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برومندی نماینده مردم  :

براساس سند چشم انداز 
باید به تولید 220 میلیون تن 

محصول برسیم

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشور :

اطالع رسانی در مفاد قراردادهای 
بیمه ای باعث افزایش اعتماد 

بهره برداران می شود

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور:

اختصاص گمرک در استان فارس 
برای صادرات انجیر

پی گیری می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 

افزایش سطح زیر کشت کلزا یک رسالت است

استاندار فارس:

تدوین نقشه راه کشاورزی
راه حل بسیاری از مشکالت است

شاهرخ شجری:

ارزش صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران 

6.5 میلیارد دالر است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

انتظار داریم کشاورزان پیشرو 
حداقل 20 درصد از اراضی خود را 

به کشت کلزا اختصاص دهند
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سرمقاله:

روز جهانی دامپزشکی و روز ملی 
روستا و عشایر گرامی باد 

 14 روز  رسمی کشــور،  تقویــم  در 
مهرمــاه بــه عنــوان روز جهانــی 
روز 15 مهرمــاه  و  »دامپزشــکی« 
ــتا و  ــی »روس ــوان روز مل ــه عن را ب

کرده انــد. نامگــذاری  عشــایر« 
ــت  ــرح اس ــئوال مط ــن س ــال ای ح
کــه چــرا 14 مهرمــاه؟ در ایــران 
باســتان بــه روز 14 هــر »مــاه گــوش روز« می گفتنــد کــه ایــن 
ــته ی  ــوش )فرش ــام گائ ــه ن ــته ای ب ــام فرش ــه از ن ــام برگرفت ن
ــن  ــه همی ــت. ب ــودمند( اس ــوران س ــان و جان ــدار چهارپای نگه
ــاد  ــه ی ــر را ب ــش روز 14 مه ــن تاج بخ ــر حس ــبت دکت مناس
)گــوش روز( کــه در ایــران باســتان روز مبارکــی بــوده پیشــنهاد 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــورد موافق ــه م ــرده بودندک ک
ــه  ــامت جامع ــدی را در س ــی کلی ــکی نقش ــع دامپزش ــه واق ب
ایفــا می نمایــد چــرا کــه بــه عنــوان دانشــی تجربــی و کهــن 
ــات و  ــای حیوان ــگیری بیماری ه ــان و پیش ــناخت، درم ــه ش ب
ــه  ــًا ب ــردازد و صرف ــان و دام می پ ــترک انس ــای مش بیماری ه
معنــای درمــان یــك بیمــاری در دام نیســت، بلکــه ایــن رشــته 
نقــش موثــری در بهداشــت عمومــی و ارتقــای ســامت جامعــه 
دارد و بــا فقــدان دامپزشــکی، بــدون شــك بخشــی از ســامت 

جامعــه بــه خطــر خواهــد افتــاد.
ــه  ــه دام ب ــکی کلم ــازمان دامپزش ــون س ــت در قان ــی اس گفتن
ــات اهلــی، طیــور، ماهــی، زنبــور عســل، کــرم ابریشــم،  حیوان
حیوانــات آزمایشــگاهی و حیوانــات بــاغ وحــش اطــاق 
ــی  ــرل بهداشــتی، بازرســی و اقدامات می شــود و مقصــود از کنت
اســت کــه از لحــاظ پیش گیــری و مبــارزه بــا امــراض دامــی و 
بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و دام الزم و ضروری اســت 
و بدیــن ترتیــب از جملــه وظایــف ســازمان دامپزشــکی، بررســی 
ــوده، راه  ــع آل ــق و مناب ــایی مناط ــی، شناس ــای دام بیماری ه
ســرایت و طــرز انتشــار بیماری هــا، تامیــن بهداشــت دام 
کشــور از طریــق پیش گیــری و مبــارزه بــا بیماری هــای 
ــت  ــا وزارت بهداش ــکاری ب ــه ای دام و هم ــر و قرنطین همه گی
در امــر مبــارزه بــا بیماری هــای مشــترک انســان و دام اســت.

ــد  ــتائیان و عشــایر کشــور در تولی ــش روس ــر نق از ســوی دیگ
ــه  ــرا ک ــت چ ــده اس ــن کنن ــم و تعیی ــور مه ــازندگی کش و س
روســتاییان و عشــایر همــواره در تامیــن غــذا، امنیــت غذایــی، 
ســامت تولیــد مــواد غذایــی و تولیــد فرهنــگ و آداب و ســنن 
پیشــتاز بوده انــد و نیــز بــه عنــواه هنرمنــدان ایــن مــرز و بــوم 
از ســالیان متمــادی بزرگتریــن صنعــت دســتی کشــورکه همانــا 
فــرش می باشــد بــا دســتان پرتــوان مــردان و زنــان روســتایی 
ــر از  ــل و تقدی ــور تجلی ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــه می ش بافت
زحمــات روســتائیان عزیــز و زحمتکــش و عشــایر غیــور، روزی 
را بــه نــام روز روســتائیان و عشــایر نام گــذاری کرده انــد 
ــگ  ــج فرهن ــعه و تروی ــه توس ــن روزی ب ــی چنی ــا معرف ــا ب ت

روســتایی کمــك شــود.
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استاندار فارس در جلسه شورای کشاورزی استان :

تدوین نقشه راه کشاورزی
راه حل بسیاری از مشکالت است 

• منابـع طبيعی جذب اعتبـارات ملی در اجرا طرح هـای آبخيزداری 
را با جديـت دنبال کند

• سخنان رئيس جمهور در سازمان ملل نمايش اقتدار ملت ايران  
بود

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
رفع چالش خشكسالی با کاربرد تكنولوژی نوين

نماینـده مردم شهرسـتان های مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلس 
شـورای اسالمی:

