـن موضوع 
را تـا ایـن مرحلـه بـه خوبـی مدیریـت کنیـم و ایـن 
اطمینـان خاطـر را می دهـم کـه بـا آمادگـی شـبانه 
روزی کـه مجموعـه سـازمان های جهـاد کشـاورزی 

6 اسـتان و همـکاران مـن در سـازمان حفـظ نباتـات 
دارنـد مشـکل خاصی هـم در ادامه مسـیر و در مبارزه 

بـا ایـن پدیـده نخواهیم داشـت.
وی در خاتمـه یـادآور شـد: بـا توجه به شـعار امسـال 
کـه رونـق تولید اسـت، رونـد تدارک آفـت کش های 
همـکاران  روزی  شـبانه  تالش هـای  بـا  کشـاورزی 
سـازمان همچنیـن تولیدکننـدگان و واردکنندگان این 
نهـاده بسـیار مطلوب بوده و از سـال جـاری با جدیت 
بیشـتری پی گیـری خواهـد شـد و در ایـن راسـتا، بـا 
نظارت هـای مسـتمر بـر شـبکه توزیـع در صـورت 
مشـاهده هـر گونـه تخلـف بـا متخلفیـن از طریـق 

مراجـع قضایـی برخـورد می شـود.
در ادامـه ایـن بازدیـد محمـد مهـدی قاسـمی رئیس 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
خوشـبختانه بـه محـض ایـن که اطالع رسـانی شـد 
کـه طغیـان و هجـوم ملخ هـا در اسـتان های مـرزی 
هرمـزگان و بوشـهر اتفـاق افتـاده اسـت بالفاصلـه 
جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیریـت  همـکاران 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه مراکـز هـم مرز بـا این 
ایـن مناطـق  اسـتان ها مراجعـه و مزارعـی کـه در 
اسـت بـه موقـع در سـطح اسـتان پایـش شـد و در 
ایـن زمینـه اطالع رسـانی خوبـی بـه کشـاورزان در 

خصـوص ایـن آفـت انجـام شـد. 
وی افـزود: امکانـات مبـارزه بـا ایـن آفـت به اسـتان 
فرونـد  دو  راسـتا  همیـن  در  و  اسـت  شـده  ارسـال 
هواپیمـا از شـرکت هواپیمایـی در دو پایـگاه جنـوب 
مسـتقر  داراب  و  المـرد  شهرسـتان های  در  اسـتان 
بـه محـض طغیانـی شـدن موضـوع،  شـده اند کـه 

مبـارزه بـا ملـخ صـورت گیـرد.
درگاهـی در خاتمـه بیـان داشـت: تاکنـون مبـارزه در 
چنـد کانـون جزیی بـوده کـه در سـطح 67 هکتار در 
اسـتان مبـارزه انجام شـده و خوشـبختانه این مهم در 

اسـتان کنترل شـده است.

مبارزه با آفت ملخ دریایی در سطح 18000 هکتار 
از اراضی کشاورزی کشور



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس18
شماره  48 - فـــــــــروردین ماه 1398

نشسـت شـورای نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی ایـن اسـتان بـا حضـور 
محمدعلـی طهماسـبی معـاون وزیر جهاد کشـاورزی در امور باغبانی، شـاهرخ رمضان 
نـژاد رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی کشـور، محمد مهدی 

قاسـمی رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضاء برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن نشسـت گفـت: پیشـنهاد مـا بـه سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـور ایـن اسـت که اهـداف علمی، فنـی و مهندسـی کردن کشـاورزی را 

بـه پشـتوانه استانداردسـازی محصـول دنبـال کنـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه دغدغه امـروز مـردم کیفیت محصول اسـت، یادآورشـد: در 
برخـی مـوارد اسـتفاده بیـش از حـد و غیـر متناسـب از کودهـای شـیمیایی و سـموم، 
سـالمت محصـول را خدشـه دار می سـازد از ایـن رو اسـتان فـارس بـه عنوان اسـتان 
پیشـرو در استانداردسـازی محصـوالت گام برداشـته و اولیـن گواهـی ICM در ایـن 

اسـتان طراحـی و راه اندازی شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: در راسـتای تولیـد محصول گواهی شـده تعامل 

بسـیار خوبـی بیـن دسـتگاه های ذی مدخل از جمله دانشـگاه علوم  پزشـکی، اداره کل 
اسـتاندارد و شـهرداری بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس صـورت گرفته و 
جایگاهـی در شـهرداری بـه منظـور سـورت، بسـته بندی و عرضـه محصول سـالم در 

نظر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود: بـا تولیـد محصـول اسـتاندارد می تـوان مسـائل علمـی، فنـی و مهندسـی 
کشـاورزی را رقـم زد چـرا کـه استانداردسـازی محصول بـه لحاظ کمـی و کیفی باید 
دنبـال شـود کـه جهـت تحقـق ایـن امـر بسـتر تولیـد بایـد یـک بسـتر بـا معیارها و 
ضوابـط مشـخص باشـد از ایـن رو در زراعـت و باغ مراحل مختلف کاشـت، داشـت و 
برداشـت بایـد از ضوابـط علمی تبعیـت کنـد و بدین منظـور گروه های کارشناسـی در 

تمامی ابعـاد بایـد بـه تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی کمـک کنند.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به ضرورت تعریف یک بسـته 
کارآفرینـی در جهـت تولیـد محصول گواهی شـده، تصریـح کرد: مقدمـات این کار در 
اسـتان فـارس انجـام شـده، کتابچـه تولید محصـول گواهی شـده تدویـن، فرآیندها و 

نحـوه تعامل بین دسـتگاه های مختلف مسـتند شـده اسـت و معاونت تولیـدات گیاهی 
ایـن سـازمان به اتفاق سـازمان نظام مهندسـی و سـایر افـراد ذی مدخـل در حال تهیه 

این بسـته هستند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اپلیکیشـن مزرعـه از اجـزای بسـته مذکـور اسـت، بیـان 
داشـت: ایـن اپلیکیشـن که توسـط همکاران سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
تهیـه شـده اسـت، نسخه نویسـی، رصـد و پایـش سـموم و کودهـا و عدالـت توزیع را 

اجرایـی می سـازد.
قاسـمی صرفه جویی در منابـع تولیـد و هزینه هـای کشـاورز، جلوگیـری از هـدر رفـت 
محصـول و ضایـع شـدن نهاده هـا و ایجـاد کارآفرینـی بـرای فـارغ التحصیـالن را از 
مزایـای ایـن بسـته کارآفرینی برشـمرد و اظهار کرد: این بسـته در حد بضاعت اسـتان 
فـارس تهیـه می شـود و امیدواریـم سـازمان نظـام مهندسـی کشـور ایـن طـرح را به 

طـور مجدانـه بررسـی و اجرایی شـدن آن را دنبـال کند. 
وی در ادامـه بـه سـامانه ۱۵۵۹ باشـگاه مشـتریان شـرکت خدمـات حمایتـی اشـاره 
داشـت و تصریـح کـرد: ایـن سـامانه مدتهاسـت که مـورد اسـتفاده قـرار نمی گیرد که 
پیشـنهاد می شـود نظام مهندسـی از این سـامانه در جهت مشـاوره دادن به کشاورزان 

اسـتفاده کند. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
بـا اشـاره تولیـد ۱۰ درصـدی محصوالت کشـاورزی کشـور در فـارس، گفت: پیشـرو 
بـودن فـارس در امـور فناورانه کشـاورزی مرهون پیشـینه کشـاورزی در این اسـتان، 
دانشـگاه کشـاورزی بسـیار خـوب، محققین بسـیار توانمنـد مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و ایسـتگاه های تحقیقاتـی، تشـکل های نظـام 
مهندسـی کشـاورزی بـا بیـش از ۱6 هـزار فـارغ التحصیـل عضـو و سـایر تعاونی هـا 

و تشـکل ها اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پیشـرو بودن فـارس در مسـائل علمی کشـاورزی، تأکید کـرد: نظام 
نویـن ترویـج در اسـتان فـارس بـه عنـوان یک اسـتان پیشـرو آغاز شـد و بـا در نظر 
گرفتـن حلقه هـای پیوسـته آمـوزش امـروز فـارس بیشـترین آمـوزش بهره بـرداران 

کشـور در کنـار کارکنـان و مدیـران را دارد. 
در ادامـه ایـن نشسـت طهماسـبی معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانـی، 
سـازمان نظـام مهندسـی را بـازوی اجرایی قوی در تسـهیل فرآیندها دانسـت و گفت: 
یکـی از نیازهـای امـروز بخـش کشـاورزی بهـره منـدی از ایـده و خالقیت افـراد در 

تولیـد کسـب و کار و ایجـاد اشـتغال پایدار اسـت.
وی افـزود: در ایـن راسـتا سـازمان نظـام مهندسـی بایـد با بازنگـری در سیاسـت ها، 
برنامه هـای کاری خـود ضریـب نفـوذ مهندسـین در عرصه هـای کشـاورزی را ارتقاء 
دهـد، همچنیـن با تقویت کارشناسـان خود در امـر مهارت آموزی و آمـوزش می تواند 

علـم و تکنولـوژی را وارد مزرعـه کند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه این کـه می تـوان از ظرفیـت تشـکل ها در برگزاری 
دوره هـای آموزشـی اسـتفاده نمـود، خاطـر نشـان کـرد: بنیـاد برکـت تـا ۳۰ میلیـون 

تومـان در زمینـه اشـتغال زایـی وام پرداخـت می کنـد.

طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی:

بهره مندی از ایده و خالقیت افراد 
در تولید کسب و کار و ایجاد اشتغال 

پایدار از نیازهای امروز بخش 
کشاورزی است
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وی بیـان داشـت: شـرکت تراکتور سـازی ارومیـه 2 نـوع تراکتور کمرشـکن و زراعی 
و باغـی 4۵ اسـب بخـار تولیـد می نمایـد کـه بـا هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا 
مدیرعامـل ایـن شـرکت بـا آورده 2۰ میلیـون تومـان بهـره بـردار ۳۰ میلیـون تومان 
وام 2 درصـد ۳ سـاله بـا شـرایط پرداخـت 6 ماهـه یـک بـار یـا ماهیانـه امـکان پذیر 
می باشـد کـه ایـن شـرایط بسـیار خوبی بـرای بهـره بـرداران در جهت تأمیـن ادوات 

کشـاورزی می باشـد.
طهماسـبی در خاتمـه اظهـار داشـت: سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی می توانـد در تولیـد بـذر هیبریـد بـرای گلخانـه در زمینـه محصـوالت گوجـه 

فرنگـی، خیـار و فلفـل و همچنیـن در فضـای بـاز فعالیـت نمایـد.
در ادامه این نشسـت شـاهرخ رمضان نژاد رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 

و منابع طبیعی کشـور با اشـاره به تاسـیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی گفت: 
تاسـیس سـازمان و تـداوم فعالیت هـای آن به عنوان یک داشـته و سـرمایه ازرشـمند 
بـرای مهندسـین بخـش کشـاورزی محسـوب می شـود، سـرمایه ای معـادل چندیـن 
سـال آمـوزش و تحصیـل که در سـازمان انباشـته اسـت و آماده ایـم در خدمت بخش 

کشـاورزی باشیم.
وی مهم تریـن ماموریـت نظام مهندسـی را دانش گسـتری در محیط های کشـاورزی 
برشـمرد و اظهـار داشـت: بـا تغییـر سیاسـت آموزشـی اعضـاء از ادبیـات محـوری به 
مهـارت محـوری حرفه ای توانسـته ایم عمومیت بخشـی، انتقال و اشـاعه دانش را در 

سـرلوحه کار خود قـرار دهیم.
ایـن مقـام مسـئول در حـوزه صدور مجوزهـا واحدهای تولیـدی ارائه خدمـات مطلوب 
به بهره برداران و اعضاء را رکن اساسـی دانسـت و خاطر نشـان کرد: نظام مهندسـی 

یـک سـازمان غیـر دولتـی اسـت کـه بایـد مباشـر گونـه مشـکالت بهـره بـرداران و 
اعضـاء را پی گیـری نماینـد بـه نحوی که بهـره برداران احسـاس راحتـی و همجنس 
بـودن بـا آن را در اثـر عملکـرد مطلوب مـا پیداکنند کـه این امر محقـق نمی گردد به 
جـز تسـهیل، تسـریع و کوتاه کردن مسـیر فرآیند صـدور مجوزها با رعایـت چارچوب 

قوانین و مقـررات موجود. 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی کشـور در خاتمه سـخنان 
خـود تاسـیس دفاتـر خدمـات غیردولتـی در سراسـر کشـور را عامـل موثـری در خود 

اتکایـی و اسـتقالل سـازمان اعضاء دانسـت.
در ادامه این نشسـت حسـین رئیسـی رئیس سـازمان نظام مهندسی کشـاوزی و منابع 
طبیعی اسـتان فارس اسـتاندارد سـازی محصوالت کشـاورزی، مهارت آموزی، توسعه 

کشـت گلخانـه و فعالیـت در حوزه آب و خـاک و گیاهان دارویـی را از برنامه های بلند 
مـدت دوره پنجـم شـورای اسـتان عنـوان کرد و گفـت: تشـکیل سـتاد کارگروه های 
اسـتانی بـا حضـور افراد بـا تجربه و متخصـص را عامل اساسـی در شـناخت تهدیدها 

و تبدیـل شـدن آن به فرصت دانسـت.
وی افـزود: در راسـتای ایفـای نقـش موثـر مهندسـین کشـاورزی در مهندسـی کردن 
تولیـد و افزایـش بهـره وری، مهـارت آمـوزی و اسـتفاده از دانش فنـی و تخصصی را 

امـری اجتنـاب ناپذیر دانسـت.
این مقام مسـئول در خاتمه اظهار داشـت: سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس در جهـت اسـتفاده مطلـوب از منابـع تولیـد، حفـظ و نگهداری 
آن بـا باالبـردن تـوان فنـی و تخصصی نیروهـای خود توانسـته اسـت گام موثری در 

رسـیدن به اهـداف سـازمان بردارد.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس :

بیمه محصوالت کشاورزی؛ تنها راه جبران خسارت کشاورزان
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس گفت: بیمه محصوالت کشـاورزی 

تنها راه جبران خسـارت کشـاورزان است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در نشسـت کارگروه خشکسالی، سرمازدگی 
و سـایر مخاطـرات بخـش کشـاورزی ایـن سـازمان بـا توجه بـه تغییرات 
جـوی و احتمـال وقـوع سـرمازدگی بهاره، بارش تگرگ و خسـارت ناشـی 
از آن بـه باغـداران توصیـه کـرد: قبـل از وقـوع خسـارت بـا مراجعـه بـه 
دفاتـر خدمـات بیمـه ای کـه در ایـن ایـام بـه صـورت کشـیک در خدمت 

بهره بـرداران هسـتند، نسـبت بـه انعقـاد بیمه  کشـاورزی اقـدام کنند.
وی بـا اشـاره بـه سـیل اخیـر، ضمـن اظهـار تاسـف و تاثـر از درگذشـت 
جمعـی از هموطنـان در ایـن حادثـه و تسـلیت بـه خانـواده ایـن عزیـزان 
از دسـت رفتـه، گفـت: نـزوالت آسـمانی نعمـت الهـی اسـت که بـا تدبیر 
درسـت بایـد مدیریـت شـود تا از این پس شـاهد خسـارت کمتـری از این 

باشـیم. حوادث 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان ایـن که ایـران کشـوری حادثه خیز اسـت و از 
4۰ خطـر و بـالی طبیعـی حـدود ۳۰ خطـر کشـور مـا را تهدیـد می کنـد، 
خاطـر نشـان کـرد: بایـد از سـیل اخیـر درس گرفـت و در همـه شـرایط 

آمادگـی مسـتمر بـه منظـور مدیریـت بحران داشـته باشـیم.
جـاری  احتمـال  و  آتـی  روزهـای  در  بارندگی هـا  پیش بینـی  بـه  وی 
شـدن سـیل و روانـاب بـا توجـه بـه اشـباع بـودن خاک ها اشـاره داشـت 
و یادآورشـد: بایـد بـا همدلـی و هم افزایـی و مدیریـت صحیـح، خسـارت 

احتمالـی را بـه حداقـل رسـاند.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه با اشـاره به ضـرورت کنترل طرح هـای تغذیه 
مصنوعـی و پخـش سـیالب، تصریـح کـرد: در شـرایط اضطـرار بـدون 
توجـه بـه محدودیت هـای اعتبـاری، اولویـت را بـه اصـالح ایـن طرح هـا 
ایـن رو  از  اختصـاص می دهیـم  احتمالـی  از خسـارت های  و جلوگیـری 
مدیریـت آب و خـاک و اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس 
بـه صـورت مسـتمر از طرح هـای مذکور بازدیـد و اعتبـارات مـورد نیاز به 

منظـور مرمـت آن هـا در دسـتور کار قـرار گیرد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، بـا اشـاره بـه ایـن کـه از سـال 
گذشـته اعتبـارات خوبـی از صندوق توسـعه ملی بـه منظور مهار سـیل به 
طرح هـای آبخیـزداری اختصـاص داده شـده، بیـان داشـت: پس از سـیل 
نیـز اثـرات مفیـد ایـن طرح هـا از جملـه حجـم آب ذخیـره شـده، گزارش 

. د شو
قاسـمی همچنین بـه همـکاران خود، یادآور شـد: قبل از بروز سـیل جهت 
جلوگیـری از وارد شـدن خسـارات بـه طرح هـا و سـازه های مختلـف آبـی 
و حتـی سـاختمان های اداری بـر اسـاس چـک لیسـت تهیـه شـده قبلـی 

کنترل هـای الزم انجام شـود.
کـه  ایـن  بیـان  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اطالع رسـانی دقیـق، منظـم، مـداوم و بـه موقـع از اولویت هـای مدیریـت 
بحـران اسـت، تصریح کـرد: این سـازمان از همه ابزارهـا در انعکاس اخبار 
و اطالعـات بـه منظـور کاهـش خسـارت اسـتفاده می کنـد، از ایـن رو از 
مـردم خواسـت به شـایعات توجه نکننـد و اخبار، هشـدارها و اطالعیه های 
ایـن سـازمان را صرفـا از اداره روابـط عمومی پی گیـری و دریافـت کننـد.

وی بـا اشـاره بـه بارندگی هـای پیـش رو تأکید کـرد: به دلیـل بارش های 
فصلـی و رگبـاری و احتمـال وقـوع سـیالب در رودخانه هـا، آبراهه هـا و 
همچنیـن آسـیب به تاسیسـات آبـی نظیر مخـازن و حوضچه هـای تغذیه 
مصنوعـی و کنتـرل سـیالب، گوراب هـا، بندهـای انحرافی و اسـتخرهای 
ذخیـره آب، از هـر گونـه تردد و رفت و آمـد در محدوده تاسیسـات مذکور 
و رودخانه هـا و آبراهه هـا جـدا خـودداری کنیـد و از آن ها فاصلـه بگیرید.

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به این که 2 هزار 
و ۳۰۰ نفـر از دهیـاران سراسـر اسـتان در سـال گذشـته آمـوزش مدیریت 
اجرایـی دسـتگاه های  بـازوان  اذعـان داشـت: دهیـاران  بحـران دیدنـد، 
دولتـی هسـتند که باید در شـرایط بحرانـی از ظرفیت آن ها اسـتفاده کرد.
از همـکاری  ایـن نشسـت قاسـمی ضمن تشـکر  از  در بخـش دیگـری 
اداره هواشناسـی، گفـت: بـه منظـور کاهـش مخاطـرات ناشـی از تغییرات 
اقلیمـی و بارش هـای ناگهانـی در توصیه هـای کشـاورزی بـه اطالعـات 

دقیق تـر هواشناسـی نیـاز اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خاتمـه بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه جاری شـدن سـیل و تغییرات جـوی اخیـر باعث بروز خسـاراتی 
باغ هـا، مـزارع، دامداری هـا، قنـوات و تاسیسـات  از جملـه آب گرفتگـی 
آبیـاری نویـن و همچنین وزش باد خسـارتی بـه باغ ها و مـزارع وارد کرد، 
تأکیـد کـرد: در روزهـای آتـی بـا توجـه بـه بارش هـای پیش بینی شـده، 
دسـتگاه های عضـو کارگـروه خشکسـالی، سـرمازدگی و سـایر مخاطرات 
بخـش کشـاورزی ضمـن برقراری کشـیک آمادگـی الزم بـرای حضور در 

محـل حـوادث و مقابلـه بـا مخاطرات را داشـته باشـند.
بخـش  مخاطـرات  سـایر  و  سـرمازدگی  کارگـروه خشکسـالی،  نشسـت 
کشـاورزی بـه ریاسـت محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، بـا موضوع ارائـه گزارش هواشناسـی از وضعیت 
جـوی پیـش رو توسـط کارشـناس اداره کل هواشناسـی، ارائـه گـزارش 
مدیریـت بحـران از اقدامـات انجـام شـده و بررسـی دسـتورالعمل اجرایی 

پیش گیـری، آمادگـی و مقابلـه بـا سـیل برگـزار شـد.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:
ترسالی نباید نگاه ما را به شرایط مساعد آب معطوف کند

همایـش آب و خـاک بـا حضـور زارع مشـاور وزیـر 
و مجـری طـرح سـامانه های نویـن آبیـاری وزارت 
جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  کشـاورزی،  جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، نماینـده فائـو و نماینـده 

انجمـن کشـاورزی آلمـان برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس 
فـارس بـا اشـاره بـه اقلیـم خشـک و نیمه خشـک 
ایـران و فـارس، گفـت: ترسـالی نبایـد نـگاه مـا را 
در حـوزه کشـاورزی به شـرایط مسـاعد آب معطوف 
کنـد و مباحـث سـازگاری بـا کم آبـی بایـد بـا قوت 

ادامـه پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه پیشـینه اسـتان فـارس در بخـش 
اسـتان  بین المللـی  نمایشـگاه  افـزود:  کشـاورزی 
فـارس در مقایسـه بـا سـایر اسـتان ها، نمایشـگاه 
قابـل توجهـی اسـت و اتفـاق خوبـی کـه در چنـد 
داده  رخ  نمایشـگاه   ایـن  کنـار  در  اخیـر  سـال 
برگـزاری همایش هـای علمـی - تخصصـی بـرای 

اسـت. هم افزایـی  و  دانش افزایـی 
ایـن مقام مسـئول بـا بیان این که اسـتان فـارس با 
حـدود ۱۰/۵ میلیـون تـن تولیـدات کشـاورزی رتبه 
دوم در ایـران دارد، خاطـر نشـان کـرد: ایـن اسـتان 
رتبـه اول تولیـد محصوالت باغبانـی، رتبه دوم تولید 
محصـوالت زراعـی و رتبـه چهارم تولیـدات دامی را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت که ایـن جایـگاه به 
یمـن تالش های کشـاورزان عزیز و کارشناسـان در 
کنـار کشـاورزان، دانشـگاهیان، محققیـن توانمنـد و 
همـه دسـت اندرکارانـی که به پیشـرفت کشـاورزی 

توجـه دارنـد، به دسـت آمده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط تحریمی حاکـم بـر جامعه 
و نیـاز بـه تأمیـن نهاده هـا در داخـل کشـور بیـان 
داشـت: ضـرورت خوداتکایی و تأمیـن امنیت غذایی 
در شـرایط کشـور تکیه بـر اصل بهـره وری را امری 

اجتنـاب ناپذیر سـاخته اسـت.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
عنـوان  بـه  آب  بهـره وری  افزایـش  کـرد:  تأکیـد 
اساسـی  اولویـت  بایـد  تولیـد  نهـاده  کمیاب تریـن 
داشـته باشـد، از ایـن رو مدیریـت تقاضـای آب در 
سـرلوحه اقدامـات وزارت جهادکشـاورزی در چنـد 
سـال اخیـر و بـه خصـوص در دولـت تدبیـر و امیـد 

قـرار گرفتـه اسـت.
وی در ادامه یادآورشـد: اگرچه امسـال ترسالی بود و 
در اسـتان فارس پراکنش بارندگی مناسـبی داشـتیم 
امـا توجـه به سـیکل بارندگی هـا نشـان می دهد که 
ایـن میـزان بارندگـی هـر ۱۰ الی ۱۵ سـال یک بار 
اتفـاق می افتـد و کشـور بـه اهمیـت آبخیـزداری، 
آبخوانـداری، پخـش سـیالب و تمامی اقدامـات که 
در خصـوص بهره گیـری از آب بـاران بـوده واقـف 
اسـت، در همیـن راسـتا از سـال گذشـته اعتبـارات 
خوبـی از صنـدوق توسـعه ملـی بـرای طرح هـای 
آبخیـزداری و آبخوانـداری تخصیص داده شـده تا از 
این سـیل های کـه منطبق با شـرایط اقلیمی اسـت، 
بـه بهترین نحو اسـتفاده شـود و شـرایط خشـکی و 

خشکسـالی را بـه خوبی پشـت سـر بگذاریم.
قاسـمی اظهار داشـت: درسـیل اخیـر اگرچـه حادثه 
بسـیار ناگـوار دروازه قـرآن کام همه را تلـخ کرد اما 
غالـب تاالب هـا آبگیـری و سـدها آب  مـورد قبولی 
ذخیـره کردنـد و در اسـتان فـارس بـه دلیـل تشـنه 
خسـارت  بارندگی هـا  کـم  شـدت  و  زمیـن  بـودن 
کمتـری بـه کشـاورزی و مـزارع نسـبت بـه سـایر 

اسـتان ها وارد شـد.
وی اذعـان داشـت: بـه دلیل حیـات کشـاورزی این 
ترسـالی اخیـر نبایـد نـگاه بـه بهـره وری و توجه به 
مقولـه مدیریـت تقاضـای آب را تغییـر دهـد و ایـن 
مدیریـت در مباحث مختلف از جمله توسـعه کشـت 
گلخانـه، آبیاری تحت فشـار که اسـتان فـارس رتبه 

اول دارد، کشـاورزی حفاظتی،تغییـر الگـوی کشـت، 
در  و...همچنـان  بـر  آب  کـم  گیاهـان  از  اسـتفاده 
دسـتور کار قـرار دارد و مباحثـی نظیـر کشـت برنج 

ندارند. جایـگاه 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه این که محـور تمام 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اسـتراتژی های 
آب و افزایـش بهـره وری آب اسـت، تصریـح کـرد: 
زنجیره هـای تولیـد بـا هـدف بازاررسـانی و ایجـاد 
اقتصـاد بهتـر بـرای کشـاورزان، کاهـش ضایعـات 
افزایـش  نتیجـه  در  و  کشـاورزی  محصـوالت 

بهـره وری آب اسـت.
وی بـا بیـان این کـه دربهره بـرداری از سـامانه های 
نوین آبیاری نیازمند کار جدیدی هسـتیم، یادآورشـد: 
افـرادی کـه از ایـن سـامانه اسـتفاده می کنند عالوه 
بـر آمـوزش جهـت بهـره وری بهتـر از سـامانه ها به 
کاربـرد ابـزار نویـن نیـاز دارنـد کـه در ایـن راسـتا 
در اسـتان فـارس سـامانه هوشـمند آبیـاری توسـط 
محققیـن فارسـی اختـراع شـده و بـه تولیـد انبـوه 

است. رسـیده 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تأکید کرد: 
تخصیـص یارانـه بـه سـامانه هوشـمند آبیـاری از 
محـل یارانـه سـامانه  نوین آبیـاری، کمـک می کند 
که این سیسـتم های هوشـمند در اختیار کشـاورزان 
قـرار بگیـرد تـا در جهت تعییـن دور، میـزان و زمان 

آبیـاری بـه آن ها کمـک کند. 
بـا  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  قاسـمی در 
اشـاره بـه راه انـدازی دفتـر خـاک در وزارت جهـاد 
کشـاورزی، اذعان داشـت: هـر چند کشـور به لحاظ 
اجرایـی در سـالیان متمـادی تحقیقـات خوبـی در 
حـوزه خـاک داشـته امـا بـه لحـاظ قانونـی نیـاز به 
ایـن جایـگاه داشـت کـه امیداریم بـا راه انـدازی این 
دفتـر بـه مباحـث اجرایـی خـاک توجـه ویژه شـود.

برگزاری همایش آب و خاک با حضور زارع مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
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دو آمادگاه کنترل ملخ در شهرستان های شیراز و المرد راه اندازی شد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، حمیـد دبیـری مدیر حفـظ نباتات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب و بـا اشـاره بـه هجـوم 
دسـته جات ملـخ صحرایـی به اسـتان های جنوب کشـور، گفت: احتمـال هجوم 
و ایجـاد خسـارت ایـن آفـت خطرنـاک بـه مـزارع، باغ هـا و عرصه هـای منابـع 

طبیعـی اسـتان های جنوبـی کشـور از جملـه فـارس در حـال افزایـش اسـت.
وی افـزود: آمادگاه هـای راه انـدازی شـده بـه منظـور مبـارزه بـا ملـخ صحرایی 
مجهـز بـه سـم پاش های مختلـف از جملـه یـو ال وی، 4۰۰ لیتـری، تانکـر 
۳هـزار لیتـری چـرخ دار، هواپیماهـای سـم پاش، مه پـاش، سـموم، سـوخت و 

سـایر تجهیـزات مـورد نیاز اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تأکیـد کـرد: آمـادگاه شـیراز جهـت حمایـت و پشـتیبانی 
عملیـات مبـارزه در فـارس و سـایر اسـتان های جنوبی کشـور و آمـادگاه المرد 

بـه منظـور پشـتیبانی عملیـات مبـارزه در فـارس اسـت.
وی بیـان داشـت: دسـته جات ملـخ از ۹ بهمـن بـه اسـتان های جنوبـی کشـور 

حملـه کـرده و اسـتان فـارس بـه منظـور جلوگیـری از هـر گونـه خسـارت این 
آفـت کلیـه امکانـات و پرسـنل خـود را بـه حالـت آمـاده بـاش قـرار داده و 
آموزش هـای تئـوری و عملـی بـه منظـور شناسـایی، پایـش و مبـارزه بـا ایـن 

آفـت برگـزار کرده اسـت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس: آمادگاه کنترل ملخ در فارس راه اندازی شد

جلسـه هماهنگـی مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس به ریاسـت قاسـمی رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و با حضور 

مدیـران سـتادی این سـازمان برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس 
فـارس در ایـن جلسـه از تالش هـای رحیمی مدیـر 
جدیـد سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس به 
تالش هـای  و  ایشـان  سـاله   4 فعالیـت  واسـطه 
بیکـران نامبـرده در سـمت مدیـر بازرگانی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تقدیر نمـود و صمد 
مدیریـت  ایـن  عنـوان سرپرسـت  بـه  را  رنجبـری 

کرد.  معرفـی 
وی از همکاری رحیمی در سـمت مدیـر تنظیم بازار 
و طـی یـک سـال اخیـر جانشـین رئیـس سـازمان 
در تنظیـم بـازار تشـکر و قدردانـی کـرد و از تالش 
تمـام همکارانـی کـه در ایـام تعطیالت نـوروز وقت 
گذاشـتند و انجـام وظیفـه کردنـد تشـکر و قدردانی 
نمـود و گفـت: ایـن تالش هـا نتیجـه نـگاه جهادی 
آن ها هسـت، مسـئوالن استان نگاهشـان این است 
کـه جهاد کشـاورزی هیچ جا کم نگداشـته اسـت و 
بـا وجود نامبـرده با تدبیـر و برنامه ریـزی می توانیم 
از ظرفیـت تعاونی هـا و تشـکل ها اسـتفاده کنیـم و 

در رونـق تولیـد گام هـای ارزشـمندی را برداریـم و 
بـرای رنجبـری کـه معـاون ایـن مدیریت بـوده، در 

سـمت جدیـد آرزوی موفقیـت مـی نمایم. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ما بـه دنبال 
برنامـه محور بودن هسـتیم و به دلیـل کمبود منابع 
بایـد عالوه بـر برنامـه محور بـودن، اولویـت محور 
هـم بایـد باشـیم بـه عنـوان مثـال توسـعه گلخانه، 
اصـالح نهـال و ... از اولویت هـای ماسـت ولـی در 
حـوزه باغبانـی اولویـت اول ما گلخانه اسـت چرا که 
بهـره وری آب را باالتـر می برد و حداقل باید 2۰۰۰ 
هکتار گلخانه داشـته باشـیم تا فضای کسـب و کار 
آن بـه وجـود بیایـد و اولویـت هر مدیریـت، اولویت 
ماسـت و بـرای باالبـردن بهـره وری سـازمان بایـد 
اولویت بنـدی کـرد و شـاخص مـا در سـال جـاری 
در  مهـم  ایـن  و  اولویت هاسـت  در  کار  پیشـرفت 

شهرسـتان ها هـم در نظـر گرفتـه می شـود. 

وی در ادامـه بیان داشـت: 5S بایـد در تمام امورات 
مـا جـاری و سـاری شـود و نبایـد با رفتـن یک فرد 
تمـام تجربیـات از سـازمان بـرود. قاسـمی در ادامه 
اظهـار داشـت: بایـد مسـتند سـازی کـرد و بـا کار 
سـنجی تصمیم گیـری کـرد و مدیـران بایسـتی بـه 
جـاری سـازی 5S اعتقاد داشـته باشـند و بـا جدیت 
آن را عملیاتـی کننـد و در ارزیابـی هـم آن را لحاظ 
می کنیـم. وی بیـان داشـت: هر کسـی بایـد وظیفه 
خـودش را عمـل کنـد و مـا بـه دنبـال صرفه جویی 
هسـتیم و در همین راسـتا یـک روز را به عنوان روز 

بدون خـودرو اعـالم کردیم. 
شـایان ذکر اسـت که در جلسـه هماهنگـی مدیران 
سـتادی از سـوی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس از عباسـی مدیر بازرسـی و رسـیدگی 
بـه شـکایات ایـن سـازمان به خاطـر تالش شـبانه 
روزی نامبـرده در ایـام نـوروز تجلیـل بـه عمل آمد. 

در جلسه هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس معرفی و از مدیر بازرسی و 

رسیدگی به شکایات این سازمان تجلیل به عمل آمد
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معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس در اولین نشست ستاد ویژه گلخانه فارس: 
راه اندازی گلخانه در استان فارس به نهضت تبدیل شود

اولین نشسـت "سـتاد ویـژه گلخانه فـارس" به 
ریاسـت یدالـه رحمانـی معـاون هماهنگی امور 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری برگـزار 

. شد

به گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی 
قاسمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: بـا توجـه بـه این کـه یکـی از 
اسـتراتژی های اساسـی اسـتان فـارس توسـعه 
کشـت گلخانه هـا اسـت و بـر اسـاس مصوبـه 
جلسـه شـورای کشـاورزی ایـن اسـتان، از این 
پـس نشسـت  "سـتاد ویـژه گلخانـه فـارس" با 
حضـور دسـتگاه های ذی مدخـل و بـه ریاسـت 
اقتصـادی و توسـعه  امـور  معـاون هماهنگـی 

منابـع اسـتانداری برگـزار می شـود.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت منابـع آب اسـتان 
بـا توجـه بـه خشکسـالی ها، افـزود: برداشـت 
می گیـرد  صـورت  زمینـی  زیـر  آب  منابـع  از 
کـه وضعیـت رضایـت بخشـی نیسـت، از ایـن 
رو بـه منظـور افزایـش بهـره وری آب، کشـت 
در محیط هـای کنتـرل شـده و باغ هـا تحـت 
کشـوری  کالن  اسـتراتژی  سـایبان،  پوشـش 

. ست ا
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: متقاضیان 
احـداث گلخانـه بـا مشـکالتی از زمـان صدور 
مجـوز تـا اجـرا و بازاریابـی مواجـه هسـتند که 
"سـتاد ویـژه گلخانـه فـارس" بـا هـدف کمک 

بـه رفـع موانع مختلف توسـعه گلخانه تشـکیل 
شـده است.

در ادامـه ایـن نشسـت یدالـه رحمانـی معـاون 
منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
جدیـد  سـال  در  گفـت:  فـارس  اسـتانداری 
همـه عزیـزان بـا تمام عـزم، امکانات و بسـیج 
مجموعه هـای داشته هایشـان بـرای لبیـک بـه 
فرمایشـات مقام معظـم رهبری، به سـهم خود 

در تولیـد، رونـق ایجـاد کننـد.
وی افزود: از سـال ۱۳۹6 تا سـال ۱4۰4 توسعه 
گلخانـه در سـطح 48 هزار هکتار در کشـور در 
دسـتور کار قرار گرفته که سـهم اسـتان فارس 
7 هـزار هکتـار اسـت و "سـتاد ویـژه گلخانـه" 
بـا هـدف مدیریـت، تدویـن برنامه هـا، ایجـاد 
مقدمـات و بسـتر کار بـرای اجـرا و در نهایـت 

پایـش و ارزیابی تشـکیل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این که سـتاد 
مذکـور در سـطح اسـتان هـر دو هفتـه یکبـار 
بـه صـورت مسـتمر تشـکیل جلسـه می دهـد، 
خاطر نشـان کرد: سـاختار مشـابه این سـتاد در 
فرمانداری هـا بـه صـورت هفتگی با دسـتور کار 

جامـع و مشـترک تشـکیل می شـود.
مجوزهـا  رونـد صـدور  در  کـرد:  تصریـح  وی 
بایـد تسـریع و تسـهیل ایجـاد شـود از ایـن رو 
و  مهندسـی  نظـام  نیـاز  مـورد  اسـتعالم های 
بانـک بایـد در کمتر از ۵ روز پاسـخ داده شـود.
 2۹ توسـعه  برنامـه  داشـت:  اظهـار  رحمانـی 
شـهرک گلخانـه ای در دسـتور کار ایـن سـتاد 
همـه  در  بایـد  شـهرک ها  ایـن  کـه  اسـت 

شهرسـتان ها در نقاطـی کـه آب و زمیـن وجود 
دارد، مـکان یابـی شـود، همچنیـن مراحـل و 
رونـد اجـرای کار در 2۱ روسـتای گلخانـه ای 
بررسـی  سـتاد  ایـن  در  شـده،  یابـی  مـکان 

. می شـود
کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
طرح هـای زنجیـره تولیـد تـا سـقف حـدود 2۰ 
الـی ۳۰ میلیـارد تومان، در اولویـت تأمین منابع 
از محـل اعتبـارات توسـعه روسـتایی قـرار داده 
شـده، بـا هماهنگـی اداره کار فهرسـتی از ایـن 
طرح ها جهت بررسـی در این سـتاد ارائه شـود. 
گفتنی اسـت شناسـایی و ترغیب تولیدکنندگان 
سـازه  های  سـاخت  جهـت  اسـتانی  داخـل 
بسـترهای  ایجـاد  پی گیـری  گلخانـه ای، 
قانونـی جهـت حمایـت از متقاضیـان احـداث 
آبیـاری  اجـرای  متقاضیـان  هماننـد  گلخانـه 
تحـت فشـار و بازدیـد از گلخانه هـای جیرفـت 
بـه عنـوان شـهر پیشـرو در احـداث گلخانـه از 
دیگـر مباحث مطرح شـده در این نشسـت بود. 
همچنیـن بـا توجـه بـه این کـه برنامه توسـعه 
اسـت  اولویـت دار  برنامه هـای  از  گلخانه هـا 
و اسـتعالم های مـورد نیـاز نظـام مهندسـی و 
بانـک سـاختار مشـابه داشـته و رونـد صـدور 
مجوزهـا را بـا ُکندی مواجه می سـازد از این رو 
در این نشسـت مقرر شـد مکاتبـه ای با امضای 
اسـتاندار به وزیر جهاد کشـاورزی ارسـال شـود 
یـک  توسـط  االمـکان  حتـی  اسـتعالم ها  تـا 
ارگان، نظـام مهندسـی و یـا بانـک درخواسـت 

. د شو
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برگزاری بزرگترین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کشور در شیراز

پانزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی کشـاورزی، ماشـین آالت، نهاده ها و 
آبیـاری بـا حضور معاون وزیر جهاد کشـاورزی، اسـتاندار فـارس و رئیس 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در شـیراز گشـایش یافت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، محمدعلـی طهماسـبی معـاون امور 
باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی، در آییـن افتتـاح این نمایشـگاه گفت: 
کشـت محصوالت کشـاورزی در هیچ شـرایطی نباید بدون برنامه ریزی 
انجـام شـود حتـی در هنگامی کـه همـه مناطـق کشـور به لحـاظ منابع 

آبی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند.  
وی افـزود: مدیریـت مصـرف منابـع آب در تمـام برنامه ریزی هـای حوزه 
کشـاورزی بایـد در اولویـت باشـد و ضروری اسـت کارشناسـان ذی ربط 

در این زمینه با دقت عمل کنند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: اسـتان فـارس نیـز کـه پـس از 
بـا  بایـد  برخـوردار شـده  بارندگی هـای خوبـی  از  سـال ها خشکسـالی 
برنامه ریـزی همـه جانبـه از این موهبت به درسـتی بهره گیـرد و بخش 
کشـاورزی ایـن اسـتان بر نحوه مصـرف آب در این بخـش، نظارت الزم 

را اعمال کند. 
نمایشـگاه  پانزدهمیـن  از  خـود،  مطالـب  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
بین المللـی کشـاورزی بـه عنـوان عصـاره توانمندی هـای کشـاورزی 

کشـور یـاد کـرد.

در ادامـه این مراسـم عنایت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس گفت: کشـاورزی 
بـه عنـوان بخـش پیشـرو و پایـه نیازمنـد حرکـت بـه سـمت و سـوی 
دانش بنیـان شـدن اسـت، در ایـن صـورت می توانیـم بـه عنـوان اسـتان 
اول در تولیـد بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی و جایـگاه دوم بخـش 
کشـاورزی کشـور در تمـام محصـوالت نقش خودمـان را کما فی سـابق 

در اقتصـاد ملـی ایفـا کنیم.
وی بـا بیـان این که شـیراز و اسـتان فارس دارای نقـش خدماتی، تجاری 
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و کشـاورزی اسـت، افـزود: بایـد ایـن توانمندی ها در 
نمایشـگاه ها عرضه شـود و با بهره گیری از تجربیات 
و دانـش دیگـران در زمینه توسـعه اقتصـادی به ویژه 

بخش اقتصادی کشـاورزی اسـتفاده الزم را ببرد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه تجـارت 
کشـاورزی،  محصـوالت  زمینـه  در  بازرگانـی  و 
ماشـین آالت و نهاده هـا و همچنیـن روش های نوین 
می توانـد بـرای مـا مفیـد باشـد، خاطـر نشـان کرد: 
ترویـج   بین المللـی کشـاورزی می توانـد  نمایشـگاه 
کننـده و تقویـت کننـده ایـن بخـش مهـم اقتصادی 

باشد. کشـور 
وی بـا بیـان ایـن کـه پـس از ۱۰ سـال خشکسـالی 
امسـال بـاران رحمـت الهـی در اسـتان فـارس نازل 
شـده اسـت و بایـد در کنـار آسـیب هایی کـه ایجـاد 

بیـان  باشـیم،  پـروردگار  نعمـت  ایـن  شـاکر  شـده 
تاالب هـای  و  شـده  پـرآب  سـدها  تمـام  داشـت: 
اسـتان احیاء شـدند، کشـاورزان خوشـحال هستند و 
امسـال سال بسـیار مناسـبی برای کشـاورزی است.
رحیمی تصریـح کـرد: وفـور بارندگـی بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه در مصـرف آب بـی رویـه عمـل کنیـم 
و بایـد بـا بهـره گرفتـن از روش های نویـن آبیاری، 
کشـت های گلخانـه ای و شـهرک های کشـاورزی 
مصـرف بهینـه آب را دنبال کنیم و بـه همین منظور 
سـتاد ویـژه ای برای توسـعه کشـت های گلخانه ای 

تشـکیل شـده است.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس با اشـاره به 
ایـن که تجـارت و بازرگانی ماشـین آالت و نهاده ها 
در زمینـه محصـوالت کشـاورزی می تواند بـرای ما 

مفیـد باشـد، اظهـار داشـت: نمایشـگاه بین المللـی 
کشـاورزی می توانـد تقویـت کننـده ایـن بخـش از 

اقتصاد ملی کشور باشد.  
اسـتاندار فـارس در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
بـه اهمیـت بهره گیـری از نیروهـای تحصیـل کرده 
و افـراد دارای فکـر و ابتکار برای توسـعه کشـاورزی 
اسـتان فـارس اشـاره داشـت و تأکیـد کـرد: فضـای 
ایجـاد شـده بـر اثـر تحریم هـای دشـمنان فرصـت 
خالقانـه  ایده هـای  صاحبـان  بـرای  را  مناسـبی 
فراهـم کـرده اسـت تـا بـا بهـره گیـری از دانـش و 
ابتـکار آن هـا بخـش کشـاورزی را دانـش بنیان تر و 

پیشرفته تر از قبل داشته باشیم. 
وی با اشـاره به این که در کشـاورزی اسـتان فارس 
هم پاسـخگویی بـه نیاز داخلی و هـم بحث صادرات 
و بـه دسـت آوردن بـازار کشـورهای همسـایه مورد 
توجـه اسـت، اذعـان داشـت: بـرای موفقیـت در این 
عرصـه بایـد بـه مزیت هـای خـود عنایـت ویـژه ای 

داشـته باشیم.
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  خاتمـه  رحیمـی در 
نامگـذاری سـال جـاری بـا عنـوان رونـق تولیـد از 
طـرف مقـام معظـم رهبـری، ایـن نمایشـگاه بایـد 
بسـتر مناسـبی را بـرای تحقق بخشـی به این شـعار 

آورد. فراهـم 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس26
شماره  48 - فـــــــــروردین ماه 1398

ملـخ صحرایـی  پـی هجـوم دسـته هـای  در 
بـه سـمت اسـتان فـارس، در شهرسـتان های 
کازرون،  ویـژه  بـه  فـارس  اسـتان  جنوبـی 
ممسـنی، رسـتم، فراشـبند، مهر و المـرد اعالم 

آمـاده بـاش شـد.
بهبـود  معـاون  پژمـان  حسـین  راسـتا  ایـن  در 
تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
ایـن  بـا  مقابلـه  جهـت  را  توصیه هایـی  فـارس 
آفـت و بیماری هـای گنـدم و خرمـا خطـاب بـه 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس، 
داد. ارائـه  زنبـورداران  و  دامپـروران  کشـاورزان، 

وی گفـت: بـا توجـه بـه اسـتمرار ورود توده های 
متراکـم ملـخ صحرایـی از کشـور عربسـتان بـه 
و  آسـیب دیـدن مـزارع  جنـوب کشـور و خطـر 
باغات اسـتان فارس بایسـتی به مـواردی از قبیل: 
عـالوه بـر سرکشـی روزانـه بـه مـزارع و باغـات، 
بـه مراتـع و علـف زارهـای مجـاور نیز سرکشـی 
کنیـد و بـه محـض مشـاهده آفت به مراکـز جهاد 
کشـاورزی محـل سـکونت خـود در اسـرع وقـت 

دهید. اطـالع 
وی بـه کشـاورزان توصیـه کـرد: همـه امکانات و 
لـوازم مـورد نیـاز سمپاشـی از جملـه تراکتورهـا و 
سـمپاش هـای خـود را آمـاده بـه کار نگـه دارند، 
هرگونـه عملیـات سمپاشـی علیـه آفـت را فقط با 
کسـب نظـر کارشناسـان جهـاد کشـاورزی انجام 

. هند د
سمپاشـی،  بـه  نیـاز  صـورت  در  افـزود:  پژمـان 
سـموم مناسـب مـورد نیـاز توسـط سـازمان جهاد 
عملیـات  از  قبـل  می شـود،  تامیـن  کشـاورزی 
در  احشـام  و  دام  وجـود  صـورت  در  سمپاشـی، 
اقـدام  آن هـا  نسـبت بخـش جابجایـی  منطقـه، 
نماییـد، در صـورت وجـود کنـدوی زنبـور عسـل 

جهـت  نظـر  مـورد  باغـات  و  مراتـع  مـزارع،  در 
سمپاشـی، نسـبت بـه جابجایـی آن هـا قبـل از 
سمپاشـی اقـدام شـود، از چـرای دام در مراتـع و 
مـدت  بـه  حداقـل  شـده  سمپاشـی  علفزارهـای 
یـک هفتـه خـودداری شـود، از فعالیـت کندوهای 
زنبورهـای عسـل )باز گذاشـتن درب کندو( مجاور 
در مراتـع و باغات و مزارع سمپاسـی شـده حداقل 

بـه مـدت یـک هفتـه جلوگیـری شـود.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه بـا اشـاره بـه 
ایـن نکتـه کـه بایـد از مصـرف الشـه ملخ هـای 
تلـف شـده بـه وسـیله سـم، جـداً خـودداری نمود 
توسـط  مـرده  ملـخ  گونـه  هـر  خریـد  از  گفـت: 
خوراکـی  مصـرف  بـرای  سـودجویان  و  دالالن 
پرهیـز شـود، از تعلیـف دام هـا و طیـور از الشـه 
ملخ هـای مـرده پرهیز شـود، در صورت مشـاهده 
حجـم  در  وحشـی  جانـوران  و  پرنـدگان  اجسـاد 
قابـل توجـه در مناطـق سمپاشـی شـده نسـبت 
جمـع آوری، حفـر چالـه و دفـن آن هـا در عمـق 
مناسـب و آهـک پاشـی روی محـل دفـن اقـدام 

شـود، توجـه نمـود.
وی افـزود: در صـورت نیـاز بـه کسـب آخریـن 
اطالعـات موثـق از وضعیـت ملـخ و رونـد مبارزه 
بـا ایـن آفـت در اسـتان فارس بـا روابـط عمومی 
شـماره  بـه  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

فرماییـد. حاصـل  تمـاس   ۰7۱۳22۹267۰

توصیه های معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس جهت مقابله با هجوم ملخ صحرایی
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و  کشـور  نباتـات  حفـظ  سـازمان  اعـالم  طبـق 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر یـک 
تـوده عظیـم ملـخ صحرایـی بـه سـمت اسـتان 

اسـت. حرکـت  در  فـارس 
در ایـن راسـتا حمیـد دبیـری مدیـر حفـظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
طبیعـی  منابـع  اراضـی  از  هکتـار  از 2۰۰  بیـش 
اسـتان فـارس بـا هـدف مبـارزه بـا ملـخ هـای 

صحرایـی سمپاشـی شـد.
وی افـزود: مبـارزه بـا ایـن آفت کشـاورزی که به 
ملـخ دریایـی نیـز موسـوم اسـت تـا پایـان تیرماه 

۹8 ادامـه خواهـد یافت.
دو  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
شهرسـتان داراب و المـرد فـارس بـا ایـن آفـت 
کشـاورزی مواجـه هسـتند؛ البتـه در بیـش از 8 
شهرسـتان فـارس در محیـط هـای شـهری ملـخ 
میـزان  لیکـن  شـد  مشـاهده  صحرایی)دریایـی( 
ملخ هـا در ایـن شهرسـتان هـا بـه گونـه ای نبود 
کـه نیـاز بـه مبـارزه باشـد بـا ایـن حـال اقدامات 

الزم در ایـن مـکان هـا صـورت گرفـت.
وی بیـان کـرد: در هفتـه هـای پایانـی فروردیـن 
در  )دریایـی(  ملـخ هـای صحرایـی  تراکـم  مـاه 
شهرسـتان های المـرد و داراب بـه گونـه ای بـود 
کـه بایـد مبارزه بـا این آفـت صورت مـی گرفت؛ 
اگـر در هـر متـر مربـع بیـش از ۱۰ ملـخ وجـود 
داشـته باشـد بایـد مبـارزه بـا ایـن آفـت صـورت 

. د گیر
نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر حفـظ 
اسـتان فـارس افـزود: چهـار دسـته بـزرگ ملـخ 
صحرایـی بـه شهرسـتان المـرد هجـوم آورده اند 
و مبـارزه در مناطقـی کـه ملـخ هـا به آنجـا حمله 
کردنـد بـه صـورت کانـون کوبـی در حـال انجام 

. ست ا
وی تصریـح کـرد: ۹۹ درصـد ملـخ هایـی کـه به 
فـارس حملـه  اسـتان  شهرسـتان هـای جنوبـی 
ور شـده انـد همـان ملـخ هایـی هسـتند کـه از 
عربسـتان بـه کشـور وارد شـدند البتـه پـوره های 
ایـن آفـت )الروهـا( هنـوز بـه بلـوغ نرسـیده اند.

نباتـات سـازمان جهـاد کشـاروزی  مدیـر حفـظ 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه پـوره های 

ملـخ صحرایی در اسـتان هرمزگان هسـتند، تاکید 
کـرد: مبـارزه بـا پـوره هـای ملـخ صحرایـی در 
اسـتان هرمـزگان در حـال انجـام اسـت و بنـا به 
آمارهـای که مسـئولین هرمـزگان ارائه کـرده اند 
بیـش از ۳۰ منطقـه در حـال کانـون کوبـی، لکـه 
کوبـی و سـم پاشـی علیـه ملخ هـای صحرایـی 

. ست ا
وی اذعـان داشـت: اگر دسـته هایـی از ملخ های 
از مبـارزه در اسـتان هرمـزگان جـان  صحرایـی 
سـالم بـه در ببرنـد اواخر اردیبهشـت زمانی اسـت 
کـه این دسـته هـا به اسـتان فارس می رسـند اما 
رصـد، پایـش و مبـارزه با ملـخ هـای صحرایی تا 

پایـان تیرمـاه در اسـتان فارس ادامـه دارد.
نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر حفـظ 
اسـتان فـارس گفـت: طـی روزهایـی کـه از سـم 
پاشـی در عرصـه هایـی منابـع طبیعـی گذشـته 

خسـارتی تاکنـون گـزارش نشـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: رفتـار ملـخ هـای صحرایی این 
گونـه اسـت کـه بـا تجمـع در عرصه هـای منابع 
طبیعـی نسـبت بـه حملـه بـه مـزارع اقـدام مـی 
کننـد و سـعی شـده تا بـا سمپاشـی عرصـه های 
منابـع طبیعـی ایـن آفت کشـاورزی کنترل شـود.
دبیـری بیـان کـرد: از یکشـنبه 2۵ فروردیـن ۹8 
تاکنـون سمپاشـی در عرصـه هـای منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس و شهرسـتان هایی کـه در مواجهه 
بـا ملـخ صحرایی )دریایی( هسـتند در حـال انجام 

ست. ا
نیـز  سـم  تـن  میلیـون   8۰ اظهارداشـت:  وی 

شـرایط  بررسـی  از  پـس  تـا  شـده  خریـداری 
شهرسـتان داراب و مسـاعد بودن شـرایط نسـبت 
بـه سمپاشـی هوایی این شهرسـتان از فـردا اقدام 

. د شو
در ادامـه حمیـد دبیری مدیر حفظ نباتات سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به این که 
شـرایط آب و هوایی فعلی زمینه رشـد و گسـترش 
سـپتوریوز،  زنـگ،  نظیـر  برگـی  هـای  بیمـاری 
لکـه نـواری باکتریایـی، سـفیدک پـودری و ... را 
فراهـم کـرده، گفـت: ضـروری اسـت بـه صورت 
مسـتمر مـزارع گنـدم و جـو را مـورد بازدیـد قرار 
داده، نسـبت بـه ارائـه توصیـه هـای مناسـب بـه 
کشـاورزان اقـدام کنیـد و هر گونه مـورد خاص را 

بـه مدیریـت حفـظ نباتـات گـزارش دهید.
وی افـزود: بـا توجـه بـه بارندگـی هـای اخیـر و 
شـرایط مناسـب جهـت بـروز و شـیوع بیمـاری 
پوسـیدگی گل آذیـن یـا خامـج در درختـان خرما 
الزم اسـت پـس از پایـان بارندگـی هـای چنـد 
روز آینـده سـریعا نسـبت بـه انجـام مـواردی از 
آلـوده  خوشـه های  سـوزاندن  و  حـذف  جملـه: 
سـال گذشـته و سـال جاری، سمپاشـی درختان با 
سـموم مناسـب مسـی نظیـر اکسـی کلـرور مس، 
میشـوکاپ، نوردوکس بـه میزان 2 در هـزار اقدام 
و در صـورت وجـود هرگونـه مشـکل بـه مراکـز 

خدمـات جهـاد کشـاورزی مراجعـه نماییـد.

