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عنــوان  بــه  عمومــی  روابــط 
هنــر هشــتم و ششــمین شــغل 
اســترس زا در جهــان حرفــه ای 
اســت کــه نیــاز بــه مدیریــت، 
هنــر، عشــق و عالقــه، مســئولیت 
ــای  ــه آرمان ه ــد ب ــری و تعه پذی
چتــر  کــه  چــرا  دارد  ســازمان 
گســترده روابــط عمومــی چندیــن 
ــه  ــن عرص ــن در ای ــه و فعالی ــط را در برگرفت ــت مرتب فعالی
حســاس و پــر اســترس فقــط، بــا بهــره گیــری صحیــح و بــه 
ــد آینــه  ــم و تخصــص خــود مــی توانن موقــع از دانــش، عل
تمــام نمــای وضعیــت داخلــی ســازمان خــود بــوده و آن هــا 

را انعکاس دهند.  
در عصــر حاضــر دنیــا بــا شــتاب روزافــزون در حــال تغییــر 
ــی، کار  ــای ارتباط ــرفت ابزاره ــا پیش ــت و ب ــعه اس و توس
روابط عمومــی بســیار متفــاوت تــر از گذشــته شــده اســت، 
چــرا کــه، بــه واقــع عمــده مــردم یــک رســانه در دســت 
ــود را  ــار خ ــد، اخب ــه الزم باش ــی ک ــر کجای ــد و از ه دارن
بــه دســت مــی آورنــد و ایــن اطالعــات صحیــح یــا غیــر 
واقعــی را بــرای دیگــران نیــز ارســال مــی نماینــد و بدیــن 
ترتیــب در انــدک زمــان ممکــن آن هــا را نشــر مــی دهند، 
بنابرایــن در دوره کنونــی روابط عمومــی نقــش بســیار 
ــه  ــه ای ک ــه  گون ــده دار اســت ب ــی را عه حســاس و مهم
ــه  ــدم ب ــوده و ق ــر پاســخگو نب ــی ســنتی دیگ روابط عموم
ــته و  ــی گذاش ــازی و الکترونیک ــی مج ــمت روابط عموم س
البتــه بــرای محقــق شــدن ایــن مهــم، بایــد از نیروهــای 
ــرد  ــتفاده ک ــای روز، اس ــه ابزاره ــلط ب ــص و مس متخص
ــی  ــدت م ــاه م ــی کوت ــای آموزش ــزاری دوره ه ــز برگ و نی

تواند موثر واقع شود. 
از  مناســب  الگویــی  ســازی  جــاری  بــا  امیــدوارم 
اســتفاده  بــا  و  حرفــه ای  و  اســتاندارد  روابط عمومــی 
ــاعه  ــد و اش ــراد توانمن ــرژی اف ــه و ان ــرات خالقان ازتفک
اخــالق مــداری حرفــه ای شــاهد ارتقــاء روز افــزون 
ــان و  ــا در جــای جــای کشــور عزیزم ــی ه ــط عموم رواب
ــاورزی  ــاد کش ــزرگ جه ــواده ب ــطح خان ــژه در س ــه وی ب

اســتان پهناورمــان باشــیم.
ضمــن تبریــک و گرامــی داشــت روز بیســت و هفتــم اردی 
بهشــت مــاه و هفتــه روابــط عمومــی و ارتباطــات، بــه تمــام 
ــکاران  ــوتان و هم ــه، پیشکس ــن عرص ــان ای ــخت کوش س
ارجمنــدم ســالی تــوام بــا آرامــش، اســترس کمتــر و در پــی 
آن صحــت و ســالمتی را برایشــان آرزو نمــوده توفیــق روز 
ــق رســالت  ــزان را در راســتای تحق ــن عزی ــه ای ــزون هم اف
مهــم وزارت متبــوع کــه همانــا تامیــن امنیــت غذایی کشــور 

ــم. ــئلت می نمای ــت مس ــرت دوس ــت را از درگاه حض اس
علیرضا واحدی پور
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امنیـت  کامـل  تامیـن  بـر  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
کـرد. تاکیـد  تحریـم  شـرایط  در  کشـور  غذایـی 

محمـود حجتـی وزیـر جهاد کشـاورزی در نشسـتی 
بـا معاونـان و مدیران وزارت، رؤسـای سـازمان های 
تحقیقـات  موسسـه های  رؤسـای  و  تخصصـی 
کشـاورزی گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی و 
ایجـاد محدودیت هـای ناشـی از تحریم هـای دولت 
آمریـکا در حوزه هـای تجاری، نفتی، مبـادالت مالی 
و علمـی و تحقیقاتی باید بـا رویکردها و راهکارهای 
جدیـد از تمـام ظرفیت هـای موجـود و تـوان علمـی 
و تحقیقاتـی کشـور در جهـت حفـظ و ارتقـای تولید 
تامیـن غـذای 80 میلیـون نفـر جمعیـت کشـور  و 

کنیم. اسـتفاده 
وزیر جهاد کشـاورزی بـر لزوم افزایـش فعالیت های 
تحقیقاتـی بـه منظـور رفـع نیازهـای غذایی کشـور 
و کاهـش وابسـتگی متناسـب بـا شـرایط کنونـی و 
راهبردهـای کالن کشـور بـه ویـژه در حوزه هـای 

بـذر و صنعـت دام و طیـور تاکیـد کـرد.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت ناشـی از تحریـم هـا و 
سـنگ اندازی های دشـمنان، اظهار داشـت: واقعیت 
ایـن اسـت کـه اکنـون بـا رویـه هـا و رونـد کاری 
بخـش کشـاورزی  در  نمی تـوان  پیـش  سـال های 
و در جهـت تولیـد و تامیـن حداکثـری محصـوالت 
غذایـی مـورد نیـاز جامعـه حرکـت کـرد مؤسسـات 
تحقیقاتـی باید بـا راهکارهای جدیـدی که در جهت 
بهبـود تولیـد و اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک 
مـی دهنـد، هـر روز ما را قـدم به قـدم در حوزه های 
و  آفـات  بـا  مقابلـه  ماننـد  کشـاورزی  مختلـف 
بیماری هـای گیاهـی، سـرمازدگی، تولید بـذر، تامین 
خـوراک دام، تولیـد دام مولـد و دیگـر زیربخش های 

کشـاورزی و صنعـت دام و طیـور جلـو ببرنـد.
حجتـی بـا بیـان این کـه توانمندی هـا، ظرفیت ها و 
امکانـات زیـادی در کشـور وجـود دارد کـه می توان 
را  کشـاورزی  بخـش  نیازهـای  آن  از  اسـتفاده  بـا 
برطـرف کرد افـزود: مجموعـه تحقیقات کشـاورزی 
بایـد خـود را بـا توجـه بـه شـرایط پیچیـده کنونـی 
آمـاده و راه هـای میانبر بـرای مشـکالت و نیازهای 

کشـاورزی انتخـاب و معرفـی کند.
وزیـر جهاد کشـاورزی گفت: امروز الزم اسـت ما در 
مـورد بعضـی از نگاه هـا تجدید نظر کنیـم و با توجه 
بـه این شـرایط باید آمادگـی کامل تحقیقاتی داشـته 
باشـیم چـرا کـه ممکـن اسـت در خیلـی از مـوارد 
تغییـر  و  کشـور  کالن  راهبـرد  واردات،  جایگزینـی 

الگـوی مصـرف، روش اجرایـی ما شـود.
وی بـا تاکیـد بر لـزوم افزایـش ارتباطات موسسـات 
و فعـاالن تحقیقـات کشـور بـا مراکـز بیـن المللـی، 
از محققـان بخش کشـاورزی خواسـت بـرای تعامل 
بـا مراکـز تحقیقاتـی و دانشـمندان و محققـان حوزه 
کشـاورزی سـایر کشـورها، در راسـتای رفع نیازها و 

مشـکالت ایـن بخـش تـالش کنند.
ورود  و  تحقیقـات  توسـعه  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
بخـش خصوصـی بـه این عرصـه را ضـروری خواند 
و اذعـان داشـت: در دنیـا تحقیقـات توسـط بخـش 
خصوصـی انجـام مـی شـود و بـا سـاز و کار دولتـی 
نمـی تـوان بـه طـور کامـل نیازهـای تحقیقاتـی را 

پوشـش داد.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی بر تامین کامل امنیت غذایی کشور
در شرایط تحریم

حجتی وزیر جهاد کشاورزی:
ممکن است در خیلی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کالن کشور 

و تغییر الگوی مصرف، روش اجرایی ما شود

•••

اکنون با رویه ها و روند کاری 
سال های پیش نمی توان در 
بخش کشاورزی و در جهت 
تولید و تامین حداکثری 
محصوالت غذایی مورد نیاز 
جامعه حرکت کرد

•••

محققان بخش کشاورزی 
برای تعامل با مراکز تحقیقاتی 
و دانشمندان و محققان حوزه 
کشاورزی سایر کشورها، 
باید در راستای رفع نیازها و 
مشکالت این بخش
تالش کنند
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وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: بـا رونمایـی از سـامانه دریافت نشـان حـد مجاز 
ایـن محصـوالت شناسـنامه دار و هویـت دار  محصـوالت کشـاورزی، همـه 

می شـوند و صـادرات آن هـا تسـهیل مـی شـود. 
محمـود حجتـی در حاشـیه مراسـم رونمایی از سـامانه دریافت نشـان حد مجاز 
محصـوالت کشـاورزی اظهـار کـرد: آرزوی همـه مـردم و مسـئوالن ایـن بوده 
که از کیفیت و سـالمت محصوالت کشـاورزی آگاه شـوند و اسـتانداردهای این 
محصـوالت بـه حـدی برسـد کـه قابـل قبـول بـرای عرضـه در بـازار داخلی و 
خارجـی باشـد و رئیـس جمهـور نیز همواره در جلسـات شـورای عالی بهداشـت 

بـر این نکتـه تاکیـد کردند.
وی افـزود: بـا همکاری هـای بلنـد مـدت بیـن دسـتگاه های متولـی بـه ویـژه 
سـازمان ملـی اسـتاندارد، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و وزارت 
جهـاد کشـاورزی ایـن سـامانه دیـروز رونمایی شـد کـه مسـلمًا مزایـای خوبی 

بـرای بخـش کشـاورزی خواهد داشـت. 
وی ادامـه داد: یکـی از مهم تریـن مزیت هـای رونمایـی از ایـن سـامانه ایـن 
اسـت کـه محصـوالت کشـاورزی و غذایـی شناسـنامه دار می شـوند و ایـن 
محصـوالت گواهی هـای الزم از نظر اسـتانداردهای کیفی و بهداشـتی دریافت 

می کننـد و مـردم مـی تواننـد بـا خیـال راحـت از آن هـا اسـتفاده کنند.
حجتـی گفـت: یکـی دیگـر از مزیت هـای راه اندازی این سـامانه این اسـت که 
بـا صـدور کد شناسـایی بـرای محصـوالت کشـاورزی و غذایی مورد نظـر قطعًا 

تسـهیالت فراوانـی بـرای تاییـد در پروتـکل و توافـق نامه هـای بیـن المللی و 
راحـت تـر شـدن روند صادراتـی آن ها صـورت خواهـد گرفت.

محصوالت کشاورزی شناسنامه دار می شوند

بخـش دوم خسـارت بیمـه گـذاران محصـوالت کشـاورزی اسـتان فـارس در 
سـال 97 بـه مبلـغ 46 میلیـارد تومـان امـروز دهـم اردیبهشـت واریز شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیدً، علـی اکبری نماینـده مردم شـیراز در مجلس 
شـورای اسـالمی در حاشـیه بازدیـد از پانزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی دام، 
طیـور و صنایـع وابسـته با بیـان این مطلب گفـت: در 2 ماه گذشـته به صورت 
ویژه پیگیر پرداخت خسـارت بیمه محصوالت کشـاورزی سـال 97 کشـاورزان 
اسـتان فـارس بودیـم کـه بخشـی از ایـن خسـارت ها در ماه هـای گذشـته 
پرداخـت شـد و 46 میلیـارد تومـان مابقی نیز امـروز واریز شـد و احتماال ظرف 

2 روز آینـده قابـل برداشـت اسـت. عضو هیئت رئیسـه کمیسـیون کشـاورزی، 
آب و منابـع طبیعـی تصریـح کـرد: آن دسـته از کشـاورزان اسـتان فـارس که 
محصـوالت آن هـا در سـال 97 دچـار خسـارت شـد و کارشناسـان ذی ربـط 
زیان هـای وارده را بـرآورد و بـرای آن هـا تشـکیل پرونـده داده بودنـد، هزینه 
ایـن زیـان از سـوی صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی بـه حسـاب آن ها 
واریـز شـده اسـت. وی در بخـش دیگـر از سـخنان خود با اشـاره به خسـارت 
سـیل اخیـر به اسـتان فـارس، تاکید کـرد: هنوز مبلغی بابت خسـارت سـیل به 

کشـاورزان اسـتان فارس پرداخت نشـده اسـت.

نمایندهمردمشیرازدرمجلسشورایاسالمی:

46 میلیارد تومان از غرامت بیمه کشاورزان فارس واریز شد
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در دیدار استاندار فارس با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد:

خسارت های ناشی از سیل به بخش کشاورزی فارس جبران شود
توجه به تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی در فارس

اسـتاندار فـارس در دیـدار بـا دکتـر محمد باقـر نوبخـت، رئیس سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور به بررسـی مسـائل اسـتان در حوزه هـای مختلـف پرداخت. به 
گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری فارس پیگیری جبران خسـارت های ناشـی 

از سـیل در اسـتان فـارس از جملـه ایـن موضوعات بود.
اسـتاندار فـارس در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه 21 شهرسـتان فـارس 
بـا خسـارت های سـیل رو بـه رو شـده انـد، خواهـان تامیـن اعتبـار الزم برای 

جبـران ایـن خسـارت هـا بـه ویـژه در بخش کشـاورزی شـد.
رحیمـی بـا اشـاره بـه وجـود تعـداد زیـادی از پروژه هـای عمرانـی بـا بیـش از 
70 درصـد پیشـرفت فیزیکـی در اسـتان فـارس، بر لـزوم تکمیل این پـروژه ها 
تاکیـد کـرد و افـزود: بـا توجـه به این کـه تاکنـون اعتبـارات زیادی بـه منظور 
احـداث پروژه هـای مذکـور هزینـه شـده اسـت تکمیـل هـر یـک از آن هـا به 
نوعـی حفـظ سـرمایه و همچنیـن گامـی در خدمت رسـانی به مردم محسـوب 

خواهد شـد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس همچنیـن از معـاون رئیـس جمهـور 
بـا حضـور در شـورای  بودجـه کشـور خواسـت  برنامـه و  رئیـس سـازمان  و 
برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان فـارس و بازدیـد از طرح های عمرانـی، مطالبات 

و نیازهـای ایـن اسـتان را مـورد توجـه قـرار دهـد. 
اسـتاندار فـارس در ایـن جلسـه همچنیـن از حضـور دکتـر نوبخـت در زمـان 
رخـداد سـیل در اسـتان و تامیـن اعتبـار بـرای پرداخـت بخشـی از کمـک ها و 

هزینه هـای اضطـراری تقدیـر و تشـکر کـرد.
رحیمـی ابـراز امیـدواری کـرد بـا همراهـی همیشـگی رئیـس سـازمان برنامه و 
بودجـه کشـور، شـاهد رفـع مشـکالت باقـی مانده از سـیل در اسـتان فـارس و 

همچنیـن بهره بـرداری از پروژه هـای جدیـد باشـیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
خسارت هزار و 470 میلیارد 

تومانی سرما به کشاورزی فارس
سـرمای بهـاره در روزهـای چهـارم و پنجم اردیبهشـت ماه به باغ ها 
و مـزارع ایـن اسـتان خسـارتی بالغ بـر هـزار و 470 میلیـارد تومان 

وارد کرد. 
، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس  بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این کـه 96 هزار 
و 179 هکتـار از با غ هـا و مـزارع اسـتان فـارس از سـرما خسـارت 
دیدنـد، گفـت: ایـن میـزان خسـارت چهـار برابر خسـارت سـیل در 
فروردیـن مـاه بـود. وی افزود: خسـارت سـرمازدگی اخیر در سـطح 
51 هـزار و 341 هکتـار از باغ هـا و 44 هـزار و 838 هکتـار از مزارع 

مشاهده شد. 
ایـن مقـام مسـئول بیشـترین مـزارع خسـارت دیـده از سـرمازدگی 
را گنـدم، جـو، کلـزا، یونجـه و چغندرقنـد بهـاره برشـمرد و خاطـر 
نشـان کـرد: درختان پسـته، انگـور، گـردو و درختان میوه هسـته دار 

و دانـه دار نیـز از ایـن سـرما آسـیب دیدند. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـرمازدگی در 14 شهرسـتان اسـتان 
فـارس اتفـاق افتـاد، تاکیـد کرد: بیشـترین خسـارت در شهرسـتان 

سـپیدان بـرآورد شـد.
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مجـری طـرح چغنـدر قنـد و نیشـکر کشـور 
از ورود وزارت جهـاد کشـاورزی بـه موضـوع 
و  چغندرقنـد  حمـل  کرایـه  قیمـت  افزایـش 
تـالش بـرای جلوگیـری از زیان چغنـدرکاران 
و کاهـش قیمـت کرایـه حمـل ایـن محصول 

کشـاورزی خبـر داد.
ایـن کـه  بـا وجـود  یزدانـی گفـت:  علیرضـا 
امسـال بخـش خدمات هماننـد دیگر بخش ها 
شـامل افزایـش قیمـت شـده امـا بخشـی از 
گرانـی حمـل و نقل بار توسـط کامیـون داران 
به همزمانی برداشـت محصـوالت گندم، کلزا، 
صیفی جـات و چغندرقنـد پاییـزه و همچنیـن 
کاالهـای وارداتـی از قبیـل خـوراک دام بـه 
بنـادر اسـتان خوزسـتان و کمبـود کامیـون بر 

گـردد. می 
وی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشـاورزی 
در خصـوص کاهش هزینـه کرایه حمل و نقل 
بخـش کشـاورزان ورود پیـدا کـرده و به دنبال 
رفع این مشـکل اسـت اظهار داشـت: در اهواز 
نشستی با مسـئوالن اسـتانداری، شرکت های 
حمـل و نقـل، پایانه حمل و نقـل، کارخانجات 
تولیدکننـده قنـد و شـکر و راهـداری برگـزار 
می شـود تـا بـا همـکاری یکدیگـر شـرایطی 
بـرای کامیـون داران فراهـم شـود کـه هزینه 
حمـل و نقـل تولیدکنندگان بخش کشـاورزی 

را کاهـش دهند.
بـه گفتـه مجـری طـرح چغندرقنـد و نیشـکر 
کشـور ایـن تسـهیالت مـی توانـد در زمینـه 
ارائـه سـوخت، روغـن و السـتیک بـا بهـای 

باشـد. کم 
گذشـته  سـال  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  وی 
کارخانجـات قنـد و شـکر بـرای همـکاری و 

کمـک بـه کشـاورزان، بخشـی از کرایه حمل 
و نقـل را بـر عهـده گرفتند که انتظـار می رود 
امسـال نیـز در حمایت از کشـاورزان این اقدام 

انجـام دهند. را 
کشـور  نیشـکر  و  چغندرقنـد  طـرح  مجـری 
هکتـار  هـزار   15 جـاری  سـال  در  افـزود: 
زیرکشـت چغندرقنـد پاییـزه اسـت کـه حدود 
11 هـزار هکتـار آن بـا تولیـد 800 هـزار تـن 
خوزسـتان  اسـتان  بـه  مربـوط  فقـط  چغنـدر 
شـود  مـی  شـوش(  و  اندیمشـک  )دزفـول، 
بقیه سـطح زیرکشـت مربـوط به اسـتان های 
گلسـتان، فـارس، کرمانشـاه و اصفهان اسـت.

اراضـی  بـه  دربـاره خسـارت های سـیل  وی 
چغندرقنـد  کشـت  عمـده  گفـت:  چغندرقنـد 
مربـوط به شـمال اسـتان خوزسـتان می شـود 
بنابرایـن در پـی وقوع سـیل فروردیـن ماه این 
اراضـی و تولیداتشـان آسـیب چندانـی ندیـده 

. ست ا
یزدانـی شـکر را کاالیـی اسـتراتژیک و مهـم 
برشـمرد و اظهار داشـت: پیش بینی می شـود 
از حـدود 800 هـزار تـن چغندرقنـد تولیـدی 
اسـتان خوزسـتان حـدود 90 هـزار تـن شـکر 
شـرایط  در  می توانـد  کـه  گـردد  اسـتحصال 

فعلـی بـرای بـازار کشـور مفید باشـد.
چغندرقنـد  برداشـت  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
پاییـزه از اکنـون شـروع و تـا پایـان خردادماه 
چغندرقنـد  کیلوگـرم  هـر  گفـت:  دارد  ادامـه 
پاییـزه بـه قیمـت سـه هـزار و 642 ریـال بـا 

عیـار 15 خریـداری مـی شـود.
بـه گفتـه مجـری طـرح چغندرقنـد و نیشـکر 
کشـور، نـرخ خریـد تضمینـی چغندرقنـد بهاره 
بـا عیـار 16 نیز سـه هـزار و 742 ریال اسـت.

در  چغندرقنـد  برداشـت  فصـل  شـروع  بـا 
اسـتان خوزسـتان، چغنـدرکاران بـرای حمـل 
و نقـل ایـن محصـول بـه کارخانجـات دچـار 
مشـکل افزایـش قیمـت شـده انـد بـه طوری 
بابـت  را  نرخ هـای خـود  داران  کـه کامیـون 
حمـل هـر تـن چغندرقنـد دو تـا سـه برابـر 
افزایـش داده انـد کـه موجـب نگرانـی و ضرر 

اسـت. شـده  تولیدکننـدگان 
اکنـون بـرای یـک مسـافت 700 کیلومتـری 
بابـت حمـل هـر تـن چغندرقنـد 160 هـزار 

تومـان دریافـت مـی شـود.

علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور:

برای حمل و نقل چغندرقند درصدد گرفتن 
تسهیالت برای کامیون داران هستیم

معاون استاندار فارس اعالم کرد:

حمل و نقل گندم فقط با 
مجوز شرکت غله

معـاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری 
فـارس گفـت: بـا توجـه بـه تفـاوت نـرخ خریـد تضمینی و 
نرخـی کـه دالالن بـه کشـاورزان پیشـنهاد می دهند، حمل 
و نقـل گنـدم تنهـا با مجـوز شـرکت غله صورت مـی گیرد 
و کارخانجـات نیـز در بحـث خریـد گنـدم بـا شـرکت غلـه 

هماهنگـی الزم را انجـام مـی دهند. 
بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری فـارس، یدا... 
رحمانـی در جلسـه کمیته مشـترک خرید گندم اسـتان بیان 
داشـت: در راسـتای نظـارت دقیق تـر بـر گنـدم خریـداری 
شـده توسـط شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه 3 
موجـودی تمامـی انبارهـا باید ثبت سـامانه انبارها شـود که 
ایـن موضـوع گام جدیدی در راسـتای پایـش و نظارت بهتر 

می باشـد. 
وی در ادامـه افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی و 
خوشـبختانه  آن،  خریـد  و  گنـدم  برداشـت  افتـادن  عقـب 
میزان برداشـت و خرید گندم نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل رشـد داشـته اسـت.
معـاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری 
فـارس بـا توجـه به سـطح زیـر کشـت 400 هـزار هکتاری 
گنـدم تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود که مقـدار یک 
میلیـون 300 هـزار تن گندم برداشـت شـود. یـدا... رحمانی 
بـا توجـه بـه پرداخـت قیمـت گنـدم بـه کشـاورزان بیـان 
داشـت: همزمـان بـا برداشـت و خریـد گنـدم از کشـاورزان 
تاکنـون 91 درصـد از ایـن مطالبـات پرداخت شـده اسـت. 

گندم کاران محصولشان را به 
شرکت غله تحویل دهند و در مقابل 

امتیازاتی بگیرند
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط 
خواسـت  کار  گنـدم  کشـاورزان  از  ای  اطالعیـه  صـدور  بـا 
نسـبت بـه تحویـل گندم هـای خـود بـه شـرکت غلـه اقـدام 
و در مقابـل امتیازاتـی دریافـت کننـد. در ایـن اطالعیـه آمـده 
اسـت: شـرکت غلـه بـه آن دسـته از کشـاورزانی کـه نسـبت 
بـه تحویـل گندم هـای خـود بـه سـیلوها و مراکز ملکـی این 
شـرکت اقـدام نماینـد، عـالوه بر قیمـت گندم، تا سـقف 200 
ریـال از کرایـه حمـل را نیـز پرداخت مـی نمایـد. همچنین با 
توجـه بـه ارائـه خدماتـی نظیر تهیه بذر، سـم، کود و... توسـط 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و همچنیـن پرداخـت نقـدی بهای 
گنـدم، بـرای جلوگیری از سـوء اسـتفاده دالالن و برای تامین 
گنـدم نـان کشـور از فـروش گنـدم بـه غیـر از مراکز رسـمی 
خریـد دولتی شـامل انبارهای تعاونی روسـتایی و شـرکت غله 

جـداً خـودداری نمایید.
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نشسـت مشـترک مدیران صنایع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان های جهـاد کشـاورزی منطقه 3 کشـور به 
میزبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 

در شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
دهـی  سـامان  گفـت:  نشسـت  ایـن  در  فـارس 
مدیـران صنایـع تبدیلـی و غذایـی در قالب مناطق 
چهارگانـه در کشـورکار بسـیار خوبـی اسـت چـرا 
کـه بـا هم اندیشـی، تبـادل تجـارب و هـم افزایی، 

مسـائل و مشـکالت قابـل حـل می شـود.
وی افـزود: اهتمـام بـه صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
بـه عنـوان هسـته زنجیـره تولیـد، در جهـت ایجاد 
ارزش افـزوده، کمـک بـه کاهش ضایعـات، ایجاد 
و  کشـاورزان  درآمـد  افزایـش  پایـدار،  اشـتغال 
مانـدگاری محصـوالت امری اجتناب ناپذیر اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه این که کشـاورزان 
در اوج تولیـد، مجبـور بـه عرضه محصـوالت خود 
بـا قیمـت پاییـن به بـازار هسـتند، تصریح کـرد: با 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی ایـن مشـکل 
فـارس  پهنـاور  اسـتان  در  و  می شـود  برطـرف 
بـه عنـوان قطـب کشـاورزی ضـرورت ایـن مهـم 

است. مشـهود 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
بـه توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بـه عنـوان 
اشـاره  اخیـر  در سـنوات  اسـتان  ایـن  اسـتراتژی 
داشـت و یادآورشـد: سندتوسـعه صنایـع تبدیلـی و 
تکمیلـی بـا رویکرد اسـتراتژیک در فـارس تدوین 

شـده و در سـال گذشـته برای عرضـه فرصت های 
سـرمایه گذاری در تمـام شهرسـتان ها همایشـی با 
حضـور فرمانـدار، کارشناسـان و مسـئولین جهـاد 
کشـاورزی و سـرمایه گذاران برگـزار و بسـته های 

توسـعه ارائه شـد. 
اقدامـات شـاخص صـورت گرفتـه  بیـان  بـا  وی 
در فـارس بـه منظـور توسـعه صنایـع تبدیلـی و 
تکمیلـی، افـزود: اگرچـه تالش هـای ارزشـمندی 
صـورت گرفتـه امـا ایـن توسـعه متناسـب بـا نیاز 
جامعـه نیسـت و بایـد با توجه بیشـتر و عـزم جزم 

ایـن کار دنبـال شـود.
صـدور  زمینـه  در  را  اداری  بروکراسـی  قاسـمی 
داشـت:  اظهـار  و  دانسـت  ضـروری  مجوزهـا 
سـرمایه گذاران مـا بـا شـهامت در مسـیر صنایـع 
تبدیلـی و تکمیلـی گام نهادنـد و نیازمنـد حمایـت 
هسـتند از ایـن رو نهایت گشـایش در زمینه صدور 
می گویـم  اگـر  و  گیـرد  صـورت  بایـد  مجوزهـا 
فرصـت سـرمایه گذاری، بایـد مکان یابـی صـورت 
گرفتـه و مشـکل زمیـن و آب و بـرق حـل شـده 

. شد با
وی بیـان داشـت: در شـهرک ها با کاربـری صنایع 
غذایـی تعـدادی مجـوز بی نـام صـادر شـده اسـت 
امـا در سـایر مناطـق نیـز صـدور مجـوز صنایـع 
تبدیلـی و تکمیلـی بـا حداقـل سـخت گیری بایـد 

گیرد. صـورت 
ایـن مقـام مسـئول تسـهیالت صنـدوق توسـعه 
ملـی را تسـهیالت خوبـی دانسـت و بـا اشـاره بـه 
تعـداد زیـاد متقاضیان یادآور شـد: کمـاکان صنایع 

نیازمنـد تسـهیالت بیشـتری اسـت.
وی تصریـح کرد: اگـر بخواهیم توسـعه ای صورت 
گیـرد مسـئولین بایـد خودشـان به سـراغ تک تک 
سـرمایه گذاران بـا نـگاه اشـتغال زایی بـه همـراه 
سـوددهی بروند چرا کـه بهبود وضعیـت اقتصادی 
کشـور، رشـد اقتصـادی تـک تـک افـراد جامعه را 

به دنبـال دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه اساسـی ترین و اولیـن رکن 
در شـرایط تحریمـی انسـجام داخلی اسـت، تاکید 
کـرد: بـا پـروژه محـوری، همفکـری و هم افزایـی 
رونـق اقتصـادی بخـش کشـاورزی را رقـم بزنید.

گفتنـی اسـت مدیـران صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
قالـب  در  سـازمان های جهـاد کشـاورزی کشـور 
ریاسـت  کـه  شـدند  تقسـیم بندی  منطقـه   4
منطقـه 3 برعهـده مهـدی صادقـی مدیـر صنایـع 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان   غذایـی  و  تبدیلـی 
اسـتان فـارس اسـت و مدیـران صنایـع تبدیلـی و 
غذایـی سـازمان های جهاد کشـاورزی اسـتان های 
بویراحمـد،  و  کهگیلویـه  بوشـهر،  اصفهـان، 
خوزسـتان، لرسـتان و چهـار محـال و بختیاری در 

ایـن گـروه جـای دارنـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

اگر خواهان توسعه هستیم مسئوالن باید سراغ سرمایه گذاران بروند
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در  تولیـد  و  توسـعه  ویـژه  سـتاد  جلسـه  دومیـن 
محیط هـای کنترل شـده اسـتان فارس به ریاسـت 
رحمانـی معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی و منابع 
رئیـس  قاسـمی  بـا حضـور  و  فـارس  اسـتانداری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، پژمـان 
سـازمان،  ایـن  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
مدیـران  سـازمان،  ایـن  باغبانـی  مدیـر  پـاکاری 
سـازمان،  ایـن  بـه  وابسـته  دسـتگاه های  مرتبـط 
بـا  مرتبـط  ادارات  سـایر  و  بانک هـا  مسـئولین 

موضـوع در اسـتان فـارس برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
در  تولیـد  توسـعه  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  فـارس 
محیط هـای کنترل شـده گلخانه ای گفـت: در این 
جلسـه ابتـدا مـروری بـر مصوبـات جلسـه گذشـته 
گـزارش  ادامـه  در  و  باغبانـی  مدیریـت  توسـط 
توسـط  ای  گلخانـه  مجتمع هـای  و  هـا  شـهرک 
در  و  کشـاورزی  شـهرک های  شـرکت  مدیریـت 
خاتمه بسـته آموزشـی گلخانـه ها توسـط مدیریت 

هماهنگـی ترویـج کشـاورزی ارائـه مـی شـود.
وی افـزود: در زمینـه گلخانه هـا نیاز بـه پیمان کار 
اجباری نیسـت و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس نهایت گشـایش را جهـت متقاضیان احداث 
گلخانـه در تمامـی زمینـه هـا مـد نظـر قـرار داده 

ست. ا
در ادامـه ایـن جلسـه دهقـان فارسـی گزارشـی از 

شـهرک هـا و مجتمع هـای گلخانـه ای ارائه نمود.
معـاون  رحمانـی  یدالـه  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
اسـتانداری فـارس گفـت: در جهـت هـر چـه بهتر 
انجـام شـدن فعالیت هـای گلخانـه به فرمانـداران 
شهرسـتان های اسـتان فـارس ابالغیه زده شـود و 
در هـر جلسـه از 2 فرماندار شهرسـتان دعوت تا در 
زمینـه اقدامات انجام شـده آن شهرسـتان در زمینه 

توسـعه گلخانـه هـا گـزارش ارائـه شـود.
وی افـزود: جهت هر چه بهتر انجام شـدن توسـعه 
گلخانه ها در اسـتان فـارس نیازمند نهضت گلخانه 
هسـتیم و نیـاز به یک سـامانه خاص می باشـد که 
مشـخصات،  اطالعـات  هرگونـه  سـامانه  ایـن  در 
مـکان چـه مراحـل مختلـف کاری هسـت، قابلیت 
رد یابـی در دهسـتان، بخـش، روسـتا و شـهر را 
داشـته باشـد، در چـه مرحلـه پیشـرفت فیزیکـی، 
تولیـد و صادرات می باشـد، چه مشـکالتی داشـته، 
توقفـی در کارش بـوده یـا خیـر، بایسـتی تمامـی 

اطالعـات گلخانـه داران در این سـامانه ثبت شـود 
کـه بـا انجام ایـن کار رسـالت من و شـما راحت تر 

می شـود.
طـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
مذاکـره ای کـه با آقای طهماسـبی معـاون وزیر در 
امـور باغبانـی داشـتیم وی از اقدامـات انجام شـده 
در زمینـه گلخانـه در اسـتان فـارس راضـی بـود و 
بنابرایـن بایسـتی در مسـیری حرکـت کنیـم کـه 
مسـائل گلخانه در کشـور را در این اسـتان راهبری 
کنیـم بنابرایـن بایسـتی مضاعـف وقـت بگذاریـم 
زیـرا کـه از فارس بـا این همـه قابلیت بـاال همین 
مهـم انتظـار می رود که الگویی برای کشـور باشـد 
و راهبـری گلخانه در کشـور بر عهده فارس باشـد.

وی در ادامـه بیان داشـت: از زحمـات آقای دهقان 
فارسـی در طـول مـدت تصـدی پسـت مدیریـت 
شـرکت شـهرک های کشـاورزی تشـکر مـی کنم 
و بـرای آقـای شـریفی که عهده دار این مسـئولیت 
مسـئولیت  کنـم،  مـی  توفیـق  آرزوی  انـد  شـده 
سـنگینی را بـر عهـده گرفتـه اید و بایسـتی تالش 
همـه جانبـه ای را داشـته باشـید و امیـدوارم کـه 
موفقیت هـای ایـن بخـش نسـبت بـه گذشـته دو 

باشـد. چندان 
رحمانـی در خاتمـه سـخنان خـود اظهـار داشـت: 
بانـک کشـاورزی اسـتان فـارس بایسـتی نهایـت 
کـه  گلخانـه  احـداث  متقاضیـان  بـا  را  همـکاری 
شـرایط الزم را دارا می باشـند در زمینه مسـاعدت 

در پرداخـت تسـهیالت داشـته باشـد. 

به ریاست رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری فارس

 برگزاری دومین جلسه ستاد ویژه توسعه تولید در محیط های کنترل شده

رحمانی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و منابع 
استانداری فارس:

در استان فارس 
نیازمند
نهضت گلخانه
هستیم
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بازنشسـتگان  از  تجلیـل  مراسـم 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
رئیـس  قاسـمی  حضـور  بـا  فـارس 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فارس، حجت االسـالم و المسـلمین 
نمایندگـی  حـوزه  مسـئول  قائمـی 
ولـی فقیـه در ایـن سـازمان، کیانـی 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع این 
در  مسـئولین  از  جمعـی  و  سـازمان 
محـل باشـگاه رفاهـی این سـازمان 

برگـزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، در 
ایـن مراسـم کشـاورز مشـاور رئیس 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس در امـور شهرسـتان هـا بـه 
ایـن  بازنشسـتگان  کانـون  معرفـی 
سـازمان و فعالیت هـای آن در جهت 
بازنشسـتگان  معیشـتی  کمک هـای 

پرداخـت.  سـازمان 
طـرح  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
همسـان سـازی حقوق بازنشسـتگان 
گفـت:  بازنشسـتگانً  فراکسـیون  ً در 
اسـتان  کشـاوزری  جهـاد  سـازمان 
را  مربوطـه  مـدارک  کلیـه  فـارس 
متشـکل  کـه  فراکسـیون  ایـن  بـه 
از 100 نفـر از نماینـدگان مـردم در 
مجلـس شـورای اسـالمی اسـت و با 
هدف همسـان سـازی حقـوق آن ها 
فعالیـت می کند، ارائـه داده و مراحل 
انجـام کار در حـال پیگیـری اسـت. 
برگـزاری  از  خاتمـه  در  کشـاورز 
کانـون  انتخابـات  دوره  ششـمین 
مـاه  خـرداد   19 در  کـه  جهادگـران 
انجـام مـی شـود خبـر داد و اعـالم 
کـرد: کلیـه داوطلبیـن عضویـت در 
مـاه  اردیبهشـت  تـا 15  ایـن شـورا 

دارنـد. نویسـی  نـام  فرصـت 
در ادامـه جلسـه حجـت االسـالم و 
حـوزه  مسـئول  قائمـی  المسـلمین 
سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
ضمن تقدیر و تشـکر از بازنشسـتگان 
و همکارانـی کـه در برگـزاری ایـن 
گفـت:  داشـتند  شـرکت  مراسـم 
برگـزاری این جلسـات هـم ضروری 
اسـت و هـم باعـث ایجاد علقـه بین 

همـکاران مـی شـود. 
وی افـزود: ایـن جلسـات باید خاص 
برگـزار شـود ضمـن این کـه تجلیل 
از زحمـات بازنشسـتگان ایـن حسـن 
را دارد کـه باعـث بازدیـد همدیگـر و 
آشـنایی بیـن همـکاران مـی گردد. 

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه یـادآور 
پـس  بایـد  خدمـت  تفکـر  شـد: 

انسـان  در  نیـز  بازنشسـتگی  از 
نهادینـه شـود تـا در ایـن دوران نیـز 
بدانـد، دوران  را مفیـد  انسـان خـود 
هـم  کنـار  در  دوران  بازنشسـتگی 
بـودن و در کنـار خانواده بودن اسـت 
و فرصتـی اسـت کـه بـا فراغـت بال 
انسـان مـی توانـد بـه درجـات عالی 

برسـد.
در ادامـه ایـن جلسـه قاسـمی رئیس 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس ضمن تجلیل از بازنشسـتگان 
گفـت: دسـتاوردهای سـازمان جهـاد 
حاصـل  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
نقـش آفرینـی، همـت و تالش شـما 
بـوده که ایـن بار امانت به ما رسـیده 
و مـا هـم قـدر دان شـما هسـتیم و 
امیـدوارم کـه مـا و نسـل های بعد از 
مـا نیـز بتوانند قـدردان زحمات شـما 

 . شند با
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ظرفیـت 
بسـیار خـوب بازنشسـتگان تصریـح 
کـرد: از شـما می خواهـم با تشـکیل 
فعالیت هـای  کــاری،  تیــم های 
مـا  و  کنیـد  دنبـال  را  اقتصـادی 
کـه  اقتصـادی  طرح هـای  از 
تجربـه  اسـاس  بـر  بازنشسـتگان 
مـا  اختیـار  در  خـود  تخصـص  و 
و  کنیـم  مـی  اسـتقبال  دهنـد  قـرار 
اولویـت  در  شـده  ارائـه  طرح هـای 
کاری قـرار گرفته، بررسـی و حمایت 
کـه  عزیزانـی  همچنیـن  می شـوند، 
نشـر تجربیـات،  و  بـه چـاپ  مایـل 
تخصـص و یـا خاطرات خود هسـتند 
مـی تواننـد بـا در اختیـار قـراردادن 

بـه مـا حمایـت شـوند. آن هـا 

ازبازنشستگانسالهای96و97سازمانجهادکشاورزیفارستجلیلشد
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پردیـس ارزیابـی و توسـعه مدیـران سـازمان 
ارزیابـی  بـا  اسـتان فـارس  جهـاد کشـاورزی 
مدیریتـی  پسـت های  در  انتصـاب  متقاضیـان 

آغـاز بـه کار کـرد.
بـه گزارش خبرنـگار ًپرتو امیـدً، کاووس کیانی 
معـاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیان ایـن مطلب 
کسـانی  ابالغـی  شـیوه نامه  طبـق  گفـت: 
می تواننـد در پسـت های مدیریتـی قـرار گیرند 
کـه موفـق بـه کسـب گواهینامـه  شایسـتگی 
شـوند در همیـن راسـتا پردیـس کانـون ارزیابـی و توسـعه مدیـران ایـن سـازمان، 
میزبـان ارزیابـان کانـون ارزیابـی و توسـعه مدیـران وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه وزارت جهـاد کشـاورزی اولین دسـتگاهی بود کـه مجوز 
صـدور گواهـی احـراز صالحیـت مدیـران را دریافت کـرد، افـزود: متقاضیان پسـت 
مدیریتـی در سـطوح پایـه، میانـی و مدیـر ارشـد باید گواهـی احراز صالحیت پسـت 

مدیریتی را داشـته باشـند.
ایـن مقام مسـئول با بیـان این که مدیـران توانمنـد دارای تفکر بهره وری هسـتند و 
می تواننـد اثربخشـی را بـه عنوان درصـد تحقق هـدف افزایش دهنـد، تصریح کرد: 
یکـی از دغدغه هـای وزارت جهـاد کشـاورزی به کارگیـری نیـروی انسـانی توانمنـد 
اسـت که سـکان دار امـور باشـد و از نظر علمی، کاربـردی و عملیاتی یـک مجموعه 
را مدیریـت کنـد و بـا راه انـدازی کانـون ارزیابـی و توسـعه مدیران ایـن مهم محقق 

می شـود.

وی بـه لـزوم شـناخت توانمنـدی نیروها، به ویژه کارکنان شـاغل در شهرسـتان ها و 
اهمیت بسترسـازی مناسـب برای اسـتقرار رویکرد شایسـته ساالری اشـاره داشت و 
تاکیـد کرد: اسـتان پهناور فارس قطب کشـاورزی کشـور اسـت از ایـن رو راه اندازی 
پردیـس کانـون ارزیابـی و توسـعه مدیران سـازمان جهاد کشـاورزی در این اسـتان 

یـک حرکت بسـیار زیبا و علمی اسـت.
در ادامـه احسـان هدایـت نـژاد ناظر پـروژه ارزیابی مدیـران گفت: طی بخشـنامه ای 
که از سـوی شـورای عالی اداری کشـور ابالغ شـد، افرادی می توانند در پسـت های 
مدیریتـی منصـوب شـوند کـه گواهینامـه  احـراز شایسـتگی را کسـب کننـد کـه در 
بهمـن مـاه سـال 96 طی بخشـنامه ای از سـوی سـازمان اداری اسـتخدامی کشـور 

ایـن قضیـه ابـالغ شـد و دسـتگاه ها ملـزم به اجرا شـدند.
وی بـا بیـان ایـن کـه تا امـروز 4 هـزار و 400 نفـر ارزیابی شـدند، افزود: بـا ارزیابی 
مدیـران دو هـدف بزرگ توانمندسـازی مدیران کنونـی و پروژه ملـی تربیت مدیران 

آینده یـا جانشـین پروری محقق می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه افـراد به کانـون یـا معرفـی شـده و یا از 
طریـق شناسـایی اسـتعدادها گزینش می شـوند، خاطر نشـان کـرد: ارزیابـی مدیران 
آینـده بـا اسـتفاده از 5 ابـزار شـامل تسـت دیسـکو، ابزارهـای بحث گروهـی، بازی 

مدیریتـی، مصاحبـه و ارائـه مطلـب انجام می شـود.
وی بیـان داشـت: ایـن افـراد در صورتی که از تمـام مراحل نمره بـاالی 60 دریافت 
کننـد موفـق به اخـذ گواهینامه  شایسـتگی خواهند شـد و در صورتی کـه در یکی از 
مهارت هـا نمـره بیـن 50 تا 60 کسـب کننـد ملزم بـه گذراندن آموزش هـای مرتبط 
بـا آن مهـارت هسـتند و همچنیـن افـراد بـا میانگیـن نمـره زیـر 50 می تواننـد بـا 
فراگیـری آموزش هـای متناسـب در سـال آینـده مجـددا در این دوره شـرکت کنند.

هدایت نـژاد بـا بیـان ایـن کـه راه انـدازی پردیـس ارزیابـی و توسـعه مدیـران جهاد 
کشـاورزی بـا هـدف تکریـم همـکاران و سـهولت اجـرای فرآینـد ارزیابـی بـرای 
آن هـا بـوده اسـت، اظهار داشـت: این پردیـس در 15 اسـتان کشـور از جمله فارس 

راه اندازی شـده اسـت.

معاون توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی فارس:

پردیس ارزیابی و توسعه مدیران جهاد 
کشاورزی فارس آغاز به کار کرد
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جلسـه تودیـع و معارفه مدیر شـرکت شـهرک های 
کشـاورزی شـعبه اسـتان فـارس به ریاسـت محمد 
مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و بـا حضـور مدیـران سـتادی ایـن 

برگزار شـد. سـازمان 
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس مسـئولیت را بـه دو امـدادی تشـبیه نمـود و 
گفـت: شـخصی مسـئولیتی را تـا مـدت زمانـی در 
اختیـار دارد و بـه عنـوان تکلیف تا جایی می رسـاند 
سـپس فـرد دیگـری بنابـر شـرایط مـی آیـد و آن 
مسـئولیت و تکلیـف را بـر عهـده می گیـرد و قطعا 
بـا وقـت گـذاری، انـرژی و تـالش در کار و تعامـل 
انشـااهلل بتوانـد وظیفـه اش را بـه نحـو مطلوبـی به 

برسـاند. ثمر 
وی افـزود: وظیفـه ما در حـوزه کاری امنیت غذایی 
اسـت کـه ایـن وظیفـه و تکلیـف بزرگـی کـه پایه 
تمامـی امنیت هـای کشـور هسـت و کشـور بـه آن 
بـه نوعـی نیـاز دارد کـه اگـر امنیـت غذایی نباشـد 
هیچ گونـه امنیتـی بـر آن سـوار نمـی شـود، ایـن 

وظیفه بسـیار سـنگین اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از 25 قلـم 
کشـاورزی  نهاده هـای  قلـم   20 اساسـی  کاالی 
اسـت، این نشـان دهنده این اسـت که حوزه غذا از 
اسـتراتژی های کالن نظـام مـی باشـد و بعضی ها 
کـه بـه دنبال بـه هم زدن شـرایط و آرامش کشـور 
بیشـتر  اقتصـادی  فضا هـای  همیـن  از  هسـتند 
اسـتفاده می کننـد و اقدامـی را بـد جلـوه می دهنـد 
کوتاهـی را خیلـی بـزرگ می کنند جامعه را نسـبت 

بـه آن بحـث خیلـی ملتهـب مـی کنند.
وی در ادامه بیان داشـت که: سـعی مـا در مجموعه 
وزارت جهـاد کشـاورزی ایـن اسـت با اتـکا ویژه به 
تـوان نیـروی انسـانی بسـیار توانمندی کـه داریم و 
بـا اتـکا به بضاعـت زیـادی که داریـم بتوانیـم این 

امنیـت غذایـی را بیش از گذشـته رقـم بزنیم. 
قاسـمی اظهـار داشـت: تکیـه بـر بهـره وری جـزء 
الینفـک کار ما اسـت و بحـث بهـره وری در حوزه 
آب کـه گلخانـه هـا یکـی از آن اقدامـات اسـت که 
ایـن فعالیتـی اسـت کـه چندیـن سـال اسـت در 
دسـتور کار مـا قـرار گرفتـه اسـت و می توانیـم بـا 

توجـه بـه شـرایط کـم آبـی کشـور و اسـتان فارس 
از ایـن کار اسـتفاده کنیـم تا مشـکالت خشکسـالی 
و خشـکی را بـه خوبـی مدیریـت کنیـم و هـم در 
تولیـد محصـوالت مـورد نیـاز جامعـه خللـی وارد 
نشـود، نـه تنها بهـره وری در آب، بهره وری درسـد 
و بهـره وری در معـادن را اگـر در قالـب شـهرک 
هـا و مجتمـع هـا متشـکل کنیـم، بـه بـازار و بازار 
رسـانی کمـک و احتیاجـات مردم به موقـع مدیریت 

شـود. می 
حداقـل  میـزان  ایـن  بـا  اگـر  کـرد:  تصریـح  وی 
آبـی کـه در اختیارمـان هسـت فراتـر بتوانیـم تولید 
کنیـم منافـع و درآمـد مـردم را بیشـتر مـی کنیم و 
بـه صـادرات کمـک کردیـم و صـادرات غیـر نفتی 
کـه بایسـتی با یک نـگاه توسـعه ای نسـبت به آن 

باشیم، داشـته 
قاسـمی تاکیـد کـرد: چارچوبـش هسـت نگاهـش 
بـوده شـرکتی به شـرکت دیگـری تبدیل شـده که 
همیـن اقـدام دقیقا در سـطح کشـور انجـام بدهیم.
وی ادامـه داد: مـا بایسـتی بـا تکیه بر دانـش، نگاه 
دانـش محـور در بحـث آب، نـگاه دانـش محـور در 
بحـث اقتصـاد، نـگاه دانـش محور بـه بحث بـازار، 
نـگاه دانـش محـور بـه بحـث مباحـث اجتماعـی 
تشـکل ها بـا نگاهـی کـه از نـگاه دانـش محـور 
رقـم  را  بهـره وری  می توانـد  و  می شـود  منشـعب 
بزنـد در همـه اوضـاع شـرایطی را فراهـم کنیم که 

ایـن امنیـت غذایی که رسـالت اصلی حـوزه وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـت رقم بزند، شـرکت شـهرک 
هـا بـر همیـن مبنـا و همیـن اسـاس بنیـان نهـاده 
شـده مـورد توجـه جـدی وزیـر جهـاد کشـاورزی 
اسـت و انتظاراتـی کـه بـه حـق زیـاد هـم هسـت 
در ایـن حـوزه بوده اسـت هرچنـد تا امـروز عزیزان 
در ایـن گلخانه هـای کوچـک مقیـاس 200 متـری 
مجـوز می دهیـم گلخانه هـای 3000 متـری هـم 
مجـوز می دهیـم گلخانه هـای یـک هکتـاری هـم 
مجـوز مـی دهیـم ولـی آن چیـزی کـه می توانـد 
مـا را کمـک کنـد از ایـن شـرایط بـه واقـع بهـره 
گیـری کامـل مجتمع هـای تولیدی و شـهرک های 

کشـاورزی اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه یادآور شـد: اسـتان نیز 
واقعـا همـت کرده اسـت، اسـتان جلسـه های سـتاد 
گلخانـه ای را بـا ریاسـت معـاون اسـتاندار تشـکیل 
داد کـه امـروز نیـز جلسـه شـورا داریـم همیـن جـا 
از آقـای دهقـان فارسـی می خواهـم کـه خودشـان 
را زحمـت بکشـند و در  اینجـای کار  تـا  گـزارش 
جلسـه ارائـه دهنـد. اسـتان همـت کـرد وزارتخانـه 
همـت کـرده و انـرژی کـه گذاشـته شد،کشـور بـه 
لحـاظ تسـهیالتی کـه در ایـن حـوزه نیـاز هسـت 
همـت کـرده اسـت ارزانتریـن تسـهیالت را در این 
حـوزه گذاشـته اسـت ایـن وظیفـه تـک تـک مـا 
هسـت کـه بـا هماهنگـی، همـکاری تعامـل و هم 

برگزاری جلسـه تودیع و معارفه مدیر شرکت
شـهرک های کشـاورزی شعبه اسـتان فارس
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افزایـی بتوانیـم بسـتری را فراهـم کنیـم تـا در حـوزه گلخانه ها شـهرک های 
گلخانـه ای و در حـوزه مجتمع هـای گلخانـه ای بـرای اسـتان فـارس کـه 
اسـتان خشـک و با پیشـینه کشـاورزی اسـت و انتظار و توقعی های زیادی از 
آن هسـت در ایـن حوزه هـای ایـن چنینی اسـت رقـم بزنیم، ایـن همت همه 
مـا را مـی خواهـد هـر کـدام از مـا به سـهم خودمـان در ایـن حوزه مسـئول 
هسـتیم کمـک کنیـم بـه افـرادی کـه در شـهر شـرکت شـهرکهای صنعتی 
هسـتند کـه مسـائل و مشـکالت را تـا آنجایـی که می شـود از پیـش پای آن 
برداریـم این مسـائل و مشـکالت در حوزه زمیـن، در حوزه تسـهیالت بانکی، 
در حـوزه تشـکل ها، در حـوزه متشـکل کردن مـردم در حوزه نهادهـای مورد 
نیـاز و.... هسـت حوزه هایـی کـه به هـر ترتیـب می توانند نقـش آفرینی کنند 
کـه آن هدف هایـی که برای اسـتان برای پیشـبرد اقتصاد کشـاورزی اسـتان 

بنـا نهاده شـده اسـت.
قاسـمی افـزود: امـروز مـا از آقـای دهقـان فارسـی کـه چنـد سـال )پیـش از 
سـه سـال( در ایـن حـوزه زحمـت کشـیده اند و مدیریـت این شـعبه شـرکت 
شـهرک های کشـاورزی را بـه عهده داشـتند تقدیر و تشـکر می کنـم و برای 
ایشـان آرزوی توفیـق داریـم و آقـای شـریفی کـه بـاز هـم از مدیـران خوب 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هسـتند کـه با وجـود تجاربـی کـه در حوزه های 
کاری مدیریتـی داشـتند انتظارمـان ایـن اسـت کـه بـا تعامـل بـا پیگیـری با 
وقت گـذاری بـا اسـتفاده از همـه ظرفیت هایی که هسـت شـرایط ویـژه ای را 
در حـوزه گلخانـه و شـهرک های گلخانـه ای برای اسـتان فارس رقـم بزنند.
وی بیان داشـت: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس به دنبال این اسـت 
کـه مجموعه گلخانه ها را کـــاًل به شـرکت شـهرک ها واگـذار کند همکاران 
مـا کـه در حـوزه مدیریـت باغبانی هسـتند کـه مجـری گلخانه ها هسـتند را 
کاًل بـه آن حـوزه بدهیـد، شـرکت شـهرک ها جایی باشـد که تمامـی امورات 
مربـوط بـه گلخانـه در آنجـا انجام شـود و همه کسـانی که متقاضـی گلخانه 
هسـتند چـه در حـوزه شـرکت شـهرک ها و مجتمع هـای تولیدی باشـند و چه 

در حـوزه گلخانه هـای انفـرادی، بـه آنجا مراجعـه کنند.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: هرچند هـدف ما متشـکل و منسـجم کردن 
گلخانه هـا در قالـب شـهرک ها و مجتمع هـا می باشـد بایـد بتوانیـم بـه نحـو 
موثرتـری آن خدمـات و پیـش نیازهایـی کـه بایسـتی فراهم کنیـم در بخش 
کشـاورزی بـرای بهره بـرداران بـه ایـن طریـق بهتـر فراهـم کنیـم و نظـام 
مهندسـی بـه عنـوان جایگاهـی کـه بخشـی از مجوزهـا در ایـن حـوزه صادر 
می شـود قطعـًا بـه ایـن موضوع بـه طور کامـل کمک مـی کند تا ایـن اتفاق 
کـه مـا دنبـال می کنیم برای اسـتان اتفـاق بیفتد، این هدفی اساسـی اسـت و 
یـک اسـتراتژی محـوری بـرای اسـتان اسـت و همه مـا تکلیف داریـم که به 
سـهم خودمـان بـا یـک برنامه مدون کمـک کنیم تا ایـن کار اتفـاق بیفتد آن 
برنامـه را در کالنـش 7000 هکتـار گلخانه سـبزی و صیفی در سـطح اسـتان 
بـه غیر از پوشـش های سـایبان که جای خـودش را دارد، انشـا اهلل بتوانیم در 
سـطح اسـتان در کوتاه مـدت یـا حداکثر میـان مدت رقـم بزنیم یعنـی قبل از 
ایـن کـه در آن برنامـه کلـی و درازمدتـی که 7 سـال دیگر از آن باقـی مانده 
اسـت، مـا قطعـًا اگـر فضـای کسـب و کار گلخانـه را بتوانیـم ایجـاد کنیم در 

مـدت زمـان کوتـاه تر بـه این هـدف بزرگ می رسـیم.
بـه هـر ترتیـب عزیـزان و دوسـتان بـرای ایـن کـه بتوانیـم در کارهایمان در 
همـه حوزه هـا بهبـود مسـتمر یابیـم بایسـتی فکـری بکنیـم تغییـر نگـرش 
بدهیـم در حوزه هـای کاری خـود ایـن هم از جملـه اقداماتی اسـت که به هر 

ترتیـب بـه دنبالش هسـتیم کـه انجام شـود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی فارس:

رونق تولید بخش کشاورزی در گرو بهبود 
تکنولوژی است

بـا بهبـود تکنولـوژی، کاهـش هزینه هـای تولیـد و آمـوزش و فرهنگ سـازی 
اسـتفاده بهینـه از نهاده هـا می تـوان رونـق تولیـد را رقـم زد.

، جعفـر صبوری پـور معـاون برنامه ریـزی و  بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً
امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در حاشـیه بازدیـد 
از پانزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی دام، طیـور و صنایـع وابسـته بـا بیـان 
نقـش نمایشـگاه در تحقـق رونـق تولیـد گفـت: در ایـن راسـتا پرسـنل جهاد 
کشـاورزی بـا حضـور در نمایشـگاه بـه صاحبـان و متقاضیـان ایـن حـوزه و 
آموزش هـای  ارائـه  منظـور  بـه  همچنیـن  می دهنـد،  مشـاوره  دانشـجویان 
الزم بـه بازدیدکننـدگان تعـدادی همایـش در حاشـیه این نمایشـگاه در حال 

اسـت. برگزاری 
وی افـزود: پـس از معرفـی تکنولوژی نو و شـرکت های جدید باید تسـهیالت 
ارزان قیمـت جهـت راه انـدازی واحدهـای نیمـه فعـال و راکـد فراهم شـود تا 

رونـق تولید اتفـاق بیفتد.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: 44 درصـد از شـرکت کننـدگان در ایـن 
نمایشـگاه از اسـتان فـارس، 56 درصـد از سـایر اسـتان ها و تعـداد محـدود 

اسـت. خارجـی  از شـرکت های  نمایندگانـی 
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مراسـم تکریـم و معارفـه مدیر جدید هسـته گزینش 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا حضور 
مجیـد حکیمیـان معـاون هیئـت مرکـزی گزینـش 

وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، مجیـد حکیمیـان 
جهـاد  وزارت  گزینـش  مرکـزی  هیئـت  معـاون 
کشـاورزی بـا بیـان ایـن کـه کار گزینـش گرفتـن 
اشـکال نیسـت، گفـت: گزینش بـا هدف پیشـگیری 

بـه عنـوان فیلتـر و بـازوی سـازمان اسـت.
اعتبـاری،  و  مالـی  سـاختاری،  منابـع  بیـن  از  وی 
دسـتورالعمل، قوانیـن و مقـررات، منابـع انسـانی را 
مهم تریـن برشـمرد و یـادآور شـد: بیشـترین دغدغه 
هـر مدیـر بایـد انتخاب نیـروی متخصص بـا مهارت 
کافـی باشـد نیرویـی کـه سیسـتم بـاور بـوده و بـا 

انگیـزه شـخصی عمـل نکنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: گزینـش بـا 
تاییـد انسـان های خیرخـواه، بایـد اصالح گـر بـوده و 
بـه سـمت تکمیل بـرود از این رو گزینش کار بسـیار 

پیچیـده ای در حـوزه انسـانی دارد.
تدیـن،  گزینـش  در  ایـن  کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اصالـت  و  رفتارهـا  ظاهرتاثیرگـذار،  امانـت داری، 
بررسـی می شـود، تصریـح کـرد: نیـاز اسـت مدیران 
بـا گزینـش همـکاری داشـته و ویژگی هـای مدنظـر 
بـرای کارکنـان هـر حـوزه را بـه گزینـش انعـکاس 

دهنـد.
حکیمیـان اظهـار داشـت: اگرچـه شناسـایی ضعـف 
کارکنـان و تـالش در جهـت بهبود برعهـده گزینش 
اسـت، امـا حمایـت اصالحـی مدیـران، الزمـه رفـع 

نقـاط ضعـف کارکنان اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه امـروزه بـه دنبـال گزینـش 
پیشـرو هسـتیم، تاکیدکـرد: در ایـن نـوع گزینـش 
نقـاط قـوت، ضعـف و قابـل بهبـود نیـروی انسـانی 
رفتـار  و شـکل گیری  اسـتخدام  از  قبـل  و  بررسـی 
کاری بـه مدیـران منعکـس شـود تـا رونـد اصالحی 

انجـام شـود و مجبـور بـه حـذف نیـرو نشـویم. 
در ادامـه ایـن جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی رئیس 
گفـت:  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
ارزیابی هـای هیئـت مرکـزی گزینـش  بـر اسـاس 
وزارتخانـه، جایـگاه هسـته گزینـش این سـازمان به 

لحـاظ کمـی و کیفـی ارتقـاء پیـدا کـرده اسـت.
وی بـا بیـان  این کـه نیروی انسـانی سـرمایه اصلی 
هـر سـازمان وگزینـش درگاه ورودی ایـن سـرمایه 
اسـت، افـزود: در جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان نهـاد 
اسـت  پررنگ تـر  موضـوع  ایـن  اهمیـت  انقالبـی 
از ایـن رو مدیریـت جهـادی از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری بـه عنـوان یـک مدیریـت تاثیرگـذار و الگو 

بـه همـگان معرفی شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه این  که در کشـور هر 
زمـان نیـاز بـه حرکت جهـادی اسـت از افـراد جهاد 
کشـاورزی اسـتفاده شـده، خاطر نشـان کرد: افرادی 
کـه در ایـن حوزه هسـتند بایـد شـاخص های الزم و 
توانمندی هـای کافـی را از ابعـاد مختلـف داشـته تـا 

بتواننـد ادامـه دهنده این راه باشـند.
وی یـادآور شـد: همـه افـراد از همـه جوانـب کامـل 
شـاخص های  در  کـه  افـرادی  بنابرایـن  نیسـتند، 
بـا  بایـد  نکردنـد  کسـب  کافـی  امتیـاز  ارزیابـی 
حیـن  و  بـدو  فرهنگـی  و  آموزشـی  برنامه هـای 
اسـتخدام تقویت شـوند و گزینش در این راسـتا باید 
بـا سـایر نهاده هـای فرهنگـی و آموزشـی همـکاری 

. کند
قاسـمی تاکیـد کـرد: هسـته گزینـش سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، ماننـد سـایر حوزه هـای 

ایـن سـازمان بایـد بهبـود مسـتمر را دنبـال کند.
در ادامـه ایـن مراسـم فردیـن زمانـی مدیـر جدیـد 
هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا اشـاره بـه این کـه مقـام عظمـای والیت 
جایـگاه گزینـش را بـه خوبـی تبییـن کردند، یـادآور 
شـد: معظم لـه فرمودنـد: رد یـک صالـح بـه قـدر 

جذب یک ناصالح سـنگین اسـت شـاید هم سـنگین 
تـر، دو طـرف قضیـه دشـوار اسـت و در جـای دیگر 
رهبـر انقالب اسـالمی بـه مدیران توصیـه کردند که 
بـه  گزینـش، بـه چشـم رقیـب و مانـع نـگاه نکننـد 
بـه چشـم بـازو، وسـیله کار، چشـم بیننـده و گـوش 
شـنونده در پیـدا کردن آدم هـای کارآمد نـگاه کنند.