کشاورزی کشور روند توسعه ای دارد

معاون جهاد کشاورزی فارس:
28 هزار هكتار پوشش سايبان در فارس ايجاد می شود

رئیس تحقیقات کشاورزی فارس:
تدوين 17 نقشه راه تحقيقات کشاورزی در فارس

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
توسـعه  برنامـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس 
سـایبان در باغات اسـتان فـارس گفت: 
و  اقلیـم  تغییـر  چالـش  بـه  توجـه  بـا 
پیامدهـای اساسـی تغییـرات اقلیمی در 
کاهـش  جملـه  از  کشـاورزی  بخـش 
کمـی و کیفـی منابـع آب، شـوک های 
گرمایی، سـرمازدگی و یخبندان، طغیان 
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آفـات و افزایـش خسـارت آنهـا، افزایش مصرف آفـت کش ها، افزایـش جمعیت و 
اجبـار بـرای تولیـد محصـوالت مختلـف نیاز بـه تغییر رونـد کشـت از محیط های 

بـاز بـه محیط هـای بـا پوشـش مناسـب اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی افزود: به منظـور فائق 
آمـدن بـر چالش خشکسـالی ناگزیر بـه کاربرد علـم و تکنولوژی نوین هسـتیم در 

همیـن راسـتا پوشـش سـایبان باغ ها در دسـتور کار قـرار گرفت.
محمـد مهـدی قاسـمی افزود: ایجـاد پوشـش سـایبان در 17 درصد سـطوح باغی 
شهرسـتان های مسـتعد یعنـی معـادل 28 هـزار و 150 هکتار در برنامه 9 سـاله تا 

می شـود. دنبال   1404
بـه گفتـه وی پوشـش سـایبان 30 تـا 50 درصـد صرفـه جویـی در مصـرف آب را 
بـه دنبـال داشـته کـه بـا دسـتیابی بـه سـطح مذکـور و صرفـه جویـی حداقل 30 

درصـدی، سـاالنه 84 میلیـون مترمکعـب آب صرفـه جویـی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه از تدویـن نقشـه راه علمی کشـاورزی سـخن گفت و 
افـزود: بـا هـدف نـگاه علمی بـه خـاک در ایـن حـوزه نیـز نقشـه تحقیقاتـی تهیه 

است. شـده 
قاسـمی از خـاک بـه عنـوان پارامتـر مهـم بـا نقـش کلیـدی در تولیـد یـاد کرد و 
گفـت: عـدم نـگاه علمی بـه خـاک مانـع دسـتیابی بـه متوسـط عملکـرد تولید در 

می شـود. جهانـی  نرم هـای 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: به منظور اسـتفاده از ظرفیـت مکانیزم کمك 
بـا عـوض آبیاری تحت فشـار بـرای اجرا و توسـعه گلخانه ها ی اسـتان در احکام 

پیشـنهادی الیحه بودجه 99 تهیه و به مراجع ذیربط ارسـال شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: گـزارش خسـارت سـرمازدگی بـه مدیریـت بحـران وزارت جهاد 
کشـاورزی و اسـتانداری ارسـال شـده اسـت و کل خسـارت سـرمازدگی بالـغ بـر 
15499 میلیـارد ریـال می باشـد کـه از ایـن مبلـغ، 2000 میلیـون ریـال در حـوزه 

زراعـت پرداخت شـده اسـت.
قاسـمی اظهار کـرد: تـا تاریخ 16 شـهریور ماه میـزان 54076 تن گوجـه فرنگی از 
گوجه کاران شهرسـتان های مرودشـت، شـیراز و خرم بید توسـط تعاون روسـتایی 
اسـتان خریـداری شـده اسـت و پـس از چنـد روز توقف، خریـد گوجـه فرنگی از 2 

مهـر ماه مجدداً شـروع گردیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـار الزم بـرای پرداخـت بدهـکاری مبـارزه بـا ملـخ 
صحرایـی در سـطح 45000 هکتـار در اسـتان بـه مبلغ6550 میلیـون ریال و پیش 
بینـی اعتبـار مـورد نیـاز 75 میلیـاری ریـال بـرای آمادگـی مبـارزه احتمالـی اواخر 
سـال جـاری، بیان کـرد: در این خصـوص از اعتبـارات تملکی اسـتانی اعتبارات 3 
درصـد نفـت و گاز و از محـل الزام 5 درصـد مدیریت بحران مبلـغ 17202 میلیون 
ریـال پیـش بینـی شـده اسـت، از اعتبـارات تملکـی ملـی )مـاده 10 قانـون( از دو 
مرحلـه مصـوب مـاده 10 قانـون مبلغ 200 میلیـارد ریال که 60 درصـد آن تملکی 
اسـت، تاکنـون 2480 میلیـون ریـال تخصیـص یافتـه اسـت و از اعتبـارات هزینه 
ای ملـی )مـاده 10 قانـون( از دو مرحله مصوب مـاده 10 قانون مبلـغ 200 میلیارد 
ریـال کـه 40 درصـد آن هزینـه ای اسـت، تاکنـون 3900 میلیون ریال به اسـتان 

تخصیـص یافته اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس یادآور شـد: با پیگیری هـای انجام 

شـده مشـکل خرید و حمل سـهمیه کود اسـتان مرتفع شـده است.
در ادامـه معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با 
اشـاره بـه اینکـه 146 هکتـار از باغ هـای اسـتان فارس زیر پوشـش سـایبان قرار 
گرفتـه، گفـت: این سـازمان در افق 9 سـاله تا 1404، ایجاد 28 هـزار و 150 هکتار 

پوشـش سـایبان را دنبال می کند.
حسـین پژمـان چالش هـای مهـم بشـر در قـرن 21 را تغییـر اقلیـم و گرمایـش 
جهانـی، کاهـش ضریـب امنیت غذایـی و آلودگی محیط زیسـت برشـمرد و افزود: 
اسـتفاده از شـیدهاوس )پوشـش سـایبان( یکی از بهترین و مؤثرتریـن راهکارهای 

کاهـش خسـارت تغییـر اقلیم 
بـر محصوالت باغبانی اسـت.