200 هکتار از اراضی فارس علیه ملخ صحرایی 
سمپاشی شد
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تغییــرات جــوی اخیــر بیــش 
ــه  ــان ب ــارد توم از ۳۵۰ میلی
ــارت  ــاورزی خس بخــش کش

ــرد. وارد ک
بــه گــزارش خبرنــگار "پرتــو 
امیــد"، جعفــر صبوری پــور 
و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــرات  ــت: تغیی ــارس گف ــتان ف ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــور اقتصــادی س ام
جــوی اخیــر شــامل جــاری شــدن ســیل، بــارش تگــرگ و وزش بــاد شــدید 
بــه بخــش کشــاورزی 24 شهرســتان اســتان فــارس خســارت وارد کــرد. وی 
افــزود: در مجمــوع از خســارت های وارده ۳8 درصــد بــه حــوزه زراعــت، 
ــی،  ــازه های آب ــه و س ــه ابنی ــد ب ــی، 2۵ درص ــوزه باغبان ــه ح ــد ب ۳2 درص
جاده هــای دسترســی بــه مــزارع و جاده هــای عشــایری و ۵ درصــد بــه حــوزه 

ــه خســارت  ــای مربوطــه خســارت وارد شــده ک ــان و ابنیه ه ــور، آبزی دام، طی
هــر بخــش بــه مراجــع ذی ربــط اعــالم گردیــده اســت. ایــن مقــام مســئول 
ــا بیــان  ایــن کــه مصوبــه هیئــت دولــت بــرای جبــران خســارت در اســتان  ب
ــارات  ــت و اعتب ــهیالت ارزان قیم ــوض، تس ــک بالع ــه کم ــتان در زمین گلس
عمرانــی در فــارس نیــز اجــرا خواهــد شــد، تصریــح کــرد: در اســتان فــارس 
حــدود 8۳ میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض، ۱۵۳ میلیــارد تومــان تســهیالت 
ــه وزارت  ــرآورد و ب ــی ب ــارات عمران ــان اعتب ــارد توم ــت و ۵۹ میلی ارزان قیم
کشــور اعــالم نیــاز شــده اســت کــه امیدواریــم در اولیــن جلســه هیئــت دولــت 
مبالــغ مذکــور مصــوب و بــه اســتان ابــالغ شــود. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ســاالنه دولــت هــزار تــا ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بیمــه کشــاورزی 
در قانــون بودجــه مصــوب می کنــد، تأکیــد کــرد: کشــاورزان بایــد نســبت بــه 
بیمــه محصــوالت زراعــی، باغــی و دامی خــود در زمــان مناســب اقــدام کننــد 

ــران شــود. ــز جب ــق نی ــاز بخشــی از خســارت از ایــن طری ــگام نی ــا در هن ت

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

خسارت 350 میلیارد تومانی بخش کشاورزی فارس

جلســه ســتاد مدیریــت بحــران فرمانــداري ویــژه 
صحرایــي  ملــخ  هجــوم  موضــوع  بــا  الرســتان 
در برخــي مناطــق شهرســتان بــا حضــور معــاون 
ــارس،  ــات ف ــظ نبات ــناس حف ــژه، کارش ــدار وی فرمان
ــاد  ــت جه ــات مدیری ــظ نبات ــان حف ــر و کارشناس مدی
ــاء در  ــایر اعض ــتان و س ــتان الرس ــاورزي شهرس کش

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ای
ــه  ــن جلس ــد، در ای ــو امی ــگار پرت ــزارش خبرن ــه گ ب
ــات ســازمان  عباســي کارشــناس مدیریــت حفــظ نبات
جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس در خصــوص مســائل 
ــور  ــه کش ــي ب ــخ صحرای ــي ورود مل ــي و چگونگ فن

ــود. ــه نم ــي ارائ توضیحات
در ادامــه ایــن جلســه قاســمي مدیــر جهــاد کشــاورزي 
ــالم  ــات انجــام شــده و اق شهرســتان الرســتان اقدام
مــورد نیــاز مبــارزه و بســیج مردمــي افــراد در منطقــه 
درز و ســایبان و تمهیــدات الزم جهــت پــرواز هواپیمــا 
را بیــان کــرد. در ادامــه محمــد زرگــري مســئول حفــظ 
نباتــات مدیریــت جهــاد کشــاورزی ایــن شهرســتان از 

ــایبان  ــش درز و س ــي در بخ ــخ صحرای ــي مل سمپاش
خبــر داد و گفــت: تاکنــون در ســطح بیــش از ۵ هــزار 
ــراد بومــي و  ــن بخــش توســط اف ــع ای ــار از مرات هکت
کارشناســان پایــش صــورت گرفتــه اســت و بالــغ بــر 

۱۳۰ هکتــار سمپاشــي انجــام شــده اســت.
ــن  ــرل ای ــر و کنت ــي موث ــت سمپاش ــزود: جه وی اف
ــي  ــف سمپاش ــاي مختل ــع از تکنیک ه ــت در مرات آف
ــت  ــمپاش هاي پش ــمپاش هاي ULV و س ــه س از جمل

ــوري شــیلنگ دار اســتفاده شــده اســت. تراکت
ــات  ــه عملی ــن ک ــان ای ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــال  ــي در ح ــرودگاه خاک ــد ف ــطیح بان ــم و تس ترمی
ــرد: جهــت سمپاشــي  ــر نشــان ک انجــام اســت، خاط
ــور از هواپیمــاي  در مناطــق کوهســتاني و صعــب العب
ــدواري  ســمپاش اســتفاده مــي گــردد. وی اظهــار امی
ــي،  ــخ صحرای ــح مل ــرل ســریع و صحی ــا کنت نمــود: ب
ــویم. ــات ش ــزارع و باغ ــه م ــت ب ــن آف ــع ورود ای مان

در ادامــه در ایــن جلســه مقــرر شــد 4 دســتگاه خــودرو 
ــک  ــمپاش ULV، ی ــب س ــت نص ــد جه ــي بلن شاس

ــت  ــک جه ــال غلط ــراي انتق ــکن ب ــتگاه کمرش دس
ترمیــم بانــد فــرودگاه خاکــي، شــیلنگ و موتــور 
ــف  ــاي مختل ــط ارگان ه ــچ و ... توس ــگ 2 این کوپلین
ــه افــراد  شهرســتان تامیــن گــردد و اطــالع رســاني ب
محلــي جهــت پایــش بــر عهــده بخشــداري مرکــزي 
قــرار گرفــت و همچنیــن مدیریــت جهــاد کشــاورزي 
شهرســتان از برخــي مراکــز بــه منظــور کمــک 
بــه پایــش و سمپاشــي در منطقــه درز و ســایبان 
ــوده  ــروي انســاني نم درخواســت کمــک خــودرو و نی

ــت. اس

در جلسه ستاد مدیریت بحران فرمانداري ویژه الرستان مطرح شد:
پایش 5 هزار هکتار از مراتع درز و سایبان در پی هجوم ملخ های صحرایی
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220 هزار هکتار از اراضی فارس مجهز به سامانه  نوین آبیاری است
22۰ هزار هکتار از اراضی فارس مجهز به سامانه  نوین آبیاری است.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، عبـاس زارع مجـری طـرح سـامانه های نویـن 
آبیـاری وزارت جهـاد کشـاورزی با اشـاره به این که اسـتان فارس رتبـه اول اجرای 
سـامانه نویـن آبیـاری در کشـور دارد، گفت: در این اسـتان بالغ بر 22۰ هـزار هکتار 
از اراضـی بـه سـامانه های نویـن آبیـاری مجهـز شـده کـه ۱۵ هـزار هکتـار از این 

سـطح مربوط به سـال ۹7 اسـت.
وی در حاشـیه بازدید از پانزدهمین نمایشـگاه بین المللی کشـاورزی، ماشـین آالت، 
نهاده هـا و آبیـاری افـزود: صنعتگـران مـا با نـوآوری خوب به سـمت سیاسـت های 
نظـام در ارتبـاط بـا آبیـاری موضعـی سـوق داده شـدند و در ایـن نمایشـگاه ارتقای 
فنـاوری در زمینـه قطره چـکان، آب پاش هـا، فیلتراسـیون و نوار تیپ مشـهود اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه خشکسـالی های چندسـال اخیـر و شـرایط تحریم 
تـالش در تولیـد مـواد غذایـی و افزایـش ضریب امنیـت غذایی را ضروری دانسـت 
و خاطـر نشـان کـرد: در ایـن راسـتا اجـرای سـامانه های نویـن آبیاری در کشـور در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه با حمایـت خوب نظـام، اسـتقبال کشـاورزان و ظرفیت 
خـوب مشـاورین، پیمانـکاران و تولیدکننـدگان سـاالنه ظرفیـت فنـی و مهندسـی 
اجـرای 4۰۰ هـزار هکتـار سـامانه های نویـن آبیاری در کشـور ایجاد شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: حـدود ۱6۰۰ مجری، 4۰۰ مشـاور و 4۵۰ تولیدکننده این ظرفیت 
را در کشـور ایجـاد کردنـد کـه نه تنها پاسـخگویی نیاز کشـور هسـتند بلکه خدمات 
فنـی بـه کشـورهای آسـیای میانـه، عـراق و افغانسـتان صـادر می شـود. ایـن مقام 
مسـئول یادآورشـد: در سـال ۹7 طبـق موافقـت نامـه  بـا سـازمان برنامـه و بودجـه 

تجهیـز ۱42 هـزار هکتـار از اراضـی کشـور بـه سـامانه های نوین آبیاری در دسـتور 
کار قـرار گرفـت کـه خوشـبختانه ۱۰۰ درصـد اجرا شـد. مجـری طرح سـامانه های 
نویـن آبیـاری وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه اذن مقـام معظـم رهبـری در 
ارتبـاط بـا برداشـت بودجه از صندوق توسـعه ملـی در حمایت از طرح، بیان داشـت: 
در سـال ۹8 نزدیـک بـه 2 هـزار و ۱۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار بـه منظـور توسـعه 

سـامانه های نویـن آبیـاری در نظـر گرفته شـده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: در اسـتان فـارس و در سـطح ملـی عالوه بـر ارتقای کمی سـامانه 
نویـن آبیـاری بـه دنبـال ارتقـای کیفی ایـن سـامانه ها نیز هسـتیم که خوشـبختانه 
تاکنـون اثرات خوب اقتصادی، اجتماعی و زیسـت محیطی در کشـور داشـته اسـت.

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی:

غرفـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
کشـاورزی، ماشـین آالت، نهاده هـا و آبیـاری کـه به عنـوان بزرگترین نمایشـگاه 
کشـاورزی کشـور محسـوب شـده و در شـیراز برگـزار شـده بـود به عنـوان غرفه 

برتـر شـناخته شـد و تندیـس و تمبـر ویـژه ایـن نمایشـگاه را از آن خـود کرد.
روابـط  اداره  رئیـس  واحدی پـور  علیرضـا  امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
عمومی ایـن سـازمان ضمـن بیـان این مطلـب گفت: این نمایشـگاه کـه از تاریخ 
27 فروردیـن مـاه بـه مـدت 4 روز در محـل دائمی نمایشـگاه های بیـن المللـی 
فـارس واقـع در شـیراز و بـا مجـری گری شـرکت نگاه سـبز نمایشـگاهی پارس 
برگـزار شـده بـود تعـداد ۱7۵ شـرکت ایرانـی و خارجـی از کشـورهای آسـیایی و 
اروپایـی حضـور داشـتند و در فضایـی بالـغ بـر ۱7 هـزار متر مربع فضای مسـقف 
و ۳هـزار متـر مربـع فضای بـاز نمایشـگاهی آخرین محصـوالت و دسـتاوردهای 

مربوطـه را در معـرض نمایـش بازدیدکننـدگان قـرار دادند.
وی افـزود سـازمان جهادکشـاورزی فـارس نیز با هدف مشـاوره و پاسـخگویی به 
شـرکت کننـدگان و بازدیدکنندگان، با مسـتقر کردن تعدادی از کارشناسـان خبره 
و باتجربـه ایـن سـازمان، مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی و 
شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی در رشـته های مختلـف در دو غرفه با فضای 

72 و ۳6 متـر مربـع در 2 سـالن مجـزا میزبـان تعداد کثیـری از مردم، مسـئولین، 
بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی، اسـاتید، محققیـن، کارشناسـان، دانشـجویان و 
عالقـه منـدان به بخش کشـاورزی بودند و مشـاوره های علمی، فنـی، تخصصی 

و اداری را ارائـه کرد.
واحـدی پـور تصریـح از نـکات قابـل توجـه ایـن نمایشـگاه، افتتـاح آن توسـط 
اسـتاندار فـارس بـا حضور معـاون وزیر در امور باغبانی، رئیس سـازمان مهندسـی 
کشـاورزی کشـور، معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و منابـع اسـتانداری، امـام 
جمعـه شـمال غـرب شـیراز، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و 
نیـز بازدیـد تعـدادی ازروحانیـون، فرمانـداران، مقامات کشـوری، اصحاب رسـانه 
و بازدیـد جمعـی از مسـئولین ملـی دانسـت کـه سـبب دلگرمی بیشـتر شـرکت 

کننـدگان در نمایشـگاه شـد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس:
غرفه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
در بزرگترین نمایشگاه بین المللی
کشاورزی کشور برتر شد
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همایش نقش سـازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابـع طبیعـی در توسـعه کشـت گلخانه ای

همایـش نقـش سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی در توسـعه کشـت گلخانـه ای، روز 
سه شـنبه 27 فروردیـن مـاه بـا حضـور معـاون وزیر 
در امـور باغبانـی، معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس، رئیس سـازمان 
رئیـس سـازمان  فـارس،  اسـتان  جهـاد کشـاورزی 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی کشـور، 
فرمانـداران اسـتان فارس،جمعـی از مسـئولین ملی، 
اسـتانی و شهرسـتانی و کشـاورزان پیشـرو برگـزار 

. شد
محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس 
فـارس در ایـن همایـش گفـت: اگـر کسـی زمیـن 
غیرتصرفـی و پروانـه آب داشـته باشـد بایـد ظـرف 

یـک هفتـه مجـوز گلخانـه بـه وی داده شـود.
وی افـزود: قـرار گرفتـن ایـران و به ویـژه فارس در 
اقلیـم خشـک و نیمـه خشـک باعـث شـد تـا ایجاد 
گلخانـه و برنامه توسـعه گلخانه ها از اهداف اساسـی 

و اسـتراتژیک وزارت جهاد کشـاورزی باشـد.
ایـن مقام مسـئول با بیـان این که منابـع آب باید در 
جهـت امنیـت غذایی مـردم و جامعه مدیریت شـود، 
خاطـر نشـان کـرد: کشـت در محیـط کنتـرل شـده 
امـکان افزایـش بهـره وری آب به عنـوان موثرترین 
پارامتـر تولیـد را ایجـاد می کنـد، همچنیـن در ایـن 
نـوع کشـت امـکان کنتـرل عوامـل طبیعـی ماننـد 
فراهـم  اقلیمی خـاص  شـرایط  بیماری هـا،  آفـات، 

شـده و تبخیـر و تعـرق کاهـش می یابـد.
وی تصریـح کـرد: اگرچه در سـنوات اخیر نسـبت به 
گذشـته توسـعه خوبی در کشـت گلخانه ای داشـتیم 
امـا ایـن توسـعه منطبـق با نیـاز مـا نیسـت، این رو 
سـتاد گلخانه هـا بـا محوریت معاون امـور هماهنگی 

و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس راه اندازی شـد و 
در مقاطـع مختلـف توسـعه گلخانـه آسـیب شناسـی 

شد  .
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اندازه 
گلخانه هـا، حرائـم و مشـکالت صدور مجوز هـا را از 
آسـیب های شناسـایی شـده برشـمرد و بیان داشـت: 
امـروز محدودیتـی بابـت سـایز گلخانه وجـود ندارد، 
حرائـم بازنگری شـده و مسـائل و مشـکالتی صدور 
مجوزهـا تـا حـد امـکان برطـرف شـده امـا کماکان 
توسـعه کشـت گلخانـه حمایت همـگان به خصوص 
عـزم شهرسـتان ها را می طلبـد از ایـن رو امـروز در 

ایـن جلسـه در خدمت فرمانـداران عزیز هسـتیم.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه افزایـش ده برابری 
بهـره وری آب در محیـط کنتـرل شـده، یادآورشـد: 
بایـد بـرای کسـانی کـه اهتمـام بـه بهـره وری آب 
دارنـد، فـرش قرمـز پهـن کـرد و شـوق و اشـتیاق 
ایـن افـراد نبایـد در پیـچ و خـم بروکراسـی اداری 

مسـتهلک شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه تاکنـون ۵2۳ هکتـار گلخانـه 
و پوشـش سـایبان در این اسـتان عملیاتی شـدندکه 
بیشـتر سـبزی و صیفـی وگل هـای زینتـی هسـتند، 
تأکیـد کـرد: برنامـه بلندمـدت توسـعه هفـت هـزار 
هکتـاری کشـت گلخانـه اسـتراتژی ایـن سـازمان 
اسـت و در سـال جـاری 6۰۰ هکتـار توسـعه کشـت 
گلخانـه در دسـتور کار قـرار گرفته که در این راسـتا 
بایـد بـا عزمی جـزم و همـت همگانی گام برداشـت.
بـرای  محدودیتـی  امـروز  داشـت:  قاسـمی اظهار 
توسـعه کشـت گلخانـه بـه لحـاظ مسـاحت حتـی 
گلخانـه زیـر ۳۰۰ مترمربـع بـا تخصیص تسـهیالت 
کوچـک  گلخانـه  احـداث  متقاضیـان  امـا  نداریـم 
مقیـاس بـه منظـور تأمیـن نهاده هـا و بازاررسـانی 

بایـد بـه صـورت زنجیـره ای اقـدام کننـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: بـه منظور توسـعه 
گلخانـه در قالـب زنجیـره تولیـد،" مـدل روسـتای 
گلخانـه ای" در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و این 
مدل در سـه شهرسـتان  کوار، مرودشـت و پاسـارگاد 
در دسـت اقـدام اسـت کـه متاسـفانه با تغییـر قیمت 
سـازه ها در سـال گذشـته علی رغم مسـاعدت بسـیار 
خـوب سـازمان برنامـه و بودجـه، اجـرای ایـن مدل 

بـه تاخیـر افتاد.
انتخـاب مـدل روسـتای گلخانـه ای  از دالیـل  وی 
بـه ایجـاد زنجیـره تولیـد و فضـای کسـب و کار در 
یک روسـتا برشـمرد و اذعان داشـت: زمانی توسـعه 
گلخانه هـا بـه صـورت خـود بـه خـود اتفـاق می افتد 
که فضای کسـب و کار در اسـتان شـکل بگیرد و به 
طـور حتـم مدل روسـتای گلخانـه ای کمـک بزرگی 

بـه بازاریابـی و بازاررسـانی خواهد داشـت.
قاسـمی تأکید کرد: فرمانداران و مسئولین شهرستانی 
بایـد بـه سـراغ کشـاورزان و سـرمایه گذاران رفته و 
آن هـا را دعـوت به سـرمایه گذاری در زمینه توسـعه 

کشـت در محیط هـای کنترل شـده کنند. 
معـاون  رحمانـی  یـداهلل  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری 
فـارس گفت: بـا عملیاتی کـردن نهضـت گلخانه ها، 
در راسـتای تحقـق منویـات مقام معظـم رهبری گام 
برداریـد چرا کـه توسـعه گلخانه ها یکـی از مصادیق 
رونـق تولیـد اسـت. وی با اشـاره به این کـه در حال 
حاضـر ۵2۳ هکتـار گلخانـه در سـطح اسـتان وجود 
دارد، افـزود: ۳۳4 هکتار گلخانـه محصوالت صیفی، 
سـبزی گل و گیاهـان زینتـی و دارویـی در اسـتان 
در محیـط  راه انـدازی شـده و ۱8۹ هکتـار کشـت 

کنتـرل شـده بـه صورت سـایبان اسـت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی: راه اندازی ستاد گلخانه در فارس یک پایه گذاری جدید است

رئیس نظام مهندسی کشاورزی کشور: گلخانه از بهره ورترین روش های تولید محصوالت کشاورزی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری فارس: توسعه گلخانه از مصادیق رونق تولید است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: مجوز گلخانه باید ظرف یک هفته صادر شود

با حضور فرمانداران شهرستان های استان فارس برگزار شد
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ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در آغاز سـال 
۹4 مسـاحت گلخانه های اسـتان کمتر از ۱4۰ هکتار 
بـود و اکنـون بـا پیشـرفت سـه برابـری آن شـاهد 
رشـد خوبی هسـتیم اما ایـن رشـد از هدف گذاری ها 
بسـیار فاصلـه دارد و بایـد در ایـن راه همه دسـت به 
دسـت هـم دهیـم و بـا تأمیـن منابـع الزم در جهت 

افزایـش تعـداد گلخانه هـا موفق شـویم. 
وی بـا تأکیـد بـر ضـرورت افزایش سـطح گلخانه ها 
در اسـتان تصریـح کـرد: براسـاس هـدف گذاری هـا 
ایجـاد بیـش از 48 هـزار هکتـار گلخانـه در سـطح 
کشـور تا پایان سـال ۱4۰4 تعیین شـده اسـت که از 
ایـن مقـدار 7 هزار هکتـار به فارس اختصـاص دارد.

رحمانـی بـا اشـاره بـه سـهم ۱۵ درصدی فـارس در 
برنامـه ایجـاد گلخانه هـا در سـطح کشـور، عنـوان 
هنـوز  امـا  فـارس  خـوب  جایـگاه  علیرغـم  کـرد: 
نتوانسـته ایم از پتانسـیل گلخانه هـا اسـتفاده کنیـم.

وی بـا اشـاره بـه این که ایجـاد 6۵۰ هکتـار گلخانه 
در سـطح اسـتان فارس تا پایان سـال هـدف گذاری 
شـده اسـت، یادآور شـد: بـا اهتمام همگانـی این کار 
شـدنی اسـت و کشـاورزان بـه عنـوان اصلی تریـن 
آموزش هـای  بایـد  گلخانـه  تحقـق هـدف  عناصـر 
الزم ببیننـد و عمـال لمـس کننـد کـه حرکـت بـه 
سـمت گلخانـه چقـدر می توانـد معیشـت آن هـا را 
تأمیـن کنـد. این مقام مسـئول افـزود: سـتاد گلخانه 
در اسـتان بـا محوریـت اسـتانداری، دبیـری جهـاد 
کشـاورزی و عضویـت همـه دسـتگاه های ذی ربـط 
راه انـدازی شـده و ایـن سـتاد در شهرسـتان ها بـه 

ریاسـت فرمانـداران محتـرم تشـکیل می شـود.
وی بـا تأکیـد بر ارائـه چارچوب هـا بـه فرمانداری ها 
در ایجـاد گلخانه ها بیان داشـت: تسـهیالت اشـتغال 
پایدار روسـتایی و سـایر تسـهیالت با اولویت گلخانه 
پرداخـت می شـود و امید می رود در آینـده ای نزدیک 
در هـر شهرسـتان حداقـل یک شـهرک گلخانه ای و 
تعـدادی هم روسـتای گلخانه ای وجود داشـته باشـد.
رحمانـی در بخـش دیگر از سـخنان خود بـر جایگاه 
خـوب فارس در تولید محصوالت کشـاورزی کشـور 
علی رغم خشکسـالی های اخیر اشـاره کـرد و اذعان 
داشـت: در مجموع تولید کشـاورزی اسـتان به حدود 
۱۱ میلیـون تـن می رسـد و پس از خوزسـتان، فارس 
در جایـگاه دوم تولیدات کشـاورزی قرار گرفته و 6.۱ 
درصـد اراضی سـطح زیر کشـت محصوالت سـاالنه 

در اسـتان فارس واقع شـده است.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع 
اسـتانداری فـارس تأکیـد کـرد: اسـتان فـارس بـا 
تأمیـن ۳.۱ میلیـون تـن و ۳. ۱۵ درصـد تولیـدات 
باغـی کشـور در جایـگاه اول، بـا حـدود 7 میلیـون 
تـن و 8.۱ درصـد تولیـدات زراعی کشـور در جایگاه 
دوم، بـا تولیـد بالـغ بـر 7۰۰ هـزار تـن محصـوالت 
دامـی و تأمیـن ۵.6 درصد این محصوالت در کشـور 

در جایـگاه چهـارم قرار دارد و این اسـتان دارای رتبه 
ششـم تولیدات شـیالتی در اسـتان های غیر سـاحلی 

ست.  ا
در ادامـه ایـن همایـش شـاهرخ رمضان نـژاد رئیس 
سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
مهمتریـن  بهـره وری  کشـاورزی  در  گفـت:  کشـور 
ابـزاری در ایجـاد رونـق تولیـد اسـت و گلخانه یکی 
محصـوالت  در  تولیـد  روش هـای  بهره ورتریـن  از 
کشـاورزی اسـت. وی افزود: اسـتان فـارس در حوزه 
کشـاورزی در کشـور پیشـرو بـوده و امیـد اسـت بـا 
توسـعه گلخانـه شـاهد پیشـگام بودن این اسـتان در 

توسعه گلخانه ها در کشور باشیم. 
این مقام مسـئول با اشـاره به این که سـود آورترین 
فعالیت در سـرمایه گذاری کشـاورزی، گلخانه است، 
خاطـر نشـان کـرد: محصـوالت گلخانه ای مشـمول 
گلخانـه  و  نیسـت  بـازار  در  کنترلـی  سیاسـت های 
از نظـر علمـی و فنـی فعالیـت سـودآور اسـت کـه 
اگـر بـه صـورت زنجیـره ای دنبال شـود سـودآورتر 
نیـز خواهـد بـود. وی بـا بیـان ایـن کـه محصوالت 
اسـت،  محـور  صـادرات  و  پایـه  صـادرات  گلخانـه 
تصریـح کـرد: در توسـعه گلخانه هـا کاهـش سـطح 
زیـر کشـت، افزایش بهـره وری نهاده هـا از جمله آب 
اتفـاق می افتـد کـه نتیجه افزایـش بهـره وری آب با 

ذخیـره آب بـه کشـاورزان برمی گـردد.
ایـن مقام مسـئول تسـهیل رونـد صـدور مجوزهای 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  وظایـف  از  را  گلخانـه 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی برشـمرد و بیان داشـت: 
ایـن سـازمان بـه عنـوان مباشـر متقاضیـان توسـعه 
گلخانـه، در ایـن امـرگام برمـی دارد و عـالوه بر این 
حمایـت و نظـارت فنی بر توسـعه گلخانه ها را دنبال 
می کنـد. وی اظهـار داشـت: یکـی از معیار هایی که 
در برنامـه ششـم توسـعه بـه آن توجـه شـده اسـت 
افزایـش ۳ درصـدی بهـره وری در حـوزه تولیـدات 
محصـوالت کشـاورزی اسـت و در سـال هایی کـه 
کشـور در شـرایط اقتصـادی خوبـی نبـوده بـا تکیـه 
بـر بهـره وری کشـاورزی، توانسـته نیـاز داخلی این 

محصوالت را برآورده سازد. 
رمضان نـژاد بـا اشـاره بـه نقـش گلخانـه در بهـره وری، 
سـطوح  در  گلخانـه  احـداث  متقاضیـان  کـرد:  تأکیـد 
مختلـف اعـم از کوچک و بـزرگ مقیاس از تسـهیالت، 
امکانـات و حمایت های یکسـانی برخوردار خواهند شـد.

در ادامـه این همایـش محمدعلی طهماسـبی معاون 
وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانی با اشـاره به 
ایـن کـه راه انـدازی سـتاد گلخانه ها در اسـتانداری 
و فرمانداری هـای فـارس یـک پایـه گـذاری جدیـد 
و یـک جهـش اسـت، گفـت: از ایـن موقعیـت در 
گلخانـه  توسـعه  و  رونـد صـدور مجوزهـا  تسـهیل 

کنید. اسـتفاده 
وی افـزود: برخـی از قوانینـی کـه بیشـتر در مـورد 

چگونگـی توسـعه گلخانه ها وضع شـده، کارشناسـی 
شـده نیسـت و می تـوان گفـت، مانعـی بـرای ایـن 
توسـعه اسـت و بایـد در آن هـا بازنگـری و اصـالح 
صـورت گیـرد. ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این که 
ایـران در صنعـت گلخانه سـازی حـرف بـرای گفتن 
سـاخت  و  طراحـی  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  دارد، 
گلخانـه امـروز ایـران بـه نقطـه ای رسـیده اسـت و 
بایـد بـرای توسـعه ایـن مسـیر موانـع از پیـش پای 

سـرمایه گذاران برداشـته و راه همـوار شـود.
می تواننـد  اسـتانداری ها  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
براسـاس تشـخیص خـود در زمینه توسـعه گلخانه ها 
اقـدام کننـد، بیـان داشـت: یکـی از موضوعاتـی که 
بـوده رعایـت حریـم در موضـوع  همـواره مشـکل 
گلخانه هـا اسـت که کارشناسـی شـده، نبوده اسـت.
طهماسـبی بـا اشـاره بـه ایـن کـه طوالنـی شـدن 
صـدور مجوزهـا و تعـدد مجوزهـای الزم از دیگـر 
مشـکالت توسـعه گلخانه هـا اسـت، تصریـح کـرد: 
اگـر همـه امـور تحت عنـوان یـک بسـته گلخانه ای 
در نظـر گرفتـه شـود و همه چیـز در آن جـای گیرد 
دیگـر متقاضـی بـرای گرفتـن مجـوز نیـاز نیسـت؛ 
بـه چندیـن اداره مراجعـه کنـد. معـاون وزیـر جهـاد 
کشـاورزی در امـور باغبانـی اظهـار داشـت: یکـی از 
مسـائلی کـه در گلخانه هـا بایـد رعایـت شـود، تنوع 
محصـوالت اسـت بـه ویژه ایـن کـه تقاضـای بازار 

بـرای محصـوالت خـارج از فصـل زیـاد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برخـی از شـبهات دربـاره مخـرب 
بـودن گلخانه هـا برای محیط زیسـت اذعان داشـت: 
گازهـای گلخانه ای ربطی به گلخانه های کشـاورزی 
نـدارد و گلخانه هـا نـه تنها مضـر نیسـتند بلکه برای 

محیط زیسـت مفید هسـتند.
طهماسـبی با بیان ایـن که گلخانه ها بیشـترین نقش 
را در ترسـیب کربـن دارنـد، بیان کرد: اگـر گلخانه ها 
نباشـند، بایـد هزینه ای برای ترسـیب کربـن پرداخت 
شـود در صورتـی کـه بـا توسـعه گلخانه هـا نـه تنها 
رونـق کشـاورزی صـورت می گیـرد بلکـه ایـن مهم 

نیـز انجام می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه ایـن کـه راه اندازی 
گلخانه هـا نقـش موثـری در صرفه جویـی و افزایش 
اظهـار  دارد،  کشـاورزی  حـوزه  در  آب  بهـره وری 
داشـت: بایـد رونـد پرداخت تسـهیالت بـه متقاضیان 
ایجاد گلخانه در مناطق مختلف کشـور، آسـان شـود.

گلخانه هـا  توسـعه  راه هـای  از  کـرد:  تصریـح  وی 
امـکان جـذب سـرمایه گـذاری بـه صـورت ُخـرد و 
کالن اسـت و بایـد بـه ایـن موضـوع نیـز بیـش از 

پیـش اهتمـام داشـته باشـیم. 
وی در خاتمـه یـادآور شـد: اسـتان فـارس در زمینـه 
و  اسـت  پیشـگام  کشـور  در  گلخانه هـا  ایجـاد 
می توانـد الگویـی مناسـب برای سـایر اسـتان ها در 

ایـن حـوزه باشـد.
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت:

قارچ وحشی و خودرو نخورید
قارچ وحشی و خودرو نخورید.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد"، مجیدرضا پـاکاری مدیر باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: از مصـرف 
قارچ هـای خـودرو در طبیعـت و یـا قارچ هایـی کـه به صـورت فلـه ای بـا 

منشـاء نامشـخص عرضـه می شـوند، خـودداری کنیـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تشـخیص قـارچ خوراکـی وحشـی از قارچ های 
سـمی به تجربـه و تخصـص باالیـی نیـاز دارد، افـزود: خطـر سـمی بودن 
قارچ هایـی کـه در طبیعـت یافـت می شـود بسـیار باالسـت و در صـورت 
مصـرف در برخـی مـوارد مسـمویت های شـدید و گاهـی مـرگ را در پـی 
خواهـد داشـت. ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در اسـتان فـارس 
۳8۰ واحـد تولیـد و پـرورش قـارچ خوراکـی بـا ظرفیـت ۱2 هـزار و ۵۰۰ 
تـن در سـال مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و مصرف کننـدگان می تواننـد با 
طیـب خاطـر قـارچ دکمـه ای تولیـد شـده در ایـن واحدهـا را مورد اسـتفاده 
قـرار دهنـد. وی تصریـح کرد: اسـپان )بـذر اولیه( قـارچ خوراکـی در مراکز 
دارای مجـوز از موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهال کشـور و در 
شـرایط کامـال اسـتریل تولید می شـود. پاکاری بیان داشـت: این اسـپان در 
واحدهـای تولیـد کمپوسـت بـا کمپوسـت مخلوط و بـه صـورت بلوک های 
بسـته بندی شـده، در سـالن های پـرورش که بـا بخار صد درجه سـانتی گراد 
ضدعفونـی شـده اند و در شـرایط پاسـتوریزه رشـد و پـرورش پیـدا می کنند.
وی تأکیـد کـرد: هیچ گونـه امـکان اختـالط اسـپور قارچهـای سـمی که 
در طبیعـت رشـد میکننـد بـا اسـپور قـارچ خوراکـی کـه در مراکـز تولیـد و 
پـرورش قـارچ خوراکـی مورد اسـتفاده قرار بگیرنـد وجود نـدارد و قارچ های 
دکمـه ای تولیـد شـده در ایـن مراکـز عـاری از هـر گونه مسـمویت اسـت.

برای اولین بار در کشور:

پروانه احداث گلخانه در فارس 
توسط متقاضی صادر می شود

پروانه احداث گلخانه در فارس توسط متقاضی صادر می شود.
بـه گـزارش خبرنگار “پرتو امید”، سـید جواد امامی مسـئول صـدور پروانه ها 
و مجوزهـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان ایـن مطلب 
گفـت: بـرای اولیـن بـار در کشـور پروانـه احـداث گلخانه کوچـک مقیاس 
توسـط متقاضـی و به صـورت الکترونیکی از طریق سـامانه صـدور مجوزها 

و پروانه هـا صـادر می شـود.
وی افـزود: متقاضیـان احـداث گلخانـه کوچـک مقیـاس پـس از ثبـت نـام 
در سـامانه صـدور مجوزهـا بـه نشـانی http:// eagri.maj.ir ، در گام صرفًا 
جهـت راسـت آزمایـی مـدارک هویتـی و مالکیتـی بـه مرکز خدمـات جهاد 

کشـاورزی مربوطـه مراجعـه می کنند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مابقـی مراحـل صـدور مجـوز بـه 
صـورت کامـال الکترونیکـی طی می شـود و متقاضیـان، پروانـه گلخانه خود 
را بـا امضـای رئیـس سـازمان و بـدون نیـاز بـه مراجعـه بـه ارگان اداری 

می کننـد. دریافـت 
وی بیـان داشـت: وسـعت گلخانه هـای کوچک مقیـاس از ۱۰ تـا 2۹۹ متر 
مربـع اسـت کـه توسـعه ایـن گلخانه هـا بـا هـدف حـل مسـائل اجتماعی، 
اشـتغال زایـی مسـتقیم، تمرکز زدایـی جمعیـت، تثبیت جمعیـت در مناطق 
روسـتایی و احیـای کشـاورزی خانوادگـی در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

امامی تأکیـد کـرد: از 2۳ آذر۹7 تاکنـون بیـش از 276 مـورد درخواسـت 
احـداث گلخانـه کوچـک مقیـاس در سـامانه ثبـت شـده و در62 مـورد بـا 
مسـاحت ۱7 هـزار و 2۳۳ متـر مربـع و 6 موضـوع فعالیت پروانه تاسـیس و 

یـک مـورد پروانـه بهـره بـرداری صادر شـده اسـت. 



نرخ برداشـت مـزارع غـالت و کلزا در 
سـال ۹8 اعالم شـد.

عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اداره  رئیـس  پرویـزی  علیرضـا 
سـازمان  ایـن  مکانیـزه  فناوری هـای 
حرفـه  گفـت:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا 
از  فـارس  اسـتان  در  داری  کمبایـن 
دیـر بـاز رونـق داشـته بـه طـوری که 

در حـال حاضـر ایـن اسـتان بـا در اختیـار داشـتن حـدود ۳6۰۰ دسـتگاه کمبایـن 
برنـج نقـش موثـری در امر برداشـت مـزارع غالت و کلزای کشـور ایفـا می نماید. 
وی افـزود: هـر سـاله قبل از شـروع فصـل برداشـت و در ماه های بهمن و اسـفند 
کمبایـن داران اسـتان نسـبت بـه بازسـازی کمباین هـای خـود اقـدام و بر اسـاس 
برنامـه ریـزی مدون سـتاد برداشـت اسـتان کلیه امور فنی برداشـت شـامل بازدید 
از کمباین هـا و صـدور برچسـب معاینـه فنـی و همچنین امور پشـتیبانی برداشـت 
شـامل بـرآورد نـرخ و جابجایـی کمباین هـا بـا هماهنگی شـرکت تعاونـی کمباین 
داران اسـتان و واحد مکانیزاسـیون سـازمان جهاد کشـاورزی فارس جهت برداشت 
حـدود 28 اسـتان کشـور و اعـزام کمباین هـا نیز در ایـن مدت صـورت می پذیرد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در سـال زراعـی ۹8-۹7 نیـز بـا توجـه به 
افزایـش بارندگـی در اسـتان های مختلـف و افزایش کمی و کیفـی غالت و کلزای 
کشـت شـده برنامـه ریـزی منسـجمی جهت تسـهیل در امر برداشـت سـال آینده 
صـورت پذیرفته اسـت و برداشـت اسـتان عمدتـًا از نیمه دوم فرودرین شـروع و در 

اوایـل مرداد مـاه در سـال پایـان می پذیرد.
وی در ادامـه بیـان داشـت: بـرای سـال زراعـی جـاری بر اسـاس پیشـنهاد سـتاد 
برداشـت اسـتان فـارس با لحاظ نمودن کلیـه هزینه های جاری کمبایـن و با توجه 
بـه افزایـش شـدید قیمت هـا و هزینه هـا نـرخ برداشـت برای مـزارع گنـدم و جو 
آبـی و دیـم و همچنیـن محصول کلزا بـرای کمباین هـای متوسـط )کمباین های 
معمولـی( کمباین هـای نیمـه سـنگین )کمبایـن ۱۱6۵( و کمباین هـای سـنگین 
)کمباین هـای وارداتـی( در سـتاد برداشـت کشـور تصویـب و بـه شـرح کمبایـن 
متوسـط و کمبایـن کاه کـوب مبلـغ 7۰27۵۵ ریـال بـرای هر سـاعت کار مفید در 
مـزارع گنـدم و جـو، کمبایـن نیمه سـنگین مبلـغ 8۵682۵ ریال برای هر سـاعت 
کار مفیـد در مـزارع گنـدم و جـو، کمباین سـنگین مبلغ ۱6۰۵47۵ ریـال برای هر 
سـاعت کار مفیـد در مـزارع گنـدم و جـو و نـرخ برداشـت بـه صورت هکتـاری در 
مـزارع گنـدم و جـو دیم بـا کمباین متوسـط مبلـغ 878444 ریال، در مـزارع گندم 
و جـو آبـی بـا کمبایـن متوسـط مبلـغ ۱۵8۱۱۹۹ ریال، در مـزارع گنـدم و جو آبی 
بـا کمبایـن نیمـه سـنگین مبلـغ ۱7۱۳6۵۰ ریـال و در مـزارع گنـدم و جـو آبی با 

کمبایـن سـنگین مبلـغ 2۰۰6844 ریـال ابالغ گردیده اسـت.
پرویـزی اظهـار داشـت: نـرخ برداشـت در مـزارع کلـزا با کمبایـن متوسـط و نیمه 
سـنگین مجهـز بـه هد برداشـت کلـزا بـه ازارء هـر هکتـار 2۵۰6۳۵۰ ریـال و در 
مـزارع کلـزا بـا کمبایـن سـنگین مجهـز به هـد برداشـت کلزا بـه ازارء هـر هکتار 
۳۰488۵۰ ریـال کـه نرخ هـای فـوق مبنـای اصلـی نرخ گـذاری هزینه برداشـت 
مـزارع غـالت و کلـزا در سـال ۹8 بـوده و در نهایت توافـق کمباین دار و کشـاورز 
مـالک عمـل خواهـد بـود و همچنین هیچ دسـتگاه، شـورا و یا مجموعـه اداری و 

غیـراداری حـق دخالـت در امـر نرخ گـذاری نخواهد داشـت.

اعالم نرخ برداشت مزارع غالت و کلزا
در سال 98

تالش ها برای رصد و تنظیم بازار، در راستای رفع 
مشکالت معیشتی مردم باید تقویت شود 

محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
افزایـش تقاضـا بـرای برنـج در اوقاتـی از سـال در اسـتان و همچنیـن در کشـور 
موجـب می گـردد کـه بـا افزایـش قیمـت ایـن کاال مواجـه باشـیم کـه در همین 
راسـتا بـه جهـت تنظیـم بـازار و ثابـت نگه داشـتن قیمـت اقدام بـه توزیـع برنج 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی و شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی می گردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ایـن مقـام 
مسـئول تصریـح نمـود: در سـال جـاری توزیع انـواع برنـج از قبیل هنـدی ۱۱2۱ 
و تایلنـدی بـه میـزان بیـش از ۵۰۰۰ تـن در دسـتور کار قـرار گرفتـه و توسـط 
تعاونی هـا و فروشـگاه های زنجیـره ای بیـن مردم توزیع شـده اسـت کـه با توجه 
بـه ورود مسـافرین نـوروزی و همچنیـن افزایـش تقاضا حـدود 8۰۰ تـن برنج در 
دسـتور کار توزیـع قـرار گرفتـه و بیـش از 2۰۰ تـن از ان در ایـام پایانـی توزیع و 

مابقـی امـاده توزیـع و ارائـه بـه شـهروندان عزیز می باشـد.
وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه اجـرا و پایش طـرح تنظیم بـازار، نظارت بـر تامین، 
توزیـع و عرضـه گوشـت، مـرغ و میوه سـیب و پرتقـال، ادامه دارد، افـزود: نظارت 
و کنتـرل تغییـر کاربـري اراضـي و سـاخت و سـازهاي غیرمجـاز، پایـش آفات و 
امـراض بـه ویـژه سـن گنـدم، سـرخرطومي خرمـا و ملـخ ، آماده سـازي نـاوگان 
برداشـت غـالت و کلـزا، کنتـرل و پایـش فرآینـد تامیـن و توزیع کنجاله سـویا و 

سـایر نهاده هـا رصـد و اطالع رسـانی می شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: افزایش تقاضا بـرای میوه 
خصوصـا در ایـام پایانـی سـال کـه مصـادف با نـوروز می باشـد موجـب می گردد 
کـه قیمـت بعضـی از اقـالم میـوه از قبیل سـیب و پرتقال کـه در سـبد پذیریایی 
خانـوار می باشـد بـا افزایـش قیمـت روبـرو گـردد کـه در همیـن راسـتا سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اقـدام بـه خریـد و ذخیـره سـازی و توزیع میـوه در ایـام پایانی 

سـال نموده اسـت.
وی تصریـح نمـود: در سـال جـاری مقدار ۳۰۰۰ تن سـیب و همچنیـن ۳۰۰۰ تن 
پرتقـال کـه بیشـتر از تولیـدات اسـتان می باشـد تهیه و بـا بهترین کیفیـت آماده 
توزیـع در بیـش از ۱۰۰ واحـد صنفـی و همچنیـن قریب بـه 4۰ بازارچه سـازمان 

میادیـن و چندیـن تعاونـی مصـرف و فروشـگاه بـزرگ و زنجیره ای می باشـد .
قاسـمی اظهار داشـت: در ایـام پایانی سـال بیـش از 2۰۰۰ تن سـیب و 2۰۰۰ تن 
پرتقـال بیـن مردم شـریف اسـتان و مسـافرین عزیز نـوروزی تقسـیم و این روند 

تـا پایـان تعطیالت نـوروزی و ایام سـیزدهم ادامه خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: یکـی دیگـر از اقـالم توزیعـی در ایـام پایانی سـال با 
توجـه بـه افزایش تقاضـا که باعـث افزایش قیمت آن می گردد ، شـکر می باشـد 
کـه بـا توجه بـه سیاسـت های کاری مدیریت توسـعه بازرگانی جهـت تنظیم بازار 
ایـن محصـوالت اقـدام بـه توزیع نمـوده و در همین راسـتا مقدار ۳۵۰۰ تن شـکر 
توزیـع گردیـده اسـت کـه 8۰۰ تن بـه اصناف ۱2۰۰۰ تـن به خانـوار و ۱۵۰۰ تن 

صنعت اختصاص داده شـده اسـت .
وی خاطـر نشـان کرد: سـازمان جهـاد کشـاورزی با همکاری شـرکت پشـتیبانی 
امـور دام بیـش از 6۰۰ تـن مـرغ گـرم بـه قیمـت ۱۱۵۰۰ تومان بین مـردم عزیز 
شـیراز را در بازارچه هـای سـازمان میادیـن و تعاونی های ادارات و فروشـگاه های 

بـزرگ و زنجیـره ای توزیع نمود.
 رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اظهار داشـت : بیـش از ۱۰۰ تن مـرغ منجمد 
نیـز در دسـتور کار توزیـع قـرار گرفتـه و بین شـهر وندان عزیز توزیع شـده اسـت 
کـه در مجمـوع می تـوان بـا قاطعیـت عنـوان نمـود کـه تـا حـدود بسـیار زیادی 

از ایجـاد تنـش در بـازار و افزایـش قیمـت ایـن محصـوالت در این ایـام گردید.

33 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  48 - اسفنـــدماه 13۹۷ و فـــــــــروردین ماه 13۹8



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس34
شماره  48 - فـــــــــروردین ماه 1398

ــاورزی  ــروز کش ــرورت ام ــازی ض ــکیالت س تش
ــت. اس

بــه گــزارش خبرنــگار "پرتــو امیــد"، محمــد مهدی 
قاســمی رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــان ایــن مطلــب گفــت: تشــکیالت  ــا بی فــارس ب
ســازی ضــرورت امــروز کشــاورزی و وظیفــه 
ــازمان  ــده س ــه برعه ــت ک ــری اس ــیار خطی بس
ــکل ها  ــر تش ــوان رهب ــه عن ــتایی ب ــاون روس تع

ــرار دارد. ق
ــفه  ــه فلس ــن ک ــان ای ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
وجــودی تعــاون روســتایی بــرای اســتفاده و 
ــت،  ــور اس ــتاها در کش ــت روس ــی ظرفی هم افزای
یادآورشــد: بــر اســاس اصــل 44 قانــون اساســی تا 
پایــان برنامــه پنجــم، 2۵ درصــد تولیــد و اقتصــاد 

ــد. ــکل ها باش ــب تش ــد در قال ــور بای کش
وی خاطــر نشــان کــرد: تشــکل ها در ســاماندهی 
ــاورزی،  ــاد کش ــژه در اقتص ــور وی ــه ط ــد و ب تولی
نقش آفرینــی مــورد انتظــار را نداشــتند، از ایــن رو 
زنجیــره تولیــد کــه از اولویت هــای اساســی اســت 
ــای  ــو از فعالیت ه ــات ن ــی و ادبی ــگاه تحول ــا ن ب

ســازمان تعــاون روســتایی مطــرح شــد.
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
تولیــد را نمی تــوان در حلقه هــای جــدا دیــد، 
تصریــح کــرد: تعاونی هــا بایــد بــه عنــوان هســته 
ــد و  ــی کنن ــا نقش آفرین ــن زنجیره ه ــی ای اساس

تمامی حلقه هــا را بــه هــم پیونــد دهنــد.

وی تصریــح کــرد: وظیفــه اصلــی تعاونی هــا 
ــتر  ــه بس ــرادی ک ــای اف ــردن حلقه ه ــل ک وص
تولیــد را ایجــاد می کننــد، در تأمیــن نهاده هــا 
ذی مدخــل هســتند، در مکانیزاســیون و فــرآوری 
بازاررســانی  و  بازاریابــی  برندســازی،  تولیــد، 

می کننــد. نقش آفرینــی 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس، 
نــگاه بــه حلقه هــای زنجیــره ای در روســتاها، 
شــکل دهی بــه مهاجــرت معکــوس و تثبیــت 
اشــتغال در روســتاها را از اهــداف تشــکیالت 
راســتا  در همیــن  گفــت:  و  برشــمرد  ســازی 
تســهیالت توســعه پایــدار روســتایی از ســال 

ــد. ــی ش ــور اجرای ــته در کش گذش
وی تأکیــد کــرد: علی رغــم توجــه خوبــی کــه بــه 
زیرســاخت های روســتاها در حــوزه آب، بــرق و گاز 
شــده، امــا بــه مدلــی کــه اقتصــاد روســتا را رقــم 
ــدل  ــن م ــده اســت و ای ــی نش ــام کاف ــد اهتم بزن
ــا و  ــود تعاونی ه ــف ش ــه تعری ــکلی ک ــر ش ــه ه ب
ــته  ــوان هس ــه عن ــد ب ــتایی بای ــکل های روس تش

ــند. ــته باش ــی داش ــی نقش آفرین ــی و اساس اصل
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس اظهــار 
ــتائیان  ــاورزان و روس ــورات کش ــام ام ــت: تم داش
ــم  ــن مه ــود و ای ــذار ش ــان واگ ــه خودش ــد ب بای
جملــه  از  مختلــف  تعاونی هــای  فعالیــت  بــا 
ــای  ــتایی و تعاونی ه ــی روس ــد، تعاون ــی تولی تعاون
ــاد  ــف ایج ــوف مختل ــت صن ــه باب ــی ک تخصص

شــده، امکان پذیــر اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه تشــکل بایــد کامــاًل برآمده 
از جامعــه روســتایی باشــد، بیــان داشــت: در ایــن 
پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  همــه  از  راســتا 
روســتا کــه بســیار هــم زیــاد و ارزشــمند هســتند 

بــه خوبــی اســتفاده شــود و اکثریــت روســتائیان در 
قالــب ایــن تشــکیالت ســاماندهی و ســازماندهی 

شــوند.
ــن کــه ارکان تشــکیالت  ــه ای قاســمی با اشــاره ب
نباید فرمایشــی و دســتوری باشــند، اذعان داشــت: 
ــری  ــور حداکث ــده از حض ــد برآم ــن ارکان بای ای
ــد  ــکل توانمن ــع تش ــت مناف ــوده، در جه ــردم ب م
شــوند تــا در نهایــت تمامی زنجیــره تولیــد در 
تشــکل ها  ایــن  وســیله  بــه  زمینه هــا  همــه 

ــود. ــت ش مدیری
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس تأکیــد 
کــرد: زنجیــره تولیــد از اســتراتژی های وزارت 
جهــاد کشــاورزی اســت کــه در صــورت محقــق 
ــه  ــکاء ب ــازار، ات ــانات ب ــش نوس ــدن آن کاه ش
میــزان تولیــد و در نهایــت رســالت تأمیــن امنیــت 
ــه اســت،  ــن وزارت خان ــر عهــده ای ــی کــه ب غذای

رقــم می خــورد.

و  االســالم  حجــت  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
قائمی مســئول  محســن  ســید  المســلمین 
ــاد  ــازمان جه ــه در س ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ح
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــارس ب ــتان ف ــاورزی اس کش
ــئولیت  ــاس مس ــر اس ــت ب ــه خدم ــم ادام تکری
ــر  ــت: در تغییرمســئولیت ها، ه ــری اســت، گف پذی

آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعاون روستایي استان فارس
قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس:
تشکیالت سازی ضرورت امروز 

کشاورزی است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
سازمان جهاد کشاورزی فارس:

تکریم ادامه خدمت بر اساس 
مسئولیت پذیری است
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ــد آورد. ــود خواه ــه وج ــم ب ــول ه ــو، تح ــده ن ــر و ای ــه فک ــا ارائ ــرد ب ف
ــد در آیــه 72 ســوره احــزاب  ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: خداون
ــتیم،  ــه داش ــن عرض ــمان ها و زمی ــر آس ــف( را ب ــت )تکلی ــد: امان می فرماین
پــس آن هــا بــر اثــر بی لیاقتــی از پذیــرش آن فــرار کردنــد و از آن ترســیدند 
و انســان آن را بــه دوش کشــید؛ از ایــن رو بــه تعبیــر قــرآن انســان از بــدو 
ــه  ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــده اســت. وی ب ــود آم ــه وج ــئول ب ــت مس خلق
ــان  ــویم، بی ــد می ش ــم وظیفه من ــده می گیری ــه برعه ــئولیتی ک ــور مس فراخ
داشــت: برخــی از مفســرین مســئولیت را تکلیــف می داننــد، تکلیــف بایــد در 
حــد اعلــی انجــام شــود و در پایــان مســئولیت هــر فــرد بایــد جوابگــوی خــدا 

و خلــق باشــد چــرا کــه در پــی رضایــت خلــق رضایــت خداونــد اســت.
ــرور  ــحالی و س ــرد: خوش ــح ک ــلمین قائمی تصری ــالم والمس ــت االس حج
بــرای فــردی اســت کــه پــس از پایــان عمــر مســئولیتش بدانــد مســئولیت 
را در حــد تــوان خــودش انجــام داده اســت. ایــن مقــام مســئول تأکیــد کــرد: 
ــد؛  ــال خویشــتن می فرمای ــاره مســئولیت انســان در قب ــام ســجاد )ع( درب ام
ــه  ــی ب ــروی از روش خدای ــا در پی ــود را تنه ــتعدادهای[ خ ــای ]و اس نیروه
کارگیــر و تــا آخریــن حــد توانایــی خــود، وجــودت را بــه کمــال برســان تــا 
اطاعــت گــر خــدا باشــی کــه در غیــر ایــن صــورت اطاعــت خــدا نکــردی.

وی اظهــار داشــت: خداونــد انســان را مختــار آفریــد کــه در خــالل مســئولیت 
پذیــری کارهایــی را بپذیــرد کــه از عهــده آن کارهــا برآیــد.

ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: تنهــا چیــزی کــه در پایــان مســئولیت مــا را 
راضــی نگــه مــی دارد کــه خودمــان محاســبه گر باشــیم کــه ایــن مهمتریــن 

اصــل اســت.
ــا اشــاره بــه ایــن  کــه امســال بــه تعبیــر  حجت االسالم و المســلمین قائمی ب
ــد  ــرد: از خداون ــد ک ــت، تأکی ــد اس ــق تولی ــال رون ــری س ــم رهب ــام معظ مق
ــی  ــوب در مناصب ــت خ ــا مدیری ــراد ب ــه اف ــتارم هم ــی خواس ــارک و تعال تب
کــه بــر عهــده گرفتنــد در جهــت رونــق تولیــد گام برداشــته تــا از ایــن پیــچ 

تاریخــی هــم گــذر کنیــم.
یــداهلل رحمانــي، معــاون امــور اقتصــادي و توســعه منابــع اســتانداري فــارس 
نیــز در ایــن مراســم گفــت: رئیــس ســابق تعــاون روســتایي اســتان از مدیــران 
خــوب، بــا اخــالق و همــراه بــا سیاســت هاي دولــت و پرتــالش بودنــد کــه 
از بــدو اســتخدام در حوزه هــاي مختلــف منابــع طبیعــي، جهــاد کشــاورزي و 

تعــاون روســتایي زحمــات زیــادي کشــیدند.
در ادامــه ایــن مراســم احــد بهجــت حقیقــی رئیــس ســابق تعــاون روســتایي 
فــارس خاطــر نشــان کــرد: یکــی از اساســی ترین اقدامــات تعــاون روســتایی، 
ــرداران بخــش کشــاورزی اســت  ــروی انســانی و آمــوزش بهره ب ــرورش نی پ
کــه طــي چهــار ســال گذشــته بــه شــکل هفتگــي در دســتور کار قــرار گرفت.