شـامل  گزینـش  بـر  حاکـم  اصـول  گفـت:  وی 
امانـت داری، سـرعت عمـل و هماهنگـی بـه عنوان 
گذشـته  از  پررنگ تـر  ارزیابـی  مهـم  شـاخص های 
در دسـتور کار هسـته گزینـش قـرار خواهـد داشـت 
و تحقـق اهـداف ایـن هسـته نیـاز بـه همدلـی همه 

دارد.  همـکاران 
زمانـی بیـان داشـت: هـدف مـا رفتـار کرامـت  مدار 
و پرهیـز از اعمـال سـالیق شـخصی اسـت چـرا که 
در شـرایط حاکـم بـر جامعه بـا توجه بـه هجمه های 
دشـمن، مباحـث تحریـم و جنـگ نـرم، یـک رفتـار 
نسـنجیده ممکـن اسـت افـراد را نسـبت بـه نظـام 

کند. بدبیـن 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: رویکـرد مدیریت 
بـر  پرونده هـا  بررسـی  و  مشـارکتی  مدیریـت  مـا، 
اسـاس شـاخص های قانـون و ارزش هـای انقالبـی 
اسـت کـه هم مدافـع حقوق همـکاران و هـم مدافع 
نظـام باشـیم تـا آسـیبی بـه خانـواده، جامعـه و نظام 
همـکاران  می شـود  تقاضـا  رو  ایـن  از  نشـود  وارد 
گزینـش را خانـه خـود بدانند و مسـائل و مشـکالت 

را مطـرح کننـد.
مدیر جدید هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: ایـن هسـته در راسـتای 

تعالـی سـازمانی و تعالـی نظـام گام برمی دارد. 
گفتنـی اسـت در این جلسـه فردین زمانـی به عنوان 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 
اسـتان فـارس معرفی و از زحمات اعظـم جهانگیری 
کـه پیـش از این سرپرسـت و هـم اکنـون عضو این 

هسـته اسـت، تقدیر شـد. 

معاون هیئت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی:

گـزینش فیلتـر یک سازمـان است
فردین زمانی مدیر جدید هسته گزینش جهاد کشاورزی فارس شد
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نشسـت شـورای امور شـرکت های سـهامی زراعـی و تعاونی هـای تولید ماده 
17 بـه ریاسـت محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
و بـا حضـور علیـزاده مدیـرکل دفتـر نظام هـای بهره بـرداری سـازمان تعاون 
روسـتایی کشـور، رحیمـی رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، 
رئیسـی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، 
اسـالمی مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، ابراهیمـی مدیـر ترویـج و آموزش سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس و 
تعـداد کثیری از مدیران و کارکنان شـرکت های سـهامی زراعـی، تعاونی های 

تولیـد و رؤسـای دسـتگاه های وابسـته برگزار شـد.
، محمدمهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد  بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً
کشـاورزی فـارس بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بحـث شـرکت های سـهامی 
زراعـی تولیـدی بایـد با همت همـه متولیان و تشـکل ها پیگیری شـود، گفت: 
80 درصـد هزینه هـای شـکل گرفتن شـرکت نصرآباد از طریق سـازمان جهاد 

کشـاورزی فارس صـورت پذیرفته اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که از شـرکت نصرآباد انتظـار می رود با پیـاده کردن 
یـک مـدل اقتصـادی بتواند روی پای خود بایسـتد، افـزود: شـرکت نصرآباد را 
هـر چنـد می خواهیـم بـه صـورت یک الگـو بـرای سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس باشـد ولـی شایسـته نیسـت کـه دائمـًا اعتبـارات آن از طریق سـازمان 

تامین شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اظهـار ایـن کـه از شـرکت نصرآبـاد مـی خواهیـم بـا 
شـرایط خوبـی که داریـد از درآمـد خودتان هزینـه کنید، تصریح نمود: داشـتن 

نظام هـای بهره بـرداری یکـی از ایـرادات اساسـی مـی باشـد.
بـا یـک  تولیـد  تعاونـی  انتظـار داریـم کـه شـرکت های  بیـان داشـت:  وی 

و گـروه حرکـت کننـد. تیـم  قالـب یـک  در  هم افزایـی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد 
تعاونی هـای تولیـد را فعـال نماییـم، افـزود: ضـروری اسـت که بهـره وری را 
بـا توجـه بـه چالش هـای موجـود از طریـق تعاونی هـای تولید پوشـش دهیم.
ایـن مقـام مسـئول بـه توانمنـدی ارکان هـای تولید و اعضـای ایـن تعاونی ها 
مبنـی بـر ایـن کـه بایـد بتوانیـم از ظرفیت هـای موجـود اسـتفاده نماییـم، 
سـفارش نمـود: اعضـای تعاونی هـای تولیـد بایـد بـه یـک جمع بندی برسـند 

کـه در قالـب نظـام بهره بـرداری توانمنـد شـوند.
وی زنجیـره ای فکـر کردن را جزو الینفک وزارت جهاد کشـاورزی برشـمرد و 

ادامـه داد: بحـث ایجـاد گلخانه ها یک نظام توسـعه ای می باشـد.
قاسـمی اسـتفاده از ظرفیت صندوق حمایت توسـعه ای کشـاورزی در حمایت 
از شـرکت های تعاونـی تولیـد را قابـل تامـل دانسـت و بیان داشـت: مجموعه 
مشـاوران مـی تواننـد بـه عنـوان راهبـری کمـک شـایانی بـه شـرکت های 

تعاونـی تولیـد نمایند.
وی در خاتمـه خطـاب بـه مدیـران عامـل تعاونی هـای تولیـد تاکیـد کـرد: 
زمینـه  ایـن  در  تـا  بدهیـد  انجـام  بـدون کمـک دولـت  را  برنامه ریزی تـان 

نماییـد. عمـل  موفق تـر 
در ادامـه ایـن نشسـت علیزاده مدیـر کل دفتـر نظام های بهره بـرداری تعاونی 
روسـتایی کشـور گفـت: بایـد موضـوع سـند شـرکت تعاونـی نصرآبـاد را حـل 

نمائیـم تـا بـا عملیاتی کـردن آن بـه این مجموعـه تحرکی ببخشـیم.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه دو شـرکت تعاونـی تولیـدی زراعـی در فـارس 
شـکل گرفتـه اسـت کـه اولین شـرکت )ایـزد خواسـت( بـه دلیل خشکسـالی 
نصرآبـاد  مجموعـه  خوشـبختانه  افـزود:  اسـت،  گردیـده  غیرفعـال  متمـادی 
فعال تـر می باشـد و در امـور باغبانـی آن زحمـات زیادی کشـیده شـده اسـت.
علیـزاده بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه اگـر کشـاورزی بخواهـد از چالش های 
مربوطـه دربیایـد، اظهـار نمـود: بایـد شـرکت های سـهامی زراعـی، تولیـدی 
و تعاونـی را در قالـب مدیریت هـای شـرکتی، راه بـرون رفـت کشـاورزی بـه 

آوریم. حسـاب 
ایـن مقـام مسـئول بـا یـادآوری ایـن موضـوع کـهً سـهامی زراعـیً در همـه 
اسـتان ها مـورد اسـتقبال واقع نمی شـود، تصریح نمـود: این قضیـه در بعضی 
جاهـا بـه دلیل مدیریـت واحد سیاسـت های سـازمان قابل پیگیری می باشـد.

مدیـر کل دفتـر نظام هـای بهره بـرداری سـازمان تعاونـی روسـتایی کشـور با 
بیـان ایـن مـورد که بـا توجه بـه پتانسـیل مجموعه نصرآبـاد که مـی تواند به 
عنـوان یـک الگـو به جاهـای دیگر گسـترش بدهیـم، ابـراز نمود: بـه یکی دو 

شـرکت های سـهامی زراعـی بسـنده نکنیم.
علیـزاده بحـث بهـره وری به عنـوان اولویـت کاری را یادآور شـد و تاکید کرد: 
بایـد تـالش کنیـم موضـوع سـند نصرآباد را حـل نماییم تـا با عملیاتـی کردن 

آن، بـه ایـن مجموعه تحرکی ببخشـیم.
مدیـر کل دفتـر نظام هـای بهره بـرداری تعاونـی روسـتایی کشـور بـا اهمیـت 
خوانـدن ایـن نکتـه کـه بایـد پایـه کار را بـر مبنـای زنجیـره تولیـد و حلقه ها 
طـوری پیـش ببریـم کـه همدیگـر را کامـل نمایند، گفـت: باید پتانسـیل را در 

شـرکت بـه وجـود آورده و زمینـه زنجیـره تولیـد را فراهـم بیاوریم.
در ادامـه دانـا مدیـر عامـل شـرکت سـهامی زراعـی مهـر ایثارگـران نصرآبـاد 
اقلیـد مشـکالت ایـن شـرکت را شـامل: دریافت سـند اراضـی، تکمیـل پمپاژ 
ثانویـه و توسـعه سیسـتم مکانیزاسـیون در سـطح 600 هکتـار از اراضـی ایـن 

برشمرد. شـرکت 
وی از دیگـر معضـالت پیـش روی این شـرکت را آسـفالت نمـودن راه ورودی 
ایـن مجتمـع و اجـرای عملیـات گاز رسـانی ذکـر کـرد و افـزود: برنامه ریـزی 
جهـت اجـرای طرح هـای آبخیـزداری بـه دلیـل قـرار گرفتـن این شـرکت در 

دامنـه کـوه و در مسـیر سـیالب ها از دیگـر مشـکالت فـرا روی ما اسـت. 
دانـا بـه راه انـدازی سیسـتم آبیـاری در فـاز دوم باغـات اشـاره کـرد و تجهیـز 
برق رسـانی حلقـه چـاه شـرکت و برنامه ریـزی جهت تسـطیح جاده عشـایری 

را مـورد توجه قـرار داد.

برگزاری نشست شورای امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید ماده ۱7
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و  داشـته  تنـوع  کـه  اسـت  شـغلی  عمومـی  روابـط 
نـدارد. ایسـتایی 

، قائمی مسـئول حوزه  بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتو امیـدً
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اداره  و کارشناسـان  رئیـس  دیـدار  فـارس در  اسـتان 
روابـط عمومـی ایـن سـازمان کـه بـه مناسـبت هفته 
ارتباطـات و روابـط عمومـی ترتیـب داده شـده بـود، 
ضمـن تبریـک 27 اردیبهشـت مـاه، روز ارتباطـات و 
روابـط عمومـی گفت: تعامل بایسـتی بین تمـام ارکان 
سـازمان وجود داشـته باشـد. وی افزود: روابط عمومی 
چشـم یـک سـازمان محسـوب می شـود زیرا کـه اگر 
روابـط عمومـی در انعکاس اخبـار و فعالیـت ها حضور 
نداشـته باشـد همه فعالیت بـا حجم گسـترده به خوبی 

بـه مـردم اطـالع رسـانی نمـی گردد. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامه با اشـاره به ایـن که روابط 
عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس چه 
در زمـان تعطیـالت نـوروزی و چه در قبـل و بعد از آن 
بـا تالش هـا و عملکرد خوب خود نسـبت به شـناخت 
افـکار عمومـی و نفـوذ در آن جهت جلـب رضایت چه 

در داخـل سـازمان و چـه در خـارج از سـازمان موفـق 
بـوده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: بنا بـر فرمایـش امام 
خامنـه ای مبنـی بـر این کـه بایسـتی کارهـای خوب 
را تبلیـغ کنیـم لـذا متاسـفانه در طول مـدت انقالب به 
خوبـی فعالیت هـای گسـترده ای کـه در زمینه هـای 
البتـه  مختلـف بـرای مـردم انجـام شـده اسـت کـه 
وظیفـه هـم بـوده، بـه خوبی بـه اطـالع آنان نرسـیده 
اسـت کـه این مهـم بیانگر نقـش مهم روابـط عمومی 
در انعـکاس اخبـار و فعالیت هـای بخش هـای مختلف 

باشـد. می 
وی بیـان داشـت: در حـال حاضر فضـای مجازی همه 
اخبـار را انعـکاس مـی دهد و ایـن هنر روابـط عمومی 
اسـت کـه بتوانـد در اسـرع وقـت و بـه بهترین شـکل 

ممکـن نسـبت به انعـکاس اخبـار گام بردارد.
حجـت االسـالم والمسـلمین قائمـی در ادامه با اشـاره 
بـه این کـه دنیـای روابط عمومی تمام نشـدنی اسـت 
اظهـار داشـت: در کار روابـط عمومـی تنـوع اسـت و 
ایسـتایی نـدارد و بایسـتی بـا توجـه به پیشـرفت هایی 
کـه در دنیـا در ایـن حـوزه اتفـاق مـی افتـد روابـط 

عمومـی نیز پیشـرفت کنـد و روابط عمومی امسـال ما 
بایسـتی بـا روابـط عمومی سـال گذشـته فرق داشـته 
باشـد و اگـر ما خالقیت و نوآوری نداشـته باشـیم همه 

کارهایـی کـه انجـام مـی دهیم تکـراری می شـود.
وی در خاتمـه ضمـن تشـکر از رئیـس و پرسـنل اداره 
روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در انعـکاس اخبـار تاکیـد کـرد: روابط عمومـی عصای 
دسـت مدیریـت مـی باشـد و از ویژگی هـای بـارز آن 

امانـت داری در تهیـه اخبار اسـت. 
واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان نیز 
در این جلسـه ضمن تشـکر از مسـاعدت ها و تعامالت 
ایـن حـوزه بـا اداره روابـط عمومـی، در ارائـه خدمـات 
بهتـر بـه کلیـه ذی نفعـان ایـن سـازمان گفـت: روابط 
ارق سـازمانی می خواهـد  عمومـی عشـق، عالقـه و 
کـه بـه حمداهلل در تـک تک همـکاران ایـن مجموعه 
وجـود دارد و همـکاران ایـن مجموعـه همـواره حتـی 
مشـکالت شـخصی خـود را کنـار گذاشـته و در هـر 
شـرایطی جهت اهـداف غایـی سـازمان و ارائه خدمت 

بـه ذی نفعـان بـه انجـام امـور محولـه می پردازند.

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

روابط عمومی شغلی است که تنوع داشته و ایستایی ندارد

روابط عمومی حوزه فرهنگی است و فعالیت آن زیر بنای همه حوزه هاست.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، فردین زمانـی مدیر هسـته گزینش سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیـدار بـا رئیـس و معاونیـن اداره روابـط 
عمومـی ایـن سـازمان گفت: مـردم بایـد از خدمات نظـام آگاه شـوند از این رو 
روابـط عمومـی امـر خطیری را بر عهـده دارد. وی افزود: تهیـه و انعکاس اخبار 
بـا در نظـر گرفتـن تمام زوایـای فرهنگی، علمی، ادبی و سیاسـی بـه دقت نظر 
و توانمنـدی خاصـی نیـاز دارد. ایـن مقام مسـئول در ادامـه با تاکید بـر رویکرد 
تعاملـی شـورای هسـته گزینـش اسـتان فـارس، خاطر نشـان کـرد: این شـورا 
بـه دنبـال مهندسـی گزینـش با هـدف جذب بیشـتر مـردم به نظام اسـت. وی 
تصریـح کـرد: گزینـش خانـه همـکاران اسـت و در اینجا سـعی می شـود نقاط 

ضعـف همـکاران ریشـه یابـی و با تبـادل نظـر بهبود و اصالح شـود.

مدیرهستهگزینشسازمانجهادکشاورزیفارس:روابطعمومیحوزهفرهنگیاست
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خودکفایـی در تولید روغـن و دانه های روغنی 
است. ضروری 

بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتو امیـدً، محمد مهدی 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشاورزی استان 
فـارس با بیان مطلب گفت: کشـور در شـرایط 
کنونـی در حـال جنـگ اقتصـادی اسـت و بـا 
توجـه به تحریم هـای صورت گرفتـه ضروری 
اسـت در تولیـد روغـن و دانه هـای روغنـی به 

خودکفایی برسـیم.
وی بـا بیان ایـن مطلب کـه 30 درصد واردات 
روغنـی  دانه هـای  و  روغـن  بـه  کشـور  کل 
اختصـاص مـی یابـد، افـزود: مـا انتظـار داریم 
میـزان سـطح قابل کشـت را ثابت نگه داشـته 
و در همیـن سـطح مدیریـت تولیـد را انجـام 
دهیـم تـا تولیـد دانه بیشـتری داشـته باشـیم. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در سـال 
قبـل توانسـتیم بـا برداشـت 19 هـزار هکتـار 
کلـزا، حـدود 15 درصـد سـهم روغـن کشـور 
را تولیـد کنیـم ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن 
میـزان در سـال های گذشـته حـدود 8 تـا 9 
درصـد بـوده و 91 تـا 92 درصد روغـن را وارد 

کردیم. مـی 
در  کلـزا  کشـت  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پایـداری و تولیـد بهتـر گنـدم گفـت: هـر جـا 
کلـزا کشـت شـده حتما 1 الـی 2 تـن افزایش 
تولیـد گنـدم بـا کیفیـت بهتر داشـتیم. کشـت 
کلـزا حـدود 17 تـا 25 درصـد جایگزیـن گندم 

و جـو مـی شـود و نبایـد بـا کشـت بیشـتر بـا 
چالـش روبـرو شـویم. 

قاسـمی بـا بیان ایـن مطلب که باید به سـمت 
عملیاتـی کـردن موضـوع کشـت کلـزا رفـت 
گفـت: بایـد در همـه سـطوح اسـتان فـارس 
برنامـه کشـت کلـزا را داشـته باشـیم و آبـی 
کـه برای کشـت شـتوی رهـا می کنیـم صرفًا 

بـرای کشـت ایـن محصـول اسـت. 
وی افـزود: بایـد جلوی کشـت بی رویه سـبزی 
و صیفی گرفته شـود و با همکاری شـرکت آب 
منطقـه ای اسـتان فـارس می تـوان بـا اعمـال 

از چـاه  برداشـت آب  شـرایط سـخت گیرانـه، 
هـا را محـدود کـرد و اجـازه برداشـت آب برای 
بیـش از آنچـه در پروانـه قید شـده داده نشـود.

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـه ارائـه بسـته حمایتی در کشـت کلزا اشـاره 
کـرد و گفـت: بایسـتی بـذر، بیمه، تسـهیالت، 
نشـاء  کار،  بـذر  اعتبـاری،  فنـی  کمک هـای 
و  داشـت  و  کاشـت  ادوات  خریـد  قیمـت   ،
برداشـت، سـموم و علـف کـش، کود سـولفات 
بسـته های  و  آبیـاری تحـت فشـار  آمونیـوم، 
تحقیقاتی و آموزشـی و ترویجـی و... چارچوب 
مشـخص و مدون داشـته باشـد. از هـم اکنون 
بایـد نیازهای کودی را در دسـتور کار قرار داد. 
کـود پایـه اگـر نیـاز اسـت بایـد قبل از کشـت 
آمـاده باشـد، عاملیـن توزیـع باید اعتباراتشـان 
و  روسـتایی  تعاونـی  و سـازمان  باشـد  آمـاده 
اتحادیـه شـرکت های تعاونـی تولیـد توزیعی و 
تامیـن کننـدگان کـود بایـد ایـن مقدمـات کار 
را بـه سـهل تریـن روش در اختیار کشـاورزان 

دهند. قـرار 
قاسـمی در خاتمـه بـا تاکیـد بـر ایـن موضوع 
کـه بایـد امـروز اضطـرار کشـور را درک کنیم 
فرصـت  بابـت  یـک  از  شـرایط  ایـن  افـزود: 
اسـت تـا امکانـات، تجهیـزات و منابـع را در 
راسـتای نیازمندهـای خـود کـه اتفاقـا بـرای 
مـا چالـش آفریـن هـم بـوده تجهیـز کنیـم و 
از ظرفیت هـای مغفـول خـود اسـتفاده کنیـم. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

خودکفایی در تولید روغن و دانه های روغنی ضروری است
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مبینـی مدیـر کل دیـوان محاسـبات اسـتان فـارس بـه 
همراه قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، جعفـری مشـاور رئیس سـازمان، پـاکاری مدیر 
باغبانـی و واحـدی پـور رئیـس روابـط عمومـی ایـن 
سـازمان، صولـت پور و معمـاری معاونین فنـی و اداری 
مالـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
اتحادنـژاد و آزادی روسـای مراکـز خدمـات کشـاورزی 
بیضـا و همایجـان، جانبازی رئیـس اداره بهبود تولیدات 
گیاهـی ایـن مدیریـت و تعـدادی از کارشناسـان مرکـز 
جهـاد کشـاورزی بیضـا از گلخانه های در حـال احداث 
1 هکتـاری "هـای تـک" تولیـد گل و گیاهـان زینتـی 
گلخانـه 3000 متر مربعـی تواید گوجـه فرنگی، گلخانه 
5000 متـر مربعـی تولید نشـاء گوجه فرنگـی در منطقه 
تنـگ خیـاره بیضـا و یـک بـاب گلخانـه 7500 متـر 
مربعـی گل رز شـاخه بریده و گلخانه پـرورش کاکتوس 
و سـاکولنت و یـک بـاب گلخانـه 7500 متـر مربعـی 
تولیـد گوجـه فرنگـی در منطقـه همایجـان شهرسـتان 

سـپیدان بازدیـد نمودند.
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در ایـن بازدیـد گفـت: کشـاورزان بـا انتقـال کشـت از 
فضـای بـاز بـه گلخانـه عـالوه بـر کمـک بـه حیـات 
کشـاورزی و منابـع آب اسـتان، در تامیـن امنیت غذایی 
اسـتان و کشـور نقـش آفرینی بهتـری خواهند داشـت.
وی بـا اشـاره بـه این که رسـالت و مسـئولیت اجتماعی 
بخـش کشـاورزی افزایـش بهـره وری اسـت، تصریـح 
کـرد: توسـعه کشـت گلخانـه ای باعـث افزایـش بهره 
وری نهاده هـای تولیـد از جملـه آب بـه عنـوان کمیاب 
تریـن نهـاده مـی باشـد بـه گونـه ای کـه بـه ازاء هـر 
واحـد مترمکعـب آب آبیـاری در گلخانه 10 تـا 15 برابر 
محصـول در فضـای بـاز تولیـد می شـود و در گلخانـه 
محصـوالت بـا کیفیت بهتـر و با هزینه کمتـر در محیط 
کنتـرل شـده ای از آفـات و بیمـاری ها تولید می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: خوشـبختانه در 
و  شهرسـتان سـپیدان گلخانه هـای سـبزی و صیفـی 
تولیـد گل زینتـی بیشـتر از سـایر شهرسـتان ها توسـعه 
پیـدا کـرده اسـت و ایـن امـر بیـان گـر ایـن اسـت که 
مـردم فهیم این شهرسـتان بـه خوبی قـدر و ارزش آب 
منطقـه را متوجـه هسـتند و به دنبال افزایـش بهره وری 

آب هسـتند.
قاسـمی تصریـح کرد: در اسـتان فارس به دنبـال انتقال 
80 هـزار هکتـار کشـت سـبزی و صیفی در فضـای باز 

بـه 7 هـزار هکتـار کشـت در محیـط کنتـرل شـده و 
گلخانـه هسـتیم و عـالوه بـر آن از سـرمایه گذارانی که 
قصـد تولید گل و گیاه و نشـاء گلخانـه ای دارند حمایت 

می کنیـم. 
بخـش  تسـهیالت  ارزان تریـن  داشـت:  بیـان  وی 
کشـاورزی، از بنـد الـف تبصـره 18 تسـهیالت 7 درصد 
در مناطـق غیربرخـوردار و تسـهیالت 9 درصـدی در 
مناطـق برخـوردار به توسـعه کشـت گلخانـه اختصاص 
داده می شـود و محدودیتـی بـرای ایجاد گلخانه نیسـت 
در  مربعـی  متـر   10 مقیـاس  کوچـک  گلخانه هـای  و 
هکتـاری   200 گلخانـه ای  شـهر ک های  تـا  روسـتاها 

دریافـت می کننـد.  حمایـت می شـوند و مجـوز 
سـتاد  فـارس  اسـتان  در  داشـت:  اذعـان  قاسـمی 
گلخانه هـا بـا محوریت معاون محترم اسـتاندار تشـکیل 
شـده تـا مسـائل و مشـکالت احتمالـی سـرمایه گذاران 

دنبـال شـود.
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد: آموزش هـای مهارتـی 
و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان  توسـط  الزم 
منابـع طبیعـی فـارس و مرکـز آمـوزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی فـارس بـه متقاضیـان احـداث گلخانـه 
خدمـات  دهنـده  ارائـه  شـرکت های  و  می شـود  ارائـه 
نظیـر گاز و بـرق، نهایـت مسـاعدت و همـکاری را بـا 
مجتمـع گلخانـه ای دارنـد. وی در خاتمه یادآور شـد: از 
همه کشـاورزانی که در کشـت سـبزی و صیفی فعالیت 
دارنـد اسـتدعا دارم که کشـت خـود را به گلخانـه ببرند.
مدیر کل دیوان محاسـبات اسـتان فارس در پایان سـفر 
خـود به شهرسـتان سـپیدان در گفتگـوی اختصاصی با 
"پرتـو امیـد" اظهـار داشـت: هـدف از این بازدیـد که به 
اتفـاق رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس انجام 
شـد آشـنایی بـا برنامه هـا و طرح هـای سـازمان جهاد 
نویـن  سیسـتم های  نظیـر  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
آبیـاری اعـم از آبیـاری تحـت فشـار و بـه طـور خاص 

کشـت های گلخانـه ای ایـن اسـتان بوده اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه به بحـث اقتصادی و ارتبـاط آن با 

کسـب و کار، ضـرورت جایگزینـی کشـت هایی که نیاز 
بـه آب کمتـری دارند و توسـعه کشـت های گلخانه ای 
محرز اسـت و خوشـبختانه در سـال های گذشـته رشـد 
خوبی در توسـعه کشـت های گلخانه ای در این اسـتان 
بـه وجـود آمـده اسـت کـه جـا دارد از متولیان ایـن امر 

بـه خاطـر حمایت هایشـان تقدیر و تشـکر نمایم.
مبینی در ادامه گفت: مشـکالت پیش روی کشـاورزان، 
بهـره بـرداران و متقاضیـان احـداث گلخانـه در حـال 
حاضـر در زمینه هـای تسـهیالت، سـرمایه در گـردش 
و بازاریابـی بـرای فـروش محصـوالت خـود می باشـد 
کـه بایـد در برنامه هـای آتـی حـوزه بازرگانی، سـازمان 
جهـاد کشـاورزی، حوزه هـای نظارتـی و قانـون گذاری 

گیرد. قـرار 
بخـش  فـارس  اسـتان  محاسـبات  دیـوان  مدیـرکل 
کشـاورزی را مهم تریـن بخش اقتصادی اسـتان فارس 
و کشـور خوانـد و تاکیـد کـرد: همـه مـا وظیفـه داریـم 
کمـک کنیم تـا این بخش هـر روز بهتر از قبل توسـعه 
پیـدا کنـد. ایـن مقام مسـئول بـا اشـاره به ایـن مطلب 
که خوشـبختانه بحـث رونق تولید در بخش کشـاورزی 
از قبـل هـم مـورد توجـه قـرار داشـته اسـت، اظهـار 
کـرد: در بخـش کشـاورزی از قبـل، مـواردی همچـون 
تسـهیالت ارزان قیمت، ایجاد زیرسـاخت های مناسـب 
و تـالش بـرای پیـدا کـردن بـازار، چـه داخلـی و چـه 
خارجـی در دسـتور کار دسـتگاه های متولـی بـه ویـژه 

وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفتـه اسـت.
مبینـی بـا ذکـر ایـن نکته کـه بـه دلیـل محدودیت آب 
و بـا توجـه بـه افزایش قیمـت نهاده هـای تولیـد، الزم 
اسـت کـه جهـاد کشـاورزی توجه بیشـتری بـه این دو 
قسـمت داشـته باشـد، گفت: باید همچنان تالش شـود 
کشـت های گلخانـه ای توسـعه بیشـتری پیـدا کـرده و 
نهاده هـا از قبیـل بـذر، کـود و سـموم با قیمت مناسـب 
در اختیـار تولیدکننـدگان قرار داده شـود و بازار مناسـبی 
بـرای فـروش محصـوالت کشـاورزی جهـت صـادرات 

پیـدا نماییم.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس در سفر به شهرستان سپیدان:

جایگزینی کشت های کم آب بر و توسعه کشت های گلخانه ای محرز است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: تداوم حیات کشاورزی فارس؛ با توسعه گلخانه
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گرده افشانی از جمله مهم ترین و حساس ترین عملیات به زراعی خرما است.
حمیـد زرگـری رئیس ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی جهـرم در مصاحبه بـا خبرنگار 
"پرتـو امیـد"، اصـول گرده افشـانی نخیالت را تشـریح نمـود و با بیـان این مطلب 
گفـت: گـرده افشـانی نقش بسـیار مهمی هم در تولیـد میوه و هـم در بهبود کمیت 

و کیفیت آن دارد. 
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد” وی افـزود: درخت خرمـا گیاهی دو پایه اسـت و 
گل هـای نـر و ماده آن به صـورت جداگانـه روی پایه های متفاوت تولید می شـود 
معمـواًل پـس از ظهـور اسـپات های نـر و ماده بـا آغاز شـکافتن اسـپات های ماده 

عملیـات گرده افشـانی آغاز می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: گرده افشـانی نخـل به وسـیله ی انسـان، 
زنبـور عسـل و بـاد صورت می گیرد که بهترین روش گرده افشـانی توسـط انسـان 
می باشـد کـه در ایـن عملیـات اسـپات گل نـر از درختـان نر جـدا و توسـط فردی 
بنـام ماهـر )موهـر( با قـراردادن خوشـچه ی گل نـر در گل آذین ماده و بسـتن آن 
و همچنیـن گـرده افشـانی تکمیلـی بـه وسـیله ی کیسـه ی نخـی حاوی گـرده و 

دانـه ی گل نـر انجام می شـود. 

وی بیـان داشـت: عملیـات گرده افشـانی نخیالت بـا توجه به شـرایط آب و هوایی 
مناطـق خرمـا خیز اسـتان فارس از اسـفند تا اردیبهشـت انجـام می گیرد. 

زرگـری در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه درخـت خرمـا در 13 شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان فـارس غـرس می گـردد، توصیـه هایـی کاربـردی بـرای افزایـش عملکرد 
و کیفیـت محصـول خرمـا بـرای باغـداران به شـرح زیـر بیان کـرد: گرده افشـانی 
بایـد بـا گـرده سـازگار و دارای قـوه ی نامیه انجام گیـرد، مناسـب ترین زمان برای 
گـرده افشـانی بیشـتر ارقام خرمـا 1 تا 4 روز بعد از بازشـدن اسـپات گل آذین ماده 
می باشـد، در سـاعت و درجه حرارت مناسـب، گرده افشـانی انجام شـود و بهترین 
سـاعت گـرده افشـانی از سـاعت 10 صبح الی 3 بعـد از ظهر روز آفتابـی و یا دمای 

22 تا 32 درجه سانتی گراد می باشد. 
وی در خاتمـه یـادآور شـد: بـا توجـه بـه ایـن کـه امسـال اسـتان های خرمـا خیز 
فـارس و خوزسـتان دچـار سـیل و بارندگی هـای شـدید شـده اند بـه نخـل کاران 
ایـن مناطـق توصیـه می شـود کـه چنانچه 6 سـاعت قبـل و بعـد از گرده افشـانی 
بـاران شـدید در منطقه باریده باشـد بایسـتی نسـبت بـه انجام مجدد گرده افشـانی 

نخیـالت اقـدام نمایند.

مصاحبه خبری رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم با خبرنگار "پرتو امید"

کشت چغندرقند، تامین شکر به عنوان یکی از 
نیازهای اساسی جامعه را به دنبال دارد 

و این مهم رسالتی برعهده ما

کشتبیرویهگوجهفرنگی
کشاورزانرامتضررمیسازد

متضـرر  را  کشـاورزان  فرنگـی  گوجـه  رویـه  بـی   کشـت 
زد. می سـا

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی قاسـمی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان 
ایـن مطلـب گفـت: کشـاورزان بـا مشـورت مراکـز خدمات 
کشـاورزی و بـا توجـه به سـطوح های ابالغی بـه این مراکز 
اقـدام بـه کشـت گوجـه فرنگـی کننـد و شـدیدا از کشـت 
بی رویـه ایـن محصـول پرهیـز کننـد. وی افـزود: ظرفیت و 
گنجایـش توسـعه سـطح زیـر کشـت گوجه فرنگی بـا توجه 
بـه میـزان تازه خـوری گوجه فرنگـی، مقـداری کـه امـکان 
فـرآوری و صـادرات در سـالیان متمادی وجود داشـته تعیین 

شده و درصدی نیز به این میزان اضافه شده است. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: افزایش سـطح زیر 
کشـت از سـطح ابالغـی باعـث افزایـش عرضـه شـده و با 
توجـه بـه ثابـت بـودن تقاضـا، کاهـش قیمـت را بـه دنبال 
خواهـد داشـت لـذا کشـاورزانی کـه می توانسـتند بـا سـطح 
کمتری درآمد بیشـتری داشـته باشـند قطعا با سـطح بیشـتر 

همـه متضـرر می شـوند.

برخـی از گیاهـان نظیر چغندرقنـد در تناوب با 
گنـدم و جـو بـا توجـه به غنـی سـازی خاک، 
از بیـن بـردن آفـات و بیمـاری ها بسـیار مفید 

. هستند
محمـد  امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیان ایـن مطلب 
گفـت: کشـت چغنـدر قنـد و تامیـن شـکر بـه 
عنـوان یکـی از نیازهای اساسـی جامعـه را به 
دنبـال دارد و ایـن مهـم رسـالتی برعهـده مـا 

. ست ا
خصـوص  بـه  کشـاورزان  بـه  ادامـه  در  وی 
کسـانی که در سـالیان متمادی چغندرکار بوده 
انـد توصیـه کـرد: چغنـدر را از الگـوی کشـت 
خـود حذف نکننـد چرا که چغندر تناوب بسـیار 
خوبـی بـرای سـایر محصوالتـی اسـت که در 

مناطق مختلف کشت می شود. 
کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
خوشـبختانه کارخانجـات قنـد اسـتان امسـال 
همـکاری خوبـی را دارنـد و در جلسـات صنف 
کشـاورزی و مسـئولین اسـتان بـا کارخانجات 
کارخانجـات  ایـن  مسـائل  خوشـبختانه  قنـد 
بیشـتری  همـکاری  شـاهد  و  شـده  برطـرف 

خواهیم بود. 
 وی در ادامـه بیـان داشـت: قیمـت چغندرقند 
مناسـب اسـت و با توجه بـه پتانسـیل تولیدی 
کـه در چغندرقنـد وجـود دارد به نظر می رسـد 
کشـت مقـرون بـه صرفـه و سـودآوری اسـت 
مناطـق  در  کشـاورزان  می  شـود  توصیـه  لـذا 
مسـتعد نسـبت به کشـت چغنـدر قند بهـاره و 

پاییـزه اقـدام کنند.
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روز چهارشـنبه 25 اردیبهشـت مـاه، مراسـم تکریم 
و معارفـه مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
فـارس بـا حضـور رحمانـی معـاون هماهنگـی امور 
فـارس،  اسـتانداری  منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی 
افراسـیابی معـاون حفاظـت و امـور اراضی سـازمان 
جنگل هـا و معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شد.

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، معـاون برنامه ریـزی و 
امـور اقتصـادی ایـن سـازمان در مراسـم تکریـم و 
معارفـه مذکور یادآور شـد: وظایـف و ماموریت های 
سـازمان جنگل هـا و مراتـع کشـور و بـه تبـع آن 
ادارات کل منابـع طبیعی اسـتان ها حاکمیتی اسـت 
و حـوزه حکمرانـی ایـن سـازمان و ادارات تابعه آن 
قریـب 85 تـا 90 درصـد فضـای سـرزمینی اسـت، 
بنابرایـن هـم از لحـاظ وسـعت و حجـم کار و هـم 
از جهـت حکمرانـی وحاکمیتی بودن وظایفشـان از 

دسـتگاه های مهـم دولتـی اسـت.
جعفـر صبوری پـور افـزود: بـا نگاهـی کالن به دو 
حـوزه بزرگ وظیفه ای سـازمان جنگل هـا و مراتع 
جنگل هـا،  از  اصولـی  بهره بـرداری  و  حفـظ  در 
مراتـع و بیابان هـا و در حفاظـت از منابـع تولیـد 
یعنـی آب و خاک اهمیت این سـازمان را مشـهود 

می سـازد.
سـال های  در  سـازمان  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
خشـک  با اقدامـات آبخیزداری در جهـت بهره وری 
بهتـر از منابـع آب و در ترسـالی کنتـرل سـیل در 

خدمـت بخـش کشـاورزی اسـت.
صبوری پـور بـا بیـان اینکـه ایـن حـوزه گسـترده 
وظایـف جز با مشـارکت بهره بـرداران قابـل انجام 
بـا مشـارکت  افـزود: تجربـه نشـان داده  نیسـت، 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  ذی نفعـان  و  بهره بـرداران 
فکـری و عملـی آنهـا بهره برداری هـای غیراصولی 

و سـوء اسـتفاده ها کاهـش می یابـد.
ارائـه  نکتـه  دو  بـه  توجـه  مقـام مسـئول  ایـن 
حـوزه  در  صحیـح  بهره بـرداری  نظـام  الگـوی 
بـه  آمـوزش  و  اطالع رسـانی  و  طبیعـی  منابـع 
در  افـزود:  و  دانسـت  را ضـروری  بهره بـرداران 
راسـتای  در  مردمـی  مشـارکت  جلـب  جهـت 
تحقـق منویات مقـام معظم رهبری کـه فرموند: 
ً فرهنـگ منابـع طبیعـی باید به معـارف عمومی 

تبدیـل شـود.ً گام برداریـم.
و  یابـی  مـکان  پایـان  در  صبوری پـور 
امکان سـنجی در قالـب اسـتعدادیابی اراضـی و 
بـه  تخصیـص زمیـن در حـوزه سـرمایه گذاری 

خصـوص در زمینـه نیروگاه خورشـیدی، صندوق 
حمایـت از توسـعه منابـع طبیعـی و واگذاری هـا 
تصدی هـا و پروژه هـای اتحادیه هـا و تعاونی هـا 
را از جملـه اقدامـات شایسـته کل منابع طبیعی و 

آبخیـزداری فـارس برشـمرد.

کاشتبیشاز2میلیوناصله
نهالدرفارس

آبخیـزداری  مدیـر کل پیشـین منابـع طبیعـی و 
فـارس نیـز در این آیین بیان داشـت: در سـال 97 
بیـش از 11 هـزار هکتـار جنـگل کاری در مناطق 
شـهری، افـزون بـر 210 هکتـاری جنـگل کاری 
در مناطـق روسـتایی صـورت گرفـت و همچنیـن 
بیـش از 2 میلیـون اصلـه نهـال در ایـن اسـتان 

کاشته شد.  
مهـرزاد بوسـتانی افـزود: همچنیـن در سـال 97 
تنهـا 400 هکتـار از اراضـی منابـع طبیعـی ایـن 
اسـتان دچـار آتـش سـوزی شـد در حالی کـه این 
آمـار در سـال93 بیـش از 9 هـزار و 800 هکتـار 

. د بو

جزیرهایعملکردنازبین
خواهدرفت

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  جدیـد  سرپرسـت 
آبخیـزداری اسـتان فـارس نیـز در ایـن مراسـم در 
مـورد اولویت هـای کاری خـود بـه ایـراد سـخن 

پرداخـت.
وی گفـت: یکـی از مهم تریـن موضوع هایـی کـه 
بـه دنبـال از بیـن بـردن آن هسـتیم، جزیـره ای 

عمـل کـردن و مـوازی کاری اسـت.
نظارت هـا  افزایـش  موضـوع  منتصـری،  شـهرام 
در کنـار فعالیت هـای عملـی را بـه عنـوان دیگـر 

برشـمرد.  خـود  کاری  اولویت هـای 
در  کـه  منتصـری  شـهرام  آییـن،  ایـن  ادامـه  در 
سـمت معـاون برنامه ریـزی و اقتصـادی اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فارس فعالیت داشـت 
بـه عنـوان سرپرسـت ایـن اداره کل معرفـی و از 
خدمـات مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل پیشـین ایـن 

نهـاد تقدیـر بـه عمـل آمد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی فارس معرفی شد
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و  سـالم  نهـال  از  اسـتفاده  گفـت:  اسـپانیایی  محقـق 
مدیریـت صحیح بـاغ راه کار حل معضـل زوال مرکبات 

. ست ا
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امید، کارلـوس فرنانـدز که 
بـه همراه تعـدادی از کارشناسـان کشـاوزری، محققین 
و مسـئولین ملی و اسـتانی بـرای بررسـی عارضه زوال 
مرکبـات جهـرم بـه ایـن شهرسـتان سـفر کـرد، گفت: 
مدیریـت نامناسـب بـاغ  هـا یکـی از علـل بـروز زوال 
مرکبـات در جهـرم بوده و ایـن معضل نیازمند بررسـی 

اسـت. کامل 
وی با اشـاره به اینکه مشـکل زوال مرکبات در تعدادی 
از کشـورهای دنیـا مشـاهده شـده اسـت، افـزود: ایـن 
مشـکل چنـدان عجیـب و غریب نیسـت ولـی مدیریت 
ایـن معضـل با شـرایط موجـود اهمیـت دارد. بـه گفته 
محقـق اسـپانیایی در شهرسـتان جهـرم مدیریـت بـد 
آبیـاری یکـی از عوامـل ایجـاد زوال مرکبات اسـت، به 
عنـوان مثـال بـه درختان در یـک روز بیـش از 50 لیتر 
یعنـی حجـم زیـادی آب داده می شـود و روزهـای بعـد 

آبیـاری نمی شـود.
فرنانـدز عـدم اسـتفاده از نهـال سـالم را از دیگر دالیل 
ایجـاد زوال مرکبـات دانسـت و گفـت: هـرس درختان، 
یکـی از مـوارد مهـم در نگه داری درخت اسـت که اگر 
صحیـح و بـه موقـع انجام شـود افزایش عمـر درخت و 
میوه هـای آن را بـه دنبـال دارد و اشـتباه در انجـام این 

کار موجب آسیب رساندن به درختان می شود. 
خسارتزوالبااستفادهازپیوند

پلیکاهشمییابد
در حاشـیه ایـن بازدیـد مدیـرکل دفتـر امورمیوه های 
گرمسـیری و نیمه گرمسـیری وزارت جهاد کشاورزی 
گفـت: بـرای افزایـش طـول عمـر اقتصـادی باغ هـا 
نسـبت بـه زوال مرکبـات، روش پیوند پلی با اسـتفاده 
از پایه هـای مقـاوم در سـه نقطه از کشـور به صورت 

الگویی اجرا شـده اسـت.
مسـعود لطیفیان یادآورشـد: پیوندپلی در کنار مدیریت 

مناسـب آب و خـاک و کنترل آفـات، نزدیک به 10 تا 
12 سـال عمـر مفید درخت را بـاال می برد. 

داشـتن  سـالم،  بـاغ  ایجـاد  الزمـه  وی  گفتـه  بـه 
نهـال سـالم و اصیـل بـه عنـوان پایه ای تریـن نهـاده 
باغبانـی اسـت و در همیـن راسـتا وزارت جهـاد  در 
کشـاورزی و معاونـت باغبانی احداث تعداد مشـخصی 
بـاغ مـادری اسـتاندارد و مـورد تائیـد مراجـع علمی و 
سـاماندهی و تجمیـع باغ هـای تکثیـری تحت کنترل 
دسـتگاه های حاکمـه را در دسـتور کار دارد. این مقام 
مسـئول افـزود: اصالت نهـال را موسسـه کنترل ثبت 
و گواهـی بـذر و نهـال و سـالمت را سـازمان حفـظ 
نباتـات تشـخیص می دهـد. لطیفیـان تصریـح کـرد: 
اسـتان  در  حاضـر  حـال  در  مرکبـات  مـادری  بـاغ 
مازنـدران فعالیـت و سـایر نقـاط کشـور را سـاپورت 
می کنـد همچنیـن بـاغ مادری هـم در جنـوب کرمان 
در حـال تاسـیس اسـت و در کمیتـه نهال احـداث باغ 
مادری در اسـتان فارس نیز در دسـت بررسـی اسـت.
پیونـد پلـی، نوعـی پیونـد ترمیمـی اسـت کـه بـرای 

رشـد و اسـتقرار بهتـر درخـت انجـام می شـود.

درحلمعضلزوالمرکباتراه
میانبررادنبالمیکنیم

در ایـن بازدیـد معـاون کنتـرل آفـات سـازمان حفـظ 
نباتـات کشـور بـا اشـاره بـه ضـرورت جلوگیـری از 
توسـعه زوال مرکبـات در اسـرع وقـت، گفـت: آنچـه 
کـه مـورد نیـاز ماسـت راه میان بری اسـت کـه بتواند 
بـه ریـکاوری و بازگشـت درخـت بـه حالـت اولیـه 

کند.  کمـک 
علیمـراد سـرافرازی افـزود: توصیه هـای الزم بـرای 
کنتـرل بحـران به صـورت دسـتورالعمل بـه مدیریت 
حفـظ نباتـات ارسـال شـده اسـت و رعایـت نـکات 
ایمنـی باغبانـی در دسـتور کار باغـداران قـرار خواهد 
گرفـت. بـه گفتـه وی، باغ هـای آلـوده ممکـن اسـت 
عالئـم ظاهـری را نشـان ندهنـد امـا با افزایش سـن 

گیـاه بـه طـور ناگهانـی عالئـم مشـهود می شـود. 

سـرافزاری بـا اشـاره به اینکـه مجموعـه ای از عوامل 
در ایجـاد عارضـه زوال مرکبـات نقش دارنـد، تصریح 
کـرد: عوامـل بیمـاری زا از جملـه باکتـری، ویروس و 
ویروئیـد پـس از اینکـه درخـت بـر اثر سـوء مدیریت 
و  کـرده  زوال شـد حملـه  دچـار  اقلیمـی  و شـرایط 
باعـث تشـدید بیماری  می شـوند. معـاون کنترل آفات 
سـازمان حفـظ نباتات کشـور تاکید کـرد: نتایج بازدید 
و آزمایشـات محققین داخلی و خارجی در اسـرع وقت 

بـه مدیریـت حفـظ نباتات ارسـال می شـود.

زوالمرکباترابابرنامه
دنبالمیکنیم

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از سـه برنامه کوتـاه مدت، 
میـان مـدت و بلنـد در مبـارزه بـا زوال مرکبـات خبر 
داد. حسـین پژمـان گفـت: در برنامـه کوتاه مدت سـه 
بـاغ بر اسـاس یافته هـای علمی و تجریبـات محققین 

مدیریـت می شـود.
بـه گفته وی، این سـه بـاغ در شهرسـتان های داراب، 
پکیـج  یـک  بـا  و  دارد  قـرار  جهـرم  و  قیروکارزیـن 
مدیریتـی خاک شـویی، مدیریت دور و زمـان آبیاری و 

مبـارزه آفـات و بیماری هـا دنبـال می شـود.
طـرح   8 7تـا  مـدت  میـان  برنامـه  افـزود:  پژمـان 
تحقیقاتـی بـر اسـاس فرضیـات تعریـف شـده که در 

می شـود. اجـرا  تحقیقـات  بخـش 
باغ هـا  مدیریـت کالن مسـائل  مقـام مسـئول  ایـن 
کـرد:  تاکیـد  و  برشـمرد  مـدت  بلنـد  برنامه هـای  از 
تولیـد نهـال سـالم و عـاری از بیمـاری ویروسـی از 
مسـائل مهـم و زیـر بنایـی اسـت که همـکاری مرکز 
دنبـال می شـود. گیاهپزشـکی  در بخـش  تحقیقـات 

عارضهزوالمرکبات
گریبانگیرفارس

در ادامـه مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، گفـت: عارضـه  زردی و زوال مرکبـات 
در بیشـتر مناطـق مرکبات  خیـز اسـتان فـارس بـه ویژه 
جویـم الرسـتان، قیـر و کارزیـن، داراب، جهـرم و فسـا 
گـزارش شـده اسـت. حمیـد دبیری افـزود: ایـن عارضه 
و  نمی شـود  محـدود  مرکبـات  از  خاصـی  گونـه  بـه 
بیشـترین خسـارت روی لیمو لیسـبون)خارگی(، پرتقال، 

نارنگـی و لیمـو تـرش مشـاهده می شـود.
شـامل  مشـکالت  ایـن  نشـانه های  وی،  گفتـه  بـه 
قرمـزی، زردی، لوله شـدن، سـوختگی، تنک  شـدن تاج 
درخـت، ریـزش برگ هاسـت و زوال باعـث از بین رفتن 
ریشـه های موییـن و سـیاه شـدن ریشـه های اصلـی، 

خشـکیدگی و مـرگ ناگهانـی درختـان می شـود.
 دبیـری تصریح کـرد: عارضه زوال مرکبات که از سـال 
90 شناسـایی شـد، از سـال 93 بـا بـه اوج رسـیدن این 
عارضـه، توسـط مسـئولین ، کارشناسـان اسـتانی و ملی 

و محققیـن داخلی و خارجی در دسـت بررسـی اسـت.

زوال مرکبات جهرم توسط محقق اسپانیایی بررسی شد
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جلسـه شـورای هماهنگی مدیران سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس و ادارات 
کل وابسـته بـه ریاسـت قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
بـا حضور حجت االسـالم والمسـلمین قائمی مسـئول حـوزه نماینده ولـی فقیه در 
ایـن سـازمان، معاونیـن و مدیـران سـتادی ایـن سـازمان، بهرامـی مدیـر کل امور 
عشـایر اسـتان فارس و معاونین وی و سـایر مدیران ادارات کل وابسـته به سازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـه میزبانـی اداره کل امـور عشـایر فارس در بـوم گردی 

عشـایری شـمیم ییالق واقع در کهمره شهرسـتان شـیراز برگزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حجـت االسـالم قائمی نماینـده ولـی فقیه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب کـه مـاه مبـارک رمضان 
مـاه عجیبـی اسـت و اگـر انسـان تغییـر نکنـد در غفلت اسـت، گفـت: این مـاه به 
مثابـه یـک نسـیم فـرح بخـش در طول ماه های سـال اسـت و کسـانی کـه خود 
را در معـرض ایـن نسـیم قـرار مـی دهنـد از آن اسـتفاده کـرده و بهـره منـد مـی 

گردند. 
وی بـه آرامـش در ایـام مـاه مبـارک رمضـان اشـاره کرد و ایـن که در ایـن ماه به 
گفتـه محققیـن، انسـان کمتـر دچـار گنـاه و اتفاق مـی گردد، بیـان نمود: مسـائل 
دردنـاک در ایـام مـاه مبـارک رمضـان کمتر می شـود زیـرا یک مـاه مخصوص و 
فضـای روح بخشـی می باشـد و نیـز باید در این ایـام فرصت را غنیمت شـمرده و 
بـا قـرآن انـس بیشـتری بگیریم و باید خـدای تبارک و تعالی را شـاکر باشـیم و از 
او بخواهیـم کـه همیـن سـالمتی جسـم و روح را بـه ما عنایـت بفرماید تـا بتوانیم 

تا پایان ماه مبارک رمضان روزه دار واقعی باشیم. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه گـذر زمـان و عمر را به سـرعت شـهاب سـنگ های 
آسـمانی تشـبیه کـرد و خاطر نشـان کـرد: وقت و فرصـت را نباید از دسـت بدهیم 
چـرا کـه همـه مـا در حـال گذر عمـر هسـتیم و نمـی دانیـم در این رهگـذر چقدر 
عمـر خواهیـم کـرد و بدیهـی اسـت که جـز خداوند تبـارک و تعالـی، هیچکس در 
ایـن دنیـا مانـدگار نخواهـد بود و مرگ بـرای پیامبران بـه پائین حتمـی خواهد بود 
ولـی چـه خوش اسـت کـه مرگ طـوری برای مـا اتفاق افتـد که همـه را محزون 

نماید. 
مسـئول نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در ادامـه تاکید 
کـرد: بایـد همـواره بکوشـیم بـا خدمـت بـه خلـق اهلل رضایت پـرودگار را بدسـت 
بیاوریـم و ایـن کـه قطـع یقیـن بدانیـم مـاه رمضان، مـاه نزدیکـی به قـرب الهی 

می باشـد و تـالش کنیـم در ایـن ایـام خدمـت بـه مـردم را دوچنـدان نماییم.
وی بـا تبریـک هفتـه ارتباطـات و روابـط عمومـی در خاتمـه سـخنانش ضمـن 

تشـکر از فعالیـت هـای رئیـس و کارشناسـان روابـط عمومـی این سـازمان، اظهار 
داشـت: روابـط عمومـی پیشـانی سـازمان و عصـای مدیریـت اسـت و تاکیـد می 
نمایـم همـان طـور کـه رهبـر معظـم انقـالب توصیـه فرمـوده انـد کـه کارهـای 
خـوب را تبلیـغ کنیـم، از همـه بخـش ها و دسـتگاه های وابسـته اسـتدعا دارم که 
حتـی جلسـات کوچـک را بـا هماهنگـی روابـط عمومی سـازمان، پوشـش خبری 

بدهید. 
در ادامـه ایـن جلسـه، قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس بـا تبریک 
میـالد کریـم اهل بیـت امام حسـن مجتبـی)ع( و آرزوی قبولی طاعـات و عبادات 
در مـاه مبـارک رمضـان، گفـت: تصویـر و اعتقـادی کـه بـه جامعه عشـایری دارم 
ایـن اسـت کـه عشـایر یک قشـر مولـد و توانمندی هسـتند کـه به جـای این که 
طبیعـت را در جهـت منافـع خودشـان دسـتکاری نماینـد، خودشـان را بـا طبیعـت 

انطبـاق داده اند.
وی در ادامـه بـه سـیر و سـلوک و پیمایـش طبیعی جامعـه عشـایر در قالب ییالق 
و قشـالق اشـاره کـرد و افـزود: ایـن کار باعـث شـده که قشـر زحتمکـش و مولد 

عشایر افراد ارزشمند، توانمند و اندیشمندی تحویل جامعه بدهند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن مطلـب کـه جامعـه عشـایر قشـری هسـتند که 
عـالوه بـر تأمیـن مایحتـاج خودشـان خدمات زیـادی هم به مـا می رسـانند، ابراز 
نمـود: یکـی از ایـن خدمـات مهـم این اسـت که بـا اسـتقراری در طبیعـت موجب 

به وجود آمدن امنیت در مناطق مختلف می شوند. 
قاسـمی سـپس بـا گریـزی به تامیـن فرآورده هـای دامی _گوشـتی و نقش سـیاه 
چادرهـا در تامیـن امنیـت غذایـی جامعـه اشـاره کـرد و تصریـح نمود: ایـن جامعه 
مولـد عـالوه بـر ایـن کـه سـربار نیسـتند در عین حـال از خیلـی خدمـات محروم 
هسـتند و علـی رغم تالشـی کـه به خصـوص در این چند سـال اخیر بـا کمک به 
ایـن عزیزان در قالب تسـهیالت شـده اسـت ولـی باز خیلـی جا دارد که این قشـر 

را در محرومیت درک و کمک نماییم. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در همیـن راسـتا بـا اشـاره بـه دقـت در 
عرصـه مسـئولیت پذیری، تاکیـد کرد: تالش کنیم در راه پیشـبرد اهـداف نظام به 

نحـو احسـنت از پس مسـئولیت هـای واگـذاری برآییم.
قاسـمی در ادامـه تهاجـم ملـخ هـای صحرایـی را که هر لحظـه احتمـال می رود 
طغیانـی شـوند متذکـر شـد و گفـت: فعال رصـد این آفـت در عرصه منابـع طبیعی 
مـی باشـد و اگر شـرایط اضطـراری به وجود آید از دیگر دسـتگاه هـا خصوصا امور 
عشـایر اسـتان انتظـار مـی رود و مـی خواهیم کـه مدیر جهـاد کشـاورزی و حفظ 
نباتـات را بـه لحـاظ خودرویـی و دیگـر امکانـات کمـک نماینـد تـا شـاهد تبعات 

زیان بار آن نباشیم. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس به رویـش علـف و عرصه منابـع طبیعی 
در اثـر نـزول رحمـت الهـی اشـاره کـرد و گفت: بـرای جلوگیـری از آتش سـوزی 
هـای احتمالـی از هـم اکنـون تمهیـدات الزم اندیشـیده شـود و با توجه بـه کانون 
های بحرانی شناسـایی شـده مسـتعد آتش سـوزی، تالش شـود با اسـتفاده از همه 
ظرفیـت هـا، آموزش، مباحث فرهنگ سـازی و اسـتفاده از مرتع داران و عشـایر از 

خسـارات احتمالـی به عرصـه منابع طبیعـی بکاهیم.
وی بـا تبریـک روز روابـط عمومـی بـه مجموعـه دسـت انـدرکاران ایـن بخـش، 
روابـط عمومـی را عرصه بسـیار مهمـی خواند و در پایـان گفت: همه مـا به عنوان 
مسـئولین نظـام بایـد بحـث اطـالع رسـانی و اقداماتـی را کـه انجـام گرفتـه بـا 
انعـکاس خبـری در جهـت تزریـق روحیـه امید بـه جامعه جـدی بگیریـم و فضای 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاه های وابسته و مدیران ستادی 
بخش کشاورزی
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مسابقهپاسخبهسئواالتازنشریهشمارهقبل»پرتوامید«
1 - استان فارس تا سال 1404 بایستی چند هکتار گلخانه داشته باشد ؟

2 - کاشت برنج با چه شرایط مجاز است؟

3 - در حال حاضر استان فارس چند دستگاه کمباین در اختیار دارد ؟

4 - کدام واکسن منحصراً در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز تولید می شود؟

5 -در کدام شهرستان استان فارس ، فاز اول سردخانه 2000 تنی با اعتبار 25 هزار میلیون ریال افتتاح شده است؟

پیـرو اطالعیـه قبلـی در خبرنامـه شـماره گذشـته مبنـی بـر ایـن که از این شـماره تعـدادی سـئوال راجع بـه مباحث 
منـدرج در خبرنامـه شـماره قبـل درج خواهـد شـد و بـه افـرادی کـه بـه کلیه سـئواالت پاسـخ صحیح دهنـد به قید 

قرعـه جوایـزی اهداء خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه بایـد پاسـخ سـئواالت تـا تاریـخ پانزدهـم هـر مـاه بـه اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس آقـای شـاه امیـری ارسـال گـردد.

مجـازی را بـه عنـوان نقـش تاثیـر گـذار در زندگی دسـت کـم نگیریم.
در ادامـه ایـن جلسـه علیرضـا واحـدی پـور رئیـس روابط عمومـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه فعالیـت هـای انجـام شـده در بعـد خبررسـانی و 
اطالع رسـانی بوسـیله صـدا و سـیما، رسـانه هـای مکتـوب و خبرگزاری ها اشـاره 
کـرد و گفت: در سـال گذشـته بیـش از 1600 خبر در خبرگزاری هـا، بیش از 800 
خبـر در رسـانه هـای مکتـوب، بیـش از 380 خبـر در سـیما و قریـب 100 خبـر از 

صـدا و 50 برنامـه موضوعـی از صـدا و سـیما را داشـته ایم.
وی در ادامـه ضمـن تشـکر از تـالش و زحمـات تعـدادی از روابـط عمومـی های 
ادارات وابسـته کـه در طـول سـال گذشـته فعالیـت خوبـی را داشـته انـد افـزود: 
در سـال گذشـته توسـط ایـن اداره، در 3 محـور "انعـکاس اخبـار در رسـانه هـای 
مکتـوب"، "انعـکاس اخبـار در خبرگـزاری هـا" و "انعـکاس اخبـار در خبرنامه پرتو 

امیـد" ایـن دسـتگاه هـا مـورد ارزیابی قـرار گرفتـه و طبق شـاخص هـای در نظر 
گرفتـه شـده برتریـن هـای آن هـا انتخاب شـدند.

گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه از سـوی قندالی رییس سـازمان امور عشـایر کشـور 
بـه پـاس تـالش هـا و زحمـات رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در حوزه 
امـور عشـایر اسـتان فـارس تقدیـر بـه عمـل آمـد و لـوح تقدیـری بـه وی تقدیم 
شـد و همچنیـن بـه مناسـبت بزرگداشـت هفتـه ارتباطـات و روابـط عمومـی از 
روابـط عمومـی هـای برتـر دسـتگاه هـای وابسـته در سـال 97 تجلیـل شـد و به 
ترتیـب از محمـد اعتمادی مسـئول روابط عمومـی اداره کل امور عشـایر به عنوان 
روابـط عمومـی برتـر در بخـش رسـانه هـای مکتـوب، حمیـد سـلیمانی در بخش 
خبرگزاری هـا و فیـروزه حجتـی در بخـش خبرنامه پرتـو امید رتبه هـای مقام اول 

را کسـب کردند. 
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بـه منظور جبران خسـارت سـیل مبلغ 5 هـزار میلیارد 
تومـان تسـهیالت ارزان قیمـت بانکی به کشـاورزانی 
که سـیل بـه آن ها خسـارت رسـانده، پرداخت خواهد 

. شد
بـه گـزارش خبرنگار ًپرتـو امیدً محمد مهدی قاسـمی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
بیـان ایـن مطلـب گفـت: بدهـی، معوقـات و چـک 
برگشـتی مانعی بـرای پرداخت این خسـارات نخواهد 
بـود و اسـتانداری های ذی ربـط با معرفی کشـاورزان 
خسـارت دیـده بـه وزارت جهاد کشـاورزی رونـد ارائه 

تسـهیالت را رونـق خواهند داد.
وی افـزود: واحدهـای زراعی به ازای هـر هکتار مبلغ 
پنـج میلیـون تومان و هـر هکتار از باغ های خسـارت 
دریافـت  خسـارت  تومـان  میلیـون  پنـج  نیـز  دیـده 

کرد. خواهنـد 
حـوزه  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
دامـداری هـر واحد کوچک عشـایری و روسـتایی که 
خسـارت دیـده اسـت مبلـغ 10 میلیـون تومـان و هر 
کلنـی زنبـور عسـل نیـز 250 هـزار تومـان خسـارت 

دریافـت خواهنـد کـرد.
و  میدانـی  بررسـی های  از  پـس  داشـت:  بیـان  وی 
بـه  نسـبت  نوسـازی  و  بازسـازی  قـرارگاه  تصویـب 
نوسـازی و مرمـت ایـن واحدهـا اقدامـات الزم انجام 
مـی گیرد. البته تسـهیالتی که به کشـاورزان پرداخت 
مـی شـود در قالـب پوشـش واحدهای خسـارت دیده 

و بـا ضمانت اسـت.
تولیـدات  بهبـود  معـاون  پژمـان  حسـین  ادامـه  در 
گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس بـا بیان این 
کـه بارندگـی منجر بـه افزایش 30 درصـدی تولیدات 
کشـاورزی می شـود، گفت: در سـال زراعـی پیش رو 
انتظـار این اسـت که بـا افزایش بارندگی های اسـتان 
در حـوزه تولیـدات غـالت و کلزا شـاهد افزایش تولید 

30 درصدی در اسـتان باشـیم.
باران هـای  کـه  مزیتـی  مهمتریـن  افـزود:  وی 
سـال زراعـی جـاری بـه همـراه دارد ایـن اسـت کـه 
کشـت های آبـی در اسـتان فـارس نزدیـک بـه 20 
درصـد افزایش تولید خواهند داشـت و در کشـت های 
دیـم نیـز شـاهد افزایـش محصـوالت خواهیـم بـود.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بیـش از 140 
گنـدم  کشـت  بـه  اسـتان  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
دیـم اختصـاص یافتـه اسـت و 70 هـزار هکتـار نیـز 
از اراضـی اسـتان بـه کشـت جـو اختصـاص یافـت 
و ایـن دو کشـت کامـاًل بـه بـاران وابسـته انـد و بـا 
افزایـش میـزان بارندگی شـاهد افزایش برداشـت این 

محصـوالت نیـز خواهیـم بـود.
فـارس  اسـتان  کـه  در شـرایطی  کـرد:  عنـوان  وی 
بـا خشکسـالی مقابلـه مـی کـرد کشـاورزان فـارس 
توانسـته بودنـد بالـغ بر 900 هـزار تن گندم برداشـت 
کننـد. حـال کـه شـرایط آب در اسـتان تغییـر کـرده 
انتظـار ایـن اسـت کـه در سـال زراعـی جدیـد بیـش 
از یـک میلیـون و 350 هـزار تـن گنـدم در فـارس 
برداشـت شـود که این مهـم یکی از مزیت هـای بارز 

افزایـش بارندگـی در فـارس اسـت.
پژمـان بـا بیـان ایـن کـه نزدیـک بـه دو برابـر حجم 
سـد درودزن آب در حـوزه کشـاورزی پـس از بـاران 
صرفـه جویـی شـده اسـت بیـان داشـت: آب بیـش 
فـارس  باغـی  و  زراعـی  محصـوالت  درصـد   80 از 
از طریـق چـاه تامیـن مـی شـود، از ایـن رو پـس از 
بارندگی هـای اخیـر در اسـتان شـاهد صرفـه جویـی 
یـک میلیـارد و 400 میلیـون مترمعکب آب در اسـتان 

. هستیم
وی دربـاره خسـارت هایی کـه بارندگی به کشـاورزی 
در فارس زده اسـت اظهار داشـت: بیماری های برگی 
در سـال هایی کـه میـزان بارندگـی افزایش مـی یابد 
رونـد صعـودی دارد و عـالوه بـر بیماری هـای برگی 
شـاهد برخـی از بیمـاری هـا در گنـدم و جـو خواهیم 

بود.
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
شـد:  یـادآور  خاتمـه  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مدیریـت مـزارع و پایـش منابـع طبیعـی اسـتان باید 
افزایـش یابـد تا شـاهد از بیـن رفتن محصـول مزارع 
اسـتان نباشـیم و اگـر مدیریـت نشـود خسـارت های 

جبـران ناپذیـری ایجـاد خواهـد کـرد.