نیـز  نکتـه  ایـن  بـه  وی 
اشـاره کـرد کـه بـا توجـه به 
هزینـه بـر بـودن اسـتفاده از 
سـایبان بهتـر ایـن اسـت که 
کشـت  نویـن  روش هـای  از 
باغـی،  محصـوالت  متراکـم 
مقـاوم  کوتـاه،  پـا  پایه هـای 
تنش هـای  بـه  متحمـل  و 
محیطـی پیونـد شـده بـا ارقـام مرغوب و تجـاری دنیـا، روش هـای نویـن آبیاری 
هوشـمند، سـامانه های کنتـرل هوشـمند دمـا، رطوبـت، نـور و تهویه خـودکار نیز 

شـود. اسـتفاده 
پژمـان بـا بیـان اینکه اسـتفاده از سـایبان موجب صرفـه جویی 30 تـا 50 درصدی 
ازدیـاد  هـوا،  رطوبـت  افزایـش  دمـا،  تعدیـل  افـزود:  می شـود،  آب  مصـرف  در 
محصـول، کاهـش سـرعت بـاد، جلوگیـری از آفتـاب سـوختگی، سـرمازدگی و 
خسـارت پرنـدگان تنهـا برخی از مزایای اسـتفاده از شـیدهاوس یا سـایبان اسـت.

وی از مـوارد کاربـرد سـایبان؛ ایجـاد سـایه انـداز، توری ضـد تگـرگ، توری های 
زنبـوری، تـوری ضـد پرنـدگان، تـوری محافـظ حیوانـات، تـوری بادشـکن، توری 

برشمرد. ضدحشـره 
در ادامـه رئیـس مرکـز تحقیقات 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و 
طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: بـا 
مشـارکت بخـش اجـرا و بیش از 
ده هـزار سـاعت کار کارشناسـی، 
17 برنامـه تحقیقاتـی در قالب17 

نقشـه راه تدویـن شـده اسـت.
ابراهیـم زارع افزود: تدوین نقشـه 
راه تحقیقـات با هـدف ثبت نتایج 
فعالیت هـای تحقیقات و بررسـی 

اثربخشـی آن، از نیمه دوم سـال 94 در دسـتور کار قرار گرفت.
بـه گفتـه وی؛ محصـوالت اساسـی اسـتان شـامل گنـدم، جـو، مرکبـات، ذرت، 
دانه هـای روغنـی، زیتـون، انگـور، انـار، محصـوالت دامـی، آبخیـزداری، کاهـش 
ضایعـات محصـوالت کشـاورزی، تولیـد محصوالت سـالم، انجیر، گیاهـان دارویی 

و گلخانـه بخش هایـی از ایـن 17 برنامـه اسـت.
زارع ایـن نقشـه راه یـك پـازل تلقی کـرد که هر کـدام از قطعه های ایـن پازل به 

طـور مشـخص یکی از معضـات بخش کشـاورزی را حل می کند.
ایـن مقـام مسـئول حاصل تدوین نقشـه راه تحقیقـات کشـاورزی را حل معضات 
اساسـی اسـتان برشـمرد و افـزود: کاربرد این نقشـه، کشـاورزی اسـتان فـارس را 
بـه یـك کشـاورزی دانش بنیـان بـا اسـتفاده از آخرین علـوم روز تبدیـل می کند.
 وی بـا بیـان اینکـه ایـن 17 برنامـه در هفته پژوهـش رونمایی خواهد شـد، تاکید 
کـرد: نقشـه های تحقیقاتی مذکور در اختیار دانشـگاه شـیراز و همه دانشـگاه های 
اسـتان فـارس قـرار داده خواهد شـد تا موضوعات پایـان نامه دانشـگاهیان با توجه 

بـه نتایج این برنامه مشـخص شـود.
در ادامه نماینده مردم شهرسـتان های مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلس 
شـورای اسـامی گفت: بـر اسـاس سـند چشـم انـداز بایـد بـه تولیـد 220 میلیون 
تـن محصـول برسـیم کـه فعا بـا این عـدد فاصله زیـادی داریـم از ایـن رو تولید 

محصـوالت کشـاورزی بـا در نظـر گرفتن توسـعه پایـدار رضایت بخش اسـت.
محمـد مهـدی برومندی با اشـاره بـه پیچیدگی های ایـن روزهای اقتصاد کشـور، 
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یـك  در  امـروز  مـا  افـزود: 
جنگ شـدید اقتصـادی قرار 
داریـم چنانچـه سـفره های 
مـردم در معـرض دشـمنِی 
خـورده  قسـم  دشـمنان 
اسـامی قرار  جمهـوری 
گرفتـه کـه البته بـا وحدت، 
ایـن  از  تـاش  و  همدلـی 
مسـائل و مشـکات عبـور 

کـرد.  خواهیـم 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزی کشـور رونـد توسـعه ای دارد، تصریـح کـرد: 
ضریـب مکانیزاسـیون در کشـورهای توسـعه یافته حدود 4 اسـب بخار بـه ازای هر 
هکتـار اسـت در کشـور ما تـا 5 الی 6 سـال پیش تقریبـا 1.1 بود و امـروز این عدد 

به 2 رسـیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول حمایت از کشـت های گلخانـه ای و روش های نویـن آبیاری را 
از اقدامـات شایسـته دولـت و مجلس در راسـتای ارتقـای بهره وری آب برشـمرد و 
تخصیـص تسـهیات به منظور اشـتغال پایدار روسـتایی از دیگر گام هـای موثر در 