از  وی گفــت: علي رغــم خشکســالي هاي متوالــي و تعطیلــي بســیاري 
ــا  ــده و پوی ــاورزی زن ــش کش ــای بخ ــا تعاونی ه ــادی، ام ــای اقتص بنگاه ه

ــکل ها دارد.  ــت تش ــی و فعالی ــان از پویای ــم نش ــن مه ــه ای ــد ک ماندن
بهجــت حقیقــی افــزود: نمــود ایــن تــالش بــه کارگیــری نیروهــای توانمنــد 
ــه  ــل اتحادی ــر عام ــاب مدی ــه انتص ــی از جمل ــطح مل ــارس در س ــتان ف اس
ــتاني  ــکاران اس ــد از هم ــاون تولی ــه تع ــتایی و اتحادی ــاون روس ــزی تع مرک

اســت.
ــز  ــی نی ــرد: در بحــث فن ــوان ک ــارس عن ــاون روســتایي ف ــس ســابق تع رئی
یــک مجموعــه فرســوده در بخــش زیرســاخت ها کــه از ســال ۱۳4۰ 
تاســیس شــده بــود را بــا اعتبــاري نزدیــک بــه دو میلیــارد تومــان تجهیــز و 

ــم. ــازی کردی نوس
ــز  ــد ســازمان تعــاون روســتایي فــارس نی ــه رحیمــی رئیــس جدی هدایــت ال
یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای رســیدن بــه هــدف در ســازمان ها را اعتمــاد 
ســازی دانســت و گفــت: در شــرایطی مســئولیت ســازمان تعــاون روســتایی را 
ــته نیســت و  ــل دوران گذش ــا مث ــه تعاونی ه ــاد عمومی ب ــه اعتم ــم ک پذیرفت

راهــی جــز بازســازي اعتمــاد نداریــم.
وی افــزود: بازســازی ایــن اعتمــاد تنهــا بــا انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره و 
ــه  ــه تولیدکننــدگان میســر می شــود. قــول می دهــم کــه ن مدیرعامــل از بدن
تنهــا در انتخــاب هیــأت مدیــره و مدیــران عامــل اجــازه دخالــت ندهــم بلکــه 

خــودم هــم در ایــن امــر بــی طــرف باشــم.
وي خاطرنشــان کــرد: وضــع اقتصــادی و وظیفــه تعاونی هــا و تعهداتــی کــه 
بــر عهــده تعــاون روســتایی اســت واضــح و مبرهــن اســت و بــا توجــه بــه 
انتظاراتــی کــه مســئوالن ارشــد اســتان از مــا در خدمــت رســانی بــه جامعــه 
ــا  ــد اســت ب ــد، امی هــدف کــه همــان روســتائیان و کشــاورزان هســتند دارن
ــم  ــن مه ــتکار ای ــی و پش ــد و همدل ــای توانمن ــت نیروه ــتفاده از ظرفی اس

محقــق شــود.
اورانــی عضــو هیــأت مدیــره ســازمان مرکــزي تعــاون روســتایي نیــز در ایــن 
مراســم دلیــل مهاجــرت از روســتاها را خــرده مالکــی عنــوان و خاطرنشــان 
کــرد: فلســفه تشــکیل تعاونی هــای تولیــد از ســال ۱۳7۰ بــر ایــن بــود کــه 

ســازمان نقــش خــود را در مدیریــت هزینــه کشــاورزان ایفــا کنــد.
وي یــادآور شــد: بــا همــه ی رتبه هایــی کــه فــارس در کشــور دارد بایــد بــا 
ــر پتانســیل ها و ظرفیت هــای موجــود تــالش کــرد کــه مهاجــرت  تمرکــز ب

معکــوس شــکل بگیــرد.
ــا تکریــم احــد بهجت حقیقــی رئیــس  شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم ب
ــس  ــوان رئی ــه عن ــی، ب ــت اهلل رحیم ــارس، هدای ــتایی ف ــی روس ــابق تعاون س

ــد ایــن تشــکیالت معرفــی شــد. جدی
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سرپرست هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی فارس:

انعکاس اخبارگزینش فارس کاری نو در کشور
و  نـو  کاری  گزینـش  هسـته  اخبـار  انعـکاس 
گامی موثـر در بهبـود فضـای تعاملـی گزینـش بـا 

اسـت. همـکاران 
بـه گـزارش خبرنگار “پرتـو امید”، اعظـم جهانگیری 
سرپرسـت هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس هـم زمـان با سـالروز میـالد حضرت 
زهـرا )س( بـا رئیـس و کارکنـان ایـن اداره دیـدار 
داشـت و ضمـن تقدیـر از زحمات روابـط عمومی در 
انعـکاس اخبـار و فعالیت هـای ایـن هسـته، گفـت: 
اسـتان فـارس پیشـرو در انعـکاس اخبـار گزینـش 
بـه  افـراد  ورود  پـل  گزینـش  افـزود:  وی  اسـت. 
سـازمان اسـت و بـا توجـه بـه نقـش ایـن مجموعه 
در احـراز صالحیـت افـراد بـه ویـژه در هنـگام اخذ 
پسـت های مدیریتـی، آگاهی بخشـی از فعالیت هـای 
ایـن حـوزه کمـک بـه تسـهیل اجـرای فرآیندهـا را 

خواهد داشت.  
در ادامـه ایـن نشسـت همچنین علیرضـا واحدی پور 

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  اداره  رئیـس 
فعالیت هـای  انعـکاس  گفـت:  فـارس،  کشـاورزی 
حوزه هـای مهـم ماننـد گزینـش و حراسـت باعـث 
ایجـاد نگـرش مثبـت نسـبت بـه ایـن حوزه هـا در 
همـکاران و کمـک بـه پیشـبرد اهـداف سـازمان 
اطالع رسـانی  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت. 
بـه جامعـه، افـزود: همـه حوزه هـای سـازمان بایـد 
ذی نفعـان  بـرای  را  خـود  اقدامـات  و  فعالیت هـا 

شـفاف سـازی کننـد.
گفتنـی اسـت در ادامـه ایـن نشسـت از شـهربانو 

جویبـار مسـئول دفتـر خبرگـزاری ایانـا در اسـتان 
پیگیرهـای مسـتمر در کسـب  بـه خاطـر  فـارس 
آخریـن اخبـار و بـه ویـژه در انعـکاس اخبار هسـته 
گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس که برای 
اولیـن بار در سـطح سـازمان های جهاد کشـاورزی 
کشـور اتفـاق افتـاده اسـت با اهـدای لـوح تقدیری 
از سـوی مدیـرکل دبیرخانه هیئـت مرکزی گزینش 
وزارت جهـاد کشـاورزی و نیـز از سـوی سرپرسـت 
این هسـته در اسـتان فـارس تقدیر به عمـل آورده 

. شد

ضمـن تبریـک بـه مناسـبت حلـول مـاه رجـب بـه 
منظـور تحقـق فرامین مقـام معظم رهبـری و نظر به 
تأکیـد معظـم له مبنـی بر اهمیـت پدافند غیـر عامل 
و اسـتفاده از توانمندی هـا و ظرفیـت دسـتگاه های 
اجرایـی در تعمیـق و نهادینه سـازی فرهنـگ پدافند 
ارائـه خدمـات ارزشـمند  غیـر عامـل و در راسـتای 
دولـت تدبیـر و امیـد، بـا شـعار "پدافنـد غیـر عامـل، 
افزایـش باز دارندگی در سـایه حماسـه حسـینی" و با 
عنایـت بـه ایـن کـه پدافند غیـر عامـل مجموعه ای 
بـاز  افزایـش  منظـور  بـه  غیرمسـلحانه  اقدامـات  از 
دارندگـی، کاهش آسـیب پذیری، تـداوم فعالیت های 

ضـروری، ارتقـاء پایـداری ملـی، تسـهیل در مدیریت 
در مقابـل تهدیـدات و اقدامات نظامی دشـمن اسـت، 
بـا توجـه به نقـش مهم سـازمان جهاد کشـاورزی در 
امنیـت غذایی اسـتان و آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
بخـش  در  بهره بـرداران  و  کارکنـان  مجموعـه  بـه 
و  تحقیقـات  مرکـز  از  بازدیـدی  اسـتان  کشـاورزی 

آمـوزش کشـاورزی فـارس انجام شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد"، بازدیـد از کلیـه 
و  کل  مدیـر  حضـور  بـا  مرکـز  آن  بخش هـای 
معاونیـن پدافنـد غیـر عامـل اسـتانداری، رئیـس و 
معاونیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، رئیس گروه نوسـازی 
و تحـول اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس و کلیـه اعضـاء کار گـروه پدافنـد غیـر عامل 
مجریـان  "گواهینامـه  ارائـه  جهـت  بـه  سـازمان، 
عمومی پدافنـد  مـدت  کوتـاه  دوره هـای  آموزشـی 
غیـر عامـل" به ریاسـت مرکـز و رونمایی از سـایت 
آموزشـی مجازی و بررسـی پتانسـیل های آموزشـی 
پدافنـد  آموزشـی  سـایت  بـه  مرکـز  آن  تبدیـل  و 
غیرعامـل منطقـه جنـوب صـورت گرفـت کـه امید 
اسـت دسـتاوردهای ارزنده ای در آینـده برای بخش 

آموزشـی اسـتان داشـته باشـد.

بازدید اعضاء پدافند غیرعامل از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان فارس 
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پاسخگویی به 302 درخواست و شکایت
در سال 97

در سال ۹7 به ۳۰2 درخواست و شکایت پاسخ داده شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، هوشـیار کارشـناس 
سـامانه های مدیریـت بازرسـی و پاسـخگویی بـه شـکایات ایـن سـازمان بـا 
بیـان ایـن مطلـب گفت: یکـی از فعالیت هـای عمده ایـن مدیریت، بررسـی و 
پی گیـری پاسـخ بـه شـکایات گزارشـات، درخواسـت ها و مکاتبـات نهادهای 
نظارتـی، بازرسـی بـه خصـوص نامه هـای واصلـه از سـامانه ارتبـاط مـردم با 

دولـت می باشـد.
وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 2۳۵ فقـره درخواسـت و شـکایت 
از سـامانه سـامد دفتـر ریاسـت جمهـوری دریافـت کـه پـس از بررسـی موارد 
واصلـه، اقدامـات الزم انجـام و نتیجه به سـامانه مربوطه ارسـال شـده اسـت.

هوشـیار در ادامـه خاطر نشـان کـرد: یکی از شـاخص های ارزیابی سـازمان ها 
و ادرات در چارچوب فعالیت این سـامانه مدت زمان پاسـخگویی به شـکایات و 
درخواسـت های مردمی اسـت کـه بـا تالش همکاران سـتادی و شهرسـتان ها 
مـدت زمـان پاسـخگویی به درخواسـت ها و شـکایات واصله از ۹ روز در سـال 
۹6 بـه 7/۳ روز در سـال ۹7 تقلیـل یافتـه و باعث بهبود جایگاه سـازمان جهاد 

کشـاورزی فارس در میان سـایر دسـتگاه ها گردیده اسـت.
وی در خاتمـه بیـان داشـت: در طـول ایـن مدت، 6۵ فقـره شـکایت از طریق 
سـامانه پاسـخگویی به شـکایات سازمان بازرسـی کل کشـور و ۱2 فقره دیگر 
از سـامانه پاسـخگویی به شـکایات ورزارت جهاد کشـاورزی واصل گردیده که 

در مهلت مقرر پاسـخ داده شـده اسـت.

ارزیابی عملکرد 36 دفتر نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی در خصوص صدور

پروانه و مجوزها
عملکـرد ۳6 دفتـر نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی درخصـوص 

صـدور پروانـه و مجوزهـا ارزیابـی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محقق زاده کارشـناس 
روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات 
ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: براسـاس دسـتور رئیـس سـازمان، 
ارزیابـی عملکـرد دفاتـر نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در زمینه 
صـدور پروانـه و مجوزهـا در دفاتـر نظـام مهندسـی از اوایل بهمن ماه توسـط 
کارشـناس ارزیـاب مدیریـت بازرسـی بـا حضـور کارشـناس مسـئول صـدور 
پروانـه و مجـوز مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها انجـام پذیرفت و ۳6 

دفتـر فعـال در اسـتان تا نیمـه اسـفندماه ارزیابی شـدند.
وی افـزود: در انجـام این ارزیابی ها در 2۹ شهرسـتان اسـتان، از ۳6 دفتر نظام 
مهندسـی مسـتقر در شهرسـتان ها بازدیـد بـه عمـل آمـد و در حضور مسـئول 
فعالیت هـای سـامانه ای،  دفتـر،  ناظـر  کاربـر سیسـتم و کارشناسـان  دفتـر، 
تعرفه هـای دریافتـی و مسـتندات فیزیکـی کنتـرل گردیـد و چگونگـی انجـام 
امـور در صـدور پروانه های متقاضیان احـداث واحدهای صنعتـی، نیمه صنعتی 
و تولیـدات گیاهـی مـورد بررسـی قـرار گرفت که در ایـن ارزیابی ها مسـائل و 
مشـکالت بیـان شـد، پرونده ها بـه صـورت انتخابی بررسـی شـد و جزئیات و 

مـوارد الزم االجـرا بـه مسـئولین و کاربـران دفاتر گوشـزد گردید.
محقـق زاده خاطـر نشـان کـرد: ایـن ارزیابـی سـاالنه جهت سـنجش عملکرد 
دفاتـر نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی انجـام و نتیجـه جهت بهبود 
و اصـالح رونـد صـدور مجوزهـا و پروانه هـا انجام می شـود و گـزارش تدوین 
شـده بـه رئیس سـازمان، معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی، ناظـر نظارت 
مهندسـی کشـاورزی در صـدور پروانه هـا و مجوزها، سـازمان نظام مهندسـی 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـازمان نظام دامپزشـکی ارسـال می گردد.

ارزیابی 78 رئیس مرکز جهاد کشاورزی
شهرستان های استان

78 رئیس مرکز جهاد کشاورزی شهرستان ها ارزیابی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اله عباسـی مدیر 
بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات ایـن سـازمان، بـا بیان 
ایـن مطلـب گفـت: براسـاس مصوبه شـورای معاونیـن، ارزیابی روسـای مراکز 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از اول آذرمـاه در برنامـه کار قـرار گرفت و در 

اسـفند ماه بـه اتمام رسـید. 

وی افـزود: ایـن ارزیابی هـا بـا هـدف سـنجش رفتـار حرفـه ای و عملکـردی 
روسـای مراکـز انجـام پذیرفـت و 78 مرکز جهاد کشـاورزی از 27 شهرسـتان 
اسـاس دو گـروه  بـر  داشـتند کـه  را  ارزیابـی  ویـژه شـرایط  و یـک مرکـز 
شـاخص های عمومـی و اختصاصـی اسـتخراج شـده از اولویت های سـازمانی 

مـورد ارزیابـی قرارگرفتنـد. 
بـا  موضوعـی  ارزیـاب  کارشـناس  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
برنامه ریـزی و اعالم قبلی به شهرسـتان ها و مسـئولین مراکـز در مراکز جهاد 
کشـاورزی حضـور یافتـه و وضعیـت رؤسـای مرکـز از نظـر سـاعات آموزشـی 
مسـئول مرکـز در سـال ۹6، آراسـتگی محیـط کار، فعالیت هـای فرهنگـی و 
عقیدتـی، نحوه تقسـیم کار و نظارت بـر عملکرد همکاران، ثبـت، انعکاس آمار 
و اطالعـات حـوزه فعالیـت مرکـز، تعامل اثـر بخش در راسـتای توسـعه حوزه 
فعالیـت مرکـز، پهنه بنـدی اراضی کشـاورزی، مدیریـت بهره بـرداری از منابع 
آبـی، رونـد اجرای طرح هـای امید، تولید محصول سـالم، توسـعه کشـت های 
گلخانـه ای، بهبـود وضعیـت تولیـدات زراعـی و باغـی، حفـظ کاربـری و رفـع 
تداخـالت اراضـی کشـاورزی، توسـعه باغـات در اراضی شـیبدار، تغییـر الگوی 
کشـت بـا رویکرد مقابلـه با بحـران آب، افزایش ضریـب مکانیزاسـیون زراعی 
و باغـی، بهبـود وضعیـت تولیـدات دامی و فعالیت هـای ویژه مرکز را براسـاس 

گزارشـات و مسـتندات ارائـه شـده ارزیابی نموده اسـت.

خبرهای مدیریت بازرسی
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وی در خاتمـه اظهـار داشـت: در نهایت اطالعات جمع آوری شـده در قالب 
فرم هـای ارزیابـی تجزیه و تحلیل آمـاری می گردد و گزارشـی از وضعیت 
مراکـز جهـاد کشـاورزی تهیـه خواهـد شـد تـا بـه منظـور برنامـه ریزی و 
بهبـود وضعیـت مراکز جهاد کشـاورزی به ریاسـت سـازمان تقدیـم گردد.

ارزیابی طرح ها و پروژه های 96
اداره کل امور عشایری استان فارس

طرح هـا و پروژه هـای ۹6 اداره کل امـور عشـایری اسـتان فـارس ارزیابی 
. شد

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی 
به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، فرج اله عباسـی مدیر 
بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات این سـازمان، با بیان 
ایـن مطلب گفت: این ارزیابی با اسـتقرار کارشناسـان ارزیـاب این مدیریت 
از تاریخ 24 بهمن ماه ۹7 در اداره کل امور عشـایری و بررسـی گزارشـات 
و مسـتندات اقدامـات انجـام شـده در خصوص آبرسـانی سـیار، انتقال آب، 
احـداث آب انبـار، مدیریـت کنترل کـوچ، تأمیـن نهاد های دامـی، آموزش 
سـوخت فسـیلی و خرید تجهیزات انـرژی نوری، احداث حمام خورشـیدی، 
مرمـت و نگهـداری راه های عشـایری، تجهیـز سـاختمان های اداری و ... 

براسـاس موافقـت نامه های مالی سـال ۹6 آغـاز گردید. 
وی افـزود: کارشناسـان ارزیـاب ایـن مدیریـت بـه منظـور بررسـی رعایت 
مفـاد موافقـت نامه هـا و دسـتورالعمل ها بـه مـدت 2 دوهفتـه از طرح ها و 
پروژه هـای اجـرا شـده در مناطق مختلف عشـایری ۱۵ شهرسـتان اسـتان 

بازدیـد و مشـاهدات خـود را ثبت و ضبـط نمودند. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در نهایـت حاصل مشـاهدات میدانی 
و بررسـی مـدارک و مسـتندات در چارچـوب گزارش نهایـی تدوین گردیده 
و جهـت اصـالح و بهبـود رونـد اجـرای طرح هـا و پروژه هـا بـه ریاسـت 

سـازمان و مدیـرکل اداره امـور عشـایری ارسـال می گردد.

بازدید حجت االسالم والمسلمین شاهمرادیان
از طرح بزرگ پرورش ماهیان خاویاری

استان فارس

حجت االسـالم والمسـلمین شـاهمرادیان معاون آموزشـی و امور فرهنگی 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در وزارت جهاد کشـاورزی، در سـفر به اسـتان 
فـارس از طـرح بـزرگ پـرورش ماهیـان خاویـاری اسـتان فـارس واقع در 

شـهرک صنعتـی ملوسـجان بیضاء بازدیـد نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ایـن واحـد پس از چنـد سـال فعالیـت در زمینه 
پـرورش ماهـی قـزل آال به سـمت پـرورش ماهیـان خاویـاری روی آورده 
اسـت و امـروز بـا پیشـرفت های چشـم گیـری 48 تـن ماهیـان خاویـاری 
را در خـود جـا داده و پـرورش می دهـد و در آینـده بـه تولیـد سـالیانه ۳۰ 
تـن خاویـار و ۱2۰ تـن گوشـت ماهـی خواهـد رسـید و بـر اسـاس طـرح 
توسـعه، مجموعه بسـته بنـدی نیز جهت اشـتغال و خودکفایـی و همچنین 

جلوگیـری از هزینه هـای حمـل و نقـل در کنـار آن احـداث خواهـد شـد.

بازدیـد کـه حجـت االسـالم والمسـلمین قائمی مسـئول حـوزه  ایـن  در 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فالحی 
آمـوزش  اداره  قاسـمی رئیس  االسـالم  سـازمان، حجـت  مدیـر شـیالت 
عقیدتـی و امـور فرهنگـی سـازمان، معـاون آموزشـی و فرهنگـی حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه وزارت جهـاد کشـاورزی را همراهـی می کردند پای 
صحبت هـای رئیـس هیئـت مدیـره مجموعـه سـرهنگ عبودی نشسـتند. 
سـرهنگ عبودی نیز از مشـکالت بزرگ صادرات و طوالنی بودن پروسـه 

تولید و همچنین مشـکالت اداری و ... موجود سـخن گفت. 
شـایان ذکـر اسـت بسـیاری از روش هـا و شـرایط موجود توسـط آزمون و 
خطـا و همچنیـن تخصـص مجموعـه صـورت پذیرفتـه اسـت تـا بهترین 
عملکـرد تولیـد و کمتریـن هدر رفت انرژی را داشـته باشـد. اسـتان فارس 
جـزء اسـتان های مقـام سـوم پـرورش دهنـده ی ماهی هـای خاویـاری 

ست. ا
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آخریـن جلسـه مسـئولین دفاتـر حـوزه نمایندگـی 
اسـتان  فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی  ولـی 
فارس و ادارات وابسـته در موسسـه واکسـن و سرم 
سـازی رازی جهـت آشـنایی کامـل روحانیـون بـا 
کلیـه مـوارد و فعالیت هـای اجرایـی ایـن موسسـه 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
والمسـلمین  االسـالم  حجـت  جلسـه  ایـن  در 
قائمی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در این 
سـازمان ضمـن تشـکر از میزبانـی شـیرازی رئیس 
موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
و سـایر همـکاران ایـن موسسـه گفـت: شـناخت 
آن  معرفـی  و  ارائـه  و  مجموعـه  ایـن  توانمنـدی 
توسـط روحانیـون در جلسـات مختلـف اسـتانی و 

باشـد. مفیـد  بسـیار  می توانـد  شهرسـتانی 
وی افـزود: ایـن مجموعـه و متخصصیـن آن بـه 
بدخواهـان  رخ  بـه  را  توانمنـدی  واقعـی  معنـای 
می کشـد و بر اسـاس منویـات مقام معظـم رهبری 

ایـن  از  بایـد  تولیـد داخلـی  از  در جهـت حمایـت 
مجموعـه دفـاع کـرد کـه بـا اسـتفاده از نیروهـای 
توانمنـد و متخصـص بـه بهتریـن شـکل ممکـن 
فعالیـت نمـوده تا آنجـا که بیش از 7۰ نـوع فراورده 
بیولوژیـک تولیـد می کنـد و در خـاور میانه بی نظیر 

و بـی رغیب اسـت. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: هرچـه در این 
مجموعـه وجـود دارد از توان مردان ایـن مرز و بوم 
اسـت و بـا خالقیت و تالش بومی سـازی شـده که 

جای بسـی افتخار دارد.
در ادامه شـیرازی رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن 
و سـرم سـازی رازی ضمـن خـوش آمـد گویـی به 
روحانیـون معـزز تاریخچـه و همچنیـن توانمنـدی 
ایـن مجموعـه و تولیـدات آن پرداخـت و گفـت: با 
توجـه بـه اهمیـت فعالیـت و دانـش ایـن مجموعه 

حراسـت از یافته هـا بسـیار ارزشـمند اسـت. 
وی افـزود: ایـن مجموعـه کـه محصـوالت را بـا 
بهتریـن کیفیـت ارائـه می دهـد و جوانـان و مردان 
متخصـص ایـن مجموعـه بـا پـرورش یافته هـای 

خـود بـه بومی سـازی دسـتگاه ها و علـم روز دنیـا 
پرداختـه انـد و در شـرایط تحریـم بـا خودکفایـی 
بهبـود شـرایط  علمـی و تکنیکـی خـود سـعی در 
نموده انـد تـا آنجا کـه متخصصـی علمی تحقیقاتی 
دسـتگاه های  فنـی  دانـش  بـه  نسـبت  مجموعـه 
موجـود نیـز خودکفـا شـده اند و در صـورت ایـراد 
خـود دسـت بـه کار می شـوند تـا ضمن جلـو بردن 

کار از هـدر رفـت وقـت نیـز جلوگیـری نماینـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: ایـن مجموعه 
ارائـه  بـا کیفیـت  ارائـه محصـوالت تضمینـی  بـا 
می نمایـد تـا آنجا که با سـفارش از سـایر کشـورها 
نیـز روبـرو اسـت و بـا پی گیری هـای انجـام شـده 
در آینـده ای نزدیـک بـا دریافـت مجـوز GMP بـه 
صـادرات عظیـم واکسـن بـه تمـام دنیـا نیز دسـت 

خواهـد زد .
الزم به ذکر اسـت که واکسـن آگاالکسـی منحصراً 
در شـیراز تولیـد می شـود و بسـیاری از دسـتگاه ها 
بـا تـالش متخصصین ایـن مجموعه، بومی سـازی 

شـده است.

بازدید روحانیون مسئول دفاتر استان فارس از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

مراسـم میـالد با سـعادت حضرت فاطمه زهرا سـالم 
الـه علیهـا و بزرگداشـت روز زن بـا حضـور حجـت 
االسـالم والمسـلمین قائمی مسـئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
بانـوان  باالخـص  همـکاران  و  معاونیـن  و  فـارس 

همـکار در نمازخانـه سـازمان برگـزار گردیـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در 
ایـن مراسـم کـه بـا تـالوت آیاتـی چنـد از کالم اله 

االسـالم  حجـت  آن  از  پـس  شـد،  آغـاز  مجیـد 
والمسـلمین یوسـفعلی به بیان سـیره و روش زندگی 
حضـرت  همچـون  ای  اسـوه  و  ماننـد  بـی  بانـوی 
فاطمـه زهـرا سـالم الـه علیهـا و اسـما و القـاب آن 

پرداخـت.  حضـرت 
وی همچنیـن در رابطـه بـا مقام زن و مادر و همسـر 

بـودن ولـی اشـاره نمـود و از معاملـه ی بـا خداونـد 
منـان گفـت. در ادامـه مراسـم ضمـن پخش سـرود 
و اجـرای مداحـی توسـط مداحان به جشـن و سـرور 
پرداختـه شـد و به پنـج تن از مـادران نمونه و همکار 

تجلیـل به عمـل آمد. 
در خاتمـه حجـت االسـالم والمسـلمین قائمی ضمن 
تبریـک روز زن بـه بانـوان همـکار از حضـور کلیـه 
همـکاران خصوصـًا ریاسـت سـازمان در این مراسـم 
قدردانـی نمـود و بـه قیـد قرعـه نیـز بـه پنـج تن از 

حاضریـن هدایایـی ارزنـده اهـدا گردید.

برگزاری مراسم میالد حضرت 
زهرا )س( و روز زن در سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس



بـا همـکاری معاونـت فضـای مجـازی سـپاه فجـر فـارس و معاونـت فضـای مجای 
صـدا و سـیمای مرکـز فـارس، اولیـن گردهمایـی فعاالن فضـای مجازی فـارس در 

شـیراز برگـزار گردید.
حجـت االسـالم والمسـلمین قائمی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز در ایـن گردهمایی حضـور یافت. 
وی در ایـن همایـش گفـت: بـا توجه بـه این که بحـث فضای مجـازی از موضوعات 

مـورد تأکیـد مؤکـد مقاوم معظـم رهبری قرار گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه زیرسـاخت های فضـای مجازی در دسـت 
دشـمن اسـت، لـذا الزم اسـت که بـا توجه به فضـا و موقعیت ایجاد شـده، آسـیب ها 

را بشناسـیم و بعـد در جهـت رفع آن اقـدام کنیم. 
مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس افزود: 
ایـن مهـم تـا آنجایـی اهمیت دارد کـه مقام معظـم رهبری اظهـار داشـته اند که اگر 
امـروز رهبـر نبودم مسـئولیت فضای مجازی را بـه عهده می گرفتـم. قائمی همچنین 
اظهـار داشـت: یکـی از ویژگی هـای ایـن گردهمایـی را مردمی بـودن آن اسـت و 
قطعـًا در آینـده رویدادهـای اسـتارت آپ هـا و شـتاب دهنده هـا مـورد حمایـت قـرار 
می گیرنـد. امـروزه در کشـور جنـگ بـا اسـلحه و تانـک نیسـت بلکـه جنـگ نـرم و 
آن هـم در فضـای مجـازی اسـت و مـردم ایران باید آگاه باشـند تا به کشـور آسـیبی 
وارد نشـود. این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: کشـورهای غربی همیشـه به دنبال 
اسـتعمار ایـران بـوده انـد و بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی دیگر نتوانسـته به اسـتعمار 
خـود ادامـه دهـد و بـه همین دلیـل در تالش هسـتند ایـن انقالب را شکسـت دهند 
و شـروعی دوبـاره بـرای حکمرانـی بـه این سـرزمین مقـدس داشـته باشـند. امروزه 
لبـاس رزم تلفن هـای همراه و اسـلحه مـا برای دفـاع از میهن فضای مجازی اسـت.

در ادامـه محمـد جـواد کهنـدل پـور معـاون فضای مجـازی سـپاه فجر فـارس بیان 
کـرد: شناسـایی افـراد فعـال در فضـای مجـازی و تجلیـل از چهره هـای برتـر در ۵ 
حـوزه خبـر و اطالع رسـانی، رصـد و فنـاوری اطالعات، انتشـار و شبکه سـازی، تولید 

محتـوا و آمـوزش از اهـداف ایـن گردهمایـی یـک روزه بود.
وی افـزود: در ایـن همایـش کـه بـه همـت معاونـت فضای مجـازی صدا و سـیمای 
مرکـز فـارس و سـازمان فضـای مجـازی سـپاه فجر برگـزار شـد، از ۳4 چهـره برتر 
فضـای مجـازی تجلیـل و حجت االسـالم حدادپور نویسـنده رمان های کـف خیابون، 
حیفـا و طـب مـژگان در فضای مجـازی به عنوان چهره سـال فضای مجازی اسـتان 

معرفی شـد.
در ادامـه در ایـن گردهمایـی از کتـاب »هنرمند جهادگر« با تایید مقـام معظم رهبری 
در خصـوص زندگـی مرحـوم سـید محمد سـاجدی، هنرمند جهادگر اسـتان فارسـی، 
مجموعـه موسـیقی چلـه عـزت حـاوی پنج موسـیقی فاخـر انقالبـی و پایـگاه جامع 
و تخصصـی آموزش هـای رسـانه ای بـه آدرس savadrasane.ir کـه حـاوی مطالب 
و فایل هـای آموزشـی در زمینه هـای مختلـف از جملـه آمـوزش سـواد رسـانه ای و 
آمـوزش نرم افزار هـا بـرای تولیـد محتـوا اسـت و از اپلیکیشـن جامـع شـبکه فـارس 
و اپلیکیشـن آرشـیو سـازمانی کاری از معاونـت فضـای مجـازی صـدا و سـیما مرکز 

فـارس رو نمایی شـد.

حضور حجت االسالم والمسلمین قائمی در 
اولین گردهمایی فعاالن فضای مجازی فارس 

در شیراز

دستیار ویژه رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رونمایی از اولین اپلیکیشن نسخه نویسی 
گیاه پزشکی در کشور با نام " اپلیکیشن مزرعه"

اولین اپلیکیشـن نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی در کشـور با نام "اپلیکیشن مزرعه" 
بـه همـت این سـازمان و بـا مشـارکت بخـش خصوصـی راه انـدازی و در تاریخ 
۹7/۱2/2۳ در همایـش تجلیـل از کشـاورزان نمونه اسـتان فارس رو نمایی شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، کریـم بخشـی 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  ویـژه  دسـتیار  و  مشـاور 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
اپلیکیشـن مزرعـه بـا هـدف ارائـه خدمـات مختلف 
بـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی طراحـی و پیاده 
اپلیکیشـن  ایـن  طریـق  از  گفـت:  شـده،  سـازی 
گوناگـون  درخواسـت های  می تواننـد  کشـاورزان 

مـورد نیـاز خـود را از راه دور و بـه سـهولت و در کمترین زمان، در بسـتر اینترنت 
و موبایـل دریافـت کننـد.

وی افـزود: کشـاورزان می تواننـد مشـکل و درخواسـت خـود را از طریـق ایـن 
کلینیک هـای  کارشناسـان  و  ارسـال  گیاه پزشـکی  کلینیک هـای  بـه  نرم افـزار 

گیاه پزشـکی در صـورت نیـاز پس از بازدیـد میدانی و انجام آزمایـش  آب و خاک 
نسـخه مـورد نیـاز را تجویـز  کنند.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: پس از دریافت نسـخه رایگان، کشـاورزان 
می تواننـد از طریـق همیـن اپلیکیشـن نسـخه خـود را به فروشـگاه های سـموم 
و دفـع آفـات ارسـال و فاکتـور دریافـت کننـد، ایـن نرم افـزار فرصـت انتخـاب 
فروشـگاه بـا قیمت مناسـب و رقابتی را بـه بهره برداران بخش کشـاورزی داده و 

فروشـگاه منتخـب اقـالم مـورد نیـاز را برای آن هـا ارسـال می کند.
وی از دیگـر خدمات ارائه شـده در این اپلیکیشـن را انجام امورات مکانیزاسـیون 
کشـاورزی، همچون سـم پاشـی و... توسـط افراد حقیقی و حقوقـی دارای مجوز 

از سوی سـازمان جهاد کشـاورزی برشمرد.
دسـتیار ویـژه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس کنتـرل، پایش و 
عـدم امـکان اسـتفاده و تجویـز سـموم و آفت کش هـای گیاهـی غیـر مجـاز و 
جلوگیـری از مصـرف نامناسـب و غیـر تخصصـی سـموم در بخش کشـاورزی و 
ایجـاد بـازار رقابتـی و قیمـت عادالنـه در عرضه اقالم نسـخه گیاه پزشـکی را از 
مزایـای اسـتفاده از ایـن نرم افزار دانسـت و یادآور شـد: بـا کاربرد این اپلیکیشـن 

امـکان مشـاهده سـوابق پیشـین نسـخه های تجویـزی نیـز فراهم می شـود.
وی تأکیـد کـرد: کمـک به تولیـد محصول گواهی شـده و شناسـایی مراکز تولید 

ایـن گونـه محصوالت از دیگر مزایای "اپلیکیشـن مزرعه" اسـت.
گفتنـی اسـت بهره بـرداران بخش کشـاورزی می تواننـد از طریق مدیـران پهنه" 

اپلیکیشـن مزرعـه" را دریافـت و از مزایـای آن بهره مند شـوند.
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

رعایت مسائل مدیریتی و بهداشتی در گاو داری ها 
موجب افزایش تولید و بهبود عملکرد می شود 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده؛ سـمانه 
نظری کارشـناس امور دام مدیریت جهادکشـاورزی این شهرسـتان با اشـاره به 
ایـن مطلـب کـه گاوداری جـالل رضایـی در منطقه سـورمق واقـع و دارای 7۰ 
راس مولـد می باشـد کـه روزانه 2۵۰۰ لیتر شـیر تولید دارد، گفـت: در این واحد 
بـه علـت اسـتفاده از جیره باالنس شـده و رعایت مسـائل مدیریتی و بهداشـتی 

میـزان تولیـد در حد مطلوب می باشـد.
شـایان ذکـر اسـت انجـام عملیـات اصـالح نـژادی و مدیریـت جایـگاه دام از 

عوامـل موفقیـت ایـن واحـد در سـطح شهرسـتان می باشـد.

توسعه فرآوری محصوالت کشاورزی، حلقه مفقوده 
کشاورزی شهرستان آباده

آبـاده،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
دوره آموزشـی مهارتـی فـرآوری و نگهـداری محصـوالت کشـاورزی، توسـط 
اداره آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی در کمیسـیون امـور بانـوان 

شهرسـتان آبـاده برگـزار گردیـد.
مجیـد یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با اعـالم ایـن خبر که 
فـرآوری و نگهـداری محصـوالت کشـاورزی، حلقـه مفقـوده زنجیـره تولیـد 
کشـاورزی می باشـد، گفـت: در ایـن خصـوص باید چاره اندیشـی شـود که چرا 
بخـش عظیمـی از دسـترنج کشـاورزان متاسـفانه به جهـت بی تدبیـری و عدم 
راهکارهـای اسـتاندارد و علمی به طور خواسـته و ناخواسـته هـدر رفته و تبدیل 

بـه ضایعـات می گردد.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن کارگاه آموزشـی فـرآوری محصـول زعفـران بـه 

صـورت اصولـی آمـوزش داده شـد.

ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

برگزاری جلسه ارزیابی میزان آب مصرفی بخش 
کشاورزی به وسیله کنتورهای حجمی

جلسـه ارزیابـی میـزان آب مصرفـی در زراعـت گنـدم، گوجـه فرنگـی و باغات 
انـار بـه وسـیله کنتورهـای حجمی بـا حضـور امیـر اسـالمی مدیر آب و خـاک 
سـازمان و کارشناسـان مسـئول پهنه در محل مدیریت جهاد کشـاورزی و امور 

فنی مهندسـی شهرسـتان ارسـنجان برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان 
در ابتـدای جلسـه امیـدی، مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان توضیحاتی 
درخصـوص برنامه هـای یـک سـاله مدیریـت، مسـئولین پهنـه و واحدهـا در 

راسـتای اولویت هـای سـازمان ارائـه داد.
 در ادامـه اسـالمی مدیر آب و خـاک و امـور فنـی سـازمان بـا بیـان این مطلب 
کـه وزرات نیـرو مصـرف کننـده اصلـی آب در کشـور را بخـش کشـاورزی 
اعـالم نمـوده و طبـق آمـار در حـال حاضـر ۹2 درصـد مصـرف آب در ایـن 
بخـش می باشـد افـزود: نصـب کنتورهـای حجمی بـه کمـک مسـئولین پهنـه 
می توانـد کمـک شـایانی در ارتقـاء بهره وری مصرف آب داشـته باشـد. وی در 
خاتمـه توضیحاتـی درخصـوص مزایا، نحـوه قرائـت و کالیبراسـیون کنتورهای 
حجمی ارائـه داد و مقـرر گردیـد مسـئولین پهنـه، دو مزرعـه گنـدم و دو مزرعه 

گوجـه فرنگـی را بـه منظـور ارزیابـی میـزان آب مصرفـی انتخـاب نمایند. 

محبوبه حافظ پور

شهرستان استهبان 

انتصاب مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان استهبان
مهـدی اعیان منـش بـه عنـوان مدیـر جدیـد جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان منصوب شـد.
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان؛ ۱۱ فروردین مـاه 
و  سـابق  مدیـران  معارفـه  و  تکریـم  مراسـم   ۹8
جدیـد اسـتهبان با حضور مسـئوالن سـتادی جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد کـه در این 
مراسـم بـا تقدیـر از زحمـات احمـد رنجبـر مدیـر 

قبلـی )کـه به افتخـار بازنشسـتگی نائـل آمدند(، مهـدی اعیان منـش که پیش 
از ایـن سـابقه معاونـت مدیریـت جهاد کشـاورزی نی ریـز را برعهده داشـت، به 

عنـوان مدیریـت جدیـد جهـاد کشـاورزی اسـتهبان منصـوب شـد.
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اتمام عملیات تسطیح و آماده سازي فرودگاه رونیز 
جهت مبارزه هوایی با ملخ های صحرایی

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان با 
اعـالم وضعیـت آمـاده بـاش توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فارس 
درخصـوص احتمـال هجـوم ملـخ صحرایـي بـه مـزارع و بـا توجه بـه نزدیکي 
شهرسـتان اسـتهبان بـه شهرسـتان هاي جنوبـي، عملیـات تسـطیح فـرودگاه 
رونیـز انجـام شـد. غنـی مسـئول مرکـز ترویج جهـاد کشـاورزی رونیـز گفت: 
عملیـات تسـطیح فـرودگاه منطقه رونیـز به منظـور آمادگي فـرود هواپیماهاي 
سـمپاش جهـت مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی و همچنیـن هواپیماهـاي آبپاش در 
مـوارد آتـش سـوزي احتمالـي بـا هماهنگـي فرمانـداري و اداره راه شهرسـتان 

اسـتهبان بـا در اختیـار قـرار دادن یـک دسـتگاه گریـدر به اتمام رسـید.

گردهمایی نمایندگان صندوق اعتبارات 
خرد زنان روستایی

گردهمایـی نماینـدگان صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی بـا حضور 27 
صنـدوق اعتبـارات خرد زنان روسـتایی شهرسـتان اسـتهبان در سـالن مدیریت 

جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.
تابـش رئیـس اداره ترویـج شهرسـتان اسـتهبان گفـت: صندوق اعتبـارات خرد 
زنـان روسـتایی یکـی از ابزارهـای توسـعه روسـتایی کشـور اسـت و نقـش 
مهمـی در ایجـاد اشـتغال، کارآفرینـی و تحـول در مناطـق روسـتایی دارد و 
امیـد اسـت بتـوان بـا حمایـت از زنـان روسـتایی زمینه هـای توانمندسـازی و 

خودبـاوری آن هـا را در جامعـه روسـتایی فراهـم کـرد. 
در ایـن مراسـم تبـادل و انتقـال تجربیـات بین اعضـای صندوق هـای مختلف 
صـورت گرفـت و در پایـان بـا اهـدای لـوح و جوایـز از زحمـات چنـد سـاله 

اعضـای ایـن صندوق هـا تقدیـر بـه عمـل آمـد.

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

داربستی کردن باغ  های انگور طرح امید
در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد مریم 
میرسـلیمانی کارشـناس باغبانـی مرکـز جهادکشـاورزی حومـه گفـت: در طرح 
امیـد باغـات انگـور در منطقـه تـل زرد حومه شهرسـتان اقلید با تحت پوشـش 

داشـتن 2۵ بهـره بـردار و 2۰۰ هکتـار بـاغ، طـرح داربسـتي نمـودن انگـور و 
قطـره اي نمـودن آبیـاری بـاغ بـه صـورت پایلـوت در سـطح 2 هکتـار صورت 
گرفتـه و بـه دنبـال آن سـایر بهره بـرداران نیـز بـا الگـو گرفتـن از این سـایت 
اقـدام بـه اجـراي ایـن دو طرح نمـوده و هم اکنون با افزایش سـطح زیر کشـت 
انگـور در منطقـه از ابتـدا برنامـه ریزي جهت داربسـتي کردن و تشـکیل پرونده 

جهـت قطـره اي نمـودن آبیاری صـورت گرفته اسـت.
وی افـزود: طـی بازدیـد ارجمنـد، مسـئول آب و خـاک، محاسـدت کارشـناس 
باغبانـي بـه اتفاق کارشناسـان مرکـز حومه از باغات این شهرسـتان مشـکالت 
و موانـع بررسـي و در جهـت رفع آن هـا و ارائه تسـهیالت اقدامـات الزم انجام 
شـد. وی در خاتمـه بـا بیـان ایـن کـه قبـل از سـایت، سـطح آبیاري قطـره اي 
و داربسـتي صفـر بـوده اسـت گفـت: برنامـه ریزي هـاي الزم جهـت برگـزاري 

کارگاه آموزشـي هـرس انگـور صـورت پذیرفته اسـت.

فعال بودن گشت ویژه حفظ کاربری امور اراضی 
شهرستان اقلید در نوروز 98

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد؛ میرطالبی 
سرپرسـت اداره امـور اراضـی ایـن مدیریت با اعـالم این خبرگفت: گشـت ویژه 
حفـظ کاربـری ایـن شهرسـتان در ایـام تعطیـالت نـوروز ۹8 فعال و با تشـکیل 
بیـش از ۳۰ اکیـپ ویـژه حفـظ کاربری ضمـن صـدور ۵ اخطاریـه، توزیع بیش 
از یکصـد بروشـور ترویجـی و تخریب سـازه های بنا شـده غیر مجاز، از سـاخت 
و سـاز و تغییـر کاربـری غیـر مجـاز اراضـی زراعـی و باغـی ممانعـت بـه عمل 

است.  آورده 

خسارات سیل به زیرساخت های بخش کشاورزی 
در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد؛ ابراهیم 
رسـتگار معـاون فنـی و اجرایی ایـن مدیریت گفـت: دراثر بارندگي هـاي اخیر و 

سـیل آسـا، خسـارت هایي به بخش کشـاورزي وارد آمد.
وی افـزود: آب گرفتگـي مـزارع شـتوي )گنـدم و جـو( درسـطح ۳۵۰۰ هکتار با 
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خسـارت حـدود ۳۵ درصـد، آب بردگـي مـزارع شـتوي )گنـدم و جو( در سـطح 
۱4۰ هکتـار کـه بـه طـور ۱۰۰ درصـد دچـار خسـارت گردیده اسـت، خسـارت 
بـه باغـات شهرسـتان در سـطح ۵4۰۰ هکتـار بـه دلیـل آب بردگـي و جـاري 
شـدن سـیل در سـطح باغـات و ریشـه کـن شـدن درختـان و تخریـب دیـوار 
باغـات، خسـارت بـه کانال هـاي آب رسـاني، مـزارع و باغـات شـامل: تخریب 
کانال هاي سـنتي و بهسـازي شـده بـه طـول ۳۵ کیلومتر و همچنین خسـارت 
بـه ابنیـه )پل هاي دسترسـي بـه مـزارع و باغات( به تعـداد 2۹ دهنه، خسـارت 
بـه جاده هـاي بیـن مـزارع و باغـات بـه طـول 2۰6 کیلومتـر، خسـارت بـه 4 
رشـته قنـات که یک رشـته به طـور ۱۰۰ درصد تخریب و سـه رشـته دیگر 7۰ 
درصـد دچـار خسـارت گردیده اسـت، خسـارت بـه چاه هـاي کشـاورزي در اثر 
بـروز سـیالب ها و تجمـع گل و الي در محـل تاسیسـات بـه تعـداد ۱۰۰ حلقه 
چـاه و 2۵ باب اسـتخر کشـاورزی، خسـارت به واحدهـاي دامـداري )صنعتي و 
سـنتي( بـه تعـداد ۱8 واحـد و خسـارت وارده به مـزارع پرورش ماهي بـه تعداد 
6 مزرعـه )۵۰۰ هـزار قطعـه ۱۰۰ گرمـي( در اثر ورود سـیالب و تخریب دیواره 

اسـتخرهاي ذخیـره آب از جملـه این خسـارت ها هسـتند.

ردیابی و مشاهده ریزش سن گندم در حومه 
شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت شهرسـتان اقلید؛ علی سـاالری کارشـناس 
حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت بـا اعـالم ایـن خبرگفـت: سـن یکـی از آفـات 
خسـارت زای مـزارع گنـدم و جو می باشـد که در صـورت عدم مبـارزه در زمان 

مناسـب، خسـارت جبـران ناپذیـری به همـراه خواهد داشـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، بازدیـد از کلیـه مـزارع گنـدم و جو 
توسـط چنـد اکیپ کارشـناس حفـظ نباتات و زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان، مرکـز جهادکشـاورزی حومـه و کلینیـک گیاهپزشـکی حومـه اقلید 

از اوایـل فروردیـن مـاه انجـام که خوشـبختانه بعـد از چندین روز تـالش، هیچ 
گونـه ریزش سـن مـادری مشـاهده نگردید.

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

اجرای طرح تنظیم بازار ویژه ایام نوروز 
در شهرستان پاسارگاد

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد؛ در راسـتای 
اجـرای طـرح تنظیـم بـازار ویـژه ایـام نوروز 
بـا انجام تمهیـدات الزم، کاالهای اساسـی و 
اقـالم مورد نیاز مـردم این شهرسـتان تأمین 

توزیـع گردید. و 
بـازار  تنظیـم  کارشـناس  مـرادی  یحیـی 
مدیریـت جهاد کشـاورزی پاسـارگاد با اعالم 
ایـن خبـر گفـت: مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

پاسـارگاد بـه منظـور ایجـاد ثبـات در بـازار و جلوگیـری از نوسـانات قیمـت در 
جهـت حمایـت از تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان، نسـبت به تأمیـن و توزیع 

اقـالم مصرفـی مـورد نیـاز در سـطح شهرسـتان اقـدام نمـود.
وی افـزود: بـا نظـارت ایـن مدیریت در قبـل و در حین ایام تعطیـالت نوروزی، 
میـزان 2۰ تـن سـیب و پرتقـال، یـک تـن گوشـت گـرم گوسـفندی، یـک تن 
گوشـت منجمـد گوسـفندی، دو تـن مـرغ گـرم، پنج تن مـرغ منجمـد و چهار 
تـن گوشـت گوسـاله منجمـد بـا قیمت مصـوب سـتاد تنظیم بـازار کشـور بین 

شـهروندان پاسـارگادی توزیع شـد. 

پی گیری حفظ کاربری اراضی کشاورزی شهرستان 
پاسارگاد در ایام تعطیالت نوروز

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شهرسـتان پاسـارگاد؛ عظیـم شـهوندی 
رئیـس اداره امـور اراضـی شهرسـتان ضمن اعالم ایـن خبر گفـت: در روزهای 
پایانـی سـال ۹7 تمهیـدات الزم از جملـه تهیـه و پخـش بروشـور بیـن مردم و 
تشـکیل گشـت های ویژه جهت رسـیدگی به حفـظ کاربری اراضی کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان در ایام نـوروز صـورت پذیرفت.
وی افـزود: تـا پایـان ایـام تطیـالت، ۳2 مـورد گشـت زنـی توسـط اکیپ های 
گشـت حفـظ کاربـری اراضـی انجـام شـد کـه گزارشـی از سـاخت و سـاز غیر 

مجـاز مخابـره نگردید. 
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 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

اولین دوره مهارتی کشت و کار گلخانه ای 
در شهرستان خرامه برگزار شد

طـی تفاهم نامـه ای فـی ما بیـن مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه و 
اداره فنـی و حرفـه ای ایـن شهرسـتان، متقاضیان احداث گلخانـه قبل از اجرای 

طـرح بـه صورت تئـوری و عملـی آمـوزش خواهند دید. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه عین اهلل 
محمدخانـی رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی ایـن شهرسـتان بـا بیـان ایـن خبـر 
گفـت: بـه منظـور آشـنایی متقاضیـان احـداث گلخانه هـای کوچـک مقیـاس 
بـا اصـول گلخانـه داری، اولیـن دوره مهارتـی بـا حضـور 2۵ نفـر متقاضـی در 

روسـتای کفدهـک آغاز شـده اسـت. 
وی افـزود: ایـن دوره بـه مـدت یـک مـاه برگـزار خواهـد شـد و بهره بـرداران 
همزمـان بـا فراگیـری مطالب علمـی، در گلخانه آموزشـی مربوط بـه اداره فنی 
و حرفـه ای کلیه عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت سـه محصـول گلخانه ای 
)خیـار، فلفـل دلمـه ای، گوجـه فرنگـی( را به صـورت عملی انجـام خواهند داد.

ایـن مقـام مسـئول تأکیـد کـرد: در پایـان ایـن دوره پـس از برگـزاری آزمـون، 
بـرای افراد شـرکت کننـده، گواهی معتبـر از اداره فنی و حرفـه ای صادر خواهد 

. شد

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

جمع آوری ۶ هزار متر مربع تور ماهی گیری 
غیر مجاز در حوزه دریاچه سد سلمان فارسی 

بخش سیمکان
جهـرم؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از جمـع آوری 6 هـزار متـر مربـع تور 
ماهیگیـری غیر مجاز از دریاچه باالدسـت سـد سـلمان فارسـی واقـع در بخش 

مرکـزی و سـیمکان شهرسـتان جهـرم خبـر داد. 

محمـد رضـا شـهابی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: پیـرو گزارشـات مردمـی و با 
هماهنگی هـای انجـام شـده بـا دادسـتان عمومـی و انقـالب جهـرم، یـگان 
حفاظـت اداره محیـط زیسـت فـارس و کارشناسـان شـیالت جهاد کشـاورزی 
جهـرم، بیـش از 6 هـزار متـر مربـع تـور ماهی گیری غیـر مجـاز را از آب های 

باالدسـتی سـد سـلمان فارسـی ضبـط و جمـع آوری کردند.
وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه در هنگام جمـع آوری تور غیر مجـاز، دیگر ادوات 
صیـد از جملـه یـک بلـم ماهیگیـری کشـف و ضبـط و متخلفان تحـت پیگرد 
قانونـی قـرار گرفتنـد، افـزود: چون در فصـل بهار تخـم ریزی ماهی ها شـروع 
می شـود و صیـد آن هـا ممنـوع اسـت در همیـن راسـتا بـا تمـام متخلفانی که 
بـا گسـترانیدن دام هـای ماهیگیـری اقـدام به صید غیـر مجاز نمایند به شـدت 

برخورد خواهد شـد.

نجات گونه کمیاب کاراکال در جهرم
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم؛ یک 
قالده کاراکال از نژاد گربه سـانان کمیاب که در شـهر دوزه از توابع شهرسـتان 

جهـرم آسـیب دیـده بـود با مسـئولیت شناسـی یـک شـهروند جهرمـی از مرگ 
یافت. حتمی نجـات 

محمدرضـا شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی جهـرم بـا اعالم ایـن خبرگفـت: با 
مشـاهده یـک قـالده کاراکال نیمـه جـان در باغ هـای ایـن شـهر توسـط یکی 
از شـهروندان شـهر دوزه و تمـاس تلفنـی وی بـا اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
جهـرم، ایـن حیـوان بـرای مراقبـت و نگهـداری تحویـل محیـط بانـان ایـن 

شهرسـتان داده شـد. 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن گونه نـادر جانـوری بـرای اقدامـات درمانی 
تکمیلـی بـه شـیراز انتقـال داده شـد، افـزود: ایـن نوع گربه سـان کمیـاب برای 

نخسـتین بـار اسـت کـه در منطقه دوزه مشـاهده شـده اسـت.
الزم به ذکر اسـت، طول بدن این حیوان ۵۵ تا ۹۰ سـانتیمتر و وزن آن هشـت 

تا 22 کیلوگرم می باشـد.
شهر دوزه در فاصله 7۵ کیلومتری شهرستان جهرم قرار دارد.
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برگزاری کارگاه آموزشی کشت خارشتر 
در شهرستان خرامه

کارگاه آموزشـی کشـت گیـاه خارشـتر بـا حضـور کارشـناس شـرکت کشـت و 
صنعـت خـاوران، خراسـان جنوبـی و جمعـی از کارشناسـان و بهـره بـرداران در 

محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، کاووس 
همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن خبر گفت: خارشـتر 
گیاهـی دارویـی از خانـواده بقـوالت اسـت کـه بـه صـورت بوتـه ای چند سـاله 
رشـد می کنـد و بـه عنـوان علوفـه در جیـره غذایـی دام نیز مـورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد.
وی افزود: در سـنوات گذشـته طرح پایلوت کشـت خارشـتر در راسـتای اقدامات 
انجام شـده در خصوص تغییر الگوی کشـت در این شهرسـتان اجرا شـده اسـت.

در ادامـه ایـن کارگاه آموزشـی مصطفـی زنگویـی کارشـناس شـرکت کشـت و 
صنعـت خـاوران مطالبـی دربـاره زمـان کشـت، نیـاز آبی و میـزان بـذر مصرفی 

کرد. بیـان 
در پایـان بـا حضـور در مزرعـه، نحوه کالیبـره کردن دسـتگاه بـذرکار به صورت 
عملـی آمـوزش داده شـد و کشـت بـه صـورت آموزشـی در مزرعـه ای واقـع در 

روسـتای کفدهـک انجـام گردید.

برای اولین بارکشت گیاه خارشتر در شهرستان 
خرامه آغاز شد

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، از تاریخ 
6 اسـفند کشـت گیاه خارشـتر برای اولین بار در این شهرسـتان آغاز شـد. 

کاووس همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه با بیان ایـن خبر گفت: 
ایـن گونـه گیاهـی به صـورت خـودرو در اراضی کشـاورزی خرامه وجـود دارد و 
بـا توجـه بـه اهمیـت تغییر الگوی کشـت، در سـال زراعـی جاری در شهرسـتان 

به صورت آزمایشـی کشـت خواهد شـد.
وی افـزود: گیـاه خارشـتر دارای نیـاز آبی بسـیار کم بـوده و در سـال اول نیاز به 
دو مرحلـه آبیـاری دارد. ایـن گیـاه دارای مصـارف دارویی و علوفـه ای بوده و در 
سـال اول از یـک هکتـار مزرعـه خارشـتر سـه تن علوفه سـبز به دسـت می آید 

کـه معمـوال جهت اسـتقرار و توسـعه گیـاه در زمین، برداشـت انجام نمی شـود.