نسخه 5 هزار میلیارد تومانی برای کشاورزان سیل زده فارس

خرید تضمینی گندم از کشاورزان فارس
بازرگانـی منطقـه 3  مدیـر عامـل شـرکت غلـه و خدمـات 
جنـوب کشـور از آغاز کار خریـد تضمینی گندم از کشـاورزان 

گنـدم کار اسـتان فـارس خبـر داد. 
لطیـف رسـتاد گفـت: خردیـد گنـدم از 25 فروردیـن تـا آخـر 
شـهریور امسـال از قرار هـر کیلوگرم گنـدم دو روم و به مبلغ 
1770 تومـان و گنـدم معمولـی هـر کیلوگرم بـه مبلغ 1700 

تومان صـورت مـی گیرد. 
وی افزود: این مبلغ نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش نشان می دهد. 

ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: دولت بیـش از 700 هزار تـن گندم مـازاد بر مصرف 
کشـاورزان را خریـداری می کند.
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تـازه  نفسـی  زمیـن  گراشـی  کشـاورزان  باهمـت 
. کشـید

بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، حسـین پژمـان 
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
گفـت: در اقدامـی کم نظیـر کشـاورزان بخـش اََرد 
از توابـع شهرسـتان گـراش اقـدام بـه جمـع آوری 
بالـغ  سـطحی  در  صیفـی  کشـت  پالسـتیک های 

کردنـد. هکتـار  بـر500 
وی بـا بیـان این کـه روش کشـت زیر پالسـتیکي 
یـا مالـچ پالسـتیکي بـراي کشـاورزان مقـرون بـه 
کشـت  مثبـت  ویژگي هـاي  افـزود:  بـوده،  صرفـه 
روزافـزون  اقبـال  موجـب  جـات،  صیفـی  تونلـی 
کشـاورزان نسـبت به این روش کشـت شـده است.

ایـن مقام مسـئول صرفـه جویی در میـزان مصرف 
آب، بـاال بـردن راندمـان آبیاری، جوانه زنی و رشـد 
سـریع محصـول، کنتـرل علف هـای هـرز، آفـات و 
بیماری هـا و تولیـد خـارج از فصـل و کمـک بـه 
تنظیـم بازار را از مزایای این نوع کشـت برشـمرد و 

خاطـر نشـان کـرد: در صورتی که نسـبت بـه جمع 
آوری پالسـتیک پس از پایان برداشـت اقدام نشـود 
بـه شـکل عایق عمـل کـرده و مانع تنفـس طبیعی 

خـاک خواهد شـد.
وی بـا بیـان این کـه تجزیه پالسـتیک در خاک به 
صدهـا سـال زمان نیازمنـد دارد، تصریح کـرد: باقی 
مانـدن پالسـتیک در خـاک در برخـی اوقـات مانع 
فعالیت ادوات و ماشـین آالت کشـاورزی می شـود.
رهاسـازی  داشـت:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
پالسـتیک در زمین هـای کشـاورزی مانـع شـخم 

زنـی مناسـب در کشـت دوره بعد شـده و اگر روش 
کشـت بعـد غرقابـی باشـد مشـکالت زیـادی را نیز 

در حیـن آبیـاری بـه وجـود مـی آورد.
وی بیان داشـت: در سـال زراعی جاری کارشناسان 
اداره ترویـج جهـاد کشـاورزی گـراش و مرکز جهاد 
کشـاورزی بخـش اََرد تـالش زیـادی بـه منظـور 
ترغیـب کشـاورزان در جهت جمع آوری پالسـتیک 

پـس از برداشـت محصـوالت کشـاورزی کردند.
پژمـان تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا دوره آموزشـی 
–ترویجـی برگـزار شـد و ابالغ هـای مکتـوب نیـز 
در خصـوص لـزوم جمـع آوری پالسـتیک پـس از 
برداشـت به کشـاورزان، دهیاران و اعضای شـورای 

اسـالمی روسـتاها ارائه شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مسـاحت کشـت زیـر 
پالسـتیک در ایـن اسـتان حـدود 6 هـزار هکتـار 
اسـت، تاکیـد کـرد: فرهنگ جمـع آوری پالسـتیک 
بعـد از پایـان فصـل کاشـت در کشـاورزان فارسـی 

نهادینـه شـده اسـت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

با همت کشاورزان گراشی زمین نفسی تازه کشید

برگزاری جلسه کشت چغندرقند پائیزه و بهاره 
در استان فارس

جلسـه کشـت چغنـدر قنـد پاییزه و بهـاره در اسـتان فارس بـه ریاسـت رحمانی معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس و بـا حضـور پژمـان معـاون تولیـدات گیاهـی، صبـوری معاون 
برنامـه ریـزی، عباسـی مدیـر بازرسـی، واحـدی پـور مدیـر روابـط عمومـی، رشـیدی مدیـر جهاد 
کشـاورزی کازرون و تعـدادی محـدود از مدیـران دیگر شهرسـتان هـا، مدیران کارخانه قند فسـا و 
مرودشـت، تعـدادی بهره بـردار در محـل اسـتانداری تشـکیل شـد و مقرر شـد کارخانه قند فسـا با 
صـدور چـک زمـان دار تا نیمـه تیر کلیـه مطالبات چغندرکاران اسـتان و بخشـی از مطالبات شـکر 

کشـاورزان شهرسـتان کازرون را در اسـرع وقـت تسـویه نماید.

قیمت مصوب جدید شکر 
3400 تومان تعیین شد

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی 
گفـت: سـازمان حمایـت مصرف 
تولیدکننـدگان  و  کننـدگان 
افزایـش  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
هزینه هـای تولیـد، نـرخ جدیـد 
مصـوب شـکر سـفید را بـا 400 

کـرد.  تعییـن  تومـان   3400 افزایـش  تومـان 
یـزدان سـیف در گفـت و گـو بـا تسـنیم اظهـار کـرد: بـا 
تـداوم ایـن شـرایط بـازار شـکر تـا 10 روز آینده بـه حالت 
تعـادل مـی رسـد و قیمت ایـن محصـول در بـازار کاهش 
خواهـد یافـت زیرا موجـودی مناسـبی از ایـن محصول در 
کشـور وجود دارد. سـیف گفت: هیات هـای مذهبی و حتی 
خانـوار در صورتی که مراسـم مذهبی دارند، بـرای دریافت 
شـکر بـه نـرخ مصـوب و بـه هـر میزانـی کـه نیـاز دارند، 
مـی تواننـد بـا دریافت نامه از تبلیغات اسـالمی به شـرکت 

بازرگانـی دولتی ایـران مراجعـه کنند.
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ملخ هـای صحرایـی کـه بـه برخـی مناطـق ایـن اسـتان 
هجـوم آورده انـد، هنـوز بـه اراضی کشـاورزی وارد نشـده و 
مبـارزه بـا آن هـا در اراضـی منابـع طبیعـی در حـال انجـام 

. ست ا
حمیـد دبیـری مدیر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
ملخ هـای  هجـوم  وضعیـت  آخریـن  تشـریح  بـا  فـارس 
صحرایـی )دریایـی( بـه اسـتان فارس گفـت: بیـش از هزار 
و 200 هکتـار از اراضـی منابـع طبیعـی اسـتان فـارس مورد 
سـم پاشـی قرار گرفتـه و مبارزه بـا این آفت کشـاورزی که 
یکـی از خطرناک تریـن آفت هـای شـناخته شـده در ایـن 

حوزه اسـت، فـارس همچنـان ادامـه دارد.
وی در خصـوص اقدامـات صـورت گرفتـه در مقابلـه بـا این 
آفـت کشـاورزی نیـز بیان کرد: عالوه بر سـم پاشـی اراضی 
منابـع طبیعـی در شهرسـتان داراب، بیـش از 150 هکتـار از 
اراضـی منابـع طبیعـی طی سـه پـرواز هواپیمای سـم پاش، 

سـم پاشی شـده است.
دبیـری بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـه شهرسـتان داراب، زرین 
دشـت و المـرد بیـش از سـایر شهرسـتان های اسـتان بـا 
هجـوم ملـخ هـا مواجه انـد، تاکیـد کـرد: رصـد و مقابلـه بـا 
ملخ هـای صحرایـی در شهرسـتان هایی همچون فراشـبند، 
بـا هشـدارهایی در  نیـز  مهـر، ممسـنی، کازرون و رسـتم 

خصـوص مقابلـه بـا ملـخ صحرایـی داده شـده اسـت.
اسـتان  بـا  فـارس  اسـتان  مـرزی  نقـاط  خصـوص  در  وی 
هرمـزگان نیـز اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه ایـن که شـرایط 
در اسـتان هرمزگان شـرایط مسـاعدی گزارش نشـده، از این 
رو شـاهد تشـدید مراقـب، رصـد و پایـش اراضـی در نقـاط 
مـرزی اسـتان فارس بـا هرمزگان هسـتیم تا شـاهد کمترین 

خسـارت بـه اراضـی اسـتان فارس باشـیم.
مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: بـرای مقابلـه بـا ملخ های صحرایـی )دریایـی( در این 
اسـتان بیـش از 6 میلیـارد ریـال سـم خریـداری و مصـرف 
شـده اسـت که البتـه مقابله با ایـن آفت هزینه هـای دیگری 
همچـون تامیـن تجهیزات و بـه کارگیری نیروی انسـانی نیز 

دارد.
دبیـری اظهـار داشـت: مبـارزه بـا ایـن آفـت کشـاورزی در 
شهرسـتان های داراب و خنـج همچنان ادامه دارد اما شـرایط 
در شهرسـتان هایی کـه مـورد هجوم ملـخ قرار گرفتـه بودند 
بـه صـورت طبیعـی در آمده اسـت بـا این حال رصـد و پایش 

اراضـی فـارس در حـال انجام اسـت و این کار تـداوم دارد.
وی افـزود: بیـش از 2 هزار و 250 هکتار از اراضی کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـه صورت زمینـی و افـزون بـر 550 هکتار از 
ایـن اراضـی از طریـق هوایـی سمپاشـی شـده اسـت. مدیـر 
حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ادامه 
داد: ملخ هـای صحرایـی تاکنـون 9 مرتبـه بـه عرصه هـای 
منابـع طبیعـی هجـوم بـرده انـد امـا ایـن تهاجم هـا هیـچ 
گونـه خسـارتی بـه اراضی کشـاورزی وارد نکرده اسـت لیکن 

رصـد و پایـش اراضـی متوقف 
نخواهد شـده و تـا پایان تیرماه 
98 رصـد و مقابله بـا ملخ های 
صحرایـی ادامه خواهد داشـت.

وی اظهـار داشـت: اگـر مبارزه 
ملخ هـای  پوره هـای  بـا 
بگیـرد  صـورت  صحرایـی 
شـرایط در اسـتان قابل کنترل 
اسـت امـا خبرهـای خوبـی از کشـورهای همسـایه مخابـره 
نمـی شـود و احتمـال ایـن کـه شـاهد ورود موج جدیـدی از 
ملخ هـای صحرایـی از سـمت عربسـتان بـه کشـور باشـیم 
وجـود دارد. دبیـری اضافه کرد: تاکنون خسـارتی بـه مزارع و 
باغ هـای اسـتان فـارس وارد نشـده اسـت و بـا توجـه به این 
کـه ایـن ملخ ها بـه نور عالقه مند هسـتند بیشـتر به سـمت 

مناطـق شـهری حرکـت کـرده انـد.
وی افـزود: میـزان تغذیـه روزانـه ملخ هـای صحرایـی 500 
گـرم اسـت و از تمـام محصـوالت زراعـی و باغـی تغذیه می 
کننـد لیکـن گونه هـای زراعی همچـون گندم و جـو از جمله 

ارقامـی هسـتند کـه مـورد توجـه این آفت اسـت.
دبیـری در بخـش دیگـری از مطالـب خـود اظهـار داشـت: با 
توجـه بـه ایـن کـه سـم پاشـی در اراضـی منابـع طبیعی هم 
صـورت گرفته اسـت، دامـداران باید از چـرای دام در مناطقی 
کـه ملـخ هـا به دلیل سـم پاشـی از بیـن رفته اند، خـودداری 

. کنند
وی تصریـح کـرد: همچنیـن مـردم بایـد از خریـد ملخ هـای 
مـرده پرهیـز کننـد امـا اگـر عالقـه منـد بـه مصـرف ملـخ 

هسـتند حتمـا زنـده گیـری و سـپس آن را مصـرف کننـد.
وی اظهـار داشـت: ایـن ملـخ هـا از اوایـل بهمـن مـاه سـال 
97 تاکنـون 140 ریـزش در سـطح 8 اسـتان جنوبـی کشـور 
داشـته انـد. وی اسـتان های درگیـر بـا آفـت ملـخ صحرایـی 
را، هرمـزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، جنوب کرمان، بوشـهر، 
خوزسـتان، کرمـان، فـارس و خراسـان جنوبـی عنـوان کرد.

دبیـری تصریـح کـرد: همـکاران مـا در اسـتان های درگیر با 
همـه تـوان در حـال مبـارزه بـا این آفـت خطرناک هسـتند و 
تمـام امکانات سـازمان حفظ نباتات کشـور و سـازمان های 8 
اسـتان درگیـر، بـرای مقابلـه بـا این آفت بـه کار گرفته شـده 
اسـت تـا آفت مهار شـود و آسـیبی بـه باغات و مزارع کشـور 

نکند. وارد 
وی افـزود: از نظـر کارشناسـان خودمـان نیـز بررسـی ایـن 
مسـاله زمانبـر اسـت و بایـد بررسـی هـا دقیـق انجـام شـود؛ 

بنابـر ایـن احتمـال دارد یـک تـا دو مـاه زمـان ببـرد. 
دبیـری بـا بیـان ایـن کـه پیـش بینـی مـی کنیـم تـا پایـان 
تیـر مـاه ایـن حمـالت ادامـه یابـد اضافـه کـرد: بـر اسـاس 
پیـش بینی هـای فائـو و سـازمان حفـظ نباتـات احتمـااًل بـا 
مـوج جدید حمـالت ملخ هـای صحرایی از اواخر اردیبهشـت 

بود. مواجـه خواهیـم 

فارس مرز هرمزگان 
را علیه ملخ صحرایی 

سم پاشی کرد
اسـتان  در  ملـخ  جمعیـت  بـه  توجـه  بـا 
بـه  ملخ هـا  هجـوم  احتمـال  و  هرمـزگان 
داراب، مـرز ایـن شهرسـتان سم پاشـی کرد.
به گـزارش خبرنگار ًپرتو امیـدً، حمید دبیری 
مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا اشـاره به ایـن کـه مبارزه 
مذکـور در سـطح 2 هـزار هکتـار و در تاریخ 
5 اردیبهشـت صـورت می گیـرد، گفت: سـم 
و یـک فروند هواپیمای سـم پاش مـورد نیاز 

از اسـتان فارس تامیـن گردید.
در  ملـخ  جمعیـت  تاکنـون  افـزود:  وی 
خنـج  الر،  زرین دشـت،  شهرسـتان های 
و داراب بـه سـطح مبـارزه رسـیده کـه در 
شهرسـتان های الر و زریـن دشـت مبـارزه 
جمعیـت  حاضـر  حـال  در  و  شـده  انجـام 
ملـخ زیـر آسـتانه زیـان اقتصـادی اسـت و 
در شهرسـتان های خنـج و داراب همچنـان 

دارد. ادامـه  مبـارزه 
مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
ایـن  کـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان 
خوشـبختانه در حـال حاضـر ملـخ بـه مزارع 
و باغ هـای ایـن اسـتان خسـارت وارد نکرده 
اسـت، یادآور شـد: در اسـتان فـارس تاکنون 
هکتـار   250 و  هـزار   2 سـطح  در  مبـارزه 
مبـارزه صـورت گرفتـه کـه از ایـن سـطح 
500 هکتـار بـه صـورت هوایـی و مابقی به 

صـورت زمینـی انجـام شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: عـالوه برشهرسـتان های 
در  نباتـات  حفـظ  کارشناسـان  مذکـور، 
شهرسـتان های کازرون، ممسـنی، فراشـبند، 
رسـتم، المـرد و مهـر در حـال آمـاده بـاش 
تقاضـا می شـود عمـوم  ایـن رو  از  هسـتند 
جامعـه در صـورت مشـاهده جمعیـت ملـخ 
نزدیک تریـن  بـه  یـا  و   131 سـامانه  بـه 
اطـالع  کشـاورزی  جهـاد  خدمـات  مرکـز 
رسـانی کننـد. دبیـری بـا اشـاره بـه  این که 
ملخ هـای آلـوده بـه سـم  خطرنـاک و مضر 
اسـت، هشـدار داد: از خریـد و مصـرف هـر 
گونه ملخ مرده توسـط دالالن و سـودجویان 

جـداً خـودداری شـود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:
ملخ های صحرایی به اراضی کشاورزی استان فارس وارد نشده اند
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ادامه برداشت محصوالت سبزی و صیفی 
زیر پالستیکی در استان فارس

برداشـت محصـوالت سـبزی و صیفـی زیـر 
دارد. ادامـه  فـارس  اسـتان  در  پالسـتیکی 

به گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیدً، احمـد دهقان 
مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: برداشـت 
محصـوالت سـبزی و صیفـی زیر پالسـتیکی 
هندوانـه،  فرنگـی،  گوجـه  جملـه:  از  اسـتان 
و  کـدو  شـمام،  خربـزه،  طالبـی،  خیارسـبز، 
بادمجـان کـه از اواسـط فروردیـن ماه شـروع 

شـده و کمـاکان ادامـه دارد.
وی افـزود: برداشـت مزارع سـیب زمینی تولید 
بهـاره اسـتان در سـطح 154 هکتـار از اوایـل 
اردیبهشـت مـاه آغاز شـده اسـت و پیش بینی 

مـی گـردد 4774 تـن از کل مـزارع مذکور در اردیبهشـت ماه برداشـت شـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: برداشـت پیـاز تولید بهاره اسـتان در سـطح 
550 هکتـار از تاریـخ اواسـط اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده اسـت و پیـش بینـی 

می گـردد برداشـت تـا دهـه اول خـرداد مـاه ادامه داشـته باشـد و از مـزارع مذکور 
بیـش از 23100 تـن پیـاز برداشـت گـردد. 

وی در خاتمـه بیـان داشـت: وضعیـت مـزارع سـیب زمینـی و پیـاز تولید تابسـتانه 
اسـتان بـه ترتیـب در سـطوح 450 و 2620 هکتـار بـا پیـش بینـی تولیـد 17500 
و 142000تـن مـی باشـد و کاشـت سـیب زمینـی تولیـد بهـاره اسـتان در مناطق 

شـمالی اسـتان شـروع شـده است.

برداشت 820 هزار تن محصوالت جالیزی از 
اراضی کشاورزی فارس

برداشـت 820 هـزار تـن محصوالت جالیـزی از 24 هـزار هکتار 
زمیـن کشـاورزی در فارس آغاز شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، کیـکاووس نجفی کارشـناس 
مسـئول سـبزی و صیفـی فـارس گفـت: برداشـت محصـوالت 

جالیـزی از 24 هـزار هکتـار سـطح زیرکشـت آغـاز شـد.
وی افـزود: 30 نـوع محصـول جالیـزی مختلـف وجـود دارد کـه 
تولیـدات زمسـتانه در شهرسـتان های جنوبـی الر، المـرد، مهر، 
خنـج، گـراش، فراشـبند و محصوالت بهـاره در شهرسـتان های 
نیمـه گرمسـیری ماننـد کازرون، قیروکارزین، فیروزآبـاد و جهرم 
اسـت. ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: 70 درصـد تولیـدات محصوالت سـبزی و 
صیفـی تابسـتانه، 10 درصـد محصول پاییزه، 5 درصد زمسـتانه و 15 درصد بهاره اسـت.
وی بیـان داشـت: پیـش بینـی می شـود از 62 هـزار هکتار در سـطح اسـتان 2 میلیون و 

800 هـزار تـن محصوالت سـبزی و صیفی برداشـت می شـود.
کارشـناس مسـئول سـبزی و صیفـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار 
داشـت: در 11 هکتـار 50 تـن هندوانـه، 30 تن خربـزه از 10 هزار هکتـار، 30 تن طالبی 
از 2 هـزار و 500 هکتـار، 25 تـن خیـار سـبز از 4 هزار و 500 هکتار، 50 تـن بادمجان از 
3 هـزار و 200 هکتـار، 30 تـن کـدو از یـک هـزار و 800 هکتار و 40 تن پیـاز از 4 هزار 

و 500 هکتار در سـطح اسـتان برداشـت شود.
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کشاورزان بی رویه گوجه فرنگی نکارند، 
حواسشان به بازار باشد

سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با صدور اطالعیه ای نسـبت به کشـت بی 
رویـه گوجه فرنگی در این اسـتان هشـدار داد.

در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: بررسـی هـا و مشـاهدات میدانـی حکایـت از 
کشـت بـی رویـه محصـول گوجـه فرنگـی در نقـاط مختلـف اسـتان فارس 
دارد، لـذا بـه کشـاورزان محتـرم یـادآوری می گـردد نوع و میزان کشـت هر 
محصـول را بـا مشـورت مراکز خدمات جهاد کشـاورزی و کارشناسـان مروج 

مسـئول پهنـه هـا، در هـر منطقه انجـام دهند. 
در ایـن اطالعیـه تاکیـد شـده اسـت: کشـت و در نتیجـه تولیـد مازاد بـر نیاز 
واقعـی موجـب بـه هـم خوردن تعـادل بـازار و ضرر و زیـان همه کشـاورزان 
خواهـد شـد. بنابرایـن کشـاورزان باید از کاشـت بـی رویه محصول یاد شـده 

جـداً خـودداری کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت سـطوح ابالغـی کشـت براسـاس صـادرات و فـرآوری 
تعییـن گردیـده اسـت و مسـئولیت پاییـن بـودن قیمـت خرید و عـدم امکان 

فـروش محصـول مـازاد بـر عهـده کشـاورز مربوطه اسـت. 

گوشـت  تـن   480
منجمـد  گوسـاله 
وارداتـی و مرغ منجمد 
در قالـب طـرح ضیافت 
در سـطح فـارس توزیع 

شـود. مـی 
خبرنـگار  گـزارش  بـه 
رهـام  امیـدً،  ًپرتـو 
دام  امـور  پشـتیبانی  کل  اداره  سرپرسـت  رحمانـی 
اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: سـهمیه 
اسـتان فارس در این طرح، 280 تن گوشـت گوسـاله 
منجمـد وارداتـی و 200 تـن مـرغ منجمـد اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه توزیـع گوشـت گوسـاله 
شـده،  آغـاز  فـارس  در  منجمـد  مـرغ  و  منجمـد 
افـزود: 120 تـن سـهمیه گوشـت گوسـاله منجمد در 
شهرسـتان های ایـن اسـتان و 160 تـن در شـیراز به 
تدریـج توزیـع مـی شـود. به گفتـه او همچنیـن 100 
تـن مـرغ منجمد در شـیراز و مابقی در شهرسـتان ها 

بـه تدریـج توزیـع خواهد شـد.
اسـتان  دام  امـور  پشـتیبانی  کل  اداره  سرپرسـت 
فـارس بـا اشـاره بـه قیمـت گوشـت های توزیعی در 
مـاه مبـارک رمضـان افـزود: قیمت گوشـت گوسـاله 
وارداتـی بسـته بـه نوع گوشـت بین 29 هـزار و 500 
تـا 32 هـزار و 500 تومـان متغیـر و در شهرسـتان ها 

500 تومـان بیشـتر اسـت. 

هـر  قیمـت  بـا  منجمـد  مـرغ  داد:  ادامـه  رحمانـی 
کیلوگـرم 10 هـزار و 500 تومـان عرضـه مـی شـود. 
وی با اشـاره به محل توزیع گوشـت گوسـاله منجمد 
و مـرغ منجمـد افـزود: در شـیراز ایـن اقـالم در تمام 
تعاونی هـای مصـرف  و  زنجیـره ای  فروشـگاه های 
دارای فروشـگاه، عرضـه مـی شـود و خریـد بـرای 

اسـت.  آزاد  عموم 
سرپرسـت اداره کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فارس 
افـزود: در شهرسـتان هـا هـم محـل توزیـع را سـتاد 
تنظیـم بـازار مشـخص مـی کند. بـه گفتـه او، از 29 
فروردیـن مـاه جاری تا 11 اردیبهشـت مـاه حدود 70 

تـن گوشـت گرم گوسـفند در فـارس توزیع شـده که 
از ایـن مقدار 49 درصد در شهرسـتان هـا و مابقی در 

شـیراز توزیع شـده است.
رحمانـی بـا بیـان ایـن کـه ایـن امـکان بـرای مردم 
اسـتان فـارس وجـود دارد کـه بخشـی از نیـاز خـود 
از  مصـوب  قیمت هـای  بـا  را  گوشـت  انـواع  بـه 
اضافـه  کننـد  تامیـن  شـده،  تعییـن  فروشـگاه های 
بـرای حفـظ نظـم و  انتظـار مـی رود مـردم  کـرد: 
گرفتـن مقـدار مـورد نیـاز بـا شـرکت پشـتیبانی امور 
دام همـکاری کننـد تـا امـکان خدمـات رسـانی بهتر 

و بیشـتر در آینـده وجـود داشـته باشـد.

سرپرستادارهکلپشتیبانیامورداماستانفارسخبرداد:

توزیع 480 تن گوشت و مرغ منجمد ارزان قیمت در قالب طرح ضیافت در فارس
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طـرح ضیافـت بـا هـدف تنظیم قیمـت کاالهای 
اساسـی در بازار آغاز شـد.

رنجبـری مدیر توسـعه بازرگانی جهاد کشـاورزی 
فـارس با بیـان این مطلـب گفت: طـرح ضیافت 
بـا هـدف تنظیـم قیمت کاالهـای اساسـی برای 

مـاه مبارک رمضـان در بازار آغاز شـد.
وی افـزود: در ایـن طرح کاالهای اساسـی مورد 
نیـاز مـردم بـا نـرخ مصـوب در فروشـگاه های 
زنجیـره ای و تعاونـی مصـرف اداره هـا توزیـع 

مـی شـود. ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: امسـال 420 تن گوشـت گوسـاله 
منجمـد وارداتـی بـا قیمـت هـر کیلوگـرم 43 هـزار تومان در فـارس توزیـع خواهد 
شـد. وی تصریـح کـرد: عالوه بر گوشـت گـرم و منجمد، سـتاد تنظیم بـازار فارس 
امسـال توزیـع برنـج، مرغ و شـکر تعاونـی را هم در دسـتو کار خود قرار داده اسـت.
رنجبـری بیـان داشـت: توزیـع کاالهـای اساسـی بـا نـرخ مصـوب در قالـب طـرح 
ضیافـت بـا نظـارت و بازرسـی 20 اکیـپ تا پایـان ماه مبـارک ادامه خواهد داشـت. 

محدودیتیدرعرضهکاالدرماهرمضاننداریم
هیـچ محدودیتـی در ارائـه و عرضـه کاال در مـاه مبـارک رمضـان وجـود نـدارد و 
میـزان محصوالتـی کـه در ایـن مـاه عرضه می شـود متناسـب بـا میـزان تقاضای 

مـردم در بازار اسـت.
، صمد رنجبری سرپرسـت مدیریت توسـعه بازرگانی  بـه گـزارش خبرنگار ًپرتـو امیدً
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با بیـان این مطلب گفـت: توزیع گوشـت منجمد 
بـه قیمـت هـر کیلـو 315 هـزار ریـال از نوزدهم اردیبهشـت 98 در شـیراز و سـایر 
شهرسـتان های اسـتان فـارس آغـاز شـده و هیـچ محدودیتـی در عرضـه ایـن 
محصـول پروتئینـی وجـود نـدارد. وی افـزود: همچنیـن مـرغ منجمد نیز بـه بهای 
هـر کیلـو 105 هـزار ریـال عرضـه می شـود امـا به دلیـل این کـه تقاضـا در بازار، 
تعییـن کننـده میـزان عرضـه اسـت از ایـن رو تـا پایـان این طـرح نمی تـوان رقم 

دقیقـی از میـزان عرضـه ایـن دو محصـول پروتئینی اعـالم کرد.
سرپرسـت مدیریـت توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 

مـورد سـایر محصـوالت طـرح تنظیـم بـازار گفـت: 
برنـج و شـکر از سـوی شـرکت غلـه در بـازار در 
در  کـه  محصوالتـی  تمـام  و  اسـت  توزیـع  حـال 
طـرح تنظیـم بـازار توزیـع آن ها آغاز شـده اسـت تا 
پایـان ماه مبـارک رمضان توسـط واحدهـای بزرگ 

فروشـگاهی و تعاونـی هـا عرضـه می شـوند.
رنجبـری ادامـه داد: کاال بـه مقـدار مـورد نیـاز در 
انبارهـای ایـن اسـتان ذخیـره شـده تـا پاسـخگوی 
نیـاز مـردم در مقاطـع مختلـف زمانـی باشـد. لیکن 
تقاضـا بـرای کاال معیـار اصلـی میـزان عرضـه در 
جامعـه اسـت. وی اظهـار داشـت: بیشـتر کاالهـای 
مـورد نیـاز مـردم در جامعـه وجـود دارد و چنانچـه 
کاالیـی ضـروری، تقاضـا بـرای آن زیاد باشـد حتما 
مقدمـات الزم انجـام می شـود تـا آن کاال از طریق 

طـرح تنظیـم بـازار در اختیـار مـردم قـرار گیـرد.
رنجبـری با بیـان این کـه در طرح تنظیم بـازار تنها 
مایحتـاج مـردم عرضـه شـده اسـت گفـت: در ایـن طـرح کاالهایـی عرضـه شـده 
اسـت کـه نیاز بازار باشـد و کاالهایـی که در جامعـه وجود دارند عرضه نمی شـوند.

وی اضافـه کـرد: بـه عنـوان نمونـه محصوالتـی نظیـر خرمـا و پیـاز که بـه میزان 
کافـی در جامعـه وجـود دارد از طریـق طـرح تنظیـم بـازار عرضـه نمی شـوند.

سرپرسـت مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ادامه 
داد: کارشناسـان ایـن سـازمان بر روند تولید محصوالت کشـاورزی نظـارت دارند و 
محصوالتـی کـه مایحتـاج مردم اسـت در زمان مناسـب به بـازار عرضه می شـود.

کاهش صادرات خرمای فارس با هدف 
حمایت از مصرف کننده داخلی

صادرات محصول خرمای تولیدی در این اسـتان کاهش چشـمگیری داشـته اسـت 
تـا بتوانیـم نیازهـای مصـرف کننـدگان اسـتان و کشـور را به ویـژه در مـاه مبارک 

کنیم. برطـرف  رمضان 
بـه گـزارش خبرنگار ًپرتـو امیًد، صمد رنجبری سرپرسـت مدیریت توسـعه بازرگانی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: پـس از تامیـن نیاز 
داخلـی، صـادرات مـازاد خرمای تولید شـده در اسـتان فـارس به کشـورهای هدف 

از سـر گرفته می شـود. 
وی افـزود: خرمـا از محصوالت مناطق گرمسـیری اسـتان فارس اسـت کـه مقادیر 

زیـادی از آن هـر سـاله به خارج کشـور صادر می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تنهـا در شهرسـتان جهـرم، طی سـال 97 
حـدود 14 هـزار تـن خرما از گمرک این شهرسـتان به کشـورهای آسـیایی از قبیل 

هنـد، امـارات عربـی متحـده، عمـان، بنگالدش و سـریالنکا صادر شـد.
سرپرسـت مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بیان داشـت: 
بـا توجـه بـه نوسـانات بـازار و در جهـت کنتـرل عرضـه و ایجـاد رضایـت در میان 
مصـرف کننـدگان از سـه شـنبه هفدهـم اردیبهشـت توزیـع گوشـت منجمـد در 

سراسـر اسـتان آغاز شـد.
وی تصریـح کـرد: بـرای ایجـاد امنیـت روانـی در بـازار و تعامـل بخشـی مایحتـاج 

مـورد نیـاز مـردم اقـالم پـر مصـرف در مراکـز عرضـه توزیع می شـوند.
رنجبـری بـا بیـان ایـن کـه اقالم پـر مصرف شـامل برنـج، روغـن و شـکر تعریف 
شـده اسـت، تاکید کـرد: این محصوالت توسـط واحدهـای عرضه کننده در سـطح 
شـهر، فروشـگاه های زنجیـره ای و تعاونـی عرضـه مـی شـود البتـه نحـوه توزیـع 
شـکر بـه گونـه ای اسـت کـه عـالوه بر نیـاز مصـارف خانگـی مصـارف صنعتی را 

نیـز برطـرف کند.

تنظیم بازار در ماه رمضان؛
آغاز اجرای طرح ضیافت در فارس
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تولیدکننـدگان مـرغ گوشـتی در سـتاد  درخواسـت 
تنظیـم بـازار اسـتان بررسـی مـی شـود. 

بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، در پی درخواسـت 
روز سـه شـنبه تعـدادی از مرغـداران اسـتان فارس، 
همزمـان بـا مراسـم گشـایش پانزدهمین نمایشـگاه 
دام، طیور و صنایع وابسـته، نسـبت بـه قیمت اعالم 
شـده مـرغ زنـده و تقاضـای تعییـن قیمت براسـاس 
هزینه هـای تمام شـده سـید عبدا... جزایـری معاون 
تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  بهبـود 

اسـتان فـارس گفـت: بـا هماهنگی هـای صـورت 
گرفتـه بـا معـاون امـور هماهنگـی و توسـعه منابـع 
اسـتانداری فـارس مقـرر گردیـد در اولیـن جلسـه 
سـتاد تنظیم بازار اسـتان، موضوع مطرح و در جهت 
رفـع مشـکل تولیدکننـدگان تصمیمـی اتخاذ شـود. 
گفتنـی اسـت معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فارس و کارشناسـان ایـن معاونت 
بـا حضـور در غرفـه ایـن سـازمان درخواسـت های 
مرغـداران در خصـوص تعییـن قیمـت مـرغ زنـده 

تولیـدی، تعییـن خـوراک دام تولیـدی کارخانجـات 
و همچنیـن تسـهیل در تحویـل نهاده هـای دامـی 

خریـداری شـده را بررسـی کردند.

در نشست بررسی مشکالت تامین سوخت کشاورزان فارس چه گذشت؟
در جلسـه کمیسـیون کشـاورزی اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 

فـارس، مشـکالت تامیـن سـوخت بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس بحـث و 
بررسـی شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی فـارس، نائب رئیـس اتـاق بازرگانی 
فارس در این جلسـه که با حضور اعضای آن و کارشناسـان شـرکت فرآورده های 

نفتـی اسـتان برگـزار شـد، گفت: در حوزه کشـاورزی در چنـد مورد آبیاری، ماشـین 
آالت و ادوات درون مزرعـه ای، نـاوگان برداشـت و واحدهـای صنایـع تبدیلـی و 

تکمیلـی نیـاز به تامین سـوخت می باشـد.
محمـد صـادق حمیدیـان افـزود: همچنین بحث تامین سـوخت گلخانه ها نیـز از موارد 

مهـم در ایـن زمینـه اسـت کـه بـا توجـه بـه اسـتراتژی توسـعه کشـت های گلخانـه ای در اسـتان، تامین 
سـوخت ایـن بخـش نیـز باید در دسـتور کار قـرار گیرد. وی با اشـاره به طرح مشـکالت ملـی در این زمینه 

اظهـار داشـت: متاسـفانه در سیسـتم تامیـن سـوخت بخـش کشـاورزی بـا جزایـر مختلـف تصمیـم گیری 
روبـرو هسـتیم و سـامانه های مختلـف و عـدم اتصـال ایـن هـا با هـم مـردم را بالتکلیف کرده اسـت.

حمیدیـان اضافـه کـرد: روش توزیـع گازوییـل و سـوخت در روسـتاها و مناطـق کشـاورزی بـا ایرادهایـی 
همـراه اسـت کـه نظرات بخـش خصوصی را پیگیـری می کینـم و در این زمینه موضـوع اختصاص کارت 
سـوخت بخـش کشـاورزی را در شـورای گفتگـو یـا سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز مطرح مـی کنیم.

سـید محمـد جعفـری رئیـس اتحادیـه کمبایـن داران اسـتان فـارس نیـز گفـت: مقـرر شـده سـوخت به 
صـورت سـهمیه ای بـه کمباین داران در بخش کشـاورزی اختصاص داده شـود که متاسـفانه روند تامین 

سـوخت در ایـن بخـش با مشـکالتی همراه اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـه دلیـل عدم تامین سـوخت کمباین هـا، در بخش برداشـت محصوالت کشـاورزی 

شـاهد ضـرر و زیـان هسـتیم. ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی شـیراز 
هـم گفـت: در بسـیاری از مناطـق اسـتان گاز وجـود نـدارد و فعـاالن بخش کشـاورزی باید از سـوخت 

اسـتفاده کننـد کـه موضـوع تامین سـوخت مشـکالت زیـادی را بـرای بهره بـرداران بخش کشـاورزی 
ایجـاد کـرده اسـت. وی بـا اشـاره بـه مشـکالت تامین سـوخت بخش هـای مختلـف از جملـه گلخانه 

داران بیـان کـرد: ایـن موضـوع یکـی از مشـکالت بزرگ حوزه کسـب و کار اسـت که باید بـرای رفع 
آن چاره اندیشـی شـود. 

حمیـد مصبـاح مسـئول سـوخت سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس نیـز گفت: مشـکالتی بـرای تامین 
سـوخت کمبایـن داران در اسـتان وجـود دارد کـه تـالش ما در سـطح اسـتان به حداقل رسـاندن این 

مشـکالت اسـت امـا برخـی از آن ها ملی اسـت و اختیار آن در اسـتان نیسـت. وی ادامـه داد: در چند 
سـال اخیـر سـامانه ای بـرای تامیـن سـوخت کشـور ایـن اسـت که تمـام بخش هـای کشـاورزی را 

تحـت ایـن مجموعـه مدیریـت و سـاماندهی کند کـه در ایـن زمینه پیشـنهادهایی را جهت تسـهیل 
و تسـریع سـامانه ارائه کـرده ایم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد:
بررسی درخواست تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ستاد تنظیم بازار
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مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس:
تولید ساالنه بیش از 12 تن بهار نارنج

در فارس
سـاالنه بیـش از 12 تـن بهـار نارنـج در 
این اسـتان تولید می شـود کـه 40 درصد 
آن بـه صـورت خشـک و فـرآوری شـده 

بـه خـارج از کشـور صادر می شـود.
 ، امیـدً ًپرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مجیدرضـا پاکاری مدیر باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه ایـن کـه فـارس دومیـن تولیـد کننـده نارنج در کشـور اسـت، گفـت: هـزار و 350 
هکتـار از 4 هـزار هکتـار نارنـج کشـور در اسـتان فـارس قـرار دارد و شهرسـتان های 
جهـرم و کازرون بـه ترتیـب بـا 200 و 178 هکتار سـطح زیر کشـت بیشـترین سـطح 

زیـر کشـت نارنـج را در فـارس دارنـد.
آموزشـی،  تفریحـی،  باغ هـای  در  نارنـج  از درختـان  افـزود: حـدود 630 هکتـار  وی 
پارک هـا، فضای سـبز و حاشـیه خیابان هـا قرار دارد کـه زیبایی خاص و عطـر دل انگیز 

آن از جاذبه هـای طبیعـی اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: 720 هکتـار از درختـان نارنج  فـارس در باغ های 
از  فیروزآبـاد  و  داراب  جهـرم،  کازرون،  شـیراز،  و شهرسـتان های  دارد  قـرار  تجـاری 

شهرسـتان های تولیـد کننـده نارنـج هسـتند.
وی بـا بیـان ایـن که اولین شـکوفه های بهـار نارنج در اسـتان فارس از اوایـل فروردین 
پدیـدار می شـود، تصریـح کـرد: یـک تـا پنـج درصـد از شـکوفه ها بـرای تولیـد نارنـج 
کافـی اسـت و بقیـه بهـار نارنج هـا جمـع آوری، خشـک و فـرآوری می شـود. پـاکاری 
بیـان داشـت: بهارنارنج هـای جمـع آوری شـده اسـتان فـارس در سـه کارگاه صنعتی و 
35 کارگاه سـنتی خشـک و بسـته بندی می شـود تـا بـرای مصـرف داخلـی و صـادرات 
مهیـا شـود. مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه این 
کـه در فـارس بیـش از 60 هـزار هکتـار مرکبـات وجـود دارد، تاکید کرد: این اسـتان با 
تولیـد یـک میلیـون و 500 تـن مرکبات، دومیـن اسـتان تولیدکننده مرکبات در کشـور 

به شـمار مـی رود.

مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی میمند از آغاز برداشت گل محمدی از گلزارهای بخش میمند شهرستان فیروزآباد خبر داد.
مریم ثابت قدم مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی میمند اظهار کرد: با آغاز برداشت گل محمدی از گلزارهای میمند پیش بینی 

می شود حدود 25 میلیون لیتر گالب و عرقیات تولید و روانه بازار شود.
وی ادامه داد: در میمند هزار و 800 هکتار باغ گل وجود دارد که به طور میانگین از هر هکتار 6 تن گل محمدی برداشت 
می شود. وی بیان کرد: عرقیات تولید شده در فارس، عالوه بر بازار داخلی به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، آسیای میانه 
و اروپا صادر می شود. ثابت قدم تصریح کرد: بخشی از گل های برداشت شده در میمند به کاشان، ورامین و کرمان ارسال و 

در آن جا به عرقیات تبدیل می شود.
از کانون های اصلی گل محمدی در فارس است که ساالنه بیش  شهر میمند فیروزآباد یکی 
از 25 میلیون لیتر گالب در کارگاه های سنتی و صنعتی این شهر تولید می شود و این حجم 
تولیدات باعث شده که میمند نقش مهمی در تولید گالب و اسانس گل محمدی کشور داشته 

باشد.
ضمن عرض تسلیت به کلیه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به ویژه کارکنان 
و  میمند  کشاورزی  جهاد  ترویج  مرکز  پرسنل  و  فیروزآباد  کشاورزی شهرستان  جهاد  مدیریت 
خانواده ارجمند سرکار خانم مهندس ثابت قدم، به استحضار می رساند این مصاحبه دو روز قبل 

از درگذشت این همکار ارجمند انجام شده بود. روحش شاد و یادش باقی.

برداشت گل محمدی از گلزارهای میمند
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حـوزه  در  ریـال  میلیـارد   8648 از  بیـش  تاکنـون 
صنایـع کشـاورزی اسـتان فـارس سـرمایه گـذاری 

شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
مهـدی صادقـی مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی این 
سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: تـا پایان سـال 
در حـال  اسـتان  در  تولیـدی  واحـد  تعـداد 694   97
بـا ظرفیـت  کـه  در صورتـی  کـه  می باشـند  تولیـد 
کامـل فعالیـت نماینـد بالغ بـر 3 میلیـون و 963 هزار 
تـن مـاده خـام محصـوالت کشـاورزی جـذب ایـن 
واحدهـای صنعتـی شـده که اشـتغال 9273 نفـر را به 

اسـت. داشـته  دنبال 

وی بـا بیـان این که اسـتان فارس رتبـه دوم در جذب 
مـاده خـام کشـاورزی دارد افـزود: هدف گـذاری این 
مدیریـت در سـال جـاری بـه بهره بـرداری رسـاندن 
78 واحـد صنعتـی مـی باشـد که بـا به تولید رسـیدن 
ایـن واحدها جذب مـاده خام کشـاورزی بیش از 360 

هـزار تن اتفـاق خواهـد افتاد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از اولویت های 
سـرمایه گـذاری در سـال جـاری در قالـب 78 واحـد 
صنعتـی، ایجاد 21 واحـد سـردخانه، 30 واحد صنعتی 
 3 کشـاورزی،  محصـوالت  بسـته بندی  هـدف  بـا 
کارخانـه بـا موضـوع فـرآوری و بسـته بنـدی گیاهان 
در  صنایـع  سـایر  در  صنعتـی  واحـد   24 و  دارویـی 

شهرسـتان های تابعـه اسـتان مـی باشـد.

وی در ادامـه اظهار داشـت: با توجه به شـرایط موجود 
و این که محصوالت برداشـت شـده پس از برداشـت 
دچـار افـت کیفیـت و کمیـت مـی گردنـد لـذا ایجـاد 
واحدهـای صنایع غذایـی از مهم تریـن راه های حفظ 
کیفیـت محصـوالت تولیـدی و جلوگیـری از فسـاد 
پذیـری و کاهـش ضایعـات محصـوالت کشـاورزی 

می باشـد.
صادقـی در خاتمـه بیـان داشـت: ایجـاد واحـد صنایع 
فسـادپذیری  از  کـه  ایـن  بـر  عـالوه  کشـاورزی 
تولیـدی جلوگیـری می کنـد همچنیـن  محصـوالت 
افـزوده  ارزش  افزایـش  مانـدگاری،  افزایـش  سـبب 

اقتصـادی بـرای تولیـد کننـدگان مـی گـردد. 

در سال جاری تعداد 78 واحد صنعتی به بهره برداری خواهد رسید

• استان فارس رتبه دوم در جذب 
ماده خام کشاورزی را دارد

• هدف گذاری این مدیریت 
در سال جاری به بهره برداری 

رساندن 78 واحد صنعتی 
در استان می باشد

همـکاران جدیـد االسـتخدامی کـه بـر اسـاس قانون 
اسـتخدام مهندسـین ناظـر مـزارع گنـدم، جـذب این 
سـازمان شـده بودنـد، از پیمانـی بـه رسـمی تبدیـل 

شـدند. وضعیت 
عبـاس  سـید  امیـدً،  ًپرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جهـاد  سـازمان  اداری  امـور  مدیـر  رضوی نـژاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان این مطلـب گفت: 
پیـرو قانون اصـالح قانون اسـتخدام مهندسـین ناظر 
تولیـدات کشـاورزي مصوب 12 بهمـن 1390 مجلس 
شـوراي اسـالمي، 860 نفـر از افـرادی کـه مشـمول 
ایـن قانـون بودند از مهرماه سـال 1393 بـه تدریج در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه صورت 

رسـمی آزمایشـی مشـغول بـه  کار شـدند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که تغییـر وضعیت ایـن افراد از 

رسـمی- آزمایشـی بـه پیمانی بر اسـاس نامه شـماره 
امـور  مدیـرکل   94 فروردیـن   19 مـورخ   384/280
نامـه شـماره 167357مـورخ 20  اسـتناد  بـه  اداری، 
اسـفند 93 امـور آمـار، برنامـه ریـزی و تامیـن نیروی 
انسـانی سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور بود، 
رای 511 هیئـت عمومـی  اسـاس  بـر  تاکیـد کـرد: 
دیـوان عدالـت اداری ایـن افـراد از پیمانی به رسـمی 

آزمایشـی تغییـر وضعیـت داده شـدند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: هـم اکنـون 
اسـامی ایـن همـکاران جهـت انجـام مراحـل تغییـر 
وضعیـت از رسـمی آزمایشـی بـه رسـمی قطعـی بـه 
هسـته گزینـش ارسـال شـده کـه بـه محـض اخـذ 
و  پرونـده  تشـکیل  بـه  نسـبت  گزینـش  از  تاییدیـه 
ارسـال بـه سـتاد وزارت خانـه جهـت دریافـت کـد 
اسـتخدام قطعی از سـازمان اداری و اسـتخدامی اقدام 

می شـود.

مدیر امور اداری جهاد کشاورزی فارس: 

ناظرین پیمانی فارس رسمی آزمایشی شدند
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شروع فعالیت پرورش ماهی قزل آال در استخرهای ذخیره 
کشاورزی شهرستان اقلید

فعالیـت پـرورش ماهی قزل آال در اسـتخر های ذخیره کشـاورزی شهرسـتان اقلید 
شـروع شد.

، علـی فالحی مدیر شـیالت و امور آبزیان سـازمان  بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیدً
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اعـالم ایـن مطلـب گفـت: شهرسـتان اقلید با 
مسـاحت بیـش از 7000 کیلومتـر مربـع و جمعیت بیـش از 100000 نفر در شـمال 

اسـتان فـارس و در ارتفـاع 2300 متـری از سـطح دریا واقع شـده اسـت.
وی افزود: این شهرسـتان دارای آب و هوای سـرد زمسـتانی و از مناطق کوهستانی 
اسـتان بـوده و بـا توجـه بـه متوسـط بـارش سـالیانه 300 تـا600 میلی متـر و بـا 
داشـتن 11 رودخانـه،287 چشـمه،194 قنـات، بیـش از 4000 حلقه چاه کشـاورزی 
و همچنیـن دریاچـه سـد مالصـدرا از جایـگاه ممتـاز در زمینه تولیـدات کشـاورزی، دامی و آبزیـان برخوردار 
مـی باشـد. ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بیـان داشـت: جایگزینـی و توسـعه روزافـزون آبیاری نویـن تحت 
فشـار و احـداث تعـداد فراوان اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی جهت جمـع آوری آب و آبیـاری زمین های 
کشـاورزی، توسـعه بسـیار سـریع آبزی پـروری در ایـن منابع آبی وکسـب رتبـه اول در زمینه پـرورش قزل 
آال در اسـتخرهای کشـاورزی و رتبـه دوم تولیـد کل آبزیـان اسـتان را برای این شهرسـتان به دنبال داشـته 
اسـت و فعالیـت پـرورش آبزیـان در ایـن اسـتخر هـا با شـروع فصل زراعـی، آغاز و بـا اتمـام آن خاتمه می 
یابـد. وی اظهـار داشـت: در سـال جاری و با شـروع فصـل زراعی و فعال شـدن چاه های کشـاورزی تاکنون 
تعـداد 6 بـاب اسـتخر ذخیـره کشـاورزی به مسـاحت 4450 متر مربـع با تعـداد 200000 قطعه بچـه ماهی، 
ماهـی دار شـده اسـت کـه پیـش بینـی مـی گـردد تولید حاصـل از ایـن رهاسـازی بیـش از 80 تـن ماهی 

قزل آال باشـد.
فالحـی همچنیـن پیـش بینـی کرد: تا پایـان خرداد مـاه تعداد اسـتخر های ماهی دار شـده افزایـش یافته و 

رهـا سـازی بچـه ماهی در این اسـتخرها به بیـش از 500000 قطعه برسـد.
وی از مهمتریـن مزایـای ایـن فعالیت را افزایـش بهره وری آب، غنی سـازی آب و افزایش تولید محصوالت 
کشـاورزی در واحـد سـطح، تولیـد آبزیـان بـه عنـوان غذای سـالم کـه درآمدزایـی، ایجـاد اشـتغال و ارتقاء 

سـرانه مصـرف آبزیان در خانوار روسـتایی برشـمرد.

امهال تسهیالت خسارت 
دیدگان بخش کشاورزی 
ناشی از حوادث غیر مترقبه

تسـهیالت خسـارت دیدگان بخش کشـاورزی ناشـی از 
حـوادث غیـر مترقبه موضـوع آیین نامه اجرایـی بند )خ( 

مـاده 33 قانون برنامه ششـم توسـعه امهال می شـود.
کجـوری  محمـود   ، امیـدً ًپرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مدیـر سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: بـر اسـاس مصوبـه 
مـورخ 97/4/21 بـه شـماره 49750/ت55558ه هیـات 
وزیـران موضـوع بنـد خ مـاده 33 برنامه ششـم توسـعه 
)امهـال وام هـای کشـاورزان خسـارت دیـده ناشـی از 
حـوادث غیـر مترقبـه( صـورت می پذیـرد و همچنیـن 
دومیـن مصوبـه در تاریـخ 97/6/6 بـه شـماره 74166/

ت55695ه و سـومین مصوبـه در تاریـخ 97/9/21 بـه 
شـماره 124416/ ت 56056ه صـادر و ابـالغ گردیـد. 
نماینـدگان  از  متشـکل  کارگروهـی  افـزود:  وی 
و موسسـه  فرمانداری هـا، مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
اعتبـاری عامـل در شهرسـتان هـا نسـبت به بررسـی و 

اعـالم نظـر در خصـوص افـراد واجد شـرایط اقـدام می 
نماینـد. 

کشـاورزانی  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کـه از بانک هـای عامـل، صرفـا در بخـش کشـاورزی 
شـامل زراعـت، باغبانی، پـرورش دام و طیـور و آبزیان، 
جنـگل داری و مرتـع داری تسـهیالت دریافـت نمـوده 
و سـر رسـید بدهـی آن هـا از تاریـخ 96/7/1 لغایـت 
97/12/29 مـی باشـد و خسـارت وارده بـه آن هـا در 
اثـر حوادث غیـر مترقبه در سـال زراعـی 1396-1397 
بـه تائیـد کارگـروه فـوق رسـیده باشـد، مشـمول ایـن 
مصوبـه مـی گردنـد. وی در ادامـه تاکیـد کـرد: امهـال 
و بخشـودگی مطالبـات شـامل خدمات و صنایع وابسـته 
بـه بخـش کشـاورزی از جملـه صنایـع تبدیلـی، تولیـد 
سـم، کـود و بـذر، تولیـد وسـایل، ادوات و تجهیـزات 

کشـاورزی و... نمـی باشـد. 
بـا  بنـد  ایـن  از  اسـتفاده  متقاضیـان  افـزود:  کجـوری 
مراجعـه بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها 
درخواسـت خـود را ارائـه کـه پـس از بررسـی از سـوی 
جهـاد کشـاورزی نسـبت بـه ارسـال لیسـت بـه شـعب 
بانک هـای عامـل ارسـال و هزینه امهال و بخشـودگی 

اسـتعالم مـی گـردد، لیسـت بـرآورد هزینه بخشـودگی 
پـس از بررسـی و تصویـب کارگـروه بـه بانـک بـرای 

اجـرای امهـال عـودت می گـردد.
وی بیان داشـت: در تاریـخ 98/01/05 آخرین اصالحیه 
بـه شـماره 62/ت56408ه ابـالغ گردیـد کـه موجـب 
کاهـش سـرعت امهال در بانک کشـاورزی گردید لیکن 
در حـال حاضـر براسـاس مصوبه اخیر بخشـودگی برای 
کلیـه تسـهیالت بدهـکاران مشـمول بـدون محدودیت 
بانک هـای عامـل  کلیـه شـعب  در  سـقف تسـهیالت 

اسـتان اعمـال خواهد شـد. 
کجـوری در خاتمـه تصریـح کـرد: آخریـن آمـار امهـال 
تسـهیالت از محـل بنـد خ مـاده 33 سـال 97 توسـط 
بانک هـای عامـل به شـرح: بانک کشـاورزی بـه تعداد 
19361 و مبلـغ 962259 میلیـون ریـال، بانـک ملی به 
تعـداد 53 و مبلـغ 11618 میلیـون ریال، بانـک تجارت 
بـه تعـداد 54 و مبلـغ 992 میلیـون ریال، بانک توسـعه 
تعـاون بـه تعـداد 383 و مبلـغ 48729 میلیـون ریـال و 
بانـک سـپه بـه تعـداد 59 و مبلـغ 5937 میلیـون ریـال 
مبلـغ  بـه  تعـداد 19920  در مجمـوع  باشـد کـه  مـی 

1031510 میلیـون ریـال بـوده اسـت.
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پانزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی دام، طیـور و صنایـع وابسـته بـا حضـور 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری  امـور  رحمانـی معـاون هماهنگـی 
فـارس، علـی  اکبـری نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسـالمی، 
جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامـی و کیانـی معـاون توسـعه مدیریت و 
منابع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و جمعی از مسـئولین اسـتانی 

آغـاز بـه کار کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، علیرضـا واحدی پـور رئیـس اداره روابـط 
عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان ایـن مطلب گفت: 
در ایـن نمایشـگاه بیـش از 80 شـرکت داخلـی و نماینـدگان شـرکت های 
خارجـی جدیدتریـن دسـتاوردها، محصـوالت و خدمـات خود در حـوزه دام، 

طیـور و صنایـع وابسـته بـه آن را ارائـه کردند.
وی افـزود: ایـن نمایشـگاه در 3 سـالن سرپوشـیده سـرو، بهـار و نرگـس 
بـه مسـاحت 7 هـزار و 500 متـر مربـع برگـزار شـد و شـرکت های اسـتان 
فـارس بـا 38 غرفـه بیشـترین مشـارکت را در ایـن نمایشـگاه داشـته انـد 
ضمـن ایـن که همـکاران معاونت بهبـود تولیـدات دامی و طیـور هماهنگی 
حضـور پـرورش دهنـدگان دام هـای سـبک، سـنگین و ماکیـان بـرای بـه 
معـرض نمایـش گذاشـتن نژادهـای جدیـد در فضـای بیرونـی سـالن هـا را 

نمودند. مهیـا 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: کارشناسـان بـا تجربه و خبره سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در زمـان برپایـی نمایشـگاه در غرفـه این 
سـازمان در سـالن نرگـس حضـور داشـتند و بـه بازدیـد کننـدگان مشـاوره 

علمـی، فنـی، تخصصـی و اداری را ارائـه نمودند.
واحدی پـور در خاتمـه از شـرکت نمایشـگاهی نـگاه سـبز پـارس کـه بـا 
زیـر بخش هـای کشـاورزی  اقتصـادی  توسـعه  در  نمایشـگاه ها  برگـزاری 

نقـش شایسـته ای را ایفـا می نمایـد، قدردانـی کـرد.
گفتنـی اسـت یـداهلل رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه 
منابـع اسـتانداری فـارس در بازدیـد از ایـن نمایشـگاه، اظهـار داشـت: 44 
درصـد از شـرکت کننـدگان در این نمایشـگاه از اسـتان فـارس و 56 درصد 
از سـایر اسـتان ها ماننـد اصفهـان، تهران، یـزد، مازندران و خراسـان رضوی 

. هستند
وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه فعالین حـوزه دام و طیور آخرین دسـتاوردها و 
محصـوالت خـود را بـه متقاضیان این بخـش عرضه و از دانش سـایر تولید 

کننده هـا نیـز اسـتفاده می کنند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه برگـزاری نمایشـگاه از مهم تریـن راه 
کارهـا جهـت بـه نمایـش گذاشـتن برنامه هـای اقتصـادی اسـت و زمینـه 
گسـترش را فراهـم می کنـد، تصریح کرد: اسـتان فـارس با سـه میلیون تن 
محصـوالت باغـی جایـگاه اول، 7 میلیـون تـن محصـوالت زراعـی جایگاه 
دوم و بـا بیـش از 700 هـزار تن محصوالت دائمی جایـگاه چهارم را در بین 
اسـتان های کشـور دارد، در بحـث آبزیـان در بیـن اسـتان های غیر سـاحلی 
بـا حـدود 10 هـزار تـن تولیدات جایـگاه ششـم را دارد و مجموعـًا در بخش 
کشـاورزی بـا حـدود 10 درصـد مـواد غذایی کشـور اسـتان فـارس جایگاه 
دوم در کشـور را دارد از ایـن رو در ایـن نمایشـگاه حرف بـرای گفتن داریم.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته در شیراز
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رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:
غرفه سازمان جهاد کشاورزی فارس دومین 
مقام برتری برای حضور در نمایشگاه 

بین المللی را کسب کرد

در پانزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی دام، طیـور و صنایـع وابسـته غرفـه ایـن 
سـازمان بـرای دومیـن بـار در سـال جـاری تندیـس و تمبـر غرفـه برتـر را از آن 

کرد. خـود 
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، علیرضا واحدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیان ایـن مطلـب گفـت: پانزدهمین 
نمایشـگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسـته از روز سـه شـنبه 10 اردیبهشـت 
مـاه بـه مـدت 4 روز در محـل دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس واقع در 

شـیراز و بـا مجـری گری شـرکت نگاه سـبز نمایشـگاهی پـارس برگزار شـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه برپایی نمایشـگاه مذکور در 3 سـالن سرپوشـیده سـرو، بهار 
و نرگـس بـه مسـاحت 7 هـزار و 500 مترمربـع بـود، افـزود: 44 درصد از شـرکت 
کننـدگان در ایـن نمایشـگاه از اسـتان فـارس و 56 درصد از سـایر اسـتان ها مانند 
اصفهـان، تهـران، یـزد، مازنـدران، خراسـان رضـوی و نمایندگانی از شـرکت های 

خارجـی بودند.
این مقام مسـئول بازدیدکنندگان این نمایشـگاه را دانشـجویان، محققین، صاحبان 
صنایـع دام، طیـور و زنبورعسـل و همچنیـن متقاضیان احداث این صنایع برشـمرد 
و خاطـر نشـان کرد: از سـاعات آغازین نمایشـگاه مذکـور، محققین و کارشناسـان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با تخصـص در زمینه های دام سـبک، دام 
سـنگین، طیور و زنبورعسـل بـه بازدیدکنندگان مشـاوره علمی، فنـی و اداری ارائه 

دادنـد که بـا اسـتقبال کم نظیری روبرو شـد.
وی یـادآور شـد: رضایـی معـاون عمرانـی اسـتانداری فـارس در سـومین روز از 
برگـزاری ایـن نمایشـگاه ضمـن حضور در غرفـه این سـازمان، با اهداف سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برای حضـور موثر در این نمایشـگاه و نحـوه ارائه 

مشـاوره و راهنمایـی کـردن بازدیدکنندگان آشـنا شـد.
واحدی پـور بـا اشـاره بـه برتری غرفه سـازمان جهاد کشـاورزی در این نمایشـگاه، 
تاکیدکـرد: پـس از کسـب عنـوان غرفه برتـر در پانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللی 
کشـاورزی، ماشـین آالت، نهاده هـا و آبیـاری کـه در فروردیـن مـاه سـال جـاری 

برگزارشـد، ایـن بـار بـرای دومیـن مرتبـه غرفه این سـازمان برتر شـد.