بهبود شـرایط کشاورزی کشـور دانست.
برومنـدی بیـان کـرد: 6 سـال پیـش سـاالنه 8 الـی 9 میلیـون تـن گنـدم وارد 
کشـور می شـد، امـروز خوشـبختانه در تولیـد گندم و سـایر محصوالت اسـتراتژیك 

تاش هـای خوبـی انجـام شـده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس شـورای اسـامی، در بخشـی از سـخنان خـود، حل 
بخـش زیـادی از مشـکات حـوزه کشـاورزی را نیازمنـد هماهنگـی بیـن بخشـی 
دانسـت و تاکیـد کـرد: هـر چـه زودتر قیمـت نهایی گندم بایـد تعیین تکلیف شـود. 
وی بـا بیـان اینکه امسـال 85 هزار هکتار گوجه فرنگی در کشـور کشـت شـده که 
بخـش زیـادی از آن در اسـتان فـارس بوده اسـت، اضافه کرد: پیـش از دهه محرم 
60 هـزار تـن گوجـه فرنگـی از کشـاورزان خریداری شـد حـال آنکه فروش سـایر 
اسـتان ها زیـر 15 هـزار تـن بـود که ایـن کار هم به تنظیـم بازار کمك کـرد و هم 

موجب حمایت از کشـاورزان شـد.
برومنـدی از اسـتان فـارس بـه عنوان یـك اسـتان پیشـرو در ایجاد امنیـت غذایی 
کشـور نـام بـرد و تصریـح کـرد: در ایـن خصوص کشـاورزان پـر افتخـار ما تاش 

بسـیار خوبـی در کنـار مدیران بخش داشـتند.
در ادامه اسـتاندار فارس با اشـاره به تدوین نقشـه راه کشـاورزی بر مبنای تحقیقات 
علمـی، بـر اهمیت ایـن اقدام تاکید کـرد و افزود: اگـر بخواهیـم در تنگناهای حوزه 
کشـاورزی بـر مسـائل و مشـکات فائـق باشـیم بایـد به سـمت کشـاورزی دانش 
بنیـان حرکـت کنیـم کـه بهـره گرفتـن از تـوان و تخصـص دانشـگاه و همچنیـن 
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی جهـاد کشـاورزی راه دسـتیابی به این 

مهم اسـت.

عنایـت اهلل رحیمی بـا بیـان اینکه تحقیقـات و پژوهش های علمی حوزه کشـاورزی 
بایـد از کاغـذ و کتابخانـه خـارج شـده و در عمل اجرایی شـوند، عنوان کرد: اسـاتید 
و متخصصـان مراکـز علمـی و دانشـگاهی در حوزه کشـاورزی باید همچـون حوزه 

صنعـت بـه منطور تقویت ارتباط دانشـگاه و کشـاورزی وارد عمل شـوند.
وی بـا اشـاره بـه سـایبان گـذاری در 146 هکتـار از اراضـی کشـاورزی اسـتان، 
ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه اثراتی همچـون کاهـش 30 تـا 50 درصدی مصـرف آب، 
تعدیـل دمـا، جلوگیری از خسـارت پرنـدگان و... باید بـا هدفگذاری دقیـق به دنبال 

افزایـش این میـزان از سـایبان ها باشـیم.
نماینـده عالـی دولت در اسـتان فـارس همچنین بـا تاکید بر اهمیت اجـرا طرح های 
آبخیـزداری بـه تفاهم نامه اسـتان با سـازمان جنگل هـا و مراتع کشـور و تخصیص 
67 میلیـارد تومـان اعتبـار در ایـن راسـتا اشـاره کـرد و از متولیـان منابـع طبیعی و 
اعضـا شـوراهای برنامـه ریزی شهرسـتان ها خواسـت در جـذب اعتبـارات ملی این 

حـوزه نهایـت تاش را بـه کار گیرند.
اسـتاندار فـارس بیان کـرد: قیمـت خرید تضمینـی محصوالت کشـاورزی همچون 
گنـدم، کلـزا و چغنـدر بایـد به صورتـی عادالنه و به گونه ای تعیین شـود که سـبب 

متضرر شـدن کشاورزان نباشـد . 
وی ادامـه داد: در ایـن بـاره مکاتبـات زیـادی با معـاون اول رییس جمهـور، وزارت 

جهـاد کشـاورزی و سـایر نهادهـای مربوطه داشـته ایم.
رحیمی همچنیـن  بـا اشـاره بـه اینکـه نحـوه خریـد چغنـدر و پرداخـت هزینـه آن 
از سـوی کارخانه هـای قنـد مشـکاتی را بـه وجـود آورده اسـت از رئیـس جهـاد 
کشـاورزی و رییس سـازمان صنعت و معدن اسـتان خواسـت با اندیشـیدن تدابیری 

از تکـرار ایـن مشـکات جلوگیـری کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه وجـود تشـکل های مدنـی بیانگر حرکـت جامعه به سـمت 
توسـعه و پیشـرفت اسـت، از تقویـت و فعالیـت ایـن تشـکل ها در حوزه کشـاورزی 
اسـتقبال کـرد و افـزود: بـی تردیـد پیگیـر تحقـق مطالبـات بـه حق این تشـکل ها 
خواهیـم بـود. رحیمی در بخشـی از سـخنان خود با اشـاره به حضـور رئیس جمهور 
در مقـر سـازمان ملـل و دفـاع مقتدرانـه ایشـان از منافـع ملـی و ارزش هـای ملت 
ایـران، افـزود: همان گونه که مشـاهده شـد سـران کشـورهای مهم دنیـا در تاش 

بودنـد بـا رییس جمهـور ایران دیدار داشـته باشـند.
وی ادامـه داد: قطعـا اگـر رئیـس جمهـور بـا اقتـدار مواضـع جمهـوری اسـامی را 
مطـرح می کنـد به پشـتوانه مـردم و با توجـه بـه راهبری های رهبر معظـم انقاب 