همتـی خاطـر نشـان کـرد: از هـر چهـار کیلـو علوفـه خشـک نزدیـک بـه سـی 
لیتـر عـرق خارشـتر قابل اسـتحصال اسـت. الزم به ذکر اسـت تاکنـون در یازده 

هکتـار از اراضی شهرسـتان خارشـتر کشـت شـده اسـت.

تخریب قنوات شهرستان خرامه در اثر
جاری شدن سیالب 

مسـئول آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی خرامـه از تخریـب قنـوات ایـن 
شهرسـتان در اثـر بارندگی هـای اخیـر خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان خرامـه؛ حلیمه 
بـذر افکـن بـا ذکـر این مطلب کـه خشکسـالی های چندین سـال گذشـته منجر 
بـه خشـک شـدن و کاهـش دبی قنوات شـده بـود، گفت: در دو سـال گذشـته با 
اعتبـاری بالـغ بـر ۱۱۰۰ میلیـون ریـال، موفـق به احیـاء و مرمت یکـی از قنوات 

شهرسـتان بـه نـام دومن نیـم با دبـی خروجـی چهار لیتـر بر ثانیه شـدیم.
وی بـا اظهـار تاسـف مبنـی بـر ایـن کـه بارندگی هـای اخیـر علی رغـم این که 
روح تـازه ای بـه شهرسـتان بخشـید و باعـث آب گیـری چهـار بنـد خرامه شـد 
ولـی متأسـفانه منجـر بـه خسـارت شـدید قنـوات گردید، افزود: خسـارت ناشـی 
از سـیالب حاصـل از بارندگی هـای اخیـر بـر قنـوات شهرسـتان، بالغ بـر ۵۰۰۰ 
میلیـون ریـال برآورد شـده اسـت که بیشـترین خسـارت مربـوط به قنـات دومن 

می باشـد. نیم 

الزم بـه ذکـر اسـت ایـن شهرسـتان دارای هفـت قنات بـه نام های دومـن نیم، 
احمدآبـاد، بیـدزرد، ولی آبـاد، گذرگونه، پیرگدار، و آبشـور اسـت.

بازدید از سالن تولید قارچ گانودرما در شهرستان 
فسا با حضور قارچ کاران خرامه ای

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه؛ نگار 
دانـش نیـا کارشـناس قـارچ خوراکـی ایـن مدیریـت بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: 
دوره زمانـی پـرورش ایـن قـارچ چهارماه و برخالف قـارچ خوراکی نیـاز به خاک 
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پوششـی نـدارد ضمـن این کـه قـارچ گانودرمـا گونـه ای دارویی بوده کـه برای 
درمـان بیماری هایـی ماننـد آلـرژی، معـده، دیابت و ... اسـتفاده می شـود.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه هـدف از ایـن بازدیـد آشـنایی تولیدکننـدگان 
شهرسـتان بـا ایـن گونـه از قـارچ و برنامـه ریـزی جهـت تولیـد آن بـه صـورت 
پایلـوت می باشـد، افـزود: قـارچ گانودرمـا دارای دو فلـش برداشـت بـوده کـه 
بـه ازاء هـر فلـش ۱۰ کیلوگـرم قـارچ تـر و یـک کیلوگـرم قـارچ خشـک تولیـد 

می شـود.

شروع کشت بهاره کینوا در شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه؛ کشـت 
بهـاره گیـاه کینـوا برای سـومین سـال متوالـی در این شهرسـتان آغـاز گردید.

بنابـر همیـن گـزارش طاهـره اوجی کارشـناس زراعت ایـن مدیریت بـا بیان این 
نکتـه کـه ایـن شـبه غله از دوسـال قبـل با هـدف تغییر الگوی کشـت، اسـتفاده 
بهینـه از منابـع آبـی و کمـک بـه معیشـت کشـاورزان بـه بهـره بـرداران بخش 
کشـاورزی خرامـه معرفـی گردیـد، گفت: در کشـت پاییزه علی رغـم پایین بودن 
کیفیـت آبیـاری و بـاال بـودن شـوری آب، موفـق بـه برداشـت کینوا بـا عملکرد 

4/۵ تـن در هکتـار شـدیم کـه این امر باعث اسـتقبال بیشـتر کشـاورزان شـد.
وی افـزود: تاریـخ کشـت بهـاره در ایـن شهرسـتان از نیمـه اسـفندماه تـا اواخـر 
اراضـی  از سـطح  بـه 22 هکتـار  تـا کنـون نزدیـک  فروردیـن می باشـد کـه 

شهرسـتان بـه کشـت ایـن گیـاه اختصـاص یافتـه اسـت.

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

برگزاری همایش گیاهان دارویی و گلخانه ای 
در خرم بید

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
همایـش گیاهـان دارویـی و گلخانـه ای بـا حضور محمـدی قائم مقـام معاونت 
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی، دهقـان مدیر زراعت سـازمان جهاد 
کشـاورزی، بانشـی مدیر شـرکت اسـپاد رایمـون پاسـارگاد، صادقی کارشـناس 
مسـئول گیاهـان دارویی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، موسـوی کارشـناس 
توسـعه گلخانه سـازمان جهادکشـاورزی و مسـئوالن شهرسـتانی در سالن آمفی 

تئاتـر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد صفاشـهر برگزار شـد. 
سـعیده صادقـی سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد هـدف از 
برگـزاری ایـن همایـش را دغدغه بخش دولتی از کمبـود آب و ضرورت مصرف 
بهینـه آب در بخـش کشـاورزی بیان نمود و گفت: این شهرسـتان برای کاشـت 

گیاهـان دارویـی و گلخانـه ای دارای ظرفیت هـای خوبـی می باشـد.
در ادامـه بانشـی مدیـر عامل شـرکت اسـپاد رایمـون پاسـارگاد با اشـاره به این 
موضـوع کـه محصـوالت گیاهان دارویـی فقط در ایران کشـت می شـود و باید 
بـا افزایـش میـزان سـطح کیفیـت و طبـق اسـتاندارد های جهانی تولیـد گردد، 
گفـت: ایـن امـر در صـورت ترویـج آمـوزش علمـی و بهـره بـرداری صحیح در 

بیـن کشـاورزان تحقـق می یابد.
در ادامـه صادقـی کارشـناس مسـئول گیاهان دارویی سـازمان جهاد کشـاورزی 
دارویـی  گیاهـان  تولیـد  امـر  در  موجـود  چالش هـای  مهم تریـن  بـه  فـارس 
پرداخـت و بـه کمبود ماشـین آالت مکانیـزه، کمبود بذور مناسـب و اسـتاندارد، 
نبـودن آمـوزش کافـی، متغییر بـودن قیمت محصـوالت، مکانیزه نبودن کشـت 
و اراضـی کشـاورزی اشـاره کـرد و گفـت: تهیـه کتابچـه گیاهـان دارویـی و 
راه انـدازی سـایت در همیـن راسـتا، گامی بـرای ترویـج و آمـوزش ایـن بخش 

می باشـد.
در پایان موسـوی کارشـناس توسـعه گلخانه سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با 
ذکـر ایـن مطلـب که بحـران آب تنها در ایران نیسـت و این چالـش گربیان گیر 
همـه جهـان می باشـد، گفت: توسـعه کشـت گلخانـه ای قابلیت کنتـرل میزان 
مصـرف آب در محصـوالت کشـاورزی را بـه وجـود خواهـد آورد و بـا عرضـه 
محصـوالت گلخانـه ای در فصـول مختلـف بـه تعـادل بـازار کمـک شـایانی 

می شـود. 
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

برگزاری کالس آموزشی » بیماری های جالیز «
در شهرستان خنج

در  خنـج،  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
راسـتای آمـوزش بهـره بـرداران و کشـاورزان ایـن مدیریـت، با توجه به کشـت 
هـر منطقـه اقدام بـه برگزاری کالس های آموزشـی بـا دعوت از اسـاتید مجرب 
و کارشناسـان سـتادی می نماید. در همین راسـتا شـمس مسـئول مرکز خدمات 
بخـش محملـه ایـن مرکز گفـت: با توجه به کشـت صیفـی جـات در این بخش 
خصوصـا روسـتای کـورده بـا دعـوت از طباطبائـی اقـدام بـه برگـزاری کالس 

آموزشـی در خصـوص بیماری هـای صیفـی جـات نموده اسـت.
وی افـزود: در ایـن کالس کـه 6۰ نفر از بهره برداران روسـتاهای کـورده، فدویه 
و گرمشـت حضـور داشـتند. راه کارهـای مناسـب مبارزه بـا بیماری هـا از طریق 
پاورپوینـت و عکـس ارائـه گردیـد و کشـاورزان نیـز سـئواالت خـود را مطـرح 
نمودنـد. مسـئول مرکـز خدمات با اشـاره بـه نکات خـوب این کالس آموزشـی، 
بازدیـد میدانـی از مـزارع گوچـه فرنگـی، شـمام، هندوانـه و بادمجان و شـناخت 
بیماری در سـر مزرعه و ارائه راه کار مناسـب توسـط کارشناسان را از روش هایی 
دانسـت کـه می توانـد در مهـار و عـدم گسـترش بیماری هـای قارچـی سـهمی 

به سـزاء داشـته باشد.

کشت 1200 هکتار گندم در بخش محمله
 و پیش بینی برداشت 4800 تن گندم 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، در سـال 
زراعـی جـاری در بخـش محمله ۱2۰۰ هکتار گندم کشـت شـده اسـت. 

بـا همـت  داشـت:  اظهـار  شـمس مسـئول مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی 
کارشناسـان ایـن بخـش و انجـام بازدیدهـای میدانـی، برگـزاری کالس هـای 

آموزشـی و توصیـه به کشـاورزان، بارندگـی خوب در نیمه دوم بهمن و اسـفند و 
مبـارزه بـه موقـع با علف های هـرز امید مـی رود از این بخـش 48۰۰ تن گندم 
تحویـل مراکـز خریـد گـردد. وی یکـی از مهم تریـن عوامـل افزایـش کشـت 
گنـدم و مزارع خوب را عمل به توصیه کارشناسـان توسـط کشـاورزان دانسـت.

آماده باش کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان 
داراب برای مبارزه با آفت ملخ های صحرایی

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، مدیـر 
ایـن شهرسـتان از احتمـال حملـه دسـته جات ملخ هـای مهاجـر بـه شهرسـتان 
داراب خبـر داد و گفـت: در حـال حاضر بیشـترین آلودگی در بندر لنگه اسـت که 
بـا شهرسـتان های جنوبـی فـارس هم مرز می باشـد؛ بـه همین دلیل بیشـترین 
احتمـال حملـه ملخ هـای صحرایـی بـرای شهرسـتان های داراب، زرین دشـت، 

الر، المـرد، گـراش و مهر وجـود دارد.

عبـداهلل سـیدی در ادامـه بیان داشـت: بـا توجه به آلودگـی منطقه ای در اسـتان 
هرمـزگان و مناطقـی از اسـتان فارس که در مجاورت شهرسـتان داراب هسـتند، 
خطـر تهاجـم ملـخ بـه منطقـه داراب جـدی اسـت و باید مـردم و دسـتگاه های 
اجرایـی کمـک کننـد تـا در صـورت نیـاز مبـارزه همـه جانبـه ای بـا ایـن آفـت 

صـورت پذیـرد و جلـو اسـتقرار و تخم ریـزی آن گرفتـه شـود.
وی افـزود: پیـش بینـی حملـه ملخ هـا از کشـور عربسـتان وجود دارد و سـازمان 
بیـن المللـی خواروبار جهانی یا همان سـازمان فائو به کشـورهای همسـایه شـبه 
جزیـره عربسـتان هشـدار داده بـود و پیـش بینـی هم شـده بود که بـه ایران هم 
وارد شـوند و همـان طـور کـه پیـش بینـی می شـد ملخ هـا بـه مناطـق جنوبـی 

کشـور وارد شدند. 
سـیدی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان به حملـه ملخ ها در المـرد و مهر 
هـم اشـاره کـرد و گفـت: در حال حاضـر مناطق مرتعـی المرد و پاالیشـگاه مهر 
آلـوده شـده اسـت؛ دسـتگاه ها و امکانـات مثـل هواپیمای سـم پـاش در این دو 
شهرسـتان مسـتقر و قـرار اسـت در داراب نیز اسـتقرار یابـد. از نظر فنـی و تعداد 
نیـروی کارشـناس و مجـرب برای شناسـایی ملخ هـای صحرایی کمبـود نداریم 
امـا از دسـتگاه ها اجرایـی بیشـتر خـودرو طلـب می کنیم تـا بتوانیم کارشناسـان 
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را بـرای گشـت زنـی و پایـش آفت بـه مناطق مختلف بفرسـتیم.
مشـاهده  در خصـوص  کشـاورزان  از  مـا  درخواسـت  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
دسـته جات ملـخ کـه به محض مشـاهده سـریعًا بـا شـماره تماس رایـگان ۱۳۱ 

بـه مـا اطـالع دهنـد و محـل دقیـق مشـاهده را اعـالم نماینـد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر 
جهادکشاورزی شهرستان داراب

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب؛ مراسـم 
تکریـم و معارفـه مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب با حضـور معاون بهبود 
تولیـدات گیاهی، مسـئول امور شهرسـتان های سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، 
نماینده مردم شهرسـتان های داراب و زرین دشـت در مجلس شـورای اسـالمی، 

فرمانـدار و امـام جمعه این شهرسـتان برگزار شـد. 

در ایـن مراسـم پژمـان معـاون بهبود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس از خدمـات شایسـته و مجدانـه سـیدعبداهلل سـیدی مدیـر سـابق جهـاد 
کشـاورزی داراب قدردانـی و بـرای احمـد رضـا صالحـی سرپرسـت جدیـد ایـن 
مدیریـت آرزوی موفقیـت در انجـام امـور محولـه کـرد کـه در پایان این مراسـم 

صالحـی اهـداف و برنامه هـای خـود را تشـریح نمـود.

خسارت 180 میلیاردی بارندگی های فروردین ماه
 به بخش کشاورزی شهرستان داراب 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان داراب؛ صالحی 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با بیـان خسـارات وارده بر 

بخـش کشـاورزی بالغ بـر ۱8۰ میلیارد ریـال گفت: این خسـارت در محصوالت 
زراعـی و باغـی، تاسیسـات و امـور زیـر بنایی، دام و طیـور اتفاق افتاده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه این که تعـداد زیادی از کشـاورزان، بهـره بـرداران و دامداران 
منطقـه در جریـان سـیل اخیـر دچـار خسـارات قابـل توجهـی شـده انـد، افزود: 
خسـارت ناشـي از بـارش باران و جاري شـدن سـیل بـه باغات دیـم در مناطق 
بخـش رسـتاق و روسـتاهای الیزنـگان، نوایـگان و مروارید این شهرسـتان ۱۰ 
میلیـارد ریـال و خسـارت وارده ناشـي از بـارش تگرگ و جاري شـدن سـیل به 

بخـش کشـاورزي ایـن شهرسـتان بالغ بـر 8 میلیـارد ریال می باشـد. 

سولمـاز عربـی

شهرستان رستم 

امحاء نهال های غیر مجاز در شهرستان رستم 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ بـا 
حکـم صادره از سـوی دادسـتان این شهرسـتان، بازرسـی از مراکـز توزیع نهال 
در جهـت حمایـت از حقـوق تولیدکنندگان نهال دارای مجـوز، جلوگیری از ورود 
و گسـترش عوامـل خسـارت زا در سـطح شهرسـتان و همچنیـن حفـظ باغـات 

میـوه از متحمـل خسـارت صـورت پذیرفت. 

بنـا بـه همیـن گـزارش خسـروی مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـا اعالم ایـن خبر گفـت: در این بازرسـی که با حضـور نیروی 
انتظامـی از مراکـز توزیـع نهـال ایـن منطقـه بازدیـد بـه عمـل آمـد کـه ضمن 
اخطاریـه بـه آنـان در جهـت جمـع آوری نهال های غیـر مجاز و بـدون گواهی 

سـالمت، تعـدادی از اصلـه نهال هـای آنـان امحـاء گردید. 

احداث کانال آب کشاورزی در شهر کوپن رستم
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم طرح 
احـداث کانـال آب کشـاورزی شـهر کوپـن به طـول 22۰ متر و دبـی24۰ لیتر 
بـر ثانیـه با هدف تأمیـن آب ۵۰ هکتار از اراضی کشـاورزی بهـره برداران این 
شـهر بـا اعتبـاری بـه مبلـغ 8۰۰ میلیـون ریـال تکمیـل و آمـاده بهره برداری 

گردید.
انصـاری کارشـناس آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی بـا بیـان ایـن کـه 
کاهـش هـدر روی در انتقـال آب و سـهولت دسترسـی کشـاورزان بـه آب مورد 
نیـاز از دیگـر اهـداف ایـن طـرح بـه شـمار مـی رود، افـزود: هزینه احـداث این 
طـرح از محـل اعتبـارات اسـتانی و اعتبـارات خشکسـالی تأمین گردیده اسـت. 
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احداث کانال آب در دولت آباد رستم
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم احداث 
کانـال آب کشـاورزی دولـت آبـاد در شهرسـتان رسـتم بـا پیمانـکاری شـرکت 
بشـار پیمایـش بـا قـراردادی به مبلـغ ۱۰ میلیـارد ریـال و با پیشـرفت فیزیکی 

8۰ درصـد در حـال تکمیل اسـت.
انصـاری کارشـناس آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان 
گفـت: در حـال حاضـر عملیـات زیربنایی و سـنگ چینـی به طـول ۹۰۰ متر از 
کانـال مذکـور بـه پایان رسـیده و پیش بینی می شـود در صورت تأمیـن اعتبار، 

احـداث کانـال بـه طـول ۱6۰۰ متر ادامـه یابد. 
وی افـزود: اجـرای ایـن طـرح عالوه بـر بهبود وضعیـت اراضی، سـبب تأمین و 
توسـعه اراضـی آبـی می شـود. عـالوه بر این بهسـازی و احـداث ایـن کانال ها 
راندمـان انتقـال آب را در کانال هـای درجـه دو و سـه بـه طـور متوسـط پنجاه 

درصـد افزایـش می دهد. 

برگزاری چهارمین جلسه شورای کشاورزی
در شهرستان رستم

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم جلسـه 
شـورای کشـاورزی ایـن شهرسـتان با موضـوع برنامه ریزی کشـت محصوالت 
صیفـی و برنـج در سـال زراعـی ۹8-۹7، اجـرای دسـتورالعمل بنـد خ ماده ۳۳ 
برنامـه ششـم توسـعه و تأمیـن مصالـح )ماسـه و خـاک زراعـی( کشـت های 
گلخانـه ای بـا حضـور فرمانـدار شهرسـتان، مدیـر جهـاد کشـاورزی و اعضای 
شـورای کشـاورزی ایـن شهرسـتان در محـل سـالن جلسـات مدیریـت جهـاد 

کشـاورزی شهرسـتان رسـتم برگزار شـد. 
در ابتـدا گودرزی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: بارندگی های 
مناسـب سـال زراعـی جـاری نباید مـا را در رابطه با سـطح آب هـای زیرزمینی 

شهرسـتان به اشـتباه بیندازد. 
وی افـزود: مـا همچنـان در شهرسـتان بـا مشـکل بحـران آب مواجه هسـتیم. 
فرمانـدار شهرسـتان نیـز بـا بیـان ایـن که امسـال به هیـچ وجه سـهل انگاری 
ادارات مربوطـه در زمینـه آب قابـل بخشـش نیسـت مسـئله بحـران آب در 

شهرسـتان را کامـاَل جـدی عنـوان کرد. 
در پایـان کشـت هندوانـه بـه میزان یـک پنجم کروکـی منـدرج در پروانه چاه، 
خاموشـی بـرق چاه های برقـی به مدت 6 سـاعت در روز، جهت کاهش سـطح 
زیـر کشـت برنج، نصـب کنتـور حجمی هوشـمند، برخـورد قانونی بـا متخلفین 
در زمینـه انتقـال آب، الـزام اجـرای دسـتورالعمل بنـد خ مـاده ۳۳ برنامه ششـم 
توسـعه توسـط بانک هـای عامـل و همـکاری اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان 
رسـتم و اداره منابـع آب شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم در تأمیـن مصالـح 
اولیـه )ماسـه و خـاک زراعـی( کشـت های گلخانـه ای شهرسـتان رسـتم بـه 

عنـوان مصوبـات این جلسـه مطرح شـد. 

زهرا بهاالدین اردکانی

شهرستان سپیدان 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

توزیع 41 تن اقالم ضروری طرح تنظیم بازار 
عید نوروز در شهرستان زرین دشت

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
خدادوسـت مسـئول توسـعه بازرگانی مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
از توزیـع 4۱ تـن اقـالم طـرح تنظیـم بـازار خبـرداد و گفـت: این اقالم شـامل 
۱2 تـن مـرغ منجمـد، 2۰ تـن شـکر، 2 تـن گوشـت گوسـاله منجمـد، ۱ تـن 
گوشـت گـرم گوسـفندی و 6 تـن میـوه بـوده اسـت کـه بـا کنتـرل و نظـارت 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی، اداره صنعـت معـدن و تجـارت، تعزیـرات و اتـاق 
اصنـاف، نقـش بـه سـزایی در تنظیـم بـازار و در پـی رضایـت شـهروندان را به 

دنبال داشـته اسـت. 

توزیع کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار 
در شهرستان سپیدان

و  سـیب  گـرم،  و  منجمـد  مـرغ  عرضـه 
پرتقال در سـطح بازار شهرسـتان سـپیدان 
و بـا تعامل دسـتگاه های اجرایـی صورت 

پذیرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ باصـری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با 

اعـالم ایـن خبـر گفـت: ایـن مجموعـه فعالیت هـا بـه منظـور ایجاد ثبـات در 
بـازار و جلوگیـری از نوسـانات قیمـت برای حمایـت از تولیدکننـدگان و مصرف 

کننـدگان اعمال شـد.
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 وی افـزود: از اواخـر اسـفندماه تاکنـون در راسـتای طـرح تنظیـم بـازار، 4 تن 
گوشـت منجمد گوسـاله، 2 تن گوشـت گرم گوسـاله و گوسـفندی، 2 تن مرغ 
گـرم، ۳4 تـن میـوه، ۱۵ تـن شـکر و ۱۰ تـن برنـج در سـطح کل شهرسـتان 

سـپیدان توزیـع گردیده اسـت.

برگزاری جلسه هماهنگی شبکه مراقبت 
غالت و کلزا 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
جلسـه شـبکه مراقبـت غـالت و کلزا بـا حضور باصـری مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان و تنـی چنـد از کارشناسـان مربوطـه در محـل مرکـز بیضـا برگـزار 

گردید. 
بـه  توجـه  بـا  منطقـه  وضعیـت  بررسـی  ضمـن  باصـری  نشسـت  ایـن  در 
بازدیدهـای انجـام شـده توسـط شـبکه مراقبـت، توضیحـات الزم در ارتباط با 
دسـتورالعمل ها و برنامه هـای کنتـرل علف هـای هـرز و سـن گنـدم در سـال 

جـاری بـه کارشناسـان پهنـه بیـان نمـود.
وی گفـت: بایسـتی لـوازم و تجهیـزات مـورد نیـاز اعضـای شـبکه از محـل 
اعتبـارات شهرسـتان تهیـه و در اختیـار مراکـز قـرار گیـرد. باصـری در پایـان 
بـه  اظهـار داشـت: دسـتورالعمل های کنتـرل عوامـل خسـارت زای غـالت 
صـورت خالصـه در اختیـار کارشناسـان قـرار گیـرد و طرح هـای آزمایشـی 
مربـوط بـه کنتـرل علف هـای هـرز و سـن گنـدم مـورد بررسـی قـرار گیـرد. 

برگزاری کارگاه آموزشی اصالح
درخت گردو 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 

کارگاه آموزشـی اصـالح درختـان گردو با حضـور باصری مدیر جهاد کشـاورزی 
و کارشناسـان و تعـداد ۳۰ نفـر از بهـره بـرداران بخـش مرکـزی و همایجـان و 
بـا تدریـس دکتـر رحمانیـان از مرکـز تحقیقـات درمحل سـالن اجتماعـات این 

شهرسـتان برگـزار گردید. 
در ایـن کارگاه باصـری گفـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه شهرسـتان سـپیدان در 
سـطح اسـتان فـارس در تولیـد محصـول گـردو حائز مقـام می باشـد و درختان 
گـردوی ایـن شهرسـتان به صورت بذری کشـت شـده اند و تعـدادی از درختان 
بـه امـراض و آفـات حسـاس بـوده و درصـد مغـز و ضخامـت آن هـا مناسـب 

نمی باشـد برنامـه ریزی شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: از کل سـطح 22 هـزار هکتـار اراضی باغی شهرسـتان 
مقـدار 2۱۰۰ هکتـاراز ایـن سـطح را باغات گردو بـه خود اختصاص داده اسـت 
کـه عملکـرد تولیـد ایـن محصـول در سـطح شهرسـتان 2/۵ تـن در هکتـار 
می باشـد. در ایـن کارگاه آموزشـی کـه مـدت چهـار سـاعت بـه طـول انجامید 
بهره بـرداران و باغـداران بـا پیونـد و سرشـاخه کاری و اصـالح درخـت گـردو، 
نحـوه آبیـاری، تغذیـه و بیماری های گردو و آشـنا شـدند. در پایان به سـئواالت 
بهره بـرداران پاسـخ داده شـد و مشـکالت باغـداران مطـرح و راه حل هـای 

مناسـب ارائـه گردید. 

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

جذب حداکثری تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی 
در شهرستان سروستان 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان سروسـتان؛ میترا 
طالبـی مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از 
جـذب ۹8 درصدی تسـهیالت مکانیزاسـیون کشـاورزی در این شهرسـتان خبر 

داد.
وی گفـت: سـهم بودجه ای مکانیزاسـیون کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان در 
سـال جـاری ۱ میلیـارد تومـان بـوده کـه ۹8۰ میلیـون تومـان آن جـذب شـده 

ست. ا
در ادامـه فـرزاد فامـوری مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان نیـز بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه کاهـش هزینـه تولیـد، افزایـش 
گفـت:  می باشـد،  مکانیزاسـیون  اهـداف  از  کشـاورزان  درآمـد  و  عملکـرد 
شهرسـتان سروسـتان یکی از شهرسـتان های پیشـرو در زمینه جذب تسهیالت 

مکانیزاسـیون در اسـتان می باشـد.

صدور 310 فقره پروانه دامداری روستایی در 
شهرستان سروستان 

روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان سروسـتان؛  گـزارش  بـه 
در راسـتای اشـتغال زایـی، سـاماندهی واحدهـای تولیـدی و امـکان اسـتفاده از 

تسـهیالت، مجـوز ۳۱۰ فقـره پرونـده صـادر شـده اسـت.
بنابـر همیـن گـزارش بهـاره نعمتی مسـئول صـدور مجوزهـای مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه از این تعـداد مجوز 
2۵ فقـره پرونـده توسـط نظام مهندسـی و 28۵ فقـره پرونـده از طریق مدیریت 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان صـادر گردیده اسـت، گفت: صـدور مجوزهای 
دامـداری روسـتایی در شهرسـتان سروسـتان نسـبت بـه سـال قبـل افزایش ۳ 

برابری داشـته اسـت.
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شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

برگزاری دوره آموزشی دریافت گواهینامه مهارت، 
سرویس، نگهداری و رانندگی تراکتور 

در دهستان سیاخ
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز؛ 
مهاجـري کارشـناس مکانیزاسـیون مرکـز جهـاد کشـاورزي سـیاخ گفـت: بـه 
منظور تسـهیل و تسـریع در امر آموزش به بهره برداران کشـاورزي و سـهولت 
در دریافـت گواهـي مهـارت و نگهـداري تراکتـور دو دوره کارگاه آموزشـي بـا 
حضـور بیـش از 7۱ بهره بردار در دهسـتان سـیاخ دارنگون با همـکاري تعاوني 

تولیـد و مرکـز آمـوزش بعثـت بر گزار شـد.

وی افـزود: در ایـن دو دوره ابتـدا کالس آموزشـي بـه صـورت تئـوري و عملي 
برگـزار و سـپس بـه صورت فـردي از شـرکت کننـدگان آزمون گرفته شـد که 
متعاقبـا مـدرک گواهـي مهارت از طرف مرکـز آموزش بعثت بـراي آن ها صادر 
خواهـد گردیـد. در ادامـه موسـوی رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزي سـیاخ گفت: 
هـدف از برگـزاری ایـن دوره آشـنایي کشـاورزان بـا تجهیزات کنتـرل، هدایت 
تراکتـور و کسـب مهـارت رانندگـي ایمـن می باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت اخذ 

گواهینامـه رانندگـی تراکتـور بـرای رانندگان این دسـتگاه اجباری اسـت.

برگزاری کارگاه آموزشي کنتورهاي حجمي آب 
در منطقه دو کوهک و باغ های قصردشت

بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز؛ کارگاه 
آموزشـي تکمیلـي آشـنایي بـا نحـوه کار بـا انـواع کنتورهاي حجمي هوشـمند 
آب درمنطقـه دوکوهـک و باغـات قصرالدشـت باحضـور روسـا، کارشناسـان 
مراکز خدمات، کارشناسـان اداره فني زیر بنایي شهرسـتان شـیراز وکارشناسـان 
سـازمان آب منطقـه اي فـارس بـا هماهنگي اداره منابع آب شهرسـتان شـیراز 

برگـزار گردید.
در ایـن کارگاه آموزشـی، ابتـدا داریـوش هژبری کارشـناس آب وخاک مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با اشـاره بـه این مطلـب کـه مدیریت این 
کارگاه آموزشـي بـه عهـده اداره فنـي و زیربنایـي جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
شـیراز بـود، گفـت: در آمـوزش و تدریـس عملـي ایـن دوره، از مشـکین فـام 

کارشـناس سـازمان آب منطقـه ای دعـوت بـه عمـل آمد. 

وی هـدف از برگـزاري ایـن کارگاه آموزشـي را آشـنایي عملـي کارشناسـان بـا 
نحـوه کار بـا کنتور هـاي حجمـي آب جهـت شـروع طـرح تحقیقاتـي انـدازه 
گیـري بهـره وري و راندمـان آبیاري در مزارع اسـتان فارس ذکر نمـود و افزود: 

ایـن کارگاه آموزشـی پیـش نیـاز شـروع طـرح فـوق الذکر مي باشـد.
هژبـری در پایـان یکـي از موثرتریـن راه کارهاي مقابله با بحـران آب و افزایش 
کمـي و کیفـي تولیـدات در بخـش کشـاورزي را توجـه جـدي بـه بهـره وري 
آب و ارتقـاي آن بـا اعمـال سیاسـت ها و روش هـاي مناسـب نظیـر اجـراي 
سیسـتم هاي آبیـاري نویـن همزمـان بـا نصـب کنتورهـاي هوشـمند وکشـت 

الگوهـاي کـم مصـرف آب متناسـب بـا شـرایط هـر منطقه دانسـت.
در ادامـه کاووس سـلطانی زاده رئیـس اداره فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با اشـاره بـه این مطلب کـه اجراي سیسـتم هاي 
آبیـاري نویـن بـدون نصـب کنتورهـاي حجمـي آب در ارتقـاي بهـره وري آب 
موثـر نخواهـد بـود، گفـت: زمانـي ما مـي توانیـم بهـره وري آب را بـاال ببریم 
کـه قبـل از اجـراي سیسـتم آبیاري نوین، نسـبت بـه نصب کنتورهـاي حجمي 

نماییم. اقـدام 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه متاسـفانه میـزان بهـره وري آب در مـزارع و باغات 
مـا بسـیار کـم مـي باشـد در پایـان تصریـح کـرد: الزم اسـت دولت بـا اعمال 
سیاسـت هاي تشـویقي وکمک هـاي بالعوض، کشـاورزان را ترغیـب به نصب 

کنتورهـاي حجمـي هوشـمند نماید.

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

افتتاح دامداری 300 رأسی پرواربندی گوسفند
در شهرستان فراشبند 

مدیـر جهاد کشـاورزی فراشـبند: به منظور اجـرای طرح های اقتصـاد مقاومتی، 
طـرح دامـداری پرواربنـدی گوسـفند ۳۰۰ رأسـی با شـش هـزار میلیـون ریال 

اعتبـار در این شهرسـتان افتتـاح گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ در 
این مراسـم که با حضور مسـئوالن شهرسـتانی برگزار شـد، نادرپور مدیر جهاد 
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کشـاورزی فراشـبند بـا اشـاره بـه افتتاح طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی، مجموع 
اعتبـارات تخصیـص داده شـده به این پـروژه را 6۰۰۰ میلیون ریـال اعالم کرد 
و گفـت: 4۳۰۰ میلیـون ریـال تسـهیالت بانکی بـه این پروژه اختصـاص یافته 
و ۱7۰۰ میلیـون ریـال نیـز سـهم آورده اسـت که با افتتـاح این واحـد، برای 2 

نفـر ایجاد اشـتغال کرده اسـت.

افتتاح دامداری 500 رأسی گوسفند داشتی
در شهرستان فراشبند

مدیـر جهـاد کشـاورزی فراشـبند از افتتاح یک واحد دامداری گوسـفند داشـتی 
در منطقـه برچشـمه این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ در 
ایـن مراسـم که بـا حضور مسـئوالن شهرسـتانی برگـزار گردید، نادرپـور مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: ایـن دامـداری با 

ظرفیـت ۵۰۰ رأسـی گوسـفند داشـتی افتتاح گردیده اسـت. 
وی بـا اشـاره به طرح هـای اقتصاد مقاومتی کـه در همین راسـتا ۱۵۰۰۰ ریال 
اعتبـار بـه ایـن پـروژه اختصاص داده شـده اسـت، افـزود: 8۹۰۰ میلیـون ریال 
تسـهیالت بانکـی و 6۱۰۰ میلیـون ریـال سـهم آورده بـه این طـرح اختصاص 
داده شـده اسـت کـه با افتتـاح این واحد بـرای 6 نفر اشـتغال زایی ایجاد شـده 

است.

افتتاح سردخانه 2 هزار تنی در شهرستان فراشبند
فـاز اول سـردخانه 2۰۰۰ تنـی محصوالت کشـاورزی با ظرفیـت ۱۰۰۰ تن در 

فراشـبند بـه بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ بیژن 
نادرپـور مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا اعالم این خبر گفت: توسـعه 
سـردخانه های نگهـداری محصـوالت کشـاورزی بـا هـدف ایجـاد و تکمیـل 

زنجیـره تولیـد از برنامه هـای اولویـت دار مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
می باشـد. 

وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه این پـروژه بـا اعتبـار 2۵۰۰۰ میلیـون ریال 

راه انـدازی گردیـده اسـت، افـزود: از ایـن مبلـغ ۱2۰۰۰ میلیـون ریـال از محل 
تسـهیالت کـم بهـره و ۱۳۰۰۰ میلیـون ریـال نیـز سـهم آورده می باشـد که با 

افتتـاح ایـن واحـد بـرای 6 نفر اشـتغال زایی ایجاد شـده اسـت.

توزیع اقالم طرح تنظیم بازار عید نوروز در 
شهرستان فراشبند

مسـئول توسـعه بازرگانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از 
توزیـع 4۰ تـن کاالهـای طـرح تنظیـم بـازار عیـد خبـر داد. بـه گـزارش روابط 
عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ غالمحسـین نوشـادی 
مسـئول توسـعه بازرگانـی ایـن مدیریـت از توزیـع 4۰ تـن اقـالم طـرح تنظیم 
بـازار عیـد ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تاکنون 6 
تـن مـرغ منجمـد، 4 تـن گوشـت قرمـز، 8 تن میـوه و 22 تن شـکر در سـطح 

شهرسـتان جهـت حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان توزیع شـده اسـت.

برگزاری کارگاه آموزشی عملیات اجرای آبیاری 
نواری با قابلیت بیش از 200 متر در بخش دهرم

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ 
صغـری ثابـت کارشـناس مسـئول واحـد آب و خاک ایـن مدیریـت از برگزاری 
کارگاه آموزشـی قابلیـت اجـرای آبیـاری نـواری با طول نـوار بیـش از 2۰۰ متر 

در بخـش دهـرم از توابـع شهرسـتان فراشـبند خبـر داد.
وی گفـت: با حضور محمدرضا هنر )اسـتاد دانشـکده کشـاورزی شـیراز( کارگاه 
آموزشـی مـورد نظـر بـه صـورت تئـوری و سـپس بـه صـورت عملـی در قطعه 
زمیـن زراعـی یکی از کشـاورزان پیشـرو و بـا حضور کشـاورزان منطقـه برگزار 

گردید. 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـا اجـرای نوارهـای البیرنتـی 22 میلـی متـری 
می تـوان طـول نـوار را بـه بیش از دویسـت متر افزایـش و به تناسـب آن تعداد 

لوله هـای مانیفلـد و اتصـاالت در سـطح زمیـن را کاهـش داد. 
وی افـزود: بـا اجـرای ایـن عملیـات زراعـی و بـه دلیـل عـدم وجـود لوله هـا 
در مسـیر ماشـین آالت، ایـن کار راحـت تـر صـورت می پذیریـد کـه از نظـر 

اقتصـادی بـه نفـع کشـاورز می باشـد.
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ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

آبگیری پروژه های تأمین آب بخش کشاورزی در 
شهرستان فسا طی بارندگی های اخیر

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از آبگیـری پروژه هـای 
تأمیـن آب احداثـی توسـط ایـن مدیریـت شـامل سـدخاکی شـیدانک واقـع 
دربخـش ششـده و قـره بـالغ وحوضچـه تغذیه مصنوعـی تنگ ترکـی واقع در 

بخـش نوبنـدگان در پـی بارش هـای اخیـر خبـر داد 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ انصاری 
بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در شهرسـتان فسـا بیـش از هشـتاد پـروژه تأمیـن 
آب بخـش کشـاورزی اعـم از پخش سـیالب، سـدهای سـنگی مالتـی، خاکی 
وتغذیـه مصنوعـی )گورآب هـا( وجـوددارد، گفـت: از بارندگی اخیـر در حدود ده 
میلیـون متـر مکعب آب توسـط این سـازه های آبگیری ذخیره و به سـفره های 

زیـر زمینی تزریق شـده اسـت. 
وی افـزود: آبگیـری ایـن سـازه ها در تغذیه سـفره های زیـر زمینـی، جلوگیری 
از هـدر رفـت و بهبود اسـتفاده از آب مؤثـر و موجب تقویت سـفره های آب زیر 

زمینـی در پاییـن دسـت می گردند.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ مراسـم 
تکریم شـاهرخ سـامانی مدیر اسـبق مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و 
معارفـه ناصـر انصـاری بـه عنوان سرپرسـت جدید ایـن مدیریت با حضـور امام 
جمعـه شهرسـتان، کرمی معاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه شهرسـتان، صمدنژاد 
امـور شهرسـتان ها، صادقـی مدیرصنایـع  رئیـس سـازمان ومسـئول  مشـاور 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس وسـایر روسـای ادارات در سـالن همایـش 

مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا برگزار شـد.
در ایـن مراسـم فرمانـدار شهرسـتان فسـا با اشـاره بـه ظرفیت و پتانسـیل های 
بخش کشـاورزی در این شهرسـتان، گفت: با ترویج کشـت گلخانه ای، کشـت 
جایگزیـن و تولیـد محصـوالت کم آب بـر می توان به صنعت کشـاورزی رمقی 
دوبـاره بخشـید که هنـوز با شـاخص های توسـعه در این بخش فاصلـه داریم.

وی تـوان ایجـاد اشـتغال و فرصـت سـرمایه گـذاری دربخـش کشـاورزی این 

شهرسـتان را یـادآور شـد و افـزود: مدیرجدیـد ایـن مجموعـه می توانـد بـا 
پی گیری هـای مجدانـه و مسـتمر، اهـداف ایـن حـوزه را بـه سـرمنزل مقصود 

ند. برسا
در ادامـه امـام جمعـه شهرسـتان فسـا بـا اشـاره بـه اهمیـت حفـظ آب و خاک 
درآیـات و روایـات دینـی، اظهار داشـت: مجموعه جهاد کشـاورزی متولی حفظ 
و احیـای آب و خـاک و محصوالتـی کـه از زمین برداشـت می شـود می باشـد 
کـه بـا توجه به خشکسـالی چند سـاله اخیـر باید با تشـکیل اتاق فکـر، مکانیزه 
کـردن صنعت کشـاورزی، بـا کمترین مصرف آب بیشـترین برداشـت محصول 

وتولید سـرمایه راداشـته باشیم.
سـپس درایـن مراسـم صمـد نـژاد مشـاور رئیـس سـازمان و مسـئول امـور 
شهرسـتان ها در سـازمان جهادکشـاورزی فارس با آرزوی موفقیت و سـربلندی 
بـرای مدیـر جدید جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: در وضعیـت کنونی 
کـه دشـمن معیشـت و غـذای مـردم را هـدف قـرارداده اسـت، جایـگاه جهـاد 
و  جهـادی  همـکاران  و  می باشـد  ای  برجسـته  بسـیار  جایـگاه  کشـاورزی 
کشـاورزان بایـد بـا یـک نـگاه معنـوی و مقدس به اشـتغال خـود نـگاه نمایند.

در پایـان انصـاری سرپرسـت جدیـد مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا 
در خصـوص اهـداف و برنامه هـای خـود در زمینـه پیشـرفت هرچه بیشـتر این 
بخـش بـه ارائـه توضیحاتـی پرداخـت و گفـت: امید اسـت بـا تـوکل برخداوند 
متعـال، همـکاری و همیـاری همـکاران و بـا بـه کارگیـری امکانـات موجـود 
در شهرسـتان، بتوانیـم گام هـای بلنـد و موثـری در جهـت نیـل بـه اهـداف 

کشـاورزی در شهرسـتان برداریـم.

توزیع میوه طرح تنظیم بازار شب عید
در شهرستان فسا

توزیـع میـوه طـرح تنظیم بازار شـب عیـد به منظـور جلوگیري از رونـد افزایش 
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قیمـت و بـا هـدف تنظیم بازار از تاریخ 2۳ اسـفندماه در سـطح این شهرسـتان 
و مراکـز بخش هـا انجـام گردید

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ انصاری 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: تا کنـون ۱۰ تن 
پرتقـال و ۵۰ تـن سـیب با کیفیت توسـط عاملیـن توزیع )هرکیلـو پرتقال تولید 
داخـل 4۰۰۰ تومـان و هرکیلـو سـیب 6۰۰۰ تومان ( به فروش رسـیده اسـت.

 وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در همین راسـتا میـزان 6 هزارکیلوگرم گوشـت 
قرمـز منجمـد به قیمـت ۳۱۰۰۰ تومـان، ۳ تن گوشـت گرم گوسـاله به قیمت 
4۱۰۰۰ تومـان و ۱4 تـن مرغ منجمـد به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان توسـط عاملین 
توزیـع در سـطح شهرسـتان توزیع شـده اسـت، افزود: ایـن مدیریت بـا نظارت 
کامـل بـر نحـوه توزیـع گوشـت و میوه شـب عید بـه وظیفـه خود در راسـتای 

حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان عمل نموده اسـت.

برگزاري مجمع عمومي صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا مجمع 
عمومی مؤسـس صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی بـا حضورحجت 
االسـالم والمسـلمین جمالـی زاده امـام جمعـه شهرسـتان فسـا، فنایـی معاون 
فرمانـداری ویـژه ایـن شهرسـتان، بخـش داران بخـش مرکـزی و ششـده و 
قـره بـالغ، اشـرفی و اعرابـی اعضـای هیـأت مدیـره شـرکت مـادر تخصصی 
صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری دربخش کشـاورزی کشـور، زمانی 
کارشـناس معاونـت برنامـه ریـزی سـازمان جهـاد کشـاورزی، سـامانی مدیـر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، بهـره بـرداران و تشـکل هاي سـهام دار به 
منظـور انتخـاب اعضـاي هیـات مدیـره در محل سـالن همایش ایـن مدیریت 

شـد.  برگزار 
در ابتـداي ایـن جلسـه سـاماني ضمـن ارائـه گـزارش چکیـده اي از عملکـرد 
ایـن مدیریت در توسـعه کشـاورزي شهرسـتان بیان داشـت: به منظـور حمایت 
هرچـه بیشـتر از توسـعه بخـش کشـاورزي، بـه دنبـال تأسـیس صندوق هـا و 

تشـکل هاي کشـاورز محـور بـا حمایـت دولـت از آن هـا مي باشـیم. 
در ادامـه خانـم فنایـي معـاون فرمانداری ویژه شهرسـتان فسـا گفـت: صندوق 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزي موجـب انسـجام در تصمیـم گیري هاي 
اقتصـادي سـهام داران مـي شـود و الگـوي خدمـت متفاوتـي بـه کشـاورزان 
و سـهام داران ارائـه مـي شـود کـه زنجیره هـاي تولیـد و خدمـت یکـي از 
آن هاسـت، ایـن صنـدوق بسـترهاي مناسـبي را در توسـعه فعالیت هاي بخش 

کشـاورزي، توسـعه و تکمیـل زنجیـره تولیـد بـا بـه کارگیـري الگـوي مطلوب 
فراهـم مي سـازد. 

حجـت االسـالم والمسـلمین جمالـی زاده نیـز بـا بیـان ایـن کـه شـغل مقدس 
تقویـت صندوق هـاي تخصصـي  داشـت:  اظهـار  انبیاسـت  کشـاورزي شـغل 
پشـتوانه اي بـراي کشـاورزي اسـت و مـي بایسـت انتخـاب هیـات مدیـره بـا 
وسـواس و بـا دقـت زیـاد انجـام گیـرد تا افـراد فعال، پـاک و خالق کـه هدفي 

جـزء پیشـرفت و توسـعه ایـن صنـدوق را ندارنـد انتخـاب شـوند. 
در ادامـه پـس ازطـي مراحـل قانونـي و شـمارش آرا، هیـات مدیـره بـه شـرح 
زیـر انتخاب گردید: اکرم لبوحسـیني، محسـن مسـیبي، محمدابراهیـم نصیري، 
علي بـاز عطـاء الهـي بـه عنـوان اعضـاي اصلـي هیـات مدیـره، سـیدعزیزاله 
اشـرف منصـوري، غالمرضامیراحمـدي بـه عنـوان اعضـاي علـي البـدل هیأت 
مدیـره و همچنیـن علـي اکبـر عطـاء الهي بـه عنوان بـازرس اصلـي و آیت اله 

رسـولي بـه عنوان بـازرس علـي البـدل انتخاب شـدند. 
گفتني اسـت صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان فسـا یک 
صـد و بیسـت و نهمیـن صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی در کشـور، 
شـصتمین صنـدوق شهرسـتانی و یازدهمیـن صنـدوق شهرسـتانی حمایـت از 
توسـعه بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس اسـت که با سـرمایه قریـب به ۱۰ 
میلیـارد ریـال بـا مشـارکت 8۹ سـهام دار شـامل اشـخاص حقیقـی، حقوقـي و 

تشـکل ها ایجاد شـده اسـت.
 

برگزاري کارگاه آموزشی طرح انتقال یافته های 
گندم در شهرستان فسا

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا این کارگاه 
آموزشـي بـا محوریـت مدیریـت تغذیـه گندم و بـا حضور بیـش از هفتـاد نفر از 
کشـاورزان در بخـش ششـده و قـره بـالغ برگزار شـد. آیـت اهلل بیـگ اینالویي 
کارشـناس طـرح انتقـال یافته ها در شهرسـتان فسـا اظهار داشـت: ایـن کارگاه 
بـا حضـور اعضـای هیـأت علمی مؤسسـه تحقیقات اصـالح و تهیه نهـال و بذر 
وزارت جهـاد کشـاورزی و اعضـاي هیـأت علمي مرکـز تحقیقات اسـتان فارس 
در محـل مصلي شـهر ششـده برگزار شـده اسـت که بـا توجه بـه نزدیکي زمان 
تغذیـه وکوددهـي گنـدم در این منطقه نقش به سـزایی در آگاهي هرچه بیشـتر 

کشـاورزان خواهد داشت. 

وی افـزود: ایـن طـرح به مدت سـه سـال متوالی اسـت در بخش ششـده و قره 
بالغ شهرسـتان فسـاو در سـطح ۵۰۰ هکتـار در حال انجام می باشـد. 

بیـگ اینالویـي بیـان داشـت: طـرح انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی باعـث شـده 
اسـت کـه نتایـج تحقیقات علمـي و به روز بـه مزارع کشـاورزان انتقـال یافته و 
کشـاورزان بهره منـد از ایـن طرح به طـور میانگین ۳۰۰ تـا ۵۰۰ کیلوگرم گندم 

در هکتـار افزایش عملکرد داشـته باشـند.
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پایان برداشت پنبه از سطح 1780 هکتار 
در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، پارسـا 
کارشـناس و مسـئول واحـد زراعـت این شهرسـتان از اتمـام عملیات برداشـت 
پنبـه در سـطح ۱78۰ هکتـار از مزارع پنبه خبرداد و گفت: با احتسـاب برداشـت 
وش پنبـه بـه میـزان سـه ونیم تـن در هـر هکتار،پیـش بینی می گـردد 62۳۰ 

تن پنبه در شهرسـتان فسـا برداشـت شـود. 

وي افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه برداشـت محصـول پنبـه در سـال جـاري از 
نیمـه اول آبـان مـاه آغـاز و تـا پایـان بهمـن مـاه انجـام گرفتـه اسـت و در 
راسـتای تحقق شـعار اقتصـاد مقاومتي، تولید و اشـتغال، در سـال زراعي جاري 
خوشـبختانه بـه دلیل مناسـب بودن قیمـت، کشـاورزان محصول پنبـه تولیدي 

خـود را بـه صـورت توافقـي بـه فـروش رسـانده اند. 
وي اظهـار داشـت: یـک هـزار و 677 هکتـار از اراضـی سـطح زیر کشـت پنبه 
بـه صـورت مکانیـزه و مابقی به صورت نیمه مکانیزه کشـت شـده اسـت و این 
ارقـام شـامل گلسـتان، بختـگان، ماکسـا، خرداد و سـایر ارقـام مي باشـد که با 
شـرایط کشـت پنبـه در منطقه تناسـب دارند. گفتني اسـت شهرسـتان فسـا در 
تولیـد پنبـه سـابقه اي دیرینـه دارد و از شهرسـتان هاي شـاخص در تولیـد پنبه 

در اسـتان مي باشـد.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

انتخاب کارشناس مدیریت جهادکشاورزی 
شهرستان فیروزآباد به عنوان

مهندس برتر استانی
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد در 
همایـش اسـتانی بزرگداشـت روز مهنـدس، محمدهـادی عابـدی کارشـناس 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد در حـوزه کار و تخصصـی به 

عنـوان مهنـدس برتـر اسـتانی انتخـاب گردید.
معیـار و شـاخص اصلـی انتخـاب نامبرده به عنـوان مهندس برتر اسـتانی نقش 
آفرینـی در توسـعه کشـاورزی حفاظتـی، تعامـل بـا جامعـه بسـیج مهندسـین، 
نظـارت و مدیریـت در مراحـل مختلـف کاشـت داشـت و برداشـت محصوالت 

زراعـی و آمـوزش بهره بـرداران می باشـد. 
در پایـان همایـش با اهداء لوح تقدیر از طرف ریاسـت سـازمان نظام مهندسـی 
و منابع طبیعی اسـتان فارس و ریاسـت دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شیراز از 

زحمـات نامبـرده قدردانی بـه عمل آمد.

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

استعدادیابی احداث شهرک گلخانه ای 
در شهرستان قیروکارزین

مدیر جهاد کشـاورزی از شناسـایی اراضی ملی مسـتعد جهت سـاخت شـهرک 
گلخانـه ای بـه مسـاحت ۱ هزار هکتار در شهرسـتان قیروکارزیـن خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
انصـاری در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت احـداث شـهرک گلخانـه ای 
و توانایـی بالقـوه آن در ایجـاد اشـتغال پایـدار و رونـق اقتصـادی در سـطح 
شهرسـتان و منطقـه نسـبت بـه شناسـایی اراضی ملـی دارای مشـخصات فنی 
الزم، همچون دسترسـی به آب صنعتی از شـبکه آبیاری سـد سـلمان فارسـی، 
شـبکه گاز رسـانی، شـبکه بـرق و راه مواصالتـی، بـا هماهنگـی منابـع طبیعی 

شهرسـتان اقدام شـد. 
وی در ادامـه توضیـح داد: با حضور دهقان فارسـی مدیر شـرکت شـهرک های 
کشـاورزی اسـتان فـارس در شهرسـتان و رایزنی هـای انجام شـده بـا فرماندار 

منطقه، مسـتعد شناسـایی و اقدامـات الزم در دسـتور کار قرار گرفت.
دهقـان فارسـی پـس از دیـدار بـا فرمانـدار بـه همـراه مدیـر جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان و نماینـده منابـع طبیعـی از اراضـی ملـی مـورد نظربازدیـد به 
عمـل آورد و گفـت: ایـن شـرکت وظیفـه ی مدیریـت و پشـتیبانی از زنجیره ی 
تولیـد کشـاورزی در مجتمع  ها و شـهرک های کشـاورزی گلخانـه ای، دامی و یا 
شـیالتی را بـه عهـده دارد. شـرکت شـهرک های کشـاورزی با هـدف هدایت، 
حمایـت و نظـارت بـر احداث و توسـعه ی شـهرک های کشـاورزی بـا فن آوری 
نـو بـه منظور بهبـود بهره وری عوامـل تولید از طریق تسـهیل و تسـریع فرآیند 

سـرمایه گذاری و کارآفرینـی ایجاد شـده اسـت.

تغذیه مصنوعی تل جغه سر افزر آبگیری شد 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از آبگیـری تغذیـه مصنوعـی تـل جغـه سـرافزر بـه دنبـال بارندگـی 22 بهمن 

ماه خبـر داد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی قیروکارزیـن بـا توجـه بـه تغذیـه مصنوعـی تـل جغـه 
سـرافزر گفـت: ایـن طـرح بـا اعتبـار ۱2 میلیـارد ریال و بـا حجم مخـزن 7۰۰ 
هـزار متـر مکعـب احـداث و در حال تکمیـل بوده و بهـره بـرداری از آن با نظر 
کارشناسـان بـال مانع بـوده اسـت،آبگیری این طـرح در تقویت سـفره آب های 
زیـر زمینـی، احیـاء 8۰۰ هکتـار از باغـات و اراضـی زیـر دسـت و شـکوفایی 

اقتصـاد منطقـه نقـش به سـزایی خواهد داشـت.
گفتنـی اسـت کـه این طـرح به جهت مشـارکت دولـت و مردم طرحـی الگویی 
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در اسـتان می باشـد کـه همیـاری خیریـن منطقـه در تکمیـل طـرح از نقـاط 
قوت آن اسـت.

با حضور معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان قیروکارزین برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
جلسـه تکریـم و معارفـه مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.

طـی حکمـی از طـرف محمد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مهـدی همتی بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان قیروکارزیـن منصـوب گردید.
بـه موجـب این حکم به عنوان سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن منصـوب می گردد، امید اسـت بـا اسـتعانت از درگاه خداوند بزرگ 
در اسـتفاده بهینـه از قابلیت هـای موجـود بـه ویـژه منابع انسـانی ارزشـمند در 

انجـام امور محولـه موفق و منصور باشـید. 
ایـن جلسـه بـا حضـور جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سـاریخانی کارشـناس امـور شهرسـتان ها، پرسـنل 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی و اعضـای هیأت مدیـره نظام صنفی کشـاورزی در 

محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی برگزار شـد. 
در ادامـه ایـن مراسـم با اهدای لوحی از طرف رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس تالش هـای ۹ سـاله ناصـر انصـاری در تصدی پسـت مدیریت 

جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن مورد تقدیر قـرار گرفت.
جلسـه بـا قرائـت و ابـالغ حکـم سرپرسـت جدیـد مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان قیروکارزیـن بـه پایـان رسـید.

کشت دو محصول گندم و کلزا در شهرستان 
قیروکارزین پایان یافت

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و کارزین 
کشـت دو محصـول گنـدم و کلزا در این شهرسـتان پایـان یافت.

ناصـر انصـاری در ادامـه گفـت: کشـت محصـوالت شـتوی از ابتدای آبـان ماه 
شـروع و در اواخـر دی مـاه بـه پایان رسـید.