نرخ سود بانکی رسته فعالیت های بخش کشاورزی 
بین 7 تا 15/1 درصد تعیین شده است

اعتبـارات بنـد الـف تبصـره 18 در قالب دو طـرح ملی و 
اسـتانی تدویـن و سـود رسـته فعالیت ها در هـر دو قالب 

بیـن 7 تـا 15/1 درصد تعیین شـده اسـت.
، محمود کجـوری مدیر  بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً
امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس ضمـن بیان ایـن مطلب گفـت: در رسـته فعالیت 
گلخانـه، گیاهـان دارویـی، شـیالت و آبزیـان نرخ سـود 
بـرای مناطـق محـروم 7 درصـد و مناطـق برخـوردار 9 
درصـد مـی باشـد. وی افـزود: در رسـته فعالیـت صنایع تبدیلـی و تکمیلی نرخ سـود 
بـرای مناطـق محـروم 12 درصد و بـرای مناطق برخـوردار 14 درصد می باشـد و در 
رسـته فعالیت هـای دامپـروری کـه صرفـًا شـامل طرح هـای توسـعه ای واحد هـای 
دامپـروری صنعتـی می شـود، سـامان دهـی کسـب و کارهـای خـرد کشـاورزی و 
مکانیزاسـیون مدرن سـازی کشـاورزی نرخ سـود بـرای مناطق محـروم 12 درصد و 

بـرای مناطـق برخـوردار 15/1 درصـد می باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در رسـته فعالیـت دامپـروری نرخ سـودهای 
اعـالم شـده شـامل پـرورش و فـرآوری طیـور )غیـر از مـرغ گوشـتی و تخمگـذار(، 
زنبور عسـل و پرورش دام سـبک و سـنگین می شـود، در رسـته سـامان دهی کسب 
و کارهـای خـرد این سـود شـامل واحدهای پیشـرو – دانـش بنیان و اسـتارت آپ ها 
می گـردد و در رسـته مکانیزاسـیون مدرن سـازی کشـاورزی ایـن نـرخ سـود شـامل 
توسـعه خدمـات مکانیزاسـیون تامیـن نهاده هـای کشـاورزی و توسـعه فعالیت هـای 

دانـش بنیان اسـت.
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تخریب ساخت و سازهای
غیر مجاز در شیراز

در پی اجرای گشـت همپوشـان اسـتان، ساخت و 
سـازهای غیـر مجاز اراضـی زراعـی و باغی واقع 
در بخـش مرکزی شهرسـتان شـیراز، قلـع و قمع 

و بـه حالت اولیه برگشـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، علـی ارغـون 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  امـور  مدیـر 
گفـت:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  فـارس  اسـتان 
یگان هـای حفاظـت و اکیپ هـای گشـت حفـظ 
کاربـری سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، اداره 
اداره کل راه و شهرسـازی،  کل منابـع طبیعـی، 
بنیاد مسـکن اسـتان فـارس و شـهرداری مناطق 
در امـر حفاظـت از اراضـی کشـاورزی و اراضـی 
ملـی و دولتـی بـا یکدیگـر همـکاری مـی کننـد 
کـه این امر فرصت مناسـبی را جهت پیشـگیری 
از تغییـر کاربری هـای غیـر مجاز در حریم شـهر 
و حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی ایجـاد کرده 
اسـت. وی یـادآور شـد: در همیـن راسـتا تعداد 3 
مـورد سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در سـطح 
3000 متـر مربـع از اراضـی زراعـی و باغـی واقع 
در بخـش مرکزی شهرسـتان شـیراز قلـع و قمع 
و بـه حالـت اولیـه برگشـت. ارغـون همچنیـن از 
تخریب سـاخت و سـازهای غیر مجـاز در اراضی 
زراعـی و باغـی بخـش زرقـان شـیراز خبـر داد و 
گفـت: 15 مورد مسـتحدثات غیر مجـاز در زمینی 
بـه مسـاحت 17000 متر مربـع در قالب تبصره 2 
مـاده 10 قانون حفـظ کاربری اراضی کشـاورزی 

در ایـن بخـش قلـع و قمع شـد.
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  امـور  مدیـر 
اسـتان فـارس از مـردم شـریف اسـتان خواسـت 
تـا بـه منظـور حفـظ و حراسـت از اراضـی زراعی 
محصـوالت  تولیـد  پایـداری  جهـت  باغـی  و 
کاربـری  تغییـر  گونـه  هـر  از  قبـل  کشـاورزی 
اراضـی  امـور  ادارات  از  کشـاورزی  اراضـی  در 
در  و  بگیرنـد  اسـتعالم  اسـتان  شهرسـتان های 
صـورت مشـاهده هرگونه تخلف در حـوزه اراضی 
اراضـی  امـور  بـا سـامانه 131  باغـی  و  زراعـی 
را  مربوطـه  تخلفـات  و  گرفتـه  تمـاس  اسـتان 

کننـد. گـزارش 

بررسی شیوه نامه اصالحی 
رفع تداخالت اراضی 

کشاورزی
جلسـه توجیهـی شـیوه نامـه اصالحی رفـع تداخـالت اراضی 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  حضـور  بـا  کشـاورزی 
فـارس، مدیـر امـور اراضـی اسـتان، مدیـر کل منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان و روسـای ادارات امـور اراضـی و منابـع 

طبیعـی 30 شهرسـتان اسـتان فـارس برگـزار شـد. 

در ابتـدای ایـن جلسـه محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن تبریک فرا رسـیدن ماه 
مبـارک رمضـان بـر دغدغـه مندی نسـبت به حل مشـکالت 

نمود. تاکیـد  مردم 
در ادامـه ایـن جلسـه علـی ارغون مدیـر امور اراضی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گزارشـی از اقدامات و عملکرد 
اسـتان در راسـتای اجـرای قانـون رفـع تداخـالت و تاکیـد بر 
اجـرای ایـن قانـون و حـل و فصـل پرونده هـای قضایـی و 

پرونده هـای کمیسـیون های مـاده واحـده را بیـان نمـود.
وی افـزود: 6000 پـالک در اسـتان مشـکل تداخـل دارند که 

1000 پـالک آن در سـال 98 در دسـتور کار قـرار دارد.
در ادامـه ایـن جلسـه مهرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت: ما به عنوان یک دسـتگاه 
دولتـی هـم وظیفـه جلوگیـری از تضییـع حقـوق ذینفعـان را 
داریـم و هـم بـه عنـوان یـک دسـتگاه دولتـی و حاکمیتـی 
وظیفـه دفـاع از حقـوق دولـت را داریـم کـه بایسـتی اراضـی 

ملـی و دولتـی را حفـظ و حراسـت نماییم.
وی همچنیـن اهمیـت اجـرای مـاده 54 قانـون رفـع موانـع 
تولیـد را بیـان نمـوده و وظایـف کارگـروه رفـع تداخـالت را 
تشـریح و بیـان داشـت: تهیـه و ارائه نقشـه دقیـق و موثق بر 
عهـده اداره منابـع طبیعی می باشـد و جانمایـی و پیاده کردن 
نقـاط و طرح هـای مختلـف از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار 

ست. ا
در ادامـه انصـاف رئیـس اداره سـامان دهـی و تعییـن تکلیف 
رفـع  نامـه جدیـد اصالحـی  تشـریح شـیوه  اراضـی ضمـن 
تداخـالت اراضی کشـاورزی گفت: در راسـتای اجـرای قانون 
رفـع تداخالت، مشـکالت عدیـده بهره برداران کشـاورزی در 
خصـوص مشـخص نبـودن ملی یـا مسـتثنیات بـودن اراضی 

ایشـان حـل و فصـل خواهـد گردید.

اجرای احکام قضایی در 
فارس

احکام قضایی در فارس اجرا شد.
بـه گـزارش خبرنـگار ًپرتـو امیـدً، علـی ارغـون 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  امـور  مدیـر 
اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: بـا 
توجـه بـه این کـه تصرفات غیـر قانونـی و زمین 
خـواری باعث تهدیـد تامین امنیـت غذایی مردم، 
سـالمت جامعـه و منابـع پایـه کشـور مـی گردد.
وی افـزود: بـا عنایـت بـه ایـن که در سـال های 
اخیـر مقـدار زیـادی از اراضـی زراعـی و باغـی و 
خـاک حاصلخیـز کشـاورزی در معـرض تخریب 
تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز و سـاخت و  و 
سـازهای بـی رویـه قـرار گرفته اسـت و بـا توجه 
بـه فرمایشـات مقام معظـم رهبـری در خصوص 
ضـرورت جلوگـــــــیری از تخریب زمین های 
کشـاورزی و برخورد بـا زمین خـواران، مدیریت 
امـور اراضـی فارس نیز به اسـتناد تبصـره 2 ماده 
10 قانـون حفـظ کاربـری اراضـی بـا توجـه بـه 
اهمیـت موضـوع و با تاسـی از فرهنـگ مدیریت 
جهـادی در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـرای حفـظ اراضی کشـاورزی 
در مـورخ 15 اردیبهشـت مـاه در منطقـه سـیاخ 
دارنگـون، 3 مـورد دسـتور تبصـره 2 مـاده 10 
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغی به 
مسـاحت 6000 متـر مربع و 2 مـورد حکم قطعی 
صـادره از شـعب اجـرا به مسـاحت 136 متر مربع 

قلـع و قمـع گردید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مابقـی 
احـکام قطعـی و دسـتور تبصـره 2 بـا عنایـت به 
ازدحـام جمعیـت و عدم وجود نیـروی انتظامی به 
تعـداد کافـی در محـل، بـه روز دیگـری موکـول 
سـامانه  شـد:  یـادآور  خاتمـه  در  وی  گردیـد. 
ارتباطـات مردمـی حفاظـت از اراضی کشـاورزی 
بـه  فـارس  اراضـی  امـور  مدیریـت  در   131
منظـور دریافـت گزارش هـای مردمـی در زمینـه 
شناسـایی تخلـف تغییـر کاربـری اراضـی زراعی 
و بـاغ هـا، تصرفات غیـر قانونی و زمیـن خواری 
و اسـتفاده های غیـر مجـاز از اراضـی واگـذاری 

دولتـی و ملـی مسـتقر مـی باشـد.
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براسـاس شـرح وظایـف ایـن مدیریـت فعالیت هـای شـاخص در سـال 97 
در حوزه هـای مختلـف بازرسـی، ارزیابـی و پاسـخگویی به شـکایات انجام 

پذیرفت.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت بازرسـی، 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، فرج 
اله عباسـی مدیر بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و 
پاسـخگویی به شـکایات این سـازمان با بیان 
ایـن مطلب گفت: اهـم این فعالیت ها شـامل 
ارزیابـی عملکـرد طـرح هـا و پروژه های ملی 
و  مدیریـت جهـاد کشـاورزی  اسـتانی 29  و 
یـک مرکـز جهـاد کشـاورزی ویـژه براسـاس 

موافقـت نامـه و اعتبـارات تخصیصی سـال 96، ارزیابی طـرح و پروژه های 
اداره کل امـور عشـایری براسـاس موافقت نامه و اعتبارات تخصیصی سـال 
96، ارزشـیابی مدیـران سـتادی و شهرسـتانی، ارزیابـی و نظـارت بـر رونـد 
خریـد گنـدم و کلـزا در مراکـز خریـد 29 شهرسـتان اسـتان، پیگیـری رفع 
مشـکالت برداشـت چغنـدر قند طـی 11 بازدیـد میدانـی، ارزیابـی عملکرد 
طـرح توسـعه کشـت دانه های روغنـی )کلزا( از مرحله کاشـت تا برداشـت، 
ارزیابـی عملکـرد مدیریتـی 76 نفـر از روسـای مراکـز جهـاد کشـاورزی، 
ارزیابـی 36 دفتـر نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـه منظـور 
پایـش رونـد صـدور مجوزهـا و پروانـه هـا در 29 شهرسـتان، پایـش توزیع 
نهاد هـای کشـاورزی )زراعـی و باغـی(، پایـش رونـد توزیـع نهاده هـای 
وارداتـی دام و طیـور در 24 شهرسـتان، جمـع آوری و بارگـذاری مسـتندات 
شـاخص های اختصاصـی و عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی در سـامانه 
جشـنواره شـهید رجایـی، اصـالح و بـه روز رسـانی شـاخص های ارزیابـی 
عملکـرد طـرح و پروژه هـای شهرسـتان ها براسـاس مدل تعالی سـازمانی، 
اصـالح و به روز رسـانی شـاخص های ارزیابـی عملکرد مدیر شهرسـتان ها 

و مسـئولین مراکـز بوده اسـت.
وی افـزود: در راسـتای انجـام وظایـف تخصصـی، پاسـخگویی بـه 248 
فقـره درخواسـت و شـکایت واصلـه از سـامانه سـامد، 70 فقـره از سـامانه 
سـازمان بازرسـی، 12 فقـره از سـامانه رسـیدگی بـه شـکایات وزارت جهاد 
کشـاورزی، 832 فقـره از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، 21 فقـره از دفتـر 
پیگیـری وزارتـی، 74 فقره از دفتر بازرسـی اسـتانداری و 183 بازدید میدانی 

براسـاس گزارش هـای واصلـه از شهرسـتان هـا انجـام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در زمینه برگزاری جلسـات در سـال 
گذشـته، 12 جلسـه در چارچـوب جلسـات ارتقـاء سـالمت نظـام اداری و 
صیانـت از حقـوق مـردم، 12 جلسـه در حـوزه مدیریت عملکرد، 17 جلسـه 
در حـوزه طـرح تعالـی سـازمانی، 12 جلسـه داخلـی بـا همـکاران مدیریت، 
4 جلسـه نظـام پیشـنهادات و 2 دوره آموزشـی ویـژه کارشناسـان و رابطین 

بازرسـی برگـزار گردید.
وی بیان داشـت: سـایر اقدامات و وظایف صورت گرفته که حسـب دسـتور 
رئیـس محتـرم سـازمان و وظیفـه ذاتـی ایـن مدیریـت بـوده و محرمانـه 
می باشـند نیـز بـه موقـع صـورت گرفتـه و نتایـج آن بـه صـورت محرمانه 

صرفـًا بـه رئیـس محترم سـازمان ارائـه گردیده اسـت.

اهم فعالیت های مدیریت بازرسی، ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سال 97

آغازارزیابی
مراکزخرید
گندموکلزا

ارزیابـی مراکـز خریـد گنـدم و کلـزا 
مهـر،  المـرد،  شهرسـتان های  از 

گردیـد. آغـاز  قیروکارزیـن  و  خنـج  گـراش،  الرسـتان،  فراشـبند، 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محقق زاده کارشـناس این مدیریت بـا بیان این 
مطلـب گفـت: در ایـن ارزیابـی وضعیـت ایـن مراکـز از نظـر اسـتفاده از برخـی اطالعات 
تولیـد کننـدگان ثبـت شـده در سـامانه نویـن فنـاوری اطالعـات بهره بـرداران، داشـتن 
تجهیـزات نمونه برداری، دوربین مدار بسـته، پوشـش مناسـب برای حفاظـت از محصول، 
دیوارکشـی، درب ورود و خـروج، باسـکول مجهـز و اسـتاندارد شـده و... بررسـی گردید و 

نارسـائی هـا جهـت رفـع به مدیریـت توسـعه بازرگانی سـازمان منعکـس گردید. 
وی افـزود: بـا آغـاز برداشـت در ایـن شهرسـتان هـا، روند تحویـل محموله هـای گندم و 
کلـزا در ایـن مراکـز خریـد از نظـر نحوی افـت زنـی، تعیین میـزان رطوبت و بطـور کلی 
تحویـل محصـول بـا کیفیـت و سـالم براسـاس دسـتورالعمل ابالغـی از سـوی معاونـت 
وزیـر در شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتی بررسـی و تذکـرات الزم جهـت بهبود 
رونـد خریـد ابـالغ گردیـد. محقـق زاده بیـان داشـت: بـا توجـه به درجـه حـرارت باالی 
هـوا، احتمـال بارش هـای فصلـی و نبـود پوشـش الزم در مراکـز خریـد روبـاز ضـروری 
اسـت برنامـه ریزی های الزم توسـط شـرکت غلـه برای صـدور مجوز حمـل محصوالت 

خریـداری شـده بـه سـیلو و کارخانجـات در اسـرع وقت انجام شـود.

پایشبرداشتگندموکلزادرشهرستانهای
جنوبیاستان

و  گنـدم  محصـوالت  برداشـت  آغـاز  بـا 
کلـزا در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان، 
کارشناسـان ایـن مدیریـت جهـت پایـش 
نحـوه برداشـت و پیگیری رفع مشـکالت 

بـه ایـن مناطـق اعـزام شـدند.
مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی 

بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، قاسـمی معـاون مدیریت بازرسـی، 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات این سـازمان بـا بیان این مطلـب گفت: پایش 
برداشـت گنـدم و کلـزا از شهرسـتان های فراشـبند، المـرد و مهـر از تاریـخ 2 اردیبهشـت 

مـاه 98 بـا اعـزام کارشناسـان ایـن مدیریـت آغـاز گردیـد. 
وی افـزود: براسـاس گـزارش ارزیابی کارشناسـان ایـن مدیریت، در ایـن بازدید ها وضعیت 
کمباین هـای در حـال برداشـت مـزراع گنـدم و کلـزا از نظـر معاینـه فنی، میـزان ریزش و 
مصـرف سـوخت و سـایر مـوارد مـورد نظـر بررسـی و مشـکالت موجـود را جهـت اصالح 
رونـد کار ضمـن اعـالم بـه مدیـر شهرسـتان، طی گزارشـی مبسـوط بـه رئیس سـازمان، 

مدیریـت امـور زراعـت و ادراه مکانیزاسـیون و فـن آوری هـای نوین منعکـس گردید.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بررسـی گزارشـات کارشناسـان ارزیاب نشـان می دهد 
تـالش ها و پیگیری های مسـتمری در شهرسـتان هـا برای مدیریت و نظارت بر برداشـت 
انجـام شـده امـا نارسـایی هایی از قبیـل کمبود وسـیله نقلیه و فرسـوده بودن ماشـین های 
موجـود جهـت سرکشـی از مـزارع، کمبـود کمبایـن برداشـت نسـبت به سـطح زیر کشـت 
غـالت، نبـود هـد مخصـوص برداشـت کلـزا، وضعیـت جـوی ناپایـدار و بارندگی هـای 
مـوردی و مشـکالت تأییـد سـوخت کمباین هـا از طرف شـرکت فرآورده هـای نفتی وجود 

دارد کـه برنامـه ریـزی جهـت مرتفع سـاختن آن ها ضروری اسـت.
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پایشتوزیعنهادههایکشاورزی
10شهرستاناستان

در ادامـه پایـش توزیـع نهاده هـای کشـاورزی کـود و بـذر یارانـه دار از آغاز سـال 
تاکنـون 10 شهرسـتان دیگـر ارزیابـی گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـی، ارزیابی عملکـرد و پاسـخگویی به 
شـکایات، سـرفرازی کارشـناس ارزیـاب نهاده هـای کشـاورزی ایـن مدیریـت بـا 
بیـان ایـن مطلب گفـت: دور جدید ارزیابـی عملکرد مدیریت های جهاد کشـاورزی 
و کارگـزاران مجـاز توزیـع نهاده هـا درخصوص بررسـی میزان رفع نارسـایی های 
گـزارش شـده در ارزیابـی عملکـرد سـال 97 و همچنیـن تأمین و توزیـع نهاده ها 
براسـاس دسـتورالعمل های ابالغـی از 26 فروردیـن ماه 98 آغاز گردیـد و تاکنون 
شهرسـتان های مرودشـت، فسـا، سـپیدان، فراشـبند، مهـر، المـرد، خنـج، گراش، 

الرسـتان و قیروکارزیـن مـورد ارزیابی قـرار گرفتند.
وی افـزود: در ایـن بازدیدهـا ابتـدا گزارشـات و مسـتندات توزیـع کودهـای پایـه 
)ازتـه، فسـفره و پتاسـه( توسـط کارگـزاران مجـاز شـرکت خدمـات  یارانـه دار 
حمایتـی بررسـی گردیـد، سـپس از مـوارد مرتبـط بـا کارگـزاران از جملـه شـرایط 
دفاتـر کار، وضعیـت انبـار نگهـداری، مسـتندات تخصیـص سـهمیه، چک لیسـت 
توزیـع، گـزارش توزیع و تسـویه حسـاب کـودی با مراکـز جهاد کشـاورزی و نحوه 
عرضـه کـود بازدید بـه عمل آمد. سـرفرازی در خاتمه اظهار داشـت: عـالوه براین 
در ایـن ارزیابی هـا موضوعـات دیگـری ازجملـه نصب بنـر قیمت بـه روز کودهای 
شـیمیایی در محـل انبـار، رعایـت نظافـت انبـار و اصـول نگهـداری کودهـای 
شـیمیایی و عرضـه کـود براسـاس قیمـت مصـوب و عـدم دریافـت هرگونـه وجه 

اضافـی تحـت عنـوان بارگیـری، حمـل و انعـام بررسـی مـی گردد.

بارگذاریمستنداتعملکردسازماندر
سامانهمدیریتعملکرد

مسـتندات  قالـب  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  سـاله  یـک  عملکـرد 
فعالیت هـای انجام شـده شـامل شـاخص های اختصاصـی و عمومی در سـامانه مدیریت 

عملکـرد جهـت شـرکت در جشـنواره شـهید رجایـی بارگـذاری گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین هوشـیار کارشـناس ایـن مدیریـت با 
بیـان ایـن مطلب گفـت: مسـتندات در چارچـوب شـاخص های اختصاصی در حـوزه آب 
و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتـات، ترویج و آموزش، امـور اراضی، صنایـع تبدیلی 
و غذایـی، امـوردام، شـیالت، شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان، برنامـه و بودجـه، 
اقتصـاد مقاومتـی و نظـام فنـی و اجرایی بـا 1000 امتیاز و شـاخص های عمومی شـامل 
اصالح سـاختار سـازمانی، توسـعه دولت الکترونیک، مدیریت سـرمایه انسـانی، شـفافیت 
و مدیریـت مالـی، ارتقـاء سـالمت اداری، بهبود فضای کسـب و کار، مسـئولیت پذیری و 
پاسـخگویی، اسـتقرار نظـام مدیریت عملکرد بـا1000 امتیاز از 22 فروردیـن ماه لغایت 9 
اردیبهشـت مـاه در سـامانه بارگـذاری گردیـد. وی افزود: هر سـاله دسـتگاه های اجرایی 
اسـتانی و سـازمان های تابعـه هـر وزرات خانه براسـاس این شـاخص ها ارزیابـی و رتبه 
بنـدی مـی گردنـد بنابرایـن ثبـت دقیـق و بـه موقـع کلیـه فعالیت هـای سـازمان جهت 

کسـب رتبـه برتـر در فرصـت زمانـی تعیین شـده ضروری می باشـد.
هوشـیار در خاتمـه اظهـار داشـت: در سـال جـاری پیگیـری، جمـع آوری و بارگـذاری 
بازرسـی،  مدیریـت  عهـده  بـر  گذشـته  سـال های  هماننـد  اختصاصـی  شـاخص های 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات قـرار گرفت کـه از ابتدای فعالیت سـامانه با 
پیگیری هـای مکـرر مسـتندات الزم از معاونـت هـا، مدیریت هـا و ادارات تابعه سـازمان 

جمـع آوری و در سـامانه بارگـذاری گردیـد، همچنیـن شـاخص های عمومی نیز توسـط 
گـروه نوسـازی و تحـول اداری بارگـذاری گردید.

نظارتبرتوزیعمیوه،مرغمنجمدوگرم
تنظیمبازارشبعید

حسـب دسـتور ریاسـت محتـرم سـازمان مبنـی بـر نظـارت بـر غرفه هـای توزیع 
میـوه، مـرغ منجمـد و گـرم طرح تنظیـم بازار 
ایـام نـوروز، بیـش از 140 ایسـتگاه توزیـع در 
نقـاط مختلـف اسـتان، به ویـژه شـیراز بازدید 
و رونـد فـروش اقالم طـرح تنظیم بـازار مورد 

ارزیابـی و نظـارت قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت بازرسـی، 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
شـهدادی کارشـناس این مدیریت با بیان این 
مطلب گفـت: ایـن ارزیابی بـا هماهنگی های 
انجام شـده با مدیریت توسـعه بازرگانی از 26 
اسـفندماه 97 آغـاز و تـا 98/1/12 انجام شـد 
و تعـداد 106 نفـر از پرسـنل جهاد کشـاورزی 
فـارس در ایـن مـدت وظیفه نظارت بـر توزیع 

ایـن اقـالم را برعهده داشـتند. 
کـه  نکاتـی  هـا  نظـارت  درایـن  افـزود:  وی 

عاملیـن توزیـع درهنـگام فـروش اقالم طـرح تنظیم بـازار باید رعایت مـی نمودند 
از قبیـل نصـب بنـر، درج اطالعات در بنر، فروش براسـاس نـرخ مصوب، چگونگی 
برخـورد بـا مـردم، مجزا بـودن میـوه تنظیم بـازار از سـایر محصوالت، انجـام کار 
براسـاس دسـتورالعمل، حضـور ناظـر مقیـم، رعایـت نظـم و انظبـاط ارزیابـی و 

بررسـی گردیـد و بـه منظـور بهبـود رونـد کار تذکـرات الزم ارائـه گردید.
شـهدادی در خاتمـه بیـان داشـت: براسـاس بررسـی های صـورت گرفتـه، مردم و 
فروشـندگان از کیفیـت و نحـوی توزیـع میوه امسـال راضی بودند، کـه دلیل اصلی 
آن نظـارت مـداوم ناظـران بر بارگیـری، انتقـال، توزیع عادالنه و فـروش به قیمت 

مصوب عنـوان گردید.

بازنگریدرشاخصهایارزیابیطرحهاو
پروژههایشهرستانی

بـا توجـه بـه انجـام ارزیابی سـاالنه پـروژه هـا و طرح های شهرسـتانی براسـاس 
و  بازنگـری  ارزیابـی  شـاخص های  اسـت  ضـروری  مالـی،  نامه هـای  موافقـت 
بـه روز گـردد. بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج الـه 
عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات این سـازمان 
گفـت: چارچـوب این شـاخص ها در سـال گذشـته براسـاس طرح تعالی سـازمانی 
طـی جلسـات متعـدد تدوین گردیـد و اولیـن دوره ارزیابـی عملکرد شهرسـتان ها 

براسـاس ایـن شـاخص هـا در سـال 97 انجـام پذیرفت. 
وی افـزود: بـا آغـاز سـال جدیـد بازنگـری و بـه روز رسـانی ایـن شـاخص هـا در 
چارچـوب طرح تعالی سـازمانی براسـاس موافقـت نامه های مالی، دسـتورالعمل ها 
و آییـن نامه هـای اجرایی در دسـتور کار کارشناسـان ارزیاب مدیریت بازرسـی قرار 
گرفـت و تاکنـون 2 جلسـه داخلـی در تاریخ هـای 18 و 22 فروردیـن مـاه بـه آن 
اختصـاص یافتـه اسـت. این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از اهـم مصوبات این 
جلسـات انجـام مکاتبـات و برگـزاری جلسـات با مدیریت های سـتادی بـه منظور 
بازنگـری، اصـالح و بـه روز رسـانی ایـن شـاخص هـا متناسـب بـا اولویت هـای 

سـازمانی و پـس از تدویـن، نظرخواهـی از مدیریـت شهرسـتان ها می باشـد.



37 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  49 - اردیبهشت ماه 1398

جلسـه کمیتـه احیـا و اشـاعه فرهنـگ ایثـار و 
شـهادت در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با حضـور مسـئول حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان، رئیـس کانون سـنگر سـازان 
بـی سـنگر، رئیـس کانون جهـاد گـران، رئیس 
ایثارگـران و تنـی چنـد از صاحـب  اداره امـور 

نظـران برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورز اسـتان فارس، 
در ابتـدای ایـن جلسـه اصغـری رئیـس کانـون 
سـنگر سـازان بـی سـنگر گفـت: کتاب هایـی 
بـا  در مـورد شـهدای جهادگـر دفـاع مقـدس 
جانبـازان  شـهدا،  نامـه  زندگـی  عنوان هـای 
و فعالیـت 8 سـاله جهـاد بـه نـام جهادگـران 
گمنـام و زندگـی نامـه سـرداران و زندگـی نامه 
سـایر شـهدا بـه چاپ رسـیده اسـت که نیـاز به 

حمایـت جهـت اشـاعه آن هـا دارد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه مـوزه دفـاع 
مقـدس بهتریـن بسـتر بـرای انتقـال مفاهیـم 
اسـت می بایسـت شـاخص ترین فعالیـت جهاد 
در آن بـه نمایـش گذاشـته شـود و در زمینـه 
دایـره المعـارف جهـاد و تاریـخ نـگار بایسـتی 

شـود. انجـام  الزم  پیگیری هـای 
در ادامـه ریاحـی رئیـس کانـون جهـاد گـران 
گفـت: جهـت احیا فرهنـگ ایثار و شـهادت می 
بایسـت نخسـت روی فرهنگ کار شـود که اگر 
فرهنـگ مـا غنی شـود احیـا و اشـاعه را همراه 

خـود خواهد داشـت.
رسـتگاری سرپرسـت اداره ایثارگـران سـازمان 
ادامـه  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
گفـت: اگـر بخواهیـم روی فرهنگ بـه صورت 
عملیاتـی کار کنیـم بایـد در زمینه هایـی مثـل 
دیـدار بـا خانـواده شـهدا بـه صـورت مسـتمر، 
برگـزاری  شـهدا،  مـورد  در  نویسـی  خاطـره 
هنرهـای نمایشـی در قالـب تئاتـر، برگـزاری 
نمایشـگاه  برگـزاری  فتـح،  راویـان  نمایشـگاه 
در  مقـدس  دفـاع  سـال   8 در  جهـاد  فعالیـت 
و  متـرو  ایسـتگاه های  مثـل  محل هایـی 

کنیـم. فعالیـت  دانشـگاه 
در ادامـه فالحـی مدیـر شـیالت و امـور آبزیان 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز به 
عنـوان نماینده فرزندان شـهدای شـاغل در این 
سـازمان بـا اشـاره بـه این کـه کانـون رهپویان 
ایثـار متشـکل از فرزنـدان شـهدای شـاغل در 
سـازمان و شهرسـتان ها مدتی اسـت شـروع به 
کار کـرده و اگـر بـا برنامه درسـت و مشـخص 
از  شـود  مـی  اتحـاد  بـا  قطعـا  کنیـم  حرکـت 
ظرفیـت علمـی و توانمنـدی فرزندان شـهدا در 
زمینـه احیـا و اشـاعه فرهنـگ ایثـار و شـهادت 
بایـد  گفـت:  کـرد،  اسـتفاده  احسـن  نحـو  بـه 
روی ارزش هـای سـازمان مثـل همیـن اشـاعه 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت بـه عنـوان شـاخص 
تریـن ارزش تمرکـز کـرد و آن ها را نشـان داد.

در ادامـه قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگی ولی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  فقیـه 
فـارس ضمـن جمـع بنـدی مطالـب ذکر شـده 
در این جلسـه اظهار داشـت: مجموعه ی جهاد 
کشـاورزی تنهـا سـایه ای از جهـاد سـازندگی 
قدیـم را حفـظ کـرده اسـت و میـراث شـهدای 
سـنگر سـاز بی سـنگر بـه نوعـی به ما رسـیده 
اسـت ولـی بـرای جایـگاه واقعـی آن هـا کار 

خاصـی انجـام نـداده ایم. 
وی افـزود: وظیفـه ی مـا حفـظ و نگهـداری 
فرهنگ اسـت و نبایسـتی اجازه دهیـم که یاد 

و خاطـره هـا فراموش شـود. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: وقتی به 
شـاکله ی قضیـه نـگاه کنیم مـی بینیم هدف 
و راسـتا یکسـان اسـت و مـا ظرفیـت علمی و 
تجربـی داریـم و هیچ مجموعـه ای کم خطاتر 
از جهـاد نیسـت و ایـن جـزء و اصـل برکـت 

خون شـهدا اسـت. 
وی تصریـح کـرد: ما باید نمود داشـته باشـیم 
و در هـر زمینـه ای کـه بایـد به ایـن فرهنگ 
کمـک کنیـم پـای کار ایسـتاده ایـم و حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه همیشـه یـار و همـراه 
اسـت و شـهید نبایـد فراموش شـود، حتی اگر 
پـدر و مـادر شـهید حضـور نداشـته باشـند ما 
نبایـد خانـواده او اعـم از خواهر و برادر شـهید 
را فرامـوش کنیـم نـگاه به وصیت نامه شـهدا 

بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

جلسه کمیته احیا و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت 
در جهاد کشاورزی استان فارس

برگزاری جلسه راه کارهای تسهیل جمع آوری 
زکات با حضور روحانیون استان فارس

جلسـه راه کارهـای تسـهیل جمـع آوری زکات بـا حضـور روحانیون سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و زکات کمیته امداد در سـالن جلسـات کمیته 

امـداد امـام خمینی برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورز اسـتان فـارس، در ایـن جلسـه حجت االسالم والمسـلمین جعفـری 
رئیـس زکات کمیتـه امـداد ضمـن خوش آمـد و ابـراز خرسـندی از همکاری 
متقابـل بیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی و کمیته امداد در اسـتان فـارس این 
مهـم را یکـی از دالیـل بسـیار مهـم در دسـت یابـی بـه مقـام اول اسـتان 
فـارس در کشـور بـه جهـت جمـع آوری زکات دانسـت و گفـت: بـا توجـه به 
شـروع فصـل برداشـت گنـدم و جو در اسـتان فـارس و ظرفیت بـاالی جهاد 
کشـاورزی و کمیتـه امـداد برنامه ریـزی و هماهنگی بیشـتر در جهت حصول 
زکات قبـل و حیـن ورود محصـول به سـیلو هـا نیازمند پیشـنهادات و نظرات 
کارشناسـی اسـت و تبلیغـات و اطـالع رسـانی قـوی تـر بـه کشـاورزان یک 

وظیفـه در جهـت نهضت زکات اسـت.
وی افـزود: ان شـاء اهلل در اواخـر اردیبهشـت مـاه نیـز بـا برنامـه ریزی های 
انجـام شـده جشـن برداشـت گنـدم و حضـور کشـاورزان پیشـرو را نیـز بـه 

بهتریـن شـکل خواهیم داشـت.
حـوزه  مسـئول  قائمـی  حجت االسالم والمسـلمین  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا تبریک 
اعیـاد شـعبانیه و همچنیـن نزدیـک بـودن مـاه عبـادت و خودسـازی مـاه 
مهمانـی خـدا رمضان به سـخن در خصـوص اهمیـت زکات پرداخت و گفت: 
زکات یکـی از مهم تریـن وظایـف جهـاد کشـاورزی و وظیفـه ذاتـی کمیتـه 
امـداد اسـت امـا حتـی اگـر مـا در ایـن دو دسـتگاه خدمـت نمی کردیـم بـه 
عنـوان روحانـی جـزء وظایف شـرعی ماسـت و ما مکلف بـه انجـام اقداماتی 
در جهـت ترویـج زکات هسـتیم کـه ایـن چنین جلسـات نیز به هـم افزایی و 

اسـتفاده از ظرفیـت هـا و پیشـنهادات کمـک مـی نماید. 
وی افـزود: بـا توجـه بـه نـزوالت و رحمـت الهـی در امسـال کـم کاری مـا 
در ایـن امـر مطمئنـا مسـتحق عقوبـت خواهد بـود. ایـن مقام مسـئول خاطر 
نشـان کـرد: بـا ایـن همـه رحمـت امسـال بسـیاری از هزینـه ها کـه صرف 
امـور آبیـاری می شـد در همین یک ماهه گذشـته از سـال 98 کاهـش یافته 

کـه زکات شـکرانه آن خواهـد بود. 
وی بیـان داشـت: آمـوزش ناظریـن و مسـئولین پهنـه هـا بـه عنـوان مـروج 
هـم قبـاًل داشـته ایم و هـم می توانیـم بـه صـورت مجـازی داشـته باشـیم 
چـون این زحمت کشـان مسـتقیمًا بـا بهره بـرداران در ارتباط بـوده و از تمام 
مسـائل اطـالع دارنـد و بهره بـرداران نیـز آن هـا را در کنـار خـود مـی بینند 

و قبـول دارند. 
حجت االسالم والمسـلمین قائمـی در خاتمـه اظهار داشـت: در شهرسـتان ها 
از ظرفیـت ائمـه جمعـه بایـد بـه بهترین شـکل اسـتفاده نمـود و بـا این همه 
شـرایط مسـاعد ان شـاء اهلل در سـال جـاری بتوانیـم در کنـار هم بـه بهترین 
شـکل جمـع آوری زکات را داشـته و پـس از آن در جهـت کاهـش اختـالف 

طبقاتـی و کاسـت فقـر در کل اسـتان اقـدام نماییم.
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

پایشسنگندمدرمزارعآباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: پایـش آفت سـن گنـدم در 3 
هـزار و 805 هکتـار از مـزارع گنـدم و جـو آبـی شهرسـتان آباده در حـال انجام 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مجید 
یعقوبـی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه احتمـال آلودگـی مزارع بـه آفت سـن گندم, 
شـته روسـی و سـایر آفـات و بیماری هـای غالـب منطقـه، کارشناسـان جهـاد 
کشـاورزی و مدیـران پهنـه اقدام به پایـش, ردیابی و اندازه گیـری میزان تراکم 

آفـات و بیمـاری هـا در مـزارع غالت ایـن شهرسـتان کردند.
وی بـا اشـاره بـه بارندگی هـای سـال جـاری و مناسـب بودن شـرایط اسـتقرار 
آفـات و بیماری هـای قارچـی در مـزارع غـالت گفت: کشـاورزان بـا مراجعه به 
مراکـز جهـاد کشـاورزی نسـبت بـه ردیابـی و کنترل آفـات و بیماری هـا اقدام 

. کنند
گفتنـی اسـت شهرسـتان آباده در سـال جـاری یک هـزار و 805 هکتار کشـت 

گنـدم آبـی و 12 هـزار و702 هکتار گنـدم دیم دارد. 

تولیدنشاءپیازبرایاولینباردرآباده
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی سـورمق گفـت: برای اولیـن بار در سـطحی بالغ 
بـر 4 هـزار هکتـار از مـزارع دهسـتان سـورمق از توابـع شهرسـتان آبـاده پیـاز 

نشـایی تولید شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده رضا 
خسـروی رئیس یادآور شـد: مزیت نسـبی کشـت نشـایی نسـبت به روش های 

مرسـوم صرفـه جویـی در مصـرف آب و پیـش رس نمـودن محصول اسـت. 
خسـروی تاکیـد کـرد: بـذر پیـاز در بهمـن ماه سـال قبل با اسـتفاده از سیسـتم 
آبیـاری بارانـی و در اراضـی مسـطح و مرغوب بـه صورت کامال متراکم کشـت 
شـد و از فروردیـن مـاه کـه نشـاهای تولیـدی به انـدازه 20 الی 30 سـانتی متر 

رسـید جهت کشـت بـه زمین اصلـی منتقل می شـود.

احداثاولینگلخانهتولیدنشاء
درشمالفارس

اولیـن گلخانـه تولیـد نشـاء گوجه فرنگـی، بادمجان و خیار سـبز به مسـاحت 2 
هـزار متـر مربـع و با ظرفیـت 7 میلیون قطعه نشـاء در منطقه امیر آباد سـورمق 

آغـاز به کار نموده اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: اولین گلخانه تولید نشـاء اسـتان 

فـارس در منطقـه امیرآباد سـورمق از توابع شهرسـتان آباده احداث شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی یـادآور شـد: در ایـن گلخانـه با مسـاحت 2 هـزار مترمربع و بـا ظرفیت 
7 میلیـون قطعـه نشـاء ، نشـاهای گوجـه فرنگـی، بادمجـان و خیار سـبز تولید 

می شـود.
وی گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش قیمت بـذر، محدودیـت تولیـد بـذور هیبرید، 
محدودیـت منابـع آبـی و سـایر نهاده های تولید، احـداث این گلخانـه از اهمیت 

باالیـی برخوردار اسـت. 
یعقوبـی مصـرف بـذر کمتر بـذر کمتر، زودرسـی محصـول، امکان کنتـرل بهتر 
شـرایط محیطـی در مراحـل مختلـف تولیـد، کنتـرل بهتر آفـات و بیمـاری ها، 
امـکان انتخـاب گیاهـان قـوی و سـالم جهـت کاشـت و همچنین برخـورداری 

از ارزش اقتصـادی بیشـتر بـرای محصـول تولیـدی را از جملـه مزایـای احداث 
گلخانه تولید نشـاء دانسـت.

ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

برگزاریدورهآموزشیپرورشمرغبومی

دوره آموزشی پرورش مرغ بومی برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
علـی امیـدی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب گفت: 
ایـن دوره آموزشـی جهـت عالقـه منـدان بـه ایـن رشـته و در راسـتای بهـره 
وری طیـور و افزایـش سـطح دانـش و آگاهـی بهره بـردران به مـدت 2 روز در 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی برگـزار گردید.

محبوبه حافظ پور

شهرستان استهبان 

نقشهنقاطحادثهخیزسیالباستهبان
شناساییشد

برای اولین بار نقشـه نقاط حادثه خیز سـیالب در شهرسـتان اسـتهبان طراحی 
. شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، سـید 
مصطفـی شـرافت مسـئول حراسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: پـس از مـدت زمـان طوالنی بررسـی و شناسـایی 
میدانـی مسـیرهای سـیالب، تهیـه مختصـات جغرافیایـی و تهیـه عکس های 
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هوایی شهرسـتان اسـتهبان، توسـط حراسـت و امور اراضی این مدیریت انجام 
. شد

وی افـزود: اطالعـات مربوطه بـر روی نرم افزار Google earth بارگذاری شـد 
و نقشـه نقاط حادثه خیز سـیالب شهرسـتان جهـت پیش بینی و پیشـگیری از 

وقـوع حـوادث غیر مترقبه تهیـه گردید.
شـرافت در ادامه خاطر نشـان کرد: در این نقشـه مسـیر رودخانه های دائمی و 
فصلـی، موقعیـت توپولوژی روسـتاها، نحوه حرکت آب در مسـیر های شـهری 
و روسـتایی، بندهـای آبخیـزداری و گـوراب ها مشـخص گردیده اسـت که می 

توانـد بـه مدیریـت هر چـه بهتر حوادث غیـر مترقبـه کمک کند.
وی در خاتمـه بیـان داشـت: در نظـر اسـت در گام هـای بعـدی بـا تکمیل این 

نقشـه، نقـاط حادثـه خیر سـایر بالیـای طبیعی نیز مشـخص شـود.

خسارت90میلیاردتومانیتگرگ
بهانجیراستهبان

خسـارت وارده به انجیر شهرسـتان اسـتهبان بر اسـاس برآوردهای انجام شـده 
حـدود 90 میلیارد تومان می باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 
اعیـان منـش سرپرسـت ایـن مدیریت بـا بیان ایـن مطلب گفت: وقـوع تگرگ 
در تاریـخ دوم اردیبهشـت مـاه سـال جـاری به بیـش از 5500 هکتـار از باغات 

انجیـر ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کرد.
وی در ادامـه بـه کشـاورزان و باغـدران توصیـه کـرد محصوالت خـود را بیمه 
گفتـه تـا در صـورت وقـوع حـوادث غیـر مترقبـه بخشـی از خسـارت توسـط 
صندوق هـای بیمـه جبـران شـود. در ادامـه علـی نقـی کارگـزار بیمـه ایـن 
شهرسـتان از کشـاورزانی کـه محصـوالت خـود را بیمـه کـرده انـد نمـوده اند 
جهـت دریافـت غرامـت به این صنـدوق مراجعـه و اعالم خسـارت نمایند تا در 

اسـرع وقـت نسـبت بـه پرداخـت غرامـت به آنـان اقدام شـود.
در ادامـه سـعیدی رابـط مخاطـرات مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
گفت: شکسـته شـدن سرشـاخه های انجیـر به علت تگـرگ اخیر باعـث تاخیر 
در باردهـی و نهایتـًا کاهـش محصـول انجیـر در سـال جـاری و سـال آینده و 
همچنیـن ایجـاد سرشـاخه های جدیـد در خـارج از زمـان خـود مـی شـود که 
ایـن امـر باعـث ایجـاد هزینـه مضاعف جهـت هرس سرشـاخه در سـال آینده 

خواهد شـد.
وی در خاتمـه افـزود: بـارش تگـرگ در منطقـه حـدود 2 میلیـارد تومـان بـه 

محصـوالت زراعـی نیـز خسـارت وارد کـرده اسـت.

کمیتهفرعیمدیریتبحرانبخشکشاورزیدر
شهرستاناستهبانبرگزارشد

بـا توجـه به ضـرورت مدیریـت بحران در بخش کشـاورزی جلسـه ای بـا حضور 
مسـئولین و کارشناسـان مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان و سـایر 

ادارات مرتبـط برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
علیشـاهی رئیـس اداره منابـع طبیعـی این شهرسـتان گفت: در پـی بارندگی های 
اخیـر و پوشـش گیاهی بسـیار خـوب در مراتع و جنگل ها و، در تابسـتان امسـال 
خطـر آتـش سـوزی در ایـن اراضـی وجـود دارد و بایـد بـرای مهار بـه نقاطی که 
در صـورت آتـش سـوزی راه دسترسـی جهـت اطفـاء وجود ندارد نسـبت بـه آگاه 

سـازی مالـکان اراضـی هـم جـوار آن ها اقـدام کرد.
ایـن مقـام مسـئول در صـد عمـده خسـارات ناشـی از حـوادث طبیعـی در ایـن 
شهرسـتان را بـی تدبیـری دانسـت و عنوان کـرد: بحران هـای اخیر چـراغ راهی 
بـرای آینـده اسـت تا با تدبیـر و شناسـایی نقاط بحرانـی بتوان خسـارات احتمالی 

را کاهـش داد.
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن سـتاد در زمینه هـای کاهـش قیمـت و افزایـش 
سـطح بیمـه کشـاورزی، نیاز ایجـاد آتش بُر در باغـات، هماهنگی بـا بهره برداران 
چاه هـای آب بـه منظـور در اختیـار قـرار دادن تانکر هـای مشـخص شـده جهت 
مقابلـه بـا آتـش سـوزی، مخاطرات بخـش دامپروری به  ویـژه در حـوزه دامداران 
سـنتی بـدون مجوز، آمـوزش در زمینه کاهش مخاطرات آتش سـوزی، خسـارات 
تگـرگ و ریزگردهـا در منطقـه خیـر، مخاطـرات عدم الیـه بـرداری رودخانه خیر 
در زمـان سـیل، کـور شـدن رودخانه ارژن در بخـش رونیز و نیاز بـه احداث کانال 
جهـت اتصـال آن بـه رودخانـه خیـر، نیـاز بـه ترمیـم گوراب هـای درب امامزاده 
ایـج، نیـاز مراکـز خدمـات بـه وسـایل اطفـای حریـق، اهمیت گـوراب هـا و نیاز 

بـه تخصیـص اعتبـار جهـت ترمیـم آن ها، توسـط حاضریـن مطالبی ارائه شـد.

برگزاریجلسهمعرفیصندوقحمایتازتوسعه
فعالیتهایکشاوزریزناناستهبان

جلسـه معرفی صندوق حمایت از توسـعه فعالیت های کشـاورزی زنان روسـتایی 
وثـوق در اسـتهبان در بـا حضور مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان، مسـئول 
اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریـت مدیـر عامـل و اعضـا هیئـت مدیـره این 

برگزار شـد. صندوق 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
در ایـن نشسـت مهـدی اعیـان منـش مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان 
گزارشـی از صنـدوق حمایـت از توسـعه در بخـش کشـاورزی زنان روسـتایی و 
وضعیـت صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی را به عنـوان سـهام داران این 
صنـدوق ارائـه نمـود. در ادامه این نشسـت سـمیه سـادات مرشـدی، مدیرعامل 
ایـن صنـدوق، ضمـن ارائه گـزارش عملکـرد صنـدوق، حمایت، توجه بیشـتر به 

فعالیـت هـا ی صنـدوق را از فرمانـدار این شهرسـتان خواسـتار شـد. 
تابـش رئیـس اداره آموزش و ترویج جهاد کشـاورزی اسـتهبان، در این نشسـت 
در مـورد فعالیت هـای صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی در ایجـاد 
اشـتغال و آموزش هـای صـورت گرفتـه در جهت تـوان افزایی زنان روسـتایی و 
جلوگیـری از مهاجرت روسـتائیان به شـهرها مطالبی را بیان و خواسـتار حمایت 

هر چه بیشـتر مسـئولین این شهرسـتان شـد. 
در خاتمـه ایـن نشسـت احمدرضـا کمالی سروسـتانی فرماندار شهرسـتان ضمن 
ابـراز خشـنودی از وجـود پتانسـیل های ارزشـمندی چـون صنـدوق حمایـت 
از توسـعه فعالیت هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی وثـوق در ایـن شهرسـتان، 
آمادگـی خـود را جهـت برنامـه ریـزی و بازدیـد از فعالیت هـای ایـن صنـدوق 

نمود. اعـالم 
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

ساماندهیناوگانسمپاش،پایشوردیابیملخ
درشهرستاناقلید

ناوگان سم پاش، پایش و ردیابی ملخ در شهرستان اقلید ساماندهی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، علـی 
سـاالری کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریت گفت: بـا توجه بـه هجوم ملخ 
بـه اسـتان های جنوبی کشـور در ماه های گذشـته و در شهرسـتان های جنوبی 
اسـتان فـارس و پیـرو هشـدارهای متعدد سـازمان حفـظ نباتات مبنـی بر ورود 
دسـته جـات دیگـری از ملـخ بـه کشـور، بـا عنایـت بـه ضـرورت هماهنگي و 
تمهیـدات الزم جهـت مبـارزه بـا آفت مذکور در صـورت هجوم ملـخ به مناطق 
مختلـف ایـن شهرسـتان از باند فرودگاه های سـم پـاش در مناطق شـهرمیان، 
خنجشـت و آسـپاس و همچنیـن نـاوگان سـم پـاش موجـود در منطقـه تحـت 
پوشـش )توربوالینرها - سـم پاش های پشـت تراکتوری النـس دار و...( بازدید 

و توصیه هـای الزم در خصـوص رفـع نواقـص احتمالـی ارائه شـد. 

آغازبرداشتگیاهاندارویی
درشهرستاناقلید

برداشت گیاهان دارویی چند ساله در منطقه حسن آباد اقلید آغاز شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، وحید 
سـرداریان کارشـناس زراعت مرکز جهاد کشـاورزی حسـن آباد گفت: برداشـت 
آویشـن، ترخـون و بـاد رنجبویـه کـه از گیاهان دارویی چند سـاله هسـتند آغاز 

شـده و سـاالنه از محصـوالت ذکـر شـده سـه چیـن برداشـت مـی گـردد و به 
طـور میانگیـن از هـر چیـن میـزان 1000 کیلـو گـرم )یـک تن ( برداشـت می 

شود.

برگزاریاولینجشنوارهشکوفههایبادامدر
شهرستاناقلید

جشـنواره شـکوفه های بـادام بـرای اولین بـار در شـهر دژکرد شهرسـتان اقلید 
برگزار شـد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلید، سیدحسـین 
میرسـلیمانی مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی دژکرد بـا بیان ایـن مطلب گفت: 
ایـن جشـنواره بـا هـدف معرفـی شهرسـتان اقلید بـه عنـوان قطب تولیـد بادام 
در سـطحی معـادل 12 هـزار هکتـار و بـا تولیـد متوسـط 1300 کیلوگـرم در 
هکتـار بـه مـدت یـک روز همزمان با باز شـدن گل هـای بادام در ایـن منطقه، 
بـا حضـور افضلی نماینـده مردم شهرسـتان اقلید در مجلس شـورای اسـالمی، 
بزرگـی فرماندار شهرسـتان اقلید، پژمـان معاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فارس، بخشـداران، دهیاران، اعضای شـورای اسـالمی شـهر 
و روسـتاهای شهرسـتان، باغـداران، مدیـران و کارکنان نهادهـای دولتی برگزار 

شد 

وی افـزود: عـالوه بر شناسـایی ایـن منطقه به عنـوان قطب تولید بادام کشـور 
معرفـی جاذبه هـای طبیعـی، گردشـگری، صنایع دسـتی و گیاهـان دارویی نیز 

از جملـه اهـداف دیگر این جشـنواره بوده اسـت. 
در ایـن مراسـم پژمـان بـه کاشـت گیاهان دارویـی در اراضی شـیبدار بـا توجه 

بـه میـزان بارش مناسـب تاکیـد کرد. 

کشت5هکتارسیاهدانه
گیـاه دارویـی سـیاه دانـه در سـطح 5 هکتـار در حومه شهرسـتان اقلید کشـت 
شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، 
ملیحـه تقیـه کارشـناس زراعت مرکـز جهاد کشـاورزی حومه گفت: سـیاه دانه 
از انـواع گیاهـان دارویـی یکسـاله و در منطقه طغر کشـت گردیده اسـت و هم 

اکنـون 3 هکتـار آن بـه طور کامل سـبز شـده اسـت.

خسارت80تا100درصدیسرمازدگیبهمحصوالت
باغیمنطقهدژکرد

کاهش محسوس دما به محصوالت باغی منطقه دژکرد خسارت وارد کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، سـید 
حسـین میرسـلیمانی مسـئول مرکز جهادکشـاورزی دژکرد گفت: در تاریخ های 
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احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

4 و 5 اردیبهشـت بـا توجـه بـه کاهـش محسـوس دمـا در شهرسـتان اقلیـد 
متاسـفانه بـه باغـات منطقـه دژکـرد بیـن 80 تـا 100 خسـارت وارد گردید که 
ایـن میـزان سـطحی بالـغ بر 1540 هکتـار باغات گـردو، بادام، به، آلو و سـیب 
مـی باشـد. وی افـزود: مبلغ خسـارت وارده در حـدود 250 میلیارد ریـال برآورد 
گردیـده اسـتن که در ایـن خصوص تیم کارشناسـی صندوق بیمـه محصوالت 
کشـاورزی اقـدام بـه پایـش و جمع آوری اطالعـات در خصوص سـرمازدگی و 

درصـد سـرمازدگی نموده اند.

شروعبرداشتبادرنجبویهوآویشن
ازمزارعپاسارگاد

برداشت گیاهان دارویی چند ساله از مزارع شهرستان پاسارگاد شروع شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
بهـزاد هوشـیار مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان از آغاز برداشـت گیاهان 
دارویـی بادرنجبویـه و آویشـن خبـر داد و گفـت: شهرسـتان پاسـارگاد دارای 
پتانسـیل مناسـبی جهـت کشـت گیاهـان دارویـی اسـت بـه ویـژه ایـن کـه 
خشکسـالی های اخیـر و کـم آب بـر بـودن ایـن گیاهـان باعـث شـده تعـداد 

بیشـتری از کشـاورزان بـه کشـت گیاهـان دارویـی روی بیاورنـد. 

وی افـزود: تاکنـون گونه های مختلفـی از گیاهان دارویی شـامل کنگرفرنگی، 
بیدمشـک،تره فرنگـی، مارچوبـه، بـه لیمـو، نعنـاع فلفلی، آویشـن باغـی، نعناع 
قمـی، پنیـرک، گل گاو زبـان و مریـم گلـی نیـز در ایـن شهرسـتان کشـت 
شـده اسـت. ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: میـزان 7 هکتـار از اراضی 
مرکـز آمـوزش علـی آبـاد کمین و شـرکت سـبز دشـت قصردشـت به کشـت 

بادرنجبویـه و آویشـن اختصاص داده شـده اسـت و برداشـت از این مـزارع آغاز 
گردیـده اسـت و پیـش بینی می شـود در مزرعه سـبز دشـت از سـطح 3 هکتار 
بادرنجبویـه بـا 3 چیـن برداشـت میـزان تقریبـی 3084 کیلوگرم محصـول و از 
مزرعـه مرکـز آمـوزش علـی آبـاد کمیـن از سـطح 4 هکتـار آویشـن در 2 چین 

میـزان تقریبـی 3096 کیلوگـرم محصول برداشـت می شـود.

کاشتگلمحمدیدرشهرستانپاسارگاد
کاشـت گل محمدی در سـطح 32 هکتار از اراضی شـرکت سـبز دشـت واقع در 

مزرعه قصردشـت شهرسـتان پاسـارگاد پایان یافت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
نیلوفـر کارشـناس باغبانـی ایـن مدیریت بـا بیان ایـن مطلب گفت: کشـت گل 
محمـدی در مزرعه شـرکت سـبز دشـت از اسـفند ماه سـال گذشـته آغـاز و در 

اواسـط اردیبهشـت مـاه سـال جاری بـه اتمام رسـید.
وی افـزود: در ایـن مزرعـه ضمن رعایت فواصل مناسـب کاشـت، در هر هکتار 
بالـغ بـر 1500 اصلـه نهـال گل محمـدی کشـت گردیده کـه انتظار مـی رود با 
سرکشـی و رسـیدگی مناسـب شـاهد عملکرد خوبی در مرحله برداشـت باشیم. 
اسـکندری بـه مصارف گل محمدی اشـاره و خاطر نشـان کـرد: محصول عمده 
گل محمدی، گالب، اسـانس و گلبرگ خشـک می باشـد که از آن ها در صنایع 
دارویی، عطرسـازی، فرآورده های بهداشـتی و آرایشـی و صنایع غذایی اسـتفاده 
می شـود. وی در خاتمـه بیـان داشـت: مصـارف دارویـی ایـن گیـاه بیشـتر در 
درمـان دردهـای رماتیسـمی، قلبـی، تقویـت اعصـاب و معـده و رفـع بعضـی از 
سـردردها بـوده و در تهیـه شـربت مربـا و در صنایـع شیرینی سـازی و تهیـه 

بسـتنی نیز اسـتفاده می شـود.

اجرایطرحترکیبژنتیکیگوسفندرومانفبا
گوسفندنژادبومیدرپاسارگاد

طـرح آمـاده سـازی و همزمـان سـازی تعـداد 105 راس گوسـفند نـژاد محلـی 
توسـط اداره امـور دام شهرسـتان پاسـارگاد با همـکاری معاونت بهبـود تولیدات 

دامـی فـارس و شـرکت دام گسـتر انجام شـد.
بـه گفتـه مسـعود شـادکام ، معـاون فنـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی پاسـارگاد 
در ایـن طـرح کـه خـارج از فصـل تولیـد مثـل منطقـه ای در دامـداری آقـای 
صابـر یوسـفی در منطقه کردشـول این شهرسـتان صورت گرفت پـس از انجام 
سـونوگرافی مشـخص ، 35 درصـد از دامها بـه روش الپراسـکوپی و 60 درصد 

بـه روش طبیعـی آبسـتن شـده بودند.
شـادکام مزایای اسـتفاده از اسـپرم گوسـفند نژاد رومانف در این طرح را ضریب 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

تبدیـل مناسـب ، بلـوغ زودرس ، چنـد قلـو زایی و نداشـتن دنبه و غیـره عنوان 
نمـود و ابـراز امیـدواری کـرد کـه در آینـده بـا توجه بـه مزیت ها ی ذکر شـده 

پرورش این نژاد بیشـتر در سـطح شهرسـتان توسـعه یابد.

افزایشمیزاناشتغالزاییباپرورش
زنبورعسلدرجهرم

افزایـش میـزان اشـتغالزایی درشهرسـتان جهرم با پـرورش زنبور عسـل، حرفه 
زنبـور داری را اقتصـادی ترکرده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم، شـهابی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلـب گفت: بر اسـاس 
نفـر   450 جهـرم  شهرسـتان  زنبورسـتان های  از  گرفتـه  صـورت  آمارگیـری 

مشـغول بـه حرفه زنبـورداری هسـتند. 
وی افـزود: در همیـن رابطـه در سـال 97 در بخـش زنبـورداری 26 نفر افزایش 

اشـتغالزایی داشـته ایم که 20 درصد رشـد داشـته اسـت.
رمضانلـی کارشـناس زنبـورداری ایـن مدیریـت در همین راسـتا گفت: شـرایط 
آب و هوایـی مناسـبی در جهـرم برای زنبـورداری وجود دارد که نیاز به سـرمایه 
اولیـه کمتـری در مقایسـه با سـایر طرح ها داشـته و ریسـک پایین این شـغل، 

شـرایط را بـرای اشـتغال جوانان فراهم کرده اسـت.
وی افـزود: پـرورش زنبـور عسـل مـی تواند عـالوه بـر افزایش تولید عسـل، با 

تولیـد مـوم و سـایر فرآورده هـای زنبور عسـل باعث اشـتغالزایی افـراد دیگری 
کـه در زمینـه سـاخت کنـدو، تهیـه و عرضه عسـل و سـایر فرآورده هـا فعالیت 

مـی کنند نیز باشـد. 

نشستوزیرجهادکشاورزیباجهرمیها

وزیـر جهـاد کشـاورزی در سـال 98 بـا نماینـده مـردم شهرسـتان جهـرم در 
مجلـس شـورای اسـالمی دیـدار کـرد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی جهـرم، این نشسـت با 
حضـور رضایـی رئیـس کمیسـیون عمـران و نماینـده مـردم شهرسـتان جهرم 
در مجلـس شـورای اسـالمی، شـهابی مدیر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان، 
اریـک مسـول فنـی مهندسـی و آب وخـاک ایـن مدیریـت و کارشناسـان ایـن 

وزارت خانـه برگزار شـد. 
 شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: در این نشسـت گزارشـی 
از وضعیـت کشـاورزی اسـتان فـارس، شهرسـتان جهرم و همچنین مشـکالت 
ایـن بخـش و خسـارات سـیل و آفـات توسـط نماینـده مجلـس و مدیـر جهـاد 

کشـاورزی جهرم ارائه شـد. 
وی افـزود: وزیـر جهـاد کشـاورزی در خصـوص اراضـی شـیب دار و همچنین 

مبـارزه بـا آفـت ها در اسـتان فـارس و شهرسـتان جهـرم تاکید داشـت. 

جهرمآمادهمقابلهباهجوماحتمالیملخها
جلسه مدیریت بحران شهرستان جهرم برگزار شد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم، جلسـه 
مدیریـت بحـران ایـن شهرسـتان بـا موضـوع هجـوم ملخ هـای صحرایـی و 
خسـارات سـیل و آتش سـوزی بـا حضور شـفیعیان و زارعـی معاونیـن فرماندار 
جهـرم، مدیـر و کارشناسـان تولیـدات گیاهـی و حفـظ نباتات جهاد کشـاورزی 
جهـرم و مدیـران ادارات مرتبـط با مدیریت بحـران در محل فرمانـداری برگزار 

 . شد
در این جلسـه شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان از وضعیـت جغرافیایی 
و نحـوه ورود ملخ هـای صحرایـی بـه ایـن شهرسـتان و راه های مبـارزه با این 
نـوع آفـت گزارشـی را ارائـه داد و همچنیـن نهـاد هـا و اداراتـی کـه در بحران 

آفـت ملـخ مـی توانند جهـاد کشـاورزی را یاری رسـانند معرفـی کرد. 
بهجـو مسـئول اداره حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت در ادامـه بـه صـورت فنی در 
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 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

خصـوص ورود ملـخ هـا و نحـوه تغذیـه و راه های مبـارزه با این آفـت از جمله 
کانـون کوبـی و نحوه سـم پاشـی در مناطق شـهری و حساسـیت هـا عمومی 
کـه وجـود دارنـد توضیح هـات کاملی را ارائـه کرد و به شـرح وظایـف اداراتی 

کـه مـی تواننـد بـرای مبارزه بـا آن کمـک دهند را بیـان کرد.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی 
پروژهکنترلسیالبوتغذیهمصنوعیبخش

کردیانجهرمکلنگزدهشد

پـروژه کنتـرل سـیالب و تغذیـه مصنوعـی بخـش کردیـان جهـرم بـا حضـور 
آقایـی معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و 

آبخیـزداری کشـور کلنـگ زنی شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، در 
ایـن مراسـم شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: مسـاحت 
حـوزه 1209هکتـار، حجـم عملیات خاکـی 50 هـزار متر مربع، حجـم عملیات 
سـنگ و سـیمان 2065متـر مکعـب و حـدود 12متر طـول تاج سـرریز و 3متر 
ارتفـاع سـرریز و حجـم آبگیـری سـاالنه 630 هـزار متـر مکعـب آغاز شـد که 
بـا سـاخت و آبگیـری آن بـرای بخش کشـاورزی در ایـن منطقه کمک بسـیار 

خوبی داشـته باشـد.
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم صحرائیـان جهرمـی معـاون اسـتاندار و فرماندار 
ویـژه شهرسـتان جهـرم، رضایـی نماینـده مـردم شهرسـتان جهـرم در مجلس 
شـورای اسـالمی، مدیـرکل منابـع طبیعی فـارس، مدیـر جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان و همچنیـن چنـد تـن از مسـئولین کشـوری، اسـتانی و شهرسـتان 

داشـتند. حضور 

امحاءنهالهایآلودهبهویروسموزاییکانجیر
درشهرستانخرامه

نهال های آلوده به ویروس موزاییک انجیر در شهرستان خرامه امحاء شد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، زینب 
علـی نـژاد کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریت بـا بیـان این مطلـب گفت: 
ویـروس موزاییـک انجیـر یـک بیمـاری عفونی اسـت که سـبب کاهش رشـد 

درخـت، کاهـش ثمـر دهـی و در نهایت خشـک شـدن آن می شـود. 
وی بیـان کـرد: یکـی از راه هـای انتقال این بیماری ویروسـی اسـتفاده از نهال 

آلـوده و فاقـد مجوز اسـت و طی سـنوات قبل نهالسـتان های غیرمجـاز و آلوده 
بـه ویـروس موزاییـک شناسـایی و پـس از طـی شـدن مراحـل قانونـی مجـوز 
امحـاء 10 هـزار اصلـه نهـال آن هـا بـا هـدف جلوگیری از شـیوع ایـن بیماری 

صـادر گردیده اسـت.