و پشـتوانه نیروهـای داخلـی مـا در همـه زمینه ها اسـت.
اهلل  عنایـت  ریاسـت  بـه  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  شـورای  نشسـت  پنجمیـن 
جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  مهـدی  محمـد  دبیـری  بـه  و  رحیمی اسـتاندار 
کشـاورزی و بـا حضـور محمـد مهـدی برومنـدی نماینـده مـردم شهرسـتان های 
مرودشـت، پاسـارگاد و ارسـنجان در مجلس شـورای اسـامی، معاونین و متعدادی 
از مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضـاء برگزار 

. شد
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مدیـرکل دفتر توسـعه صـادرات وزارت جهاد کشـاورزی، 
گفـت: ارزش صـادرات محصوالت کشـاورزی ایران 6.5 

میلیارد دالر اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، شـاهرخ شـجری در 
مراسـم افتتاحیـه دومیـن نمایشـگاه بین المللـی خرما در 
اسـتان فـارس، گفـت: در سـال گذشـته 7 میلیـون تـن 
محصـوالت کشـاورزی بـا ارزشـی بالـغ بـر 6.5 میلیارد 

دالر بـه خـارج از کشـور صادر شـده اسـت.
ایـن مسـئول بـا بیان ایـن کـه سـاالنه 122 میلیون تن 
محصـوالت کشـاورزی در کشـور تولیـد می شـود، خاطر 
نشـان کـرد: از ایـن میـزان 84 میلیـون تـن مربـوط بـه 
محصـوالت زراعـی، 22 میلیون تن محصـوالت باغی و 

16 میلیـون تـن محصـوالت دامی و آبزی اسـت.
مدیـر کل دفتر توسـعه صـادرات وزارت جهاد کشـاورزی 
بـا بیـان این که ایران رتبـه دوم تولید خرمـا در جهان را 
داراسـت، اظهـار کرد: کشـور مصر بـا تولیـد 1.6 میلیون 
تـن خرمـا در جهـان مقـام اول و بعد از آن ایـران با یك 
میلیـون و 150 هـزار تـن رتبـه دوم جهانـی در زمینـه 

تولیـد خرما را دارا اسـت.
شـجری در عین حـال یادآور شـد: موافقتنامـه همکاری 
اقتصـادی جمهـوری اسـامی ایران و اتحادیـه اوراسـیا 
بـا ابـاغ ریاسـت جمهـوری از 5 آبـان مـاه سـال جاری 
اجرایـی می شـود کـه بایـد ایـن مهـم بـه اطـاع کلیـه 

صـادر کننـدگان و بازرگانان رسـانده شـود.
بـه کارکرد هـای  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتاندار  ادامـه  در 
زنجیـره  در  تسـهیل  گفـت:  نمایشـگاه  برپایـی  موثـر 
تولیـد و مصـرف از مهمتریـن دسـت آوردهـای برپایـی 
نمایشـگاه ها اسـت و جـذب سـرمایه گـذار نمـود اصلی 

آن بـه شـمار مـی رود.
عنایـت الـه رحیمی بـا توصیـف شـرایط اقلیمی فارس و 
همخواخـی آن بـا تولیـد محصـوالت خرمـا خاطرنشـان 
کـرد: 30 هـزار هکتـار از اراضی فارس زیر کشـت خرما 
قـرار داردو سـالیانه 180 هـزار تـن انواع خرمـا در فارس 
تولیـد می شـود امـا نگاه مـا باید بـه موضوع بهـره وری 

و بازار پسـند سـوق پیـدا کند.
وی بـا تاکیـد بـر حمایـت از فعـاالن ایـن بخـش افزود: 
در ایـن بخـش در ابتـدای راه قـرار داریـم و امیـد داریم 
کـه فارس بـه جایگاه شایسـته خود در تولیـد و صادرات 

خرمـا پیـدا کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی:
خرمای تولیدی ایران ساماندهی شود

نماینـده مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسـامی با 
بیـان اینکـه خرمـا بخشـی از سـرمایه ملی ما اسـت، 
ایـران  در  ایـن محصـول  از  متنوعـی  ارقـام  گفـت: 
تولیـد مـی شـود که بـا توجه به امـکان دسترسـی به 
بازارهـای مختلـف و شـرایط اقتصادمقاومتـی خرمای 

تولیـدی باید سـاماندهی شـود.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس علی اکبری در حاشـیه بازیـد از دومین 
نمایشـگاه بیـن المللـی خرمـا در شـیراز بـا اشـاره به 
اینکـه کیفیـت پاییـن بسـته بنـدی باعـث کاهـش 
قیمـت خرمـای ایـران در بـازار جهانـی شـده اسـت، 
افـزود: فـرآوری و بسـته بندی مناسـب، دسترسـی به 
بـازار جهانی، سـودآوری و اشـتغال زایی زیـادی را به 

دنبـال خواهد داشـت.
وی با اشـاره به اینکه 15 کشـور در همسـایگی ایران 
قـرار دارد کـه در سـنوات اخیـر 1300 میلیـارد دالر 
واردات داشـتند، تصریـح کرد: سـهم ایـران از واردات 
کشـورهای همسـایه بسـیار ناچیـز اسـت از ایـن رو 
تجـار ایرانی باید بازارهای همسـایه را شناسـایی و به 
ایـن بازارهـا ورود کننـد و بازارهای صادراتـی را برای 

بلند مـدت حفظ شـود.
 قیمت خرید تضمینی گندم 2200 تومان است

طبیعـی  منابـع  و  آب  کشـاورزی،  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس شـورای اسـامی در ادامـه اظهـار کـرد: این 
کمیسـیون تـاش زیـادی به منظـور افزایـش قیمت 
گنـدم بـه  مبلغ  2500 تومان انجـام داد اما در نهایت 
قیمـت خریـد تضمینی گنـدم 2200 تومان تمام شـد.