وی افـزود: علـی رغـم وجـود برخـی مسـائل همچـون افزایـش هزینـه تولید و 
کمبـود بـذر کلزای مناسـب منطقـه، بالغ بر ۳ هـزار و ۵۰۰ هکتار گنـدم و 4۵۰ 

هکتـار کلـزا در اراضی زراعی شهرسـتان کشـت شـد. 
وی بـا بیـان ایـن کـه پیـش بینـی می شـود در سـال آینـده بیـش از ۱۵ هـزار 
تـن گنـدم و بیـش از ۹۰۰ تـن کلـزا در شهرسـتان تولید شـود اظهار داشـت: با 
توجـه بـه اهمیـت خسـارت های کمـی و کیفی ناشـی از آفـات گنـدم همچون 
سـن و شـته مومی در کلزا شـبکه مراقبت متشـکل از مدیران پهنه، کارشناسـان 

سـتادی و بخـش خصوصـی ایجـاد و آغـاز بـه فعالیت نموده اسـت. 

تکریم و معارفه سرپرست مرکز ترویج و خدمات 
جهاد کشاورزی مبارک آباد

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
مراسـم تکریـم و معارفـه سرپرسـت جدیـد مرکـز ترویـج و خدمـات جهـاد 
کشـاورزی مبـارک آبـاد بـا حضـور عباسـی مدیـر بازرسـی جهـاد کشـاورزی 
فـارس، همتـی سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی قیـرو کارزیـن، اعضـای 

شـورای شـهر مبـارک آبـاد و جمعـی از بهـره بـرداران برگـزار گردیـد. 
در ایـن مراسـم طـی حکمی مهـدی انصـاری بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد این 
مرکـز معرفـی و از زحمـات و خدمـات ارزنـده اعظمی دیمـی در مـدت تصـدی 

مسـئولیت وی در ایـن مرکـز، تقدیـر بـه عمـل آمد.
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سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین
از توزیع 3500 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای 

در سال 97 خبر داد 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
مهـدی همتـی بـا اعـالم این خبـر گفت: بـا توجه به ایـن که سـطح باغات این 
شهرسـتان بـه میـزان ۱6 هـزار هکتـار و سـطح زیر کشـت اراضی زراعـی بالغ 
بـر ۱۵ هـزار هکتـار می باشـد، از ابتـدای سـال جاری تاکنـون بالغ بر سـه هزار 
و ۵۰۰ تـن انـواع کود هـای شـیمیایی یارانه دار بین کشـاورزان و باغـداران این 

شهرسـتان توزیع شـده است. 
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه توزیـع کـود در شهرسـتان بـا بـه کارگیـری 4 
تعاونـی از مجموعـه تعاونی هـای روسـتایی شهرسـتان و ۵ کارگـزار بخـش 
خصوصـی انجـام می شـود، در پایان افـزود: با توجه بـه اهمیت و احسـاس نیاز 
بـه کود هـای شـیمیایی در بخـش باغبانـی، امیـد اسـت در سـال آینـده میزان 

باالتـری از کود هـای مـورد نیـاز بـه ایـن شهرسـتان تخصیـص یابـد. 

تولید بیش از ۶00 تن عسل در قیروکارزین 
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و کارزیـن از تولید 6۰۰ تن عسـل 

در سـال، توسـط زنبـورداران این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و کارزین؛ 
مهـدی همتـی بـا اعالم ایـن خبر کـه زنبـورداران مسـتقر در شهرسـتان قیر و 
کارزیـن بـا تولیـد بیـش از 6۰۰ تن عسـل بخش قابـل توجهی از میـزان تولید 
ایـن فـرآورده را در اسـتان فـارس بـه خـود اختصـاص داده اند، گفـت: موقعیت 
جغرافیایـی شهرسـتان، غنی بودن مراتـع و منابع طبیعی از گیاهـان دارای گرده 
و شـهد مناسـب و همچنیـن وجـود باغـات مرکبات فـراوان، سـبب گردیده قیر 

و کارزیـن یکـی از نقـاط قشـالقی مسـتعد برای پرورش زنبور عسـل باشـد. 
وی در ادامـه بـه ۵ درصـد از فعـاالن و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان کـه بـه حرفـه زنبـورداری اشـتغال دارنـد در قالـب تشـکل تعاونـی 
زنبـورداران اشـاره کـرد و افزود: عسـل کنار، عسـل مرکبات و عسـل کلـزا را از 
شـاخص ترین انـواع عسـل های تولیـدی شهرسـتان قیـر و کارزیـن می باشـد 
کـه از سـرمایه گـذاران برای احـداث صنایع بسـته بنـدی این فرآورده شـیرین 

و دارویـی در شهرسـتان دعـوت بـه عمـل می آید. 

صید بیش از 200 تن ماهی از منابع آبی
شهرستان قیر و کارزین

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
مهـدی همتـی سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا اعالم 
ایـن خبـر گفت: شهرسـتان قیـرو کارزین بـا در اختیار داشـتن منبـع آبی عظیم 
دریاچـه سـد سـلمان فارسـی و اسـتخر های دو منظـوره ذخیره آب کشـاورزی 

متعـدد، موفـق به تولیـد و صید 
بیـش از 2۰۰ تن انـواع ماهیان 
گرمآبـی و آزاد از جملـه کپـور، 
خـوار،  لجـن  شـکاری،  آمـور، 
سـرخه  گنـده،  سـر  فیتوفـاک، 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب 
که صید از دریاچه سـد سـلمان 
از  گیـری  بهـره  بـا  فارسـی 
تعاونـی صیـادان قـره  شـرکت 
آغاج قیـر و کارزین سـاماندهی 
و بیـش از 4 گـروه صیـادی در 
آن فعالیـت دارد، در پایان افزود: 
پـرورش ماهـی در اسـتخر های 
ذخیـره آب کشـاورزی با تالش 

مروجیـن پهنه در حال توسـعه و گسـترش اسـت کـه ماهیان تولیدی در سـطح 
شهرسـتان و اسـتان های جنوبـی همچـون خوزسـتان مصـرف و بـه فـروش 

می رسـد.

اجرای طرح پایلوت و ملی زوال مرکبات 
در قیروکارزین 

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی قیروکارزین از اجرایی شـدن طرح پایلوت 
و ملـی شناسـایی عوامـل دخیل در ایجـاد عارضه زوال مرکبات این شهرسـتان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
مهـدی همتـی بـا اعالم این خبـر که برای بررسـی امکان کنتـرل عارضه زوال 
مرکبـات در جنـوب ایـران ایـن طرح به طـور مشـترک در اسـتان های فارس، 
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کرمـان، هرمـزگان و البـرز اجـرا و در حـال انجـام اسـت، گفت: محـل اجرای 
ایـن طـرح ملـی در اسـتان فـارس در یک قطعـه باغ مرکبـات با درختـان لیمو 
تـرش رقـم لیسـبون )خارگـی( در منطقـه مبارک آبـاد انتخـاب و اجـرا شـده 
اسـت. وی بـا ذکـر ایـن موضـوع کـه ایـن عارضـه به شـدت سـطوح مرکبات 
کاری در اسـتان های جنوبـی کشـور را تهدیـد می کنـد، افـزود: ایـن طـرح 
پیشـنهادی بایـد بـا محوریـت قـرار دادن تلفیقـی حاصل خیزی خـاک و تغذیه 
درختانـی کـه در مراحـل ابتدایی این عارضه هسـتند، با تعدیل اثـرات آن، عمر 
اقتصـادی را افزایـش و در نهایـت درختـان را بـه حالـت عـادی بـر می گرداند.
همتـی بـه عمده تریـن فعالیت های موثـر در این زمینه شـامل مدیریـت بهینه 
آبیـاری، مصـرف کود های شـیمیایی، ایجاد سـایه بان، اسـتفاده از سـموم قارچ 
کـش، اسـتفاده از قارچ هـای مایکـو ریـزا و تریکودرمـا و تزریـق کـود بـه تنه 
درختـان اشـاره کـرد و در پایـان گفـت: در راسـتای شناسـایی عوامـل موثـر 
در عارضـه زوال مرکبـات، طـرح اسـتانی زوال بـا محوریـت قـرار دادن ایجـاد 

سـالمت در ریشـه، موضـوع طـرح را دنبـال می نماید.

برتری شعب بانک کشاورزی شهرستان
قیر و کارزین در استان فارس در راستای اجرای

بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و 
همتـی سرپرسـت  مهـدی  کارزیـن؛ 
شهرسـتان  ایـن  کشـاورزی  جهـاد 
کـه  ای  سـازنده  تعامـل  بـا  گفـت: 
اجـرای  شهرسـتانی  کارگـروه  در 
دسـتورالعمل بنـد خ مـاده ۳۳ وجـود 
بانـک  مسـئولین  تـالش  بـا  و  دارد 
کشـاورزی، شـعب افزر و مبـارک آباد 

ایـن شهرسـتان در برترین هـای اجـرای ایـن دسـتور العمـل در سـطح اسـتان 
فـارس قـرار قـرار دارنـد. 

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در راسـتای اجـرای این قانـون تـا پایان اسـفند ماه 
۹7 ، تعـداد ۳6۹ فقـره پرونـده تعییـن تکلیـف و موفـق به تمدید تسـهیالت تا 
سـقف یکصـد و ۹7 میلیـون ریـال شـده انـد، افـزود: کل اعتبـار تخصیصی به 
شهرسـتان قیروکارزیـن جهـت اجرای این قانـون ۳4 میلیـارد و ۵86 میلیون و 
۵4۰ هـزار ریـال بوده کـه از این مجموع ۱/۹۹ آن کل اعتبار اسـتانی و تاکنون 
62 درصـد از مبلـغ تخصیصـی بـه میـزان 2۱ میلیـارد و ۳۵۰ میلیـون ریال آن 

است.  شـده  هزینه 
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین در پایـان از بهـره برداران 
بخش کشـاورزی مشـمول ایـن قانون دعوت کـرد جهت رسـیدگی به موضوع 
تسـهیالت معوقـه خـود به اداره طـرح و برنامـه مدیریت جهاد کشـاورزی یا به 

مراکـز خدمـات جهاد کشـاورزی این شهرسـتان مراجعـه نمایند. 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

رونق کشاورزی با ساخت سردخانه 
کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیان ایـن که سـردخانه ها 
درکاهـش ضایعات محصوالت کشـاورزی نقـش کلیدی دارند، گفت: سـردخانه 
بـه عنـوان حلقه واسـط تولیـد و بـازار می تواند درحفـظ کیفیـت محصول نقش 

اساسـی ایفـا نماید.
وی بـا بیـان ایـن که بدون وجود و توسـعه سـردخانه امکان تولیـد پایدار ممکن 
نبـوده و در هـر فصل تولید، بخشـی از محصـول به ضایعات تبدیل خواهد شـد، 
افـزود: شهرسـتان کازرون در حـال حاضـر دارای 2۵ واحـد سـردخانه زیر صفر، 
بـاالی صفـر و دو مـداره با ظرفیـت 2۵7۰۰ تن و با سـرمایه گـذاری 4۵4۰۰۰ 
میلیـون ریـال، اشـتغال۱۵4 نفـر را فراهـم نمـوده که بـا توجه بـه ظرفیت های 
کشـاورزی در حـوزه خرمـا و صنایـع تبدیلـی در شهرسـتان کازرون، مدیریـت 

جهـاد کشـاورزی از ایـن گونـه طرح ها حمایـت می کند.

صدور ایجاد مجوزهای صنایع تبدیلی و تکمیلی 
در بخش کشاورزی کازرون

جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ رشـیدی مدیـر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با بیـان این 
کـه جـواز تاسـیس صنایـع یکـی از مهم ترین 
و پرمتقاضی تریـن مجوزهـای کسـب و کار و 
تولیـد در کشـور اسـت گفـت: در سـال ۱۳۹7 
زمینه هـای  در  تأسـیس  مجـوز   ۱2 تعـداد 
سـردخانه دو مـداره، بسـته بندی مـواد غذایی، 
انبارهـای نگهـداری محصـوالت کشـاورزی با 

ظرفیـت 2۰4۰۰ تـن بـا اشـتغال زایـی 74 نفـر صـادر گردیـده اسـت.
 وی افـزود: تاکنـون ۵ پروانـه بهره بـرداری به ظرفیت 62۰۰ تن و اشـتغال ۳2 
نفـر بـا سـرمایه گـذاری ۱4۱۵۰۰ میلیون ریـال و همچنیـن تعـداد 62 موافقت 

اصولـی بـا ظرفیت ۹86۰۰ تـن صادر گردیده اسـت. 
رشـیدی بـا ذکر ایـن موضوع کـه کلیه درخواسـت های صـدور مجـوز، موافقت 
اولیـه، جـواز تاسـیس و تمدید بـا مراجعه بـه سـامانه eagri.maj.ir قابـل انجام 
اسـت، در پایان خاطر نشـان کـرد: متقاضیـان می توانند درخواسـت های خود را 
همـراه بـا مـدارک الزم در سـامانه مـورد نظر ثبت و امـورات آنـان از این درگاه 

وب از طریـق واحـد صنایـع تبدیلـی و تکمیلی پی گیـری نمایند.

توزیع ۶۶ تن میوه طرح تنظیم بازار ایام عید
در بازار کازرون

مدیریـت جهـاد کشـاورزی کازرون از توزیع 66 تـن میوه طرح تنظیـم بازار ایام 
عیـد در راسـتای حمایـت از حقـوق مصـرف کنندگان در سـطح این شهرسـتان 

داد.  خبر 
کازرون؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
رشـیدی بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: میوه هـاي طـرح تنظیم بـازار بـراي تعدیل 
قیمـت، حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان و با نـرخ مصوب دولـت، به قیمت 
انـواع سـیب 6۰ هـزار ریال و پرتقال 4۰ هـزار ریال در بین شـهروندان کازرونی 

توزیـع گردید.
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

دریافت گواهی محصول سالم توسط 
باغداران و زارعین کواری

۹ نفـر از کشـاورزان و باغـداران کـواری در سـال زراعـی جاری موفـق به تولید 
محصـول سـالم و دریافـت گواهی حـد مجـاز آالینده ها در محصـوالت زراعی 
و باغـی شـدند. به گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
کـوار؛ ویـدا الهوتـی مسـئول واحـد حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت با اعـالم این 
خبـر گفـت: از آنجـا که ورود بـه بازار هـای جهانـی نیازمند گواهی هـای معتبر 
و از طرفـی دغدغـه مصـرف کنندگان در زمینه سـالمت محصوالت کشـاورزی 
می باشـد، وجـود محصـوالت گواهی شـده برای اطمینـان خاطر بیـش از پیش 
احسـاس می شـود. وی با اشـاره بـه اهمیت تولید محصول سـالم و لـزوم توجه 
بـه سـالمت جامعـه، افـزود: در راسـتای ایـن امر مهـم باغـداران و کشـاورزان 
کـواری بـا اجـرای برنامه های مدیریـت تلفیقی عوامل خسـارت زا تحت نظارت 
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و کلینیک هـای گیـاه پزشـکی شهرسـتان و بـا 
عنایـت بـه سـالمت محصـوالت تولیدی شـان، به ۹ نفـر از کشـاورزان کواری 

نشـان گواهـی حـد مجـاز آالینده ها اعطـاء گردید.

احداث سردخانه محصوالت کشاورزی مظفری 
شهرستان کوار 

در  مظفـری  شـهدای  کشـاورزی  محصـوالت  تنـی   ۳۰۰۰ سـردخانه  پـروژه 
روسـتای مظفـری شهرسـتان کـوار کلنـگ زنـی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ در این 
آئیـن کـه بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار شـد، ملـک زاده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن ارائـه گزارشـی از فعالیت هـا و 
دسـتاوردهای مدیریـت جهـاد کشـاورزی کـوار گفت: شهرسـتان کـوار یکی از 
قطب هـای کشـاورزی در اسـتان فـارس می باشـد کـه بـا توجـه بـه پتانسـیل 

بـاالی ایـن شهرسـتان در تولیـد محصـوالت کشـاورزی زراعـی، باغـداری، 
کمبـود سـردخانه ها در شهرسـتان مشـهود اسـت.

وی بـه اقدامـات خـوب جهـت تکمیـل زنجیره هـای تولیـدی، ایجـاد و تقویت 
سـردخانه های محصـوالت کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی و فرآوری کشـاورزی 
اشـاره کـرد و افـزود: با بهره بـرداری از این واحـد سـردخانه ای و دیگر واحدها 
کـه در مراحل سـاخت و تکمیل اسـت مشـکالت شهرسـتان مرتفـع می گردد.
ملـک زاده بـه طـرح روسـتای گلخانـه ای اشـاره کرد و بیـان نمـود: از صفر تا 
صـد کار یعنـی از مرحلـه تهیـه نهاده هـا و تولیـد محصـوالت گلخانـه ای تـا 
تکمیـل چرخـه تولیـد و زنجیره هـای بازار رسـانی و فروش محصـوالت در این 

گلخانه هـا در اولویـت کاری ایـن مدیریـت قـرار دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار بـا بیان این کـه اقدامات پـس از تولید 
محصـوالت کشـاورزی بـه عنـوان حلقـه نهایـی در تکمیـل زنجیـره تولیـدات 
کشـاورزی نقـش مهمی ایفـا می کنـد، در خاتمـه گفـت: تکمیل زنجیـره تولید، 
توسـعه صـادرات محصوالت کشـاورزی، کاهش ضایعات و ایجـاد ارزش افزوده 

از مهم تریـن اهـداف طـرح ایجاد سـردخانه شـهدای مظفری اسـت.
گفتنـی اسـت پـروژه سـردخانه محصـوالت کشـاورزی شـهدای مظفـری بـا 
ظرفیـت ۳۰۰۰ تـن بـا عاملیـت بانـک کشـاورزی و با اعتبـار ۵۰ میلیـارد ریال 

در حـال احداث اسـت.

افتتاح بزرگترین ایستگاه خرید و جمع آوری شیر در 
کارخانه شیرین دانه شهرستان کوار

کـوار؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
بزرگ تریـن ایسـتگاه جمـع آوری شـیر شـرکت شـیرین دانـه با حضـور معاون 
اسـتاندار فـارس، نماینـده مـردم شهرسـتان های خرامه، سروسـتان و کـوار در 
مجلس شـورای اسـالمی، فرماندار شهرسـتان کوار، معـاون برنامه ریزی و امور 
اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، امام جمعـه این شهرسـتان، مدیر 

مبارزه با آفات و علف های هرز در سطح 1525 
هکتار از مزارع گندم کازرون

عملیـات مبـارزه شـیمایی بـا بیماری هـا و علف هـای هـرز در سـطح ۱۵2۵۰ 
هکتـار از مـزراع گنـدم ایـن شهرسـتان صـورت گرفـت. 

کازرون؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: از 
ایـن میـزان مبـارزه، ۱۵۱7۰ هکتـار مربـوط بـه مبارزه بـا علف های هـرز و 8۰ 

هکتـار مربـوط بـه مبـارزه بـا بیماری هـای قارچـی و باکتریایـی بـوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه کارشناسـان ایـن مدیریـت بـه طـور مسـتمر از 
مـزارع گنـدم جهـت ردیابـی هرگونـه آفـات بازدید بـه عمـل می آورنـد افزود: 
بـرای  پهنه هـا  کارشناسـان  مشـاوره  و  راهنمایـی  از  می تواننـد  گنـدم کاران 
چگونگـی مبـارزه شـیمیایی بـا آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز، زمـان و 

میـزان مناسـب مصـرف سـموم آگاه شـوند.
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جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار و دیگـر رؤسـای ادارات و ارگان هـای ایـن 
شهرسـتان افتتـاح گردید.

ملـک زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار در ایـن مراسـم بـا اشـاره 
بـه ظرفیـت بـاالی تولیـدات دامی ایـن شهرسـتان گفت: شهرسـتان کـوار در 
تولیـدات دامی گوشـت، طیـور و تولیـدات شـیر و همچنیـن در ایجـاد صنایـع 
فـرآوری و چرخـه تکمیلـی گوشـت و شـیر در ردیـف چهـارم شهرسـتان برتـر 

اسـتان فارس قـرار دارد. 
در ادامـه صبوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس بـا اشـاره به این که بـا ایجـاد واحدهای تکمیلـی دامداری و 
افتتـاح ایـن واحدهـا، ارزش افزوده باالیـی در اختیار تولیدکننـدگان کواری قرار 
می گیـرد، گفـت: تکمیـل چرخـه و زنجیره هـای تولیـدی در شهرسـتان ها راه 

موفقیـت و بقـاء ایـن واحد هـای تولیدی می باشـد. 

کلنگ زنی پنجمین سردخانه در شهرستان کوار
طی سال 97

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ آئین 
کلنـگ زنی سـاخت پنجمین سـردخانه شهرسـتان کوار با حضـور فرماندار، امام 
جمعه، مدیر جهاد کشـاورزی، شـورای اداری و دیگر مسـئولین شهرسـتانی در 

روسـتای کـوار کهنـه از توابع شهرسـتان کوار آغاز شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم ملـک زاده مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار با 
اشـاره بـه پتانسـیل بـاالی ایـن شهرسـتان در تولیـد محصـوالت کشـاورزی 
گفـت: ایجـاد صنایـع فرآوری بـا تکمیل زنجیـره غذایی و چرخه تولیـد در کنار 
مـزارع و باغـات، واحدهای سـردخانه و بسـته بندی، عالوه بـر کاهش ضایعات 
کشـاورزی و افزایـش صـادرات، رونـق کسـب و کار و پیشـرفت کشـاورزی 

منطقـه را بـه دنبـال خواهد داشـت.
الزم بـه ذکـر اسـت، طرح مذکـور با ظرفیت ۱۵ هـزار تن و با حمایت سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و عاملیت بانک سـینا با سـرمایه گـذاری 22۰ 
میلیـارد ریـال اعتبـار، مبلـغ تسـهیالت 6۰ میلیـارد ریـال و آورده مجری طرح 
۱6۰ میلیـارد ریـال در حـال سـاخت می باشـد کـه بـرای ۱۵ نفـر بـه صـورت 

مسـتقیم شـغل ایجاد نموده اسـت.

احداث سردخانه با ظرفیت ساالنه 1200 تن
در روستای ولی عصر شهرستان کوار

چهارمیـن سـردخانه دومـداره بـا ظرفیـت ۱2۰۰ تـن محصـوالت کشـاورزی 
مربـوط بـه فرخنـده نوروزانـی در روسـتای ولـی عصر شهرسـتان کـوار کلنگ 

شـد. زنی 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، آئین 

کلنـگ زنـی سـاخت چهارمیـن سـردخانه محصـوالت کشـاورزی ولـی عصر با 
حضور مسـئوالن شهرسـتانی، شـورا و معتمدین روسـتای نوروزان در روسـتای 

ولـی عصـر از توابـع این شهرسـتان آغاز شـد.
در ایـن مراسـم، ملـک زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار با تشـریح 
فعالیت هـا و اقدامـات ایـن مدیریـت در تمامی زمینه هـا از جمله صنایـع تبدیلی 
و فـرآوری کشـاورزی، بسـته بنـدی و ایجاد سـردخانه محصوالت کشـاورزی را 

منشـاء خیـر و برکت و ایجاد اشـتغال برای شهرسـتان دانسـت.
در ادامـه حجت االسـالم گشـول امـام جمعـه شهرسـتان کـوار بـا تأکیـد بـر 
اقدامـات موفـق و موثـر انجام شـده مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان، 
علـی الخصـوص فعالیت هـای مشـهود آن در شهرسـتان و ایجـاد سـردخانه، 
صنایـع تبدیلـی و کنسـانتره، توجـه ویـژه بـه بخـش کشـاورزی و خدمـت بـه 

کشـاورزان و روسـتائیان را خواسـتار شـد.
گفتنـی اسـت، سـردخانه دو مـداره محصـوالت کشـاورزی روسـتای ولی عصر 
شهرسـتان کـوار، بـا ظرفیـت سـاالنه ۱2۰۰ تـن بـا حمایـت سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس و عاملیت بانک سـینا، با اشـتغال زایی مسـتقیم 7 نفر 
و سـرمایه گـذاری ۳4 میلیـارد ریال اعتبـار و مبلغ تسـهیالت 24 میلیارد ریال و 

آورده مجـری طـرح ۱۰ میلیـارد ریـال در حال سـاخت می باشـد.

توزیع بیش از 20 تن سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار 
در سطح شهرستان کوار

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بهمنی 
کارشـناس طـرح و برنامـه ایـن مدیریـت بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: جهـاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا همـکاری اتاق اصنـاف، تعاونـی روسـتایی، اداره 
صنعـت و معـدن و تجـارت و اتحادیـه صنـف خواربار، بـا برنامه ریـزی و حضور 
مسـتمر در مراکـز عرضـه میـوه، بیـش از 2۰ تـن سـیب و پرتقال طـرح تنظیم 
بـازار را بـا نظـارت دسـتگاه های ذی مدخـل جهـت رفـاه حـال شـهروندان در 

سـطح شهرسـتان کـوار توزیـع نمودند.
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تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی 
کشاورزی شهرستان گراش

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛ در 
راسـتای حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغی، مدیریـت جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان بـا هماهنگی فرمانـداری، دادگسـتری و نیروی انتظامی شهرسـتان، 
اقـدام بـه قلـع و قمـع بیش از ۱۵ مورد سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در قالب باغ 
شـهری، سـکونت گاه، دیـوار کشـی و تفکیک اراضـی که در حریم شـهر ایجاد 
شـده بـود نمـود و بالغ بـر 4 هکتار از ایـن اراضی بـه چرخه تولید و کشـاورزی 

برگشـت داده شد.
بنـا بـه همیـن گـزارش، علـی هنـرور رئیـس اداره امور اراضـي مدیریـت جهاد 
کشـاورزي گـراش ضمـن اعالم ایـن خبر گفـت: مدیریت جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان بـه اسـتناد قانـون مذکـور، ملـزم بـه اجـرای قانـون حفـظ کاربری 
اراضـی زراعـی و باغی می باشـد که در همیـن زمینه در راسـتای اجرای تبصره 
2 مـاده ۱۰ قانـون حفـظ کاربری سـاخت و سـازهای غیر مجاز بـه وظیفه خود 

اسـت.  نموده  عمل 
هنـرور بـا درخواسـت از همـکاری مـردم بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان در راسـتای حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و باغـی در خاتمـه 
بیـان داشـت: بـه همیـن منظـور جهت دسترسـی عمـوم مـردم سـامانه ارتباط 
مردمی صیانـت از اراضـی کشـاورزی بـا شـماره تلفـن ۱۳۱ جهـت دریافـت 
گزارشـات مردمـی در خصـوص هرگونه تغییـر کاربری، تفکیـک و تصرفات غیر 

مجـاز و زمیـن خـواری راه انـدازی گردیـده اسـت.

توزیع اقالم تنظیم بازار ایام نوروز در سطح 
شهرستان گراش

دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از آغاز 
توزیـع میـوه و گوشـت تنظیـم بـازار در ایام نـوروز در ایـن شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛ علی 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

رضـا امانـی بـا بیان ایـن کـه از اواخـر اسـفندماه ۹7 کار توزیع میوه و گوشـت 
تنظیـم بـازار در شهرسـتان گراش آغاز شـد، گفـت: کار توزیع این اقـالم تا ۱6 

فروردیـن ماه ۹8 ادامه داشـته اسـت.
وی افـزود: در ایـام عیـد امسـال 2 تـن گوشـت قرمـز منجمـد، ۱ تـن گوشـت 
قرمـز گـرم وارداتـی، 6 تـن مـرغ منجمد، ۵ تن شـکر یارانـه ای، ۱8 تـن میوه 
شـامل سـیب و پرتقـال و 2 تـن برنـج جهـت رفـاه حـال مـردم و بـا نظـارت 
مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان در فروشـگاه های تعیین شـده عرضه 

. شد

کشت صیفی جات به روش زیر پالستیک 
و فضای آزاد در شهرستان گراش 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش 6۰۰ 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان به محصـوالت جالیـزی و صیفی جات 
بـه روش زیـر پالسـتیکی و تـا کنـون 2۰۰ هکتـار بـه کشـت در فضـای آزاد 

اختصاص داده شـده اسـت.
مریـم عباسـی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن شهرسـتان اظهـار 
داشـت: در روش کشـت تونلی کشـاورزان با استفاده از پالسـتیک، گلخانه های 
کوچکـی روی زمیـن ایجـاد می کننـد تـا محصـول زودتـر برسـد و از آفات در 
امـان بمانـد امـا در روش کشـت فضای باز با گرم شـدن نسـبی هـوا و کاهش 
احتمـال سـرمازدگی کشـت آغـاز گردیـده کـه پیـش بینـی می شـود تـا پایان 
سـال بیـش از 4۰۰ هکتـار از اراضـی به کشـت فضای باز اختصاص داده شـود.
وی افـزود: محصـوالت صیفـی در گـراش شـامل: هندوانـه، خربـزه، طالبـی، 
شـمام، خیـار، گوجـه فرنگی و بادمجان می باشـد کـه برداشـت آن از فروردین 
مـاه آغـاز و تـا پایان خرداد ماه ادامه دارد. عباسـی خاطر نشـان کـرد: از مزایای 
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کشـت زیـر پالسـتیک )تونلـی( صرفه جویـی در مصـرف آب، کاهـش تبخیر، 
مبـارزه بـا علف هـای هـرز و افزایـش درآمـد کشـاورزان و تنظیم بازار اسـت.

گفتنـی اسـت جمـع آوری پالسـتیک ها پس از برداشـت و انجام مبـاره با آفات 
و بیماری هـای بـه صـورت تلفیقی و تولیـد محصول سـبز تأکید کرد. 

آغاز کشت آنغوزه دیم درکوه سیاه 
شهرستان گراش 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رضـا دلیـر 
مسـئول اداره باغبانـی ایـن مدیریـت از آغـاز کشـت آنغـوزه دیم در کوه سـیاه 

شهرسـتان گراش خبـر داد. 
دلیـر اظهـار داشـت: از ابتـدای دی مـاه سـال جـاری تـا کنـون در 27۰ هکتار 
از مراتـع کـوه سـیاه، بذرآنغـوزه دیـم توسـط بهـره بـرداران بـا هـدف احیـای 
گونه هـای کمیـاب گیاهان دارویی، حفظ و حراسـت از پوشـش گیاهی کاشـته 
شـده اسـت؛ سـاالنه حدود ۱۵تن شـیرابه )صمغ( آنغوزه تلخ در این شهرسـتان 
تولیـد و بـه کشـورهای مختلـف وبخصوص حـوزه خلیج فارس صادر می شـود.

آبگیری تنگ خور شهرستان گراش
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، بند 
سـنگ و سـیمان تنـگ خور واقع در دهسـتان خلیلی کـه در ایـام ا... دهه فجر 

امسـال افتتـاح شـد بـر اولین بـار در پـی بارندگی هـای اخیر آبگیری شـد. 
پـی  در  مدیریـت،  خـاک  و  آب  اداره  مسـئول  توسـلی  مهـرداد  گفتـه  بـه 
بارندگی هـای اخیـر ایـن طرح کـه با اعتبـار ۹2۰ میلیـون ریـال )82۰ میلیون 
ریـال دولتـی و ۱۰۰ میلیـون ریال آورده بهـره برداران( و حجم عملیات سـنگ 
و سـیمان 4۰۰ متـر مکعـب با هـدف مهار آب های سـطحی، سـاماندهی روان 
آب هـا بـه بهـره بـرداری رسـید. به میـزان ۳۰ هـزار متـر مکعب آبگیری شـد 
و امیـد اسـت از ذخیـره آب آن جهـت آبیـاری اراضـی کشـاورزی پایین دسـت 

شود. اسـتفاده 

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

بخشودگی سود و جرایم دیرکرد دیون 
کشاورزان الرستانی

جزئیـات  از  الرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  بودجـه  و  برنامـه  مسـئول 
بخشـودگی بدهـی بانکی کشـاورزان این شهرسـتان براسـاس سـاز و کار جدید 

خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
فالحـت پیشـه از بخشـودگی سـود و جرایـم دیـون کشـاورزان مشـمول بنـد 
خ مـاده ۳۳ قانـون ششـم توسـعه خبـر داد و گفـت: اسـتمهال دیـون شـامل 
سررسـیدهای تسـهیالت از تاریـخ اول مهرمـاه سـال ۹6 لغایـت 2۹ اسـفندماه 

سـال ۹7 توسـط بانک هـای عامـل در حـال انجـام اسـت. 
وی بـا بیان این که سـهم شهرسـتان الرسـتان بالـغ بر ۳66 میلیـون ریال بابت 
هزینـه اسـتمهال دیـون کشـاورزان اختصـاص یافتـه کـه براسـاس محاسـبات 
بانکـی، تسـهیالت تـا سـقف 2۰۰ میلیـون ریـال را پوشـش می دهـد، افـزود: 
تاکنـون تعـداد کل افـراد معرفی شـده بـه بانک هـای عامل ۳۳۱ نفر می باشـد 
کـه در حـال حاضر حـدود 2۱۱ میلیون ریـال معادل ۵7 درصـد اعتبار اختصاص 

داده شـده به شهرسـتان جذب شـده اسـت.
علـی فالحت پیشـه خسـارات وارده و متاثـر از بالیای طبیعی نظیر خشکسـالی، 
سـرمازدگی و سـیل بـه بخـش کشـاورزی الرسـتان را یـادآور شـد و در پایـان 
اظهـار نمـود: دولـت در جهت حمایـت و کمک به کشـاورزان اقـدام به تصویب 
ایـن مصوبـه و ابـالغ آن در قالـب شـیوه نامـه به بانک هـای عامل در راسـتای 
اسـتمهال دیـون کشـاورزی کـرده اسـت کـه در همیـن راسـتا اسـتمهال دیون 

کشـاورزی شـامل زراعـت، باغـداری، شـیالت و دام و طیور می شـود.

پایان عملیات گرده افشانی نخیالت در الرستان

مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی الرسـتان از پایـان عملیـات گـرده افشـانی 
نخیـالت در سـطح 2 هـزار و ۳۰۰ هکتـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
مجتبـی ضیافـت بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: عملیات گـرده افشـانی بـه منظور 
تلقیـح نخیـالت از اسـفندماه آغـاز و تـا پایـان فروردین در بخش هـای مختلف 

ایـن شهرسـتان انجام شـد.
وی افـزود: اجـرای عملیـات گـرده افشـانی از مهم تریـن عملیـات زراعـی خرما 
اسـت کـه بـه صورت سـنتی توسـط افراد مجـرب انجـام و پیش بینی می شـود 
در سـال جـاری بیـش از ۱۵ هـزار تـن خرمـا از نخلسـتان های این شهرسـتان 
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طـور میانگیـن از هر هکتـار 4۵ ُتن محصول برداشـت می کننـد. وی افزود: در 
شهرسـتان الرسـتان پیـاز طرح اسـتمرار )خـارج از فصل( در فصل پاییز کشـت 
و در اواخر اسـفندماه برداشـت می شـود و محصول تولیدی به شهرسـتان های 

فـارس و اسـتان های تهـران، اصفهـان و تبریـز صادر می شـود.

افتتاح سد خاکی بخش صحرای باغ الرستان
بـا حضـور معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان الرسـتان سـد خاکـی 
بخـش صحـرای بـاغ ایـن شهرسـتان بـا اعتبـاری معـادل ۱7 میلیارد ریـال از 

محـل اعتبـارات دولتـی )اسـتانی( بـه بهـره برداری رسـید.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، محمـد جـواد مظفری معـاون فنـی این مدیریـت، گفت: 
بهـره بـرداری از ایـن سـد عـالوه بـر توجـه بـه موضـوع آب از لحـاظ توسـعه 

روسـتا نیـز حائـز اهمیت اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که مسـاحت مخـزن ۳۰۰ هزار متر مربـع و ارتفـاع آن 7 متر 

اسـت افـزود: ایـن سـد ۱/۵ میلیون متـر مکعـب آب را در خود ذخیـره می کند.
وی هـدف از ایجـاد ایـن سـد خاکـی را تغذیه سـفره های زیرزمینـی، جلوگیری 
از ایجـاد روان آب و تقویـت آبدهـی ۵۰ حلقـه چـاه عنـوان کـرد و گفـت: بیش 
از ۵۵۰ هکتـار از اراضـی کشـاورزی از ایـن سـد بهـره مند می شـوند عالوه بر 
ایـن کـه باعث تغییـر اقلیم این منطقه و سرسـبزی این روسـتا نیز خواهد شـد.

ایـن مقـام مسـئول، بـا تأکیـد بـر ایـن کـه مهمتریـن وظیفـه در حـال حاضـر 
آمـوزش و ترغیـب کشـاورزان بـه اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری اسـت 
خاطـر نشـان کـرد: اسـتفاده از ایـن روش هـا عالوه بـر اسـتفاده بهینـه از آب، 
افزایـش میـزان تولیـد محصول و افزایش سـطح درآمـد کشـاورزان را به دنبال 

داشـت. خواهد 

افتتاح اولین کارخانه تولید کمپوست در الرستان
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، محمد جـواد مظفری معـاون فنی این مدیریـت، از افتتاح 
اولیـن کارخانـه تولید کمپوسـت غنی شـده گیاهی و حیوانـی در بخش صحرای 
بـاغ بـا حضـور امـام جمعـه، معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه الرسـتان و سـایر 

برداشـت شود.
وی بـا اذعـان بـه این مطلب کـه حدود ۳۰۰۰ هکتار از سـطح باغات الرسـتان 
بـه خرمـا اختصـاص دارد کـه 2۳۰۰ هکتار آن بـارور و بقیه غیر بارور اسـت در 
ادامـه افـزود: در ایـن شهرسـتان بیـش از 4۰ رقـم خرمـا از نـوع ارقـام خرمای 
شـاهانی، خاصویـی، زاهـدی )قصـب(، پیـارم، مجـول، خنیـزی، بگشـی، گبـد، 
لشـت، هلیلـه و خرمـای زردالر از مهم تریـن ایـن ارقام شناسـایی شـده اسـت 
کـه خرمای برداشـت شـده از سـطح نخلسـتان های الرسـتان عالوه بـر تأمین 

نیـاز داخلـی کشـور بـه دیگر کشـور ها نیـز صادر می شـود.

جوجه ریزی 4.۶ میلیون قطعه ای در
مرغداری های الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
صدیقـی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامی ایـن شهرسـتان با اعـالم این خبر 
گفـت: بالـغ بـر 4 میلیـون و 6۱8 هـزار قطعـه جوجه ریـزی در سـال ۹7 انجام 
شـده اسـت که در همین راسـتا 48 واحد مرغداری گوشـتی در الرسـتان فعال 
می باشـد و سـاالنه قادر به تولید بیش از 8 هزار تن گوشـت سـفید می باشـند.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه دو واحـد مـرغ تخمگـذار بـا ظرفیـت ۱۵۰ هزار 
قطعـه و بـا تـوان تولید 2۵۵۰ تن تخـم مرغ در حـال فعالیت می باشـند، افزود: 
در صـورت فعال شـدن سـایر واحدهای تخمگـذار، امکان تولیـد ۳2۳۰ تن تخم 

مرغ در سـال جاری وجـود دارد.
مسـئول اداره بهبـود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان در پایان 
اظهـار نمـود: محصـوالت تولیـدی مرغداری هـای فعـال الرسـتان عـالوه بـر 
عرضـه در فروشـگاه های ایـن شهرسـتان بـه سـایر شهرسـتان های فـارس و 

هرمـزگان نیـز صـادر می گردد.

آغاز عملیات برداشت پیاز طرح استمرار 
در الرستان

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان فـرزاد قاسـمی مدیر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از 
آغـاز عملیـات برداشـت بیـش از ۱۰ هـزار تـن پیـاز طـرح اسـتمرار خبـر داد.

قاسـمی با اعـالم ایـن خبـر گفـت: حـدود 22۰ هکتـار از مـزارع آبـی ایـن 
شهرسـتان بـه کشـت پیـاز اختصـاص یافته اسـت که کشـاورزان الرسـتانی به 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

مسـئولین ادارات خبر داد.
وی گفـت: بـا توجـه به کشـت عمـده پنبـه در بخش صحـرای بـاغ، در جهت 
غنـی سـازی کمپوسـت و بهـره منـدی از پتانسـیل های منطقـه ای از بقایـای 
محصـول پنبـه و سـایر محصـوالت زراعـی جهـت تولیـد کمپوسـت اسـتفاده 
می گـردد. مظفری در ادامه اظهار داشـت: اسـتفاده از پسـماندهای شـهری نیز 
در برنامـه کاری ایـن کارخانـه می باشـد کـه در فازهـای بعـدی عملـی خواهد 
شـد. وی در خاتمـه افـزود: کارخانه کمپوسـت سـناتور با ظرفیت تولید سـاالنه 
۱۰ هـزار تـن کمپوسـت گیاهـی و حیوانـی در مسـاحت 2 هکتـار و با سـرمایه 
گـذاری ثابـت ۱7 میلیـارد ریـال آغـاز بـه کار کـرده و بـرای ۱۰ نفـر اشـتغال 

ایجـاد کرده اسـت.

بهره برداری از طرح تغذیه مصنوعی 
در شهرستان المرد

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا 
حضـور کشـاورز معـاون زراعـت وزیـر جهـاد کشـاورزی، مسـئولین اسـتانی و 
شهرسـتانی طـرح احـداث شـده، توسـط اداره فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان المـرد با عنوان طـرح تغذیه مصنوعی و کنترل سـیالب 

دره شـیرینو افتتـاح و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفت. 
در ایـن مراسـم کشـاورز ضمـن بیـان مطالبـی پیرامـون وضعیـت آب کشـور، 
شـد.  طـرح  ایـن  اجـرای  در  شـده  ذخیـره  آب  از  بهینـه  اسـتفاده  خواسـتار 
محمدصـادق فانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد نیز مشـخصات 

طـرح اجرا شـده را حجم آبگیـری ۳۵۰ هزار مترمکعب، عملیـات تخریب ۱2۰۰ 
متـر مکعـب، عملیـات خاکـی 4۵۰۰ مترمکعـب و عملیـات سـنگ و سـیمان 2 
هـزار مترمکعـب اعـالم کـرد و گفـت: بـرای اجـرای این طـرح 8 میلیـارد ریال 

هزینه شـده اسـت.
بـه همین مناسـبت و با حضور فرماندار، شـورای اداری و کشـاورزی شهرسـتان 
و شـوراهای اسـالمی، گلخانـه احـداث شـده توسـط اصغر آهـار نیز افتتـاح و به 
بهـره بـرداری رسـید. ایـن گلخانـه با تولیـد سـالیانه 2۰۰ تن محصول، از سـال 
۹6 در روسـتای سـتنبک بخـش مرکـزی شهرسـتان المـرد و با هزینـه ای بالغ 
بـر یـک میلیـارد تومـان احداث شـده و بـرای ۵ نفر ایجاد اشـتغال کرده اسـت.

هم اندیشی نماینده مردم شهرستان المرد در 
مجلس شورای اسالمی با فعاالن بخش کشاورزی 

در نشسـتی کـه بـا حضـور نماینـده مـردم شهرسـتان های المـرد و مهـر در 
مجلـس شـورای اسـالمی و فعالیـن بخـش کشـاورزی، برگـزار شـد مسـائل و 

مشـکالت ایـن بخـش مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد ایـن 
نشسـت کـه بـا حضـور سـید محسـن علـوی نماینـده مـردم شهرسـتان های 
المـرد و مهـر در مجلس شـورای اسـالمی، پیشـاهنگ معـاون فرمانـدار المرد، 
مسـئولین و کارشناسـان ادارات مرتبـط بـا وزارت جهـاد کشـاورزی در المـرد، 
بانـک کشـاورزی، تعاونی هـای مرتبـط با بخش کشـاورزی و تولیـد کنندگان و 
پیشـروهای بخـش کشـاورزی برگزار شـد، معـاون فرمانـدار المرد در سـخنانی 
بـا اشـاره به پیشـرفت های کشـاورزی شهرسـتان و نمونه های موفـق در زمینه 
کشـاورزی بـه مشـکالت بخش کشـاورزی اشـاره کـرد و خواسـتار توجه جدی 

بـه مسـائل این بخش شـد. 
محمدصـادق فانـی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد نیز گفـت: با توجه 
بـه اشـتغال 2۵ درصـدی جمعیـت شهرسـتان در بخـش کشـاورزی می طلبـد 
اقداماتـی صـورت پذیـرد تـا ضمـن حفـظ ایـن وضعیـت و حرکـت بـه سـمت 
اسـتفاده از تکنولـوژی علمـی در بخش کشـاورزی میزان اشـتغال نیز گسـترش 

 . بد یا
وی افـزود: اصـالح نـژاد بـز داشـتی، پـرورش ملکـه، پـرورش ماهی قـزل آال، 
توسـعه گیاهـان دارویـی و مکانیزاسـیون کشـاورزی از جملـه مواردی اسـت که 
بـه عنـوان طرح هـای شـاخص شهرسـتان می تـوان از آن یاد کرد. باید سـمت 

و سـوی کشـاورزی از کشـاورزی معیشـتی به کشـاورزی درآمد زا باشـد.
در ایـن جلسـه جمعـی از کشـاورزان نیـز ضمـن بیـان نقطـه نظـرات خـود 
درخصـوص مشـکالت بیمـه محصوالت کشـاورزی، چاه های غیر مجـاز، کنتور 



65 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  46 - اسفــــند 1397 و فـــروردین ماه 1398

حسن مرادی

شهرستان مهر 

هوشـمند، تسـهیالت کشـاورزی و دامـداری و تأمیـن نهاده هـای دامی مطالبی 
را مطـرح کردند. 

در ادامـه نشسـت سـید محسـن علـوی نماینـده مـردم شهرسـتان های المـرد 
و مهـر در مجلـس شـورای اسـالمی ضمن اشـاره بـه اقدامـات خـود در حـوزه 
 کشـاورزی شـامل پی گیـری پرداخـت خسـارت تنـش گرمایـی سـال زراعـی

۹۵-۹4 بـه کشـاورزان شهرسـتان های المـرد و مهـر، دعـوت از مدیـر عامـل 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد جهـت حمایـت از طرح هـای کشـاورزی، خدماتی و 
صنعتـی و طـرح آبخیـزداری رودخانه مهران پیرامون موارد مطرح شـده توسـط 

حاضریـن توضیحاتـی را ارائـه کرد. 
در خاتمـه جلسـه مقـرر شـد جهـت حـل مسـائل و مشـکالت مطـرح شـده، 
هماهنگـی الزم توسـط مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد انجام شـود 
و پی گیری هـای مربوطـه توسـط نماینـده از طریـق وزارتخانه هـای مرتبـط 

پذیرد. صـورت 

استمهال بدهی کشاورزان 
در شهرستان مهر

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر فوزیه 
دشـتی مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان 
بـا ذکـر ایـن مطلب کـه در راسـتای اسـتمهال تسـهیالت بخش کشـاورزی 
)بنـد خ مـاده ۳۳ قانـون برنامـه ششـم توسـعه( تاکنـون ۳۰4 فقـره پرونـده 
تسـهیالت بـه شـعب بانک کشـاورزی معرفـی شـده اند، گفت: تاکنـون مبلغ 
22 میلیـارد و ۹۹7 میلیـون و ۵62 هـزار و 68۱ ریـال بـه بانـک کشـاورزی 

معرفـی شـده اند.

وی افـزود: تاکنـون تعداد یکصد پرونده مورد بررسـی قرار گرفتـه و در کارگروه 
مصـوب و امهـال صـورت گرفته اسـت که از نظـر ریالی مبلغ ۵ میلیـارد و ۱7۳ 
میلیـون و 8۵ هـزار و 2۳۳ ریـال می باشـد، ایـن مبلـغ تـا پایان بهمن مـاه بوده 

و ایـن کار گـروه همچنـان در حال بررسـی پرونده ها می باشـد.
دشـتی در خصـوص شـرایط اعمـال بنـد خ ماده ۳۳ کـه کلیه اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی دولتـی و غیردولتـی صرفـًا در بخـش کشـاورزی تسـهیالت دریافت 
نمـوده انـد، اشـاره کرد و بیـان نمود: خسـارت وارده به آن ها کـه در اثر حوادث 
غیـر مترقبـه )۱۳۹7-۱۳۹6( بـه تایید کارگروه رسـیده باشـد و سررسـید بدهی 

آن هـا از تاریـخ ۱۳۹6/7/۱ لغایـت ۱۳۹7/۱2/2۹ شـامل بند )خ( می شـوند. 

دیدار نماینده مردم مهر در مجلس شورای 
اسالمی با نمایندگان بخش کشاورزی این شهرستان

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، در این 
دیـدار جمعـی از نماینـدگان بخش کشـاورزی، مسـائل و مشـکالت خـود را در 
بخش هـای مختلـف مطـرح کردنـد کـه در ادامـه بـا جمـع بنـدی مشـکالت 
و ارائـه کارشناسـی های الزم مقـرر گردیـد: مشـکالت از طریـق سـازمان و 

وزارتخانـه مربوطـه پی گیـری گـردد.
شـایان ذکـر اسـت: در آغـاز ایـن نشسـت مظاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان مهـر مطالبی دربـاره ظرفیت های کشـاورزی این شهرسـتان عنوان 
نمـود. در ادامـه موسـوی فرماندار مهـر در خصوص قابلیت هـا و توانمندی های 
شهرسـتان مهـر از جملـه ظرفیت های صادراتـی و همچنین تولیـد محصوالت 

خـارج از فصـل مطالبی بیـان کرد.
در پایـان ایـن نشسـت مطالبـی در خصـوص توسـعه کشـت های گلخانـه ای 
و امـکان اسـتفاده از آب شـیرین کن هـا بـرای اسـتفاده ایـن گونـه کشـت ها 

شـد. بیان 

برگزاری جلسه کمیته برداشت محصوالت شتوی 
در شهرستان مهر

متاسـفانه هنوز مشـکل خرید در دارالمیزان و وراوی و مهر که از سـال گذشـته 
وجود داشـته مرتفع نگردیده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، با توجه 
بـه فرا رسـیدن زمان برداشـت محصوالت شـتوی به ویـژه گندم، جـو و کلزا و 
بـا توجـه بـه اهمیت این موضوع جلسـه ای با حضـور دهقان معـاون فرمانداری 
شهرسـتان مهـر، جعفری رئیـس اتحادیه کمباین داران اسـتان فـارس، پرویزی 
رئیـس اداره توسـعه مکانیزاسـیون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
مهـر،  شهرسـتان  بخش هـای  بخشـداران  اداره،  ایـن  کارشـناس  شـاکری 
نیـروی انتظامـی، بانک هـای کشـاورزی، حمـل و نقـل، نظام صنفـی کارهای 
کشـاورزی، صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی، نماینـده کارخانه نصر 
المـرد، اتحادیـه تعـاون روسـتایی، معاونین جهاد کشـاورزی، روسـای ادارات و 

مراکـز جهـاد کشـاورزی در محـل مدیریـت جهاد کشـاورزی برگـزار گردید. 
غالمحسـین مظاهـری مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر در این نشسـت 
گفـت: بـا توجه بـه این که برداشـت از نیمـه دوم فروردین ماه آغاز خواهد شـد 
و شهرسـتان مهـر و المـرد جـزء اولیـن شهرسـتان های اسـتان فـارس در این 
زمینـه می باشـند الزم اسـت هماهنگی هـای ویـژه ای در ایـن خصـوص بیـن 

ارگان هـا صـورت گیرد. 
وی بـا بیـان مشـکالت ترافیکـی، معاینـه فنـی کمباین هـا، مشـکل سـوخت، 
جابجایـی و خـروج کمباین هـا بـا هماهنگـی جهـاد کشـاورزی توسـط نیروی 
انتظامـی، خواسـتار تجهیـز مراکـز خرید به ویـژه دارالمیـزان با توجه به سـطح 

زیـر کشـت کلزا شـد.
مظاهـری در ادامـه گفت: متاسـفانه هنوز مشـکل خرید در دارالمیـزان و وراوی 
و مهـر کـه از سـال گذشـته وجـود داشـته مرتفـع نگردیـده اسـت و از معـاون 
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فرمانـدار خواهـان مسـاعدت در ایـن زمینه هسـتیم.
جعفـری رئیـس کمبایـن داران اسـتان فـارس گفـت: بـا توجـه به وجـود ۵۱8 
دسـتگاه کمبایـن توانایـی پوشـش دادن 28 اسـتان کشـور در امـر برداشـت را 

داریـم و مشـکلی در زمینـه کمبایـن وجـود ندارد.
اداره توسـعه مکانیزاسـیون اسـتان فـارس هـم گفـت: کار  پرویـزی رئیـس 
برداشـت کار پرحجمـی اسـت ضمـن ایـن که ما بیشـترین مشـکل را در بحث 
خریـد و حمـل داریـم و همچنین بـاز بودن سـایت خرید در مراکـز خرید و این 
کـه تاکنـون مباشـرین خریـد بـا اداره غله قـرارداد نبسـته و عامل ذی حسـاب 

نیز مشـخص نشـده اسـت.
دهقـان معـاون فرمانـدار شهرسـتان مهر هم با تشـکر از تشـکیل این جلسـه و 
اهمیـت موضـوع محصـول اسـتراتژیک گندم و ایـن که این محصـول حاصل 
تـالش و دسـترنج کشـاورز بـوده و بـا تمام مشـکالت کـم آبـی و هزینه های 
بـاال تولیـد می شـود، گفـت: مـا در زمینـه خرید ایـن محصـول اسـتراتژیک از 
اداره غلـه گلـه مندیـم چـرا مراکـز خریـد دارالمیـزان و وراوی و مهـر تجهیـز 

نمی شـوند و خواسـتار پی گیـری ایـن موضـوع از طریق اسـتانداری شـد.

کشت بیش از 1200 هکتار انواع محصوالت
زیر پالستیکی در شهرستان مهر

ایـن محصـوالت سـهم عمـده ای در تنظیم بـازار ایفـا می کننـد و همچنین با 
توجـه بـه کیفیـت میوه هـای تولیدی، مـورد توجـه بازرگانـان جهت صـادرات 

نیز قـرار گرفته اسـت.
جهـاد  دامی مدیریـت  و  گیاهـی  تولیـدات  اداره  رئیـس  محمـودی  محمـد 
زیـر  انـواع محصـوالت صیفـی  گفـت: کشـت  مهـر  کشـاورزی شهرسـتان 
پالسـتیکی هـر سـال از اوایـل دی مـاه در شهرسـتان مهـر شـروع شـده و تـا 

ادامـه دارد.  نیمـه اسـفندماه 
محمـودی با اشـاره بـه این مطلـب گفت: در سـال زراعی جـاری ۱2۰۰ هکتار 
از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه زیـر کشـت محصوالتـی چـون گوجـه فرنگـی، 
طالبـی، شـمام، خیـار سـبز، هندوانه، کـدو و انـواع محصوالت زیر پالسـتیکی 
رفتـه اسـت.  رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی شهرسـتان مهـر افـزود: بـا توجـه 
بـه ایـن کـه کشـت ایـن محصـوالت صددرصـد بـه صـورت نـواری و تحـت 
فشـار صـورت می گیـرد و همچنیـن خاصیـت گلخانـه ای ایـن نـوع کشـت؛ 
توانسـته در مصـرف آب صرفه جویـی زیـادی صورت  گیـرد و راندمـان آبیاری 
را بـاال بـرده اسـت. ایـن مقام مسـئول افـزود: محصوالت کشـت شـده در این 
فصـل بـا توجـه به زمـان کاشـت، از اوایل اردیبهشـت ماه تـا پایان خـرداد ماه 
برداشـت می شـوند و سـهم عمـده ای در تنظیـم بـازار ایـن نـوع محصـوالت 
ایفـا می کننـد و همچنیـن بـا توجه بـه کیفیت میوه هـای تولیدی، مـورد توجه 

بازرگانـان جهـت صـادرات نیز قـرار گرفته اسـت.

آغاز برداشت گندم از مزارع
شهرستان مهر

4۵ دسـتگاه کمباین برداشـت گندم، جو و کلزا ی شهرسـتان مهر در سـطح ۹ 
هـزار هکتار را انجـام خواهند داد.