برگزاریجلسهتوجیهیایجادروستایگلخانهای
درشهرستانخرامه

جلسـه توجیهـی ایجـاد روسـتای گلخانـه ای با حضـور کارشـناس گلخانه های 
سـازمان جهـاد کشـاورزی در شهرسـتان خرامه برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، عین 
اهلل محمدخانـی رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت گفـت: هـدف از 
تولیـد  بهـره وری آب و خـاک،  افزایـش  اجـرای طـرح روسـتای گلخانـه ای 
محصـول سـالم و افزایـش درآمد زایـی با توجه بـه محدودیت منابع آبی اسـت.

وی افـزود: در حـال حاضـر در شهرسـتان های پاسـارگاد و کوار، طرح روسـتای 
گلخانـه ای در حـال اجـرا بوده و مقدمات اجرایی شـدن این طـرح در خرامه نیز 
انجـام شـده اسـت و دو روسـتای مهرآبـاد شـاه حسـینی و خرامه جهـت اجرای 

طـرح روسـتای گلخانه ای در نظر گرفته شـده اسـت.
وی بیـان داشـت: جلسـه توجیهـی با حضور سـید حسـین موسـوی کارشـناس 
گلخانه هـای مدیریـت باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ایـن دو روسـتا جلسـه توجیهـی برگـزار شـد و مناطـق مختلـف دربـاره گلخانه، 
نیـاز آبـی، هـدف از ایجـاد روسـتای گلخانـه ای، اعتبـارات طرح و نحـوه صدور 

مجوزهـا توسـط ایشـان بیان شـده اسـت. 
 محمدخانـی یـادآور شـد: حداقـل مسـاحت مـورد نیـاز در ایـن طـرح 2000 
مترمربـع بـوده و مبلـغ اعتبـار بالعـوض بـه ازاء هـر فـرد مبلـغ 200 میلیـون 

اسـت. ریال 
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برگزاریجلسهشورایهماهنگیترویجباحضور
محققینمعیندرشهرستانخرامه

جلسـه شـورای هماهنگی ترویـج با حضور ندا مفتـون آزاد و علیرضا بذرافشـان 
محققیـن معیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی فارس 
شهرسـتان خرامـه و مسـئولین پهنـه در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی این 

شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، مهدی 
محمدپـور مسـئول اداراه ترویـج ایـن مدیریت گفـت: شـورای هماهنگی ترویج 
یـک شـورای بین بخشـی اسـت که با ایجـاد ارتباط قـوی و نیاز سـنجی دقیق 
می توانـد تدوین گـر بهتـر سیاسـت های راهبـردی عملیـات آموزشـی ترویجـی 

باشد.
وی افـزود: در سـال گذشـته 23 کارگاه آموزشـی و بـا حضـور 46 محقق مرکز 
تحقیقـات آمـوزش کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن شهرسـتان برگـزار شـده 

ست. ا
علیرضـا بذرافشـان محقق معیـن مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی فـارس این شهرسـتان بیان کـرد: ارائه پیشـنهادات و نظـرات کاربردی 
در جلسـات شـورای هماهنگـی ترویـج، نقـش موثـری در دسـتیابی به توسـعه 
پایـدار بخش کشـاورزی داشـته و نظرات مسـئولین پهنه ها جهـت اجرای بهتر 

فعالیت هـای ترویجـی پیگیری خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت در ادامـه ایـن جلسـه هـر کـدام از مسـئولین پهنه بـه بیان 

دیـدگاه هـا و نظـرات خـود پرداختند.

برگزاریکارگاهآموزشیآشناییباقارچدارویی
گانودرمادربخشکربالشهرستانخرامه

کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا قـارچ دارویـی گانودرمـا بـا حضـور قـارچ کاران در 
بخـش کربـال شهرسـتان خرامـه برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، نگار 

دانـش نیـا کارشـناس قـارچ مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: 
قـارچ گانودرمـا دارای ارزش دارویـی فـراوان بـوده و در درمـان بسـیاری از 

بیماری هـا کاربـرد دارد.
وی افـزود: تعـداد سـالن های پـرورش قارچ خوراکـی در این شهرسـتان بالغ بر 
250 سـالن اسـت و بـا توجـه به مهیا بودن شـرایط زیر سـاختی جهـت پرورش 

ایـن قارچ کارگاه آموزشـی تولید آن برگزار شـد.
دانـش نیـا بـا بیـان ایـن کـه ایـن کارگاه آموزشـی با هـدف ترویج کشـت این 
قـارچ برگزار شـد، خاطر نشـان کرد: در این کارگاه آموزشـی حسـن اسـماعیلی 
تولیـد کننـده و محقـق قـارچ گانودرمـا از شهرسـتان فسـا، مطالبی دربـاره این 
قـارچ دارویـی بیـان نمـود و پیـش بینـی مـی گـردد در ماه هـای آتـی قـارچ 

گانودرمـا در شهرسـتان تولیـد گردد.
وی در خاتمـه بیـان داشـت: در طب سـنتی، این گیـاه برای کاهـش قند خون، 
فشـار خـون، افزایـش پالکـت، درمـان کبـد چـرب، زخـم معـده، بیماری هـای 

کلیـه و ضعـف اعصـاب تجویز می شـود.

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

برآوردخساراتواردهبهمزرعهپرورشماهی
روستایقصریعقوب

خسـارات وارده بـه مزرعـه پرورش ماهی بر اثر جاری شـدن سـیل در روسـتای 
قصـر یعقوب شهرسـتان خرم بید برآورد شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
بـا حضـور کارشناسـان مدیریت شـیالت سـازمان جهـاد کشـاورزی و مدیریت 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از مزرعـه پـرورش ماهـی 30 تنی روسـتای 
قصـر یعقـوب واقـع در بخش مرکزی که بر اثر جاری شـدن سـیل در فروردین 

مـاه سـال جـاری دچار خسـارت شـده بـود، بازدیـد به عمـل آمد.
در ایـن بازدیـد خسـارت وارده بالـغ بـر 8,5 میلیـارد ریـال بـرآورد گردیـد کـه 
عـالوه بـر تلف شـدن بیـش از 90 درصـد ماهیان موجـود در اسـتخر به بخش 

اعظمـی از تاسیسـات موجـود نیز خسـارت وارد شـده اسـت.
در پایـان ایـن بازدیـد قول مسـاعدت در خصوص پرداخت تسـهیالت به منظور 
تامیـن بخشـی از تاسیسـات و تامیـن مجدد ماهی بـه مزرعه دار خسـارت دیده 

شد. داده 
الزم بـه ذکـر اسـت شهرسـتان خرم بیـد دارای 2 واحـد مزرعه پـرورش ماهی 
صنعتـی و بیـش از 5 واحـد مزرعـه پـرورش ماهی دو منظوره اسـت و سـاالنه 

بیـش از 730 تـن ماهـی قـزل آال در ایـن مـزارع تولید می شـود. 
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

برنامهریزیجهتتوسعهکشتسیبزمینی
بذریدرشهرستانخرمبید

در راسـتای توسـعه و افزایـش عملکـرد محصـول سـیب زمینی در شهرسـتان 
خـرم بیـد کارگـروه تولیـدات گیاهـی در خصـوص تامین بـذور سـالم و گواهی 

شـده تشـکیل شد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
بـه نقـل از کریمـی کارشـناس واحـد زراعـت ایـن مدیریـت ایـن کارگـروه بـا 
محوریـت معرفـی ارقـام جدیـد، بازدیـد کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی 
از بـذور تولیـدی کشـاورزان تولیـد کننـده اسـتان همـدان و برگـزاری کارگاه 

آموزشـی بـا حضـور تولیـد کننـدگان بـذر سـیب زمینـی برگزار شـد.
وی افـزود: هـدف از معرفـی بـذور جدید از قبیـل چلنجر، فاموال، سـیلوانا و بذر 
کالس SE را افزایـش تولیـد در واحـد سـطح و افزایـش مـاده خشـک جهـت 

فـرآوری محصول سـیب زمینی دانسـت.
وی تصریـح کـرد: شـایان ذکـر اسـت کشـاورزان شهرسـتان خرم بید سـاالنه 
1000 هکتـار از اراضـی خـود را بـه کشـت محصـول سـیب زمینـی اختصاص 
مـی دهنـد و میـزان 29 هـزار تـن محصـول از این اراضی برداشـت شـده و به 

بازارهـای داخلـی و خارجـی عرضه مـی گردد. 

برگزاریجلسهشورایآبوکشاورزی
شهرستانخرمبید

اولین جلسه شورای آب و کشاورزی شهرستان خرم بید برگزار شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
اولیـن جلسـه شـورای آب و کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه ریاسـت صـادق 
کریمـی فرمانـدار و بـا حضـور قاسـمی خواه دادسـتان ایـن شهرسـتان، باقری 
بخشـدار بخش مشـهد مرغـاب، صادقـی سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان و سـایر اعضـاء در سـالن جلسـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان خـرم بیـد برگزار شـد. 

صادقـی دبیـر ایـن جلسـه در ابتدا گـزارش کاملـی از اقدامات صـورت گرفته در 
زیـر بخش هـای حـوزه کشـاورزی، ظرفیت هـا، پتانسـیل و فعالیت هـای انجام 
شـده ارائه داد و محوریت جلسـه را سـه مورد پیشـگیری از آتش سـوزی مزارع، 
تغییـر الگـوی کشـت، جمع آوری پالسـتیک ها بعـد از اتمام کشـت محصوالت 
صیفـی توسـط کشـاورزان و خاموشـی چاهـای کشـاورزی در فصول گرم سـال 
در سـاعات اوج مصـرف بـرق عنوان کرد و خواسـتار پیگیری همـه جانبه اعضاء 

ایـن شـورا کارگـروه با توجه بـه حساسـیت این محوریت ها شـد.
قاسـمی خـواه در این جلسـه ضمـن تاکید بر ایـن موضوع که منابـع آب و منابع 
طبیعـی میـراث و امانـت آیندگان نزد ماسـت بر اسـتفاده بهینه بـا اصل حفاظت 
از آن هـا را مـورد تاکیـد همـه دسـتگاه هـا و وظیفه همگانـی دانسـت و افزود: 

قانـون بـدون هیچ گونـه اغماضی با متخلفیـن برخـورد خواهد کرد. 
صـادق کریمـی نیـز بـا تاکید بـر جایـگاه شـورای کشـاورزی و اهتمـام ویژه به 
پیگیـری و مصوبـات ایـن شـورا، طیـف وسـیعی از تولیدات اشـتغال شهرسـتان 
را بـر پایـه کشـاورزی و واحدهـای تابعـه دانسـت و با توجـه به شـرایط موجود، 
خواسـتار اسـتفاده از تغییـر الگـوی کشـت و جایگزینـی محصوالت کـم آب بر، 
اسـتفاده از ظرفیـت حمایتـی جهـت تشـویق کشـاورزان بـه اسـتفاده از آبیـاری 

نوین شـد.
رئیـس شـورای کشـاورزی در ادامـه جنـگ اقتصادی کشـور های سـلطه گر را 
ظالمانـه دانسـت و رمـز موفقیـت و گذر از آن را اتکا به داشـته هـا و ظرفیت ها 

دانسـت و بـر تقویـت آن هـا تاکید کرد.

آغازبرداشتگندمدرشهرستانخنج

برداشـت گنـدم شهرسـتان خنج از روسـتای کـورده از توابع بخـش محمله آغاز 
. شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، شـمس 
مسـئول مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی محملـه بـا اشـاره بـه مناسـب بودن 
میـزان بارندگـی هـا در سـال جـاری و همچنیـن عـدم ریـزش سـن بـه مزارع 
گنـدم، گفت: امسـال شـاهد افزایـش کمی و کیفـی در محصول گنـدم خواهیم 

. بود
ایـن مقـام مسـئول افـزود: همزمـان بـا شـروع برداشـت غـالت، بـا پیگیـری 
مجدانـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج و مدیـر تعـاون روسـتایی 
مرکـز محملـه در راسـتای جلوگیری از صـرف هزینه های اضافی و سـرگردانی 
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کشـاورزان جهـت تحویـل محصول خـود مرکز خریـد گندم در روسـتای کورده 
راه انـدازی شـد. وی تأکیـد کـرد: پیـش بینـی مـی شـود در ایـن مرکـز خرید 
بیـش از دو هـزار و 500 تـن گنـدم خریـداری و بـه سـیلو های تعییـن شـده 

شـود. منتقل 

بازدیدرئیسسازمانجهادکشاورزیفارساز
شهرستانخنج

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در سـفر یـک روزه بـه ایـن 
شهرسـتان از چنـد طـرح بازدیـد کـرد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج ، 
اسـالمی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: در ایـن بازدیـد یک 
روزه مرکـز خریـد گنـدم در روسـتای کـورده هم زمان با شـروع برداشـت گندم 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مسـائل و مشـکالت در دسـتورکار قـرار گرفت و 

مقـرر شـد ایـن مرکـز مجهزتر شـود.
 وی افـزود: بازدیـد از طـرح آبخیـز داری در روسـتای کـورده و توصیـه الزم 
جهـت اجـرای فنی و مهندسـی طـرح، بازدیـد از گلخانه های در دسـت احداث، 
پرونده هـای رفـع تداخـالت و دیدار بـا کشـاورزان از برنامه های این سـفر بود.
اسـالمی تاکیـد کـرد: رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در خاتمه سـفر 
خـود، روسـتای کـورده را یکـی از قطب هـای مهم کشـاورزی شهرسـتان خنج 
برشـمرد و خواسـتار شـکوفایی ارائـه خدمـات بـه بهره برداران این روسـتا شـد.

برداشتصیفیجاتازشهرستانخنج
برداشـت محصـوالت صیفـی از فروردین مـاه در بخش محمله شهرسـتان خنج 

آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان خنج، شـمس 
مسـئول مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی محملـه بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: 
محصـوالت زیر پالسـتیکی کـه عمدتآ شـامل هندوانه، شـمام، طالبـی، خربزه، 
خیارسـبز و گوجـه فرنگـی اسـت کـه در فصل زمسـتان کشـاورزان محصوالت 
صیفـی را زیـر تونل هـای پالسـتیکی کشـت مـی کننـد کـه در ایـن روش بـا 
افزایـش دمـای خـاک و کاهـش خسـارت علف های هرز شـرایط را برای رشـد 

و نمـو محصـوالت صیفـی فراهم می شـود.
مسـئول مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی شهرسـتان محملـه بـا بیـان این که 
کارشناسـان ایـن مرکـز با برگـزاری کالس هـای آموزشـی از مرحله کشـت تا 
برداشـت توصیه هـای فنـی الزم جهت کشـت زیر پالسـتیک را به کشـاورزان 
ارائـه دادنـد، تأکیـد کـرد: هـزار و 700 هکتار صیفی کشـت شـده و پیش بینی 
مـی شـود که بیـش از 60 هـزار تن محصـوالت صیفی ببداشـت شـود که این 
محصـوالت تولیـدی بـه بازارهـای مصرفـی داخلـی و خـارج از کشـور ارسـال 

می شـود.
گفتنـی اسـت کاشـت محصـوالت زیـر پالسـتیک در بخـش محملـه از اوایـل 

آذرمـاه آغـاز و تـا اوایـل اسـفندماه ادامـه دارد و برداشـت ایـن محصـوالت از 
اوایـل فروردیـن مـاه آغـاز و تـا پایـان خردادمـاه ادامـه دارد.

مهمانیناخواندهکهکاممیزبانراتلخکرد

هجـوم بـی سـابقه ملـخ در سـال جـاری نگرانی هایـی بـرای کشـاورزان و 
مسـئوالن بخـش کشـاورزی ایجـاد کـرد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان خنج، اسـالمی 
مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب گفت: بـا هماهنگی 
مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فرمانـداری، 
ادارات و ارگان هـا مبـارزه را در دسـتور کار قـرار گرفـت و در این راسـتا مبارزه 
شـیمیایی در دریائی خنج و حد واسـط شـهر خنج تا روسـتای دهنو انجام شـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: فعـاًل نگرانـی در مـورد هجـوم ملخ ها 
وجـود نـدارد تمـام ادارات نیروهـای خـود را در جهت داشـتن محیـط امن و به 

دور از نگرانـی بـرای کشـاورزان، باغـداران و... بسـیج کردند.
وی تأکیـد کـرد: رصـد میدانـی، اعـزام کارشناسـان و پایـش جمعیـت ملـخ در 

دسـتور کار ایـن مدیریـت قـرار دارد.

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

بررسیمسائلومشکالتبخشکشاورزی
شهرستاندارابباحضورمعاون

سازمانحفظنباتات
جلسـه بـه منظور بررسـی مسـائل و مشـکالت بـا حضور علـی مراد سـرفرازی 
معـاون سـازمان حفـظ نباتـات کشـور، مظفـری فرمانـدار شهرسـتان داراب، 
منوچهـر  و  معاونیـن  داراب،  مدیریـت جهـاد کشـاورزی  صالحـی سرپرسـت 
دسـتفال عضـو هیئـت علمـی مرکـز تحقیقـات کشـاورزی مـورد بررسـی قرار 

. فت گر
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب در 
سـرفرازی گفـت: در ایـن بحـث زوال مرکبـات از دغدغه هـای مهـم سـازمان 
حفـظ نباتـات و وزارت جهاد کشـاورزی اسـت که از طریق سـتادی متشـکل از 
معاونـت باغبانـی ، سـازمان تحقیقات و موسسـه گیاه پزشـکی در حال پیگیری 
اسـت و مقـرر گردیـده اسـت یک تیـم کارشناسـی مجرب از کشـور اسـپانیا به 
زودی از باغـات مرکبـات ایـران بازدیـد و در این خصوص چاره اندیشـی شـود. 
وی افـزود: آنچـه مسـلم اسـت یکـی از عوامـل تشـدید کننـده زوال مرکبـات 
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دمـای بـاال مـی باشـد و در مناطقـی کـه در باغـات از سـایبان اسـتفاده شـده 
اسـت شـدت آلودگـی کمتـر بوده اسـت. 

وی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اسـتفاده از سـایبان 30 تـا 40 درصـد 
زوال مرکبـات را کنتـرل مـی کند گفت: قرار اسـت تسـهیالتی کـم بهره برای 

باغـداران در ایـن خصـوص در نظـر گرفته شـود.
سـرفرازی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: در خصـوص اقدامـات 
انجـام شـده جهـت مقابله با ملـخ صحرایی تا کنـون 20 هزار هکتار در کشـور 
علیـه این آفت سمپاشـی شـده اسـت و کانون هـای تراکم و مناطـق تجمع آن 

تحـت کنترل می باشـد. 
وی در خاتمـه در خصـوص رفـع دیگر مشـکالت این شهرسـتان از جمله بیمه 
محصـوالت کشـاورزی ، خسـارت وارده از ناحیـه تگـرگ و باران هـای شـدید 
فروردیـن مـاه بـه باغـات دیـم از جملـه خسـارت بـه گل محمـدی و بـادام ، 
تجهیـز نـاوگان خودرویی جهاد کشـاورزی شهرسـتان ، تجهیز پسـت قرنطینه 

فـورگ و همچنیـن راه انـدازی پسـت قرنطینه رسـتاق قول مسـاعد داد. 

پایانمرحلهاولعملیاتمبارزهباملخصحرایی
درداراب

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی از پایان مرحلـه اول عملیات مبـارزه با آفت خطر 
نـاک ملخ صحرایـی در داراب خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب سـید 
احمـد صـدری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود:ورود جمعیـت ملـخ صحرایـی در 
منطقـه قالتویـه داراب کـه بـا اسـتان هرمـزگان عملیات مبـارزه شـیمیایی در 
ایـن مناطـق صـورت گرفـت. وی افـزود: سـطح سمپاشـی انجام شـده را یک 
هـزار و 275 هکتـار اعـالم شـده که از این میـزان 505 هکتار هوایـی و مابقی 

بـه میـزان 670 هکتـار زمینـی صـورت گرفته اسـت. 
مسـئول حفـظ نباتات جهادکشـاورزی داراب نیز بـا بیان این که مبـارزه هوایی 
 PZL M18B DROMADER بـا یـک فروند هواپیمـای محلـول پـاش از نـوع
انجـام شـده تصریـح کرد: در مبارزه زمینـی از سـمپاش های ULV و توربوالینر 

استفاده شـده است. 
محمـد جـواد باقـری ادامـه داد: بازدیدهای صـورت گرفته پس از ایـن عملیات 

از موفقیـت آمیـز بـودن مبـارزه علیه ابن آفـت خطرناک خبـر می دهد.
مسـئول حفـظ نباتـات ایـن شهرسـتان افـزود: بـه دلیـل احتمـال هجـوم موج 
دوم ملخ هـای صحرایـی روزانـه در سـطح 500 هکتـار عملیـات پایـش ملـخ 
صحرایـی در مناطـق مـرزی شهرسـتان توسـط شـبکه کنتـرل ملـخ صحرایی 

صـورت مـی گیرد. 
وی در پایـان سـخنان خـود اظهـار داشـت: عمـده مناطـق مـورد سمپاشـی را 

شـامل پابرکه، دشـت کنار، چهار چشـمه و سـنگ چارک واقع در بخش فورگ 
شهرسـتان داراب در مـرز مشـترک هرمـزگان و شهرسـتان الر اعـالم کرد و از 
کلیـه بهره بـرداران خواسـت همچنان بـه توصیه هـای کارشناسـان عمل کرده 
و در صـورت مشـاهده ملـخ صحرایـی مراتـب را بـه نزدیک تریـن مرکـز جهاد 

کشـاورزی منطقـه یا سـامانه 131 اطـالع دهند.

معاون سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی 
مزارعدارابازپاکترینمزارعگندم

درکشورمیباشد
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب معاون 
سـازمان حفـظ نباتات وزارت جهاد کشـاورزی کشـور در بازدید از مـزارع داراب، 

گفـت: داراب از پـاک تریـن مزارع گندم در سـطح کشـور محسـوب می شـود.
علـی مـراد سـرافرازی معـاون سـازمان حفـظ نباتـات وزارت جهـاد کشـاورزی 
کشـور، کـه در بازدیـد از پـروژه ایـران سـیمیت، مـزارع گنـدم، جـو وکلـزا این 

شهرسـتان ، بازدیـد کـرد و تراکـم ملـخ صحرایـی را نیـز بررسـی نمـود. 
در ادامـه وی اجـرای پـروژه ایران سـیمیت را در این شهرسـتان مطلوب ارزیابی 
کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه نتایـج بسـیار مطلـوب ایـن پـروژه خواسـتار برنامه 

ریـزی جهـت بازدیـد کشـاورزان نمونـه کشـوری از این پروژه شـد.
پـروژه ایـران سـیمیت در ادامـه ایـن مدیریـت جهادکشـاورزی جهادکشـاورزی 
ایـن شهرسـتان گفـت: در زمینی به مسـاحت 5 هکتار متعلق به شـرکت تعاونی 
پنبـه کاران داراب اجـرا گردیـده اسـت کـه عمـده رقم کشـت شـده درآن گندم 

سـیروان می باشـد.
وی افـزود: هـدف عمـده ایـن پـروژه افزایـش 25 درصـدی عملکـرد گنـدم 

می باشـد کـه در آن 5 طـرح بـا 5 تنـاوب مـورد رصـد قـرار مـی گیـرد. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: مدیریـت علف های هرز در کلـزا و گندم با 
مصـرف علـف کش های توصیه شـده پنتـر ، پرول با اسـتفاده از سـمپاش های 
بـوم دار کاشـت 4 ردیـف گنـدم بـر روی پشـته های بلنـد رصـد بیماری هـای 
گنـدم بـا قـارچ کـش تیلـت مقایسـه ماشـین های کاشـت تراکم هـای مختلف 
بـذر120 ، 150 ، 200 ، 250 ، 300 و 350 کیلـو گـرم در هکتـار ، مقایسـه ارقام 
6 الیـن ملـی ، 3 الیـن فرانسـوی در پالت هـای 500 متـر مربعـی ، تغذیـه با 
NPK در مقادیـر و غلظت هـای مختلـف کشـت گیاهـان جدید )منـداب ، ماش 

، گلرنـگ( از سـناریو های طراحـی شـده در این پـروژه می باشـد. وی در خاتمه 
لبـان داشـت:این مزرعـه بـه مـدت 5 سـال بایـد حفظ شـود و پشـته ها دسـت 
نخـورده باقـی ماند و در سـال آتـی بدون انجام هرگونه شـخمی باید بر اسـاس 
برنامـه تنـاوب ، گیاهـان جدیـد در آن کاشـته شـود و نقطـه شـاخص این طرح 

پیگیـری آن توسـط تیـم متشـکل از عوامل اجرایـی و تحقیقاتی می باشـد. 
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سولمـاز عربـی

شهرستان رستم 

ارزیابیخسارتبارشهایاخیردرحوزهکشاورزی
شهرستانرستم

خسارت بارش های اخیر درحوزه کشاورزی شهرستان رستم ارزیابی شد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با بیـان این مطلـب گفت: در 
پـی بارش هـای رگبـاری شـدید و طغیـان رودخانه هـای فهلیان، سـولک، کره 
سـیاه و شـیو در سـطح شهرسـتان رسـتم تـا کنـون بیـش از 1500 هکتـار از 
اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان بـه میزان 20 تـا 100 در صد دچار خسـارت 
و یـا تخریـب شـده انـد. وی افـزود: در بیشـتر این مـوارد باال آمدن سـطح آب 
رودخانـه هـا منجر بـه آبگرفتگی یا نابودی سـطح وسـیعی از مزارع کشـاورزی 

در دو بخـش مرکزی و سـورنا شـده اسـت. 
 ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: سـیل به 35 مـورد آب بندان منشـعب از 
ایـن رودخانـه هـا آسـیب جـدی وارد نمـوده اسـت و عالوه بـر این نیـز موجب 
تخریـب یـا پـر شـدن کانال هـای آبیاری در سـطح شهرسـتان شـده اسـت که 
بر اسـاس برآورد اولیه ای که توسـط کارشناسـان از مزارع و اراضی کشـاورزی 
صـورت گرفتـه اسـت، پیـش بینـی مـی شـود بیـش از 100 میلیـارد ریـال بـه 

بخـش زیربنایی آب و خاک خسـارت وارد شـده باشـد.
وی تصریـح کـرد: بـر اسـاس برآوردهـای انجـام شـده خسـارت وارد شـده بـه 
اراضـی زراعـی آبـی و دیم مبلـغ 121/925 میلیـارد ریال و همچنیـن به 1000 
کلنـی زنبور عسـل خسـارت وارد شـده کـه جمعًا 3 میلیـارد ریـال در بخش دام 

خسـارت وارد آمده اسـت. 

بازدیدمعاونکنترلآفاتسازمانحفظنبات
کشورازمزارعشهرستانرستم

سـرافراز معـاون کنتـرل آفات سـازمان حفظ نباتات کشـور و دبیـری مدیر حفظ 
نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از مـزارع غـالت و دانه های 

روغنـی شهرسـتان رسـتم بازدید به عمـل آوردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم در این 
بازدیـد کـه بـا هـدف پایش آفت سـن در مـزارع غـالت و آفات مربـوط به کلزا 
انجـام گرفـت بـه طـور نمونـه در چند مزرعـه جهت سـنجش تعداد آفت سـن 
در مـزارع غـالت تورزنـی شـد و خوشـبختانه تعداد سـن مشـاهده شـده در حد 

نبود.  شـیمیایی  مبارزه 
همچنیـن از چنـد مزرعـه گنـدم رقـم آفتاب کـه در اثـر بارندگی دچـار بیماری 
لکـه نـواری باکتریایی شـده بودند بازدید شـد و توصیه های الزم از سـوی ایت 

مسـئولینرا در زمینـه آفـات و بیماری هـای غالت بیان شـد. 

صدوراولینپروانهتاسیسگلخانهکوچکمقیاس
درشهرستانرستم

بهره بـرداری  پروانـه  اولیـن 
گلخانـه کوچک مقیـاس در 
نـام  بـه  رسـتم  شهرسـتان 
مسـعود نیکنـام صـادر شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
علـی  رسـتم،  شهرسـتان 
جهـاد  مدیـر  گـودرزی 
ایـن شهرسـتان  کشـاورزی 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: 
دسـتورالعمل  ابـالغ  بـا 
صـدور  و  دهـی  سـامان 
مجـوز گلخانه هـای کوچک  
واحدهـای  مقیـاس، 
زیـر  سـطح  بـا  گلخانـه ای 
اجـازه  مربـع  متـر   300
تأسـیس و فعالیـت می یابند. 
احـداث  افـزود:  وی 

گلخانه هـای کوچـک مقیـاس بـا هدف حـل مسـائل اجتماعـی، اشـتغال زایی 
مسـتقیم، تمرکـز زدایـی جمعیـت، تثبیـت جمعیـت در مناطق روسـتایی و احیاء 

گیـرد. مـی  صـورت  خانوادگـی  کشـاورزی 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: گلخانه های کوچـک مقیاس بـه تقویت 
نهـاد خانـواده کمـک کـرده و امـکان فعالیـت بـه صـورت پـاره وقـت را برای 
خانـواده هـا در مناطـق روسـتایی فراهـم می کنـد ضمن آن کـه موجب عرضه 
محصـوالت تـازه خـوری در محـل شـده و پایداری شـغل را تضمین مـی کند. 
وی در خاتمـه اظهـار داشـت: مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
آمادگـی دارد همکاری هـای الزم بـا متقاضیـان را در زمینـه صـدور پروانـه 

گلخانـه کوچـک مقیـاس داشـته باشـد. 
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احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

آغازبرداشتکلزادرزریندشت

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهی شهرسـتان زرین دشـت از آغاز برداشـت 
کلـزا در ایـن شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت: 
غالمرضـا شـفاعت بـا بیـان ایـن کـه 280 هکتـار از زمین هـای کشـاورزی 
شهرسـتان زریـن دشـت زیـر کشـت محصـول کلـزا قـرار دارد یـادآور شـد: 
متوسـط تولیـد ایـن محصـول در هر هکتـار 2/5 تن اسـت که پیـش بینی می 
شـود ایـن میـزان در سـال جاری بـا توجه بـه نزوالت جـوی مناسـب افزایش 
یابـد. وی بـا اشـاره بـه خـواص گوناگـون ایـن گیـاه از قبیـل روغـن، پروتئین 
و اسـتفاده از پوسـت آن در تهیـه خـوراک دام افـزود: ایـن گیـاه در تنـاوب بـا 
زراعـت گنـدم و جو کاشـته می شـود و در کاهـش آفات و جلوگیـری از رویش 

علف هـای هـرز در مـزارع نیـز تاثیر بـه سـزایی دارد. 

برگزاریستادبرداشتغالت
درزریندشت

جلسـه سـتاد برداشـت غالت شهرسـتان زرین دشـت با حضور معاون فرماندار 
و سـایر اعضـاء در محل فرمانداری این شهرسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت: 
علیرضـا بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: نبایـد اجازه 
داد نتیجـه تـالش چندیـن ماهـه کشـاورزان در زمـان برداشـت محصـول بـا 

بـی تدبیـری بـه هـدر رود. وی بر لـزوم استانداردسـازی باسـکول هـا در مراکز 
خرید توسـط اداره تعاونی روسـتایی اشـاره کـرد و همکاری فعـال و موثر نیروی 
انتظامـی جهـت حفـظ و نگهـداری کمباین هـا در منطقه و جلوگیـری از خروج 

غیـر قانونی آن ها را خواسـتار شـد.
در ادامه کارشـناس مسـئول مکانیزاسـیون شهرسـتان زرین دشـت گفت: پیش 
بینـی مـی شـود عالوه بـر 43 دسـتگاه کمبایـن بومی شهرسـتان، 80 دسـتگاه 
کمبایـن مهاجـر جهـت برداشـت هفـت هـزار و 300 هکتـار گنـدم آبـی، 900 
هکتـار جـو آبـی، 300 هکتـار کلـزا و هشـت هـزار هکتـار جـو و گنـدم دیـم 
نیـاز باشـد. روح الـه شـعاعی تاکیـد کرد: با شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتی 
درخصـوص تامیـن سـوخت کمبایـن داران در زمـان برداشـت هماهنگـی الزم 

انجام شـده اسـت.

توزیعنهالکشتبافتخرما
درزریندشت

کارشـناس مسـئول باغبانی جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشت گفت: 757 
اصلـه نهـال یارانـه دار کشـت بافت رقـم پیارم میـان باغداران شهرسـتان زرین 

دشـت توزیع شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
حبیـب خادمـی بـا بیـان این کـه یارانه نهـال ها از محـل اعتبارات سـال 97 به 
باغـداران پرداخـت شـده یـادآور شـد: نهـال هـا از طریق شـرکت تعاونـی تولید 
پیونـد پنـج زیـراب با هدف توسـعه بـاغ ها و احـداث باغ هـای اقتصـادی خرما 

در شهرسـتان زرین دشـت خریداری شـد.
وی بـا بیـان مزیـت تکثیـر خرمـا به روش کشـت بافـت، تصریح کـرد: درختان 
خرمـای حاصـل از کشـت بافـت تمـام صفـات والـد نظیـر مقـدار محصـول، 

وضعیـت رشـد، مقاومـت بـه آفـات و بیمـاری هـا را دارد.
وی در خاتمـه تاکیـد کـرد: خرمای پیارم از ارقام نیمه خشـک تجـاری بوده و با 
توجـه بـه بازار پسـندی و کیفیت بـاال از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار اسـت.

اولینگلخانهخیاردرزریندشت
بهبهرهبرداریرسید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفـت: اولین گلخانـه تولید خیار 
در شهرسـتان زریـن دشـت به بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
علیرضـا بصیـری یـادآور شـد: ایـن گلخانـه بـا مسـاحت 4 هـزار متـر مربـع در 

اراضـی واگـذاری در منطقـه گلکویـه ایـن شهرسـتان احداث شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن گلخانـه بـا مبلغ پنـج هـزار و 150 میلیـون ریال تسـهیالت از 
محـل اعتبـارات اشـتغال پایـدار روسـتایی راه انـدازی شـده و سـه نفر اشـتغال 

زایـی مسـتقیم و دو نفـر اشـتغال زایـی غیرمسـتقیم دارد.
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بصیـری با اشـاره به شـوری آب منطقـه تاکید کـرد: از ویژگی بارز ایـن گلخانه 
هدایـت آب بـاران از طریـق نـاودان بـه درون اسـتخر و ذخیـره آب مـورد نیـاز 

یک دوره کشـت اسـت.

مبارزهباملخصحراییدرزریندشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت گفـت: 300 هکتـار از مراتـع 
شهرسـتان زریـن دشـت علیـه ملـخ صحرایی سـم پاشـی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
علیرضـا بصیـری یادآور شـد: تاکنـون در 300 هکتـار از مراتع شهرسـتان زرین 
دشـت در منطقـه روسـتای مزایجـان ایـن شهرسـتان بـا روسـتای چـاه نهـر 
شهرسـتان الر مبـارزه صـورت گرفتـه اسـت. وی تصریـح کـرد: مبـارزه با ملخ 
 ulv صحرایـی در این شهرسـتان توسـط 12سـمپاش النـس دار، توربـو الینر و

پـاش بـا کمـک کارشناسـان و مردم شهرسـتان انجام شـده اسـت.
بصیـری تاکیـد کـرد: عملیـات دیـده بانـی و پایـش مراتـع جهـت ردیابـی ملخ 

صحرایـی بـه صـورت روزانـه توسـط کارشناسـان انجـام می شـود.

زهرا بهاالدین اردکانی

شهرستان سپیدان 

بازدیدازعملیاتمرمتوبازسازیقنواتبخش
مرکزیسپیدان

باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـه اتفـاق تنـی چنـد از 
مسـئولین و کارشناسـان ایـن مدیریـت از قنات بالمـور کهکران و کانـال انتقال 

آب روسـتای کهکـران بازدیـد کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی ایـن مدیریت در ایـن بازدید باصری ضمن بررسـی 

مسـائل و مشـکالت بهره بـرداران این منطقـه گفت: امیـدوارم با تامیـن اعتبار 
مـورد نیـاز مرمـت و بازسـازی ایـن قنات و احـداث کانـال انتقال آب روسـتای 
کهکـران در آینـده آغـاز شـود و یقینـًا با اجـرای این پـروژه ها ضمـن افزایش 
راندمـان انتقـال آب گام بلنـدی در جهـت توسـعه کشـاورزی و رونـق تولید در 

ایـن منطقـه حاصل مـی گردد.

گردهماییتسهیلگرانزنروستاییوصندوقهای
اعتباراتخردزنانروستاییبرگزارشد

گردهمایـی تسـهیلگران زن روسـتایی و مدیـران عامل صندوق هـای اعتبارات 
خـرد زنـان روسـتایی و بهـورزان روسـتاها در طـرح بهبـود تغذیـه جامعـه زنان 

روسـتایی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان این 
گردهمایـی کـه بـا همـکاری اداره آمـوزش و ترویـج مدیریت جهاد کشـاورزی 
این شهرسـتان و شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان سـپیدان برگزار شـد هر 
یـک از افـراد شـرکت کننـده در ایـن دوره اقـدام بـه آمـوزش 20 نفـر از زنـان 
روسـتایی مـی کننـد تا با ایجـاد باغچه های خانگـی و تولید محصول سـالم در 

تغذیـه خانوارهـا بتواننـد در بهبـود تغذیـه سـالم مثمر ثمر واقع شـوند.

برگزاریجلسهشورایکشاورزی
درشهرستانسپیدان

جلسـه شـورای کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا محوریـت تشـکیل سـتاد 
توسـعه کشـت های گلخانـه ای و پیگیری پرداخـت مطالبات چغنـدرکاران این 
شهرسـتان در سـالن اجتماعـات مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 

شـد. برگزار 
جهـاد  مدیـر  باصـری  محمـود  مدیریـت  ایـن  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت و نقـش بسـزای توسـعه 
کشـت های گلخانـه ای در رونـق تولیـد، اشـتغال پایـدار، تامین امنیـت غذایی 
و بهبـود فضـای کسـب و کار گفـت: شهرسـتان سـپیدان رتبـه اول در توسـعه 
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کشـت گلخانـه ای اسـتان را دارا مـی باشـد.
وی افـزود: عـالوه بر اسـتفاده از شـیوه های نویـن آبیاری و ضـرورت مدیریت 
بهینـه مصـرف آب، اسـتفاده از شـیوه های نویـن تولیـد محصـوالت باغـی و 
زراعـی و توسـعه کشـت های گلخانـه ای از مهـم تریـن شـیوه های موثـر در 

مدیریـت صحیـح آب اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.
باصـری در ادامـه بـا اشـاره بـه عـدم پرداخت بـه موقـع مطالبات چغنـدرکاران 
ایـن شهرسـتان از سـوی کارخانـه قنـد پارس کـوار، اظهـار داشـت: علی رغم 
گذشـت بیـش از 2 سـال از تحویـل محصـوالت چغنـدرکاران بـه کارخانه قند 
کـوار متاسـفانه تاکنـون بخـش اعظمـی از مطالبـات آن هـا پرداخـت نشـده و 

مشـکالت فراوانـی را بـرای کشـاورزان ایـن منطقـه ایجاد کرده اسـت.
جـوادی جهرمـی فرماندار شهرسـتان سـپیدان با اعالم این مطلـب که میانگین 
مطالبـات چغنـدرکاران یـک میلیـارد و پانصد میلیون تومان اسـت گفت: در این 
زمینـه ضمـن مکاتبـه با اسـتانداری بـا جدیت پیگیری خواهد شـد تـا مطالبات 

کشـاورزان هر چه سـریع تر پرداخت شـود.

خسارت60میلیاردریالیسیلبهبخشکشاورزی
شهرستانسپیدان

سـیل در شهرستان سـپیدان به بخش کشاورزی 
وارد کرد. خسارت 

جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
باصـری مدیـر  کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان ضمـن بازدید از 
مکان هـای سـیل زده گفـت: بارش های شـدید 
بـاران منجـر بـه وقـوع سـیالب شـدید و وارد 
آمـدن خسـارت زیـادی بـه بخـش کشـاورزی در این شهرسـتان شـده اسـت.

وی افـزود: در پـی بارندگی های شـدید و طغیـان رودخانه های این شهرسـتان 
کل خسـارات وارده بـه بخـش کشـاورزی، دامـی و شـیالت به این شهرسـتان 

مبلـغ 60 میلیـارد ریال تخمین زده شـده اسـت.

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

اجرایطرحشناسنامهدارکردنباغهایپستهدر
شهرستانسروستان

طـرح شناسـنامه دار کـردن باغ هـای پسـته از نظـر شناسـایی ارقـام زود گل، 
متوسـط گل و دیـر گل در درختـان نـر و در سـایت الگویی پسـته کوهنجان در 

حـال اجرا می باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
معصومـه محمـودی کارشـناس باغبانـی مرکز خدمـات جهاد کشـاورزی بخش 
کوهنجـان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: هـدف از اجـرای ایـن طـرح بـرآورد 
پراکنـش و تعـداد درختـان نـر و بررسـی زمـان گل دهـی آن هـا جهـت رفـع 
مشـکالت و محدودیـت هـا در امـر گـرده افشـانی اسـت کـه از نـکات مهم در 

امـر تولیـد محصـول و افزایـش عملکـرد محسـوب مـی گردد.
وی بـه تمـام باغـداران توصیه نمـود در انجام ایـن اقدام مهم تمـام تالش خود 
را انجـام دهنـد تـا عـالوه بـر مدیریـت گـرده افشـانی و اصـالح آرایش بـاغ، با 
شناسـایی ارقـام متفـاوت درختان نـر در زمان گرفتـن پیونـدک در باغات جدید 
نیـز بتواننـد پراکنـش مناسـبی از ارقـام زودگل، متوسـط گل و دیـر گل را ایجاد 

یند. نما

برگزاریکارگاههایآموزشیمدیریت
باغاتپسته

کارگاه آموزشـی مدیریـت بـاغ پسـته در اوایـل فصـل رشـد، گـرده افشـانی و 
تشـکیل میـوه بـا تدریـس تاج آبـادی محقـق معین مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان در سـالن اجتماعـات فرمانـداری 
شهرسـتان سروسـتان با حضور فرماندار، بخشـدار مرکزی و بخشـدار کوهنجان، 
حسـین حکـم آبـادی محقـق برتـر کشـوری، بیـژن کاووسـی محقـق مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، تعئائی از کارشناسـان 
سـتادی، مسـئولین پهنـه هـا و 130 نفر از باغـداران این شهرسـتان با محوریت 
تغذیـه اصولـی، مدیریـت آفـات و بیماری هـا و آبیـاری آموزش هـای الزمه به 

باغـداران برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیـان ایـن مطلب 
گفـت: سروسـتان دارای 7 هـزار هکتـار باغ می باشـد کـه از این سـطح بالغ بر 

5 هـزار هکتـار آن باغ پسـته اسـت.
وی افـزود: ایـن شهرسـتان دارای 7000 هکتـار سـطح زیـر کشـت محصوالت 
باغـی اسـت کـه 5000 هکتـار آن به دلیل سـازگاری خوب پسـته بـا اقلیم این 
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شهرسـتان بـه کشـت پسـته اختصـاص یافتـه اسـت و ارزش اقتصـادی بـاال، 
اشـتغال زایـی مناسـبی را به همراه داشـته اسـت.

وی تصریـح کـرد: از 5 هـزار هکتـار بـاغ پسـته موجـود 3400 هکتـار آن مثمر 
و 1600 هکتـار غیـر مثمـر مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجود، 
ایـن شهرسـتان مـی تواند بـه یکی از قطب هـای اصلی تولید پسـته در کشـور 

تبدیل شـود.
سـامانی افـزود: عمـده واریتـه ها کشـت شـده این شهرسـتان احمدآقایـی، کله 
قوچـی و اکبـری اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط دمایی خـوب در سـال جدید 

انتظـار مـی رود عملکرد نسـبتا مطلوبی داشـته باشـیم.
در ایـن کارگاه آموزشـی تـاج آبـادی در خصوص محلول پاشـی، گرده افشـانی، 
تشـکیل میـوه، مشـخصات ارقـام نـر مناسـب، زمـان گل دهـی، زمان مناسـب 
گـرده افشـانی و مسـائل تغذیـه ای توضیحـات کامـل و جامعی را بـه باغداران 

ارائـه نمود.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

پیشبینیبرداشتبیشاز400تنعسلبهاره
درشهرستانفسا

ایـن شهرسـتان بـا دارا بـودن بیـش از 4 هـزار و 300 هکتـار از انـواع باغـات 
مرکبـات و یـک هـزار و600 هکتـار مزارع کلزا، وجود مناطق وسـیع دشـت ها، 
دامنـه هـا و همچنیـن آب و هـواي معتدل بهاري محل مناسـبي جهت اسـکان 

زنبورسـتان ها مي باشـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، جمالزاده 
طبـق  داشـت:  اظهـار  شهرسـتان  ایـن  دامـي  تولیـدات  بهبـود  اداره  رئیـس 
سرشـماری از کلنی هـای زنبور عسـل در سـال جاری بیش از400 نفـر زنبوردار 
بومـی و مهاجـر بـا بیـش از 50 هزارکلنـي زنبـور عسـل در ایـن شهرسـتان 

مشـغول بـه فعالیـت می باشـند. 
وی افـزود: زنبـورداران بومـي و مهاجـر از اسـتان هـاي اصفهان، چهـار محال 
بختیـاري و هرمـزگان درجـوار باغات، مزارع کلـزا و دامنه هاي این شهرسـتان 
اسـکان یافته اند که پیش بینی می شـود با احتسـاب برداشـت 5-10 کیلوگرم 

عسـل از هـر کنـدو بیش از 400 تن عسـل مرغوب بهاره برداشـت شـود. 
جمالـزاده بـه مشـکالت موجـود در پـرورش زنبـور عسـل اشـاره کـرد و گفت: 
تخصیـص اعتبارکوتـاه مـدت و بلنـد مدت تسـهیالت سـرمایه درگـردش برای 
رونـق وضـع موجـود، تهیـه شـکر و نـوار زرد کنـه در رونـق ایـن صنعـت در 

شهرسـتان فسـا نقـش بـه سـزایی خواهد داشـت.

برگزاریکارگاهآموزشیآفات
وبیماریهایگندم

کارگاه آموزشـی آفـات و بیمـاری گنـدم باحضـور روسـای ادارات و واحدهـاي 
ایـن مدیریـت، کارشناسـان پهنـه هـا و اعضـای کلینیک های گیاهپزشـکی در 
سـالن همایـش این مدیریـت برگزار شـد. در ایـن کارگاه گزارش نحـوه مبارزه 
بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـی توسـط روسـای مراکزخدمـات و کارشناسـان 

مربوطـه و همچنیـن پاورپوینـت بیماری هـای انـواع زنـگ گنـدم ارائه شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان اظهار داشـت: 
فعالیـت کلینیـک هـا و مجموعـه مدیریـت در یـک راسـتا و دوشـادوش هـم 
می باشـد و بـا اولویـت بنـدی سـموم کشـاورزی و جمع بنـدی در انواع سـموم 

می تـوان رتبـه بنـدی شـرکت های توزیـع سـموم را مشـخص کـرد.
 وی بـا بیـان ایـن کـه رکـن اصلـی کار برنامـه ریزی هـای بلنـد مـدت، کوتاه 
مـدت و واقـع گرایانـه مـی باشـد افزود: کارشناسـان پهنـه ها می بایسـت همه 
مسـائل پهنـه خـود را بـر عهـده گیرنـد و بـا توجـه بـه شـرایط موجـود آبیاری 

تحـت فشـار را سـرلوحه کار خـود قـرار دهند.

نشستشورایکشاورزیشهرستانفسا
برگزارشد

اولین نشسـت شـورای کشـاورزی شهرسـتان فسـا در سـال جاری به ریاسـت 
کرمـی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه این شهرسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا، در 
ابتـدای ایـن نشسـت ناصـر انصـاری مدیر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با 
اشـاره ضـرورت تعییـن نـرخ حمل محصـوالت زراعی در اسـرع وقـت و تامین 
سـوخت نـاوگان برداشـت گفـت: در حـال حاضـر برنامـه ریـزی جهـت تامین 
بـه موقـع کمباین هـای مـورد نیـاز برداشـت گنـدم و جـو، تامین هد برداشـت 

مخصـوص کلـزا انجام شـده اسـت. 
وی در ادامه با اشـاره به الگوی کشـت موفق پنبه در شهرسـتان فسـا، تصریح 
کـرد: تهیـه بـذر مرغوب مـورد نیاز کشـاورزان پنبـه کار باید در دسـتورکار قرار 
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گیـرد تـا در موقع کاشـت آن بـا کمبود بذر مرغـوب پنبه مواجه نشـویم. 
در ادامـه ایـن نشسـت کرمـی فرمانـدار شهرسـتان فسـا بـا اشـاره بـه اقلیـم 
خشـک منطقـه، یـادآور شـد: فرهنـگ سـازی جهت صرفـه جویـی در مصرف 
آب بـه ویـژه در حـوزه کشـاورزی و ترویج محصـوالت کم آب بر بـا تولید باال 

بیـش از پیـش مـورد قـرار گیرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه در زمینه نصب کنتـور هوشـمند، توفیـق چندانی حاصل 
نشـده اسـت، افـزود: باید از محل بنـد الف تبصره 8 قانون بودجـه در جایگزیني 

15 درصـد سـهم پرداختي کشـاورزان به منظـور آبیاري نویـن بهره گرفت.
در پایـان، جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس بـا جمـع بنـدی مسـائل مطـرح شـده گفـت: شهرسـتان فسـا در حوزه 
صنایـع تبدیلـی در بخـش کشـاورزی مهم و تاثیرگذار اسـت و کفایت سـرمایه 
بـا اعتباراتـی کـه از صندوق توسـعه ملـی تامین می شـود باید با اولویـت اتمام 
طرح هـای نیمـه تمـام بـه ویـژه در حـوزه صنایـع تبدیلـی در نظر گرفته شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره به حضور الگوهای موفق گلخانه ای در شهرسـتان فسـا 

گفـت: ایـن الگو در احـداث گلخانه های جدید بسـیار موثر اسـت. 
جزایـری در پایـان بـا اشـاره بـه ضرورت تامیـن نهاده هـای دامـی، تاکید کرد: 

تامیـن نهاده هـای دامـی جـزء اولویت هـای مشـمول تامین ارز دولتی اسـت.

کشت26هکتارمحصولزراعیکینوابرایاولینبار
درشهرستانفسا

کینوا در 26 هکتار از اراضی بخش شیبکوه شهرستان فسا کاشت شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن 
مطلـب گفـت: در راسـتای بهینـه سـازی مصـرف آب، اصـالح الگـوی کشـت 
و اختصاصـی کـردن تولیـد بـا محوریـت کشـاورزی حفاظتـی، ترویـج کشـت 
گیاهـان زراعـی بـا نیـاز آبی کم در دسـتور کار قرار گرفته اسـت بـه طوری که 
بـرای اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان و در سـال رونـق تولیـد، جمعـا 26 هکتار 
گیاه زراعی کینوا در زاهد شـهر و روسـتای حسـین آباد بخش شـیبکوه کشـت 

است.  شـده 
وی افـزود: ایـن گیـاه مقاوم به خشـکی بوده و قابلیت کاشـت در شـرایط آب و 
خـاک شـور را دارا مـی باشـد و در اراضی که کاشـت غالت بـا کاهش عملکرد 
مواجـه اسـت مـی توانـد تولید مناسـبی داشـته و عـالوه بـر تامین نیـاز غذایی 
جامعـه و بهبـود وضعیـت اقتصـادی، زمینـه اشـتغال کشـاورزان را نیـز فراهـم 

ید.  نما
شـایان ذکـر اسـت کینـوا گیاهـی یک سـاله اسـت کـه در گـروه شـبه غالت 
دسـته بندی می شـود و از دانـه آن بـه عنـوان منبـع تغذیـه اسـتفاده می شـود. 

ایـن محصـول یـک منبع غنـی از پروتئیـن، آهن، منیزیم، فیبر، فسـفر، پتاسـیم 
و ویتامین هـای گـروه B مـی باشـد و بـا دارا بـودن اسـید های آمینـه ضروری 
لیزیـن و متیونیـن کـه غـالت و حبوبات دچار کمبود آن هسـتند به رفع مشـکل 
سـوء تغذیـه کمـک نمـوده و مـی توانـد در برنامـه غذایـی دام و طیـور هـم 

شـود. گنجانده 

دیدارباخانوادههایایثارگروتجدیدمیثاقبا
آرمانهايشهدا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ناصر 
انصاری سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا به مناسـبت میالد 
بـا سـعادت حضـرت علی اکبـر)ع( به همـراه جمعـي از همـکاران باخانواده های 
معظـم ایثارگـر شـهریار رحیمی و حسـین رهنورد از جانبازان هشـت سـال دفاع 
مقـدس جهـاد کشـاورزی فسـا دیـدار نمودنـد و ضمـن دلجویی، سـال جدید را 

بـه آن ها تبریـک گفت. 

در ایـن دیـدار انصـاری بـا بیان ایـن موضوع کـه شـهدا و ایثارگـران بزرگترین 
انقـالب و ملـت هسـتند، گفـت: مسـایل و مشـکالت  سـرمایه های معنـوی 
اسـتخدام  و  بانکـی  تسـهیالت  اخـذ  قبیـل  از  ایثارگـر  و  خانواده هـای شـهدا 
فرزنـدان تحصیـل کـرده می بایسـت مـورد پی گیـری و رسـیدگی قـرار گیرد. 
در ادامـه بـا اهـدای لـوح تقدیـر و هدایـا از خانواده هـای معظم ایثارگـر تجلیل 

بـه عمـل آمد. 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس54
شماره  49 - اردیبهشت ماه 1398

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

بازدیدکارشناسانمدیریتجهادکشاورزی
شهرستانشیرازازمزارعگلمحمدیوکارگاههاي

صنعتيوفرآوريعرقیاتمیمند

بـه منظور اصالح الگوی کشـت و توسـعه کشـت گیاهان کم آب بـر تعدادی از 
کارشناسـان مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان شـیراز و مراکز تابعه از کارگاه 

هـاي صنعتـي و فرآوري عرقیـات میمند بازدید آموزشـی به عمـل آوردند.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، مجید 
غیـور مسـئول واحـد صنایـع کشـاورزي و مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت گفـت: 
بازدیدکننـدگان از چهـار واحـد تولیـدي و صنایـع جانبـي در سـطح 15 هکتـار 

بازدیـد و از نزدیـک بـا نحـوه عملکـرد آن ها آشـنا شـدند.
وي افـزود: باغـات گل محمـدي، صنایـع و کارگاه هـاي گالب گیـري، تولیـد 
اسـانس و عطـر، تولیـد عرقیـات بـا کیفیـت بـاال، صنایـع دسـتي شیشـه گري 
و باغـات انگـور توسـعه یافتـه بـا روش پاچراغـي، در کنـار مجموعـه هـاي 
گردشـگري کـه بـا توانمنـدي هـاي بخـش میمنـد فیروزآبـاد احـداث گردیده، 

قابلیـت توسـعه اکـو توریسـتي دارد.

برگزاریکارگاهآموزشیکاشت،
داشتوبرداشتتوتفرنگیدرگلخانه

وکشتدرفضایآزاد
بـرای اولیـن بـار کارگاه آموزشـی کاشـت، داشـت و برداشـت تـوت فرنگـی در 
گلخانـه و کشـت در فضـای آزاد توسـط سـید مسـعود ضابطیـان کارشـناس 
اجـرای طرح هـای کاشـت تـوت فرنگی در گلخانـه و فضای آزاد در شهرسـتان 

شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
رضوانـی رئیـس اداره ترویـج ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: ایـن 
کارگاه بـا حضـور60 نفـر از گلخانـه داران، کشـاورزان عالقـه مند، کارشناسـان 

ترویـج و کارشناسـان باغبانـی مدیریـت و مراکـز تابعـه برگـزار شـد.

 وی در ادامه به دسـت آورد این کارگاه آموزشـی شـامل آشـنایی کشـاورزان با 
شـرایط کشـت و مزایای آن در محیط گلخانه به صورت کشـت هیدروپونیک و 
همچنیـن کشـت خاکـی و گلدانی در خـارج از گلخانه و در فضای آزاد، آشـنایی 
بـا روش هـای تکثیـر، زمـان گل دهـی و میـوه دهـی، بسـتر مناسـب و تغذیـه 
گیـاه، ارقـام تجـاری، میزان تولیـد و بازاریابـی محصول و آفـات و بیماری های 

آن اشـاره کرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: ایـن کارگاه آموزشـی با حضـور 30 نفر از 
کشـاورزان در مرکـز جهـاد کشـاورزی داریـون نیز برگزار شـد کـه در پایان هر 
دو کالس تعدادی از کشـاورزان که شـرایط کشـت را داشـتند متقاضی دریافت 

نهـال تـوت فرنگـی و خدمات مشـاوره ای از مجری طرح شـدند.

گلدهیوگردهافشانینخیالت
درشهرستانفراشبند

نخـل  باغـات  از  از 3 هـزار هکتـار  بیـش  در  افشـانی  آغـاز عملیـات گـرده 
شهرسـتان فراشـبند بـا ظهـور غالف هـا از نیمـه دوم اسـفند شـروع و تـا پایان 

فروردیـن ادامـه خواهـد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند امان 
رضایـی مسـئول باغبانـی ایـن مدیریت بـا اعالم این خبـر گفت: گرده افشـانی 
در درخـت خرمـا از مهـم تریـن عملیات داشـتی ایـن محصول اسـت که نقش 
بسـیاری در تولیـد میـوه با کیفیـت دارد. چرا که نخـل خرما گیاهـی دوپایه می 
باشـد و گل نـر و گل مـاده بـه صـورت جداگانـه روی پایه هـای مختلـف تولید 
می شـود. وی افـزود: بعـد از ظهـور غالف هـای نر و ماده و با شـروع باز شـدن 
غالف هـای مـاده، عملیـات گـرده افشـانی آغـاز گردیـده و گـرده افشـانی یـا 

همـان تلقیـح در نخل هـا بـه صـورت دسـتی و مکانیزه انجام می شـود.
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آغازبرداشت1050هکتارشمام
درمزارعبخشدهرم

برداشـت1050 هکتار خربزه احمدی )شـمام( در مزارع بخش دهرم شهرسـتان 
فراشـبند آغاز شد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند علی 
دژگاهـی رئیـس مرکـز ترویـج بخـش دهـرم با اعـالم ایـن خبر گفـت: غالب 
ارقـام کشـت شـده در ایـن منطقـه پولونیـکا، داکـو، والـر، کلـوز، کالـه، کري، 

پرشـین، هـوالر، ربوسـت، کارن مي باشـد. 
وی افـزود: متوسـط تولیـد ایـن محصـول 20 تـا 25 تـن در هـر هکتـار مـی 
باشـد کـه محصـول تولیـدي عـالوه بـر مصـرف داخلـی در اسـتان فـارس به 
اسـتان های اصفهـان، تهـران و تبریـز و همچنیـن کشـورهای حـوزه خلیـج 

فـارس صـادر مي گـردد.

کشتلیجینبرایاولینباردر
شهرستانفراشبند

لیجیـن یـا هندوانـه کوهی بـه نـام علمـی "کاپاریـس )Capparis(" به صورت 
خـودرو در مـزارع و دشـت های بیابانـی رشـد مـی کنـد و بـرای اولیـن بـار در 
سـطح شهرسـتان فراشـبند ایـن گیـاه دارویی در سـطح 6 هکتار کشـت شـده 

ست. ا
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند امان 
الـه رضایـی کارشـناس مسـئول باغبانـی ایـن مدیریت گفـت: کاشـت و تکثیر 
ایـن گیـاه در شهرسـتان فراشـبند بـا چنـد روش از جملـه کاشـت بـذر، قلمـه 
ریشـه و قلمـه سـاقه انجـام مـی شـود و نهال هـای تولیـد شـده از طریـق بذر 
از سـال دوم بـه زمیـن اصلـی منتقـل می شـوند ولـی در تکثیـر از طریق قلمه 
ریشـه، قلمـه ها مسـتقیمًا در زمین کاشـت می گـردد که از نتایج بسـیار خوبی 
برخـوردار بـوده و دارای بوته هـای قـوی تـری نسـبت بـه سـایر روش هـای 

تکثیـر می باشـد.
رضایـی اظهـار داشـت: این گیـاه خـواص دارویی و طبـی کم نظیـری به ویژه 
بـرای درمـان یرقـان و بیماری هـای زنانه دارد و از شـکوفه و میوه تازه رسـیده 

ایـن گیاه در تهیه ترشـیجات نیز اسـتفاده می شـود.

آغازبرداشتخوشههایطالییاز12875هکتار
گندمزارهایشهرستانفراشبند

برداشـت گندم از اراضی کشـاورزی شهرسـتان فراشبند در سـطحی معادل 12 
هـزار و 875 هکتار آغاز شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند بیژن 
نادرپـور مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفـت: از ابتدای اُردیبهشـت ماه 
برداشـت گنـدم در بخـش دهـرم بـه وسـیله 20 دسـتگاه کمباین آغـاز و پیش 

بینـی می شـود تا اواسـط خـرداد ماه ادامه داشـته باشـد.
وی افـزود: در سـال گذشـته از 4 هـزار و 150 هکتـار مـزارع گنـدم آبـی و دیم 

ایـن شهرسـتان 14 هـزار و 300 تـن گندم برداشـت شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: هـر چنـد کـه بـارش تگـرگ در فروردیـن مـاه بـه 
بخش هایـی از مـزارع این شهرسـتان خسـاراتی بالـغ بر 1500 هکتـار وارد کرد 
ولی خوشـبختانه به دلیل وضعیت مناسـب بارندگی و افزایش سـطح زیرکشـت 
گنـدم آبـی و دیـم پیـش بینـی مـی شـود میـزان تولیـد بیـش از دو برابر سـال 

گذشـته افزایش داشـته باشـد. 

پیشبینیتولید85هزارتنگوجهفرنگی
از1700هکتاراراضیدهرم

برداشت گوجه فرنگی از مزارع بخش دهم آغاز شد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند علی 
دژگاهـی رئیـس مرکـز ترویـج بخـش دهـرم ایـن شهرسـتان از آغـاز عملیات 
برداشـت گوجـه فرنگـی در سـطح یک هـزار و 700 هکتار از اراضی کشـاورزی 
ایـن منطقـه خبـر داد. وی افـزود: عملیات برداشـت گوجـه فرنگـی از نیمه اول 
اُردیبهشـت مـاه آغـاز گردیـده و تـا اوایـل خـرداد مـاه ادامـه دارد و پیـش بینی 
مـی گـردد 85 هزار تن محصول برداشـت شـود. دژگاهی تصریح کرد: متوسـط 
تولیـد ایـن محصـول 50 تـن در یـک هکتار می باشـد و ارقام کشـت شـده در 
ایـن منطقه سانسـید 6189، متین و 8320 می باشـد و محصـول تولیدي عالوه 
بـر مصـرف داخلی در اسـتان فارس به اسـتان های اصفهان، تهـران و همچنین 

کشـورهای حـوزه خلیج فـارس صادر مـي گردد.
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سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

برگزاریجلسهحجابوعفاف
درجهادکشاورزیفیروزآباد

جلسـه کمیتـه حجـاب و عفاف بـا حضور ایـرج دهقانـی مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان فیروزآبـاد، محمدابراهیـم منفـرد مسـئول دفتر حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در ایـن مدیریت، خواهران شـاغل مدیریت و ادارت تابعـه و کلینیک های 

گیاهپزشـکی در محـل مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
دهقانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان مطالبـی درخصـوص اهمیت 
حجـاب و عفـاف بیـان کـرد و در ادامـه منفـرد مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در خصـوص جایگاه 
جهـاد کشـاورزی و رسـالت خواهران در حفـظ و صیانت از خون شـهدای جهاد 
و توقعـات و انتظـارات امـام راحـل )ره( و مقـام معظـم رهبری )مد ظلـه عالی( 
بیـان کـرد و نسـبت بـه اهمیـت حفـظ حجـاب و عفـاف در محیـط اداری و در 

سـطح جامعـه مطالبـی ایـراد نمود.