تحویـل  بـه  مشـروط  قیمـت  ایـن  افـزود:  اکبـری 
نهاده هـا بـا ارز 4200 تومـان اسـت و اگر نهـاده ها با 
ارز نیمایـی و یـا ارزهـای دیگـر خریداری شـد، دولت 
هـم بایـد قیمـت گنـدم را بـه همیـن ترتیـب افزایش 

. هد د
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جـاری نسـبت بـه 
سـنوات قبـل قیمـت گنـدم زودتـر اعام شـد، گفت: 
بـه منظـور مدیریـت کشـت توسـط تولیـد کننـده به 
تعییـن و اعـام نرخ خریـد تضمینی محصـوالت باید 

بـا اولویـت توجه شـود.

 تولید کلزا نیاز کشور ما است
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسـامی بـا 
بیـان اینکـه ظـرف دو سـال اخیـر توسـعه کشـت کلـزا 
رشـد خوبـی داشـته، یـادآور شـد: با توجـه به نیـاز 80 تا 
90درصـدی کشـور بـه روغـن وارداتـی، بـه تولیـد کلزا 

داریم. نیـاز 
 اکبـری تاکیـد کـرد: دولـت از کشـت ایـن دانـه روغنی 
حمایـت مـی کنـد و خریـد تضمینـی ایـن محصـول را 
در اولویـت قـرار داده و امیـد اسـت کشـاورزان بتواننـد 

اهمیـت ایـن محصـول را درک کننـد.

اشتغال 24 هزار نفر در 13 شهرستان 
خرماخیز استان فارس

رئیـس جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در آییـن افتتاح 
 13 در  نفـر  هـزار   24 اشـتغالزایی  از  خرمـا  نمایشـگاه 
شهرسـتان خرماخیـز اسـتان فـارس خبـر داد و افـزود: 
شهرسـتان های خرماخیـز جهـرم، کازرون و قیروکارزین 
در راس قـرار دارنـد و نیز رتبه اسـتان فارس را در کشـور 
بـه لحـاظ رقـم و تولیـد خرمـا بـه مقـام سـوم افزایـش 

داده اسـت.
قاسـمی اظهـار کـرد: اسـتان فـارس بـا 30 هـزار هکتار 
زیـر کشـت خرما با تولیـد 180 هزار تن در سـال جایگاه 

ویـژه ای را در کشـور بـه خود اختصاص داده اسـت.
و  نشـان کـرد: خرمـای شـاهانی، کبـکاب  وی خاطـر 
زاهـدی مهـم تریـن محصـول خرمـا در فارس اسـت و 
در ایـن زمینـه بیـش از 30 درصـد رطـب در این اسـتان 

برداشـت می شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریح 
کـرد: توسـعه زنجیـره تولیـد، ایجـاد صنایـع فـرآوری، 
اصـاح باغـات و نیـز توجـه بـه صـادرات محصـوالت 
کشـاورزی، باغـی بـه ویژه خرمـا در دسـتور برنامه های 

اجرایـی این سـازمان اسـت.
خرمـا  بین المللـی  نمایشـگاه  دومیـن  افتتـاح  آییـن 
معـاون  رحمانـی  فـارس،  رحیمی اسـتاندار  حضـور  بـا 
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس، رضایـی 
معـاون عمرانـی اسـتانداری فـارس، شـجری مدیـرکل 
کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  صـادرات  توسـعه  دفتـر 
قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 

و سـایر اعضـاء برگـزار شـد. 

استاندار فارس در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی خرما:

تولیدکنندگان خرما به سمت تولید 
بازار پسند بروند

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی:

ارزش ۶.۵ میلیارد دالری صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: به منظـور حفظ هویـت انجیر 
ایـران و اسـتهبان تولیـد کننـدگان و صادرکننـدگان ایـن محصـول خواسـتار سـخت 

گیـری در صـدور گواهـی قرنطینه هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی در نشسـت بررسـی وضعیت 
قرنطینـه و مشـکات صـادرات انجیـر اسـتهبان افـزود: رسـالت قرنطینـه کشـاورزی، 
نظـارت دقیـق بـر کاالهای صادراتی اسـت چـرا که عرضـه کاالی نامرغـوب به خارج 

از کشـور، اعتبـار کشـور را بـه خطـر می اندازد.
وی ابـراز کـرد: بـه زودی انجیرسـتان دیم اسـتهبان ثبـت جهانی خواهد شـد در نتیجه 
یـك ظرفیـت جهانـی بـرای حفـظ و حراسـت "انجیـر اسـتهبان" ایجـاد می شـود کـه 
امیدواریـم بـه باغـداران و صادرکننـدگان ایـن محصـول نیـز کمـك شـود. قاسـمی با 
اشـاره بـه ضـرورت آموزش رفتـار فنی بـه کشـاورزان، تصریح کـرد: از ظرفیـت مرکز 
تحقیقـات انجیـر بـه منظـور تولیـد محصـول انجیر گواهی شـده و بـا کیفیت اسـتفاده 

. شود
وی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از بَـر انجیـر بیشـتر و آبیـاری اضافـه تـر باعـث کاهـش 
کیفیـت انجیـر می شـود، یـادآور شـد: عـاوه بـر ایـن آبیـاری بیـش از حـد صدماتـی 
بـه منابـع زیرزمینـی وارد می کنـد و بـه منظور حفـظ کیفیـت انجیر اسـتهبان مدیریت 

آبیـاری و سـم پاشـی بـی رویـه انجیـر باید توسـط مـردم انجام شـود.
در ادامـه معـاون قرنطینـه و بهداشـت گیاهـی سـازمان حفـظ نباتـات کشـور گفت: بر 
اسـاس قانـون بـرای یـك محصـول مـی تـوان گمرک خـاص مشـخص کـرد از این 
رو اختصـاص گمرکـی در اسـتان فـارس بـرای صـادرات انجیـر پیگیـری خواهد شـد.