محمـد محمـودی رئیـس اداره تولیدات گیاهی شهرسـتان مهر گفت: برداشـت 
گنـدم در سـطح شـش هـزار هکتـار از مـزارع گنـدم آبی ایـن شهرسـتان آغاز 
شـد. محمـودی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود:  پیـش بینـی می شـود 4۵ تـا ۵۰ 
دسـتگاه کمبایـن عملیـات برداشـت 6 هـزار هکتار گنـدم آبـی، 42۰ هکتار جو 
و 4 هـزار و 2۰۰ هکتـار کلـزای ایـن شهرسـتان را طـی مـدت یک مـاه تا 4۵ 

روز بـه انجام برسـانند. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: محصـول برداشـت شـده توسـط چهار مرکـز خرید 

المـرد  آرد  کارخانـه  همچنیـن  و  وراوی  مـراد،  خواجـه  دار  گلـه  دارالمیـزان، 
خریـداری خواهـد شـد کـه در تمام مراکـز خرید دو نفـر از ناظرین جهـاد به امر 

خریـد گنـدم نظـارت خواهنـد کرد. 
محمـودی در پایـان گفـت: با توجه بـه بارندگی هـای صورت گرفتـه پیش بینی 
می شـود بیـش از 2۵ هـزار تـن گنـدم و حـدود 4 هـزار و ۵۰۰ تـن کلزا توسـط 

کشـاورزان برداشـت و تحویـل مراکز خرید شـود.

برگزاری کالس های آموزش بهره برداران توسط 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر

ایـن کالس هـا جهت توانمند سـازی مـددکاران کمیته امداد و بهزیسـتی برگزار 
گردید.

یوسـف صبـری رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
مهـر گفـت: در راسـتای ایجـاد اشـتغال گروه هـای کـم درآمـد و همـکاری 
نزدیـک بـا اداره بهزیسـتی شهرسـتان مهـر، نسـبت بـه برگـزاری 4 فقـره 
کارگاه آموزشـی تحـت عناویـن پـرورش قـارچ خوراکـی، تکثیـر و نگهداری 
گل هـای آپارتمانـی، تولیـد و بهره بـرداری از گیاهان دارویـی و تهیه و تولید 

کمپوسـت اقـدام گردید.
از  یـک  اجـرای هـر  بـا شـیوه  مـددکاران  آموزشـی  کارگاه هـای  ایـن  در 
کارگاه هـا آشـنا شـده بـه طوری کـه با راه انـدازی هر یـک از مشـاغل فوق 
بـه عنـوان حرفـه ای در آمـدزا، می توانند امـرار معـاش کنند. صفـری افزود: 
ایـن کالس هـا بـا همـکاری مرکـز آمـوزش پردیـس جهـرم برگـزار می شـود 
کـه در پایـان کالس هـا بـه فراگیـران گواهی آموزشـی شـرکت در کالس داده 
می شـود. بـه گفتـه وی با توجه بـه آموزش هـای ارائه شـده و همچنین گواهی 
موجـود، شـرکت کنندگان می تواننـد اقدام بـه راه اندازی کارگاه هـا و همچنین 

دریافـت تسـهیالت از بانک هـای عامـل بنمایند.

۶274 میلیون ریال امهال وام های کشاورزان
در راستای اجرای بند خ ماده 33

غـالم حسـین مظاهـری گفـت: در راسـتای اجـرای بند خ مـاده ۳۳ شهرسـتان 
مهـر تاکنـون تعـداد ۳7۳ فقـره پرونـده بـه مبلـغ ۳۰ میلیـارد ریـال بررسـی و 
معرفـی اولیـه صـورت گرفتـه اسـت که از ایـن تعـداد ۱۳۵ فقـره پرونـده تایید 

نهایی شـده اسـت. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر افـزود: مبلغ 6 هـزار و ۹67 میلیون ریال 
اصـل تسـهیالت مشـمول طـرح بـوده کـه از ایـن میـزان مبلـغ 6274 میلیون 
ریـال امهـال شـده که ایـن امر توسـط بانک هـای کشـاورزی و توسـعه تعاون 

صـورت پذیرفته اسـت.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

جاللـی بـا بیـان این کـه در آبیـاری کم فشـار، راندمـان از ۳۵ بـه 6۵ درصد و 
در آبیـاری تحـت فشـار، راندمـان از ۳۵ بـه ۹۵ درصـد ارتقا یافته اسـت، افزود: 
آبیـاری کـم فشـار بـرای اراضـی با شـوری آب باالتـر از 4۰۰۰ در سـطح 888 
هکتـار، آبیـاری بارانـی بـرای اراضی با شـوری آب کمتر از 4۰۰۰ در سـطح 44 
هکتـار و آبیـاری تحـت فشـار بـرای اراضی با شـوری کمتر از 4۰۰۰ در سـطح 
صـد و 27 هکتـار اجـرا گردیـده اسـت که بـا توجـه به مـوارد مذکور، متوسـط 
راندمـان آبیـاری شهرسـتان نـی ریـز در سـال جـاری از ۳۵ به 6۹ درصد رشـد 

داشـته است.

در پی بازدید رئیس شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی :

پی گیری کمک های 5 میلیاردی صندوق داده شد

رئیـس شـرکت مـادر تخصصـی صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گـذاری 
در بخـش کشـاورزی کشـور در برابر درخواسـت کمـک ۵ میلیاردی مسـئوالن 

نی ریـز بـه ایـن صنـدوق، وعـده پی گیـری داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، در 
پـی سـفر سـیدعبدالکریم رضـوی مدیرعامل شـرکت مـادر تخصصـی صندوق 
حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی کشـور به نی ریز، به درخواسـت مسـئوالن 
و اعضـای صنـدوق حمایت از بخش کشـاورزی این شهرسـتان وعده پی گیری 

داد.
در ایـن سـفر ابتـدا رضـوی و هیئت همراه ضمـن بازدیـد از کارخانه کنسـانتره 
انـار ایـن شهرسـتان گفت: خوشـبختانه ایـن کارخانه کـه با نیت خیـر و کمک 
بـه کشـاورزان راه انـدازی شـده، باعـث گردیـده مشـکالت باغـداران حـل و 

ضایعـات انـار به صـورت نقـدی از آن هـا خریداری شـود.
در ادامـه ذبیـح  ا... سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: 

بخشودگی جرایم دیرکرد و تمدید سه ساله 
وام های 1300 کشاورز نی ریزی

پنجمیـن جلسـه کارگروه بنـد »خ« با حضوردسـتگاه های ذی مدخـل در محل 
فرمانـداری نی ریز برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز؛ 
علـی راهـوار سرپرسـت فرمانـداری نـی ریـز بـا ذکـر ایـن مطلـب که بـا توجه 
بـه خشکسـالی های اخیـر و کاهـش تـوان مالـی کشـاورزان، سـود، کارمـزد و 
جریمه هـای تسـهیالتی بخـش کشـاورزی که سـر رسـید آن هـا از مهـر ۹6 تا 
پایـان اسـفند ۹7 مـورد بخشـودگی و اصـل وام نیـز بـه مدت سـه سـال تمدید 
شـده اسـت، گفت: در همین راسـتا بـرای شهرسـتان نی ریز مبلـغ ۱2 میلیارد و 
۳۰۰ میلیـون تومـان اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت که سـومین شهرسـتان از 

نظـر جـذب این اعتبـارات می باشـد. 

وی افـزود: سـقف وام هـای شـامل این بند بـه ۱۹ میلیـون و 7۰۰ هـزار تومان 
افزایـش یافتـه اسـت و کشـاورزان برای تمدیـد وام های خـود تا ۱۵ اسـفندماه 
فرصـت دارنـد کـه به بانک هـای عامـل و جهاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعه 

یند. نما
در ادامـه ایـن جلسـه، تمجیـدی رئیـس بانک کشـاورزی این شهرسـتان گفت: 
تاکنـون ۱۳۰۰ نفـر بـه بانک هـای عامـل مراجعـه کرده انـد و وام ۱۰7۰ نفر به 
مـدت ۳ سـال تمدیـد، ضمـن ایـن کـه مبلـغ 4 میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون تومان 

جذب شـده اسـت.

افزایش 34 درصدی راندمان آبیاری شهرستان 
نی ریز در سال 1397

از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون، هـزار و ۵۹ هکتـار از اراضی این شهرسـتان 
زیـر پوشـش آبیـاری نویـن قـرار گرفته کـه بابـت آن بالغ بـر ۳۵ هـزار میلیون 
ریـال بـه صـورت بالعـوض به کشـاورزان نـی ریـزی پرداخت گردیده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، جاللی 
سرپرسـت اداره امـور فنـی و زیربنایی مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: تـا کنـون ۱2 هـزار هکتـار از اراضـی شهرسـتان 
نی ریـز بـه سیسـتم های آبیـاری نویـن مجهز شـده اند که سـهم سـال جاری 

بـا هـزار و ۵۹ هکتـار شـامل طرح هـای کـم فشـار و تحت فشـار می باشـد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس68
شماره  46 - اسفــــند 1397 و فـــروردین ماه 1398

بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـا دوسـت داریـم صنایـع تبدیلـی ماننـد ایـن کارخانه 
هـم بتواننـد از امکانـات صنـدوق اسـتفاده نماینـد تـا بـا رغبـت بیشـتری بـه 
فعالیت هـای خـود ادامـه بدهنـد بـه ۱42 هـزار تـن تولیـدات کشـاورزی و 
2۰ هـزار تـن تولیـدات دامی ایـن شهرسـتان اشـاره کـرد و خواسـتار حمایـت 

بیشـتری از طریـق صنـدوق حمایتـی شـد. 
وی بـا اشـاره بـه اعتماد مـردم به صندوق حمایتـی در جهت سـرمایه گذاری و 
این که در شـرایط فعلی و با وجود خشکسـالی، کشـاورزان احتیاج بیشـتری به 
ایـن صنـدوق دارند، افـزود: در نظر داریم برای کشـاورزان کشـاورزکارت صادر 
کنیـم تـا بتواننـد از ایـن طریـق نهاده های کشـاورزی، کود، سـم و بذرشـان را 
تهیـه کننـد و به طور آزمایشـی به بیمه محصوالت کشـاورزی نیـز ورود کنیم.

علـی راهـور سرپرسـت فرمانداری نی ریز هـم صندوق حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی را اثربخـش و بابرکـت توصیـف کرد و گفت: این صنـدوق به عنوان 
اولیـن صنـدوق اسـتان در سـال ۱۳۹2 تأسـیس شـد کـه تاکنـون بالـغ بر 2۵ 
میلیارد تومان تسـهیالت به کشـاورزان پرداخت کرده اسـت و خواسـتار کمک 

۵ میلیـارد تومانـی بخـش دولتی به صندوق توسـعه کشـاورزی نی ریز شـد.
سـپس محمـود مقصـودی مدیـر عامـل صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش 
کشـاورزی نی ریـز، سـرمایه ایـن صنـدوق را در بـدو تأسـیس بیـش از یـک 
میلیـارد و 74 میلیـون تومـان عنـوان کـرد و گفت: این صنـدوق فقط در بخش 
زراعـت و باغبانـی بیـش از ۱4 میلیـارد تومان تسـهیالت پرداخت کرده اسـت.

وی افـزود: نی ریـز بـا 7 میلیـارد و 4۵۰ میلیون تومان، سـومین صندوق کشـور 
از نظـر حجـم سـرمایه به حسـاب می آید که در سـال جـاری ۵ میلیـارد و 2۰۰ 

میلیـون تومان تسـهیالت پرداخت کرده اسـت.
در ادامـه جلسـه دشـتی معـاون رئیس امـور آب و کشـاورزی سـازمان برنامه و 
بودجـه کشـور، مدلهـای ارائـه شـده توسـط مدیـر صنـدوق نی ریـز را در قالب 
زنجیـره ارزش خـوب توصیـف کـرد و گفـت: ایـن اقدامـات باعـث می شـود 

قیمـت تمـام شـده محصـول پاییـن بیایـد و دسـت دالل قطع شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه سـازمان برنامـه و بودجـه از صندوقهـای حمایـت از 
توسـعه بخـش کشـاورزی حمایـت می کنـد، افـزود: رئیـس سـازمان برنامـه و 
بودجـه ابالغیـه قانونـی بـرای همه اسـتان ها داشـته و بـر اسـاس آن ۵ درصد 
اعتبـارات تملـک دارایی هـای اسـتان می تواند به عنـوان افزایش سـرمایه های 

کشـاورزی آن اسـتان یا شهرسـتان باشـد.
دشـتی بـا اشـاره به این که در سـطح ملـی 2 یـا ۳ ردیف داریـم و همه تالش 
مـا ایـن اسـت که در سـطح ملـی این اعتبـارات را بتوانیم به این سـمت سـوق 
بدهیـم، در پایـان گفـت: تولید سـرمایه با ایـن ظرفیت قانونی در اسـتان، همت 

شـما را به طـور مضاعف طلـب می نماید.
در پایان این جلسـه، سـیدعبدالکریم رضوی مدیرعامل شـرکت مادر تخصصی 
صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی کشـور، افزایش سـرمایه صندوق 

نی ریـز را مـد نظر دانسـت و به تاریخچه تشـکیل آن اشـاره کرد.

ارائه خدمات به انجیرکاران نی ریز از طریق ثبت 
اطالعات در سامانه جهاد کشاورزی 

صورت می گیرد
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بـه  خدمـات  ارایـه  گفـت:  نی ریـز 
بـه  منـوط  نی ریـزی  کاران  انجیـر 
ثبـت اطالعات در سـامانه نظام نوین 

اسـت. ترویـج کشـاورزی 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز، 
ذبیح اله سیروسـی با اعـالم این خبر 
گفـت: با توجـه به لـزوم برنامه ریزی 
بر اسـاس آمـار و اطالعـات دقیق، از 
ایـن پس ارائـه کلیه خدمات اعم از نهاده های کشـاورزی، سـوخت، تسـهیالت 
و هرگونـه خدمـات دیگر منـوط به ثبت اطالعات در سـامانه نظـام نوین ترویج 

می باشد. کشـاورزی 
وی در پایـان تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه مصوبـه مذکور، کلیـه کشـاورزان، به 
ویـژه انجیـرکاران می بایسـت در اسـرع وقت و حداکثـر تا تاریـخ ۹8/۰۱/۳۱ با 
مراجعـه بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان نسـبت به ثبـت اطالعات 

بهره بـرداری خـود اقـدام نمایند.

توزیع بیش از 378 تن مایحتاج ضروری مردم 
در راستای طرح تنظیم بازار 

شهرستان نی ریز 

در راسـتای اجـرای طرح تنظیم بـازار، بیش از ۳78 تن اقـالم مایحتاج ضروری 
مـردم در شهرسـتان نی ریز توزیع شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز؛ مدیر 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا اعالم این خبـر، گفت: با توجـه به وضعیت 
بـازار در ماه هـای پایانـی سـال، این مدیریـت با توزیـع ۳78.۹ تن اقـالم مورد 
نیـاز همشـهریان بـا نـرخ مصـوب دولتـی، توانسـته نقـش بـه سـزایی در طرح 

تنظیـم بـازار در ایـام نوروز ایفـا نماید.
ذبیـح الـه سیروسـی افـزود: این مدیریت بـا به کار بسـتن تمام ظرفیـت موجود 
خـود، تـالش نمـود تـا ایـن مهـم همچـون گذشـته بـه نحـو مطلـوب صورت 
پذیـرد و مصرف کننـدگان بـرای تهیـه میـوه، گوشـت و سـایر اقالم مـورد نیاز 

بـه مشـکل بـر نخورند.
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تجربه موفق از یک شهرستان

مقدمه:
بـه کارگیـری اسـتعدادهای نهفتـه، به کار انـدازی قدرت تخیل، بـه وجود آمدن 
حـس انعطـاف پذیری فکری و توانمندسـازی در زمینه تدریس و شـبیه سـازی 
 TTC( کالس بـرای مـدرس و مخاطبین از اهـداف اجرای طرح تربیـت مدرس
Teachers Training coarse) می باشـد. بـه همیـن منظـور مدیریـت جهـاد 

کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از دی ماه سـال ۱۳۹6 به منظور ارتقاء سـطح 
دانـش و مهـارت همکاران در مراکـز و ادارات تخصصی شهرسـتان با همکاری 

اداره آمـوزش و ترویـج اقـدام بـه اجـرای این طرح نموده اسـت. 
در ایـن کارگاه هـای آموزشـی، شـیوه تدریـس، فنـون کالس داری و مطالـب 
آموزشـی مـدرس توسـط همـکاران حاضـر در جلسـه بررسـی و پـس از پایـان 
کارگاه، نقـاط قـوت و یـا ضعـف مـدرس مـورد نقـد و بررسـی قـرار گرفتـه و در 
پایـان بـر اسـاس فرم ارزیابی طراحی شـده مـوارد فوق ارزیابی و بـه مدرس نمره 
داده می شـود. در برنامه ریـزی ادامـه رونـد ایـن طـرح، اجـرای گارگاه به صورت 
مزرعـه ای و سـایت های الگویـی نیـز در نظـر گرفتـه شـده تـا از روش هـای 

مختلـف آموزشـی ترویجـی جهـت تـوان افزایی مدرسـان اسـتفاده شـود. 
 اهداف اجرای طرح

بـا توجـه به ایـن که اجـرای این طـرح گامی جدیـد در زمینـه توانمندسـازی هرچه 
بیشـتر کارشناسـان و خصوصـًا کارشناسـان مسـئول پهنه هـای تولیـدی در زمینـه 
تدریـس و انتقـال بهتـر و هدفمندتـر دانـش کشـاورزی بـه بهـره برداران می باشـد 

و می تـوان دسـتیابی بـه اهـداف ذیـل را از سـایر اهـداف ایـن طرح عنـوان کرد:

۱- کاربـردی کـرد دانش علمی و آکادمیک کارشناسـان بـرای تدریس و انتقال 
دانش

2- ارتقاء سطح دانش و مهارت مدرسین و شرکت کنندگان
۳- شناسـایی نقـاط قـوت و ضعف در زمینه شـیوه تدریس، فنـون کالس داری 

و مطالب آموزشـی تدریس شـده
۳- بارورسازی استعدادهای نهفته

4- آشنایی با موضوعات اولویت دار سازمان و انتخاب اهم آن جهت تدریس
۵- انتخـاب مدرسـان توانمنـد پـس از پایـان طـرح و اسـتفاده از توانایی هـا و 

اسـتعداد افـراد منتخـب در زمینـه تدریـس در سـطح شهرسـتان
مراحل اجرای طرح:

- نامه نگاری و درخواست ارسال اسامی متقاضیان تدریس 
- برنامه ریزی و زمانبندی تدریس

- تهیه فرم ارزیابی مدرس و مطالب تدریس شده 
- دعـوت از کارشناسـان تمـام بخش هـای مدیریـت و مراکـز جهاد کشـاورزی 

جهت حضـور در کارگاه 
- اجرای کارگاه آموزشی با موضوع مشخص شده و زمان تعیین شده

- نظر سنجی درباره روش تدریس و مطالب آموزش داده شده توسط مدرس
- توزیع فرم های ارزیابی و تکمیل توسط کارشناسان شرکت کننده
- تکمیل صورتجلسه کارگاه و جمع بندی نمره ارزیابی کسب شده 

- برنامه ریزی جهت اجرای مرحله بعد

اجرای طرح تربیت مدرس )TTC( مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت

 به نام خدا

: 

 

 :گزارش دوره های برگزار شده 

 رديف
  تدریس تاریخ  تدریس موضوع

 نام مدرس

  سماعیل مظفریا  04/10/96    روش های اندازه گیری دبی آب  1

  ضا اسماعیلیر  25/10/96  معرفی گاو نژاد سمینتال 2

  میه عیدیس  18/10/96  تفسیر نتایج آب و خاک 3

  حمدرضا امیریم  13/10/96  تغذیه گیاهی گندم 4
  اسم صادقیق  04/11/96  کشت گلرنگ 5
  سماعیل مظفریا  09/11/96  عقد ضمان 6
  کبر محمودیا  17/11/96  کشت زعفران 7

  میه کارگرس  23/11/96  سازه گلخانه 8
 به نام خدا

: 

 

 :گزارش دوره های برگزار شده 

 رديف
  تدریس تاریخ  تدریس موضوع

 نام مدرس

  اسماعیل مظفری   96/10/4     روش های اندازه گیری دبی آب  1

  ضا اسماعیلیر   10/96/ 25  معرفی گاو نژاد سمینتال 2

  میه عیدیس  18/10/96   تفسیر نتایج آب و خاک 3

  حمدرضا امیریم  13/10/96  تغذیه گیاهی گندم 4
  اسم صادقیق  04/11/96  کشت گلرنگ 5
  سماعیل مظفریا  9/11/96  عقد ضمان 6
  کبر محمودیا  17/11/96  کشت زعفران 7

  سمیه کارگر  96/11/23  سازه گلخانه 8

نمونه فرم ارزیابی:

 به نام خدا

  اطمه رضا نژادف  30/11/96  پرورش گوسفند و بز 9

  ریم تاج برزگرم  14/12/96  کینوا) پناسیل ها و چالش ها( 10

11 
و  GpSکاربرد نرم افزار 

SORS MAP  22/12/96  فناییالمرضا غ  

  براهیم عسکریا  07/1/96  بهداشت جایگاه دام 12

13 
آشنایی با سیستم های ایمنی در 

15/12/96  کشاورزی   سلم زارعم 

  ارصالن صالحی 10/02/97  توسعه روستایی  14

  امید روستا 14/06/97 محصول سالم 15

  روح اله عزیزی 20/06/97 انرژی در گلخانه مدیریت 16

17 
 مهندس محمد رضا دهقانیان 05/10/97  با پرورش گاو شیری آشنایی
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 به نام خدا

  اطمه رضا نژادف  30/11/96  پرورش گوسفند و بز 9

  ریم تاج برزگرم  14/12/96  کینوا) پناسیل ها و چالش ها( 10

11 
و  GpSکاربرد نرم افزار 

SORS MAP  22/12/96  فناییالمرضا غ  

  براهیم عسکریا  07/1/96  بهداشت جایگاه دام 12

13 
آشنایی با سیستم های ایمنی در 

15/12/96  کشاورزی   سلم زارعم 

  ارصالن صالحی 10/02/97  توسعه روستایی  14

  امید روستا 14/06/97 محصول سالم 15

  روح اله عزیزی 20/06/97 انرژی در گلخانه مدیریت 16

17 
 مهندس محمد رضا دهقانیان 05/10/97  با پرورش گاو شیری آشنایی
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(پتانسیل ها و چالش ها)کینوا:ن کارگاه

تفسیر نتایج آب و خاک:عنوان کارگاه سازه گلخانه:عنوان کارگاه
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سیمای کشاورزی شهرستان آباده در یک نگاه

فرج اله امیر
معاون فنی

مجیدیعقوبی 
مدیر

مهرآسا حیدری
روابط عمومی

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

باسـتان شناسـی پیشـینه سـکونت در  تاریخـی و کاوش هـای  ویژگی هـای 
محـدوده فعلـی شهرسـتان آبـاده را هـزاره اول قبـل از میـالد میدانـد آثـار 
بـه جامانـده از دوره سـامانیان ماننـد قصـر بهـرام سـورمق و قلعـه باسـتانی 
ایزدخواسـت شـواهد مطمئنـی از شـکوفایی فرهنـگ و تمـدن در ایـن گسـتره 
جغرافیایی می باشـد. وسـعت شهرسـتان 74۰۰ کیلومتر مربع )6 درصد اسـتان 
فـارس( اسـت و در فاصله 27۵ کیلومتری از مرکز اسـتان قـرار دارد جمعیت آن 
بـر اسـاس سرشـماری سـال۱۳۹۵، ۱۰۰8۳۱ نفـر می باشـد دارای یـک بخش 
مرکزی و ۵ دهسـتان خسروشـیرین بهمن سـورمق ایزدخواسـت و بیدک است. 

آبـاده نهمیـن شـهر پرجمعیـت اسـتان و هفتمین شـهر بـزرگ فارس اسـت.
- اراضی مستعد کشاورزی ۱86 هزار هکتار 

- ۱2 هزار نفر بهره بردار )۳۰ درصد اشتغال شهرستان(

سیمای کشاورزی شهرستان آباده:
- منابـع تأمیـن آب شهرسـتان : ۱6۰۰ حلقـه چـاه عمیق و نیمـه عمیق، 2۰8 

رشـته قنـات، ۵ رشـته رودخانه و 72 دهنه چشـمه 
۱۰۰ mm متوسط بارندگی در سال های قبل 2۳7 میلی متر، در سال گذشته -

- میـزان تولیـد محصـوالت زراعـی )گنـدم، جـو، ذرت، چغندر، کلـزا، حبوبات( 
۳4۰ هـزار تن 

- میزان تولید محصوالت باغی )بادام، انگور، گردو، سیب، پسته( 6۰ هزار تن 
- دام سـبک و سـنگین ۱.۱۰۰.۰۰۰ رأس، ۱6۳ واحـد مرغـداری، ۱۱ حوضچه 

پـرورش ماهی، ۱۱8 نفـر زنبوردار 
- میزان تولید گوشت قرمز ۱7 هزار تن )مقام سوم استان(
- میزان تولید گوشت سفید ۱۳ هزار تن )مقام دوم استان(

- میزان تولید شیر 4۰ هزار تن 
- میزان تولید تخم مرغ 42۰ تن 

- میزان تولید عسل 2۰۰ تن 
- میزان تولید ماهی 2۱۰ تن

فعالیت اداره امور زیربنایی: 
آبیـاری تحـت فشـار: مطالعـه و طراحـی آبیـاری تحت فشـار در سـطح ۱8۵۰ 
هکتـار انجـام شـد کـه 7۵۰ هکتـار از ایـن اراضی به صـورت تجمیـع و مابقی 
بـه صـورت عـادی طراحی شـده اسـت. اجـرای آبیاری تحت فشـار در سـطح 
۱۳8۹ هکتـار کـه 42۵ هکتـار از ایـن طـرح بـه صـورت تجمیـع و مابقـی بـه 

صـورت عـادی طراحی شـده اسـت.
قنـوات: الیروبـی قنـوات از محـل صنـدوق حمایـت از بخـش کشـاورزی بـه 
مبلـغ ۳۹۹ میلیـون ریـال اختصـاص یافتـه که قنـوات حسـین آباد، حشـمتیه، 
نصـرت آبـاد، یعقـوب آبـاد، جنـت آبـاد و امیرآبـاد از ایـن محـل انجـام خواهد 
شـد کـه کار بـرآورد و مطالعـه قنـوات تمـام شـده و در شـرف قـرارداد اجـرا با 

پیمانـکاران می باشـد .
• از محـل اعتبـارات اسـتانی ۱۰4 میلیـون ریال برای قنات عبـاس آباد و مبارکه 
معرفـی شـده ولی تاکنون تخصیـص اعتبار بـرای قنوات مذکور صفر می باشـد.

• از محـل خشکسـالی مبلـغ 2۰۰۰ میلیـون ریال برای قنات شـهرآب سـلطان 
آبـاد، چنـار و علی آبـاد مصـوب شـد کـه فقـط 7۰۰ میلیـون ریـال تخصیـص 

اسـت.  یافته 
• از محـل اعتبـارات تـوازن مبلـغ 7۵۰ میلیـون ریـال جهـت الیروبـی قنـات 

عیـون آبـاد مصـوب گردیـده و در انتظـار تخصیص جهـت اجرا به سـر می برد.

تسهیالت 
• از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی تعـداد ۹۰ نفر بـا اعتبـار 8۳ میلیارد 
و 7۰۰ میلیـون ریـال جهـت برق رسـانی، سـاخت اسـتخر، تجهیز چـاه و خرید 
لولـه بـه بانـک معرفی شـده اند که در حال تشـکیل پرونده و طـی مراحل اداری 
می باشـند البتـه بـا توجـه بـه دسـتورالعمل های بانـک اکثر افـراد نتوانسـته اند 
تسـهیالت را جـذب کننـد و تسـهیل در دریافـت ایـن وام هـا از ضروریـات 

می باشـد. 
• اعطای تسـهیالت به شـرکت دشـت زمرد جهت سـاخت اسـتخر یک میلیون 
متـر مکعبـی و ذخیـره آب زمسـتان که این اسـتخر هم به بهره برداری رسـید و 
بـا ذخیـره ایـن آب در زمسـتان در صورت تکمیل ظرفیت اسـتخر، سـاالنه ۱۵۰ 

هکتـار از اراضـی مزرعـه ده گردو به زیر کشـت می رود .

تجهیز و نوسازی 
• از اعتبـارات تـوازن مبلـغ ۵۵۰۰ میلیـون ریال جهـت احداث کانال که شـامل 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحد میزان شرح ردیف
 حلقه 1600 های کشاورزی چاه تعداد 1
 میلیمتر 100 متوسط میزان بارندگی 2
 هکتار 186000 اراضی مستعد کشاورزی 3
 هکتار 740000 اراضی کشاورزی 4
 هکتار 2/24772 سطح زیر کشت محصوالت زراعی 5
 هکتار 5235 سطح زیر کشت محصوالت باغی 6
 هکتار 71 سطح زیر کشت گیاهان دارویی 7
 تن 340000 میزان تولیدات محصوالت زراعی 8
 تن 60000 میزان تولیدات محصوالت باغی 9
 تن 17000 میزان تولیدات دامی  ) گوشت قرمز( 10
 تن 13000 میزان تولید گوشت سفید 11
 تن 40000 تولید شیرمیزان  12
 تن 420 میزان تولید تخم مرغ 13
 تن 200 میزان تولید عسل 14
 تن 210 میزان تولید ماهی 15
 مورد 7 شرکت تعاونی تولید 16
 مورد 8 شرکت تعاونی دامپروری 17
 مورد 6 ایستگاه جمع آوری شیر 18
 واحد 1 کارخانه فراوری لبنی 19
 واحد 68 مرغداری گوشتی 20
 مزرعه 11 پرورش ماهی 21
 عدد 40367 کندوعسل 22
 واحد 1 مرغ تخمگذار 23
 راس 1100000 دام سبک و سنگین 24
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۵۰۰ میلیـون ریـال کانـال دولت آبـاد، ۱۳۰۰میلیـون ریـال کانـال سـاریاتان، 
۱4۰۰ میلیـون ریـال کانـال تحـت رود، ۱۳۰۰میلیـون ریـال کانال کت سـفید، 
۱۰۰۰میلیـون ریـال کانـال قنـات سـفید مصـوب شـده ولـی تاکنـون اعتبـار 

تخصیـص نیافته اسـت.
• تجهیـز و نوسـازی اراضـی خسـرو شـیرین بـه مبلـغ ۱6 میلیـارد ریـال برای 
۵ کانـال و مبلـغ 6 میلیـارد ریـال بـرای ۳ کانـال در ایزدخواسـت می باشـد که 
مراحـل مطالعـه و طراحـی انجـام شـده و در شـرف برگـزاری مناقصـه و اجـرا 

می باشـد.

تسـطیح لیـزری: مبلـغ ۹82 میلیون ریال جهت تسـطیح اراضی به شهرسـتان 
اختصـاص داده شـده کـه در حـال برآورد جهـت اجرای مناقصه می باشـد.

فعالیت هـای اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی: اداره تولیدات گیاهی شهرسـتان 
در زمینه هـای محصـوالت زراعی و باغـی و گیاهان دارویی با رویکرد اسـتفاده 

بهینـه از منابـع آب و خاک توسـعه کشـت گلخانـه ای، ترویج گیاهـان دارویی، 
کنتـرل آفـات و بیماری هـا بـه روش بیولوژیـک بـا محوریـت تولیـد محصول 

سـالم فعالیـت می نماید.
شهرسـتان آبـاده بـه واسـطه برخـورداری از تنـوع اقلیمـی از تنـوع محصوالت 

زراعـی و باغـی برخـوردار می باشـد. 

اداره امور اراضی:
نظارت بر طرح های واگذاری:

نظارت بر طرحهای تبصره 4 ماده ۱ : 7 مورد 2/8۱6۵ هکتار
تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده : ۵۱ مورد ۱2/7۳۱7 هکتار

قلع و قمع تبصره 2 : ۱۳ مورد
قلع و قمع قطعی : 7 مورد

تعداد احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر : ۹ مورد
تعداد آرا بدوی : ۱4
تعداد آرا قطعی : 2 

طرح دعوی : ۱8 مورد
ماده 8 : ۱ 

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

 وضعیت اجرای ابیاری تحت فشار در چهارسال گذشته :

 یارانه دولت  نواری قطره ای آبیاری بارانی سال
1393 2/732 4/24 - 38000000000 
1394 4/690 7/57 - 40000000000 
1395 8/621 3/93 8/103 12000000000 
1396 3/699 7/112 4/104 54000000000 
 144000000000 2/208 1/288 7/2743 جمع

 
  

 محصوالت زراعی : مهمترین

 تن /میزان تولید محصول سطح زیرکشت/ هکتار نام محصول
 17871 13263 گندم
 16155 1722 جو

 78 54 ارزن
 2909 1386 لوبیا
 723 2578 نخود
 1062 555 عدس

 18193 514 چغندرقند
 289 57 شبدر
 12028 1937 یونجه

 

 محصوالت باغی:مهمترین 

 تن /میزان تولید محصول سطح زیرکشت /هکتار نام محصول
 1714 806/938 بادام
 550 494/251 گردو
 6701 15/748 انگور
 13832 05/1492 سیب
 1227 22/216 هلو

 4372 13/640 زردآلووقیسی
 32 6/10 آلبالو

 073/0 625/17 زعفران
 025/0 5/8 دارویی گیاهان
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 32 6/10 آلبالو

 073/0 625/17 زعفران
 025/0 5/8 دارویی گیاهان

 

 

 

 

 

 مکانیزاسیون :

 تعداد نوع ماشین آالت
 825 تراکتور

 9 کمباین
 4 کشت مستقیم

 47 بذرکار
 44 عمیق کار دیم

 16 ردیف کار
 5 فیدرمیکسر

 19 خاکورزحفاظتی
 21 اتوپالر

 1 پنوماتیک
 

 نایع کشاورزی:ص

 تعداد عنوان طرح ردیف
 1 تولید عرقیات گیاهی 1
 1 بندی عسلبسته  2
 1 بسته بندی قارچ 3
 1 سردخانه 4
 1 بسته بندی کشمش 5
 1 صنایع لبنی 6
 1 بسته بندی سبزی تروخشک 7
 1 تولیدکودهای آلی 8
 1 نوشیدنی گیاهی 9
 1 بسته بندی علوفه 10
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 فعالیتهای اداره بهبود تولیدات دامی:

 تعداد بهره بردار میزان تولید/تن تعداد نوع دام ردیف
 3900 241952 گوسفند و بز 1

 
 
 

880 
 660 14400 بزو بزغاله 2
 115 3712 گاو و گوساله اصیل 3
 440 4066 گاو و گوساله دورگ 4
 105 2278 گاو و گوساله بومی 5
 170 14400 68 مرغداری گوشتی 6
 25 187 11 پرورش ماهی 7
 367 220 40367 کندوعسل 8
 10 680 1 مرغ تخمگذار 9

 

 اداره امور اراضی:

 نظارت بر طرحهای واگذاری : 

 هکتار 8165/2مورد  7:  1ماده  4نظارت بر طرحهای تبصره 

 هکتار 7317/12مورد  51تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده : 

 مورد 13:  2قلع و قمع تبصره 

 مورد 7قلع و قمع قطعی : 

 مورد 9تعداد احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر : 

 14تعداد آرا بدوی : 

  2تعداد آرا قطعی : 

 مورد 18طرح دعوی : 

  1:  8ماده 

 

 

 

 

 

 

خالصه ای از فعالیتهای عمرانی صورت گرفته در سال گذشته در راستای 
  :شکسالی مقابله با بحران خ

 

 هکتار  1000اجرای آبیاری تحت فشار  -1
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۱ - اجرای آبیاری تحت فشار ۱۰۰۰ هکتار 
2 - اجرای عملیات تسطیح لیزری ۱6۰۰ هکتار 

۳ - اجرای عملیات خاکورز حفاظتی 2۵۰۰ هکتار 
4 - اجرای طرح انتقال آب با لوله ۳8 کیلومتر 

۵ - اجرای طرح انتقال آب با کانال سیمانی 4۵ کیلومتر 
6 - مرمت و الیروبی 2۰ رشته قنات 

7 - آبرسانی به باغات و دام ها 
8 - حفر و تجهیز چاه های اضطراری در شهرستان ۵ مورد 

۹ - تولید محصوالت سالم )ارگانیک( ۳ مورد گلخانه 
۱۰ - آموزش بهره برداران در زمینه های مختلف ۳۵۰۰ نفر روز

۱۱ - پیمایش اراضی در سطح 7۵ هزار هکتار در راستای طرح کاداستر

سند چشم انداز کشاورزی شهرستان:
توسـعه روش هـای نویـن آبیاری در مـزارع و باغـات در جهت مدیریـت تقاضا 
و بهـره وری آب کـه بـه گفته ریاسـت سـازمان مهمترین اولویت و اسـتراتژی 

سـازمان متبوع می باشـد.
توسـعه کشـت های گلخانـه ای به منظـور افزایـش تولید در واحدهـای کنترل 

شـونده و در راسـتای نیـل به اهداف سـازمانی
کاهـش سـطح کشـت محصـوالت بـا نیـاز آبـی بـاال از جملـه صیفی جـات با 

هـدف حفـظ منابـع آب موجود
افزایش سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک و تولید محصول سالم 

توسعه دامداری های صنعتی به منظور افزایش تولید در واحد سطح
تجهیز و نوسازی مرغداری های صنعتی

توسعه زنبورداری و پرورش شترمرغ، مرغ بومی و بلدرچین
گسـترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسـته بندی و احداث سـرخانه محصوالت 

کشاورزی
ارتقـاء بهـره وری نیـروی کارو سـرمایه در بخش هـای مختلـف کشـاورزی با 

آموزش هـای مـدون و برنامـه ریزی شـده 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی بخصوص زعفران و گل محمدی
جـذب سـرمایه گـذار در بخـش کشـاورزی و ایجـاد بسـتر الزم بـرای حضـور 

فعـال سـرمایه گـذاران در بخـش کشـاورزی شهرسـتان
کاشت محصوالت با ارزش افزوده باال 

ایجـاد شـهرک های گلخانه ای و مجتمع های دامی جهت اشـتغال در شهرسـتان 
با توجه به خشکسـالی و شـرایط اقلیمی 

 فعالیت اداره ترویج و آموزش کشاورزی:

 حجم فعالیت/نفرروز تعداد عناوین کارگاههای آموزشی
 318 6 سرمازدگی باغات

 235 5 تغذیه
 80 4 اصول احداث گلخانه
 96 4 مبارزه با سن مادری
 45 3 هرس درختان میوه
 80 2 پرورش زنبورعسل

 46 2 فراوری محصوالت کشاورزی
 80 4 مبارزه با علفهای هرز

 20 2 کالیبراسیون سمپاش ها
 78 2 تغذیه . معرفی نژادهای جدید  دام سبک

 141 4 هان داروییگیا
 118 3 محصول سالم

 32 2 احداث باغ در اراضی شیبدار
 54 4 کشت دانه های روغنی

 280 2 کشت زعفران
 30 1 بهداشت حرفه ای

 220 3 کارآفرینی و کسب و کار
 210 3 توسعه مشاغل خانگی

 188 2 بسته بندی و نگه داری موادغذایی
 64 1 دیابت

 18 2 خریدکیفی گندم
 32 4 سن غالت

 27 2 محصوالت کم آب بر و کشت گلرنگ
 100 4 مدیریت پسماند کشاورزی 
 60 3 مصرف بهینه آب کشاورزی

 26 1 هماهنگی کشت کلزا )مدرسه درمزرعه(
 26 2 کشت مکانیزه غالت

 60 2 پرورش قارچ
 64 2 تب کریمه کنگو 

 84 2 کشت سیب زمینی آفات و بیماریها 
 12 1 ن روستایی صنوق خرد زنا

 22 1 شناخت آفات و بیماریهای درختان میوه 
آشنایی با بیمه تامین اجتماعی روستاییان و 

 عشایر
1 30 

 56 2 مبارزه بیولوژیک 
 45 1 سالمت بانوان

 15 1 توانمندسازی صندوق زنان
 44 2 مبارزه با کرم اگروتیس به روش تله سطلی 

 45 1 ی زنانهمایش و نمایشگاه توانمندی ها
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

انتصاب مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی 
استان فارس 

غالمرضـا اژدری بـه عنـوان مدیرعامـل اتحادیه تعاون روسـتایی اسـتان فارس 
منصوب شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس، طــــی مصـــوبه 
هیـأت مدیـره غالمرضـا اژدری به عنـوان مدیرعامـل اتحادیه تعاون روسـتایی 
اسـتان فـارس منصـوب شـد و از زحمات مرتضـی موثقی مدیرعامل سـابق این 

اتحادیـه تقدیـر به عمـل آمد.

رئیس سازمان تعاون روستایی فارس بر برنامه 
محور بودن تشکل های بخش کشاورزی تأکید کرد 

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس : احـد بهجـت 
حقیقـی در نشسـت شـورای هماهنگـی روسـای ادارات در سـال ۹7 بـا اشـاره 
بـه شـرایط ویـژه کشـور در جنـگ اقتصـادی گفت : شـرایط حال حاضر بسـیار 
پیچیـده تـر از دوران 8 سـاله دفـاع مقـدس اسـت وبرنامـه ریزی تشـکل ها در 
سـال جدیـد اقدامی بـزرگ در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی و گـذر از ایـن بحران 

محسـوب می گـردد.
بهجـت حقیقـی با اشـاره به نزدیک بـودن فصل برداشـت گندم، ذخیره سـازی 
این محصول اسـتراتژیک را دراین شـرایط بسـیار مهم و اساسـی خواند و افزود: 
نیـاز اسـت بـه عنـوان کشـوری کـه همیشـه در خودکفایـی گندم حرفـی برای 

گفتن داشـتیم امسـال نیز سـیلوهای ذخیره سـازی، پر باشـد.

وی همچنیـن بـا توجـه بـه نزدیک بـودن به نـوروز و نیـاز مردم به میوه شـب 
عیـد بـر نظـارت دقیـق توزیـع میوه بـا کیفیت بین مـردم تأکیـد کرد .

شـایان ذکر اسـت در این جلسـه معاونین، روسـای ادارات سـتادی، سـازمان و 
مدیـران عامـل اتحادیه هـای اسـتانی حضور داشـتند

برگزاری کارگاه آموزشی صادرات و واردات 

کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا قوانیـن و مقـررات صـادرات و واردات در سـازمان 
تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس بـا حضـور کارکنـان، روسـای ادارات و مدیران 

عامـل شـرکت های تحـت پوشـش برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس، در راسـتای توسـعه 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی در ایـن کارگاه در مـورد نحوه تکمیـل و ارائه 
اظهـار نامـه گمرکـی، انعقـاد قـرارداد، ثبـت سـفارش کاال، قوانیـن و مقـررات 
صـادرات، مدیریـت تبلیغات و بسـته بندی محصـوالت توضیحاتـی ارائه گردید 

و در پایـان به سـواالت شـرکت کنندگان پاسـخ داده شـد.

جلسه شورای عشایر استان فارس برگزار شد 

سـومین جلسـه شـورای عشـایر اسـتان فارس با حضور اعضای این شـورا و به 
ریاسـت رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و منابع اسـتانداری فارس 

برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه ضمـن پـی گیـری مصوبـات قبـل ایـن شـورا مـواردی از جمله 
وضعیـت کـوچ بهـاره عشـایر فـارس، اقدامات انجام شـده در خصـوص حفظ و 
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

نگهـداری دام مولـد و اقدامـات نوآورانـه در دسـتور کار قـرار گرفت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی و منابع اسـتانداری فارس در سـومین جلسـه 
شـورای عشـایر اسـتان ابـراز امیدواری کـرد با توجه بـه بارندگی های مناسـب 
سـال جـاری عشـایر اسـتان فـارس براسـاس تقویـم کوچ بهـاره کـه از طرف 

اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان اعالم شـده اسـت کـوچ کنند. 
رحمانـی افـزود: بایسـتی ادارات و ارگان های درگیر در امر کوچ عشـایر از جمله 
نیـروی انتظامـی، هـالل احمـر پلیـس راه و ... تمام تـوان خود را بـه کار گیرند 

تـا ایـن کـوچ در زمان مقـرر و بـا کمترین چالش انجام شـود.
وی گفـت: شـورای عشـایری کـه در دولـت تدبیر و امید احیا شـد توانسـت در 
ایجـاد تعامـل و همـکاری میان دسـتگاه های اجرایـی در ارائه خدمـات بهتر به 

جامعـه غیرتمند عشـایر موثر باشـد.
توکلـی مشـاور اسـتاندار در حـوزه کشـاورزی نیـز در این جلسـه گفـت: هرچند 
برنامـه راهبـردی جامعـه عشـایر در افـق ۱4۰4 تدویـن شـده ولـی بـا توجـه 
بـه تغییـرات اقلیمـی و شـرایط کشـور مجـدداً در حـال بازنگـری هسـتیم کـه 

امیدواریـم تـا یـک مـاه اخیـر بـه پایان برسـد.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس نیـز در ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از 
همراهـی و همدلـی مدیـران دسـتگاه های اجرایـی گفـت: جلسـات شـورای 
عشـایری یکـی از ظرفیت هـای قانونـی جهت پی گیری مسـائل و مشـکالت 
جامعـه عشـایری اسـت کـه از ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد تاکنـون تنهـا در 
اسـتان فـارس بیـش از ۱486 مصوبـه در جهـت ارائـه خدمـات بهتـر و ارتقای 

وضعیـت معیشـت جامعه عشـایری داشـته اسـت. 
 بهرامـی در ادامـه افـزود: در سـال جـاری تا کنون در اسـتان فارس 4۹ جلسـه 
شـورای عشـایری تشـکیل کـه منجر بـه تصویـب 2۵8 مصوبـه در زمینه های 
مختلـف شـده اسـت کـه خوشـبختانه 7۰ درصـد ایـن مصوبـات اجرایی شـده 

است. 

تمامی دام های عشایر فارس بیمه می شوند
معـاون بیمـه دام، طیـور و آبزیـان صنـدوق بیمـه کشـاورزی کشـور گفـت: در 
قالـب تفاهـم نامـه سـه جانبـه ای کـه میان صنـدوق بیمه کشـاورزی کشـور، 
سـازمان امـور عشـایر ایـران و اتحادیه دامداران متحرک بسـته شـده در سـال 

آینـده همـه دام هـای عشـایر بـه صـورت فراگیـر بیمه خواهد شـد.
شمسـی زاده که در جلسـه هم اندیشـی بیمه فراگیر دام عشـایری که در سـالن 
جلسـات اداره کل امور عشـایر برگزار شـد، بـا تبیین دسـتورالعمل اجرایی طرح 
بیمـه فراگیـر دام عشـایر افـزود: در ایـن طـرح عشـایر می توانند بـا مراجعه به 
شـرکت های تعاونـی عشـایری بـه ازای پرداخت مبلـغ ۱2 هزار ریـال به ازای 

هـر راس، دام خـود را بـرای مدت یک سـال بیمـه نمایند. 
مدیـر امـور مالـی و سـرمایه انسـانی صنـدوق بیمـه کشـاورزی کشـور نیـز در 
ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه در حـال حاضر ایـن صنـدوق بالغ بـر ۱6۰ 
محصـول در زمینه هـای مختلـف را تحت پوشـش خـود قرار داده خاطر نشـان 
کـرد: سـادگی و اعتمـاد متقابـل دو رکـن اساسـی در اصول بیمه ای اسـت که 

در طـرح بیمـه فراگیـر دام عشـایر کامـاًل بـه ایـن موضوع توجه شـده اسـت.
وی افـزود: در ایـن طـرح مـوارد بیمـه ای بـه دو صـورت بیمـه پایـه و بیمـه 

تکمیلـی وجـود دارد و کامـاًل اختیـاری اسـت.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان ظرفیت هـا و 
ویژگی هـای جامعـه عشـایری ایـن اسـتان، گفـت: بیمـه در شـرایط سـخت و 
در صورتـی کـه مشـکلی بـرای دام های عشـایر به وجـود آیـد می تواند کمک 

خوبـی بـرای آنـان بـوده و در امنیـت شـغلی نقـش مهمی ایفـا کنـد.
بهرامی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در طـرح بیمـه فراگیـر دام عشـایر بسـتر الزم 
جهـت بیمـه دام عشـایر بـه صـورت آسـان و مطلـوب فراهـم شـده اسـت، از 

مدیـران عامـل شـرکت های تعاونـی عشـایری اسـتان در خواسـت نمـود تـا از 
ایـن فرصـت به دسـت آمـده جهت بهره منـدی عشـایر از این ظرفیت اسـتفاده 

. کنند
وی ابـراز امیـدواری کـرد: با اطالع رسـانی و پی گیری مسـتمر مدیـران عامل و 

همکاری عشـایر دامـدار بتوانیـم تمامی دام های عشـایر را بیمه کنیم.
در ادامـه ایـن جلسـه کارشناسـان و مسـئوالن صنـدوق بیمـه کشـاورزی بـه 

سـئواالت و ابهامـات ایـن طـرح پاسـخ گفتنـد.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه رئیـس و کارشناسـان صنـدوق بیمـه کشـاورزی 
اسـتان فـارس و همچنیـن رئیـس امـور تعاونی هـا و نظـام بهـره بـرداری و 
همچنیـن مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونی هـای عشـایر سـیار اسـتان و مدیـران 

عامـل شـرکت های تعاونـی عشـایری اسـتان نیـز حضـور داشـتند.
شـایان ذکر اسـت عشـایر اسـتان فارس با داشـتن بیـش از ۳ میلیـون راس دام 
سـبک و تولیـد سـالیانه 2۰ هزارتـن گوشـت قرمز سـهم مهمـی در تأمیـن نیاز 

پروتئینـی جامعـه دارند.

برگزاری جلسه پژوهشی موسسه رازی شعبه شیراز 
و دانشگاه های آزاد اسالمی مرودشت و زرقان 

سـلوکی نـژاد رئیـس پژوهـش دانشـگاه های آزاد اسالمی اسـتان فـارس بـه 
همـراه جمعـی از اعضـای هیـأت علمی دانشـگاه آزاد مرودشـت و زرقـان از 

موسسـه رازی شـعبه شـیراز بازدیـد کردنـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، این جلسـه در راسـتای 
توسـعه روابـط موسسـه و دانشـگاه و اجرایی نمـودن تفاهم نامـه همکاری  های 
علمـی و پژوهشـی میـان دو دسـتگاه، بـا حضـور رئیس پژوهـش دانشـگاه آزاد 
اسالمی اسـتان فـارس، رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز، معـاون پژوهشـی 
و مسـئول R&D موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز 

گردید.  برگـزار 
در ایـن جلسـه، ضمـن تأکیـد بـر لـزوم تحکیم و توسـعه روابـط فـی مابین، به 
بررسـی راه هـای بهبـود همکاری  هـا پرداختـه و انتظـارات متقابـل از یکدیگـر 
جهـت اسـتفاده بهینـه از ظرفیت  هـای دو طـرف مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

فت. گر
علی شـیرازی نژاد رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سرم سـازی رازی شـعبه 
شـیراز، ضمـن همـکاری متقابـل بیـن موسسـه رازی و دانشـگاه های مذکور و 
اسـتفاده از دانشـجویان توانمنـد، جهـت طرح هـای مشـترک و هدایـت پایـان 
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نامه های تحصیلی دانشـجویان، کارشناسـی ارشـد و دکتری برای حل مسـائل 
جامعـه و کارهـای تحقیقاتـی و جلسـات متعـدد بیـن طرفیـن اعـالم آمادگـی 

. نمود
فـارس،  اسالمی اسـتان  آزاد  دانشـگاه های  پژوهـش  رئیـس  نـژاد،  سـلوکی 
موسسـه رازی شـعبه شـیراز را در جنوب کشـور از نظـر علمی یونیـک خواندند 
بـرون  طرح هـای  در  شـیراز  شـعبه  در  موجـود  پتانسـیل  های  از  اسـتفاده  و 

دانشـگاهی را بـا ارزش خوانـد.
وی اظهـار داشـت: امیدواریـم بـا حضـور اعضـای هیـأت علمی دانشـگاه بـه 
منظـور شناسـایی مشـکالت و چالش های عملیاتـی و ارائـه راه کارهای عملی 

در قالـب پروژه هـای پژوهشـی طرفیـن بـه اهـداف عالیه برسـیم. 
در ادامـه هیأت دانشـگاه مذکـور از بخش های مختلف تحقیقاتی شـعبه شـیراز 
بازدیـد بـه عمـل آوردنـد و در جریان فعالیت هـا و برنامه های توسـعه واحدهای 

مختلف قـرار گرفتند.

گسترش همکاری های پژوهشی موسسه رازی 
شعبه شیراز و دامپزشکی فارس 

موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی و اداره کل دامپزشـکی استان 
فـارس، همکاری هـای خـود در حوزه پژوهـش و تحقیق را افزایـش می دهند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، نشسـت مشـترکی با 
حضـور شـیرازی نـژاد رئیـس موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، تهمتـن معـاون پژوهشـی موسسـه و یعقـوب مهنـدس مدیرکل 
دامپزشـکی اسـتان فـارس با محـور گسـترش همکاری های پژوهشـی بین دو 

مجموعـه بـه میزبانی موسسـه رازی شـعبه شـیراز برگزار شـد.
تهمتـن معـاون پژوهشـی موسسـه رازی در ایـن نشسـت، با اشـاره بـه ارتباط 
تنگاتنگ موسسـه و سـازمان دامپزشـکی، اظهارکرد: تعامل و ارتباطات مسـتمر 
دو مجموعـه بـه مـا کمـک می کنـد بـه اهـداف مشـترکی کـه در ارتبـاط بـا 

بیماری هـا در اسـتان و کشـور وجـود دارد، دسـت پیـدا کنیـم.
وی افـزود: رفـع مشـکالت و تاثیرگـذاری هـر چـه بهتـر خدمـات پژوهشـی 
مسـتلزم همـکاری سـازمان دامپزشـکی و موسسـه رازی بـا یکدیگـر اسـت و 
موسسـه رازی از گسـترش تعامالت مشـترک با سـازمان دامپزشـکی اسـتقبال 

می کنـد.
یعقـوب مهنـدس مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس نیز بـا تأکید بـر اهمیت 
موسسـه رازی، گفـت: ایـن مجموعـه نشـان داده بـه ویـژه در مواقـع بحـران 
نقـش اسـتراتژیکی بـه عهده دارد و از موسسـات مهم اسـتان فارس محسـوب 

می شـود.

جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی و 
دستگاه های وابسته سازمان جهاد کشاورزی استان 

فارس برگزار شد

جلسـه شـورای هماهنگی مدیران سـتادی دسـتگاه های وابسته سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس به میزبانی موسسـه تحقیقات، واکسـن و سـرم سازی 

رازی شـعبه شـیراز برگزار شد.
نشسـت،  ایـن  در  شـیراز  شـعبه  رازی  عمومی موسسـه  روابـط  گـزارش  بـه 
علـی شـیرازی نژاد رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز، ضمـن بیـان وظایـف 
و فعالیت هـای ایـن شـعبه، گزارشـی از طرح هـای تحقیقاتـی محققـان ایـن 

موسسـه در زمینـه بـه روز کـردن واکسـن در سـال جـاری، ارائـه کـرد.
در ابتـدای ایـن جلسـه، حجت االسـالم قائمی نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا ایـراد سـخنانی تـوکل به خـدا و ایمـان را 

عامـل رشـد و پیشـرفت در کارهـا دانسـت و بـر اهتمـام آن تأکیـد کرد.
در ادامه محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
از موسسـه تحقیقات واکسـن و سرم سـازی رازی شـعبه شـیراز به عنـوان نماد 
خودبـاوری یـاد کـرد و گفـت: ایـن موسسـه الگـوی سـایر مراکـز کشـاورزی 

اسـتان فارس اسـت. 
وی بـا قدردانـی از فعالیت هـای انجـام شـده در موسسـه رازی شـعبه شـیراز، 
آن را بـه عنـوان یکـی از نمادهـای خودبـاوری برشـمرد و افـزود: این موسسـه 

می توانـد الگـوی سـایر مراکز باشـد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

برگزاری گردهمایی ارزیابی عملکرد تحقیقاتی، 
آموزشی و ترویجی مراکز تحقیقات و
آموزش منطقه دو کشور در شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقات، آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس؛ نشسـت هم اندیشـی و تبادل نظـر رئیسـان مراکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی تابعه سـازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزی 
در خصـوص "بررسـی فعالیت هـا و ارزیابـی عملکـرد سـال ۱۳۹7" بـا حضـور 
خـاوازی معـاون وزیـر و رئیـس ایـن سـازمان، بـازرگان معـاون برنامـه ریـزی 
و امـور اقتصـادی، مویـدی معـاون آمـوزش و ترویـج، زارع معـاون پژوهـش و 
فنـاوری، محمـودی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع و مشـاوران سـازمان در 
سـالن کنفرانـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 

فـارس برگزار شـد.
در ایـن جلسـه روسـای مراکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
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و  چهارمحـال  بوشـهر،  فـارس،   ، اصفهـان  اسـتان های  شـامل  دو  منطقـه 
بختیـاری، هرمـزگان و کهکیلویـه و بویراحمـد در خصـوص تولیـد محصوالت 
و دسـت آوردهای رونمایـی شـده، طرح هـای شـاخص و اثرگـذار، انتقال دانش 
و فنـاوری بـه بهـره بـرداران، رویکردهـای تـازه در حـوزه آمـوزش و پژوهش، 
اسـتفاده از ظرفیـت همـکاری بـا بخـش خصوصـی و دانشـگاه ها، برنامه های 
آینـده، عملیـات عمرانی و نوسـازی زیرسـاخت های مرکز و سـایر فعالیت های 

مهـم واحدهـای تابعـه خود، گـزارش مبسـوطی را ارائـه نمودند.
در ادامـه حجت االسـالم والمسـلمین سـعیدیان مسـئول حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان بـا اشـاره بـه قرارگرفتـن مضجـع نورانـی احمـد بن موسـی 
علیـه السـالم در شـیراز و توصیـف جایگاه واالی ایـن حضرت، بر لزوم تأسـی 
از ائمـه معصـوم و بهره منـدی از فرصـت معنـوی ایـام مـاه رجـب تأکیـد و به 
دلیـل برپایی شایسـته مناسـبت های مذهبـی در مراکز تحقیقاتی اسـتان ها، از 

مسـئوالن فرهنگـی ایـن مراکز تشـکر و قدردانـی نمود.
سـپس خـاوازی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویـج 
رئیسـان، معاونـان و کارکنـان مراکـز تحقیقاتـی  از  بـا قدردانـی  کشـاورزی 
کشـاورزی در اسـتان ها، گردهمایی هـای مسـئوالن را بـرای همکاری هـای 

بیشـتر، ارزشـمند دانسـت.
 وی مـردم داری را یـک اصـل مهم از کارهای ریاسـت مرکـز تحقیقات عنوان 
داشـت و همچنیـن تعامـل با نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی، اسـتانداران 

و مسـئوالن محلـی را از کارهای مهم برشـمرد.
خـاوازی در رابطـه بـا کارهـای تحقیقاتـی، تهیـه اطلـس از ذخایـر اسـتان و 
برگـزاری روز مزرعـه را از اهـم فعالیت هـا برشـمرد و افـزود: پاسـخگویی بـه 
مکاتبـات اداری و توجـه خـاص بـه نامه های سـازمان های نظارتـی و مجلس 
شـورای اسـالمی را از وظایـف مراکـز تحقیقاتـی و دارای اولویت عنـوان نمود. 
وی بـا بیـان ایـن کـه هـر مرکـز تحقیقـات بـا توجه بـه محققـان بـا تجربه و 
ظرفیت هـای اسـتانی خـود می توانـد در حوزه هـای تحقیقـات و بـر روی یک 
موضـوع خـاص منبـع سـایر بخش هـا و یـا دانشـگاه ها باشـد، بحـث تجمیـع 
آزمایشـگاه ها کـه طـی چنـد سـال گذشـته در سـازمان تحقیقـات کشـاورزی 
مطـرح بـوده اسـت، آن را موضوعـی حسـاس و مهـم برشـمرد کـه بایـد بـا 
موضـوع کار تخصصـی و کارشناسـی دقیـق انجام شـود تـا فعالیـت تحقیقاتی 

دچـار رکود نشـود. 
خـاوازی تعامـل مراکـز تحقیقاتی بـر روی یک طرح خـاص را از کارهای خوب 
بـرای هماهنگـی بیـن مراکز منطقه ای برشـمرد و در پایان گفـت: از جمله این 
طرح هـا می تـوان بـه تحقیـق و تولیـد گیاهـان علوفـه ای و گیاهـان دارویـی 

اشـاره کرد. 
سـخنران بعـدی ایـن همایـش رئیس مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فارس طـی سـخنانی گردهمایی روسـای مراکـز منطقه 
دو را بـا هـدف ارائـه گزارش عملکـرد و بهره گیـری از رهنمودهای ریاسـت و 
معاونـان سـازمان تحقیقـات موفـق ارزیابـی کـرد و گفت: این نشسـت فرصت 
مناسـبی برای انتقـال تجربیات و بیـان دیدگاه های مراکز تحقیقاتی و آشـنایی 

هرچـه بیشـتر بـا فعالیت هـای مراکز منطقـه مربوطه می باشـد.

وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه تبادل نظر بین روسـای مراکز با روسـای سـازمان 
فعالیت هـای  پیشـبرد  در  قطعـا  دیدگاه هـا،  و  انتقـال مشـکالت  و  تحقیقـات 
مراکـز نقـش موثـری خواهـد داشـت، افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای مرکز 
تحقیقـات، ایـن مرکـز در حوزه هـای مختلـف از جملـه دام، زراعـت، باغبانی و 
دیگـر حوزه هـا فعالیـت زیـادی دارد کـه بنـا داریـم در نشسـت های آتی سـایر 

عملکردهـا را بـه نحـو بهتـری منعکـس نماییم.
زارع در بیـان ارائـه گـزارش عملکـرد مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فارس در سـال جاری به بیـان معرفی ارقام جدیـد گندم و 
جـو و پنبـه با نـام "حکمـت"، مبـارزه بیولوژیک با سـن گندم، طراحی و سـاخت 
دسـتگاه خـاک ورز کـج سـاق، تولیـد علوفـه هیدروپونیـک، جایگزینـی کنجاله 
کلـزا و دانـه تریتیکالـه در جیـره طیور اشـاره نمـود و در پایـان تهیه نقشـه پهنه 
بنـدی سـطوح زیر کشـت محصـوالت زراعـی و باغی بـه طریق سـنجش از راه 

دور را از جملـه دسـتاوردهای شـاخص ایـن مرکز در سـال جاری برشـمرد.
در پایـان بـا قدردانـی از فعالیت هـای یـک سـاله رئیسـان و معاونـان مراکـز 

تحقیقاتـی، لـوح تقدیـر از سـوی رئیـس سـازمان بـه آن هـا اعطـاء گردیـد.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

 افتتاح پروژه آبخیزداری سنگی مالتی 
شیب جدول شیراز 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری فـارس؛ معاون 
آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس بـا اعـالم ایـن خبـر، 
اعتبـارالزم بـرای انجـام عملیـات ایـن پـروژه را 8 میلیـارد و 2۳۰ میلیـون ریال 
عنـوان کـرد و گفـت: حوضـه آبخیـز علی آبـاد خوشـابلو) آینـه قری( روسـتای 
شـیب جـدول با مسـاحت 7 هـزار و 6۹2 هکتـار در 2۵ کیلومتـری جنوب غربی 
شـهر شـیراز قـرار گرفتـه کـه کلیـه روان آب هـای حاصـل از بارندگـی از ایـن 
طریـق وارد رودخانـه قره آقاج شـده و سـپس به حوضه آبخیز سـد کـوار منتهی 

می گـردد. 
علـی جواهـری در ادامـه مـردم محـوری را اولویـت اصلـی اجـرای فعالیت های 
آبخیـزداری برشـمرد و بـا اشـاره بـه اعتبارات تخصیـص یافته از محـل صندوق 
توسـعه ملـی جهـت اجـرای پروژه های آبخیـزداری در اسـتان افزود: امید اسـت 
نتایـج مثبـت ایـن فعالیت هـا بتوانـد عـالوه بر احیـاء و توسـعه پوشـش گیاهی 

عرصه هـای منابـع طبیعـی، در رونـق اقتصـادی ایـن مناطـق نیز موثر باشـد. 
سـپس معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس بـا اشـاره بـه تاثیر 
زیـاد طرح هـای آبخیـزداری در زندگـی مـردم گفت: الزم اسـت جوامـع محلی، 
مسـئوالن و دسـتگاه های ذی ربـط در رونـد اجـرای ایـن پروژه ها بـا مجموعه 
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منابـع طبیعـی همکاری و مسـاعدت الزم را داشـته باشـند.
سـید علـی نقـی طیـب لقمانی بـا تأکیـد برحضـور مـردم در اجـرای پروژه های 
اجرایـی افـزود: اثـرات و نتایـج مطلـوب ایـن طرح ها تنهـا با همـکاری و تعامل 

مـردم و سـازمان های مـردم نهـاد امـکان پذیر خواهـد بود .
وی در ادامـه خواسـتار نهادینـه کردن فرهنـگ منابع طبیعـی در برنامه ریزی ها 
و هماهنگی هـای درون و بـرون سـازمانی در بخش های مختلف اسـتان شـد و 
گفـت: مقولـه حفاظـت از منابـع طبیعی بایـد در سیاسـت های اجرایـی دولت به 
صـورت ثابـت گنجانیـده شـود. گفتنـی اسـت در هفته منابـع طبیعـی ۱۵ پروژه 
آبخیـزداری کـه عمدتـا از محـل اعتبارات صنـدوق توسـعه ملی تأمیـن اعتبار و 

سـاخته شـده بـود افتتاح و بـه بهره برداری رسـید .

رژه بزرگ خودرویي حافظین عرصه های منابع 
طبیعی فارس برگزار شد 

حفاظـت  یـگان  مامـوران  طبیعـی  منابـع  هفتـه  گرامی داشـت  بـا  هم زمـان 
عرصه هـای منابـع طبیعـي اسـتان تـوان و آمادگـی خـود را بـرای حفاظـت و 
صیانت از سـرمایه های ارزشـمند ملی اسـتان طی رژه ای هماهنگ و مشـترک 

در آخریـن روز از هفتـه منابـع طبیعـی بـه نمایـش گذاشـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعی فـارس؛ مراسـم رژه موتوری 
و خودرویـی یـگان حفاظـت از عرصه هـای طبیعـی اسـتان فـارس بـا شـعار 
محوری"منابـع طبیعـی، بزرگتریـن سـرمایه ملـی" بـا حضـور مدیـرکل منابـع 
طبیعـی فـارس، رئیـس اموراراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان، رئیـس 
پلیـس راهـور شـیراز، فرمانده یـگان حفاظت منابـع طبیعي فـارس و فرماندهان 
یـگان حفاظـت از منابـع طبیعـی شهرسـتان ها در بلـوار چمـران شـیراز برگـزار 
گردیـد. مهـرزاد بوسـتانی مدیر کل منابع طبیعي و آبخیزداري اسـتان در حاشـیه 
ایـن مراسـم گفـت: این رژه در راسـتای گرامی داشـت آخریـن روز از هفته منابع 
طبیعـی و بـه نمایـش گذاشـتن تـوان پایـش و حفاظـت از عرصه هـاي طبیعي 

اسـتان انجـام گرفته اسـت.
وی بـه نمایش گوشـه هایی از آخریـن تجهیزات و ادوات صیانـت از عرصه های 
ملـی اشـاره کـرد و افزود: آمادگـی و توانمنـدی نیروهای یگان حفاظـت از منابع 
طبیعـي بـرای مقابلـه بـا سـودجویان و متخلفان اراضـی ملی در راسـتای تحقق 
شـعار "منابع طبیعی، بزرگترین سـرمایه ملـی" از محورهای اصلـی برگزاری این 
رژه بـزرگ و هماهنـگ می باشـد. در ادامـه سـید حمیدرضـا میرقـادری معـاون 
برنامـه ریـزی، توسـعه مدیریـت و منابـع اداره کل منابـع طبیعـی فـارس ضمن 
قدردانـی از تـالش ایـن نیروهـا در صیانـت از عرصه هـای ملـی اسـتان گفـت: 
بزرگتریـن خدمـت مامـوران یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی، حفـظ و صیانـت از 
عرصه هـای طبیعـی و ارزشـمند اسـتان می باشـد کـه قطعـا ایـن امـر مرهـون 

تالش هـا و جانفشـانی های ایـن عزیـزان اسـت.

در آستانه فرارسیدن هفته منابع طبیعی:
دیدار مدیر و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری فارس با نماینده مقام معظم رهبری در 
استان فارس و امام جمعه شیراز

آیت اهلل دژکام:

در امر حفاظت از منابع طبیعی، باید به توانمندسازی و 
نیازهای مردم نیز توجه شود

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری فـارس؛ دیدار 
صمیمانـه آیـت اهلل، دژکام نماینـده مقـام معظم رهبری در اسـتان فـارس و امام 

جمعـه شـیراز بـا مدیـر کل منابع طبیعـی فارس و مدیـران این مجموعـه برگزار 
. شد

بنـا بر این گزارش، این نشسـت مشـترک بـا حضور آیـت اهلل دژکام نماینده ولی 
فقیه در اسـتان و امام جمعه شـیراز، مدیر کل منابع طبیعی فارس، مسـئول دفتر 
نمایندگـی ولـی فقیـه در این اداره کل، معاونان، روسـای سـتادی و کارشناسـان 

آن اداره کل در محل سـالن جلسـات دفتر امام جمعه شـیراز برگزار شـد.
آیـت اهلل دژکام در ایـن دیـدار با اشـاره بـه اهمیت و ضرورت حفاظـت از انفال و 
اراضـی ملـی گفت: موضـوع منابع طبیعی و محیط زیسـت یکـی از دغدغه های 
اساسـی جامعه می باشـد کـه حفـظ و انتقال این میـراث گران بها به نسـل های 

بعـدی از جملـه وظایف شـرعی و قانونی مـا خواهد بود.
وی بـا بیـان ایـن کـه انجـام برخـی اقدامـات در حـوزه منابـع طبیعـی و محیط 
زیسـت موجـب آزردگـی و آسـیب های جـدی بـه ایـن عرصه هـا شـده اسـت، 
افـزود: بـه نظـر می رسـد مجموعـه فعالیت هـای صـورت گرفتـه بـرای مقابلـه 
بـا ایـن تهدیـدات کافـی نیسـت و بایـد برنامه هـای مـدون و دقیق تـری برای 

حفاظـت و حراسـت از ایـن عرصه هـا تدویـن نمـود.
امـام جمعـه شـیراز همچنیـن بـا اشـاره بـه افزایـش روز افـزون جمعیت اسـتان 
و نیـاز مبـرم جامعـه در اسـتفاده از ایـن منابـع بر لـزوم برنامه ریـزی و مدیریت 
دقیـق در جهـت اسـتفاده معیشـتی مـردم بویـژه بهـره بـرداران ایـن عرصه هـا 
تأکیـد و بیـان نمـود: مقابلـه قضایـی و حقوقی با متجـاوزان و متصرفـان اراضی 
ملـی تنهـا راه حفاظـت از ایـن اراضی نیسـت و می بایسـت در این راسـتا برنامه 
ریزی هـای منسـجم تـری صـورت پذیـرد و بـا تـالش جهـادی و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای خـوب اسـتان در حـوزه زیسـت محیطـی می تـوان عرصه هـای 

طبیعـی اسـتان را از چالش هـای پیـش رو نجـات داد. 
آیـت الـه دژکام ضمـن قدردانـی از فعالیت هـای ثمربخـش و تاثیـر گـذار منابع 
طبیعـی اسـتان در حفاظـت از انفـال و بیـت المـال، برتوجـه بیـش از پیـش 
مسـئوالن ایـن مجموعه در جهت شناسـایی نیازهـای بهره بـرداران عرصه ها و 
مقابلـه بـا تصرفات سـود جویـان اراضی ملی تأکیـد کرد و اظهار نمود: متاسـفانه 
تخریـب جنگل هـا در سـال های گذشـته در حـد وسـیعی اتفـاق افتاده  اسـت که 
ایـن امـر منجـر بـه نابـودی بسـیاری از جنگل هـا و درختان چندین سـاله شـده 
اسـت کـه پاسـداری و نگه داشـت درختـان موجـود و بقایـای این گنـج گرانبها 

نیازمند توجه بیشـتر مسـئوالن اسـت.
در ادامـه بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس هـدف از این 
مراسـم های  برگـزاری  خصـوص  در  الزم  هماهنگی هـای  ایجـاد  را  نشسـت 
مختلـف در ایـام هفتـه منابـع طبیعـی و ایجـاد ارتباطـات سـازنده بـا علمـا و 
روحانیـون اسـتان عنـوان کـرد و گفت : بـا کمـک روحانیون می تـوان مدیریت 
بهتـری در جهـت هدایـت مردم به سـمت حراسـت از عرصه هـای منابع طبیعی 
انجـام داد. وی بـا بیـان ایـن که جنگل های زاگرسـی در فارس یکـی از منحصر 
بـه  فردتریـن نـوع جنگل هـا در کشوراسـت کـه نقـش به سـزایی در تأمیـن نیاز 
آبـی اسـتان و تغذیـه سـفره های آب زیـر زمینـی دارنـد اشـاره کـرد و افـزود: 
فـارس از جملـه اسـتان هایی اسـت کـه دارای کمتریـن میـزان آلودگـی در بین 
کالن شـهرها را دارد و این مسـئله به واسـطه وجود جنگل ها و پوشـش گیاهی 

متراکـم در عرصه هـای طبیعـی می باشـد.
بوسـتانی بـه وجـود جنگل هـای زاگرسـی در ایـن اسـتان کـه هماننـد دیـوار 
محکـم زیسـت محیطـی بین اسـتان و دیگـر مناطق آلوده کشـور حائل شـده و 
نجـات بخش مردم اسـتان اسـت اشـاره کـرد و ابراز نمـود: تأمین نیـاز آبی بیش 
از ۹۵ درصـد از فعالیت هـای کشـاورزی از طریـق جنگل هـا و پوشـش های 

گیاهـی در ارتفاعـات اسـتان صـورت می پذیرد.
مدیـرکل منابـع طبیعـی اسـتان فارس با اشـاره به اجـرای فعالیت هـای مختلف 
آبخیـزداری و آبخـوان داری بـه صـورت بیولوژیـک، بیومکانیـک و سـازه ای در 
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نقـاط مختلـف اسـتان، تصریـح کـرد: حفاظـت از آب و خـاک از اولویت هـای 
اساسـی و مهـم اداره کل منابـع طبیعی اسـتان اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـه اهمیـت مشـارکت مـردم در حفاظـت از منابـع طبیعی و 
تحقـق شـعار "منابـع طبیعـی بـا مـردم برای مـردم" اشـاره کـرد و بیـان نمود: 
خوشـبختانه در چنـد سـال اخیـر موفقیت هـای چشـم گیری در راسـتای احیـاء 
و توسـعه عرصه هـای طبیعـی حاصل شـده اسـت کـه مشـارکت مـردم در امر 
اطفـاء و پیش گیـری از آتـش سـوزی مراتـع و جنگل هـای اسـتان قابـل تقدیر 

می باشـد.
بوسـتانی از طـرح بـذرکاری بـه عنـوان یکـی از موفق تریـن طرح هـای منابـع 
طبیعـی یـاد کـرد و افـزود: تاکنون بالغ بـر دو هـزار هکتار از عرصه هـای منابع 
طبیعـی اسـتان بـا مشـارکت مـردم بـذرکاری و احیـاء و همچنیـن جـذب 4۰ 
میلیـارد تومـان اعتبـار از محـل صنـدوق توسـعه ملی بـرای اجـرای طرح های 
آبخیـزداری، اخـذ دو میلیـون هکتـار سـند تـک بـرگ بـرای اراضـی ملـی از 
جملـه فعالیت هـای مهـم در راسـتای حفاظـت، احیاء و توسـعه پوشـش گیاهی 

می باشـد. 
در پایـان حجت االسـالم یـار محمـودی مسـئول دفتـر نمایندگی ولـی فقیه در 
اداره کل منابـع طبیعـی فـارس در ایـن جلسـه با اشـاره به اهمیت و حساسـیت 
حفاظـت و صیانـت از انفـال گفـت: همـه ما بایـد در صیانـت و حفاظـت از این 
امانـت الهـی بـه درسـتی انجـام وظیفـه نماییـم تـا عملکـرد مناسـب مـا برای 

آینـدگان الگو باشـد. 
وی بـا تأکیـد بـر نهادینـه کـردن فرهنگ حفاظـت از منابـع طبیعی بـه معارف 
ویـژه  بـه  گروه هـا  و  اقشـار  همـه  بایـد  کـرد:  تصریـح  جامعـه،  عمومـی در 
تریبون هـای ائمـه جماعـات و اماکـن مذهبـی از هـر فرصتی بـرای تحقق این 

امـر اسـتفاده نمایند.

در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی
افتتاح سه پروژه بزرگ آبخیزداری با حضور معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فارس؛ سـه 
پـروژه بـزرگ آبخیـزداری از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی بـا حضور 
و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر  اسـتانداری،  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
آبخیـزداری فـارس، فرمانـدار شهرسـتان کازرون، معـاون آبخیـزداری، مدیـران 
شهرسـتانی، کارشناسـان منابـع طبیعـی اسـتان و جمعـی از مسـئوالن محلـی 

شـد. افتتاح 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس با اشـاره به این موضـوع که ین 
طرح هـا شـامل سـه بند بـزرگ سـنگی مالتی در حوزه های گاوکشـک دشـت 
بـرم )تنـگ حنـا( شهرسـتان کازرون، حـوزه سـد دلواری ایـن شهرسـتان و نیز 
پـروژه سـنگی مالتـی شـیب جدول شـیراز می باشـد، گفـت: اعتبـار الزم برای 
اجـرای عملیـات حوزه هـای آبخیـز شهرسـتان کازرون یـازده میلیـارد و 26۵ 
میلیـون ریـال می باشـد کـه حجم آب ذخیره شـده در پشـت این بندهـا، در هر 

بـار آبگیـری ۱2۰ هـزار متر مکعب اسـت.
 بوسـتانی بـا بیـان ایـن کـه بـه دلیـل خشکسـالی های پـی در پی، مشـکالتی 
نظیـر افت شـدید سـفره های آب زیر زمینـی و بدنبال آن کمبود آب آشـامیدنی 
و کشـاورزی در روسـتاهای پاییـن دسـت حوزه ایجاد کـرده بود، اظهار داشـت: 
خوشـبختانه بـا انجـام عملیـات آبخیـزداری در حـوزه آبخیـز دشـت بـرم و زیر 
حـوزه شـهری این شهرسـتان براسـاس گفته هـای مـردم و بهره بـرداران طی 
4 مرحلـه آبگیـری در فصـل پاییز و زمسـتان سـال جـاری، سـطح آب برخی از 

چاه هـای کشـاورزی زیردسـت بیـن ۱۰ تـا ۱۵ متـر افزایش یافته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مسـاحت 2۵ هـزار و ۵۰۰ هکتـاری حـوزه آبخیـز دشـت برم 

و نُـه هـزار و 2۰۰ هکتـاری حـوزه آبخیـز شـهری کازرون ابـراز نمـود: کنتـرل 
سـیالب حوزه های سـد دلـواری و دشـت برم، تغذیـه مصنوعی سـفره های آب 
۱26 حلقه چاه کشـاورزی و شـرب شـهری و روسـتایی و نیز بهره مندی سـطح 
اراضـی باغـی زیردسـت ایـن حوزه هـا به مسـاحت یـک هـزار و 6۰۰ هکتار از 

مهم تریـن اهـداف اجرایـی این پروژه هاسـت. 
بوسـتانی در پایـان گفت: حفاظت آب و خاک، جلوگیری از فرسـایش و اسـتفاده 
بهینـه از روان آبهـا، کنتـرل سـیل و رسـوب، تقویـت و توسـعه پوشـش گیاهی، 
حفاظـت از گونه هـای جنگلـی در معرض خطر، ایجاد اشـتغال و احیاء چشـمه ها 
و قنـوات از مهم تریـن اهـداف مـورد نظـر در اجـرای فعالیت های آبخیـزداری و 

آبخوان داری در اسـتان اسـت. 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

ایجاد 500 فرصت شغلي براي فارغ التحصیالن 
کشاورزی در فارس

رئیس سـازمان نظام مهندسـي کشـاورزي 
ایجـاد ۵۰۰  بـه  و منابـع طبیعـي فـارس 
فرصت شـغلي بـراي اعضاي این سـازمان 
در اسـتان از ابتداي امسـال تاکنون اشـاره 

. د کر
حسـین رئیسی شـنبه چهارم اسـفند ماه در 
جمـع خبرنـگاران گفت: در راسـتاي صدور 
مجوزهـا بالـغ بـر دو هـزار و 4۰۰ فرصـت 
بـراي  گذشـته  سـال  چهـار  شـغلي طـي 
اعضاي عضو سـازمان فراهم شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام 

مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي فارس، حسـین رئیسـي شـنبه 4 اسـفند 
در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان ایـن کـه بخـش کشـاورزي ۱2 درصـد از سـهم 
تولیـد ناخالـص داخلـي، ۱8 درصـد از اشـتغال و حـدود ۱۵ درصـد صـادرات 
غیرنفتـي کشـور را بـه خـود اختصـاص داده، گفـت: ارتقـاي کمـي و کیفـي 
تولیـدات کشـاورزي و منابـع طبیعـي کشـور، ارتقـاي سـطح دانش و گسـترش 
فناوري هـاي نویـن و حفـظ پایـداري محیط زیسـت و منابع پایه تجدید شـونده 
از مهم تریـن مقوالتـي بوده که در دسـتیابي به توسـعه پایدار بخش کشـاورزي 

نقش اساسـي داشـته اسـت.
وي با اشـاره به تاریخچه و جایگاه سـازمان نظام مهندسـي کشـاورزي و منابع 
طبیعي فارس بیان کرد: این سـازمان از سـال 8۱ اولین جلسـه رسـمي شـوراي 

مرکزي را تشـکیل داد و امروز ۱6 هزار عضو حقیقي در سـطح اسـتان دارد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي فارس کـه معتقد 
اسـت سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي هدایـت کننـده و 
آمـوزش دهنـده کارشناسـان و فارغ التحصیالن دانشـگاهي اسـت، افـزود: طي 
سـال هاي اخیـر در راسـتاي مهارت محوري اعضـا، 2۰ هزار نفـر روز دوره ملي 

آموزشـي برگزار شـده اسـت .
رئیسـي صـدور مجـوز و پروانـه فعالیـت، رتبه بنـدي و پروانـه اشـتغال اعضـاي 
حقیقـي و حقوقـي سـازمان، ایجـاد فرصت هـاي شـغلي بـراي اعضـا، انعقـاد 
تفاهـم نامـه در زمینه استانداردسـازي محصـوالت کشـاورزي و پي گیري بیمه 
تامیـن اجتماعـي بـراي مهندسـین کشـاورزي را از مهم تریـن اقدامـات انجـام 

شـده توسـط ایـن سـازمان در سـال هاي اخیـر عنـوان کرد.



79 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  46 - اسفــــند 1397 و فـــروردین ماه 1398

وي بـا اشـاره بـه صـدور دو هـزار و ۵۰۰ پروانـه اشـتغال و دو هـزار و ۱۰۰ 
پروانـه رتبـه بنـدي حقیقـي و حقوقـي توسـط ایـن سـازمان طـي سـال هاي 
اخیـر، خاطرنشـان کـرد: از ابتداي امسـال تاکنون 42۰ پروانه اشـتغال حقیقي و 

حقوقـي و ۱۱۰ پروانـه صالحیـت رتبـه بنـدي اعضـا صادر شـده اسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي فـارس همچنین 
اسـتفاده از ظرفیـت کارشناسـان متخصـص و مجـرب براي طراحي و اسـتفاده 
از روش هـاي نویـن آبیـاري را از مهمتریـن راه کارهاي خروج از بحران شـرایط 

فعلي کشـاورزي ذکـر کرد.
رئیسـي بـاز بینـي الگوهـاي کشـت در سراسـر کشـور، توسـعه کشـت هاي 
محصـوالت  استانداردسـازي  دارویـي،  گیاهـان  کشـت  توسـعه  گلخانـه اي 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  آفـت کـش،  فروشـندگان  سـاماندهي  کشـاورزي، 
کلینیک  هـاي گیاهپزشـکي و انجـام آزمایـش توسـط آزمایشـگاه هاي همـکار 

برشـمرد. راه کارهـا  دیگـر  از  را 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي فـارس همچنین 
مفهـوم خالقیـت،  را  مهندسـي  مهنـدس،  روز  رسـیدن  فـرا  تبریـک  ضمـن 
آفرینـش، سـاختن، پایـداري و پویایي راهي دانسـت که بشـر به اتـکاي دانش، 

بـراي توسـعه و تکامـل در پیـش گرفت.
 

بوروکراسی، راه توسعه کشت گلخانه ای در فارس 
را سد کرده است

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـي کشـاورزي و منابع طبیعي 
فـارس حسـین رئیسـی، شـنبه در نشسـت خبـری در شـیراز افزود: سـطح زیر 
کشـت گلخانـه در فـارس، ظـرف چهـار سـال گذشـته بیـش از چهـار برابـر 

افزایـش یافتـه یعنـی از ۱2۵ هکتـار بـه نزدیـک ۵۰۰ هکتار رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه به هدف گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی فارس مبنی 
بر توسـعه کشـت های گلخانه ای، باید سـاالنه حداقل یک هزار هکتار سـطح 

زیر کشـت گلخانه در این اسـتان ایجاد شـود.
صـدور  اسـت  ضـروری  هـدف  ایـن  تحقـق  بـرای  داشـت:  اظهـار  رئیسـی 
مجوزهـای گلخانـه و اسـتفاده از ظرفیت های کارشناسـان بخـش خصوصی به 
عنوان مسـئوالن فنی و مشـاوران، با شـتاب بیشـتری در دسـتور کار قرار گیرد 
و بوروکراسـی های اداری در زمینـه صـدور مجوز گلخانه از پیش روی سـازمان 

نظام مهندسـی کشـاورزی برداشـته شود.
وی بیـان کـرد: هم اینـک در مواردی صـدور برخی مجوزهای احـداث گلخانه 

از بعضـی اداره هـای فـارس حـدود 6ماه به طـول می انجامد.
او گفـت: تغییـر سـطوح زیـر کشـت از روش سـنتی بـه گلخانـه نبایـد تغییـر 
کاربـری محسـوب شـود در صورتی که در حـال حاضر اینگونه نیسـت و همین 
موضـوع باعـث هـدر رفت زمان بـرای تغییر کاربـری و صـدور مجوزهای الزم 

برای سـاخت گلخانه شـده اسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان داشـت: هم 
اکنـون اخـذ اسـتعالم های مـورد نیـاز از اداره هـای ذی ربـط بـرای صـدور 
مجـوز احـداث گلخانـه، چهـار مـورد و بـرای احداث مراکـز پـرورش دام، طیور 

و شـیالت 6 مـورد اسـت.
وی، در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: قانون تاسـیس سـازمان نظام 
مهندسـی کشـاورزی در تیرمـاه ۱۳8۰بـه وزارت جهاد کشـاورزی ارجاع شـد و 

ایـن نهـاد در مـرداد مـاه سـال ۱۳8۱ فعالیـت خود را آغـاز کرد.
رئیسـی افـزود: ایـن سـازمان با دارا بـودن افزون بـر 24۰ هزار عضو در کشـور 
و نزدیـک بـه ۱6 هـزار عضو حقیقی در اسـتان فـارس در زمینه نیروی انسـانی 

در بخـش کشـاورزی از ظرفیت هـای باالیی برخوردار اسـت.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فارس ادامه داد: در چارچوب 

فعالیت هـای مهـارت محوری، بیـش از2۰ هزار نفر روز، دوره آموزشـی در مدت 
فعالیت این سـازمان در این اسـتان و 2 هزار و ۱۰۰ نفر روز در سـال ۹7 برگزار 
شـده اسـت. رئیسـی بیـان کـرد: همچنیـن بـا هـدف اجـرای اصـل 44 قانـون 
اساسـی و بـرون سـپاری یکسـری از فعالیت هـا در حوزه کشـاورزی، از اواسـط 
سـال ۱۳۹4 واگـذاری کلیـه صـدور مجوزهـای دام، طیـور، شـیالت، گلخانـه و 
واحدهـای گیـاه پزشـکی بـه سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فارس 
واگـذار شـده اسـت. او افـزود: بـا همیـن رویکـرد از سـال ۹4 تا کنون از سـوی 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی ایـن اسـتان افـزون بـر پنـج هـزار و 7۰۰ 

مجـوز در حوزه هـای مختلف کشـاورزی صادر شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: همچنیـن در مـدت مـورد اشـاره، بیـش از 2 هـزار و ۵۰۰ پروانه 
اشـتغال و 2 هـزار و ۱۰۰ پروانـه رتبـه بنـدی حقیقـی و حقوقـی از سـوی ایـن 
سـازمان در فـارس صـادر شـده کـه از ایـن تعـداد 42۰ پروانـه اشـتغال حقیقی 
و حقوقـی و ۱۱۰ پروانـه صالحیـت رتبـه بنـدی اعضا در سـال ۹7 انجام شـده 
اسـت. رئیسـی بیـان کـرد: در مـدت یـاد شـده )چهـار سـال گذشـته( در قالـب 
اجـرای صـدور مجوزهـا بیـش از 2 هـزار و 4۰۰ فرصـت شـغلی بـرای اعضای 
ایـن سـازمان ایجـاد شـده که از ایـن میزان، نزدیـک به ۵۰۰ فرصت شـغلی آن 

در سـال ۹7 بوده اسـت.

 برگزاری جلسه شورای هماهنگی اداره کل 
دامپزشکی استان فارس 

جلسـه شـورای هماهنگـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، با حضـور مدیر 
کل، معاونین و روسـای ادارات سـتادی و شهرسـتان ها در محل سالن کنفرانس 

ایـن اداره کل برگزار شـد.
یعقـوب  فـارس،  اسـتان  دامپزشـکی  روابـط عمومـی اداره کل  گـزارش  بـه 
مهنـدس مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ضمـن تبریک میـالد فرخنده 
و بـا سـعادت اسـوه تمـام عیـار مـکارم و قلـه رفیـع فضائـل صدیقـه کبـری، 
حضـرت فاطمـه زهـرا )سـالم اهلل علیهـا(، هفتـه بزرگداشـت مقـام زن و روز 

گرامی داشـت. را  مـادر 
مدیـر کل دامپزشـکی فـارس گفـت: بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع حمل و 
نقـل دام در سـطح کشـور حمـل دام هـا بـه مقصـد کشـتارگاه های دام و یـا 
پرواربندی هـا تنهـا بـا نصـب پالک هـای هویتـی بـر روی دام ها مجـاز بوده و 
نیـاز اسـت دامـداران بـرای جابجایـی دام هـا از این پالک هـا و با اخـذ گواهی 
حمـل بهداشـتی- قرنطینـه ای از طریق ادارات دامپزشـکی شهرسـتان ها اقدام 

. کنند
مهنـدس بیـان کـرد: عشـایر جهـت انتقـال دام ها بایـد با ارائـه معرفـی نامه از 
امـور عشـایر جهـت اخذ گواهی حمل بهداشـتی به اداره دامپزشـکی شهرسـتان 

نمایند. مراجعـه  مربوطه 
وی تأکیـد نمـود: دام هـای فاقد پـالک و فاقد گواهـی حمل که توسـط نیروی 
انتظامی بـه عنـوان دام غیـر مجـاز شـناخته شـده، برابـر ضوابـط بـه مراجـع 

قضایـی معرفـی می شـود.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس در پایان اظهار داشـت: طبـق برنامه ریزی 
انجـام شـده طـرح تشـدید کنترل و نظـارت بهداشـتی دامپزشـکی ویـژه نوروز 
در مراکـز توزیـع و عرضـه فرآورده هـای خـام دامی برابـر سـنوات گذشـته اجرا 

می گـردد.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع
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در بخش 2 گفته شد : 
دنیـای زن بـا دنیـای مـرد بـه کلـی متفـاوت اسـت و بـا ذکـر بعضـی از تفاوت ها 
بـه ایـن نکته کـه تفاوت هـا عامل ایجـاد هیجـان وتکامل هسـتند اشـاره کردیم.

موفقیت در ازدواج : 
انتخاب همسـر مناسـب برای ازدواج برای رسـیدن به زندگی زناشـویی سـعادتمند 
بسـیار مهـم اسـت. اگـر آگاهانـه وعاقالنـه انتخـاب کنیـد، زندگـی تـان راحـت و 
رضایـت بخـش می شـود، امـا اگـر اشـتباه کنیـد، ممکـن اسـت ازدواجتـان بـه 
شکسـت بینجامـد و بـرای شـما و فرزندانتـان، رنـج و سـختی بـه همـراه بیـاورد.

آشـفتگی در واحـد خانـواده کـه اسـاس جامعـه را تشـکیل می دهـد، سـبب بخش 
عظیمـی از ناراحتی هایـی اسـت کـه امـروزه در بیشـتر جوامع وجـود دارد. 

ازدواجـی موفـق اسـت که همسـرتان به اندازه ی شـما بـرای موفقیـت در زندگی 
تـالش کنـد وا زهمـه مهمتـر شـما را دوسـت بـدارد و به رشـد و تعالـی و افزایش 
حرمـت نفـس تـان کمک کنـد. وقتی کسـی را بـا این مشـخصات پیـدا می کنید، 
رویـای تجربـه کـردن عشـق عمیـق و موفقیـت کامـل، در دسـترس شـما قـرار 
می گیـرد کـه بـه خودتـان بسـتگی دارد کـه خـود را بشناسـید، دوسـت بداریـد و 

شـناخت و اطالعـات کاملـی در مـورد همسـرتان کسـب کنید.
دوست داشتن خود: 

برخـی افـراد عالقـه ندارنـد از عشـق بـه خود و دوسـت داشـتن خود حـرف بزنند، 
زیرا طوری تربیت شـده اند که دوسـت داشـتن خود را خودپسـندی و خود محوری 
می پندارنـد، امـا تـا زمانـی کـه نتوانیـم خودمـان را دوسـت بداریـم، نمی توانیم از 
آنچـه خـود داریـم به دیگـران بدهیـم. اگر نتوانیـم برای خـود ارزش قائل شـویم، 
چگونـه می توانیـم انتظـار داشـته باشـیم که دیگـران برای مـا ارزش قائل شـوند. 
کیسـی و وانسـبورگ درباره ارزش و اهمیت دوسـت داشـتن خود می گویند: کسـی 
در میـان مـا نیسـت کـه به عشـق نیاز نداشـته باشـد. مـا این عشـق را بیشـتر در 
اطرافیـان و بسـتگان خـود جسـتجو می کنیـم، اما این جسـتجویی بی پایان اسـت 
مگـر آن کـه بیاموزیـم خودمـان را دوسـت بداریـم. عشـق بـه خویشـتن، زمانـی 

متجلـی می شـود کـه ارزش خود را بشناسـیم. 
ازدواج بر اساس دوست داشتن: 

ازدواج تنهـا یـک رابطـه اقتصادی، روانشناسـی یا جنسـی نیسـت، بلکـه رابطه ی 
عمیـق اسـت کـه عمـری میـان زن و مـرد جریـان دارد و هـدف از آن، باید کامل 
شـدن ابعـاد مختلف وجـودی مرد و زن باشـد. پیمانی که فعالیت انسـان را در تمام 

زمینه هـا تغییـر می دهـد و او را بـه تکامل می رسـاند.
ازدواج، پرهیجـان، مقـدس، پرشـور، ظریـف، اسـرار آمیز و سرشـار از لذت اسـت و 

همـه ی ایـن مـوارد از خصوصیـات ازدواج بر پایه ی دوسـت داشـتن اسـت.
دوسـت داشـتن و وفاداری در ازدواج سـبب می شـود زن و شـوهر عشـق و محبت 
خداونـدی را بهتـر دریابند. دوسـت داشـتن می توانـد نیروی محرکـه ازدواج موفق 
باشـد و آن را از حیـات و تندرسـتی آکنـده کنـد و می تواند محیطی ایجـاد کند که 
زندگـی کـردن در آن حتی با وجود مسـائل دشـوار و گرفتاری ها، ارزشـمند باشـد.

ازدواج موفـق بـر پایـه ی تفکـرات خیالـی و اندیشـه های غیر واقعی و احساسـات 
عاشـقانه بنـا نمی شـود، رشـد و بالندگـی ازدواج باهمـکاری حقیقـی و همدلـی 

صمیمانـه در زندگـی روزمـره حاصـل می شـود.
تصویر سازی ذهنی )تکنیکی برای یافتن شریک آرمانی زندگی(: 

هـر فـردی برای ازدواج، از شـخصیت مطلوب خود تصویری در ذهن دارد و بیشـتر 
افـراد ایـن تصویـررا به ضمیـر ناخـوآگاه می برنـد و بسـیار قدرتمند هسـتند و مارا 
بـه سـوی افـراد ویـژ ه ای جلـب می کنند که مشـخصات آن هـا از قبل بـه ضمیر 

ناخـودآگاه مـا داده شـده اسـت. رایانـه ذهـن ما هر کسـی را کـه با تصاویـر ذهنی 
مـا هـم خوانـی نداشـته باشـد رد می کنـد و ما را بـه ردیابـی و جسـتجوی معدود 

کسـانی کـه با ایـن تصاویر ذهنـی همخوانی داشـته باشـند رهنمون می سـازد.
اما این تصاویر چگونه شکل می گیرند. 

سه نظریه وجود دارد : 
۱- شـخصیت کامـل مـورد نظـر ما فردی اسـت که بـا ویژگی های والـد از جنس 

مخالف مـا هم خوانی بیشـتر دارد.
بـه طـور معمـول بیشـتر پسـرها در مقطعـی بـه شـخصیت مادرشـان عالقمنـد 
می کننـد. اسـتقبال  پدرشـان  بـا خصوصیـات  ازمردهایـی  دخترهـا  و  می شـوند 

2- نیازهـای بـرآورده نشـده دوران کودکـی از والـد جنـس مخالـف روی انتخـاب 
همسـر تاثیـر می گـذارد. براسـاس ایـن نظریـه هرکس منتظر همسـری می شـود 

کـه ایـن نیازهای بـرآورده نشـده را ارضـاء کند.
۳- هـر کودکـی تحت تاثیر اشـخاص بی شـماری قـرار می گیرد و هریـک از این 
افـراد بـه شـکل گیـری تصویر همسـر مطلـوب در او کمـک می کند. پـدر و مادر، 
بسـتگان، آمـوزگاران و بسـیاری از اشـخاص کیفیـات و ویژگی هایـی داشـتند که 
شـما را جذب کردند و بخشـی از تصور ذهنی شـما را درباره همسـر واجد شـرایط 

شـکل داده است 

8 ویژگی شخصیتی همسر خوب :
بیشـتر کسـانی که در انتخاب همسـر با مشـکل مواجه می شـوند به دنبال ویژگی های 

شـخصی هسـتند در حالی که باید به دنبال ویژگی های شـخصیتی باشـند .
بسـیاری از افـراد تنهـا براسـاس یـک یـا دو ویژگی جالب وبـا نادیده گرفتن سـایر 
خصلت هـا دسـت بـه انتخـاب همسـر می زننـد. بـرای مثال شـوخ طبعی، عاشـق 
طبیعـت بـودن، متدیـن بودن، زیبـا بودن، صـادق بـودن، متمول بـودن و محبوب 
بـودن و غیـره. هریـک از ایـن ویژگی هـا می توانـد لـذت بخـش باشـد امـا در 
خوشـبختی شـما نقـش تعییـن کننـده ای ندارد. شـما بایـد به شـخصیت، منش و 
رفتـار شـخص دقـت کنیـد. رفتـار و منـش یـک شـخص تعییـن می کنـد که آن 
فـرد بـا خـودش، شـما و در نهایت بـا فرزندانتـان چگونه رفتـار خواهد کـرد. منش 

و رفتـار، زیربنـا و اسـاس هر رابطه ی سـالم اسـت.
هشـت ویژگـی بنیـادی را که باید در شـخصیت همسـر خـود به دنبالش باشـید به 
عنـوان ویژگی هـای اصلـی و اساسـی کـه واحدهای سـاختمانی یک شـخصیت و 
منـش خوب محسـوب می شـوند. ویژگی های شـخصیتی که می بایسـت در شـما 

وهمسـر آینده تان وجود داشـته باشـد عبارت اسـت از : 
۳- صداقت  2- دوست داشتن خود   ۱- خود بودن 

4- اعتمـاد بـه نفـس بـاال ۵- پختگـی و مسـئولیت پذیـری 6- بازبـودن روحی و 
احساسـی 7- تعهـد بـه رشـد شـخصیتی 8- نگـرش مثبت بـه زندگی 

در بخش های بعدی به طور مفصل درباره این ویژگی ها بحث خواهد شد. 
ادامه دارد 

نکته: دل نگران آن مباش که چه چیزی از پیوند برایت حاصل 
می شود، بیندیش که تو چه چیزی به آن پیوند می افزایی. )لئو بوسکالیا(

نخست از خانواده آغاز کن
بخش سوم

نرجس سبحانیان 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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مرکبـات یکـي از محصول هـاي مهم باغباني کشـور بـوده، که در سـال هاي اخیر به 
دلیـل وجـود برخـي از بیماري هاي ویروسـی و شـبه ویروسـي )قابل انتقال بـا پیوند( 
دچـار کاهـش رشـد، عملکـرد و خسـارت بـه باغداران کشـور شـده اسـت. لـذا مهم 
تریـن گام در باغـداري اصولـي و مدرن مرکبات تامین نهال سـالم اسـت. برای تعداد 
معـدودی از بیماری هـای گیاهـی، هیـچ نـوع روش درمانـی بـه جـز اسـتفاده از مواد 
تکثیـری سـالم )نهـال، قلمه، پاجـوش،...( وجـود ندارد، جالب اسـت کـه همین گروه 
از بیماری هـا در اکثـر مواقـع حتـی فاقـد عالئـم بیماری هسـتند، ولـی کلیدی ترین 
نقـش را در کاهـش بهـره اقتصـادی باغ هـای میـوه بـر عهـده داشـته و بـه عنـوان 
مهمتریـن عوامـل زوال و نابـودی باغ هـا به ویـژه در باغبانی سـنتی مطرح هسـتند.
بـا توجـه بـه روش ازدیـاد و آلودگـی شـدید مناطـق مرکبـات خیـز شـمال و جنـوب 
کشـور بـه ایـن بیماری هـا، متاسـفانه بایـد اذعـان داشـت کـه اکثـر باغ هـای جدید 
مرکبـات بـا نهال هـای آلـوده بـه ویـروس احـداث می شـوند و ایـن در حالی اسـت 
کـه احـداث بـاغ مرکبـات یک سـرمایه گـذاری بلنـد مدت محسـوب می شـود و هر 

باغـداری حداقـل حـدود 4۰ سـال قصـد بهـره بـرداری تجاری از بـاغ خـود را دارد.
احـداث یـک بـاغ خوب و نگـه داری آن نیـاز به سـرمایه، کار و زحمـت قابل توجهی 
دارد. در یـک محصـول یکسـاله اگـر آلودگـی یا مشـکلی پیش آید سـرمایه یکسـاله 
زارع از بیـن مـی رود، امـا در احـداث یـک باغ اگـر مطالعـه صحیحی صـورت نگیرد 
و موفقیتـی حاصـل نشـود، سـال ها تـالش زحمت و سـرمایه هنگفتـی از بین خواهد 

رفت. 
روش غالـب در گذشـته بـرای گریـز از آلودگـی بـه بیماری هـای ویروسـی و شـبه 
ویروسـی مرکبـات، انتخـاب نهال های نوسـالر از ارقـام چند جنین بود. حسـن روش 
مذکـور بـر ایـن پایه اسـتوار اسـت کـه اکثریـت ویروس هـای مرکبات طـی مراحل 
جنیـن زایـی حـذف شـده و انتقـال نمی یابنـد و گیاهـان نوسـالر که بـا روش جنین 
زایـی غیر جنسـی تولید می شـوند همـان خصوصیات گیاهـان مادری را دارا هسـتند.

تنهـا محدودیـت کاربـرد ایـن روش، طوالنـی بـودن دوره نونهالـی در نهال هـای 
نوسـالر حاصلـه می باشـد. یکـی دیگـر از روش هـای تولیـد گیاهان مرکبـات عاری 

نونهالـی  از ویـروس، گرمـا درمانـی می باشـد کـه گیاهـان حاصلـه، خصوصیـات 
ندارنـد. امـا ایـن روش بـرای حـذف برخی از انـواع بیماری های شـبه ویروسـی مثل 
اگزوکورتیـس و زایلوپوروسـیس موثـره نبـوده اسـت. بنابراین بایسـتی روشـی به کار 
گرفتـه شـود کـه هـم بیماری هـای ویروسـی و شـبه ویروسـی را حـذف کنـد و هم 
خاصیـت نونهالـی را بـه همراه نداشـته باشـد، بدین منظـور اولین بار در سـال ۱۹72 
موراشـیگ و همـکاران روشـی جهـت تکثیـر درختـان عـاری از ویـروس و شـبیه به 
اصـل ابـداع کردنـد که مشـکل نونهالی را نداشـت و گیاهـان حاصله خیلـی زود وارد 
فـاز بلـوغ می شـوند. ایـن روش همـان تکنولـوژی تهیه پیونـدک از نوک شاخسـاره 

)Shoot-tip Grafting( اسـت.
روش  ریزپیونـدي شـامل بریـدن نـوک شـاخه بـه ویـژه قسـمت مریسـتمی جوانة 
انتهایـی و پیونـد آن روي پایـه، کـه هـم در شـرایط درون شیشـه و هـم در شـرایط 
آزاد امـکان پذیـر اسـت. بـا کمـک ایـن روش بیماری هـای تریسـتزا، اگزوکورتیس، 
بـا  تولیـدی  تقریبـًا ۱۰۰ درصـد گیاهـان  و  آسـان حـذف شـده  اسـتابورن خیلـی 
روش)STG( عـاری از بیماری هـا هسـتند. گسـتردگی و دامنـه عمل ایـن تکنیک در 
تولیـد گیاهـان سـالم در حـدی اسـت که امـروزه بـه عنوان یـک روش قابـل اعتماد 
بـه صـورت عملـی و کاربـردی در مراکـز بـزرگ تولید مرکبـات جهان بـه کار گرفته 
می شـود. البتـه بایسـتی بدیـن نکته نیز توجـه نمود که ریشـه کنی و امحـاء درختان 
آلـوده نیـز بایسـتی به طـور همزمان انجام شـود، تا عالوه بـر در اختیار داشـتن منابع 
مـادری سـالم، محیـط سـالمی نیز داشـته و بـا افزایش عملکـرد و کیفیـت محصول، 
گام موثرتـری در خـود کفایـی کشـور عزیزمـان در تولیـد نهـال سـالم و عـاری از 

بیماری برداشـته شـود. 
در صـورت جایگزینـی ریـز پیونـدی بـه جـای روش هـای مرسـوم ازدیـاد مرکبـات، 

تحولـی اساسـی در تولیـد محصـوالت مختلـف ایـن خانـواده ایجـاد خواهـد شـد.
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مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسـاني، را شناسـایي، انتخاب، جذب، تربیت و پرورش ونگهداشـت 

منابـع انسـاني به منظـور نیل به اهداف سـازمان تعریف کـرده اند.
 

مدیریت استراتژی منابع انسانی: 
مفهـوم مدیریـت اسـتراتژیک منابـع انسـاني به عنـوان رونـدی کـه می تواند بین 
عملیـات منابـع انسـاني و اهـداف اسـتراتژیک سـازمانها ارتباط ایجاد کند شـناخته 

می شـود. فرآینـدی کـه می توانـد عملکـرد و یـا اقدامـات را بهبود بخشـد.
اسـتراتژی مدیریـت منابـع انسـانی به دنبـال ایجاد حداکثـر هماهنگـی و همراهی 

میان کارکنان و سـازمان اسـت.
اسـتراتژی ها در بـر گیرنـده طیـف کاملـی از اهـداف و فعالیت های منابع انسـانی 
هسـتند و بـه ویـژه طـوری طراحـی می گـردد کـه بـا محیـط موجـود هماهنگ و 
سـازگار باشـند و هـم باعـث تقویـت خود بشـوند و هم باعث توسـعه محیـط خود. 

برنامه ریزی منابع انسانی: 
برنامـه ریـزي منابـع انسـانی فراینـدي اسـت کـه بـه وسـیله آن سـازمان معیـن 

مي کنـد کـه بـراي نیـل به اهـداف خود بـه چه تعـداد کارمنـد، با چـه تخصص و 
مهارت هایـي بـراي چـه مشـاغلي و در چـه زمانـي نیـاز دارد.

• هـدف از برنامـه ریـزي منابـع انسـاني، تامین، اسـتخدام و حفظ کارکناني اسـت 
کـه بقا و توسـعه سـازمان به وجـود آن ها بسـتگي دارد. 