برداشتژلرویالدرقیروکارزینآغازشد
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی 
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
ژل  برداشـت  آغـاز  از  قیروکارزیـن 
رویال از کندوهای سـاماندهی شـده، 

خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و 
کارزیـن ناصـر رضائـی یـادآور شـد: 
محصـوالت  جملـه  از  شـاهانه  ژل 
ثانویـه زنبورعسـل بوده که تـا کنون 

بـه دلیـل عـدم آشـنایی بـا روش هـای نویـن تولید 
آن زنبـورداران بـه تولیـد عمـده آن توجـه چندانـی 
نشـده اسـت و بـا توجه بـه ترویج هـای انجام شـده 
و معرفـی روش هـای نوین و اقتصـادی، تولید عمده 

ژل شـاهانه در حـال فراگیـر شـدن مـی باشـد.
وی بـا بیـان ایـن که تولیـد ژل شـاهانه در گذشـته 
بـه روش یتیـم کـردن کنـدو بـوده کـه میـزان ژل 

اسـتحصالی ناچیـز بـود: افـزود: امـا در حـال حاضـر بـا معرفـی روش نویـن 
چینـی از طریـق سـاماندهی کنـدو هـا عالوه بـر سـهولت در کار و میـزان ژل 

اسـتحصالی نیـز افزایـش مـی یابـد. 
رضائـی یـادآور شـد: ژل شـاهانه بـا توجـه بـه خـواص درمانـی و کاربرد هـای 
بسـیار مهـم و فراوانـی کـه دارد از ارزش افـزوده باالیـی برخـوردار اسـت کـه 
مـی توانـد موجب کسـب درآمد قابـل توجهی بـرای زنبورداران باشـد همچنین 
بـرای تولیـد ژل رویـال بـر خـالف تولیـد عسـل وجـود مراتـع قـوی و تعـداد 

کنـدوی زیـاد مـد نظر نیسـت.
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی گفـت: شهرسـتان قیروکازیـن بـا توجـه 
بـه شـرایط اقلیمـی و طبیعـت قشـالقی خـود از جملـه مناطـق مـورد عالقـه 
زنبـورداران در فصل هـای پاییـز و زمسـتان مـی باشـد کـه بالـغ بـر 68 هـزار 

کلنـی زنبـور عسـل را در خـود جـای داده اسـت. 
رضائـی تاکیـد کـرد: هـم اکنـون برداشـت ژل رویـال از کندو های سـاماندهی 
شـده توسـط زنبـورداران شهرسـتان آغاز شـده اسـت کـه پیش بینی می شـود 

بیـش از 10 کیلوگـرم از ایـن محصـول ارزشـمند در ایـن فصل  تولید شـود.

ساختکانالپایابسدسلمانفارسی
قیروکارزینآغازشد

مسـئول امور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
گفت: سـاخت فاز 3 کانال های پایاب سـد سـلمان فارسـی عملیاتی شد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
حبیـب کوهکـن یـادآور شـد: عملیـات سـاخت فـاز 3 از کانال هـای درجه 3 و 
4 سـد سـلمان در روسـتای فخرآبـاد بـا اعتبـاری بالـغ بـر هشـت هـزار و 900 

میلیـون ریـال و در طولـی بیـش از یـک هـزار متـر به اجـرا در آمده اسـت. 
وی بـا شـاره بـه ایـن کـه تاکنـون بـه دلیـل عـدم اجـرای کانال هـای پایـاب 
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توسـط سـازمان آب از کانال هـای سـنتی اسـتفاده مـی شـده، افـزود: اجـرای 
ایـن کانـال و بهره بـرداری از آن موجب تجهیز و مشـروب شـدن بیش از 200 

هکتـار از اراضـی آبـادی فخـر آباد خواهد شـد. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به سـاخت کانال هـای درجه 3 و 4 در روسـتا های 
نجـف آبـاد و چهـار صـدران توسـط جهـاد کشـاورزی طـی سـنوات گذشـته، 
گفـت: اتمـام هـر چه سـریعتر پروژه در افزایـش بهـره وری آب و افزایش تولید 
نقـش بسـزایی خواهد داشـت. کوهکـن تاکید کـرد: عملیات اجرایـی این طرح 
در روز گذشـته بـا حضـور نوربخـش مسـئول اداره تجهیز و نوسـازی و غفوری 
مسـئول اداره مطالعـات از مدیریـت فنـی و زیربنایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، خنـده جـام مشـاور شـرکت مجـری و تنـی چنـد از نمایندگان 

کشـاورزان و بهره بـرداران آبـادی فخرآباد شـروع شـد.
 

ساختوسازغیرمجازدرقیروکارزین
متوقفشد

سرپرسـت امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن 
گفـت: در راسـتای قانـون حفـظ کاربـری اراضی زراعی 5 مورد سـاخت و سـاز 

غیـر مجـاز در ایـن شهرسـتان متوقف شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
محمـد حیـدری یـادآور شـد: توقـف این اراضـی سـاخت و سـازها در فروردین 

مـاه سـال جـاری با صـدور اخطاریـه و ارائـه بـه متخلفین صـورت گرفت.
وی در ادامـه بـه اجـرای یـک مـورد حکم قلـع و قمع سـاخت بنای غیـر مجاز 

نیز اجرا اشـاره داشـت. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه با اشـاره به سـایر مسـولیته ای اداره امـور اراضی 
گفـت: ایـن اداره در فروردیـن مـاه موفق به اخذ سـه مجوز تبصـره 4 و تبصره 
1 از سـوی کمیسـیون مربوطـه شـده و همچنیـن 11 پرونـده نیـز در ایـن 
خصـوص تشـکیل و جهـت صـدور مجوز به مرکز اسـتان ارسـال شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: در راسـتای تعییـن تکلیـف اراضـی فاقد سـند رسـمی سـه 
پرونـده بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک ارسـال و در خصـوص انتقـال اسـناد 

مشـاعی از طریـق دفترخانـه هـا نیـز هفـت پرونـده بررسـی شـد. 
حیـدری گفـت: حسـب مـاده 10 قانـون اصالحی قانـون حفظ کاربـری اراضی 
زراعـی و بـاغ هـا مصـوب 1385 ایجاد هـر گونه بنا و تاسیسـات، دیوارکشـی، 
فنـس کشـی، خاک برداری، برداشـت شـن و ماسـه و غیـره در اراضـی زراعی 

و باغـی بـدون اخـذ مجـوز جرم بوده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: حسـب مـاده 3 قانـون مذکور عالوه بـر قلع و قمـع )تخریب( 
آثـار تغییـر کاربـری غیـر مجـاز و اعـاده وضـع بـه حالـت سـابق مجـرم بـه 
پرداخـت جـزای نقـدی نیز محکـوم شـده و در صورت تکـرار جرم بـه حداکثر 

جـزای نقـدی و حبـس بـه مـدت شـش مـاه نیـز محکوم می شـود. 

تولیدمحصولسالمدرحالافزایشاست
مسـئول ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از افزایش 

تولیـد محصـول سـالم در باغچه هـای خانگـی خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
ملیحـه رضائـی گفـت: در راسـتای افزایش تولیـد محصوالت سـالم و ارگانیک 
در باغچه هـای خانگـی کارگاه های آموزشـی برای زنان روسـتایی برگزار شـد. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه افـزود: بـا توانمندسـازی های انجـام شـده زنـان 
روسـتائی مـی تواننـد محصـوالت سـالم بـدون اسـتفاده از سـموم شـیمیایی و 
صرفـا بـا آفـت کش هـای ارگانیـک تولید و عـالوه بر مصـرف خانوار بـه بازار 

مصـرف نیـز عرضـه کنند. 
رضائـی اشـاره بـه برگـزاری دوره آموزشـی تولیـد محصول سـالم در روسـتای 

کردشـول و نجـف آباد تاکیـد کرد: برگزاری ایـن دوره عالوه بـر افزایش امنیت 
غذایـی و سـالمت خانـوار در ایجـاد اشـتغال و بهبـود معیشـت روسـتائیان موثر 

خواهـد بود. 

حریقدرکمینمزارعوباغهااست
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از خطـر حریق در 

مـزارع و باغ هـای ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: نـزول رحمـت الهـی و بارش های مناسـب سـال زراعی 
جـاری سـبب رویش هـای قابـل توجه گیاهان خود رو شـد که با خشـک شـدن 
ایـن گیاهـان در آینـده نزدیک، خطـرات احتمالـی آتش سـوزی در کمین مزارع 

اسـت.  باغ ها  و 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین افزود: بـا توجه به 
اهمیـت حفـظ و صیانـت از مـزارع و بـاغ هـا از خطـرات حریـق بـا اولویـت آن 
دسـته از مـزارع و بـاغ هـا ی مجـاور جـاده هـا، ایـن مدیریـت اقدام بـه اطالع 

رسـانی و آموزش هـای الزم کـرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول شـخم زدن علف هـای هرز حاشـیه مـزارع و درون بـاغ ها، 
پـاک سـازی و از بیـن بـردن علف هـای هـرز جـاده بیـن مـزارع، ایجـاد جـاده 
دسترسـی در مـزارع و تسـریع در جمـع آوری محصوالت را از تدابیر اتخاذ شـده 

در کاهـش آتش  سـوزی برشـمرد. 
همتـی یـادآور شـد: کاهـش تردد غیـر ضرور وسـایل نقلیـه موتوری و اسـتقرار 
دائـم کشـاورزان در محـل مزرعه تـا پایان برداشـت کامل محصـوالت غله ای، 
نهایـت  در  و  احتمالـی  اطفـاء حریـق  ادوات الزم جهـت  بـودن  در دسـترس 
خـودداری از آتـش زدن بقایـای گیاهـی )کاه و کلـش( می تواند از آتش سـوزی 

کند. جلوگیـری 
همتـی بـا بیـان این کـه در خصـوص کاهش خطـرات و جلوگیری از آسـیب ها 
بـا نهاد هـای مرتبـط و مسـئولین ذی ربـط نیـز هماهنگی هـای الزم صـورت 
گرفتـه، تاکیـد کـرد: آغاز پاک سـازی حاشـیه جاده هـای روسـتایی از علف هرز 
توسـط اداره راهـداری شهرسـتان و شـخم زدن علف هـای هـرز حاشـیه مزارع 

توسـط کشـاورزان از جملـه اقدامـات صورت گرفته اسـت.

طرحملیاندازهگیریآبمصرفی
باغاتانگورآغازشد

مسـئول امور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از آغـاز طـرح ملی اندازه گیـری آب مصرفی باغـات انگور خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 

حبیـب کوهکـن بـا اشـاره بـه ایـن کـه یکـی از چالش هـای اصلـی در بخـش 
کشـاورزی بهـره وری آب در تولیـد محصـوالت اسـت، افـزود طرح ملـی انداره 
گیـری میـزان آب مصرفـی در 35 محصـول در سـطح کشـور بـه اجـرا در آمده 
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اسـت. ایـن مقـام مسـئول در ادامه یادآور شـد: به منظـور تعیین بهـره وری آب 
در تاکسـتان ها طـرح ملـی انـدازه گیری میـزان آب مصرفی در باغ هـای انگور 

شهرسـتان قیروکارزیـن نیز آغاز شـد.
کوهکـن افـزود: در ایـن خصـوص جلسـه ای بـا حضـور مسـئولین پهنه های 
واحـد  و مسـئول  و خـاک شهرسـتان  انگـور، مسـئول آب  باغ هـای  دارای 
مطالعـات آب و خـاک سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در مدیریـت 
شهرسـتان برگـزار شـد کـه ضمـن تشـریح اهـداف طـرح توسـط غفـوری 
دسـتورالعمل های الزم ابـالغ شـد تا مروجین پهنه نسـبت به شـروع عملیات 

کنند.  اقـدام 
مسـئول اداره امـور فنـی و زیر بنایی در پایـان گفت: در شهرسـتان قیروکارزین 
سـطحی بالـغ بـر 130 هکتـار تاکسـتان از رقـم زود رس یاقوتـی بـا میانگیـن 

تولیـد 6 تـن در هکتار وجـود دارد.

مظهرقناتسرآسیبابقیرمرمتمیشود
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 

گفـت: 300 میلیـون ریـال اعتبـار از محل منابع ملـی جهت مرمت و بازسـازی 
قنـات سرآسـیاب اختصاص یافته اسـت. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
حبیـب کوهکـن یـادآور شـد: در نشسـتی کـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان برگـزار شـد نماینـده بهره بـرداران و ذینفعـان قنـات سرآسـیاب قیر 
جهـت انجـام تشـریفات قانونـی و شـروع عملیـات مرمـت و الیروبـی انتخاب 

 . شد
وی افـزود: قنـات سرآسـیاب قیـر بـا توجه به آثـار باقی مانـده، از قدمت بسـیار 
باالیـی برخـوردار اسـت و بـه دلیـل ایـن کـه در مسـیر سـیالب قـرار دارد در 
سـال های اخیـر خسـارات سـنگینی بـه آن وارد شـده بـه گونه ای که بسـیاری 
از آثـار آن از بیـن رفتـه اسـت و بـا انجـام ایـن طـرح، مظهـر قنـات الیروبـی 

شـد.  خواهد 
کوهکن تاکید کرد: در سـال مالی جاری، 9 رشـته قنات شهرسـتان قیروکارزین 
در دسـت احیـا و مرمت اسـت کـه محل تامین اعتبارات 6 رشـته قنات اسـتانی 

و 3 مـورد دیگر ملی می باشـد. 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

پیشبینیبرداشتبیشاز70هزارتنگندماز
مزارعگندمشهرستانکازرون

پیـش بینـی مـی شـود بیـش از 70 هـزار تن گنـدم از مـزارع گندم شهرسـتان 
برداشـت شود. کازرون 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: 
پیـش بینـی مـی شـود از 5 هـزار و 800 هکتـار گنـدم آبـی و 28 هـزار هکتار 
گنـدم دیـم قابـل برداشـت در ایـن شهرسـتان 70 تا 75 هـزار تن گنـدم تولید 
شـود. وی بـا اشـاره بـه این کـه مراکـز خریـد شهرسـتان کازرون آمادگی الزم 
جهـت تحویـل گرفتن گندم تولیـدی کشـاورزان را دارند، تاکید کـرد: تمهیدات 

الزم در ایـن زمینـه صـورت گرفته اسـت.

اجرایعملیاتتستمشمشهونژادشناسی
اسبدرکازرون

اداره  بـا همـکاری  اسـب  شناسـی  نـژاد  و  بیمـاری مشمشـه  تسـت  اجـرای 
شـد. آغـاز  کازرون  شهرسـتان  دامپزشـکی 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون حمید 
رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: 
مشمشـه یکـی از بیماری هـای مشـترک بین انسـان و دام اسـت که بـه عنوان 
بیمـاری مهلک اسـب شـناخته می شـود و تنها راه تشـخیص آن قبـل از ایجاد 

عالیـم ظاهری، انجام تسـت مالئیناسـیون می باشـد. 
وی افـزود: عوامـل اسـترس زا و سـوء تغذیـه از فاکتورهـای خطـر در بـروز 
بیماری هـای عفونـی از جملـه مشمشـه محسـوب می شـود کـه خوشـبختانه 
تاکنـون هیچگونـه مـوردی دال بر وجود این بیماری در منطقه مشـاهده نشـده 
اسـت و در همین راسـتا از مالکان اسـب، مدیران باشـگاه ها و اسـب داری ها 
درخواسـت مـی شـود که نسـبت بـه رعایت ضوابـط بهداشـتی، قرنطینـه ای و 

دریافـت مجـوز حمـل از اداره دامپزشـکی اقـدام الزم صـورت پذیرد.
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برگزاریجلسهکمیتهشهرستانیتوسعه
باغاتدیمدراراضیشیبدار

جلسـه کمیتـه شهرسـتانی توسـعه باغـات دیـم در اراضـی شـیبدار بـا دسـتور 
بررسـی رونـد واگـذاری اراضـی ملـی شـیبدار جهـت غـرس گونه هـای مثمر 
باغـی و گـزارش شناسـایی اراضی شـیبدار جهت کاشـت در باغات دیـم و آبی 
بـا حضور رشـیدی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون و رئیـس کمیته، 
رئیـس اداره منابـع طبیعی، و سـایر اعضای این کمیته در محل سـالن جلسـات 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون در 
ابتـدای جلسـه حمیـد رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا 
بیـان ایـن کـه بایـد بـا مدیریت بهتـر و بهـره گیـری از منبـع تولیـد در اختیار 
و بـا توجـه بـه کاهـش آب هـای سـطحی و زیرزمینی پایـداری تولیـد را حفظ 
کنیـم اظهـار داشـت: یکـی از برنامه هـای عبـور از این بحـران، توسـعه باغات 
دیـم در اراضـی شـیبدار با متوسـط بارندگـی سـاالنه 350 میلی متر می باشـد 
و در شهرسـتان کازرون امـکان توسـعه باغـات در اراضـی شـیبدار بـا کاشـت 
گونه هـای انگـور دیـم، انجیـر دیـم و بـادام دیـم وجـود دارد. در ادامـه جلسـه 
سـایر اعضـاء در ایـن رابطه مطالبی را بیـان کردند و در راسـتای اجرای هر چه 
بهتـر ایـن طرح در اراضی شـیبدار شهرسـتان کازرون تصمیماتـی اتخاذ گردید.

حضورمحققینمعیندرپهنهBهایتولیدیبخش
کشاورزیشهرستانکازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
در راسـتای تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه  منظـور ارتبـاط موثـر و مفیـد 
بخـش تحقیـق بـا اجـرا و همچنیـن انتقـال آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی بـه 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی طـرح محقق معیـن در این شهرسـتان در حال 

اجـرا می باشـد.
بـه همیـن منظـور بـا برنامه ریـزی انجام شـده بـرای حضـور محققیـن معین 
در پهنه هـای تولیـدی بخـش کشـاورزی بنیـان پـور محقـق معیـن مرکـز 
خدمـات جهـاد کشـاورزی کوهمـره نـودان، از باغـات حوزه تحت پوشـش این 
مرکـز بازدیـد کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت محققیـن مرکـز تحقیقات کشـاورزی 
تحـت عنـوان محقـق معیـن بـا شهرسـتان کازرون ارتبـاط دارنـد و از نزدیک، 
پهنه هـای تولیـدی را بازدیـد و ارتبـاط بیـن محقق،کارشـناس، بهره بـردار و 

مشـکالت مزرعـه ای را مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار مـی دهد.

کشت10گونهگیاهداروییدرکازرون
کشت 10 گونه گیاه دارویی در سطح 25 هکتار از مزارع شهرستان کازرون

کازرون  مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
حمیـد رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن  مطلب که 
خشکسـالی در سـال های اخیـر و برداشـت بی رویـه آب، توجه کشـاورزان را به 
سـمت اسـتفاده از گیاهـان کـم آب بـر و دارای ارزش افزوده جلب کرده اسـت، 
گفـت: گیاهـان دارویی به دلیل داشـتن آسـتانه تحمـل باال در برابـر تنش های 
محیطـی و نیـاز کـم بـه منابـع آبـی، بـرای کشـت در شـرایط سـخت اقلیمـی 

هستند. مناسـب 
وی افـزود: شهرسـتان کازرون ظرفیت باالیی در کشـت گیاهـان دارویی دارد و 
زمینـه رویـش و توسـعه کشـت انواع گیاهـان دارویـی در این شهرسـتان فراهم 
اسـت و در صـورت توجـه بـه آن و توسـعه کشـت این گونـه گیاهـان، می توان 

بـرای اشـتغال، تولید و صادرات بیشـتر بسترسـازی کرد.
رشـیدی یادآور شـد: بـا حمایت های ایـن مدیریـت از کشـاورزان از طریق ارائه 
مشـاوره، نظارت هـای مسـتمر و برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی ترویجـی 25 
هکتـار از اراضـی شهرسـتان کازرون بـه کشـت 10 گونـه گیاهی شـامل عدس 
تلـخ، آویشـن، آلوئـه ورا، گل گاوزبـان، بابونـه، گل همیشـه بهـار، مریـم گلـی، 

اسـطوخدوس، سـیاه دانه،زعفـران و... اختصـاص یافته اسـت.

تشکیلجلسهنخستینمیزتخصصیتوسعهصادرات
خرماوقصبدرشهرستانکازرون

نخسـتین میـز تخصصـی توسـعه صـادرات خرمـا و قصـب بـا حضور مسـئولین 
و  گـذاران  سـرمایه  اقتصـادی،  فعالیـن  از  جمعـی  و  شهرسـتانی  و  اسـتانی 

شـد. تشـکیل  کازرون  شهرسـتان  در  صادرکننـدگان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، در 
ایـن نشسـت تخصصـی داریـوش دهقان فرمانـدار شهرسـتان کازرون بـا تأکید 
بـر لـزوم معرفـی محصـول خرمـا در بازارهـای داخلـی و جهانـی گفـت: خرمـا 
می توانـد بـه محصـوالت متنوعـی همچـون شـیره، قنـد، شـکالت و... تبدیـل 
شـود کـه بایـد با عبـور از نگرش هـای سـنتی، به سـمت صنعتی شـدن تولید و 
فـروش ایـن محصـول برویـم و در این میان نقـش صنایع تبدیلی و بسـته بندی 
در صـادرات آن کامـاًل روشـن اسـت و روی  آوردن بـه بسـته بندی های شـیک 
و چنـد گرمـی و بررسـی میدانـی ذائقـه بـازار و حتـی رنـگ بسـته بندی در هـر 

کشـوری تأثیـر زیـادی در اسـتقبال از محصـول را دارد.
در ادامـه حمیـد رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: این 
شهرسـتان دارای قریـب بـه 6 هـزار و 500 هکتـار نخلسـتان بـا حـدود یـک 
میلیـون و 600 نفـر درخـت خرماسـت و تولیـد سـاالنه ایـن محصـول 37 هزار 
و 348 تـن اسـت. وی افـزود: بخش هـای خشـت و کنارتختـه و منطقـه باالده 
شهرسـتان کازرون از عمـده مناطـق تولیـد خرمـا در اسـتان فـارس هسـتند و 
حـدود 80 درصـد محصـول این شهرسـتان به صـورت رطب، 15درصـد خرما و 

مابقـی بـه صورت خـارک برداشـت می شـود.
رشـیدی خاطر نشـان کرد: 80 درصد محصـول خرمـای کازرون از نوع کبکاب، 
10درصـد زاهـدی و 10درصـد دیگر از نـوع قندی، خاصویی، شـیخعالی، مکتیو، 
پیـارم و مجـول اسـت و سـاالنه حدود 2 هـزار و 960 تن محصـول خرمای این 
شهرسـتان در ایـن منطقـه بسـته بنـدی و عالوه بر ارسـال به سـایر اسـتان ها 
بـه کشـورهای روسـیه، هنـد، ترکیـه، عـراق و امـارت متحـده عربی نیـز صادر 

می شـود. 
وی در خاتمـه گفـت: هـم اینـک 25 واحد سـردخانه با ظرفیت 25 هـزار و 700 
تـن در ایـن شهرسـتان فعال اسـت و از چهار واحد بسـته بندی خرمـا با ظرفیت 

9 هـزار و 300 تـن، 2 واحد آن غیر فعال اسـت.
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

پرورشقارچداروییگانودرمابرایاولینبار
درشهرستانکوار

در شـرایط آزمایشـگاهی و در محیـط کامال ایزولـه رقیه کهن کارشـناس خبره 
کلینـک مزرعـه پـاک در شهرسـتان کـوار بـرای اولیـن بـار موفـق بـه پرورش 

قـارچ گانودرما شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، وی در 
مـورد پـرورش ایـن نوع قارچ گفـت: قارچ گانودرما در شـرایط قرنطینـه ای و با 
درجـه حـرارت و رطوبـت کنترل شـده و در فضایی به مسـاحت 50 متر پرورش 

داده شـده است.
وی افـزود: ایـن نـوع قارچ به نام پادشـاه قارچ هـا معروف می باشـد و از دوران 
باسـتان در کشـورهای آسـیای شـرقی پـرورش و مـورد مصـرف قـرار گرفته و 
در طـب سـنتی بوعلـی سـینا هـم از این قـارچ دارویی نام برده شـده اسـت، در 
ایـران نیز سـابقه ای کمتر از ده سـال داشـته و پـرورش آن کاماًل جدید اسـت.
کهـن تصریـح کـرد: قـارچ گانودرمـا یـک اکسـیر شـفا بخـش اسـت و قاتـل 
از  بسـیاری  درمان هـای  در  آن  بـر  و عـالوه  مـی شـود  سـرطان محسـوب 
بیماری هـا همچـون ام اس، بیماری هـای پوسـتی، کاهـش فشـارخون و قنـد 
خـون، ضـد افسـردگی، تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن بسـیار مؤثـر مـي باشـد.

آغازبرداشتکلزاازمزارعکشاورزیبخشارد
شهرستانگراش

برداشـت دانـه روغنـی کلـزا از مـزارع کشـاورزی بخـش ارد شهرسـتان گراش 
گردید. آغـاز 

بـه گزارش روابـط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان گراش سـتوده 
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش ارد گفت: در سـال زراعی جـاری 110 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه کشـت دانـه روغنـی کلـزا 

اختصاص داده شـده اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه میـزان مناسـب بارندگـی و خدمـات فنـی و آموزشـی 
کارشناسـان کشـاورزی در مراحـل کاشـت ، داشـت و برداشـت پیـش بینی می 

شـود عملکـرد متناسـبی را در ایـن محصول داشـته باشـیم.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در حال حاضـر عملیـات برداشـت کلزا 
بـه وسـیله کمبایـن با هـد مخصوص، تحـت نظارت کارشناسـان ایـن مدیریت 

صـورت مـی گیـرد و تـا پایـان اردیبهشـت ماه ادامـه خواهد داشـت.

خطربیماریزنگزرددرمزارعگندموجو
شهرستانگراش

 بـا توجـه بـه بارندگی های اخیر ، کشـاورزان باید بـرای مقابله بـا بیماری زنگ 
زرد گنـدم مزارع خـود را پایش کنند.

 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش سـتوده 
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش ارد گفـت: بیمـاری زنـگ زرد از جمله 
بیماری هـای محصـول گنـدم اسـت کـه در مواقعـی کـه مزرعـه دارای رطوبت 

باال باشـد، شـرایط برای شـیوع آن مسـاعد می شـود و زمانی که بارش ها روند 
افزایشی داشته باشد، احتمال شیوع آن نیز قوت خواهد گرفت.  

وی افـزود: کشـاورزان بایـد در صـورت مشـاهده آلودگـی در هـر کیفیـت و 
مقـدار بـا کارشناسـان جهـاد کشـاورزی مشـورت کـرده و راهنمایی هـای الزم 

را دریافـت کننـد.
 puccinia سـتوده اظهـار کـرد: عامـل بیمـاری زنـگ زرد گندم قارچـی به نـام
striiformis اسـت کـه یکـی از مهم تریـن بیماری هـای گنـدم در دنیـا و ایران 

محسوب می شود و در زمان شیوع، موجب خسارت می شود. 
وی گفـت: عالئـم بیمـاری زنـگ زرد در روی برگ هـای جـوان بـه صـورت 
جـوش یـا تاول هایـی بـه رنـگ زرد مایـل بـه نارنجـی ظاهر شـده سـپس این 
جوش هـا بـه هـم پیوسـته و نوارهایـی در امتـداد رگبرگ هـا در هـر دو سـطح 
بـرگ نمایـان می شـود. وی در پایـان سـخنان خـود افـزود: در مجمـوع بالـغ 
بـر 1000هکتـار از اراضـی زراعـی آبـی ودیـم پایـش شـده اسـت و تـا کنـون 
در ایـن بخـش تنهـا در حـدود 2,5 هکتـار مزرعـه جو واقـع در منطقه جاشـهر 
ایـن بیمـاری مشـاهده کـه اقدامـات الزم جهـت کانـون کوبـی و جلوگیری از 

گسترش آن به عمل آمده است.  

برگزاریاولینجلسهشورایکشاورزیشهرستان
گراشدرسال98

اولیـن جلسـه شـورای کشـاورزی شهرسـتان گـراش در سـال 98 بـا حضـور 
فرمانـدار، اعضـای شـورای اداری و رؤسـای ادارات با محوریت برداشـت غالت 

و دانه هـای روغنـی در سـالن جلسـات فرمانـداری برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش ، 
جـوکار مدیـر ایـن شهرسـتان بـا بیـان این مطلـب گفـت: فعالیت هـا و خدمات 
ارائـه شـده در زیـر بخش هـای مختلـف جهادکشـاورزی اعـم از آب و خـاک، 
زراعـت و باغبانـی، ترویـج و آمـوزش، حفظ کاربـری اراضی، توزیـع نهاده های 
کشـاورزی و مبـارزه بـا آفـات و بیماری ها و سـایر طرح های در دسـت اقدام از 

جملـه فعالیت هـای مدیریـت جهادکشـاورزی می باشـد.
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عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

وی افـزود: بـا توجه به آغاز برداشـت گندم و کلزا از اراضی کشـاورزی و اشـاره 
بـه مسـائل و مشـکالت در حـوزه برداشـت پیگیری های صـورت گرفته جهت 
تامیـن کمبایـن و کامیـون جهـت برداشـت و آغـاز بـه کار مرکـز خریـد گندم 

شهرسـتان انجام شـده است.
جـوکار در ادامـه بیـان داشـت: در ایـن جلسـه تعـدادی از بهره برداران مسـائل 
و مشـکالت خـود را مطـرح کردنـد و فرمانـدار شهرسـتان بـه پیگیـری مـوارد 
مطـرح شـده توسـط ادارات ذی ربـط و اعضـای هیئـت مدیـره تاکیـد کـرد، از 
شـرکت تعاونـی تولیـد ایـن شهرسـتان بخاطـر عملکـرد مناسـبی که در سـال 

گذشـته بـه ویـژه در طـرح خریـد گنـدم داشـتند تقدیـر به عمـل آمد.
 

کشتگیاهداروییآلوئهورادرشهرستانگراش

مزرعـه گیـاه دارویـی آلوئـه ورا متعلـق بـه یکـی از جوانـان روسـتای خلیلـی 
شهرسـتان گـراش بـه بهره بـرداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش دلیر 
مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت گفت:ایـن مزرعه با مسـاحت 2 هکتـار و با آب 
چـاه تغذیـه مـی شـود و دارای سیسـتم آبیـاری نواری اسـت و جهـت حفاظت 
از گرمـای زیـاد تابسـتان و سـرمای زمسـتان و سـایر حـوادث غیرمترقبـه از 
پوشـش توری سـایبان اسـتفاده شـده اسـت. وی تصریح کـرد: به دلیـل مقاوم 
بـودن آلوئـه ورا در برابـر آفـات نباتـی، کـم آبـی، سـرما ، گرما و به طـور کلی 
سـازگاری آن بـا شـرایط آب و هـوای شهرسـتان گـراش ایـن گیـاه مـی تواند 
جایگزیـن خوبـی جهـت تغییـر الگـوی کشـت در منطقـه باشـد. وی افـزود: و 
ایـن گیـاه در صنایـع مختلـف غذایـی شـامل انـواع نوشـابه، کمپـوت ،صنایـع 
آرایشـی و بهداشـتی شـامل انـواع کرم ها، لوسـیون ها، شـامپوها، شـوینده ها 
و همچنیـن صنایـع دارویـی شـامل کپسـول ها و قرصهـای جوشـان و... مورد 

اسـتفاده قـرار مـی گیرد.

آغازبرداشتخوشههایزرینگندموجودر
الرستان

عملیـات برداشـت غالت از سـطح حـدود 30 هـزار هکتار از اراضی کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان آغاز شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان سـعیدی نـژاد مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهی ایـن مدیریت از 
آغـاز عملیات برداشـت از سـطح 19 هزار هکتـار گندم آبی و یـک هزار و 500 

هکتـار گنـدم دیـم در این شهرسـتان خبـر داد.
وی بـا بیـان ایـن کـه همزمان بـا برداشـت گندم، عملیات برداشـت جـو آبی در 
سـطح 2 هـزار هکتـار و جـو دیـم در سـطح 6 هـزار و 800 هکتـار نیـز در حال 
انجـام اسـت گفـت: از این سـطح تولید 10 هزار تـن جو قابل پیش بینی اسـت.

وی همچنیـن پیـش بینـی کـرد تـا پایان فصل برداشـت بیـش از 80 هـزار تن 
گنـدم مـازاد بـر مصرف کشـاورزان بـه مراکـز خرید تحویـل گردد. 

ایـن مقـام مسـئول افـزود: محصـول برداشـت شـده بـه 6 مرکـز خریـد گنـدم 
شهرسـتان شـامل حومـه، درز و سـایبان، بلغـان، صحرای بـاغ، بیرم و سـیلوی 
45 هـزار تنـی خوشـه زریـن منصـور آبـاد حمل مـی شـود و کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی بـه عنـوان عامل تشـخیص و ذیحسـاب در این مراکز حضـور دارند.

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی الرسـتان نیـز در همیـن رابطـه اظهـار 
داشـت: 75 درصـد از اراضـی زراعـی الرسـتان بـه کشـت محصـوالت گندم و 
جـو اختصاص داده شـده اسـت و برداشـت ایـن محصـول اسـتراتژیک از اوایل 
اردیبهشـت مـاه در الرسـتان آغـاز شـده و بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایی تا 
اواخـر خـرداد مـاه ادامه خواهد داشـت و محصـول تولیدی تحت نظـارت کامل 
شـبکه مراقبـت بـر مزارع با هـدف تحویل محصـول پاکیزه و عاری از خسـارت 

آفـات به سـیلوها تحویـل داده می شـود.

آغازعملیاتپیوندباغاتکناردرالرستان

عملیات پیوند باغات کنار در شهرستان الرستان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت سـازمان و مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان 
مجتبـی ضیافـت مسـئول باغبانـی این مدیریـت با بیـان این که عملیـات پیوند 
زنـی در باغـات کنـار معمـوال در اردیبهشـت مـاه انجـام می شـود گفـت: ارقام 
کریکـت بـال )بمبائـی، هنـدی، موریتانی( به عنـوان پیوندک و ارقام وحشـی به 

عنـوان پایه اسـتفاده مـی گردد.
وی افـزود: معمـوال بـذر کنـار وحشـی در بـاغ کاشـته و پـس از 1 تـا 2 سـال 
بـر روی آنهـا پیونـد زده مـی شـود کـه ایـن عمـل موجـب تکثیـر گونه هـای 

بازارپسـند و تسـریع در میـوه دهـی گیـاه مـی گـردد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: شهرسـتان الرسـتان با دارا بـودن 7 هکتار 

بـاغ کنـار مثمـر، سـاالنه 55 تن میوه کنـار تولید و بـه بازار عرضـه می کند.
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برداشت1000هکتارکلزاازمزارعشهرستان
الرستانآغازشد

برداشـت کلـزا از سـطح حدود یـک هزار هکتـار از مزارع شهرسـتان الرسـتان 
آغـاز شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـي معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد 
کشـاورزي شهرسـتان الرسـتان، علي سـعیدي نژاد رئیس اداره بهبـود تولیدات 
گیاهـي ایـن مدیریت گفـت: با توجه بـه میزان مناسـب بارندگی در شهرسـتان 
الرسـتان، پیـش بینی می شـود امسـال از این سـطح بیـش از 2 هـزار تن کلزا 
برداشـت شـود. وی افـزود: عملیـات برداشـت کلزا بـه وسـیله 12 کمباین با هد 

مخصـوص صـورت می گیرد.
سـعیدي نـژاد بیـان کـرد: محصـول کلزاي این شهرسـتان توسـط مرکـز خرید 
منصورآبـاد و تحـت نظـارت کارشناسـان جهـاد کشـاورزي خریداري می شـود.

پایانفازاولعملیاتمبارزهباملخصحرایی
درالرستان

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان بـا بیان 
ایـن کـه بنـا بـه پیـش بینـی کارشناسـان احتمـال هجـوم مـوج دوم ملخ های 
صحرایـی وجود دارد، گفت: فرودگاه صحرایی منطقه "درز و سـایبان" الرسـتان 

بـه منظـور سمپاشـی هوایی مناطـق صعب العبور آماده سـازی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، بخش هایـی از ایـن شهرسـتان در جنـوب اسـتان فارس، 
نخسـتین مناطقـی از جنـوب کشـور بودند که دسـته جات ملخ بـه آن راه یافتند 

تـا جایـی کـه منجـر بـه تشـکیل سـتاد مدیریت بحران شـد.
محمـد زرگـری، در ادامـه از اتمـام دور نخسـت سمپاشـی مناطق مـورد هجوم 
ملخ هـا در 5 نقطـه از دهسـتان "درز و سـایبان" خبـر داد و گفـت: ایـن دوره از 
سمپاشـی ها بـه منظـور کانون کوبـی، جلوگیـری از تولیـد مثل و پیشـگیری از 

پیـش روی ملخ هـا صـورت گرفته اسـت.
وی بـا ابـراز خرسـندی از کنترل مناسـب ایـن توده ملخـی افزود: خوشـبختانه 
بـا اقـدام بـه موقع، خسـارتی بـه مـزارع و باغـات این شهرسـتان وارد نشـده و 
عملیات سمپاشـی با اسـتفاده از سـمپاش های ULV و توربوالینـر صورت گرفته 
اسـت و در ایـن دوره، 843 هکتـار از اراضـی شهرسـتان الرسـتان بـرای مقابله 

بـا این آفت سمپاشـی شـده اسـت.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

برداشتاولینمزرعهگندماستانفارس
درشهرستانالمرد

بـا برداشـت اولیـن مزرعـه، فصـل برداشـت محصـول اسـتراتژیک گنـدم در 
شهرسـتان المـرد آغـاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد محمد 
صـادق فانـی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب گفت: 
بـا انجـام مقدمـات الزم فصل برداشـت و برگزاری جلسـات کمیتـه مربوطه در 
ایـن شهرسـتان عملیات برداشـت گنـدم از اولیـن مزرعه در سـطح 2 هکتار در 

روسـتای الور خشـت بخش اشـکنان آغاز شـد.

وی افـزود: در سـال زراعـی جـاری 3400 هکتـار از اراضـی قابـل کشـت ایـن 
شهرسـتان بـه محصـول گنـدم آبـی و 500 هکتـار قابـل برداشـت نیـز بـه 
محصـول گنـدم دیـم اختصـاص یافتـه اسـت و پیـش بینی می شـود تـا پایان 
برداشـت، 13500 تـن گنـدم بـه مراکز خرید تحویـل گردد و عملیات برداشـت 
تـا پایـان اردیبهشـت مـاه ادامه خواهـد یافـت. این مقام مسـئول خاطر نشـان 
کـرد: هـم اکنـون 4 دسـتگاه کمبایـن وارد منطقـه شـده و در پیـک برداشـت 
بـه 35 دسـتگاه نیـز مـی رسـد که ایـن کمبایـن هـا از نـوع نیوهلنـد و جاندیر 
مـی باشـند. وی در ادامـه بیـان داشـت: مـزارع زیر کشـت رفتـه از ارقـام گندم 
سـیروان، شـیرودی، چمـران 2، دوروم، بهرنـگ و چمـران بـوده اسـت و با آغاز 
برداشـت مراکـز خریـد 3 گانـه شهرسـتان نیز مهیـای خرید محصول برداشـت 
شـده مـی باشـند و ایـن مراکز بـا حضـور نماینـده جهـاد کشـاورزی کار خرید 
گنـدم و کلـزا را از کشـاورزان انجـام مـی دهند. فانـی در ادامه اظهار داشـت: 2 
مرکـز خریـد تعاونـی روسـتایی در بخش های اشـکنان و عالمرودشـت و مرکز 

خریـد اداره غلـه مسـتقر در کارخانـه آرد، کار خریـد را انجـام مـی دهند.

آغازبرداشت600هکتارکلزادرشهرستانالمرد
برداشـت کلـزا از سـطح 600 هکتـار از اراضی زیرکشـت رفته محصـول کلزای 
المرد آغاز شـد. به گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان 
المـرد، محمـد صادق فانـی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان این 
مطلـب گفـت: با برداشـت 1/5 هکتاری کلـزا در بخش مرکزی المـرد، عملیات 

برداشـت محصـول دانـه روغنی کلزا در شهرسـتان المرد آغاز شـد. 
وی افـزود: بـا وجـود عـدم بارش هـای کافـی در ابتـدای فصل کاشـت سـطح 
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قابـل برداشـت کلـزای شهرسـتان 600 هکتـار بـوده و پیـش بینـی می شـود 
1300 تـن محصـول دانه هـای روغنـی برداشـت و بـه مراکـز خریـد تحویـل 
داده شـود. ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: محصـول کلزای برداشـت 
شـده را 2 مرکـز خریـد اداره غلـه واقـع در کارخانه آرد در بخـش مرکزی و نیز 
عالمرودشـت تحویـل خواهنـد گرفـت و هـم اکنون 2 دسـتگاه کمبایـن با هد 
مخصـوص عملیـات برداشـت را انجـام مـی دهنـد کـه در پیـک برداشـت این 

تعـداد بـه 6 دسـتگاه افزایـش خواهـد یافت.

بررسیروندتوزیعونظارتبرنهادههایداموطیور
بـا حضـور مدیـر امـور طیـور و زنبـور عسـل معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی 
سـازمان جهادکشـاورزی فـارس رونـد توزیـع و نظـارت بـر نهاده هـای دام و 

طیـور مـورد بررسـی کارشناسـی قـرار گرفـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد در سـفر 
یـک روزه علـی رسـتگار مدیر امور طیور، زنبور عسـل و کرم ابریشـم سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـه شهرسـتان المـرد ضمـن بازدیـد از طرح هـای 
مرغـداری شهرسـتان، در جلسـه ای تغییـرات ایجـاد شـده در رونـد توزیـع و 
نظـارت بـر نهاده هـای دام و طیـور خصوصـًا کنجالـه، سـویا و ذرت را مـورد 

داد.  قرار  بررسـی 
وی بـر فعـال سـازی تعاونی هـای تولیـد و نظارت بـر عملکرد آنـان تأکید کرد 
و گفـت: مـی بایسـت در خصـوص شـیوه های توزیـع ایـن نهـاده ها بـا توجه 
بـه سیاسـت گـذاری دولـت و هماهنگی های درون سـازمانی مدیریـت نماییم. 
ایـن  بـه  ابالغـی  بـه رعایـت سـهمیه های  رسـتگار خواسـتار توجـه جـدی 
شهرسـتان شـد و توزیـع دقیـق بیـن تولید کننـدگان و نظـارت بـر فرآیند پس 
از تولیـد را بسـیار حائـز اهمیـت دانسـت و افـزود: عرضـه محصول تولید شـده 
براسـاس تعهدنامـه دریافتـی از بهره بـرداران متناسـب با سیاسـت های تنظیم 
بـازار سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس می باشـد که یکـی از وظایـف متولیان 

تولیـد در این شهرسـتان اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول هماهنگـی بیـن تعاونـی مرغـداران، تولیـد کننـدگان و 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان را از عوامـل مؤثر در جهت ارتقاء سـطح 

تولیـد و توزیـع بهینـه نهـاده هـا بیان داشـت. 
در این نشسـت اکبر سـهیلی معاون اداری مالی و مسـئول اداره بهبود تولیدات 
دامـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد نیز بـا تأکید بـر هماهنگی 
و رعایـت دقیـق موازیـن ابالغـی از سـوی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
خواسـتار توجـه و نـگاه سـازمان بـه صنایـع مرتبـط بـا تولیـدات دام و طیـور 
از جملـه کارخانجـات خـوراک دام و طیـور و کشـتارگاه صنعتـی طیـور ایـن 

شد.  شهرسـتان 

مبارزهباملخصحراییدربوستانهایالمرد
در سـطح 5 هکتـار از بوسـتان های شهرسـتان المـرد مبارزه با ملـخ صحرایی 

صـورت گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد با توجه 
به مشـاهده دسـته جـات ملخ صحرایـی در بوسـتان های محله ای شـهر المرد 
و جهـت کاهـش جمعیـت و جلوگیـری از هجـوم ملخ هـا به مـزارع و مهاجرت 

آن ها به سـایر شهرسـتان های اسـتان،
 بـا همـکاری و هماهنگـی شـهرداری در سـطح 5 هکتـار از بوسـتان هـا بـا 

اسـتفاده از سـم پاش هـای پشـت تراکتـوری مبـارزه صـورت گرفـت.

امام جمعه المرد در دیدار با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی: 
اخالصاولینخصلتفرهنگوکارجهادیاست

اخالص اولین خصلت فرهنگ و کار جهادی است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد حجة 
االسـالم حسـین زاده امـام جمعه جدید المرد کـه در دیدار بـا کارکنان مدیریت 
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان سـخن می گفـت، اظهار داشـت: اولین خصلت 
و کار جهـادی اخـالص اسـت و جهـاد نیـز ثابـت کرده اسـت در کنـار کار، این 

خصیصـه را نیـز سرمنشـاء عمـل خود قرار مـی دهد.
وی افـزود: شـما جهادگـران هـم جهـاد مـی کنید، هم معیشـت مـردم را تأمین 

مـی کنید و شـما خـود حدیـث مفصل خوانـده ایـد و آورده اید. 
حجـة االسـالم حسـین زاده در سـخنانی ضمـن توصیـه بـه حرکـت بر اسـاس 
برنامـه ریزی هـای کوتـاه مـدت، میـان مـدت و دراز مـدت، خواسـتار فکـر 
راهبـردی شـد و در تبییـن ایـن شـیوه فکـر، اظهـار داشـت: گنـدم محصولـی 
راهبـردی اسـت و مـی بایسـت حتمـا مـورد توجه قـرار گیـرد، امـا محصوالتی 
در کشـاورزی هسـتند کـه بـا برنامـه ریـزی می تـوان ضمـن تولیـد و صادرات 

اشـتغال زایـی نیـز ایجـاد نمود. 
در ادامـه ایـن جلسـه محمـد صـادق فانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
المـرد گفـت: کار مـا بـا معیشـت مـردم ارتبـاط مسـتقیم دارد امنیـت غذایی با 
محوریـت سـالمت محصـوالت و غـذای مردم وظیفه جهاد کشـاورزی اسـت و 

مـی کوشـیم در ایـن راه قدم هـای مؤثـری برداریـم. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در حـال حاضـر 25 درصـد از اشـتغال 
شهرسـتان سـهم کشـاورزی اسـت و تـالش مـی کنیـم این سـهم ارتقـاء یابد. 
فانـی همچنیـن گزارشـی از تولیـدات کشـاورزی شهرسـتان را ارائـه داشـت و 
گفـت: 41 واحـد مرغـداری شهرسـتان، 10 درصـد گوشـت سـفید مـورد نیـاز 

اسـتان را تولیـد مـی کننـد.
شـایان ذکـر اسـت بـا توجه بـه انتصـاب حجة االسـالم حسـین زاده بـه عنوان 

امـام جمعـه جدیـد المـرد این دیـدار صـورت پذیرفت.
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

بازدیدمدیرانشهرستانهایسازمان
جهادکشاورزیاستانفارس

ازشهرستانمرودشت

مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های فـارس از شـرکت تعاونـی گیاهـان 
دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد در شهرستان مرودشت بازدید کردند. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
شـرکت تعاونـی اسـپاد رایمـون پاسـارگاد در سـطوح گیاهـان دارویـی، زنجیره 
فـرآوری و بسـته بندی،آموزش،عـرق گیـری و عصـاره گیری،تولیـد نشـاء 12 
گونـه گیاهـی از جملـه اسـطوخدوس ،مریـم گلـی ،گل همیشـه بهار،آرتیشـو و 
بابونـه فعالیـت می کند گفتنی اسـت این شـرکت از شـهریور ماه سـال گذشـته 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و تـا یک مـاه آینـده کار بسـته بنـدی محصوالت 
را نیـز آغـاز خواهـد کـرد، و کار بسـته بنـدی 200 هزار تـن گیاه دارویـی را به 

صـورت سـاالنه در دسـتور کار خـود دارد. 

کشتگیاهداروییبابونهدردرودزنمرودشت
از کشـت 13  مرودشـت  درودزن  بخـش  مرکـز خدمـات  زراعـت  کارشـناس 

هکتاری بابونه در روستای شهرک ابرج این بخش خبر داد.  
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ویدا 
مسـعودی گفـت: گیـاه دارویـی بابونـه در اوایـل آبـان مـاه سـال ایـن منطقـه 
بـه صـورت مسـتقیم کشـت شـده اسـت پیـش بینـی مـی شـود از هـر هکتار 

حـدود یـک ونیـم تن محصول تر برداشـت شـود. مسـعودی بـا تاکیـد براینکه 
بابونـه بـه علـت کـم توقـع بـودن و مقاومـت در برابـر کـم آبـي مـي توانـد به 
عنـوان یکـي از الگـو هاي کشـت درمنطقه قرار گیـرد ادامه داد:خوشـبختانه در 
شهرسـتان مرودشـت و منطقه درودزن کشـت گیاهـان دارویـی از جایگاه ویژه 

ای برخوردار اسـت.

مشاهدهبیماریلکهنواریقهوهایجو
درمزارعمرودشت

بیمـاری لکـه نواری قهـوه ای جو در روزهـای اخیر در برخی از مزارع مشـاهده 
شـد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
طاهـره امیری کارشـناس حفظ نباتات گفت:پس از بررسـی های آزمایشـگاهی 
مبنـی بـر گـزارش بیمـاری لکـه نـواری قهوه ای جـو ماهیـت این بیمـاری در 
برخـی مـزارع تائیـد شـد. وی افـزود: این بیمـاری بـذر زاد اسـت، از طریق بذر 
آلـوده منتقـل مـی شـود و در بقایـای گیاهـی نیـز قـادر به حفـظ و بقـای خود 
مـی باشـد و بـروز اولیـه ایـن بیمـاری در مـزارع جویی بوده اسـت کـه از بذور 

خـود مصرفـی اسـتفاده کـرده و ضدعفونی نشـده اند.

امیـری یادآورشـد: ضدعفونـی بـذور قبل از کاشـت بـا قارچ کش های مناسـب 
و شـخم عمیـق بقایـا بعـد از برداشـت بـه مدیریت بیمـاری در سـال های آتی 
کمـک مـی کنـد، همچنیـن محلـول پاشـی بـا قـارچ کش هـای موثر قبـل از 
ظهـور و آلـوده شـدن خوشـه هـا مـی توانـد در کنتـرل نسـبی ایـن بیمـاری و 
جلوگیـری از گسـترش آن در مزرعـه موثـر باشـد. وی ادامـه داد: ایـن بیماری 
پتانسـیل تحمیل خسـارت 70 تا 100درصدی در شـرایط آب و هوایی مسـاعد 
و رطوبـت بـاال در مزرعـه را دارد و از کشـاورزان خواسـت بـه جـای بـذور خود 

مصرفی از بذور ضدعفونی شده استفاده کنند.  
امیـری تصریـح کرد: گسـترش ایـن بیماری نگـران کننده نیسـت و مدیریت و 

کنتـرل مزرعـه آلـوده بـه این بیمـاری به خوبی انجام شـده اسـت.

کسبرتبههایبرترشهرستانمرودشت
درسیامینجشنوارهامتنان

شهرسـتان مرودشـت در حـوزه خدمـات کشـاورزی و تولیـد در سـی امیـن 
جشـنواره امتنـان اداره کل تعـاون و رفـاه اجتماعـی فـارس سـه مقـام برتـر را 
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حسن مرادی

شهرستان مهر 

کسـب کـرد. به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت عزیـز رحیمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: این 
شهرسـتان در حـوزه خدمات کشـاورزی و تولید در سـی امین جشـنواره امتنان 
کـه بـا حضـور اسـتاندار فـارس و تعـدادی از نماینـدگان شهرسـتان های ایـن 

اسـتان در سـالن شـهید دسـتغیب شـیراز برگزار شـد. 
بخـش  فعالیت هـای  از  عامـل صنـدوق حمایـت  مدیـر  از مرضیـه مکرمـی 
کشـاورزی زنـان روسـتایی و گل آفرین فالحی به عنـوان نماینده صندوق های 
زنـان روسـتایی در بخـش خدمات کشـاورزی و آقای محمد نوشـاد زعفران کار 

نمونـه در بخـش کشـاورزی بـه عنـوان برتریـن تقدیر به عمـل آمد.

کشت25هکتاریکینوادرمنطقهحومهمرودشت
25 هکتـار از اراضـی کشـاورزی حومـه مرودشـت بـه کشـت کینـوا اختصاص 

داده شـده است. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
مریـم برزگـر کارشـناس حفـظ نباتـات مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه ایـن 
شهرسـتان گفـت: در راسـتای سـوق بـه اهدف سـازمان جهـاد کشـاورزی و با 
برگـزاری کالس های آموزشـی و ترویجی در سـال زراعی جـاری 25 هکتار از 
اراضی کشـاورزی حومه مرودشـت به کشـت کینوا اختصاص داده شـده اسـت. 
وی افـزود: خشـک سـالی های اخیـر و محدودیـت منابـع آبی معرفی و کشـت 
گیاهـان سـازگار بـا ایـن شـرایط را از اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی 

قرار داده اسـت. 
 برزگر یاد آور شـد: کینوا در شهرسـتان مرودشـت پتانسـیل کشـت در دو تاریخ 
کاشـت بهـاره و تابسـتانه را دارد و زراعـت آن مـی تواند فرصتی برای اسـتفاده 

از منابـع آب شـور و رونقـی بـرای تولیـد در اراضی شـور تلقی گردد.

گیاهمندابجایگزینیمناسببرایکودهای
شیماییدرمرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از افـزودن 50 هکتار منـداب به 
خـاک در این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
عزیـز رحیمـی بـا اشـاره بـه این کـه در سـال زراعی جـاری 50 هکتـار منداب 
در مرودشـت کشـت شـده اسـت،گفت: ایـن گیاه با هـدف حاصلخیـزی خاک، 
پایـداری تولیـد و افزایـش مـاده آلـی خاک به عنوان کود سـبز کشـت شـده و 

در حال حاضربه طور کامل شخم شده و به خاک افزوده شده است. 
وی افـزود: ایـن گیـاه در مهـر مـاه کشـت و همزمـان بـا تشـکیل گل هـا بـه 

خـاک افـزوده می شـود.
رحیمـی خاطـر نشـان کـرد: منداب به کـم آبی مقاوم اسـت و سـازگاری خوبی 
بـا شـرایط آب وهوایـی منطقـه دارد و بـا افزایش 80 درصدی نسـبت به سـال 
گذشـته کشـت شـده و مـزارع شـخم شـده آمـاده کشـت صیفـی مـی باشـند 
ضمـن ایـن کـه کـه دانه هـای روغنـی ایـن گیـاه در صنعـت روغـن کشـی و 

علوفـه و تعلیـف دام هـا مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

آغازبرداشتمحصوالتزیرپالستیکیدرمهر
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر 
گفـت: بیـش از هـزار و 200 هکتـار محصـوالت زیرپالسـتیکی در شهرسـتان 

مهر کشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی یادآور شـد: کشـت انواع محصوالت صیفی زیر پالسـتیکی هر سـال 

از اوایـل دی مـاه در شهرسـتان مهـر شـروع و تا نیمه اسـفند مـاه ادامه دارد. 
وی بـا بیـان ایـن کـه کشـت های زیرپالسـتیک در شهرسـتان مهـر شـامل: 
گوجـه فرنگـی، طالبـی، شـمام، خیارسـبز، هندوانـه و کدو اسـت، افزود: کشـت 
ایـن محصـوالت بـه صـورت نـواری و با آبیـاری تحت فشـار بوده از ایـن رو به 
نوعـی کشـت گلخانه ای اسـت و باعث افزایـش راندمان مصرف آب می شـود.

محمـودی بـا اشـاره بـه کیفیـت محصـوالت زیرپالسـتیک تاکیـد کـرد: ایـن 
محصـوالت از بازارپسـندی خوبـی جهـت صـادرات برخـوردار هسـتند.

وی تصریـح کـرد: محصـوالت کشـت شـده زیرپالسـتیک بـا توجـه بـه زمـان 
کاشـت، از اوایـل اردیبهشـت مـاه تـا پایـان خـرداد مـاه برداشـت مـی شـوند و 
سـهم عمـده ای در تنظیم بـازار دارنـد و همچنین با توجه بـه کیفیت میوه های 

تولیـدی، مـورد توجـه بازرگانـان جهت صـادرات نیـز قرار گرفتـه اند.

آغازبرداشتگندمدرشهرستانمهر

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر 
گفـت: 45 دسـتگاه کمباین عملیات برداشـت گنـدم، جو و کلزای شهرسـتان مهر 

در سـطح 9 هـزار هکتـار را انجـام خواهند داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی یـادآور شـد: برداشـت 6 هـزار هکتـار گنـدم آبـی، 420 هکتـار جو و4 
هـزار و 200 هکتـار کلـزای این شهرسـتان را طی مدت یک ماه تـا 45 روز انجام 
مـی شـود. وی افزود: محصول برداشـت شـده توسـط 4 مرکـز خریـد دارالمیزان، 
گلـه دار خواجـه مـراد، وراوی و همچنیـن کارخانه آرد شهرسـتان المرد خریداری 
خواهـد شـد کـه در تمـام مراکز خریـد دو نفر از ناظریـن جهاد بر امـر خرید گندم 
نظـارت خواهنـد داشـت. محمودی تاکیـد کرد: با توجـه بـه بارندگی های صورت 
گرفتـه پیش بینـی می شـود بیـش از 25 هـزار تـن گنـدم و حـدود 4 هـزار و 500 

تـن کلـزا توسـط کشـاورزان برداشـت و تحویل مراکز خرید شـود.
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برگزاریکالسهایآموزشبهرهبرداران

رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر از برگـزاری 
و  امـداد  کمیتـه  مـددکاران  توانمندسـازی  هـدف  بـا  آموزشـی  کالس هـای 

بهزیسـتی توسـط ایـن اداره خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر، یوسـف 
صبـری گفـت: در راسـتای ایجـاد اشـتغال گروه هـای کـم درآمـد و همـکاری 

نزدیـک بـا اداره بهزیسـتی 4 دوره کارگاه آموزشـی برگـزار شـد.
وی افـزود: ایـن دوره هـا شـامل پـرورش قـارچ خوراکـی، تکثیـر و نگهـداری 
گل هـای آپارتمانـی، تولیـد و بهره بـرداری از گیاهان دارویی و تهیه کمپوسـت 
بـود و در ایـن دوره هـا مـددکاران بـا شـیوه اجـرای هر یـک از کارگاه ها آشـنا 
شـده بـه طـوری که بـا راه اندازی هر یک از مشـاغل فـوق به عنـوان حرفه ای 
در آمـدزا مـی تواننـد امرار معـاش کنند. صبـری تصریح کرد: ایـن کالس ها با 
همـکاری مرکـز آموزش پردیـس جهرم برگـزار و در پایان به فراگیـران گواهی 
آموزشـی اعطـاء شـد و فراگیـران می توانند بـا دریافت تسـهیالت از بانک های 

عامـل اقدام بـه راه انـدازی کارگاه کنند.

برداشتشماممهرآغازشد

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر 
گفت: برداشـت شـمام از سـطح 500 هکتار از مزارع شهرسـتان مهر آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی بـا بیـان ایـن کـه برداشـت شـمام در نیمـه دوم فروردین آغـاز و تا 
نیمـه خـرداد مـاه ادامـه دارد، افـزود: پیـش بینـی می شـود 20 هزار تن شـمام 

تولیـد و روانـه بـازار مصرف شـود.
وی تصریـح کـرد: محصـول تولیـدی بـه اسـتان های تهـران، اصفهـان، قـم، 
تبریـز و سـایر شهرسـتان های اسـتان فارس و همچنیـن به کشـورهای عراق، 

افغانسـتان و بعضـی کشـورهای آسـیای میانـه صـادر می شـود.

برداشتگوجهفرنگیدرشهرستانمهرآغازشد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: برداشـت گوجه فرنگی از سـطح 

600 هکتـار از مـزارع این شهرسـتان آغاز شـد.
مهـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری بـا بیـان اینکـه برداشـت گوجـه فرنگـی از نیمـه دوم 
فروردیـن مـاه آغـاز و تـا پایـان خـرداد مـاه ادامـه دارد افـزود: پیـش بینی می 
شـود حـدود 48 هـزار تـن محصـول گوجه فرنگـی تولیـد و روانه بـازار مصرف 
شـود. وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه کیفیـت آب و خـاک بخش اسـیر، عمده 

کشـت ایـن محصـول در ایـن بخـش اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر تاکیـد کـرد: محصـول تولیـدی بـه 
و  گلسـتان  تبریـز،  اصفهـان،  قـم،  تهـران،  اسـتان های  شـیراز،  شهرسـتان 

می شـود.  افغانسـتان صـادر  و  عـراق  بـه کشـورهای  و  همچنیـن 

وامهایکشاورزانمهرامهالشد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: 6 هـزار و 274 میلیـون ریال از 
وام های کشـاورزان امهال شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، غالم 
حسـین مظاهـری یـادآور شـد: در راسـتای اجرای بنـد خ ماده 33 ، شهرسـتان 
مهـر تاکنـون تعـداد 373 فقـره پرونـده بـه مبلـغ 30 میلیـارد ریـال بررسـی و 

معرفـی شـد کـه از ایـن تعـداد 135 فقـره پرونـده تایید نهایی شـده اسـت.
وی افـزود: مبلـغ 6 هـزار و 967 میلیـون ریـال اصل تسـهیالت مشـمول طرح 
بـوده کـه از ایـن میـزان مبلـغ 6 هـزار و 274 میلیـون ریال توسـط بانک های 

کشـاورزی و توسـعه تعاون امهال شـده اسـت.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

پایشسنوسایرآفاتوبیماریهادرمزارع
گندموجوشهرستاننیریز

پایـش آفت سـن گندم در 2 هـزار و 777 هکتار از مزارع گندم و جو شهرسـتان 
نی ریـز درحال انجام اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، ذبیح 
الـه سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم ایـن مطلـب 
افـزود: بـا توجـه بـه احتمال آلودگـی مزارع به آفت سـن گندم، شـته روسـی و 
زنـگ زرد کارشناسـان و مدیـران پهنـه ایـن مدیریـت اقـدام به پایـش، ردیابی 
و انـدازه گیـری میـزان تراکـم آفات و بیمـاری هـا در مزارع غالت شهرسـتان 

کردند. 
وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه بـه ریزش نـزوالت جوی و مناسـب 
بـودن درجـه حـرارت و رطوبت هوا، شـرایط اسـتقرار زنگ زرد در مـزارع گندم 
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فراهـم اسـت. لـذا از کلیـه کشـاورزان شهرسـتان تقاضـا مـی گردد بـا مراجعه 
بـه مراکـز هشـتگانه جهادکشـاورزی، نسـبت بـه ردیابـی و کنتـرل آفـات و 

بیماری هـای مذکـور اقـدام نمایند.
گفتنـی اسـت در ایـن شهرسـتان، در سـال زراعی جـاری، هـزار و 167 هکتار 

بـه کشـت گنـدم و هـزار و610 هکتـار به کشـت جو اختصـاص یافته اسـت.

صدوروتمدید63پروانهبهرهبرداریدامداری
روستاییدرشهرستاننیریز

63 پروانـه بهره بـرداری دامـداری روسـتایی در شهرسـتان نی ریـز تمدیـد و 
صـادر شـد. بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
نی ریـز، مسـئول واحد صـدور پروانه هـا و مجوزهای مدیریت جهاد کشـاورزی 
دامداری هـای  بهره بـرداری  پروانـه  فقـره   63 از صـدور  نی ریـز  شهرسـتان 
کوچـک روسـتایی از ابتـدای سـال 97 تـا 20 فروردیـن مـاه سـال جـاری در 

سـطح این شهرسـتان خبـر داد.
سـعید مسـتفیضی افـزود: ایـن تعداد پروانـه بهره بـرداری که در راسـتای حفظ 
اشـتغال روسـتایی و رونق تولید صادر شـده اسـت به صورت کاماًل الکترونیکی 
در سـامانه صـدور مجوزهـای وزارت جهـاد کشـاورزی و در شهرسـتان انجـام 
شـده و دامـداران بـا کمتریـن هزینـه و بـدون مراجعه بـه مرکز اسـتان، پروانه 

بهره بـرداری را دریافـت نمـوده اند.
وی گفـت: پروانه هـای صادرشـده بـرای 10 واحـد پـرورش گوسـفند و بـز 
داشـتی، 28 واحـد بـره پـرواری و 5 واحد گاو شـیری و همچنیـن تمدید پروانه 
بـرای 7 واحـد بـره پـرواری، 6 واحد بز و گوسـفند داشـتی، 3 واحد گاو شـیری 
و 3 واحـد گوسـاله پـرواری بـوده اسـت کـه عـالوه بـر ایجـاد و حفظ اشـتغال 
روسـتایی در افزایـش تولیـد گوشـت و فرآورده هـای لبنـی نیز موثر می باشـد. 
مسـتفیضی افـزود: کار صـدور پروانـه بـرای واحدهـای دامـی کـه بنـا بـه نظر 
دهیـاران محتـرم در داخل طرح هادی روسـتا واقع شـده اسـت، ادامـه دارد و با 
8 مرکز جهاد کشـاورزی در سـطح شهرسـتان برای اطالع رسـانی به دامداران 
هماهنگـی الزم صـورت گرفتـه و در حال حاضر آمادگی ثبت درخواسـت سـایر 

بهره بـرداران کـه واجد شـرایط دریافت پروانه باشـند وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه در دسـت بررسـی بـودن تعـداد زیـادی از درخواسـت های 
دامـداران در سـال جـاری گفـت: در رونـد صـدور پروانه هـای دامداری هـای 
روسـتایی، ادارات امـور مالیاتـی، دامپزشـکی، شـوراهای اسـالمی، دهیـاران و 
دفاتـر پیشـخوان دولـت نیـز نقـش موثری دارنـد که تاکنـون شـاهد همکاری 

بسـیار مطلـوب آنـان بوده ایـم.