مهـدی قائمیـان بـا اشـاره بـه درخواسـت تولیدکننـدگان و صادرکنندگان انجیـر مبنی 
بـر سـاماندهی صـادرات انجیـر در اسـتان فـارس و شهرسـتان اسـتهبان، افـزود: بـه 
منظـور اختصـاص گمـرک فـارس بـه صـادرات انجیر بـا هماهنگـی مدیر کل توسـعه 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی تیمـی متشـکل از دو وزارتخانـه جهـاد کشـاورزی و 
صنعـت، معـدن و تجـارت باید تشـکیل و گمرکی از اسـتان فارس بـرای این محصول 

شود. مشـخص 
بـه گفتـه وی؛ تاجـر واقعـی بـه دنبـال تـداوم تجارت اسـت از ایـن رو محصول سـالم 
و بـا اعتبـار را صـادر مـی کنـد و افـرادی کـه به دنبال سـود مقطعی هسـتند، مشـکل 

اصلـی در صـادرات را ایجـاد مـی کنند.
قائمیـان بـا بیـان اینکـه متاسـفانه صـادرات کننـدگان صرفـا بـا داشـتن یـك کارت 
بازرگانـی قـادر به صـادرات هر محصولی خواهنـد بود، افـزود: ای کاش کارت بازرگانی 
صـادارت محصـوالت کشـاورزی جـدا بـود و یـا حداقـل صادرکننـدگان محصـوالت 

کشـاورزی دوره هـای خاصـی را می گذراندنـد.
معـاون قرنطینـه و بهداشـت گیاهـی سـازمان حفـظ نباتـات کشـور بـا اشـاره بـه لزوم 
توجـه بـه صرفـه اقتصـادی انجیـرکار و حرکـت از حالـت سـنتی تجـارت بـه حالـت 
مـدرن اظهـار کـرد: بایـد انجیـرکار پرونـده بهداشـت داشـته باشـد و از ابتـدای فصـل 
رویـش، بـازار صادراتـی هـدف انجیـر مشـخص و بـر اسـاس قوانیـن کشـور دریافـت 
کننده سـموم شـیمیایی اسـتفاده شـود. قائمیان افـزود: در این راسـتا هر انجیـرکار باید 
پرونـده بهداشـت داشـته باشـد کـه در آن نـوع، میزان، دز سـم، زمـان و تعـداد دفعات 

سـم پاشـی در هـر فصـل رویـش انجیر مشـخص باشـد.

در ادامـه مدیـرکل دفتر قرنطینه سـازمان حفظ نباتات کشـور با اشـاره بـه اینکه وظیفه 
قرنطینه جلوگیری از ورود آفات و بیماری ها و اسـتقرار و انتشارشـان در کشـور اسـت، 

گفـت: عـاوه بر آن تسـهیل تجـارت از وظایف مهم قرنطینه اسـت.
مریـم جلیلـی مقـدم افزود: توسـط مجمع عمومی سـازمان ملـل، سـال 2020 میادی 
بـه عنـوان "سـال قرنطینـه و بهداشـت گیاهـی" نامگذاری شـده، در همین راسـتا همه 
کشـورها بایـد به سـطح آگاهی مردم را نسـبت بـه فعالیـت قرنطینه گیاهی بـاال ببرند.

بـه گفتـه وی؛ ارتقـاء کیفیـت انجیـر اسـتهبان از موضوعـات مطـرح شـده بـه منظـور 
بهینـه سـازی صـادرات در ایـن نشسـت بود.

مقـدم تصریـح کـرد: از درخواسـت های صادرکننـدگان انجیـر، فراهـم کـردن زمینـه 
صـادرات از مبـدأ تولیـد یعنـی شهرسـتان اسـتهبان اسـت کـه در ایـن زمینـه قرنطینه 
هیـچ مشـکلی نـدارد مشـروط بـر اینکه گمـرک اسـتان یا شهرسـتان زیر سـاخت ها و 

امکانـات اظهـار گواهـی و اظهـار محموله را داشـته و مسـتقر شـود.
وی بـا بیـان اینکـه امـکان ایجاد گمـرک تخصصی بـرای محصول انجیر در اسـتهبان 
وجـود دارد، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه نـوع محصـول، آفـات و بیماری هـا در حـال 
حاضـر در بسـیاری از کشـورها گمـرکات تخصصـی وجـود دارد بـه عنوان مثـال برای 
اندام هـای تکثیـری گمـرک تخصصـی فعالیـت می کنـد چرا کـه ریسـك قرنطینه ای 
باالیـی داشـته و نیازمنـد تجیهـزات آزمایشـگاهی و کارشناسـان قرنطینـه متخصـص 

ست. ا
مدیـرکل دفتـر قرنطینـه سـازمان حفـظ نباتـات کشـور افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه 
کارشـناس قرنطینـه اسـتهبان نسـبت بـه سـایر کارشناسـان اسـتان، علـم و آگاهـی 
بیشـتری در ارتبـاط بـا انجیـر اسـتهبان دارنـد از ایـن رو صـدور گواهـی بهداشـت از 

اسـتهبان مـورد تاییـد ایـن دفتـر اسـت.
در ادامـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان بـا اشـاره بـه اینکـه افـرادی با 
کارت هـای بازرگانـی یك بـار مصـرف اقـدام بـه صـادرات انجیـر می کننـد، گفـت: 
درخواسـت صادرکننـدگان ایـن اسـت که اسـتهبان پایانـه صادراتی محصـول انجیر در 
ایـران باشـد. مهـدی اعیان منـش بـا بیـان اینکه تقریبـا 99 درصـد صادرکننـدگان در 
ایـن شهرسـتان هسـتند، افـزود: بـه منظـور “حفـظ هویـت انجیر اسـتهبان” ایـن افراد 
خواسـتار سـخت گیری در زمینـه صـدور گواهی قرنطینه و مسـاعدت گمـرک در زمینه 