• تعیین موجودي منابع انساني سازمان
• مطالعه و بررسي استراتژی ها و اهداف آتي سازمان

• برآورد نیاز سازمان به منابع انساني )تقاضا با توجه به اهداف آتي(
• برآورد عرضه منابع انساني

• تعیین سیاست هاي پرسنلي بر اساس عرضه و تقاضاي منابع انساني
مدیران در سازمان ها نقش های زیر را برای توسعه منابع انسانی دارند:

• نقش مدیران در تدوین استراتژی و برنامه های منابع انسانی
• نقش مدیران در آموزش ومربیگری کارکنان

• نقش مدیران در افزایش انگیزه کارکنان
• نقش مدیران در مشارکت پذیری کارکنان

• رفتار مدیران به عنوان الگو
• نقش مدیران در طراحی ساختار سازمانی واحد و شرح شغل ها

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

مدیریـــت
ــابع  منـــ
ــانی انســ
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اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

1- مقدمه :
واکنش هـای  از  پویـا کـه حاصـل مجموعـه ای  و  متحـول  پیکرهـای طبیعـی، 
فیزیکـی، شـیمیایی و زیسـتی اسـت و متأثـر از آب، اقلیـم و موجـودات زنـده در 
طـی زمـان بـر روی پوسـته زمیـن یـا سـنگ مـادر بـه وجـود می آیـد را خـاک 
می نامنـد. کارکردهـای گسـترده خـاک برپایـه خدمـات زیسـت بوم شـامل چرخه 
عناصـر غذایـی، زیسـتگاه موجـودات خاکـی، تنظیم غذا، منبـع داروئـی و ژنتیکی، 
پایـه ای برای زیسـتگاه های انسـانی، تأمین مصالح سـاختمانی، میـراث فرهنگی، 
تأمیـن غذا،سـوخت و چـوب، ذخیـره کربن، تصفیـه آب و کاهش آلودگـی و تنظیم 

اسـت. اقلیم 
منابـع خـاک هـر کشـور عـالوه بـر ایـن کـه بسـتر اصلـی کشـاورزی، تولیـد 
محصـوالت غذایـی، جنـگل و مرتع و فضاهای سـبز هسـتند، از اهمیـت زیادی در 
توزیـع، ذخیـره و حفاظـت کمی و کیفـی آب، حفاظت محیط زیسـت و فعالیت های 
عمرانـی، صنعتـی و اقتصـادی برخوردارنـد. متأسـفانه در بسـیاری از نقـاط جهـان 
و به ویـژه در کشـور مـا در ۱۰۰ سـال گذشـته ایـن سـرمایه بـا ارزش خـدادادی 
مـورد بی مهـری و غفلـت واقـع شـده و از ایـن بابـت خسـارت های زیـادی را بـه 
جامعـه تحمیـل نمـوده اسـت. هم اکنـون زنگ هـای خطر زیـادی به صـدا درآمده 
کـه بـروز ریزگردهـا و طوفان هـای شـن، سـیل های مخـرب، رسـوبات رودخانه ها 
و مخـازن، کاهـش حاصل خیـزی و شـوری اراضـی، نابـودی، تخریـب و تبدیـل 
اراضـی کشـاورزی، تهدیـد بهداشـت و سـالمت جامعه و سـایر حـوادث روزافزون 

می باشـند.  آن  از  گوشـه هایی  زیسـت محیطی، 
در سـال های اخیـر وقتـی تـداوم خشکسـالی، افزایـش ریزگردهـا، تغییـر کاربری 
اراضـی کشـاورزی و تبدیـل آن بـه شـهرک های صنعتـی و خانه هـای مسـکونی 
وضعیـت را بـه شـرایط بحرانـی و نگـران کننـده تبدیـل کـرده و کاهـش حاصـل 
خیـزی زمین هـای کشـاورزی را کاهـش داد برخـی انسـان های فکـور جامعـه به 
فکـر افتادنـد تـا چـاره اندیشـی کننـد تـا اهمیت صیانـت از خـاک به شـدت مورد 
توجـه قـرار گیـرد. تخریـب خـاک بایـد در جامعـه ترویـج گردد تـا ایـن تهدید به 

اطـالع همگان برسـد.
در حـال حاضـر مهم تریـن چالش هـای خـاک در ایـران شـامل ۵ عامـل؛ تغییـر 
کاربـری اراضـی، شـوری خـاک، پاییـن بودن مـواد آلی خـاک، فرسـایش خاک و 
تخلیـه بنیـه غذایـی خاک هـا می باشـد. با اشـاره به این کـه روش های نامناسـب 
بهـره بـرداری می توانـد خـاک را از چرخـه تولیـد و همچنیـن از نظر انتفـاع خارج 
گردانـد و ایـن سـرمایه ملـی را بـه تباهـی بکشـاند، بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی و 
موقعیـت جغرافیایـی و طبیعـی کشـور و در راسـتای تحقـق اهـداف توسـعه پایدار؛ 
حفاظـت، اصـالح، بهسـازی منابـع خـاک و نقـش بـی بدیـل خـاک در عرصـه 
تولیـدات کشـاورزی و تأمیـن مـواد غذایـی، در ابتدای امـر موضـوع تدوین الیحه 
قانـون جامـع خـاک بـه عنـوان یکـی از برنامه هـای مهـم و بـا اولویت بایـد مورد 

توجـه قـرار گرفت.
7۰ اسـتاد دانشـگاه و محقـق مشـکالت خـاک را بررسـی کـرده و در تنظیم قانون 
جامـع خـاک مشـارکت کـرده انـد تـا ایـن قانـون تصویـب شـود. بـا پی گیـری 

حاصل خیـزی خـاک، از آلودگـی، فرسـایش و تخریـب خـاک جلوگیـری کـرده 
و بـا مدیریـت خـاک زمینـه جهشـی قابـل توجـه در مسـیر صیانـت از خـاک 
ایجـاد می گـردد. نظـر بـه جامعیـت الیحـه حفاظـت از خـاک کـه در برگیرنـده 
جنبه هـای گوناگـون ماننـد بنیان هـای حقوقـی، ناظر بر نحـوه اسـتفاده، مدیریت 
و بهره بـرداری مطلـوب از منابـع خـاک همچنیـن مبانـی حقوقـی جلوگیـری از 
تغییـرات نامناسـب کاربـری مبتنـی بر ارتقـاء بهـره وری در اسـتفاده از منابع خاک 
و تبییـن الزامـات اجرایـی اسـت بـا متـن قانـون پیش گیـری از آلودگـی خاک که 
در گذشـته مراحـل تصویـب آن در کمیسـیون زیربنایـی دولت طی شـده بود ادغام 

و مـورد تاییـد قـرار گرفت.
سـرانجام نمایندگان در نشسـت علنی مجلس شـورای اسـالمی در جریان بررسـی 
کلیـات الیحـه حفاظـت از خاک بـا ۱6۱ رأی موافق، ۱6 رأی مخالـف و یک رأی 
ممتنـع از مجمـوع 2۱۹ نماینـده حاضـر در جلسـه با کلیـات آن موافقـت کردند.اما 
قانـون جامـع خـاک از ابتـدای مطرح شـدن تاکنون بیش از ۱2 سـال اسـت که در 
انتظـار تصویـب مجلس شـورای اسـالمی قرار گرفت و امید اسـت بعـد از تصویب 
آن بتـوان بـا مدیریـت بهینه خاک از افزایش ریزگردها و فرسـایش وشـوری خاک 
جلوگیـری نمـود. انتظـار مـی رود بـا تبدیـل الیحـه حفاظـت از خـاک بـه قانـون 
بسـتری فراهـم شـود تـا در بحـث حفاظـت و بهـره بـرداری خردمندانـه از منابـع 

خـاک بسـیار مناسـب تـر و جامع تر از گذشـته عمـل گردد.

2 - فرسایش؛ منظری از تخریب خاک
بـا توجـه بـه اهمیـت خـاک در تأمیـن غـذای مـردم و آثـار زیسـت بـوم آن مانند 
خـوراک و دارو، محافظـت از تنـوع زیسـتی،چرخه کربـن و گرمایش هـوا، توجه به 
حفـظ آن در برابـر فرسـایش و آلودگـی بایـد در اولویت قـرار گیرد. بـه وجود آمدن 
هـر سـانتی متر مربع خاک بیش از ۳۰۰ سـال و تا ۱۰ هزار سـال زمـان الزم دارد، 
بنابـر ایـن حفـظ ایـن منبـع ارزشـمند توسـط مراجـع بیـن المللـی برای پاسـخ به 

غـذای جمعیـت در حـال افزایش دنیـا، مورد تأکیـد همگان قـرار دارد.
اختـالف ارتفـاع فـالت ایـران از خلیـج فـارس تـا دریای خـزر در فصـول مختلف 
دارای درجـه حـرارت بیـن ۳۰ تـا بیـش از ۵۰ درجه سـانتیگراد اسـت. بـا توجه به 
ایـن تغییـرات، حـدود 72 درصـد اقلیـم ایران را خشـک و نیمه خشـک بـا بیش از 
۵2 درصـد خاک هـای جـوان و یـا خاک هـای مخصوص مناطق خشـک تشـکیل 
در  انحصـاری  طـور  بـه  حاصل خیـز  خاک هـای  شـرایطی  چنیـن  در  می دهـد. 
حاشـیه شـمالی رشـته کوه هـای البرز و دشـت های سـاحلی دریـای خزر بـا اقلیم 
مرطـوب و نیمـه مرطـوب قـرار دارند که مسـاحت آن هـا از ۳ درصد مسـاحت کل 
کشـور تجـاوز نمی کنـد بدیـن ترتیب کشـور ایران با مسـاحت حـدود ۱6۵ میلیون 
هکتـار در یـک اقلیم خشـک و نیمه خشـک واقع شـده و از لحاظ کیفـی و کمی با 

محدودیت هـای شـدید منابـع پایـه خاک مواجه اسـت.
حدود ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشـور اگر آب باشـد، قابلیت توسـعه کشـاورزی 
را دارد، ولـی بـه دلیـل محدودیـت منابـع آبی چنین ظرفیتـی وجود نـدارد. در حال 
حاضـر اراضـی در چرخـه تولیـد کشـور حـدود ۱8.۵ میلیـون هکتـار اسـت، کـه از 

آشنایی با قانون جامع

حفاظت از خاک
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ایـن میـزان حـدود 8 میلیـون هکتـار آن آبی و بسـته بـه شـرایط آب و هوایی 6.۳ 
میلیـون هکتـار )حـدود 6 تـا ۱۰ میلیـون هکتـار( آن دیـم و 4.2 میلیـون هکتـار 
آیـش اسـت؛ بنابرایـن از حـدود ۳2 میلیـون هکتـار اراضـی قابل کشـت بـه دلیل 
محدودیـت منابـع آب نمی تـوان اسـتفاده کـرد. از ایـن 8 میلیـون هکتـار اراضـی 
آبـی تنهـا ۱.2 میلیـون هکتار آن فاقـد محدودیت و باقـی آن ) 6.8 میلیون هکتار(
نیـز شـامل محدودیت هایی چون شـوری، قلیایی بـودن، زه دار بـودن، توپوگرافی، 
متراکـم یـا سـنگ دار بـودن و عمـق خـاک اسـت و در واقـع فقـط ۱.۳ درصـد 
مجمـوع اراضـی در کالس یـک قـرار می گیـرد. بنابرایـن ایـران اگـر چـه کشـور 
وسـیع و پهنـاوری اسـت ولـی از نظـر منابع خـاک حاصل خیـز، کشـور ثروتمندی 

محسـوب نمی شـود.
بـه اسـتناد منابع علمی و پژوهشـی، میزان فرسـایش در کشـور باالسـت، که دلیل 
آن نیـز شـرایط اقلیمـی، شـرایط بارندگـی و رعایـت نشـدن برخـی اصـول فنـی 
است.متوسـط فرسـایش خـاک در ایـران سـاالنه حـدود ۱6 تـن در هکتـار و در 
دنیـا متوسـط فرسـایش حـدود 6 تن در هکتـار گزارش شـده اسـت.بنابراین میزان 
فرسـایش خـاک در ایـران نسـبت به متوسـط دنیا خیلی باالسـت و موجـب تخلیه 
عناصـر غذایـی خـاک می شـود و خـاک زراعـی را دچـار مشـکل می کنـد ایـن 
فرسـایش فقـط در اراضـی زراعـی و باغـی اتفـاق نیفتـاده و جنگل هـا، تپه هـا، 
مراتـع، دامنه هـا، کوه هـا را نیـز در بـر می گیـرد. انتقـال خـاک توسـط انسـان و 
عوامـل طبیعـی شـرایط مزارع و باغـات را نامطلـوب می کند، همچنین ایـن انتقال 

باعـث رسـوب در آب راه هـا، سـدها و بنـادر می شـود کـه بـه زیان کشـور اسـت.
فرسـایش خـاک کشـور در سـال ۵۵، حـدود یـک میلیـارد تن بـود که ایـن میزان 
در حـال حاضـر بـه بیـش از 4 برابـر آمـار جهانـی می رسـد و در حـال حاضر 4۰۰ 
هـزار هکتـار خـاک در معـرض نابـودی است.فرسـایش خـاک در جهان حـدود دو 
میلیـارد تـن گزارش شـده و بـه ازای هر تن فرسـایش خاک برای نمونـه 28 دالر 
بـه کشـور آمریکا خسـارت وارد می شـود که مجمـوع ارزش آن حـدود ۵6 میلیارد 

دالر می باشـد. 
در دهه هـای اخیـر فرسـایش و آلودگـی خـاک، بـه یکـی از تهدیدهـای زیسـت 
محیطـی کشـور تبدیـل شـده کـه منجـر بـه از دسـت رفتـن خـاک، آب و عناصر 
غذایـی موجـود در خـاک شـده اسـت. بـر اسـاس یـک بررسـی کـه در مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس انجـام شـده، سـالیانه 2 میلیـارد مترمکعب فرسـایش خاک 
در کشـور رخ می دهـد کـه ایـن رقـم 7.6 درصـد فرسـایش کل خـاک جهـان را 
شـامل می شـود امـا بـر مبنـای همین ارقـام، فرسـایش خـاک در ایران سـه برابر 

سیاست.  آ
عـالوه بـر آن، سـالیانه در جنگل هـای شـمال کشـور ۱۵ تـا 2۵ تـن در هکتـار 
فرسـایش خـاک وجـود دارد، در حالـی کـه متوسـط جهانـی آن 2.۵ تـن در هکتار 
اسـت ضمـن آنکـه میـزان سـرانه جنگل هـا در ایـران 2 دهـم هکتـار بـرآورد 
می شـود امـا ایـن شـاخص در جهان هشـت دهـم هکتار اسـت. اهمیـت حفاظت 
از خـاک از آنجایـی روشـن تـر می شـود کـه بدانیـم ایـران از نظـر توسـعه بیابان 
در رتبـه پنـج کشـور نخسـت جهان اسـت کـه روزانـه 4۰ هکتـار اراضـی جنگلی 
تخریـب و بـه بیابـان تبدیل می شـود؛ فرسـایش خاک در کشـور ما سـالیانه ۱6.۵ 
تـن در هکتار محاسـبه می شـود. در مجمـوع ۳2.۵ میلیون هکتار از اراضی کشـور 
را بیابان هـا تشـکیل می دهـد و ۱۰۰ میلیـون هکتـار از اراضـی کشـور بـه دلیـل 
شـرایط طبیعـی و سـازندهای زمیـن شناسـی و قـرار گرفتـن در کمربنـد خشـک 

جهانـی مسـتعد بیابان زایـی اسـت. 
امروزه عوامل انسـانی در توسـعه بیابان در اکوسیسـتم های خشـک و نیمه خشـک 
کـه ناپایـداری از ویژگی هـای اصلـی ایـن مناطق اسـت، نقـش تشـدیدکننده دارد 
و سـهم ایـن عوامـل در رونـد تخریب سـرزمین بـه خوبی نمایان اسـت. براسـاس 
نقشـه های موجـود 8۵ میلیـون هکتـار از اراضی کشـور را مراتع تشـکیل می دهد 
کـه کاهـش هـر میلی متـر بارندگـی باعث افـت تولیـد در مراتـع می شـود زیرا با 

کاهـش بارندگی هـا گیاهـان یکسـاله نابـود می شـوند. اکنـون مراتـع درجـه سـه 
کـه بخـش عمـده اراضـی کشـور را تشـکیل می دهنـد، در معـرض بیابـان شـدن 

قـرار دارند. 

3 - حکمرانی خاک 
سـازمان های بین المللی مانند فائو )سـازمان خواربار و کشـاورزی ( به کشـورهای 
عضـو تأکیـد دارنـد که بـه منابع خاکشـان توجـه کنند بـه طوریکه از سـال 2۰۱2 
برنامـه ای بـا عنـوان )) مشـارکت جهانـی خـاک (( دردنیا آغاز شـده کـه تمام این 
نگرش هـا تأکیـدی بـر ایـن اسـت کـه هرچـه زودتـر بایـد درکشـور شـاهد توجه 
بیشـتر بـه ایـن مقولـه و اجـرای عملی قانون خـاک و تصویـب دسـتورالعمل های 

مربـوط بـه آن بود.
برنامـه مشـارکت جهانـی خـاک توسـط FAO در سـال GSP( 2۰۱2( پاسـخی به 
چالش هـای پیـش رو اسـت هـدف اصلـی ایـن برنامـه اصـالح حکمرانـی منابـع 
محـدود خـاک سـیاره در راسـتای تضمیـن خـاک سـالم و زاینـده بـرای جهانـی 
ایمـن از نظـر غـذا همـگام با تقویـت دیگر خدمـات بوم شـناختی خـاک از طریق 
برقـراری همکاری هـای نزدیـک بـرای مشـخص کـردن مشـکالت اصلـی منابع 
خـاک و تسـهیل در جمـع آوری اطالعـات منابـع خـاک و به اشـتراک گـذاری آن 
در چارچـوب سـاز و کارهـای مختلـف در مقیـاس جهانـی اسـت. حکمرانـی خاک 
در واقـع یافتـن الگـو و ترکیـب جدیـدی از همـکاری سـه بخـش زیر می باشـد : 
۱- دولـت: تسـهیل کننـده فعالیتهـای عمومـی در فراهـم سـازی محیطـی بـرای 

توسـعه پایـدار بـه منظـور ثبـات و توسـعه عدالـت اجتماعـی در جامعـه 
 2- جامعـه مدنـی: مدافع حقـوق شـهروندی درتقویت مشـارکت مردمی به منظور 

اثرگـذاری بر سیاسـت گذاری های عمومی 
۳- بخـش خصوصـی: عامـل تولیـد در تقویـت سـرمایه گـذاری در رشـد تولیـد 
ناخالـص ملـی بـه منظـور افزایش درآمـد سـرانه و پویایی اقتصـاد و بـازار و ایجاد 

نسـبی  رفاه 
حکمرانـی خـاک: مجموعـه سیاسـت ها، راهبردهـا و فرآیندهـای تصمیـم سـازی 
دولت مـردان ملـی و محلـی در ارتبـاط بـا خـاک اسـت.حکمرانی خـاک نیازمنـد 
همـکاری بیـن المللـی و ملـی بین دولت هـا، مقامـات محلی، صنایع و شـهروندان 
بـرای تضمیـن اجـرای سیاسـت های منسـجم بهـره بـرداری از منابـع اسـت تـا 
همـگام بـا ارتقـای مدیریـت پایـدار از درگیری بیـن کاربـران زمین اجتناب شـود. 
شـامل  خـاک  مدیریـت  اسـت.  متفـاوت  خـاک  مدیریـت  بـا  خـاک  حکمرانـی 
روش هـای مـورد اسـتفاده بـرای افزایـش و حفـظ بـاروری خـاک، سـاختمان، 
ترسـیب کربـن و غیره می باشـد. تکنیک هـای مدیریت خـاک قویًا در کشـاورزی 
بـه کار گرفتـه می شـوند، چـرا کـه نیـاز بـه تنظیـم عملیـات مختلـف، از قبیـل 
روش هـای خـاک ورزی، کاربـرد کـود و تنـاوب گیاهـی )و مـوارد دیگـر( توسـط 
ذی نفعـان مختلـف وجـود دارد. نیاز به نظـارت و جلوگیری از اثرات منفی اسـتفاده 
از زمین هـای کشـاورزی ماننـد فرسـایش خـاک، مبنـای گفتمـان و آگاهـی از 
حکمرانـی خـاک بـوده اسـت و همچنیـن نیاز بـه علم و فـن آوری به عنـوان رابط 

بیـن مدیریـت خـاک و حکمرانـی خـاک دیـده می شـود.
4 - گزیده بندهایی از قانون حفاظت از خاک

نیـاز بـه بسـتری قانونـی بـرای تحقق حکمرانـی خاک اسـت و الیحـه حفاظت از 
خـاک ، زمینه سـاز حکمرانی خاک در کشـور می باشـد. بررسـی الیحـه حفاظت از 
خـاک در برنامـه سـوم توسـعه کشـور برای دسـت یابی به اهـداف توسـعه و حفظ 
آب و خـاک بـه صـورت جامـع شـکل گرفـت و در بیش از ۱2 سـال و پس از سـه 
برنامـه و چندیـن رفت و برگشـت در نهایت کلیات آن در 26 ماده در ششـم تیرماه 
سـال ۱۳۹7 بـا ۱6۱ رأی موافـق، ۱6 رأی مخالـف و یـک رأی ممتنـع از مجموع 

2۱۹ نماینـده حاضـر به تصویب رسـید.
 الیحـه حفاظـت از خـاک کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت جهـاد کشـاورزي و 
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سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت تهیـه و درجلسـه مـورخ ۹4/۱/۳۰ بـه تصویـب 
هئیـت وزیـران رسـید در آن بر لـزوم حفاظت از خـاک در برابر آلودگـي و تخریب 
تاکیـد شـده اسـت. این الیحـه در مـورخ ۹7/4/6 در مجلس شـورای اسـالمی به 
تصویـب رسـید و برای اولین بار رسـما در مـورخ ۹7/۹/۱۱ تاسـیس دفتر خاک در 

معاونـت آب وخـاک وزارت جهـاد کشـاورزی ابـالغ گردید. 
قانونـی  مـواد  همچنیـن  و  خـاک  جامـع  قوانیـن  برگیرنـده  در  خـاک  الیحـه 
پیش گیـری از آلودگـی خـاک اسـت ایـن الیحـه دارای پنـج فصل و مشـتمل بر 
44 مـاده، ۱۵ تبصـره و 2۱ تعریـف اسـت کـه کلیـه ابعـاد مرتبط با خـاک را در بر 
دارد. هـدف از الیحـه حفاظـت از خاک،مدیریـت و بهـره بـرداری از منابـع خـاک 
و جلوگیـری از آلودگـی و تخریـب آن بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن چالش هـای 
کشـور خشـک و نیمه خشـک ایران اسـت. در ادامه به تعدادی از بندهای مصوب 

شـده این قانون اشـاره شـده اسـت.
در مـاده 2 ایـن قانـون تعییـن راهبردهـا، سیاسـت ها و خـط مشـی های مدیریت، 
حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع خاک کشـور بـا در نظر گرفتـن ۳ دیدگاه 
شـامل سیاسـت های کلـی »محیط زیسـت«، قانون حفـظ کاربري اراضـي زراعي 

و باغ هـا و قانـون جلوگیري از خرد شـدن اراضي کشـاورزي اشـاره شـده اسـت. 
کمیتـه ملـی راهبـردی خاک که در ماده 2 به آن اشـاره شـده واحدهـای متعددی 
را از جملـه: وزارت جهـاد کشـاورزی )معاونـت آب و خـاک، سـازمان امـور اراضی، 
معاونـت زراعـت، معاونـت باغبانـی، سـازمان جنگل هـا و مراتـع کشـور، دفتـر 
محیط زیسـت و سـالمت غـذا، سـازمان حفـط نباتـات(، سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، قوه قضائیه، وزارت مسـکن 
و شهرسـازی، وزارت صنعت؛ معدن و تجارت، سـازمان اسـتاندارد ایران، موسسـه 
تحقیقـات خاک و آب، پژوهشـکده آبخیزداری و حفاظت خاک، موسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع کشـور، پژوهشـکده حفاطـت محیـط زیسـت، دانشـگاه های 
سراسـر کشـور، شـرکت های دانـش بنیـان، انجمـن علـوم خـاک ایـران، انجمـن 
آبخیـزداری ایـران، انجمـن محیط زیسـت ایران، سـمن ها و ... را در بـر می گیرد.

بـر اسـاس مـاده ۳ ایـن الیحـه قانونـی، وزارت جهـاد کشـاورزی موظف اسـت با 
همـکاری معاونـت برنامـه ریزی و نظـارت راهبردی ریاسـت جمهوری و سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت و سـایر نهادهـای ذیربط به منظور بـرآورد ارزش اقتصادی 
خـاک و هزینه هـای ناشـی از آلودگی هـای آن در تخریب محیط زیسـت و فرآیند 
توسـعه و محاسـبه آن در حسـابهای ملـی نسـبت بـه تنظیـم دسـتورالعمل نحـوه 

محاسـبه خسـارات وارده بـه خاک اقـدام کند.
بـر اسـاس مـاده ۵ این قانـون وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت موظـف شـدند بـه منظور دسـتیابی به اهـداف ایـن قانـون، هماهنگی بین 
دسـتگاه های مربوطـه، تحقـق اهـداف مورد نظـر و حصول به مدیریـت هماهنگ 
و یکپارچـه منابـع خـاک، آییـن نامـه اجرایی تشـکیل کمیتـه ملی خاک کشـور را 
بـا هماهنگـی دسـتگاه های مرتبـط تهیه و به تصویـب هیئت وزیران برسـاند. این 
کمیتـه باالتریـن مرجـع تصمیم گیـری در امور خاک کشـور خواهد بـود و وظایف 
آن تعییـن راهبردها، سیاسـت گذاری هـا و تصمیم سـازی الزم در زمینه جلوگیری 

از فرسـایش، حفـظ تـوان تولیـدی، پی گیـری و رفع آلودگی خاک اسـت.
در مـاده 6 ایـن قانـون ذکـر شـده کـه نقشـه های خـاک مبنـای تصمیـم گیـری 
و مدیریـت خاک هـا خواهـد بـود. وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت ظـرف 
مـدت ۵ سـال بـرای خاک هـای زراعـی و باغـی، نقشـه های خـاک، پهنـه بندی 
خـاک کشـور از نظـر سـطح ماده آلـی و طبقـه بندی اراضـی با همکاری سـازمان 

نقشـه برداری کشـور در مقیـاس حداقـل یـک 2۵ هـزارم را تهیـه کنـد. 
در مـاده 7 ایـن قانـون بـه تدوین دسـتورالعمل های مـورد نیاز برای وحـدت رویه، 
اجـرا و نظـارت هماهنـگ اشـاره شـده اسـت. تدوین قوانیـن و مقـررات هماهنگ 
و مناسـب بـرای: ۱( طراحـی نحـوه اسـتفاده از اراضـی متناسـب بـا ظرفیت هـای 
زیسـت بوم هـای موجـود در کشـور. 2( زمینه سـازی بـرای اتخـاذ سیاسـت ها و 

از  اعـم  توسـعه ای کشـور،  برنامه هـای  اجـرای  به منظـور  مناسـب  تصمیم هـای 
کشـاورزی و غیـر کشـاورزی بـا حفـظ پایـداری ظرفیت هـای زیسـت بوم هـای 
کشـور. ۳( ایجـاد هماهنگـی و وحـدت رویه در نحوه اسـتفاده از اراضـی منطبق با 

اسـتانداردهای نویـن علمـی و فناوری
در مـاده 8 بـه پایـش خاک هـای کشـور بـرای پیش گیـری، در ماده ۹ بـه حفظ و 
ارتقـاء حاصل خیـزی خـاک و درمـان آن و در مـاده ۱۰ بـه ثبـت و کنتـرل کیفی 

مـواد کـودی با دیـدگاه گـذار از ثبت بـه کنترل کیفی تأکیدشـده اسـت. 
ماده ۱۱ الیحه حفاظت از خاک به شرح ذیل است:

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت مکلـف بـه پایـش خاک های آلـوده، شناسـایی 
مـواد آالینـده خاک و آلـوده کننده آن و اعـالم وقوع وضعیت اضطراری براسـاس 
حـدود مجـاز آلودگـی خـاک و آالینده هـای ورودی بـه آن بـرای کاربری هـای 

مختلـف خاک می باشـد.
در مـاده ۱۱ آمده اسـت سـازمان حفاظت محیط زیسـت موظف اسـت با همکاری 
موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتی ایـران، اسـتاندارد آالینده هـای ورودی به 
خـاک بـرای کاربری هـای مختلـف و اسـتاندارد آالینده هـای موجـود در خـاک 
بـرای پاکسـازی محل هـای آلـوده را ظـرف شـش مـاه پـس از ابالغ ایـن قانون 

تهیـه و اعـالم کند.
بـر اسـاس مـاده ۱2 ایـن قانـون کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی اعـم از مالکین 
و بهـره بـرداران در خصـوص حفـظ منابـع خـاک و بهره بـرداری بهینـه و صحیح 
از آن در اراضـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی مسـئول می باشـند و وزارت جهـاد 
کشـاورزی موظف اسـت با همکاری سـازمان حفاظـت محیط زیسـت راهکارهای 
حمایتـی و سیاسـت های تشـویقی الزم را بـرای جلـب مشـارکت مـردم در زمینه 
جلوگیـری از رونـد فرسـایش، تخریـب و آلودگـی منابـع خـاک تهیـه کنـد و بـه 
تصویـب هیئـت وزیـران برسـاند. تغییـر کاربـری اراضی بـدون اخذ مجـوز و عدم 
رعایـت ضوابـط و اسـتانداردهای مربـوط بـه اصـول به زراعـی، ممانعت یـا ایجاد 
تاخیـر در انجـام روال حفاظـت خـاک و تجزیـه و تقطیـع اراضی بـدون اخذ مجوز 
نیـز تخلـف محسـوب می شـود. همچنیـن در ایـن مـاده بـه شناسـایی خاک های 

آلـوده و منابـع آن بـر اسـاس حـدود مجـاز آلودگـی خاک پرداخته شـده اسـت.
مراجـع قضایـی کشـور بـر پایـه قوانیـن منـدرج در قانـون جامـع خـاک موظفنـد 
بـر اسـاس شـکایت وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان حفاظت محیط زیسـت و 
موسسـات وابسـته، تابعـه، ضابطیـن تعییـن شـده، تشـکل های غیردولتی و سـایر 
اشـخاص ذی نفـع در مسـائل مرتبـط بـا منابع خـاک بـه موضـوع و گزارش های 

تسـلیمی برابر مفـاد ایـن قانـون رسـیدگی الزم بـه عمـل آورند.
براسـاس مـاده ۱۳ الیحـه مذکـور بهـره بـرداران واحدهـای تولیـدی، صنعتـی، 
خدماتـی و معدنـی کـه در مناطـق آزاد تجـاری- صنعتـی و ویـژه اقتصـادی و 
شـهرک ها و نواحـی صنعتـی فعالیـت می کننـد، مکلـف بـه رعایـت مفـاد ایـن 

می باشـند. قانـون 
تبصـره ۱- مدیـران سـازمان های مناطـق آزاد تجاری - صنعتـی و ویژه اقتصادی 
موظفنـد در مـواردی کـه آلودگـی یـا تخریـب خاک از سـوی سـازمان یـا وزارت 
بـه آن هـا اعـالم می شـود، آلودگـی و تخریـب را در چهارچـوب مفـاد ایـن قانون 
برطـرف نمـوده و گـزارش اقدامـات را حسـب مـورد به سـازمان یا وزارت ارسـال 

. کنند
تبصـره 2- شـرکت های خدمـات شـهرک ها و نواحـی صنعتـی موضـوع مـاده 
)۵( قانـون نحـوه واگـذاری مالکیـت و اداره امـور شـهرک های صنعتـی مصـوب 
۱۳87/۰2/۳۱ همـکاری الزم را حسـب مـورد با سـازمان یـا وزارت در اجرای مفاد 

ایـن قانـون بـه عمـل می آورند.
براسـاس احـکام ایـن قانـون، تخریـب خـاک نافـی اختیـارات سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت در پی گیـری جرائـم مربـوط بـه تخریـب در مناطق تحـت اختیار، 

موضـوع مـاده ۱6 قانـون حفاظـت و بهسـازی محیط زیسـت نیسـت.
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در مـاده ۱۹ ایـن الیحـه آمـده اسـت؛ تخلیـه و دفن مـواد آالینـده اعـم از مایع و 
جامـد در خـاک بدون رعایـت مقررات محیط زیسـتی در غیـر از مکان های تعیین 
شـده ممنـوع اسـت. مرتکب عالوه بر جبران خسـارت زیسـت محیطـی، به جزای 

نقـدی دو تـا پنج برابر خسـارت وارده محکـوم گردد.
بـه موجـب مـاده 2۱ ایـن الیحـه که بـه تصویـب مجلس شـورای اسالمی رسـید 
انتقـال و فـروش خـاک بـه خـارج کشـور ممنـوع اسـت و مرتکـب بـه یـک یا دو 
مـورد از مجـازات تعزیـری درجـه پنـج محکـوم می شـود. تشـخیص مـاده معدنی 
برعهـده وزارت صنعـت اسـت و بـرای خـروج خـاک معدنـی از کشـور اخـذ مجوز 

توسـط وزارت مذکـور الزامی اسـت.
طبـق تبصـره این مـاده معدنـی )کانی( موضـوع بند الف مـاده یک قانـون اصالح 
قانـون معـادن از حکـم ایـن مـاده مسـتثنی اسـت و خـروج مقادیـر کـم خـاک به 
منظـور امـور پژوهشـی بـه خـارج از کشـور بنـا بـه درخواسـت دانشـگاه یـا واحـد 
پژوهشـی بـا مجـوز وزارت جهـاد کشـاورزی بالمانـع اسـت. همچنین بـه موجب 
مصوبـه مجلـس شـورای اسـالمی در ماده 22 ایـن الیحه قـوه قضاییه بـه منظور 
رسـیدگی بـه جرائـم موضـوع این قانون نسـبت به ایجاد شـعب تخصصـی اقدام و 

بـه جرائـم مربـوط خـارج از نوبـت رسـیدگی می کند.
در مـاده 24 در واقـع سـعی شـده با آمـوزش، زمینه سـازی گذر از تسـخیرگری به 

شـهروند امانت مـدار بودن را فراهـم نماید.
در مـاده 26 ایـن الیحـه آمـده اسـت: آییـن نامه هـای مـورد نیـاز بـرای اجـرای 
مفـاد ایـن قانون توسـط وزارت و بـا همکاری سـازمان، وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی و سـازمان برنامه و بودجه کشـور تهیه می شـود و حداکثر ظرف 

مـدت 6 مـاه بـه تصویـب هیـأت وزیران می رسـد.

براسـاس الیحـه حفاظـت از خـاک، کسـانی کـه سـبب تخریـب و کاهـش تـوان 
باردهـی خـاک شـوند، جریمـه خواهنـد شـد.همچنین در الیحه حفاظـت از خاک، 
موضـوع چگونگـی اسـتفاده از کودهـای شـیمیایی و سـموم آفت کش مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت. از سـوی دیگر بـه طور مشـخص در خصوص آلودگـی خاک و 
حـدود مجـاز عناصـر و ترکیـب آالینده خاک، سـازمان حفاظت محیط زیسـت باید 

تعییـن کننـده باشـد و منابع آالینـده را اطالع رسـانی کند. 
وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت موظـف شـدند بـا 
همـکاری دسـتگاه های اجرایـی مربوطـه آییـن نامه هـای اجرایـی مربـوط به این 
قانـون را حداکثـر طـی مـدت یـک سـال پـس از تصویـب این قانـون تهیـه و به 

تصویـب هیئـت وزیران برسـانند.
۵- اقدامات قابل پی گیری :

آب و خـاک دو منبـع مهـم و حیاتـی در عرصـه کشـاورزی اسـت و اگـر هرکـدام 
مـورد بـی توجهـی قـرار گیـرد می توانـد فاجعـه بـار باشـد.اگر تـالش نمـود تـا 
شـورای عالـی خـاک بـه تصویـب برسـد اقدامی اساسـی به نتیجه رسـیده اسـت. 
امـا همچنـان کـه در مـاده ۵ الیحـه خاک ذکـر گردیـده: وزارت جهاد کشـاورزی 
و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت موظف شـدند بـه منظور دسـتیابی بـه اهداف 
ایـن قانـون، هماهنگـی بیـن دسـتگاه های مربوطـه، تحقـق اهـداف مـورد نظر و 
حصـول بـه مدیریت هماهنـگ و یکپارچه منابع خـاک، آیین نامه اجرایی تشـکیل 
کمیتـه ملـی خاک کشـور را بـا هماهنگی دسـتگاه های مرتبط تهیـه و به تصویب 
هیئـت وزیـران برسـاند. ایـن کمیته باالتریـن مرجع تصمیـم گیـری در امور خاک 
کشـور خواهـد بـود و وظایـف آن تعییـن راهبردهـا، سیاسـت گذاری هـا و تصمیم 
سـازی الزم در زمینـه جلوگیـری از فرسـایش، حفـظ تـوان تولیـدی، پی گیـری و 

رفـع آلودگـی خاک اسـت.
یکـی از مشـکالت کنونـی این اسـت کـه هنوز نقشـه خاک تهیه نشـده اسـت لذا 
نمی دانیـم درچـه وضعیتـی قـرار داریـم و برنامه ریـزی مـا نیـز جامع نیسـت بنابر 
ایـن، در اولیـن گام بایـد نقشـه خـاک تهیه شـود تا بتـوان برنامه صیانـت از خاک 

را عملیاتـی نمود.
قانـون » حفاظـت از خـاک « در بخـش شناسـایی منابـع خـاک به طور مشـخص 
تأکیـد می کنـد که دولت موظف اسـت طی مدت پنج سـال نقشـه های شناسـایی 
خـاک در مقیـاس مدیریـت پذیـر یعنی مقیاس بزرگتـر از یک 2۰ هـزارم با اولویت 

اراضـی زراعی و باغـی تهیه گردد. 
انجمـن علـوم خـاک ایران نیـز با بیـش از 7۰۰ نفر عضو متخصص در اسـتان های 
متخلـف کشـور بـرای هرگونـه همـکاری بـا وزارت جهـاد کشـاورزی و تحقـق 
دیدگاه هـا و نظـرات بارهـا اعـالم آمادگـی نمـوده کـه می تـوان از ایـن بـازوی 

قدرتمنـد اسـتفاده نمود.
مهم ترین اقدامات قابل پی گیری:

- تدویـن برنامه های کالن ملی و دسـتورالعمل های متناسـب در راسـتای حفاظت 
و مدیریـت منابـع خـاک از قبیل پایش مسـتمر کیفیـت خاک ها، افزایـش ماده آلی 
و سـاماندهی حاصل خیـزی خـاک، حفاظـت خاک و کنتـرل فرسـایش و تخریب، 
گسـترش کشـاورزی حفاظتی یا حداقل خاک ورزی حفاظتی، با اسـتفاده از توانایی 
متخصصـان ذی ربـط در بخش هـای دولتـی و خصوصـی و تخصیـص بودجه های 

مناسـب و کافـی برای اجـرای برنامه های فـوری، میان مـدت و بلندمدت.
- از سـوی دیگـر در حـال حاضـر نـه  تنهـا بودجـه و اعتباراتـی بـه ایـن بخـش 
داده نمی شـود، بلکـه در بخـش آمـوزش نیـز بسـیار ضعیـف عمـل شـده اسـت و 
دانشـجویان نیـز بـا اطالعـات تئـوری وارد بـازار کار می شـوند، در صورتـی کـه 
مـا نیازمنـد دانش آموختگانـی بـا اطالعات کاربـردی هسـتیم تا بتوانند مشـکالت 
خـاک کشـور را حـل کننـد. بایـد کشـاورزان نیـز آمـوزش ببیننـد با خـاک چگونه 
برخـورد کننـد و بداننـد در هـر زمینـی چـه چیـزی بکارنـد، در چه شـیبی کاشـت 
انجـام شـود، چگونـه کـود بدهنـد و چگونه برداشـت کنند تـا خاک خـوب بماند و 

نبیند.  آسـیب 
مـواردی چـون کاهـش شـخم در جهـت شـیب و شـخم زنی اراضی فقـط عمود بر 
جهـت شـیب، کاهـش فعالیت هـای کشـاورزی در خاک هـای مسـتعد فرسـایش، 
اسـتفاده از آیـش و روش هـای نویـن، کاهش قطع درختـان جنگلـی، افزایش مواد 
آلـی خـاک، آبخوان داری و کاهـش روان آب ها بایـد در مدیریت اجرایـی عمال ودر 

سـطح گسـترده مـد نظر قـرار گیرد.
- بـه منظـور تقویـت جایـگاه تشـکیالتی بخـش اجرایـی خـاک در وزارت جهـاد 
کشـاورزی، اسـتفاده از دانشـجویان و فارغ التحصیـالن علـوم خـاک در مدیریـت 
علمـی و اجرایـی کشـور، تهیـه و تدویـن سـند ملـی آمایـش سـرزمین، تناسـب 
اراضـی و تبییـن جایـگاه خاک هـای اراضـی کشـاورزی و ... راهکارهایـی بنیادین 
محسـوب می گـردد. در ضمـن بایـد فضایـی فراهـم شـود تـا شـرکت های دانش 
بنیـان تاسـیس شـوند تا کارهـای تحقیقـی را دنبـال کنند و بـا ایـده پردازی های 

نویـن و متنـوع در صیانـت از خـاک گام هـای موثـری برداشـته شـود.
- تـداوم فعالیـت کمیتـه ملی خاک بـه عنوان شـورای هماهنگ کننـده حکمرانی 
خـاک در کشـور بـه عنـوان شـورای در برگیرنـده همـه ذی نفعـان )وزارت جهـاد 
کشـاورزی - سـازمان محیـط زیسـت- وزارت نیرو- مسـکن- صنعـت - معدن- 

راه - شـهرداری ها - آمـوزش در همـه سـطوح و ...( عرصـه خـاک.
- بدیـن ترتیـب ایـران اکنـون در زمینـه برخـورداری از زمین هـای بـا قابلیـت 
کشـاورزی در زمـره کشـورهای فقیـر قـرار دارد. کاربـری، شـور شـدن، فقـر مواد 
آلـی، کاهـش عناصر غذایی، فرسـایش آبی و بـادی و مواردی از ایـن قبیل عوامل 
جـدی تهدیـد کننـده خـاک هسـتند که بایـد در مقابلـه بـا آن به جد تـالش کرد. 
در ایـن ارتبـاط برگـزاری نشسـت هایی بـرای افزایش توجـه و اهمیت بـه خاک و 
برگـزاری همایش هـای روز جهانـی خـاک، یـک ضرورت اسـت که نسـبت به آن 
و مـوارد مرتبـط بـا آن اهتمـام الزم وجود نـدارد. بنابرایـن،در این راسـتا پی گیری 
اجـرای عملـی قانون خاک در شـرایط کنونـی مهم ترین اقدام راهبردی و اساسـی 

اسـت کـه تمامی ابعـاد اهمیـت به خـاک را در بـر می گیرد. 
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گل محمدی

بـا توجـه بـه وضعیت بحـران آب در اسـتان، یکی از شـاخص ترین صفاتـی که در 
گل محمـدی می تـوان ذکـر کـرد، بقاء و سـازگاری این گیاه به خشـکی اسـت به 
طـوری کـه در حـال حاضـر حـدود ۳۰ درصـد از گلسـتان های کشـور بـه صورت 

دیم کشـت شـده اند. 
مقـاوم بـودن بـه شـرایط نامسـاعد محیطـی و خاکـی و امـکان کشـت در اراضی 
شـیب دار و توجیـه اقتصـادی آن باعـث شـده بسـیاری از کشـاورزان تمایـل بـه 

توسـعه ایـن گیاه داشـته باشـند. 
لـذا بـا توجـه بـه انجـام زیرسـاخت های اولیـه از جملـه شناسـایی و توسـعه ارقام 
و ژنوتیپ هـای برتـر در اسـتان و کشـور و بـا توجـه بـه وجـود بیشـترین سـطح 
گل محمـدی در کشـور و اسـتان و عجیـن بـودن فرآورده هـای ایـن محصـول 
بـا فرهنـگ کشـورمان ضـرورت دارد بـه مـوازات تحقیقـات انجـام شـده توسـعه 

گلسـتان ها ادامـه یابـد و در ایـن راسـتا:
• ایجاد صنایع و کارخانه های فرآوری گل محمدی

• راه اندازی صنعت اسانس گیری با توجه به ارزش باالی اقتصادی اسانس
• ارتقا نقش دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در صنعت اسانس و گالب گیری

• بازاریابی مناسب و توسعه زنجیره ای محصول
• ایجاد برند مناسب با توجه به تولید استان

از مهم تریـن راهکارهـا بـه منظوراسـتفاده از ظرفیت هـا و پتانسـیل های اسـتان و 
کشـور در جهـت بهبـود وضعیت موجود می باشـد.

زعفران
توسـعه مـزارع زعفـران ضمـن ثبـات در بـازار صادراتـی ایـن محصول ارزشـمند، 
بـر صـادرات غیرنفتـی می گـردد. ضمـن  مبتنـی  ارزآوری  اشـتغال زایی،  باعـث 
ایـن کـه بـه دلیـل نیـاز آبی کمتـر در مقایسـه بـا بیشـتر گیاهـان زراعـی و باغی 
زمینـه تغییـر الگـوی کشـت را فراهم می کنـد. موقعیـت جغرافیایی اسـتان، وجود 
تقاضـا در بازارهـای خارجـی، امـکان تولیـد محصوالت جانبـی، امکان اسـتفاده از 
زمین هـای رسـی و لومـی و تولیـد ارگانیـک، فـرآوری بهداشـتی و ایجـاد بسـتر 
سـرمایه گـذاری در زمینـه تولیـد مشـتقات زعفـران و ارزآوری بـاالی آن نشـان 
می دهـد کـه زعفـران بـه عنـوان یک محصـول اسـتراتژیک سـهم قابـل توجهی 
در صـادرات غیـر نفتـی به خـود اختصاص داده اسـت لذا توسـعه ایـن محصول به 

مـوازات تحقیقـات انجـام شـده ضـرورت دارد. در این راسـتا :
• ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد آزمایشگاه های کنترل کیفی 
• تولید پیاز )corm( اصالح شده متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه 

• وجود نهاده ها و ماشین آالت نوین کشاورزی جهت افزایش بهره وری مزارع
• شناسایی ذائقه مشتریان در بازارهای هدف

• استفاده از روش های مکانیزه و مدرن کاشت، داشت و برداشت
• تقویـت و حمایـت از تعاونی هـاي خریـد محصول در مناطق کشـت در راسـتاي 

خرید مسـتقیم محصول از کشـاورز
تکمیلـی،  و  تبدیلـی  ایجـاد صنایـع  بـه سـرمایه گذاران،  پرداخـت تسـهیالت   •

حمایـت مالـی دولـت و تشـویق بـه ایجـاد صنایـع داراي مزیـت
از مهم تریـن راهکارهـا بـه منظور اسـتفاده از ظرفیت ها و پتانسـیل های اسـتان و 

کشـور در جهت بهبـود وضعیت موجود می باشـد.

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

استراتژی تهاجمی
گل محمدی، زعفران و سایر گیاهان دارویی
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احداث خاکریزهای تعجیلی در منطقه جنوب 
از جملـه ابتـکارات مهندسـی ابـداع خاکریزهـای تعجیلـی بـه منظـور مقابله با 
انبـوه جنـگ افزارهـا و آتـش سـالحهای دشـمن، در امـان مانـدن نیروهـا و 
تجهیـزات از گزنـد تهاجمـات دشـمن بـود و ایـن خالقیت بحدی موثـر بودکه 
دشـمن بعثـی از آن بعنـوان قفـل کننـده تـوان زرهـی و ادوات خـود یـاد کرد 
و بـه ایـن فکـر افتـاد کـه طرحـی بـرای مقابله با ایـن پدیـده به وجـود آورد و 
بـرای اجـرای ایـن طرح، سرلشـکر سـتاد سـعدی طعمه مامـور این مهم شـد. 

۱۵-احداث خاکریزهای ضد پارازیت و کور کننده دید دشمن 
احـداث خاکریزهـای ضـد پارازیت و کـور کننده دید دشـمن و ایجـاد محیطی 
مناسـب و جدیـد و بـه دور از چشـمان هوشـیار، نمونـه دیگـری از خالقیـت 
و نـوآوری در دفـاع مقـدس بـود کـه تجهیـزات پیشـرفته راداری اهدایـی بـه 
دشـمن توسـط هـم پیمانانـش را کـم اثـر و بـی ارزش و نقش بـرآب می کرد. 

ماشین آالت کنترل از راه دور 
از جمله خالقیت های مهندسـی در طول جنگ تحمیلی سـاخت ماشـین آالت 
کنتـرل از راه دور بـود کـه بـه جهت آسـیب پذیری ماشـین آالت مهندسـی و 

ارتفـاع بلنـد آن هـا و حجـم انبـوه آتـش دشـمن و بـه منظـور جلوگیـری از 
تلفـات نیروهـا و دسـتگاه های مهندسـی از ایـن ابتکار عمل توسـط محققین و 

پژوهشـگران مهندسـی اسـتفاده می شد.

بالن ابابیل
بالـن ابابیـل را می تـوان یکی از ابتـکارات صنایـع هوایی در حوزه دفاع دانسـت 
کـه مهندسـان جهـاد سـازندگی بـرای فریـب هواپیماهـای دشـمن دسـت بـه 
ابتـکاری جالـب زدنـد. طرح بالـن ابابیـل در واقع هـم فریب دهنده و هم سـفیر 
مـرگ هواپیماهـای دشـمن بـود کـه می خواسـتند از گذرگاه هـای تنـگ بیـن 
کوه هـا و دور از چشـم رادارهـا بـه پاالیشـگاه اصفهـان نزدیک شـوند. این بالن 
بـزرگ بـا دنباله هـای فلـزی و مـواد خاصـی کـه در آن بـه کار رفتـه بـود ایـن 
امـکان را مـی داد کـه در رادار هواپیماهـای دشـمن دیـده شـده راه عبـور آن را 
ببنـدد و از حملـه صـرف نظر کنـد ضمن این کـه در هنگام حملـه هوایی خلبان 
دشـمن ناگهـان بـا موجودی عجیب مواجه می شـد که در آسـمان ثابت ایسـتاده 
اسـت و بایـد تأکیـد کـرد، انتخـاب جنـس بالـن، نحـوه دوخـت، عایـق بنـدی، 

اتصـال فلـز بـه پالسـتیک و ... از نـکات پیچیـده مهندسـی در آن زمـان بود.

ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس )7(
برگرفته از نشریه فرهنگی- خبری سنگرسازان بی سنگر

گیاهان دارویی
• افزایـش سـطح زیـر کشـت بـه میـزان 86۰۰ هکتـار طی یـک دوره 4 سـاله از 

سـال ۱۳۹7 تا افـق ۱4۰۰
• تمرکز حداکثری بر بازاریابی گیاهان دارویی و شناسایی کشورهای مقصد

• تأکیـد و تمرکـز بـر توسـعه گیاهـان دارویـی اولویـت دار و بـا نیـاز آبـی کمتر و 
همچنیـن اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی مصـوب سـتاد گیاهـان دارویـی اسـتان

• توسعه صنایع فرآوری در داخل کشور و جلوگیری از خام فروشی
• سیاسـت گذاری متمرکز و انسـجام بخشـی تعامالت بین بخشـی مابین سـازمان 

و تشـکل های دولتـی وخصوصی مرتبط
• ارتقـا سـطح حمایت و سـاماندهی کشـت و فـرآوری گیاهان دارویی متناسـب با 

اولویت های تعیین شـده توسـط سـتاد
• ارتقـا سـطح دانـش و آگاهـی جامعـه هـدف بـه منظور افزایـش تقاضا و توسـعه 

و ترویـج گیاهـان دارویی 
• بررسـی علمـی و اعتبـار بخشـی طرح هـای علمی بـا قابلیـت تجاری سـازی در 

حـوزه گیاهـان دارویی 
• تـالش در راسـتای سـاماندهی، شناسـایی و معرفـی بازارهـای هـدف داخلـی و 

جی  ر خا
• فراهـم آوردن زیـر سـاخت های الزم در راسـتای اصـالح و ارتقـاء ویژگی هـای 

گیاهـان دارویـی نظیر بـذر، نشـاء و نهال. 
• تدویـن بسـته جامـع حمایتی، بـه منظور تشـویق و حمایت از سـرمایه گذاری در 

حوزه تولیـد و فرآوری گیاهـان دارویی.
• حمایـت ویـژه از پایلوت هـای تجاری سـازی محصوالت، فرآینـد و نوآوری های 

قابـل توجـه و تاثیر گذار.
• بـه کارگیـری سیاسـت ها و تسـهیالت حمایتـی و تشـویقی در راسـتای تقویـت 
تولیـد داخلـی و افزایـش صادارات در حـوزه گیاهان دارویی باالخص فراهم سـازی 

زیرسـاخت های الزم بـه منظـور احـداث واحدهـای بزرگ فرآوری در اسـتان
• اهتمام، تقویت تولید و مدیریت دانش بنیان در بخش گیاهان دارویی

• اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای موجـود و ذخایـر ژنتیکـی گیاهـان دارویـی 
بومـی و انحصاری کشـور و اسـتان

• بازنگـری، اصـالح، تسـهیل و بـروز رسـانی قوانیـن، ضوابـط و آییـن نامه هـای 
مربوطـه در حـوزه گیاهـان دارویی

• سـاماندهی و تقویـت نظـام آموزش، پژوهش و توسـعه فناوری در حـوزه گیاهان 
دارویی

• ترویـج، اطالع رسـانی و فرهنـگ سـازی در حـوزه گیاهـان دارویی بـا تمرکز بر 
حضـور پر رنـگ در فضـای مجازی 

• سـاماندهی و ارتقـا سـاختارها و فرآیندهـای کنترلـی و نظارتـی بـر روی کلیـه 
فعالیت هـای مرتبـط باالخـص در حـوزه عرضـه گیاهـان دارویـی در عطاری های 

کشور سـنتی  مزرعه آویشن باغی



عنوان: 

تاثیر ضایعات شیرین بیان بر حفظ رطوبت
و شوری خاک

نویسنده: 

سید محمد علی چراغی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

استان فارس مرکز ملی تحقیقات شوری
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

روش کار، نتایج، تبخیر از سطح خاک، شوری خاک و نتیجه گیری

معرفی تالیفات همکاران

شفیع پدر
ولـی الـه رضـا پنـاه نقـل می کنـد کـه در جریـان شـهادت محمدجـواد 
جزایـری، بچه هـا بـه آقـای جزایـری )پـدر شـهید( گفتنـد کـه جـواد 
زخمی شـده، ایشـان خندیـد و گفـت: بچه هـا، بـه پدرتـان دروغ نگوئید. 
بگوئیـد جـواد شـهید شـده اسـت. گفتنـد: نـه آقـا، بد حـال اسـت و الزم 
اسـت کـه شـما او را ببینیـد. گفت: هر کاری بـا زخمی هـای دیگر کردید 
بـا او هـم بکنیـد. گفتنـد: جواد شـهید شـده اسـت. گفـت: باز هـم فرقی 
نمی کنـد. هـر کاری بـرای دیگر شـهیدان انجام دادید بـرای او هم انجام 
دهیـد. گفتنـد آقا، پسـر شماسـت. بیائیـد او را ببینید. گفـت: االن عملیات 
اسـت و نمی توانـم بیایـم. اگـر سـعادت داشـته باشـم، فـردای قیامـت او 

می شـود.  من  شـفیع 
خـدا گـواه اسـت کـه تا چهـل روز این مـرد دنـدان روی جگر گذاشـت و 
سـر خـاک عزیـزش نرفـت. در همـان ایام هـم خداونـد فرزند پسـری به 

مـن مرحمت کـرده بود.
اقـای جزایـری کـه از موضـوع بـا خبر شـد، به مـن گفت: فـردای قیامت 
مـن و تـو حـق نداریم بـه خداوند بگوئیـم که ماندیـم و جنگیدیـم و مزد 
جهـاد مـا را بـده.! گفتـم چـرا؟ گفـت: بـرای ایـن کـه خداونـد در همین 
دنیـا مـزد مـا را داد. بـه من شـهید و به تو پسـر داد. یعنی شـهادت پسـر 
خـودش را بـا تولـد پسـر من یکسـان می دانسـت و شـهید را هدیـه خدا 

می دانسـت. 
فرماندهـی  االئمـه)ع(  ثامـن  عملیـات  در  کـه  جزایـری  عبدالرحمـن 
مهندسـی رزمی جنـگ جهـاد فـارس را بـر عهده داشـتند، نقـل می کند: 
بـا شـنیدن رمـز عملیـات، دسـتگاه های مهندسـی جهـاد فـارس خاکریز 
خـط اول نیروهـای خـودی را شـکافته و بـه طـرف خاکریزهـای عراقـی 
یـورش بردنـد. با شـکافتن خاکریز اول عراق شـهید محمد جـواد جزایری 
ضمـن بـه غنیمـت گرفتن یک دسـتگاه لـودر کاوازوکی عـراق، تعداد ۱۱ 
نفـر سـربازقوی هیـکل عراقی را نیز به عنوان اسـیر در بیل لودر گذاشـته 

و بـه نزد مـن آورد. 
حـاال مـن تعجـب می کنـم از ایـن کـه سـربازان قـوی هیـکل عراقـی 
چگونـه بـه اسـارت یـک جـوان ۱7 سـاله بـا ۵۰ کیلـو وزن درآمده انـد! 
مـن بـه عنـوان پدر، دلسـوزانه بـه جواد گفتـم، این اسـیران را با ماشـین 

بـه قـرارگاه تحویل بـده و برگرد. 
ایشـان گفـت، مـن بایـد به میـدان جنـگ برگردم. شـما خودتـان زحمت 
آن را بکشـید و بـه میـدان جنـگ برگشـت. تعجبـم در ایـن بـود کـه 
نیروهـای اسـیر شـده عراقـی بـا آن جثه هـای بـزرگ چگونه اسـیر یک 
نوجـوان ۵۰ کیلوئـی شـده انـد. وقتـی بـه اسـیران نـگاه می کـردم و بـه 

جـواد می نگریسـتم مرتـب می گفتـم:
» سـبحان اهلل« خداونـد یـازده سـرباز دوره دیده عراقی را اسـیر یک بچه 

۱7 سـاله ایرانی کـرده! )راوی عبدالرحمن جزایری( 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سنگرساز بی سنگر
شهید

محمدجواد جزایری

شهادت: 1361/01/02 - عملیات فتح المبین

اطالعیه
برگزاری مسابقه از خبرنامه

"پرتو امید" از ماه آینده
احترامــًا بدینوســیله بــه اســتحضار کلیــه بهره بــرداران عزیــز، 
ــرم و  ــن بزرگــوار، دانشــجویان محت ــی، محققی ــکاران گرام هم
ــاه  ــه از م ــاند ک ــاورزی می رس ــش کش ــه بخ ــدان ب عالقه من
ــاه  ــدرج در خبرنامه م ــب من ــماره، از مطال ــر ش ــده، در ه آین
گذشــته در صفحــه جدیــدی بــه نــام مســابقه، ســئواالتی طــرح 
می گــردد و بــه پاســخ های صحیــح، جوایــزی بــه قیــد قرعــه 

تعلــق خواهــد گرفــت.
همراه ما باشید

"خبرنامه پرتو امید" 



غرفه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کشور در شیراز

تعهد دو نفر از بهره برداران پیشرو نسبت به احداث گلخانه در سفر رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به شهرستان مرودشت

گوشه هایی از خسارت 350 میلیارد تومان سیل در استان 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

پروژه های کنترل سیالب و تغذیه مصنوعی در حوضه های مختلف استان 
فارس در سیل اخیر بدون خسارت و موثر بودند

پروژه کنترل سیالب و تغذیه مصنوعی رحیم آباد شهرستان فسا