نیریزپیشرودرپروژهگوسفندپرتولیددرفارس
شهرستان نی ریز پیشرو در پروژه گوسفند پرتولید در فارس می باشد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
ذبیح الـه سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا اعالم ایـن خبر 
گفـت: اجـرای پروژه ترکیب گوسـفند پرتولید )تالقی گوسـفند محلی با اسـپرم 
نـژاد رومانـف بـه روش الپاراسـکوپی( از خردادماه سـال 1397 بـرای اولین بار 
در شهرسـتان نی ریـز و اسـتان فـارس شـروع شـد و در اسـفندماه همان سـال 

دومیـن پـروژه نیـز اجـرا گردیـد. وی افـزود: در سـال 97 دو طـرح بـا جمعیـت 
350 رأس دام سـبک اجـرا گردیـده اسـت و در سـال جـاری نیز دو طـرح دیگر 

بـا جمعیـت 400 رأس دام در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: هـدف از اجرای ایـن طرح افزایـش تولید 
گوسـفند داشـتی اسـت کـه نتیجـه آن بره هـای متولـد شـده بـا پنجـاه درصـد 

خلـوص پـدری و پنجـاه درصـد خلـوص مادری هسـتند.
وی ضمـن تشـکر از معاونـت تولیـدات دامـی، مدیریت امـور دام و کارشناسـان 
مربوطـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تصریـح کـرد: اصـالح نـژاد دام در 
دسـتور کار سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت کـه بـه همیـن منظـور طرح هایی 
از ایـن دسـت در اولویـت دریافـت تسـهیالت می باشـند و در همیـن راسـتا بـا 
تـالش مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان و اداره امـور دام، قریـب به 
هفتـاد درصـد بودجه اسـتانی ایـن پروژه بـه شهرسـتان نی ریز اختصـاص یافته 
اسـت کـه تاکنـون نیـز 300 میلیـون تومـان وام کـم بهـره بـه مجریـان طرح 
واگـذار گردیده اسـت. سیروسـی یادآور شـد: نـژاد رومانف متعلق بـه دره ولگای 
علیـا در روسـیه می باشـد کـه بعدها به فرانسـه و کشـورهای دیگر انتقـال یافته 
اسـت کـه کاربـرد اصلی این نژاد اصالح گله گوشـتی اسـت و این نـژاد زودرس 
بـوده و بره هـای آن در سـن چهـار ماهگـی، خصوصیـات بلـوغ را از خود نشـان 
می دهنـد و از دیگـر ویژگی هـای ایـن نـژاد می تـوان بـه بـاروری بسـیارخوب، 
فصـل تولیـد بـاروری بسـیار طوالنـی، امـکان تولیـد مثـل در تمام طول سـال، 
سـازگاری و عـادت کـردن به آب و هوای سـرد و خوراک محلـی و چند قلوزایی 
اشـاره کـرد. وی در خاتمـه اظهـار داشـت: گوسـفند رومانف در هر زایـش دو تا 
شـش بـره تولیـد می کنـد و تاکنـون رکـورد تولیـد 9 بـره در روسـیه و 7 بره در 
آمریـکا ثبـت گردیـده اسـت و در طرحـی که در دسـت اجـرا داریـم تلقیح 150 
رأس گوسـفند نـژاد قـره گل پیش بینی شـده کـه 150 تا 200 رأس بـره نژاد اف 

یـک مردادمـاه بـه دنیـا می آیند. 
 

خسارتکشاورزاننیریزی400میلیاردتومانیشد
در پـی وقـوع تگرگ، طوفان و سـرما بخش کشـاورزی شهرسـتان نی ریز دچار 

خسـارت زیادی شد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
ذبیح الـه سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب 
گفـت: بر اسـاس بـرآورد به عمل آمده از سـوی کارشناسـان مربوطـه از ابتدای 
سـال 1398 تاکنـون بیش از سـه هـزار و 990 میلیـارد ریال خسـارت به بخش 
کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز وارد شـده اسـت که شـامل اراضی زراعـی، دیم، 
آبـی، باغـات، دام سـبک و سـنگین، گلخانـه، دامـداری روسـتایی، جاده هـای 
بیـن مـزارع و عشـایری، بندهـا و سـازه های آبخیـزداری، چاه و قنات می باشـد.
وی افـزود: بیشـترین خسـارت مربـوط بـه اراضـی باغـی شهرسـتان در سـطح 
هفـت هـزار و 454 هکتـار و مبلغ سـه هـزار و 395 میلیـار ریال بوده اسـت که 

تنهـا دو هـزار و 500 هکتـار آن تحـت پوشـش بیمه هسـتند.
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سیمای کشاورزی شهرستان کـوار در یک نگاه

عبداله شجاعی
معاون فنی

محمد جعفر ملک زاده 
مدیر

مرضیه ترکمان
روابط عمومی

شهرسـتان کـوار در 38 کیلومتـری جنوب شـرقی شهرسـتان شـیراز و در طول 
جغرافیایـی 25 درجـه و 42 ثانیـه و عـرض جغرافیایی 29 درجـه و11 ثانیه قرار 
دارد، از شـمال و غـرب بـه بخـش مرکـزی شـیراز و جنـوب به شهرسـتانهای 
فیروزآبـاد و جهـرم و از مشـرق بـه شهرسـتان سروسـتان منتهـی مـی شـود. 
ارتفـاع آن از سـطح دریـا 1510 متـر و متوسـط بارندگـی آن 378 میلـی متـر 

اسـت، متوسـط دمـای سـالیانه 22 کـه حداکثـر 42 و حداقل آن 6- اسـت. 
ایـن شهرسـتان بـا مسـاحت 1080 کیلومترمربـع دارای دو بخـش طسـوج و 
مرکـزی و دارای 44 روسـتا مـی باشـد کـه بیش از ده هـزار خانوار بـا 80000 
نفـر جمعیـت در آن زندگـی می کننـد و شـغل اکثـر آنـان زراعـت، باغـداری و 

اسـت. دامپروری 
سـطح اراضـی قابـل کشـت ایـن شهرسـتان 30 هـزار هکتـار مـی باشـد کـه 
انـواع  انـواع محصـوالت زراعـی 6500 هکتـار  20000 هکتـار زیـر کشـت 

محصـوالت باغـی و سـاالنه 3500 هکتـار آن آیـش مـی باشـد. 
دارای تعـداد 9800 نفـر بهره بـردار کشـاورزی و عمـده محصوالت کشـاورزی 
شـامل گنـدم و جـو به عنوان محصوالت شـتوی و ذرت، برنج، چغنـدر و پیاز از 
محصـوالت صیفی اسـت. محصوالت باغی شـامل انگور، هلو، آلوسـیاه،زیتون، 

انجیردیـم و انار می باشـد.
کل تولیـد محصـوالت زراعی در سـال 472000 تن، باغـی 82000 تن و دامی 
بیـش از 45000 تـن کـه شـامل گوشـت قرمز-سـفید- تخـم مرغ - عسـل- 

شـیر خام و.... می باشـد.

وضعیت کشت محصوالت عمده زراعی در شهرستان کوار

تولید کل متوسط عملکرد تن سطح نام محصول 

50005/628000گندم آبی 
25003/69000جو آبی

503150تریتیکاله
210408400سیب زمینی

3008/52550ذرت دانه ای 
14205578100ذرت علوفه ای 

5004522500چغندرقند 
102/525کنجد 
10001515000یونجه 

1001/51500انواع حبوبات 
9704543/650پیاز

50502500گوجه فرنگی
210408400خربزه
10505557750هندوانه

218836-5476سایر محصوالت
496,361_جمع کل 

متوسط عملکرد گندم 5/6تن سطح سبز کشت گندم: 5000 هکتار

متوسط عملکرد جو: 3/6تن سطح سبز کشت جو: 1750 هکتار

متوسط عملکرد کلزا:2/5 تن سطح سبز کشت کلزا: 189هکتار

متوسط عملکرد کدو: 55 تن سطح سبز کشت کدو: 50 هکتار

متوسط عملکرد پیاز: 45 تن سطح سبز کشت پیاز: 1000هکتار

متوسط عملکرد کلم برگ: 70 تن سطح سبز کشت کلم برگ: 200هکتار

ارقام گندم: شیرودی، پیشتاز، چمران و سیروان
تغییـر الگـوی کشـت: عـدم کاشـت برنـج و اسـتفاده از ارقـام زودرس و میان 

رس ذرت

سطح زیرکشت محصوالت باغی

5900انگور1
500هلو2
1000انجیردیم3
500آلوسیاه4
230انار5
270زیتون6
70سیب7
100پسته8
130سایر9

8700جمع کل
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 اولویت های سازمان جهاد کشاورزی فارس

الف( اولویت اول:سطح و تولید گلخانه های موجود در شهرستان

گلخانه تولید نشاگلخانه سبزی و صیفیگلخانه تولید گل رز
مساحت 
)هکتار(

میزان تولید شاخه 
بریده )تن در سال(

مساحت 
)هکتار(

میزان تولید 
)تن در سال(

مساحت 
)هکتار(

میزان 
تولیدی

50 میلیون225000001/51202

ب( وضعیت کشت گیاهان دارویی در منطقه

اه 
گی

یی
ارو

عملکرد )کیلوگرم سطح زیر کشت )هکتار(د
تولید )تن(خشک در هکتار(

سال 96سال 95
سال پنجم کشت55آنغوزه

7103003000خاکشیر
671/510/5گل محمدی

112/52/5زعفران
012/52/5به لیمو
2248کاسنی

ج( وضعیت اراضی شیبدار در منطقه
تاکنون 800 هکتار اراضی شیبدار مستعد احداث باغ شناسایی و تشکیل پرونده 

گردیده است.
محمدی  گل  و  سبز  انجیر  اراضی  این  در  کاشت  جهت  پیشنهادی  گونه های 
می باشد در حال حاضر بیش از 900 هکتار اراضی شیبدار زیر کشت انجیر سبز 
با قدمت 100 ساله می باشد و همچنین در دو سال اخیر بیش از 120 هکتار از 

اراضی مستثنیات به کشت باغ انجیر اختصاص یافت.

واحد حفظ نباتات شهرستان:
اجرای پروژه های ردیابی آفات و بیماری های قرنطینه ای در سطح 1100 هکتار
جهت  براکون  زنبور  رهاسازی  و  آفات  کنترل  غیرشیمیایی  روش های  ترویج 

کنترل آفت هلیوتیس در مزارع فلفل دلمه
دریافت 10 پروانه icm در محصوالت کشاورزی مختلف )3 مورد پیاز-هندوانه 

انار آلو سیاه هلو و گیاه دارویی فیسالیس 1 مورد انگور 2 مورد(
معرفی 4 کشاورز نمونه تولید کننده محصول سالم در انگور پیاز آلو سیاه و هلو

ساماندهی شبکه توزیع سموم کشاورزی 6 مورد پلمپ فروشگاههای غیر مجاز،3 
مورد تغییر فعالیت و در حال حاضر 14 فروشگاه مجاز سموم کشاورزی وجود 

دارد.

وضعیت چاه های کشاورزی، منابع آب و عملیات فنی و زیربنایی شهرستان 

تعداد چاه تعداد چاه غیرمجازتعداد چاه مجاز
برقی

تعداد چاه دیزلی

19662651216750

برداشت از منابع آب توسط چاه های مجاز در یک سال 
شمسی از سفره های زیرزمینی

58,1 میلیون 
مترمکعب

برداشت از منابع آب توسط چاه های غیرمجاز در یک 
سال شمسی از سفره های زیرزمینی

10,6 میلیون 
مترمکعب

منابع آب موجود در شهرستان 

تعداد چشمه اصلی 4 دهنه با دبی متوسط 30 لیتر در ثانیه

تعداد قنوات فعال 13 رشته با دبی متوسط 5 لیتر در ثانیه

میزان متوسط 13 ساله بارندگی در یک سال زراعی 360 میلیمتر

میزان بیالن منفی دشت کوار 23,5 میلیون مترمکعب در سال

افت سطح آب زیرزمینی ساالنه تا حدود 30 متر هم گزارش شده است.

چاه های خشک شده شهرستان ساالنه به طور متوسط در حدود 50 حلقه
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طرح های اجرا شده تجهیز و نوسازی اراضی

حدود 1000 هکتار اجرا شده و 660 هکتار تسطیح اراضی
در دست اجرا )از اعتبارات سال مالی 1393(

71 کیلومترجاده بین مزارع

کانال سنگ و سیمان با 
26.7 کیلومترروکش بتنی 

انواع سوخت مصرفی در شهرستان

لیست مصرف سوخت سه ماهه و یک ساله بخش کشاورزی

مقدار مصرفتعدادنوع دستگاه
مصرف ساالنههر 3 ماه

67014000005600000 دستگاهتراکتور

موتور پمپ 
16010000004000000حلقهمجاز

ذرت خشک 
3120000480000 واحدکنی

3116000464000 واحدگلخانه

مرغداری 
115500002200000 واحدگوشتی

مرغداری 
4150000600000 واحدتخم گذار

گاوداری 
11120000480000 واحدشیری

کمباین 
برداشت 

غالت
60300000600000 دستگاه

375600014424000

• تذکر: کمباین های برداشت غالت در دو فصل برداشت، سوخت دریافت 
می کنند.

4( تعداد ماشین آالت و ادوات کشاورزی و شرکت های تعاونی:

آمار و ادوات دنباله بندهای موجود در سطح شهرستان
دستگاه کارنده

34 دستگاه)گندم-ذرت پیاز-چغندر قند(

تعداد تراکتور بر اساس اسب بخار از 45 
572 دستگاهاسب بخار تا 120 اسب بخار

95 دستگاهتعداد سم پاش پشت تراکتوری

واحدهای صنعتی فعال در شهرستان
کارخانه لبنی فعال )پرسوکا – لبن دوش دامک(

کارخانه خوراک دام )شیرین دانه(
کارخانه صنعتی بهمن نان 

کارخانه فراورده های گوشتی خوشنام شیراز
شرکت پاد شیراز )عرقیات - اسانس گیاهی - شربت آالت(

شرکت های مکانیزاسیون فعال )کاشت - داشت(
شرکت مکانیزاسیون کشاورزی پیروز زیجردی

شرکت مکانیزاسیون کشاورزی دقت کشت اکبرآباد
شرکت مکانیزاسیون کشاورزی محمد شاکری
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شرکت های تعاونی تولید
تعاونی تولید طسوج )توزیع بذر-کود-خرید گندم(
تعاونی تولید باغان )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

تعاونی تولید مظفری )توزیع بذر-کود-خرید گندم(

دامداری در سطح شهرستان 

تعداد دام سنگین 
)راس(

تعداد دام سبک 
)راس(

گوشت قرمز 
)تن در سال(

شیر تولیدی
)تن در روز(

325758822010000100

مرغ گوشتیمرغ تخم گذار

میزان تولیدظرفیت )قطعه(
)تن در سال(

ظرفیت 
)قطعه(

میزان تولید
)تن در سال(

3800007000150000012000

زنبورعسل
میزان عسل )تن در سال(تعدادکندو

711833

مراکز جمع 
آوری شیر

تعداد واحدهای لبنی
کارخانه خوراک دام

غیر فعالفعال

7121

ــه  ــود س ــد. وج ــی باش ــور م ــت کش ــیر و گوش ــد ش ــده تولی ــز عم ــوار از مراک ک
کارخانــه لبنیاتــی و صدهــا گاوداری بــزرگ و کوچــک صنعتــی و ســنتی گــواه این 
مدعــا مــی باشــد. کل تولیــد محصــوالت دامــی بیــش از 45000 تــن )گوشــت 

ــد. ــام و...( می باش ــیر خ ــل- ش ــرغ - عس ــفید- تخم م ــت س ــز - گوش قرم
شهرســتان کــوار دارای 32575 رأس دام ســنگین و 88220 رأس دام ســبک 
ــن در روز  ــز و 100 ت ــن گوشــت قرم مــی باشــد. ســاالنه حــدود 10 هــزار ت
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــن ای ــت. همچنی ــتان اس ــداران شهرس ــدی دام ــیر تولی ش

ظرفیــت 380 هــزار قطعــه مــرغ تخم گــذار، ســاالنه 7000 تــن تخــم مــرغ 
و بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 500 هــزار قطعــه مــرغ گوشــتی 12000 هــزار 

تــن گوشــت مــرغ تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــی کنــد.
کــوار بــا دارا بــودن 7118 کنــدو ســاالنه 33 تــن وضعیــت عســل روانــه بــازار 

مصــرف مــی نمایــد.
تعــداد 60 اســتخر پــرورش ماهــی کپــور و آمــور در ایــن شهرســتان در حــال 

فعالیــت هســتند.
1( 7 مرکــز جمــع آوری شــیر، یــک واحــد لبنــی فعــال و 2 واحــد غیرفعــال و 

یــک کارخانــه تولیــد خــوراک دام از دیگــر صنایــع دامپــروری

فرصت ها و پتانسیل ها در سطح شهرستان کوار

پتانسیلهایموجوددرشهرستاندرحوزههای
مختلف

شهرســتان کــوار بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی و خــاک حاصلخیــز و غنــی بــودن 
دشــت آن، وجــود ســد قدیمــی بنــد بهمــن و وجــود رودخانــه قــره آقــاج کــه 
بــه وســیله نهــر طوالنــی بــه دشــت کــوار ســرازیر مــی شــود، نزدیکــی بــه 
شــهر شــیراز و هــم مــرز بــودن بــا مرکــز اســتان و ســه شهرســتان جهــرم، 
ــز اســتان و دوراه  ــه مرک ــی ب ــراه اتصال ــاد و سروســتان، داشــتن بزرگ فیروزآب
ــهرک های  ــادی و ش ــژه اقتص ــه وی ــه منطق ــی ب ــر، نزدیک ــی دیگ مواصالت
ــرآوری  ــع ف ــتقرار صنای ــت اس ــه الزم جه ــواد اولی ــود م ــیراز، وج ــی ش صنعت
ــی 22درجــه ســانتیگراد در طــول ســال، وجــود تمــام  ــن دمای ــی، میانگی دام
 ،IT ،ــرق، گاز ــه آب، ب ــر ســاخت های الزم جهــت ســرمایه گــذاری از جمل زی
ــدر عبــاس و شــیراز  ــی شــیراز بن ــور خــط ریل ICT در ســطح شهرســتان، عب

ــی  ــروی کار بوم ــود نی ــتان، وج ــتگاه در شهرس ــداث دو ایس ــلویه و اح عس
ــال  ــد در ح ــق س ــدار از طری ــی پای ــاورزی و صنعت ــرب کش ــن آب ش و تأمی
ــید،  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــزودی ب ــه ب ــیرازی ک ــرزای ش ــداث می اح

ــد: ــی باش ــرا م ــت اج ــر جه ــیل های زی دارای پتانس

تولید گیاهان دارویی1

توسعه کشت های گلخانه ای2

تولید قارچ های خوراکی در کارگاه های کوچک3

توسعه کشت انگور روسیمی4

توسعه کشت پسته5

تولید نهال شناسه دار6

تولید بذر محصوالت مختلف زراعی به خصوص گندم و ذرت7

توسعه کشت گیاهان علوفه ای8

آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی9

توسعه آبیاری تحت فشار10

تجهیز و نوسازی اراضی 11

احداث کشتارگاه صنعتی دام و تبدیل ضایعات کشتارگاهی12
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احداث کشتارگاه صنعتی طیور13

بسته بندی و فرآوری تخم مرغ14

احداث مراکز بسته بندی و قطعه بندی گوشت سفید و قرمز15

احداث سردخانه های نگهداری فرآورده های دامی منجمد16

پرورش و توسعه زنبورداری17

غذاهای آماده از گوشت قرمز، مرغ و آبزیان18

فرآوری و بسته بندی عسل19

تولید و بسته بندی اسانس و عرقیات گیاهی و فرآوری گیاهان دارویی 20

درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع سبزی، صیفی و 21
محصوالت گلخانه ای و میوه جات

22 C.A احداث سردخانه کنترل اتمسفریک و زیر صفر

فرآوری و بسته بندی غالت23

انبار سرد نگهداری محصوالت کشاورزی24

فرآوری پیاز 25

فرآوری زیتون )شور و پرورده(26

فرآوری آلوئه ورا27

تولید کود زیستی )بیولوژیک(28

تولید کودهای آلی29

تولید انواع پنیر به ویژه پنیرهای سخت30

مشکالت و پیشنهادات:
ــرزای شــیرازی اراضــی کشــاورزی روســتاهای  ــه ایــن کــه ســد می ــا توجــه ب - ب
باغــان – فتــح آبــاد – ولیعصــر – شــاه شــهیدان - طســوج و قســمتی از اراضــی 
روســتاهای همجــوار شــهر کــوار را مشــروب مــی ســازد )بالــغ بــر 11000 هکتــار( 
ــرزای  ــد می ــام س ــه تم ــرح نیم ــه ط ــری ادام ــا پیگی ــئولین ب ــد مس ــی طلب ــذا م ل

ــد.  ــدام نماین ــرداری آن اق ــل و بهره ب ــه تکمی ــبت ب ــیرازی نس ش
ــول 8  ــه ط ــیرازی ب ــدمیرزای ش ــت س ــبکه زیردس ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرا  ــه ای اج ــان کار آب منطق ــط پیم ــک و دو توس ــه ی ــای درج ــر کانال ه کیلومت
گردیــده و 20 کیلومتــر نیــز دردســت اجــرا مــی باشــد کــه بــا تکمیــل ســد قابــل 

بهره بــرداری اســت.
- بــا توجــه بــه مصــرف بــی رویــه آب و کاهــش شــدید ســفره های آب زیرزمینــی 
الزم اســت در اســرع وقــت نســبت بــه نصــب کنتــور حجمــی بــر روی چاه هــای 

مجــاز و پرکــردن چاه هــای غیرمجــاز اقــدام شــود.
- پی گیــری و تخصیــص اعتبــارات احــداث و بهســازی کانال هــای آبیــاری 
ــر  ــه طــول 600 مت ــال ب ــون ری ــغ 2300 میلی ــه مبل عمومــی منطقــه فرمســکان ب

ــد ــی می کن ــه را ط ــل مطالع ــه مراح ک
- پیــش بینــی تســطیح اراضــی شهرســتان مربــوط بــه کلیــه روســتاها در ســطح 

ــار 10000 هکت
- پیــش بینــی اجــرای سیســتم های آبیــاری نویــن در ســطح 10000 هکتــار کــه 

بــه منظــور اجــرای طرح هــای آبیــاری نویــن شهرســتان نیــاز بــه تخصیــص اعتبــار 
بالعــوض اســت کــه بــه دلیــل عــدم تخصیــص مســکوت مانــده اســت.

- اجرای جاده بین مزارع به طول 100 کیلومتر
ــم  ــهیالت ک ــای تس ــا اعط ــوده ب ــی و فرس ــای قدیم ــودن کمباین ه ــارج نم - خ

ــدت  ــره و بلندم به
- استفاده از دستگاه های کارنده نوین در بخش کشاورزی
- اعطای تسهیالت ویژه جهت بخش های لبنی و صنعتی

نمــودن شــرکت های مکانیزاســون  فعــال  اعتبــار الزم جهــت  - تخصیــص 
کشــاورزی در ســطح شهرســتان جهــت کارایــی در مصــرف ســوخت و مصــرف بــذر 

و ســایر نهاده هــای کشــاورزی و کاهــش هزینه هــا
- اعطای تسهیالت بلندمدت کم بهره جهت احداث باغات مکانیزه 

- حمایت از محصوالت ارگانیک 
- شناسایی اراضی مستعد کاشت انجیر دیم 

- حمایت از انجیرکاران دیم با توجه به مشکالت خشکسالی 
- توزیع کودهای آلی همراه با کودهای شیمیایی تعاونی 

ــاال  ــا ســطح ب - اجبــاری کــردن تغییــر سیســتم آبیــاری تحــت فشــار در باغــات ب
و اراضــی ســبک

ــت  ــتان جه ــای ورودی شهرس ــی در مرزه ــه ای دام ــت های قرنطین ــاد پس - ایج
ــتان ــتان و شهرس ــور، اس ــل کش ــه داخ ــاق ب ــری از ورود دام قاچ جلوگی

- گرانــی علوفــه و خــوراک دام )نهاده هــای دامــی( بــا توجــه بــه ایــن کــه حــدود 
ــا  ــه می باشــد کــه ب ــه تغذی ــوط ب 70 درصــد هزینه هــای هــر واحــد دامــداری مرب
ــارج از  ــه خ ــی ب ــای دام ــی بایســت از صــادرات نهاده ه ــاز کشــور م ــه نی ــه ب توج

کشــور )مخصوصــًا علوفــه( جلوگیــری شــود. 
ــرواری  ــای پ ــت واحده ــی جه ــدازه کاف ــه ان ــرواری ب ــاله پ ــود گوس ــدم وج - ع

ــی( ــاله کاف ــود گوس ــدم وج ــتان )ع شهرس
ــه  ــروری( ک ــاله پ ــور )گوس ــل کش ــه داخ ــاق ب ــای قاچ ــه دام ه ــی روی - واردات ب
ــوده  ــور دام کشــور و شهرســتان وارد نم ــه بخــش ام ــری ب ــران ناپذی خســارات جب
اســت کــه مــی بایســت از واردات محصــوالت دامــی بــه داخــل کشــور )شیرخشــک، 

گوشــت قرمــز و غیــره( جلوگیــری شــود.
- اطــالع رســانی بیشــتر و بهتــر در رابطــه بــا اهمیــت امــوردام از طریــق رســانه های 

گروهــی مثــل رادیــو، تلویزیــون و غیــره در جهــت بحــث اشــتغال و تولید کشــور
- افزایش قیمت شیر وگوشت متناسب با افزایش قیمت نهاده های دامی

ــه کارگــر و حمــل و نقــل و  ــرژی شــامل ســوخت، هزین - افزایــش هزینه هــای ان
غیــره در واحدهــای دامــی 

- خــام فروشــی محصــوالت دام و طیــور شهرســتان و عــدم تبدیــل آن هــا کــه بــا 
ــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در ســال 94، مــی بایســت در جهــت  توجــه ب
تبدیــل نمــودن محصــوالت دام و طیــور و ایجــاد صنایــع تبدیلــی کوچــک مخصوصًا 

شــیر وگوشــت قرمــز گام برداشــت. 
- ســاماندهی کارخانجــات فــرآوری محصــوالت لبنــی شهرســتان از جملــه کارخانــه 

راوک و طســوج 
- احداث کشتارگاه صنعتی دام سنگین و طیور

- احــداث مرکــز بســته بنــدی و قطعــه بنــدی گوشــت ســفید جهــت صــادرات بــه 
ــت  ــز جه ــت قرم ــارس و گوش ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــازار کش ــلویه و ب ــازار عس ب

ــازار تهــران و بازارکشــور عــراق ــه ب صــادرات ب
ــه  ــت عرض ــد جه ــی منجم ــای دام ــداری فرآورده ه ــردخانه های نگه ــداث س - اح

بــه بــازار مصــرف در زمــان نیــاز جهــت تنظیــم بــازار
- احداث واحدهای فرآوری و دباغی پوست

ــیس،  ــل سوس ــی مث ــوالت جانب ــد محص ــدی و تولی ــته بن ــز بس ــداث مراک - اح
کالبــاس و...
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1- چه راهکاری برای ارتباط بیشتر سازمان جهاد کشاورزی 
و دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز پیشنهاد می کنید؟ 

از نظر من انجام امور علمی به تنهایی کافی نیست. برای حل 
چالش های کشاورزی کشور بایستی نتایج پژوهش های علمی 
در عمل محقق شود. سازمان جهاد کشاورزی می تواند در این 
پیش  به مشکالت  توجه  با  باشد.  داشته  را  مهمی  نقش  زمینه 
روی کشور این نیاز بیش از پیش احساس می شود. در دانشکده 
و دقت  با حساسیت  تحقیقات علمی  دانشگاه شیراز  کشاورزی 
انجام  دانشگاه  در  تحقیقاتی  بسا  چه  و  می شود  انجام  خاصی 
شده که مسئولین بخش اجرا از آن بی اطالع باشند. هم چنین 
را  اجرا  بخش  اولویت های  می بایستی  نیز  دانشکده  محققین 
بشناسند و در این زمینه برگزاری جلسات هم اندیشی مشترک 
این  البته  باشد.  راه گشا  و سلسله نشست های علمی می تواند 
حل  برای  هم فکری  هدف  با  خاک  بخش  با  رابطه  در  مورد 
معضالت خاک کشور به تازگی شکل گرفته است که امیدوارم 

ادامه داشته باشد. 
این  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  بیشتر  ارتباط  برای  همچنین 
کشاورزی  دانشکده  دانشجویی  علمی  انجمن های  دانشکده، 
طرف  از  بنده  جا  همین  کنند.  ایفا  را  مهمی  نقش  می توانند 
خود  کامل  آمادگی  شیراز  دانشگاه  خاک  علوم  علمی  انجمن 
اعالم  کشاورزی  جهاد  سازمان  با  گونه هم کاری  هر  را جهت 

می کنم. 

تحقیقات  مرکز  محققین  با  مشترکی  اقدامات  چه   -2
کشاورزی یا کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تاکنون 

انجام داده اید؟ 
مهندسی  و  علوم  بخش  موفق  بسیار  همکاری های  از  یکی 
سازمان  با  شیراز  دانشگاه  خاک  علوم  علمی  انجمن  و  خاک 
جهاد کشاورزی استان فارس، برگزاری همایش بزرگداشت روز 
جهانی خاک در شیراز به طور هم زمان با بیش از 320 همایش 
این  برگزار شد. خوشبختانه  گذشته  سال  در  که  بود  جهان  در 

همکاری با برگزاری جلسات مشترک بعد از همایش نیز در حال 
آموزشی،  کارگاه های  مشترک  برگزاری  همچنین  است.  ادامه 
سخنرانی های علمی و... نیز در دستور کار انجمن علمی علوم 

خاک قرار دارد.

3- آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟ 
بله تقریبًا هر دو هفته یکبار در بعد از ظهر روزهای دوشنبه در 
جلسات بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

شرکت می کنم.

4- آیا پایان نامه های دانشجویی فوق لیسانس و دکترا را 
به سمت برنامه های بخش اجرا سوق داده اید؟

شما  پیشنهاد  است؟  بوده  موضوع  این  راه  سر  مشکالتی  چه 
برای استفاده از ظرفیت دانشجویان فوق لیسانس و دکترا چه 

بوده است؟ 
بخش علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی پتانسیل بسیار 
باالیی در مباحث مختلف علوم خاک دارد. به عنوان نمونه اولین 
ایستگاه سنجش فرسایش بادی و ریزگردهای استان فارس نیز 
محل  در  شیراز  دانشگاه  خاک  مهندسی  و  علوم  بخش  توسط 
ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی در اراضی واقع در منطقه 
باجگاه احداث شده و مشغول به فعالیت است و خوشبختانه هر 
سال اولویت های پژوهشی کشور، استان فارس و دستگاه های 
اجرایی به دانشگاه اعالم  می شود و بسیاری از پایان  نامه های 
تحصیالت تکمیلی بر اساس همین اولویت ها تعریف می گردند، 
اهداف بخش علوم  پیشبرد  زمینه  در  ما  بیشترین مشکل  البته 
بودجه  کمبود  اجرا،  بخش  نظر  مورد  تحقیقات  انجام  و  خاک 

مالی پروژه ها است. 
 

5- از منظر رشته شما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در 
کشاورزی چیست؟

گردد  تصحیح  بایستی  اول  مرحله  در  آب  از  استفاده  مدیریت 

گفت و گوی پرتوامید با
مهروز رضایی
عضوهیاتعلمیبخشعلومومهندسیخاکدانشگاهشیراز
واستادمشاورانجمنعلمیعلومخاکدانشگاهشیراز

همین جا از طرف 
انجمن علمی علوم 
خاک دانشگاه شیراز 
آمادگی کامل خود 
را جهت هر گونه 
هم کاری با سازمان 
جهاد کشاورزی اعالم 
می کنم

 •••

ما عالوه بر چالش 
آب، با چالش خاک 
نیز روبرو هستیم که 
متاسفانه کمتر به آن 
بها داده می شود

•••

به نظر می رسد 
حد مجاز استفاده 
از آالینده های 
شیمیایی از جمله 
کودها و سم ها 
بایستی مورد 
بازنگری قرار گیرد

بـا توجـه بـه نـگاه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه از ابتـدای مسـئولیت خویـش 
هـدف خـود را علمـی کـردن کشـاورزی در اسـتان بیـان نمـود و در این راسـتا، مجله پرتو امید سـعی 
کـرده کـه در صفحـه و سـتون »گفـت و گـوی کشـاورزی«  بـا صاحـب نظـران، اسـاتید  و مسـئوالن به 

بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص راه کارهـای کشـاورزی علمی بپـردازد.
در ایـن شـماره از پرتـو امیـد پـای صحبت هـای دکتـر مهـروز رضایـی عضـو هیـات علمـی بخـش علوم 
و مهندسـی خاک دانشـگاه شـیراز و اسـتاد مشـاور انجمن علمی علوم خاک این دانشـگاه نشسـتیم.

آنچه در زیر می خوانید ماحصل گفت و شنود خبرنگار پرتوامید با دکتر رضایی است. 
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از  استفاده  است.  قابل پی گیری  با کمک سازمان جهاد کشاورزی  این مهم  و 
از  بایستی  ما  باشد.  حل  راه  می تواند  نوین  آبیاری  و  کشاورزی  سیستم های 
تجربیات کشورهای پیشرفته الگو بگیریم به عنوان مثال کشور هلند با استفاده 
از سیستم های آبیاری مدرن و هوشمند توانسته است مصرف آب خود را برای 

محصوالت کلیدی به میزان قابل توجهی کاهش دهد. 
الزم می دانم همین جا به این نکته نیز اشاره کنم که ما عالوه بر چالش آب، با 
چالش خاک نیز روبرو هستیم که متاسفانه کمتر به آن بها داده می شود. مدیریت 
ناصحیح آب بحران آب را به وجود آورد و اگر از آن درس نگیریم بحران خاک 

نیز به زودی خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

6- شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 
یک شاخص ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی افزایش تولید بدون تخریب 
تنهایی کافی  به  اقتصادی محصول  تولید  بدان معنا است که  این  زمین است. 
نیست، بلکه پایداری منابع طبیعی از جمله آب و خاک نیز حائز اهمیت است. در 

غیر این صورت در بلند مدت جنبه اقتصادی نیز ناکام مانده است. 
کشاورزان ما بایستی از این دانش علمی و فنی برخوردار شوند چرا که کمبود 
چنین دانشی، یک چالش مهم در توسعه پایدار کشاورزی است. به خصوص در 
زمینه خاک متاسفانه بحث هدر رفت یا فرسایش خاک از اراضی زراعی هنوز 
مورد توجه قرار نگرفته است. فرسایش خاک در اراضی کشاورزی بحثی جدی 
بنابراین،  است.  نشده  انجام  آن  مورد  در  موثری  اقدام  هیچ  تاکنون  که  است 
کشاورزی بدون توجه به موضوع فرسایش خاک کشاورزی علمی و فنی نیست.

7- چه دغدغه هایی در خصوص امنیت غذایی دارید؟
امنیت غذایی یکی از چالش های مهم دنیا و البته ایران است. تامین غذا وابسته 
که  است  خاک  و  آب  حیاتی  عنصر  دو  به  وابسته  کشاورزی  و  کشاورزی  به 
غذا،  بر کمیت  دارند. عالوه  قرار  رفت  معرض هدر  در  این ها  دو  متاسفانه هر 
مجاز  نظر می رسد حد  به  باشد.  توجه  مورد  بایستی  نیز  آن  و سالمت  کیفیت 
استفاده از آالینده های شیمیایی از جمله کودها و سم ها بایستی مورد بازنگری 
قرار گیرد. میزان باقیمانده سموم در خاک و محصوالت کشاورزی بایستی پایش 

شوند.
به نظر من تمامی خاک های استان فارس از نظر نوع و میزان آلودگی بایستی 
مطالعه شوند و در صورت تامین بودجه، بخش علوم خاک می تواند این موضوع 
را در قالب پایان نامه های دانشجویی یا طرح های پژوهشی انجام دهد. تحقیقات 
من نشان داده است که کودهای شیمیایی و محصوالت جانبی آن ها می توانند 

مدت زیادی در خاک باقی بمانند و چنان چه خاک در معرض فرسایش بادی قرار 
بگیرد از طریق ریزگردها منتقل و با تنفس به سیستم تنفسی انسان وارد شوند. 
نکته قابل توجه آن است که غلظت این آالینده ها در ذرات ریزگرد چندین برابر 
غلظت آن ها در خاک اصلی خواهد بود که البته امیدوارم با تشکیل دفتر خاک در 
معاونت آب و خاک و امور زیربنایی کشور که برای اولین مرتبه راه اندازی شده 

است از دغدغه های ما کم شود.

8- ارزیابی شما به طور کلی از روند پیشرفت بخش کشاورزی در دولت 
تدبیر و امید چیست؟ بازار، آب، مکانیزاسیون، امور دام و غیره

از نظر من دو طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری و توسعه گلخانه ها در دولت 
تدبیر و امید قابل تقدیر است. امیدوارم که نتایج علمی این طرح ها را به زودی 
به خصوص در زمینه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی شاهد باشیم. اگر 
چه افزایش خوداتکایی اقدامی در جهت امنیت غذایی کشور محسوب می شود 

اما بایستی توجه شود که کیفیت فدا نشود.
این طرح ها زمانی می توانند موفق شوند که تولید محصول سالم را مد نظر قرار 
دهند نه فقط تولید محصول. به نظر من طرح حفاظت خاک و کاهش فرسایش 
بادی از اراضی کشاورزی کشور نیز بایستی جایی در بخش کشاورزی پیدا کند. 
چرا که فرسایش خاک، خاک سطحی که حاوی بیشترین مواد غذایی است را با 
خود می برد. به عنوان مثال اجرای طرح بادشکن در اطراف مزارع بایستی مورد 

توجه و بررسی قرار گیرد.

9- چه توصیه هایی را برای بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان 
دارید؟

افزایش آگاهی و دانش علمی و فنی بهره برداران کشاورزی می تواند قدمی مهم 
در رسیدن به کشاورزی پایدار باشد. کشاورزان بایستی عالوه بر دغدغه محصول 

و دغدغه تامین آب، دغدغه خاک را نیز داشته باشند. 

10- اگر نظر و صحبت خاصی را به مسئولین، مردم و به ویژه بهره برداران 
بخش کشاورزی دارید بیان کنید.

راه حل علمی وجود  زیستی کشور  و محیط  تمامی مشکالت کشاورزی  برای 
ریزگرد  خاک،  آلودگی  خاک،  فرسایش  گرفتار خشکسالی،  کشور  تنها  ما  دارد. 
و غیره نیستیم. چنانچه احساس مسئولیت در مسئولین، محققین، کشاورزان و 
مردم برانگیخته شود، با هم فکری و هم جهت بودن می توانیم این مشکالت 

را برطرف کنیم.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

ایدههاینورمزموفقیتتعاونروستاییاست

رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس با اشـاره بـه اهمیت اسـتفاده از 
تکنولـوژی روز، گفـت: داشـتن ایـده هـای نو و پویا رمـز موفقیت شـبکه تعاون 

روسـتایی است.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی؛ هدایـت الـه رحیمی در 
اولین جلسـه شـورای هماهنگی رؤسـای شهرسـتان ها، یـادآور شـد: اقدامات و 
برنامـه های سـنتی دیگـر جوابگوی عصـر تکنولوژی و دیجیتال نیسـت، از این 
رو تعاونـی هـا بـا توجـه بـه ظرفیت هـای خوبـی که دارنـد بایـد بر اسـتفاده از 

کسـب و کار نویـن تمرکـز کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس از ایده های 
اقتصـادی، بازرگانـی نـو و شـفاف حمایـت خواهـد کـرد، افـزود: بـا نگاهـی باز 
اقلیـم چهـار فصـل  بـه فعالیت هـای بازرگانـی، از ظرفیـت هـای موجـود و 
اسـتان فـارس بهـره ببریم تـا بتوانیـم در چهارچوب قانـون و اساسـنامه فعالیت 
اثرگـذاری داشـته باشـیم. رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس در 
پایـان بـر وظایف نظارتـی، هدایتی، حمایتـی، انضباط اداری و همفکری شـبکه 

تعـاون روسـتایی تاکیـد کرد.

بازدیدمیدانیرئیسسازمانتعاونروستاییفارس
ازشهرستانهایجنوبیاستانفارس

رئیس سـازمان تعاون روسـتایی فارس در راسـتای بررسـی و نظارت بر عملکرد 
خریـد گنـدم، بـا سـفر بـه شهرسـتان هـای جنوبـی ایـن اسـتان از نزدیـک در 
جریـان اقدامـات انجام شـده در حـوزه محصول اسـتراتژیک گندم قـرار گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس؛ رحیمـی در ابتدا با 
بازدیـد از مراکـز خریـد شهرسـتان مهر بـر لزوم رعایـت ضوابط و دسـتورالعمل 
هـای خریـد گنـدم تاکیـد و سـپس در جلسـه ی شـواری دهیاران و شـوراهای 

این شهرسـتان شـرکت نمود.
در ادامـه ایـن سـفر رئیـس تعـاون روسـتایی فـارس بـا بازدیـد از مراکـز خرید 
گنـدم شهرسـتان المـرد در نشسـتی بـا مدیـران عامـل و اعضاء هیـات مدیره 
شـرکت هـا، برنقـش و اهمیـت جایـگاه شـبکه تعـاون روسـتایی بـا توجـه بـه 
وظایـف سـه گانه ی نظارتـی، هدایتی و حمایتی در راسـتای خدمت رسـانی به 
مـردم روسـتاها تاکیـد و تفاهم، همفکـری و همدلی شـبکه تعاون روسـتایی را 

رمـز موفقیـت شـبکه تعاون روسـتایی بیـان کرد.
هدایـت الـه رحیمـی سـپس از شهرسـتان هـای خنـج و قیـرو کارزیـن بازدیـد 
بعمـل آورد و در جــریان وضعیـت و اهم برنامه های عملکردی این شهرسـتان 
هـا قـرار گرفـت و توصیـه هـای الزم را در جهت خریـد محصول اسـتراتژیک 

گنـدم اظهـار کرد.

رحیمی مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس:
هدفحسابرسیداخلیاعمالسیاستهاوخط

مشیهایشبکهتعاونروستاییاست
اداره  رئیـس  بـا  دیـدار  در  فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعـاون  رئیـس سـازمان 
حسابرسـی و حسابرسـان داخلـی سـازمان، هـدف حسابرسـی داخلـی را اعمال 

شـدن سیاسـت هـا و خـط مشـی هـای شـبکه تعـاون روسـتایی خوانـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس؛ رحیمی بـا بیان 
اینکـه شـبکه تعـاون روسـتایی یـک سـازمان عـام المنفعـه اسـت،گفت: برای 
دسـت یابـی بـه اثربخشـی عملیـات و اعتمـاد سـازی در شـبکه، نیـاز اسـت 

اطالعـات مالـی، اطمینـان بخـش، واقـع بینانـه و بـی طرفانـه باشـد.
وی افـزود: گـزارش گـری قابل اتکاء، سـبب ارزش آفرینی و اثربخشـی فعالیت 
هـای شـبکه، تصمیـم گیـری درسـت و منطقـی و اعمـال سیسـتم تشـویق 

عادالنـه خواهد شـد. 

آزمونجذبمدیرانعاملتعاونروستایی
برگزارشد

حسـن کشـاورز از برگزاری نخسـتین آزمون جذب مدیران عامل شـبکه تعاون 
روسـتایی فارس با هدف شایسـته سـاالری خبر داد. 

رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان پاسـارگاد بـا بیـان ایـن کـه توانمنـد 
سـازی ارکان شـرکت هـای تحـت پوشـش از اهـداف شـبکه تعاون روسـتایی 
فـارس اسـت، یـادآور شـد: جـذب تربیت نیـروی انسـانی ماهر در تشـکل های 
تحت پوشـش شـبکه تعاون روسـتایی یک پروسـه هدفمند و قانون مند اسـت. 
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وی بـا اشـاره بـه ایـن موضوع که بـرای نخسـتین بار برگـزاری آزمـون کامل 
و جامـع جـذب و پـرورش مدیـران عامـل بـرای 50 متقاضـی در شهرسـتان 
پاسـارگاد کلیـد خورده اسـت، افـزود: سـازمان تعاون روسـتایی بـا جدیت تمام 
بـه دنبـال اصالح سـاختار نیروی انسـانی، براسـاس شایسـته سـاالری مدیران 
عامل اسـت. شـایان ذکر اسـت ایـن آزمون با حضـور همکاران معاونت توسـعه 
تشـکل هـای سـازمان تعاون روسـتایی فـارس درمحـل اداره تعاون روسـتایی 

شهرسـتان پاسـارگاد صـورت گرفت.

تاکیدرئیسسازمانتعاونروستایيفارسبر
دنبالکردنسیاستزنجیرهتولید

فـارس  روسـتایي  تعـاون  رئیـس سـازمان 
بـر تقویـت جایـگاه تعاونـی هـا با سیاسـت 
زنجیـره تولیـد در جهت پیشـبرد طرح های 

توسـعه اقتصـاد کشـاورزی تاکیـد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان تعاون 
در  رحیمـي  هدایـت اهلل  فـارس  روسـتایي 
دیـدار بـا مدیـر عامـل و اعضـاي هیئـت 
مدیـره اتحادیـه تعاونی تولید اسـتان یادآور 
شـد: تشـکل های شـبکه تعـاون روسـتایی به عنـوان بـازوی اجرایی سـازمان 
تعـاون روسـتایی در قالـب بنـگاه هـای اقتصـادی، مجـری طـرح هـای تولید 
زنجیـره ای و در کنـار آن طـرح هـای عامـل المنفعـه هسـتند. وی افـزود: 
هرطرحـی کـه در آن فرآینـد تولیـد بـه صـورت زنجیره تـا مصرف در راسـتای 
سـود رسـانی بـه اعضـاء تعریـف شـده باشـد تحـت حمایـت صـد درصـدی 

سـازمان قـرار خواهـد گرفـت. 
رحیمـی بـا تاکیــد بــراینکه رفاقـت بایـد جایگـــزین رقابـت بین تشـکل ها 
شـود، در پایـان تاکیـد کـرد: دوری از کـج روی هـا و شـفاف سـازی عملکـرد 
سـازمان بـرای ایجـاد اطمینـان در جامعـه هـدف از اولویـت های سـال جاری 

تعـاون روسـتایی اسـتان می باشـد.

برگزاریدورهآموزشیمراقبتونگهداری
گیاهانآپارتمانی

بـا توجـه بـه اینکـه اغلب مـردم گیاهـان آپارتمانـی را در منزل خـود نگهداری 
مـی کننـد، آشـنایی با نحـوه صحیح و علمـی نگهـداری از این گیاهـان امری 

ضروری و الزم اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی؛ 
برگـزاری دوره آموزشـی مراقبـت و نگهـداری گیاهـان آپارتمانی بـا حضور 43 
نفـر از کارشناسـان و بهـره بـرداران در سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعی اسـتان تشـکیل گردید.
بنابـر همیـن گزارش، هـدف از اجرای این دوره ارتقاء سـطح علمـی افراد برای 

نگهـداری بهینـه تـر از گل و گیاهـان آپارتمانـی و همچنیـن توانمنـد سـازی و 
آشـنایی کارشناسـان و بهـره بـرداران در زمینـه اشـتغال و ارائـه خدمـت در این 
بخـش بـود. در ایـن دوره اهمیـت نگهـداری عملـی از گل و گیـاه در منـازل با 
توجـه به نقـش گیاهان در زندگی، آشـنایی با عالیـم حیاتی گیاهـان آپارتمانی، 
کیفیـت نـور و میـزان آب مورد نیاز، آشـنایی بـا انواع آفات و بیمـاری ها و نحوه 

تغذیـه گیاهـان توسـط علی قـراء کارشـناس گل و گیاه تدریس شـد.

تولیدمحصولگواهیشدهنیازامروزجامعهاست
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایي اسـتان فـارس گفت: حرکـت به سـوی تولید 

محصـول گواهـی شـده نیاز امـروز جامعه اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومي سـازمان تعاون روسـتایي فارس؛ هدایـت اهلل رحیمي 
در دیدار با معاون و کارشناسـان توسـعه تشـکل های این سـازمان با اشـاره به 
نیـاز جامعـه بـه تولیـد محصـوالت گواهی شـده در اسـتان فارس، گفـت: برای 
تحقـق ایـن هـدف نیازمنـد ترویـج و اهمیـت دادن بـه کشـت و زنجیـره تولید 
ایـن محصـوالت هسـتیم. وی افزود: مصـرف کنندگان با قرار دادن آن در سـبد 

کاالیـی خـود احسـاس امنیـت غذایـی و رضایت خاطر مـی کنند. 
وی خواسـتار تشـکیل تشـکل هـای تـک محصولـی پسـته و انجیر بـا رویکرد 
تعاونـی تولیـد و بازرگانـی شـد. رحیمـی بـا تشـبیه مراحـل تولیـد محصـول به 
واگـن هـای قطـار تاکیـد کـرد: اگر بـازار فـروش فراهم باشـد خود بخـود قطار 

را بـا خـود مـی کشـاند و در ریـل قرار مـی دهد.

نیرویانسانیازعواملمهمرشدسازمانیاست

رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس در دیـدار بـا معـاون اداری، مالـی و 
کارشناسـان این حوزه، یکي از عوامل مهم در رشـد و توسـعه سـازمان را عامل 

کار و نیـروي انسـاني قلمـداد نمود. 
بـه گزارش روابـط عمومي سـازمان تعاون روسـتایي فارس؛ هدایـت اهلل رحیمي 
گفـت: یکـي از وظایـف مدیران، مسـئوالن و متخصصان این اسـت که در حفظ 
و رشـد عوامـل تاثیرگـذار بـر کیفیت نیروي انسـاني تـالش کـرده و کارکنان را 

نسـبت به سـازمان متعهد سازند.
وی بـا بیـان ایـن که نیـروی کار بـه عنوان نـوک پیـکان کارکرد سـازمان باید 
مـورد توجـه قـرار گیرد، یـادآور شـد: باید بـا تقسـیم عادالنه کار، شـاهد تالش 

و کوشـش نیروهـا در جایـگاه هـای تخصصی آنها باشـیم.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

نماینده مردم شهرستان شیراز در خانه ملت:
هدفاصلیمدیرانفنیدرواحدهایتولیدی

مهندسیسازیفرآیندهاست

نماینـده مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسـالمی با حضـور در غرفه سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: صنعـت 
دامپـروری بـه عنـوان یکی از زیر شـاخه های بخش کشـاورزی، نیـاز اصلی در 

سـبد غذایـی مصـرف کننـده و تامیـن مـواد پروتینـی را عهده دار اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس؛ علـی اکبـری بـا اشـاره بـه ظرفیـت ایـن سـازمان و دارا بـودن 
مسـئولین و مشـاورین فنـی واحدهـای دامپـروری در سـطح اسـتان، گفـت: 
اسـتفاده از مدیـران فنـی در واحدهـای تولیدی که هـدف اصلی آنها مهندسـی 
سـازی فرآینـد تولیـد همـراه با دانـش و تکنولوژی روز دنیا اسـت، سـبب بهبود 
کمـی و کیفـی محصـوالت و افزایش شـاخص بهـره وری و راندمـان تولید می 
شـود کـه در این راسـتا دسـتیابی به خودکفایـی و قرار گرفتـن در جایگاه قدرت 

و رقابـت در سـطح جهانـی و بیـن المللـی را پررنـگ تر مـی نماید.

برگزارینهمینجلسهشورایاستانیباحضور
رییسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابع
طبیعیکشورومعاونوزیردرامورباغبانی

در ایـن نشسـت رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاوزی اسـتان فـارس، 
اسـتاندارد سـازی محصوالت کشـاورزی، مهارت آموزی، توسـعه کشت گلخانه 
و فعالیـت در حـوزه آب و خـاک و گیاهـان دارویـی را از برنامـه هـای بلنـد 
مـدت دوره پنجـم شـورای اسـتان برشـمرد و گفـت: تشـکیل سـتاد کارگـروه 
هـای اسـتانی بـا حضـور افراد بـا تجربه و متخصص عامل اساسـی در شـناخت 

تهدیدهـا و تبدیـل شـدن آن بـه فرصـت می باشـد.

حسـین رئیسـی یادآور شـد: ایفای نقش موثر مهندسین کشـاورزی در مهندسی 
کـردن تولیـد و افزایـش بهـره وری، مهارآمـوزی و اسـتفاده از دانـش فنـی و 

تخصصـی را امـری اجتنـاب ناپذیر اسـت.
وی در پایـان تاکیـد کرد: سـازمان مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
در جهـت اسـتفاده مطلـوب از منابـع تولید و حفـظ و نگهداری آن، بـا باالبردن 
تـوان فنـی و تخصصـی نیروهـای خود توانسـته اسـت گام موثری در رسـیدن 

به اهداف سـازمان بـردارد.

جلسهمشترکسازماننظاممهندسیکشاورزی
استانفارسباکانونمدیرانفنیدامپروری

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس؛ بـه منظـور بهـره منـدی بیشـتر از ظرفیـت و پتانسـیل هـای 
موجـود، جلسـه مشـترک سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و کانـون مدیران 
فنـی دامپـروری اسـتان بـا حضـور رییـس و معـاون آمـوزش سـازمان نظـام 

مهندسـی کشـاورزی و اعضـاء هیـات مدیـره کانـون برگزار شـد.
در ایـن جلسـه، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
فـارس بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه در شـرایط کنونـی جهـت دسـتیابی بـه 
خودکفایـی و قـرار گرفتـن در وضعیـت ایـده آل، نیازمنـد برنامـه هـا و چشـم 
اندازهـای بلنـد مـدت هسـتیم، تعامـل با کانـون مدیران فنـی را مثبـت قلمداد 
نمـود و گفـت: شناسـایی ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای بالقـوه و بهـره منـدی 

موثـر، سـبب ارتقـاء بخـش دامپـروری و افزایـش بهـره وری مـی گـردد.

اکیپهایدامپزشکیفارسبهیاری
سیلزدگانخوزستانشتافتند

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فارس گفـت: دو اکیپ عملیاتی ایـن اداره کل در 
مناطق سـیل زده خوزسـتان مشـغول خدمات رسـانی هستند.

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، یعقوب مهندس 
یـادآور شـد: بـه دنبـال بارندگـي هـاي اخیر و وقـوع سـیل در برخـي از مناطق 
اسـتان خوزسـتان، دواکیـپ عملیاتـی ایـن اداره کل شـامل 6 نفـر پرسـنل، دو 
دسـتگاه خـودرو پیـکاپ و یـک دسـتگاه کامیونـت ایسـوزو بـا تجهیـزات و 
امکانـات کامـل )حـاوی اقـالم واکسـن، سـم، دارو، و... ( بـه مناطق سـیل زده 

اسـتان خوزسـتان اعـزام و درحـال فعالیـت و خدمات رسـانی هسـتند.
مهنـدس بـه اقدامـات این اکیـپ ها از جملـه معاینـه دام های بیمـار، تجویز و 
تحویـل داروهای دامپزشـکی مورد نیاز، سـم پاشـی جایگاه احشـام، ضدعفونی 
و همچنیـن واکسیناسـیون جمعیـت دامـی جهـت جلوگیـری از بیمـاری هـای 
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

دامـی اشـاره کـرد و افـزود: پایـش و مراقبـت ازدام هـا در مناطـق سـیل زده 
بـرای ممانعـت از شـیوع و اپیدمـی بیمـاری های مشـترک بین انسـان و دام از 
مهـم تریـن اقدامـات موثـر اکیپ هـای عملیاتـی اعزام شـده توسـط اداره کل 

دامپزشـکی اسـتان فارس اسـت.

جانبازانجاماندگانقافلهشهداهستند

مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان فـارس گفت: جانبـازان همان 
جامانـدگان قافله شـهدا هسـتند، بنابراین تکریم آن ها در امتداد گرامی داشـت 

یاد و خاطره شـهدا اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، رجبعلی راهی 
در مراسـم تجلیـل از همـکاران جانبـاز، ایثارگـر و فرزنـدان معظم شـهداء اداره 
کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ضمـن برشـمردن ویژگـی هـا و خصوصیـات 
جانبـازان کـه همـان خصائـص شـهدا اسـت، گفت:جامعه عشـایری فـارس با 
تقدیـم بیـش از دو هـزار شـهید در دوران دفـاع مقـدس، همگامـی خـود را بـا 

والیـت و انقـالب بـه منصه ظهور رسـانده اسـت.
 وی در ادامـه افـزود: رونـق تولیـد منحصر بـه کارخانـه داران، کشـاورزان و به 
اصطـالح قشـر تولیـد کننده نیسـت بلکه کارمنـدان نیز با فعالیـت مطلوب خود 

در محیـط کار می توانند در تحقق شـعار سـال سـهیم باشـند.
سـپس بهرامـی مدیـرکل امـور عشـایر فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه 64 نفـر 
همـکاران مـا از خانـواده ایثارگـران هسـتند خواسـتار تقویـت فرهنـگ ایثـار و 
شـهادت شـد و گفـت: عشـایر همـواره در کنـار مرجعیـت و انقالب بـوده و در 
نهضـت امـام نیز پابه پای سـایر اقشـار جامعه در پیشـبرد اهـداف نظام مقدس 

جمهـوری اسـالمی حرکـت کـرده اسـت. در ادامـه نیز رسـتگاری مسـئول امور 
ایثارگـران سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و حاج اصغـر چالیک مسـئول امور 
ایثارگران اداره کل امور عشـایر فارس پیرامون مسـئله ایثار و شـهادت و حضور 

همـکاران در صحنـه هـای مختلـف جامعـه مطالبی بیـان کردند. 
در پایـان مراسـم نیـز از جانبـازان و ایثارگـران ادارات امـور عشـایر اسـتان بـا 

اهـدای لـوح یادبـود تقدیر شـد. 
شـایان ذکر اسـت اسـتان فارس بـا دارا بودن 150 هـزار نفر جمعیت عشـایری، 

قطب عشـایر کشـور محسـوب می شود.

دستیابیبهشاخصهایارزشمندسالمتباتالش
بهورزانعشایر

همزمـان بـا حضـور وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی در اسـتان فارس، 
18 خانـه بهداشـت سـیار عشـایری بـرای اسـتقرار در هجـده منطقه عشـایری 

اسـتان، بـه چرخـه ارائه خدمات سـالمت پیوسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس بـه نقـل از روابـط 
عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز؛ وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی در ادامـه سـفر خـود بـه شـیراز، بـا حضـور در مجتمع والیـت، هیجده 

خانـه بهداشـت سـیار عشـایری فـارس را افتتـاح کـرد.
سـعید نمکـی در آئیـن بهره بـرداری از ایـن خدمت جدید با اشـاره بـه آمارهای 
موجـود در زمینـه خدمـات سـالمت، گفـت: در سـال هـای پیـش از انقـالب 
اسـالمی، از هـر هـزار نـوزاد، 120 نفـر تا قبل از یـک سـالگی و 147 نفر هم تا 

قبـل از پنـج سـالگی جـان خود را از دسـت مـی دادند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه پوشـش واکسیناسـیون 25درصد بـود و از هر 
هـزار مـادر بـاردار نیـز 245 مـورد مـرگ در اثـر عـوارض بـارداری و زایمان به 
ثبت رسـیده اسـت، افـزود: اکنون بـا تالش های انجـام گرفته در زمینه توسـعه 
زیرسـاخت هـا، بـه پوشـش صد درصدی واکسیناسـیون دسـت یافتـه و مرگ و 

میـر مـادران بـاردار نیز بـه کمتر از یک درصد رسـیده اسـت.
وزیـر بهداشـت تالش بهـورزان عشـایری را موجب دسـتیابی به شـاخص های 
ارزشـمند در عرصه سـالمت عشـایر دانسـت و تاکید کرد: با افزایش دسترسـی 
جامعـه عشـایری بـه خدمـات سـالمت، بایـد زمینه هـای تـداوم این سـبک از 
زندگـی را فراهـم سـاخته و نیـاز مراجعه به دیگـر مناطق بـرای دریافت خدمت 

را برطـرف سـازیم کـه ایـن امر بایـد در تمام کشـور مـورد توجه قـرار گیرد. 
معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز نیـز در آئین گشـایش این خانه 
هـای بهداشـت سـیار، جمعیـت عشـایر فـارس را 140 هـزار نفر اعـالم کرد که 
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معـادل 12 و نیـم درصد از جمعیت عشـایر کشـور بـوده و بر همین اسـاس می 
تـوان فارس را قطب فصلی عشـایر کشـور دانسـت.

عبدالرسـول همتـی از پیـش بینـی و تصویـب 48 خانـه بهداشـت برای عشـایر 
اسـتان و همچنیـن جـذب 88 بهورز خبـر داد و افـزود: بهره بـرداری از این 18 
خانـه بهداشـت سـیار، بـا آمـوزش و بـه کارگیـری 20 بهـورز از ایـن مناطـق، 
تالشـی در همیـن راستاسـت که تمامی اسـتانداردهای الزم بـرای ارائه مراقبت 

هـای بهداشـتی در ایـن خانه های بهداشـت سـیار رعایت شـده اسـت.

حضورمدیرکلامورعشایرفارسدرجلسهشورای
عشایرشهرستانمرودشت

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل امور عشـایر فـارس؛ بهرامی در نخسـتین 
جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان مرودشـت با اشـاره به اهمیت عشـایر در 
اقتصـاد کشـور بـه ضـرورت خدمات رسـانی بـا اسـتفاده از پتانسـیل و ظرفیت 
خدماتـی ادارات شهرسـتانی تاکیـد کـرد و گفـت: خوشـبختانه در دولـت تدبیـر 
و امیـد همـکاری خوبـی میـان دولـت و مجلـس صـورت گرفته کـه نتیجه آن 
تصویـب قوانیـن و دسـتورالعمل هـای موثر در ارتقای وضعیت معیشـت عشـایر 
بـوده اسـت. وی پلیـس همیار عشـایر را یکـی از خدمات نظـام در تامین امنیت 
عشـایر خوانـد و افـزود: امید اسـت مشـکل توزیع پنـل های خورشـیدی هر چه 
سـریع تـر حل شـود و تـا اوایل خرداد ماه سـال جاری در اختیار عشـایر اسـتان 
قـرار گیـرد. مدیر کل امور عشـایر فـارس برخورداری عشـایر از مالیات بر ارزش 
افـزوده را نقطـه عطفـی در افزایش شـاخص های توسـعه ای ایـن جامعه مولد 
خوانـد و بـا توجـه بـه نقـد و سـهل الوصول بـودن آن خواسـتار مشـارکت همه 

عشـایر در برنامـه ریزی ها شـد. 
و  ظرفیت هـا  بـه  اشـاره  بـا  جلسـه  ایـن  در  مرودشـت  فرمانـدار  ادامـه  در 
توانمندی هـای جامعـه عشـایری حضـور آنـان را در شهرسـتان غنیمتـی گران 
بهـا دانسـت و از مسـئوالن خواسـت تـا در امـر تسـهیل خدمـات بـه جامعـه 

عشـایری بیـش از گذشـته کوشـا باشـند.
شـایان ذکر اسـت مسـاحت کل مراتع شهرسـتان مرودشـت 119 هـزار و 755 
هکتـار اسـت کـه 48 هـزار هکتـار آن متعلـق بـه عشـایر شهرسـتان بـوده که 

مـورد تعلیـف 16 هـزار و 792 راًس دام سـبک اسـت.

توزیع800هزارمترمکعبآبشربدرمیان
عشایرفارس

معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی و منابع اسـتانداری فارس: سـاالنه 800 هزار 
متـر مکعب آب شـرب سـالم توسـط نـاوگان آبرسـانی در اختیار عشـایر اسـتان 

گیرد. مـی  قرار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس؛ یـداهلل رحمانـی در 
آئیـن رونمایـی از نوسـازی و تجهیـز ناوگان حمـل و نقل و آبرسـانی این اداره، 

گفـت: بـا وجـود پراکنش مناطق اسـکان عشـایر در اسـتان، همـواره تامین آب 
سـالم ایـن عزیـزان را در اولویـت برنامـه ها قـرار داده ایم.

 وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 67 درصد از عرصـه های مرتعی اسـتان در اختیار 
عشـایر اسـت، افـزود: عشـایر 30 درصـد گوشـت مـورد نیـاز مـردم جامعـه و 

همچنیـن 45 درصـد صنایـع دسـتی اسـتان را تولیـد مـی کنند، 
بهرامـی تصریـح کـرد: تامیـن آب ایـن قشـر زحمـت کـش جامعـه مـی تواند 
کمـک بزرگـی بـه تولیـد باشـد کـه امیـد اسـت در سـال رونـق تولیـد از تمام 

ظرفیـت هـا در جهـت کمـک بـه جامعـه مولد عشـایر اسـتفاده شـود.
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه فارس بیشـترین 
جمعیـت عشـایری را دارا اسـت، گفـت: برای ارائـه خدمات آب رسـانی از محل 
ارائـه خدمـات پشـتیبانی بـه کوچنـدگان، تعـداد 46 دسـتگاه کامیـون تانکر در 
اختیـار داریـم کـه روزانه و به صورت مسـتمر در تمام مناطق عشـایری اسـتان 

کار آبرسـانی بـه جامعـه عشـایری را انجام مـی دهند. 
بهرامـی بـا بیـان ایـن کـه بـه دلیـل پراکندگـی مناطـق اسـکان عشـایر، بعـد 
مسـافت، صعـب العبـور بـودن مسـیر و فرسـوده شـدن تانکرهـای آب رسـان، 
اقـدام بـه نوسـازی نـاوگان آبرسـانی کردیم، افـزود: خوشـبختانه توانسـتیم به 
روش فاینانـس بـا بانک انصـار و تلفیق منابع اسـتانی تعداد 28 دسـتگاه خودرو 
سـبک و سـنگین خریـداری و به ناوگان حمـل و نقل و آبرسـانی اداره کل امور 

عشـایر فـارس اضافـه کنیم.

از مجموعـه مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی   وی همچنیـن ضمـن تشـکر 
اسـتان بـه ویـژه اسـتاندار و معاونیـن، رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه اسـتان 
و رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس که در سـال گذشـته اهتمـام ویژه ای 
جهـت حـل مسـائل و مشـکالت جامعـه عشـایری داشـته اند، بـر ادامـه تعامل 
و همکاری هـا جهـت محقـق شـدن اهـداف برنامه ششـم و افزایش سـالیانه 5 

درصـد زیـر سـاخت هـای توسـعه ای جامعـه مولد عشـایری تاکیـد کرد. 
شـایان ذکـر اسـت، اسـتان فارس بـا جمعیـت عشـایری 148 هزار نفـری مقام 
نخسـت را در میـان اسـتان های عشـایری کشـور داراسـت کـه ایـن عشـایر با 
پـرورش و نگهـداری بیـش از 3 میلیون راس دام سـبک نقـش مهمی در تامین 

نیـاز پروتئینـی جامعـه به عهـده دارند.
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اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

رئیسسازمانجنگلهایکشورازپروژههای
آبخیزداریفارسبازدیدکرد

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی فـارس؛ رئیـس سـازمان 
جنگلهـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور در سـفر یـک روزه خود به اسـتان فارس، 
از نزدیـک بـا رونـد پیشـرفت چنـد طـرح بـزرگ آبخیـزداری اسـتان فـارس 
ازجملـه طـرح آبخیـزداری تنـگ گل بانـو و طرح بـزرگ مرتعداری اربـاب علیا 
بخـش خفـر شهرسـتان جهـرم بازدید و نیـز کلنگ پـروژه آبخیـزداری و پروژه 

کنتـرل سـیالب و تغذیـه مصنوعـی گلدامچـه را بر زمیـن زد .
خلیـل آقایـی در حاشـیه بازدیـد از رونـد اجـرای 
پـروژه آبخیـزداری تنـگ گل بانـو بـا اعـالم این 
خبـر کـه در حـال حاضـر عملیـات آبخیـزداری از 
محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی در بیـش 
از شـش هـزار نقطـه کشـور انجـام گرفته اسـت، 
گفـت: براسـاس برنامه ریـزی های انجـام گرفته 
و افزایـش میـزان اعتبـارات صندوق در سـال 98 
ایـن فعالیـت هـا بـه 10 هـزار نقطـه در کشـور 

افزایـش مـی یابد.
وی در ادامـه بازدیدهـای خـود بـا حضـور در شهرسـتان فیروزآبـاد از رونـد 
اجرایـی عملیـات طـرح مدیریـت جامـع حـوزه آبخیـز سـد تنـگاب فیروزآباد و 
نیـز نمایشـگاه توانمنـد سـازی طـرح مدیریـت جامع ایـن حـوزه در مناطق بنه 

خفـرک، جانـی آبـاد، مـراد آبـاد و تنگـه ریـز ایـن شهرسـتان بازدیـد کرد.
رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور در این بازدیـد از آخرین 
وضعیـت آبگیـری سـد تنـگاب و نهال کاری های انجام شـده در ایـن محدوده 
بـه منظور توسـعه پوشـش گیاهی و نیز تغذیه سـفره هـای آب زیرزمینی بویژه 

چـاه های کشـاورزی اطراف محدوده آگاه شـد.
رئیـس سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور درایـن بازدیـد اجرای 
بـا  مقابلـه  راهـکار  مهمتریـن  را  داری  آبخـوان  و  آبخیـزداری  هـای  طـرح 
خشکسـالی در شهرسـتان فیروزآبـاد عنـوان کـرد و گفـت: اجـرای ایـن گونـه 
طـرح هـا عـالوه بـر حفـظ و توسـعه منابع طبیعـی می توانـد از خسـارت های 

ناگـوار ناشـی از سـیالب هـای مخـرب و احتمالـی جلوگیـری کنـد. 

آقایـی سـپس بـا حضـور در جلسـه شـورای هماهنگـی اداره کل منابـع طبیعی 
و دیـدار بـا رؤسـای سـتادی و ادارات منابـع طبیعی شهرسـتان های فـارس، از 
تـالش و زحمـات کارکنـان ایـن مجموعـه در اجرای موفـق و تاثیر گـذار طرح 
هـای آبخیـزداری فـارس قدردانـی کـرد و گفـت: خدمت بـه مردم اصلـی ترین 
و اساسـی تریـن کارهاسـت کـه ایـن امر خوشـبختانه طی سـال هـای اخیر در 

دولـت تدبیـر و امید محقق شـده اسـت.

وی اقتـدار سـازمان جنـگل هـا را همراهـی بـا مـردم و جلـب رضایـت آنـان 
دانسـت و خطاب به مسـئوالن منابع طبیعی اسـتان، گفت: عشـایر و روسـتاییان 
ولـی نعمت ماهسـتند و بایـد بهره برداری صحیـح از عرصه هـای منابع طبیعی 

را بـه آنان آمـوزش داد.

رئیـس سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور یـادآور شـد: حفاظـت 
از عرصـه گسـترده منابـع طبیعـی بـه تنهایـی از عهـده مـا خـارج اسـت و باید 
حفاظـت و بهـره بـرداری آن را در کنـار نظـارت منابع طبیعی به مردم بسـپاریم.

آقـای تاکیـد کـرد: برایـن باوریـم مـا مالـک 84 درصـد عرصـه هـای کشـور 
نیسـتیم بلکـه مالـک 100 درصـدی آنیـم و بایـد بـا همدلـی و تـالش فـراوان 

ثابـت کنیـم بهتریـن حافظـان جنـگل و مرتـع کشـور هسـتیم.
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در میـان واکنش هـای سـازمان نسـبت بـه فشـارهای محیطـی، طراحـی مجـدد 
فرآیندهـای کاری ، توجـه زیـادی را از سـوی مدیریـت بـه خود جلب کرده اسـت.

یـک فرآینـدکاری مجموعـه ای از فعالیـت هاسـت که یـک یا چند نـوع ورودی را 
گرفتـه و بـه یـک یاچنـد خروجی بـرای اهـداف مشـخص تبدیل مـی کند.

چند نمونه از عوامل محرک در طراحی مجدد فرآیندکاری
• تطبیـق نـرم افزاری هـای تجـاری: بـرای حداکثر بهره بـرداری از خریـد یا اجاره 
نـرم افـزار، در بسـیاری مـوارد ، بهترین گزینه آن اسـت که نرم افـزار را همان طور 

که هسـت اسـتفاده کـرده و آن را تغییر ندهیم. 
تامیـن: معمـواًل بـرای سـاده و موثـر کـردن  • سـاده و موثـر کـردن زنجیـره 
عملیـات زنجیـره تامیـن و همـکاری بهتر بـا ذینفعان )شـرکای کاری( الزم اسـت 

بخش هایـی از ایـن زنجیـره تغییـر کنـد. 
• شـرکت در بازارهـای الکترونیـک عمومی یـا خصوصی: با افزایش روند اسـتفاده 
از بازارهـای الکترونیکـی ، نیـاز به اتصال بـه آنها و همچنین بـه فرآیندهای بخش 

اجرایی سـازمان بیشـتر مطرح می شـود. 
• بهبـود ارائـه خدمـاات بـه مشـتریان: بـرای تحقـق کامـل مدیریـت ارتبـاط بـا 

مشـتریان، معمـواًل الزم اسـت فرآیندهـای کاری تغییـر کننـد. 
• انجـام تـدارکات الکترونیکـی: معرفـی روش هـای تـدارکات الکترونیکـی غالبـًا 

مسـتلزم طراحـی مجـدد فرآینـد خرید اسـت. 
• امـکان پذیـر شـدن بازاریابـی بـر خـط مسـتقیم: بسـیاری از تولیـد کننـدگان 
و همچنیـن خـرده فروشـان، از بازاریابـی مسـتقیم ، بـه ویـژه از طریـق اینترنـت 

می کننـد.  اسـتفاده 
• کاهـش هزینـه و افزایـش بهـره وری: سـازمان ها همیشـه بـه دنبـال کاهـش 

هزینه هـا و افزایـش بهـره وری بـوده انـد. 
• سـاختاردهی مجـدد فرآیندهـای قدیمـی ، پیـش از خودکارسـازی: بسـیاری از 
سـازمان هـا معتقدنـد کـه راه حل مشـکل آنهـا، خودکارسـازی فرآیندهـای کاری 

ست.  ا

• تغییـر وضعیـت بـه کسـب و کار الکترونیکـی: زمانـی کـه سـازمان هـا از طریق 
خودکارسـازی فرآیندهـا یـا همـکاری الکترونیکـی، بـه کسـب و کار الکترونیکـی، 

تغییـر وضعیـت مـی دهنـد، معمـواًل بایـد فرآیندهـای کاری خـود را تغییـر دهند.

روش هایی برای ساختار دهی مجدد فرآیندها:
طراحـی مجـدد فرآیند کاری ، در نتیجه مهندسـی مجـدد فرآیندهای کاری حاصل 
مـی گـردد. روشـی که طـی آن سـازمان به طور اساسـی و زیـر بنایـی فرآیندهای 

کاری خـود را تغییـر مـی دهد تـا بهبود قابـل توجهی را ایجـاد نماید. 
امـروزه مفهـوم مهندسـی مجـدد فرآیندهـای کاری بـه طراحـی مجـدد فرآیندهـا 
تغییـر کـرده کـه می تواننـد بر طراحـی مجدد هـر چیزی از یـک فرآینـد منفرد تا 

گروهـی از فرآیندهـا و حتـی طراحـی مجدد کل سـازمان متمرکز شـود.

مدیریت فرآیند کاری:
مدیریـت فرآینـد کاری ، روش جدیـدی بـر ای سـاختار دهـی مجـدد اسـت کـه 
سیسـتم های جریـان کار و روش هـای طراحـی مجـدد را ترکیـب مـی کنـد. این 
روش جدیـد، سـه دسـته فرآینـد تعامـل ) افراد با افراد، سیسـتم ها با سیسـتم ها و 
سیسـتم هـا بـا افراد( را از چشـم انـداز فرآینـد محور پوشـش می دهد. بـه عبارت 
دیگـر، مدیریـت فرآیندهـای کاری ترکیبـی از جریـان کاری، مدیریـت فرآینـد و 

یکپارچـه سـازی برنامه هاسـت. 

نقش فناروی و اطالعات در طراحی مجدد فرآیندهای کاری 
سـال های سـال اسـت که فناوری اطالعـات، بـرای افزایش بهـره وری کیفیت از 
طریـق خودکارسـازی فرآیندهـای موجود، به کار گرفته شـده اسـت. طراحی مجدد 

فرآیندهـا از طریـق یکپارچه سـازی سیسـتم های اطالعات انجـام می گیرد. 
یکـی از اهـداف طراحـی مجـدد، غلبـه بـر مشـکالت بـه وسـیله سیسـتم های 

اطالعـات مجـزا اسـت.
یکپارچـه سـازی نـه تنهـا بایـد از مرزهـای بخش هـای مختلـف سـازمان بگـذرد 
، بلکـه از حریـم سـازمان نیـز بایـد فراتـر رفتـه و بـه تامیـن کنندگان و مشـتریان 
برسـد. بـه عبارت دقیـق تر باید در راسـتای زنجیـره تامین گسـترده ، حرکت کند. 
یکپارچگـی سیسـتم های اطالعـات یـک سـازمان ، باعـث ابتکاراتـی در طراحـی 
مجـدد ، از جملـه معرفـی یـک نقطه تمـاس واحد برای مشـریان ، با عنـوان مدیر 

سـاختار دهنده می شـود.

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

طراحی مجدد فرآیندها 
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ملـخ دریایـی یـا صحرایی بـا نـام علمـی )Schistocerca gregaria( از مضرترین 
انـواع ملخ هاسـت اصـواًل بومـی ایـران نبـوده و در کشـورهای دیگـر به نـام ملخ 
بیابانـی نامیـده می شـود و چـون معمـواًل از روی خلیج فـارس پرواز نمـوده و خود 

را بـه ایـران می رسـاند بدیـن جهـت در ایران بـه آن ملـخ دریایـی می گویند. 
ملـخ دریایـی را انسـان از قرن هـا قبل از میالد مسـیح می شـناخته و در کتیبه های 
بسـیار قدیمـی نیـز به آن اشـاره شـده  اسـت. در ایـران خسـارت حاصلـه از هجوم 
ایـن ملـخ از دیـر زمـان مـورد توجه بـوده و آفـت مزبـور قحطی هـا و ویرانی هایی 

بـه بار آورده اسـت.
ملـخ دریایـی کـه هرچنـد سـال یـک بـار از کانون هـای دائمـی خـود کـه شـامل 
آفریقا، عربسـتان سـعودی، هندوسـتان و پاکسـتان اسـت، به مناطق جنوبی ایران 
حملـه نمـوده و دامنـه انتشـار آن در بعضی از سـال ها تـا مناطق شـمالی بحر خزر 
کشـیده می شـود. از نظـر اقتصادی، خسـارت ملخ دریایـی فوق العـاده حائز اهمیت 
اسـت. دسـتجات پیـاده ملـخ و بالـدار آن هرچـه سرسـبزی در سـر راه خـود ببیند 
اعـم از علوفـه، غـالت، صیفـی جـات، انـواع درختـان و رسـتنی های جنگلـی را از 
بیـن بـرده و حتـی علف هـای هـرز را از بین مـی برند. حملـه ملخ دریایـی، عالوه 
بر خسـارت مسـتقیم، روی دامداری شـدیداً تأثیر می گذارد و میزان گوشـت و شـیر 
دام هـا بـر اثـر حملـه آن بـه مراتـع تقلیـل می یابـد. خسـارت ایـن آفـت در ایران 
به طـور دقیـق بـرآورد نشده اسـت. در آخرین حمله این ملخ در سـال 1340، سـطح 

مبـارزه علیه ایـن ملـخ 2500/000 هکتار بوده اسـت.

ملـخ دریایـی بـه دو شـکل بیولوژیکـی مختلـف وجـود دارد، کـه نـه تنهـا رفتـار 
آن هـا بلکـه شـکل و رنگشـان نیـز در ایـن دو مرحله فـرق دارد، اختالفـات مزبور 
سـابقًا موجـب شـده بـود کـه آن هـا را دو گونـه مختلـف بداننـد، ولـی در سـال 
1921 میـالدی اواروف )Uvarov( ملخ شـناس روسـی بـا تئـوری فـاز، ثابـت نمود 
کـه دو گونـه مذکـور، فقـط یـک گونـه می باشـد و بعدهـا نیـز ثابـت گردیـد کـه 
ملخ هـای مهاجـر همـان ملخ هـای بومـی بـی ضـرری هسـتند کـه در شـرایط 
خاصـی رفتـار آن هـا تغییـر یافته بـا عنایت بـه این مطلـب، ملخ دریایـی دارای دو 
فـاز انفـرادی)Solitary( و گلـه ای یـا مهاجری )Migratory( اسـت که اسـم علمی 
آن در فـاز انفـرادی Schistocerca gregaria. Flaventris و در فـاز مهاجـری 

می باشـد.  Schistocerca gregaria ph. Gregaria F

این حشره ی سودمند !
پریماالت هـا در مقالـه ای علمـی در  سـال 2011 بـا عنـوانً تولیـد غـذای بهـره ور 
بـرای کاهـش گرمایـش جهانـی و تخریـب محیط زیسـت: اسـتفاده از حشـرات 
خوراکـًی می نویسـد: ً نکتـه بـه شـدت کنایه آمیـز ایـن اسـت کـه هـر سـاله در 
سراسـر جهان برای کشـتن حشـرات که دارای 75 درصد پروتیین حیوانی هسـتند، 
میلیون هـا روپیـه هزینـه می شـود تـا از محصوالتـی کـه تنهـا دارای 14 درصـد 
پروتییـن گیاهـی دارنـد، محافظـت شـود.ً ایـن درحالی اسـت کـه سیسـتم جهانی 
کشـاورزی یـا همـان اقتصـاد بـه مفهـوم کلـی بـر پایـه کنایه هـا اداره نمی شـود.

تبدیل تهدید به فرصت؛

حشره خواری
محبوبه یزدانی 

دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی
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در دهـه 1970 در تایلنـد نوعـی ملخ در مزارع ذرت شـیوع پیـدا کردند. در حالی  که 
اسـپری کردن آفت کـش از طریـق هـوا با شکسـت روبه رو شـد، دولت مـردم را به 

خـوردن آن ها تشـویق کـرد و حتی دسـتور پختی هم منتشـر کرد.
امـروزه نمونـه سرخ شـده ایـن نـوع ملـخ محبوبیـت زیـادی دارد و این گونـه دیگر 
یـک آفـت جـدی نیسـت، حتی کشـاورزان مـزارع ذرت نیز بـه خاطر تولیـد غذای 
ایـن حشـرات پـول بهتـری هـم دریافـت می کنند. غـذا؟ آفت؟ بلـه و بلـه. مطمئنا 
50  سـال خـوردن ملـخ بـرای سـالمتی همـگان بهتـر از 50 سـال همنشـینی بـا 

اسـت. آفت کش هـا 
حـدود 80 گونـه ملـخ در سراسـر جهـان مصـرف خوراکـی دارنـد. اگـر چـه میزان 
ملخ هـا، از  بسـیاری  امـا  اسـت  متفـاوت  مختلـف  گونه هـای  در  مغـذی   مـواد 

)در وزن خشـک( حـدود 60 درصـد پروتیین، 13  درصد چربی دارنـد که این میزان 
هم راسـتای گاوهـا و سوسک هاسـت و منبـع فوق العاده ای برای تغذیه بشـر اسـت. 
حشـرات منبـع غذایـیً غریبًی برای بسـیاری بـه حسـاب می آیند امـا تاریخچه ای 

طوالنـی درباره خـوردن ملخ ها در سراسـر جهان وجـود دارد.
میلیون هـا ملـخ در فصل هایـی مشـخص بـا سـطح دریاچـه نمـک یوتـا برخـورد 
می کردنـد. آن هـا در آب شـور دریاچـه نمکـی و در آفتـاب خشـک و آب آن هـا را 
ماننـد رسـتورانی مجلل به سـاحل مـی آورد. مطالعـات قومی تاریخـی و جغرافیایی 
اخیـر نشـان می دهـد در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم ملخ هـا و 
جیرجیرک هـا بخشـی از رژیـم غذایـی برخـی از افـراد بومـی آن منطقـه بوده انـد.

دوبـاره ایـن سـوال مطرح می شـود کـه بهتریـن روش بـرای پـرورش و نگهداری 
ایـن غذاهـای بـادآورده کـه یکی از مشـکالت بشـر یکجانشـین در 10 هزار  سـال 
شـیرین کردن،  نمک زنـی،  تخمیـر،  از  طوالنـی  تاریخـی  چیسـت؟  بـوده،  اخیـر 
فریزکـردن، خشـک کردن، وکیوم کـردن و اخیـرا بهسـازی ژنتیکـی محصـوالت 
تـازه، بـرای نگهـداری بیشـتر وجـود دارد. فکـر می کنـم کـه بایـد نگاهمـان بـه 
حشـرات به عنـوان غـذا جدی تر شـود تـا بتوانیم مانند گنـدم، نان هـا و محصوالت 
خشـک و تـازه، مشـکالت انبـار و نگهـداری از حشـرات را هـم حـل کنیـم. در 
آمریـکای پیـش از هجـوم اروپایی ها، برخـی از قبایل بومی از ایـده مبتکرانهً کیک 

میـوه بیابانـًی اسـتفاده می کردنـد.
آن هـا حشـرات، میـوه درخـت کاج و توت هـا را بـا هـم ترکیـب می کردنـد و بـه 
شـکل خمیـری درمی آورنـد و آن را زیـر نـور خورشـید خشـک می کردنـد. قبیلـه 
 هانی لیـک پایـوت از ملـخ و جیرجیرک خشـک سـوپ درسـت می کردنـد. ژاپنی ها 
از زنبورهای سـرخ ، ترشـی و نوشـیدنی درسـت می کننـد. اروپایی هـا و آمریکایی ها 
هـم در تهیـه نوشـیدنی بـا کمـک زنبورهـای عسـل تجربیاتـی دارنـد. فهرسـت 

روش هـای نگهـداری از حشـرات مطمئنـا بسـیار طوالنی اسـت.
در مکزیـک، برخـی از گونه هـای ملـخ آفتـی جـدی بـرای ذرت، حبوبـات، یونجه، 
کـدو و باقـال بـه شـمار می رونـد. از دهـه 1980 تاکنـون کشـاورزان با اسـتفاده از 
آفت کش هـای ارگانوفسـفات تـالش کرده انـد ایـن آفـات را کنتـرل کنند )بیشـتر 
پاراتیون و ماالتیون که هر دو تا نسـبتا برای انسـان غیرسـمی هسـتند(. عالوه بر 
ایـن ملخ هـا در سـنت 500  سـال پیِش آزتک هـا منبع غذایـی بودند، حتـی امروزه 
هـم در بیـن مـاه مـی  و سـپتامبر، کشـاورزان اهـل سـانتا ماریـا زاکاتِپِـک پیش از 
غـروب وارد مزرعـه می شـوند، آن هـا می تواننـد هفتـه ای 50 تـا 70 کیلوگرم ملخ 
بگیرنـد کـه سـاالنه 75 تـا 100 تن می شـود. فروش ایـن ملخ ها برای هـر خانواده 

سـاالنه 3 هـزار دالر درآمـد دارد کـه بخـش عمـده ای از درآمد این افراد اسـت.
سـازمان خـوار و بـار و کشـاورزی ملـل متحـد )فائـو(، سـال 2013 در گزارشـی 
بـه بیـش از 2 میلیـارد انسـان درسرتاسـر جهـان اشـاره کـرده کـه درحـال حاضر 
از حشـرات بـه عنـوان مکمـل غذایـی خـود اسـتفاده مـی کننـد. در ایـن گـزارش 
آمـده اسـت که سوسـک هـا، زنبورهـا و دیگر انواع حشـرات بـه عنوان غـذا مورد 
اسـتفاده انسـان هـا قـرار دارند و پـرورش حشـرات یکـی از متعدد راه هـای ایجاد 
امنیـت غذایـی در جهـان اسـت. براسـاس این گـزارش، حشـرات همه جـا حضور 

دارنـد و بـه سـرعت تولیـد مثـل مـی کنند، رشـد و انطبـاق پذیـری باالیـی دارند 
و میـزان آلودگـی کـه بـرای محیـط زیسـت ایجـاد می کننـد نامحسـوس اسـت. 
همچنیـن بـر اسـاس ایـن گـزارش حشـرات در تبدیـل خـوراک بـه غـذای قابـل 
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مصـرف بسـیار مقـرون بـه صرفـه هسـتند، بـرای مثـال جیرجیـرک ها نسـبت به 
گاو بـرای تولیـد میـزان یکسـانی پروتئیـن بـه 12 برابر غـذای کمتری نیـاز دارند. 
در گـزارش سـازمان ملـل پیشـنهاد شـده کـه رسـتوران هـا حشـرات را بـه منوی 

غذایـی خـود اضافـه کنند.
 

تاریخچه حشره خواری در ایران
دربـاره تاریخچـه حشـره خـواری در ایـران اطالعـات کمی در دسـت اسـت. اما با 
ایـن وجـود موارد از حشـره خواری در ایران مشـاهده شـده اسـت. در سـال 1322 
خورشـیدی در خـالل جنـگ جهانـی دوم در سـیرجان بـه علـت قحطی، مـردم از 
ملخ هـای برشـته بـرای تغذیـه اسـتفاده می کردند. سـعدی در دیوان خود با اشـاره 

بـه ایـن موضوع مـی گوید:
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ ملخ بوستان خورد و مردم ملخ

حشـره ای از خانـواده Cicadidae کـه در گویش محلی مردم کرمـان چنزو نامیده 
مـی شـود سالهاسـت مـورد تغذیـه اهالـی قـرار گرفته اسـت. زنجـره در خراسـان 
جنوبـی در شهرسـتان قائـن و ملـخ در اسـتان های خراسـان )سـبزوار و نیشـابور(، 
کرمـان )سـیرجان( و فـارس بـه ویـژه در شهرسـتان های گـراش و اوز به صورت 

آب پـز یـا سـرخ شـده مصـرف می گردد. 
 

ارزش غذایی حشرات
بـر اسـاس یافته هـای اخیـر ارزش غذایـی 8 گونه از حشـرات که به طـور معمول 
در هنـد و چیـن مصـرف می شـود بـه عنـوان ارزانترین منبـع پروتئیـن حیوانی در 
منطقـه شـناخته مـی شـود و مصـرف آن بـه دلیـل جمعیـت بـاال و ناتوانـی افـراد 
زیـادی بـه خریـد پروتئیـن ماهـی و گوشـت ترویج می شـود. رامـوز- ایلـوردی و 
پینـو 1990 انـرژی ذخیـره شـده در 94 گونـه از حشـره را بررسـی کردنـد. آن هـا 
متوجـه شـدندکه کالـری موجـود در ایـن 94 گونـه 50% بیـش از سـویا، %87 
بیـش از ذرت، 63% بیـش از گوشـت و 70% بیـش از ماهـی، عـدس و لوبیـا 
می باشـد. دی فلویـارت در سـال 2002 نشـان داد کـه میـزان پروتیئـن و اسـید 
چـرب گونه هـای متفـاوت حشـرات از منابـع قدیمـی پروتئیـن ماننـد گوشـت و 
برخـی دانه هـا باالتـر اسـت. درصـد اسـید چـرب و پروتئیـن حشـرات در مرحلـه 
Co�  نابالغ و حشـره کامل متفاوت اسـت. اغلب مراحل الروی حشـراتی از راسـته
leoptera و Lepidoptera میزان اسـید چرب بیشـتری در مقایسـه با راسـته های 

دارند. دیگـر 
 

میزان پروتئین و آهن موجود در گوشت در مقایسه با الرو Silkmoth و ملخ

شـایان ذکر اسـت کـه برای تولیـد مارکروپروتئین ها، 10 بار بیشـتر از حشـرات به 
ازای هـر کیلوگـرم پرتئین تولید شـده غـذا مصرف مـی کنند. بنابرایـن حتی تولید 
حشـرات بـه عنـوان منبع غذایی برای اکوسیسـتم نسـبت به تولیـد مارکروحیوانات 

است. مفیدتر 
میزان ویتامین های موجود در ماهی و مرغ در مقایسه با برخی از حشرات

 

ارزش تغذیه ای حشرات برای مصرف دام، طیور و آبزیان
تقاضاي باال و همچنیــن قیمت هاي باال براي پــودر ماهي و سـویا در سـال هاي 
اخیـر، همـراه بـا افزایـش صنعت آبزي پـروري، باعـث توسـعه تحقیقـات با هدف 
افزایـش پروتئیـن حشـرات به منظور پرورش مرغ و ماهي شـده اسـت. محصوالت 
خوراکـي مبتنـي بـر حشـرات مي توانـد یـک بـازار مشـابه با پـودر ماهي و سـویا، 
کـه در حـال حاضـر از اجـزاي اصلـي در فرمـول خـوراک آبزیـان و دام هسـتند 
داشـته باشـند. شـواهد موجـود نشـان مي دهد که خـوراک مبتني بر حشـرات قابل 
مقایسـه بـا پـودر ماهـي و سـویا اسـت. در حـال حاضـر، حشـرات زنده و مـرده به 
عنـوان غـذا عمدتـًا بـه عنوان خـوراک بـراي حیوانات خانگـي و در بـاغ وحش ها 
مصـرف مي شـوند )Huis Van et al., 2013(. مطالعـات نشـان داده اند که شـفیره 
کرم ابریشم به عنوان فــرآورده جانبــي تولیــد نخ ابریشــم مي توانـد جایگـزین 
کامـل وعــده ماهـي در رژیــم غذایــي مـرغ تخم گــذار )تولیدات تخـم مرغ( و 
مکمـل رژیـم غذایـي مـرغ تـا میـزان 50 درصـد شـود. ملخ هـا و جیرجیرک هـا 
 Balezi and( نیـز مي تواننـد جایگزیـن کامـل وعده هـاي ماهـي و سـویا باشـند
کنگـو،  دموکراتیـک  جمهـوري  جنوبـي،  کیـووي  در   .)Mushambanyi 2002

احتمـال جایگزیني وعده غذایي گوشـت بسـیار گـران که 20درصـد حجم خوراک 
در مرغـداري را تشـکیل مي دهـد، بـا آرد حاصـل از سوسـک ها و موریانه ها مورد 
بررسـي قـرار گرفـت. مطالعات نشــان داد کــه آرد حشــرات مي توانــد از نظــر 
پروتئینــي جایگــزین مناسبـي در جیــره خوراک طیــور باشد. در آزمایشي دیگر 
الرو سوسـک زرد آرد کـه در محیـط کـم مغـذي با محصـوالت زائد پـرورش داده 
شـده بودنـد بـه عنـوان غـذا بـه جیـره غذایـي مرغ هـاي گوشـتي اضافـه شـدند. 
ایـن الروهـا قـادر بودنـد که محیـط ضعیف غذایـي با محصـوالت زائـد را به یک 
رژیـم غذایـي پـر پروتئیـن تبدیـل کنندکه یـک منبع پروتئیني مناسـب بـه عنوان 

جایگزیـن سـویا در خـوراک طیور مي باشـد.
 

قوانین و مقررات در رابطه با تولید و مصرف حشرات خوراکی
اسـتانداردهاي بین المللـي بـه عنـوان مبنـاي سـودمند بـراي ایجـاد مقـررات قانونـي 
کشـورها جهـت تأمیـن غـذا و تغذیـه بـه کار مي رونـد. هـم راسـتایي قانون گـذاري و 
اسـتانداردهاي بین المللـي بـه خصـوص معیارهـاي کدکـس تبعیـت از قواعـد و اصول 
تجـارت را آسـان سـاخته و تجـارت غـذا و محصـوالت غذایـي را ممکـن مي گردانـد. 
اسـتاندارد مـواد غذایـي بـه عنوان اسـتاندارد مرجـع بین المللـي براي مصرف حشـرات 
بـه عنـوان غـذا مرجعي بـراي قوانین داخلـي از نظر کیفـي و امنیتي به شـمار مي رود. 
گرچـه ایـن دسـتورالعمل کدکس حاوي اسـتانداردهاي ویـژه اي در مورد حشـرات تازه 
یـا فرآوري شـده به عنــوان غــذا نیسـت، ولــي حشــرات در ایـن استـانــداردها به 
عنــوان ناخالصــي در مواد غذایـي وارد مي شونــد )WUR/FAO, 2012(. اخیراً در پي 
فشـارهاي شـدید توسـط بخش تولیدکننـدگان مواد غذایـي، طرح هـا و ابتکاراتي براي 
ایجـاد محیـط مسـاعد جهت توسـعه مقـررات و اسـتانداردها در مورد مصرف حشـرات 
بـراي تغذیـه آبزیـان و تاحـد کمتـر بـه عنـوان غذاي انسـان مطرح شـده اسـت. براي 
مثـال، در سـطح اروپـا معیـار کیفیـت و امنیـت خوراکـي حشـرات در دسـت بررسـي و 
تجدیـد نظـر اسـت. تولیـد و مصـرف حشـرات بایـد از نظـر تأثیـر آن هـا بـر سـالمت 
و تنـوع زیسـتي و مخاطـرات زیسـت محیطـي بالقـوه مربـوط بـه تولیـد و رهاسـازي 
حشـرات از جملـه گونه هـاي غیربومـي در زمینـه تولیـد مورد تحلیـل قرار گیـرد. الزام 
اسـت در ارزیابـي خطـرات و مالحظـات و معیارهاي محصورسـازي شـیوع به خصوص 
بیماري هـاي زیـان آور بـراي سـالمتی انسـان و حیـوان و گیاهـان مد نظر قـرار گیرد. 
بـا همـه تفاسـیر بیـان شـده بـه نظـر می رسـد کـه می تـوان از تهدیـد ایجاد شـده به 
عنـوان فرصتـی بـرای سـرمایه گـذاری و ایجـاد درآمد اسـتفاده کـرد. چرا که همیشـه 
در بحـث مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـی چالش هایـی وجـود دارد بـه طوری 
کـه حشـره ای کـه در جایـی به عنـوان آفتی محسـوب می شـود کـه حتمًا بایـد با آن 

مبـارزه کـرد؛ در جـای دیگـر غذایـی لذیـذ تلقـی می شـود که بایـد آن را مـزه کرد!
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نگار دانش نیا 
کارشناس ارشد گیاه پزشکی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه

مقدمه
قـارچ هـا از دیربـاز بـه لحـاظ خـواص دارویـی در کشـورهاي شـرق آسـیا مـورد 
توجـه بـوده انـد. یکـی از قارچ هایـی کـه بـه لحـاظ دارا بـودن خـواص درمانـی 
متعـدد شـناخته شـده اسـت قـارچ گانودرمـا Ganoderma lucidum می باشـد. 
ژاپنـی هـا معتقدنـد که سـوش قرمز رنـگ این قـارچ داراي خواص درمانی اسـت، 
امـا چینـی هـا معتقدنـد کـه سـوش سـیاه رنـگ داراي خـواص درمانی بـه مراتب 
بیشـتر از سـوش قرمـز رنـگ اسـت. امـروزه از ایـن قـارچ بـراي درمان سـردرد و 
ضعـف اعصـاب، بـی خوابـی، سـرگیجه، هپاتیت، کاهش کلسـترول و فشـار خون، 
مشـکالت قلبـی و عروقـی، دیابت، مسـمومیت ناشـی از مصرف قارچ هاي سـمی 

و سـرطان اسـتفاده مـی کنند.

خصوصیت عمومی قارچ
قـارچ گانودرمـا یـا قـارچ ری شـی بـا نـام علمـی Ganoderma lucidum قارچـی 
یک سـاله از تیـره تابان پوسـتان )Ganodermataceae( اسـت. ایـن گونـه، داراي 
بازیدیـوکارپ لوبیایـی شـکل بـا پایـه اي معمـواًل بـه صـورت جانبـی، مـی باشـد 
سـطح فوقانـی بازیدیـوکارپ دایـره هـاي متحدالمرکـزي دارد و بـه رنـگ هـاي 
قهـوه اي نارنجـی، قرمـز، بنفـش، سـیاه - قهـوه اي بـا حاشـیه اي سـفید یـا زرد 
تـا قهـوه اي قرمـز دیـده مـی شـود. سـطح زیریـن بازیدیـوکارپ داراي 4 تـا 5 
منفـذ گـرد در هـر میلـی متر اسـت. پایـه 3 سـانتی متر، صـاف و بـراق و به رنگ 
قهـوه اي - قرمـز تیـره دیـده می شـود. ایـن گونـه معمـواًل در پـاي درختـان یـا 
حفره هـاي پاییـن آن هـا می روید و بـه دو صورت سـاپروفیت یا پارازیـت گیاهان 

یافـت می شـود.

پراکندگی جغرافیایی در جهان و ایران
گونـه G. lucidum از مناطـق مختلف دنیا چون فرانسـه انگلیـس، کانادا، آمریکاي 
شـمالی، تایـوان، چیـن، کـره و ژاپن گزارش شـده اسـت. تاکنون چند گونـه از این 
از   G.Manoutchehrii،G.lucidum،G.austral،G.applanatum شـامل  جنـس 

ایران گزارش شـده اسـت.
از  گـزارش  سـال هاي  بـه  مربـوط  ایـران   Ganoderma گونـه  قدیمی تریـن 
گونه هـاي 1348تـا 1350 مـی شـود. بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی کشـور و وجود 
اقلیـم هـاي معتـدل مرطـوب تـا گـرم و خشـک، پراکندگـی ایـن گونـه هـا در 
ایـران متفـاوت اسـت. در نـواح ی معتـدل و مرطـوب حاشـیه دریـاي خـزر وجـود 
گونه هایـی از ایـن جنـس امري طبیعی اسـت. ایـن گونه از مناطقی چـون تنکابن، 
گیـالن، گرگان،جنـگل هاي مازندران، رامسـر و به صورت سـاپروفیت یـا پارازیت، 
 Diospyros خرمالـو ،Buxus hyrcana Pojark گیاهانـی چـون شمشـاد جنگلـی
sp.، ممـرز Carpinus betalus، کلهـو Diospyros lotus و... بـه نـدرت بـر روي 

بازدانـگان گزارش شـده اسـت.

روش کاشت قارچ گانودرما:
بـرای کاشـت قـارچ گانودرمـا ابتـدا کیسـه هایی پـر از کاه بهداشـتی و تمیـز تهیه 
مـی کننـد تـا از بیمـاری هـا و نفـوذ ترکیبـات سـمی جلوگیـری بـه عمـل آیـد. 
بـه جـای اسـتفاده از کاه بـرای کاشـت قـارچ مـی تـوان درون کیسـه هـا کـه از 
جنـس پلـی پروپیلـن از خـاک اره و سـبوس گندم اسـتفاده کرد. عالوه بر سـبوس 

گندم،کلسـیم فسـفات و کلسـیم کربنـات هـم بـه آن افـزوده می شـود. 
بعـد از ریختـن ترکیبـات الزم بـه درون کیسـه هـا دهانـه آن هـا را با نـخ محکم 
بسـته شـود. برای اسـتریل و بهداشـتی کردن کیسـه ها آن ها را حدود 2 سـاعت 

در فشـار 22 اتمسـفر در اتـوکالو قرار مـی دهند. 
بعـد از آن کـه کیسـه هـا اسـتریل و خنـک شـد، بـذر قـارچ اسـتاندارد را روی 
کیسـه ها مـی ریزنـد. کیسـه های کمپوسـت آمـاده شـده در قفسـه هابـا رعایـت 

فاصلـه مناسـب چیـده می شـوند. 
محـل نگهـداری کیسـه هـا بایـد تاریک و در دمـای 24 الی 26 سـانتی گـراد و با 
دی اکسـید کربـن بـاال باشـد )البتـه این گونه بـر خالف سـایر قارچ ها بـه نور نیز 

احتیـاج دارد و بـه خاک پوششـی نیـاز ندارد(. 
بعـد از گذشـت دو مـاه میلیـون هـا قـارچ در هـر کیسـه بـه وجـود می آیـد. وقتی 
ایـن اتفـاق صـورت گرفت، قسـمت بـاالی کیسـه بریده می شـود تـا نتیجه دهی 

بهتـری صـورت بگیرد. 
وقتـی کاله قـارچ زرد رنـگ تشـکیل شـد، بایـد دما و رطوبـت کاهش یابـد. وقتی 
قـارچ هـا بـه ثمـر می رسـند رنـگ آن ها بـه قهـوه ای و قرمـز تبدیل می شـود. 
بعـد از آن کـه قـارچ هـا را برداشـت کردیـم. بـرای رشـد مجـدد آن هـا وضعیـت 
محـل نگهـداری را بـه حالـت اولیـه بـر مـی گردانیـم. رشـد قـارچ گانودرمـا کند 
صـورت مـی گیـرد. زمان رشـد تـا برداشـت قـارچ گانودرما حـدودا 4 مـاه به طول 
می انجامـد. ایـن نـوع قـارچ ها بعد از برداشـت خشـک می شـوند و مورد اسـتفاده 

می گیرد. قـرار 

استفاده از قارچ گانودرما
از قـارچ گانودرمـا بـرای طب سـنتی و برای تولیـد قهوه، چای، شـکالت داغ، چای 

سـبز و محصوالت بهداشـتی مانند صابون اسـتفاده می شـود.

خواص قارچ گانودرما
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در بخـش سـوم در رابطـه بـا ازدواج موفـق و نظریه هـای مختلـف بـا تصویـر سـازی ذهنـی 
در انتخـاب همسـر مطالبـی بیـان شـد و در ایـن بخـش 8 ویژگی شـخصیتی همسـر خوب را 

بیـان مـی کنیم.
هشـت ویژگـی بنیـادی را کـه بایـد در شـخصیت همسـر خـود بـه دنبالـش باشـید بـه عنوان 
ویژگی هـای اصلـی و اساسـی کـه واحدهـای سـاختمانی یـک شـخصیت و منـش خـوب 
محسـوب می شـوند. ویژگی هـای شـخصیتی کـه مـی بایسـت در شـما وهمسـر آینـده تـان 

وجـود داشـته باشـد عبـارت اسـت از: 
1 - خـود بـودن 2 - دوسـت داشـتن خـود 3 - صداقـت 4 - اعتماد به نفس بـاال 5 - پختگی 
و مسـئولیت پذیری 6 - بازبودن روحی و احساسـی 7 - تعهد به رشـد شـخصیتی 8 - نگرش 

مثبت بـه زندگی 
خـود بـودن: در یـک ازدواج خـوب، زن و شـوهر هردو باید خودشـان باشـند. هـردو باید از 
ثبـات احساسـی و عاطفـی برخـوردار باشـند و الزمـه ی این ثبات این اسـت که زن و شـوهر، 
بـه همـان انـدازه کـه بـا یکدیگـر صـادق هسـتند، با خودشـان هـم صادق باشـند. کسـی که 
نیازهـای خـودش را نمـی شناسـد چه طـور می تواند شـریک مناسـبی برای زندگـی پیداکند ؟ 
اگـر کسـی قبـل از شـناختن خـود و نیازهـای خـود ازدواج کنـد، پـس از کشـف هویـت خـود 
دیگـر طـرف مقابـل زندگـی خـود را نمـی پذیـرد، چـون با هویـت او جـور در نمی آید. کسـی 
کـه در مـورد خـودش دچـار تردیـد اسـت نیازهـا و توانایی هـای خـودش را نمی شناسـد و به 
خاطـر وجـود تردیـد نسـبت به خـودش نمی توانـد رابطـه ی صمیمانـه ای با دیگـران )چه به 
عنـوان دوسـت و چـه بـه عنوان همسـر( برقرار کنـد. در نتیجـه در روابط خود با دیگـران دچار 

شکسـت و انـزوا مـی شـود. ایـن افـراد در ازدواج خود موفق نیسـتند.
دوسـت داشـتن خود: وقتـی خودتان را در )حضور دیگران( دوسـت می داریـد، می توانید 
اسـتعدادهایتان را بـدون تـرس یـا محدودیـت بیـان کنیـد و بدرخشـید و دیگران بیشـتر شـما 
را مـی شناسـند و بیشـتر دوسـت مـی دارنـد و این چرخـه ی افزایش عشـق و ابراز خویشـتن 
واقعـی اسـت. وقتی خود را بیشـتر دوسـت بداریـد، می توانید دیگران را بیشـتر دوسـت بدارید.

صداقـت: صداقـت، درسـتی و قابـل اعتماد بـودن، از ضروری تریـن اجزای رابطه ی سـالم 
اسـت. یکـی از مخـرب تریـن راه هایـی که زوج ها مـی توانند عشـق، شـور و صمیمیت رابطه 

ی خـود را از بیـن ببرنـد، بازگو نکردن حقیقت اسـت.
یـک همسـر صادق کسـی اسـت که بـا خودش صـادق باشـد و اعمـال و گفتارش بـا یکدیگر 
همخوانـی داشـته باشـد. کسـی اسـت کـه بـا دیگـران صادق باشـد. کسـی اسـت که با شـما 
صـادق باشـد. هنگامـی کـه همسـرتان به طور دائم و همیشـگی با شـما صادق اسـت، به طور 

طبیعـی بـه او اعتمـاد خواهید کرد.
اعتمـاد بـه نفـس بـاال: کسـی کـه اعتمـاد بـه نفسـش پایین اسـت عشـق مـی ورزد تا 
احسـاس خوبـی بـه خـودش داشـته باشـد، امـا کسـی کـه اعتمـاد به نفسـش باالسـت، چون 
احسـاس خوبـی نسـبت بـه خـودش دارد، عشـق مـی ورزد. در انتخـاب همسـر باید بـه دنبال 

کسـی باشـید کـه از آنچـه هسـت و آنچـه خواهـد شـد راضی باشـد.
نشانه های اعتماد به نفس در همسرتان: 

- همسرتان به آنچه هست افتخار می کند 
- همسرتان به خوبی از خود مراقبت می کند 

- همسرتان به دیگران اجازه نمی دهد با او بد رفتار کنند 
- همسرتان اعتماد به نفس خود را با عمل کردن اثبات می کند 

بـه دنبـال همسـری باشـید کـه بـه جـای فقـط صحبـت کـردن دربـاره ی هدف هایـش در 
زندگـی، در راسـتای اهدافـش اقدامـی نیـز صـورت دهـد.

پختگـی و مسـئولیت پذیـری: بسـیاری از افـراد آمادگـی داشـتن رابطـه ای جـدی را 
ندارند. حتی ممکن اسـت این افراد بسـیار دوسـت داشـتنی باشـند و شـما را نیز خیلی دوسـت 
داشـته باشـند، امـا چنانچـه بـه سـطح قابـل قبولـی از پختگـی و مسـئولیت پذیـری نرسـیده 
باشـند، احسـاس مـی کنیـد بیشـتر یـک بچـه را بـه فرزنـد خواندگـی گرفتـه ایـد تـا این که 

همسـری بـرای خـود یافته باشـید.
نشـانه های آمادگـی بـرای ازدواج: • همسـرتان مـی توانـد از خـود بـه خوبی مراقبـت کند • 
همسـرتان مسـئولیت پذیـر اسـت • همسـرتان واجـد حـس احترام اسـت • مسـئولیت پذیری 

این نیسـت که بگویید مسـئولیت پذیر هسـتم، بلکه مسـئوالنه )عمل کردن( اسـت. مسـئولیت 
پذیـری یـک مفهوم نیسـت بلکـه یک عمل اسـت.

بـاز بـودن روحـی و احساسـی: بازبـودن روحـی و احساسـی یک سـخاوت احساسـی 
اسـت.یعنی همسـری پیدا کنید که در رابطه عشـقی با شـما سـخاوتمند باشـد و این سـخاوت 
احساسـی بـه ایـن معناسـت کـه آزادنـه، بـه وفور و بـدون هیـچ محدودیتی عشـق خـود را به 
شـما ببخشـد. اگـر همسـر شـما از نظـر روحـی و احساسـی سـخاوتمند نباشـد، در عمل شـما 
را وادار میکنـد از او گدایـی عشـق کنیـد بـه طـوری کـه مجبور باشـید احساسـات او را به زور 
بیـرون بکشـید. و ایـن افراد هرگـز نیاموخته انـد که چگونه دوسـت بدارند. باز بودن احساسـی 
همسـرتان، بـه شـما امکان مـی دهد به درونیات او دسترسـی داشـته باشـید. باز بـودن روحی 

وا حساسـی فـرد کلیـد قلـب او را به شـما مـی دهد.
تعهـد بـه رشـد شـخصیتی: چنانچـه بتوانیـد کسـی را بیابیـد کـه به رشـد شـخصیتی 
متعهـد و پایبنـد باشـد، ازهمان ابتدا بسـیاری از مشـکالتی را کـه عده ی کثیـری از زوج ها با 

آن روبـرو هسـتند، نخواهید داشـت.
تعهـد بـه رشـد شـخصی بـه ایـن معنـا اسـت کـه: • همسـر آینـده تـان متعهـد می شـود تا 
حـد ممکـن بـرای ایـن که همسـری بهتـری باشـد، بیاموزد • همسـر آینـده تان مایل اسـت 
بـه اشـکال مختلـف )سـینما، کتـاب، نـوار، مشـاوره و...( کمـک و راهنمایـی دریافـت کنـد • 
همسـر آینـده تـان از نقـاط ضعـف و قـوت خود آگاه اسـت • همسـر آینده تان در جهت رشـد 

شـخصیتی خـود، هدف هایـی دارد.
نگـرش مثبـت بـه زندگی: متاسـفانه ما در بیشـتر مـوارد بـدون آگاهی از نـوع نگرش 

همسـر آینـده مـان نسـبت به دنیا، عاشـق می شـویم.
آدم های منفی با آدم های مثبت بسیار متفاوت است.

آدم های منفی: 
- بیشتر روی مشکالت تمرکز می کنند و در مقابل راه حل، مقاومت می ورزند.

- همواره چیزی برای شکایت کردن پیدا می کنند.
- نسبت به آینده بدبین و بدگمان هستند.

- به سادگی به کسی اعتماد نمی کنند.
در حالی که آدم های مثبت:

- همیشه روی پیدا کردن راه حل تمرکز می کنند.
- موانع را به فرصت ها و سختی ها را به درس هایی سازنده مبدل می کنند.

- خوش بین هستند و باور دارند اوضاع را همیشه می توان بهتر کرد.
- به توانایی های خود در بهبود اوضاع و شرایط اعتماد دارند.

- به واسطه ی آگاهی و بینش، تغییراتی مثبت در شخصیت خود به وجود می آورند 
بـه طـور طبیعـی آدم های منفی، روابطـی منفی و آدم هـای مثبت، روابطی مثبت مـی آفرینند. 
عشـق یـک نیـروی مثبـت اسـت و در فضای مثبت رشـد مـی کنـد و درفضای منفـی پژمرده 
خواهـد شـد بـه همیـن دلیـل بایـد دقـت کنیم کـه بـا کسـی ازداوج کنیم کـه نگرشـی مثبت 

به زندگی داشـته باشـد.
ادامه دارد

نخست از خانواده آغاز کن
ً بخش چهارم ً

نرجس سبحانیان 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان برسانید؛
مهم نیست که چقدر سخت گذشت،

فردا فرصتی تازه است برای بهتر کردن آن.
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گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل

به منظور امن سـازی زیرسـاخت های سـایبری، بـا هدف کاهـش تاثیر حمالت 
محتمـل و ارتقـای امنیت و افزایش تاب آوری زیرسـاخت ها، گام اول شناسـایی 

و اجـرای اقدامـات اضطـراری در حداقل زمان ممکن می باشـد.
بدیهـی اسـت جهـت تکمیـل فرآینـد امن سـازی در ادامـه اقدامـات اضطراری، 

اقدامـات میـان مـدت و بلنـد مدت نیـز می بایسـت صـورت پذیرد. 
تمرکز این سند بر روی اقدامات اضطراری است.

الف. گام های اساسی جهت امن سازی اضطراری زیرساخت ها 
گام اول: شناسایی، ارزش گذاری و اولویت بندی دارایی ها:

1- شناسـائی دارائی ها،مراکز، شـبکه ها و زیرسـاخت های سـایبری و وابسـته 
به سـایبر در شـبکه 

 2- تعییـن سـطح اهمیـت دارایی هـا، مراکـز، شـبکه هـا و زیرسـاخت های 
سـایبری و وابسـته بـه سـایبر بـه سـطوح ویـژه، حیاتی، حسـاس، مهـم و فاقد 

بندی طبقـه 
گام دوم: اسـتخراج آسـیب پذیری هـای معطوف بـه دارایی ها بر اسـاس اصل 

جذابیت هدف برای دشـمن 
1- شناسـائی آسـیب پذیری های سـایبری مراکز، شـبکه ها و زیر سـاخت های 

سـایبری و وابسـته به سایبر 
 • از طریق آزمون نفوذ پذیری 

 • از طریق خبرگی
گام سوم: پیامدسنجی مخاطرات 

تعیین مخاطرات سایبری در صورت اعمال تهدیدات بر آسیب پذیری ها
گام چهارم: اجرای امن سازی اضطراری زیرساخت های سایبری 

اقدامات امن سازی اضطراری 
زیرساخت های سایبری

1- اجـرای امـن سـازی اضطـراری شـبکه هـا و زیرسـاخت های سـایبری و 
وابسـته بـه سـایبر توسـط تیـم امنیـت سـایبری مطابـق با معمـاری دفـاع در 

عمـق در بخش هـای زیـر: 
 • امن سازی اضطراری سیستم عامل 
 • امن سازی اضطراری دیتا و محتوا 

 • امن سازی اضطراری سرویس و خدمات 
 • امن سازی اضطراری کاربر نهایی 

 • امن سازی اضطراری شبکه 
 • امن سازی اضطراری لبه شبکه 

 • امن سازی اضطراری زیرساخت ارتباطاتی 
 • امن سازی اضطراری مراکز داده

 
گام پنجم: سنجش میزان آمادگی در مواجهه با شرایط اضطراری 

1- برگـزاری تمریـن و رزمایش هـای سـایبری بـا همـکاری و هماهنگـی بـا 
مراجـع مربوطـه در کشـور به منظور سـنجش میـزان آمادگی زیرسـاخت برای 

مواجهـه بـا رخدادهـا و حمالت سـایبری-

طرح مهتاب 
طراحـی و سـاخت چراغ هـای کوچـک کـه در کنـار جاده هـا قرار داده می شـد 
و مجهـز بـه سنسـورهایی بـود کـه با نزدیک شـدن کامیـون ها و لرزش ناشـی 
از حرکـت آن هـا روشـن می شـد و حریـم جاده را نشـان می داد و پـس از عبور 

کامیـون خاموش می شـد. 

طرح سحاب 
سیسـتم تولیـد دود اسـتتار غلیـظ بـرای عبـور سـتون نیروهـای خـودی، ایـن 
طـرح توسـط شـهید مهـدی ساسـانی اجرایی شـد و در عمل بـا محدودیت های 

تکنولوژیـک آن روز منجـر بـه کسـب فنـاوری طراحـی و سـاخت یـک موتـور 
پیشـرفته بـاس جت شـد.

ماکت ها و مواضع فریب
سـاخت ماکـت هـا و مواضـع فریـب بـه منظـور گمـراه کـردن دشـمن و اتالف 
منابـع، مهمـات، وقـت، فکـر، سـالح، جنـگ افزارهـا و غافل گیـری آن هـا و 
تمرکـز نیروهـای خـودی در سـایر محیط های عملیاتـی از بارزتریـن نمونه های 

برجسـته خالقیـت و نـورآوری مهندسـی بـه شـمار مـی رفت. 
ادامه دارد

ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس )7(
برگرفته از نشریه فرهنگی- خبری سنگرسازان بی سنگر



عنوان: 

آفات و بیماری های هندوانه
نویسنده: 

علی گودرزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

مقدمـه / تاریخچـه / خـواص هندوانـه / گیاه شناسـی / ارقـام هندوانه / 
گونه هـای بومـی هندوانـه / تقسـیم بندی گونه هـای هندوانـه / مراحل 
کاشـت / تهیـه زمیـن/ انـواع کاشـت هندوانه / مزایای کشـت نشـایی / 
عمق کاشـت / فاصله کاشـت / آفات / کرم بذر خوار / زیسـت شناسـی 
آفـت / روش هـای کنترل / کنترل زراعی / کاشـت دیر هنـگام / آبیاری 

مناسـب و مطالـب دیگـری کـه در این کتاب می باشـد.

معرفیتالیفاتهمکاران

عقیقهور
حـاج احمـد پورمیدانـی فرزنـد محمدعلـي  متولـد 1339/10/12 شـهر کربـال بـود. خانـواده اش 
کـه اصالتـًا ایرانـی بودنـد بـر اثـر فشـارهای رژیـم بعـث عـراق در سـال 1353 از عـراق اخراج 
می شـوند. ابتـدا در کرمانشـاه و سـپس در قـم سـاکن می شـوند. احمـد کـه شـالق ظلم هـای 
صـدام بـه شـیعیان را بهتـر از هر کسـی تحمل کـرده بود، جـزو اولین نفراتی اسـت کـه خود را 
بـه میدان هـای نبـرد حـق علیه باطل می رسـاند. دسـت تقدیـر وعالقمنـدی احمد به جلسـات 
قـرآن کـه شـب هـا در مقـر جهـاد فارس توسـط آقـای جزایـری برگزار مـی شـد، وی را که در 
همسـایگی مقـر جهـاد فـارس فعالیـت داشـت، بـه جهـاد فـارس کشـاند. او در اول اردیبهشـت 
1360 بـه عنـوان  صافـکار وارد بـه مهندسـی رزمـی جهاد فـارس در آبـادان گردید. ولـی نبوغ و 
شـجاعتش باعـث می شـود تـا در کم تریـن زمـان ممکـن، کار با دسـتگاه های مهندسـی را فرا 

بگیـرد و جـزء مسـئولین محـور و فرماندهـان مهندسـی به شـمار آید. 
حـاج احمـد از هـر کاری بـرای کمـک بـه جبهـه ها فـرو گذار نمـی کـرد. تدبیرش کارسـاز بود 
و نظراتـش صائـب و اراده اش خلـل ناپذیـر. خسـتگی شـرمنده تالش های شـبانه روزی او بود.
حرفـش بـرای بچه هـای جهـاد فـارس دومـی نداشـت. زهـد و عبادتش هـم زبانـزد، و ایثارش 
شـهره بود.بـه تمـام معنی یگ جهادگر بود. سـرانجام این انسـان مخلـص در روز 1363/12/22 
درحالـی کـه 24سـال از عمربـا برکتـش مـی گذشـت در عملیات بدر بـه وصال خویش رسـید و 

در منطقـه هـور العظیـم روح بزرگـش پرکشـید و بدن پاکـش در آنجا ماندگار شـد. 
سـید محمـود موسـوی هـم رزم شـهید خصوصیات ایشـان را ایـن گونه تشـریح می کنـد: حاج 
احمـد پورمیدانـی از روحیـه ی خوبـی برخـوردار بـود. چهره ی بشـاش و خندانی داشـت. سـعی 
می کـرد همیشـه بـا وضـو باشـد. بـا نیروهای تحـت امرش بسـیار خوش برخـورد بـود و ارزش 
زیـادی بـرای آن هـا قائـل بـود. در هنـگام نماز بـا خضـوع و تواضع بـود و اهمیت زیـادی برای 
نمـاز اول وقـت قائـل بـود. در خـورد و خـوراک کم توقع بود. سـعی می کـرد از اوضـاع مملکت 
بـا خبـر باشـد. رادیـو کوچکـی داشـت کـه موقـع اخبـار در کنـاری می نشـت و به اخبـار گوش 

می داد.
 سـید مهـدی عاشـوری خاطـره روز شـهادت حاج احمـد را این گونه بیـان می کنـد: در عملیات 
بـدر قـرار بـود مـن و حمدالـه اینالـو و حـاج خلیـل پرویزی برای شناسـائی بـه جلو برویـم. حاج 
احمـد اصـرار زیـادی داشـت کـه او هم در این جمع باشـد، ولی حـاج خلیل که احمد را جانشـین 
خـودش مـی دانسـت رضایـت به آمدنـش نمـی داد. از حاج احمـد اصـرار و از حاج خلیـل انکار. 
باالخـره پـس از اصرارهـای زیـاد، خلیل را قسـم داد – قسـم حضـرت زهرا )س( با قسـم احمد، 
خلیـل دو دل شـد و کوتـاه آمـد. همین که احمد دیـد خلیل کوتـاه آمده، سـریعًا وصیت نامه اش 
را پشـت بـرگ برشـور راهنمـای اسـتفاده از ماسـک های شـیمیائی نوشـت. موقع حرکـت، حاج 
خلیـل بـه مـن گفت شـما همیـن جاه بمانیـد و هوای بیسـیم را داشـته باشـید. من هـم تمکین 
کـردم. آن سـه نفـر بـا قایق شـهید علیرضـا )فـرزاد( خسـروی حرکت کردند. بنا شـد کـه فرزاد 
بعـد از انکـه آن هـا را کـه در مقصـد پیـاده کـرد بـه میانـه راه برگـردد تـا بتوانـد پیـام هـا را با 
بی سـیم رلـه کنـد، چون مسـافت زیـاد بود و امـکان ارتباط مسـتقیم بی سـیمی وجود نداشـت. 
 حضـور دیگـر تیم هـای اعزامـی و تـردد زیـاد قایق هـا منطقه را شـلوغ کـرده بود. دشـمن که 
متوجـه شـده بـود، منطقـه را به آتش بسـته بود. شـدت آتـش پاتک دشـمن بگونه ای بـوده که 
فرمانـده خـط دسـتور عقـب نشـینی می دهـد و می گویـد: هـر کـس مـی توانـد بـا آر پـی جی 
کار کنـد بمانـد و بقیـه بـه عقـب برگردنـد. همان جـا احمـد به خلیـل می گویـد که: مـن کار با 
آرپـی جـی را بلـدم. مـی مانم. شـما برگردیـد. گروهی سـالم وعده ای هـم مجروح برگشـتند و 
تعـدادی هـم اسـیر شـده بودنـد. اما حـاج احمـد در هیچ کـدام از ایـن گروه هـا نبـود و هرگز از 

ایـن ماموریـت پر خطر برنگشـت.
جهادگر شهید حاج احمد پور میدانی در تاریخ 1363/12/22 به شهادت رسید:

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

جهادگر شهید
حاج احمد پورمیدانی

شهادت: 1363/12/22 

بهار آمد
بیا یارا گل افشان کن که ما را نوبهار آمد

برقصیم بر رخ صحرا که دیگر بار بهار آمد
غزل خوانم به پیش بازت اگر بر ما نهی منت

بیا رویت نمایان کن که ما را نوبهار آمد
ز بوی زلف تو جانا غم عالم فنا گشته

مگر از بوی زلف گل خبر آید بهار آمد
ایا ای یار خوش قامت ملک عشق الهه عشق

بنفشه ها رکوع رفتند چو مژده بهار آمد
لب جوی و یاد یار، ز بوی گل نسیمی خوش

بخوان ای هدهد خوشخوان که گلها با بهار آمد
هوای کوی تو دلدار، از این سر در نمی آید

غالم مست بادامم که از پیش گفت بهار آمد 
غزال بادپای عشق، بنازم خیزنازت را

شتاء عمر پایان یافت و دولت با بهار آمد
چو الله ای علی می پوش، ردای عاشقی بر تن

چها نرگس کشید محنت که این زیبا بهار آمد

شاعر: علی گودرزی 



بررسی کارشناسان و محققین اسپانیایی و ایرانی از بیماری زوال مرکبات در شهرستان جهرم

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور در استان فارس

بازدید رئیس و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از شهرستان گراش و فراشبند

دیدار رئیس و مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با رئیس کل دادگستری استان و دادستان شهرستان شیراز



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

تولید حدود 25 میلیون لیتر گالب و عرقیات 
از هزار و 800 هکتار باغ گل محمدی در شهرستان میمند