صـادرات انجیر از شهرسـتان اسـتهبان هسـتند.
بـه گفتـه وی اسـتهبان با سـطح زیر کشـت 24 هـزار و 500 هکتـار انجیردیـم و تولید 

سـاالنه حـدود 15 هـزار تـن، رتبه اول سـطح و تولید در ایـران دارد.
اعیـان منـش اظهار کرد: بیش از نیمی از انجیر اسـتهبان “ اسـتاندارد” اسـت و اقدامات 
اولیـه بـه منظـور دریافـت “ گواهـی ICM “ بـرای دو بـاغ انجیر به مسـاحت های 16 و 

7 هکتـار انجام شـده و سـایر باغ ها نیز در دسـتور کار قـرار دارد.
نشسـت بررسـی "وضعیـت قرنطینـه و مشـکات صـادرات انجیر اسـتهبان" بـا حضور 
مریـم جلیلـی مقـدم مدیـرکل دفتـر قرنطینـه سـازمان حفـظ نباتـات کشـور، مهـدی 
قائمیـان معـاون قرنطینـه سـازمان حفـظ نباتات کشـور، محمـد مهدی قاسـمی رئیس 
فرمانـدار  کمالـی سروسـتانی  احمدرضـا  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
اسـتهبان، نماینـدگان تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان و جمعی از مسـئولین سـتادی و 

شهرسـتانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

صادرکنندگان انجير خواستار سخت گيری در صدور 
گواهی قرنطينه هستند

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور:

اختصاص گمرک در استان فارس 
برای صادرات انجیر پیگیری می شود

بررسی وضعيت قرنطينه و مشكالت صادرات انجير استهبان
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: تاکیـد وزیر 
پیگیـری  بـه  کشـاورزی  جهـاد 
مندانـه  دغدغـه  نـگاه  بـا  امـور 
مدیریـت  و  الگـو  از  برگرفتـه 

اسـت.  جهـادی 
"پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
امیـد"، محمـد مهدی قاسـمی در 
همایـش بـزرگ مهندسـي رزمي 

جهـاد فـارس افـزود: خدمـات جهـاد در جنـگ تحمیلـی کمتـر از سـپاه، ارتـش و 
ایـن سـرعت حاصـل  بـه  پیـروزی  نبـود  اگـر جهـاد  و  نظامی نبـود  نیروی هـای 
نمی شـد. بـه گفتـه وی رفتـار جهادگـران قبل از دفـاع مقدس، حین دفـاع مقدس و 
در دوران سـازندگی تاکنـون، منجـر بـه الگوی جهادی شـده اسـت که مقـام معظم 

رهبـری همـگان را بـه آن دعـوت می کننـد.
قاسـمی می گوید: مهمتریـن خصیصـه جهـاد و جهادگران ایـن بود که بـا جهادیان، 
هیـچ کاری زمیـن نمی مانـد؛ در آن واحـد جوانـان متخصـص و بـا تدبیـر، امـورات 
مختلفـی کـه فکـر میکردنـد نبایـد زمیـن بمانـد، همزمـان انجـام می دادنـد و ایـن 

دغدغـه منـدی از همیـن الگـو و مدیریـت جهادی نشـات گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز نیز جهـاد کشـاورزی مسـئول تامین 
امنیـت غذایـی بـه عنـوان پایـه امنیـت ملی اسـت، یادآورشـد: شـاید دسـتگاهی به 
ایـن وسـعت و بـا این محـدوده مسـئولیت میان دسـتگاه های کشـور نداریـم از این 
رو در شـرایط فعلـی نیـز مدیریـت جهـادی کـه منضبط بـودن، پرکار بودن، شـب و 

روز نشـناختن و دغدغـه منـد بـودن اسـت باید سـرلوحه ما باشـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکید کـرد: این همایش هـا، باید با 
بضاعـت و توانـی کـه وجود دارد ایـن دغدغه منـدی را تبیین کند کـه بدانیم میراث 
دار چـه کسـانی هسـتیم و باید چگونـه کار کنیم که گام دوم انقاب را به سـر منزل 

مقصود برسـد و کشـوری سـربلند و آباد داشته باشیم.
در ادامـه ایـن همایـش مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبـری "فضیلـت زنده 

نگـه داشـتن یـاد شـهدا کمتـر 
ایـن  از  نیسـت"،  شـهادت  از 
همایشـی  چنیـن  برگـزاری  رو 
کمتریـن کار بـرای نشـان دادن 
فداکاری هـای  و  تاش هـا 
عزیـزان جهاد سـازندگی، جبهه 

و جنـگ اسـت.
المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
قائمی افـزود:  محسـن  سـید 

حضـرت امـام خمینـی )ره( عزیـزان جهـادی را سـنگر سـاز بـی سـنگر خواندند چرا 
کـه بـه پشـتوانه گذشـت و ایثـار و سنگرسـازی افـراد جهـادی، رزمنـدگان با طیب 

اطمینـان در جهبـه جلـو می رفتنـد. خاطـر و 
بـه گفتـه وی جهادگـران جهاد سـازندگی بـا عظمـت روح و بزرگـواری در حالی که 

خودشـان جـان پناهـی نداشـتند، برای رزمنـدگان دفاع مقدس سـنگر می شـدند.
حجـت االسـام و المسـلمین قائمی بـا بیـان اینکـه جهادگـران جهـاد سـازندگی 
اقدامی فراتـر از سـایرین داشـتند، تاکیـد کـرد: بیـان رشـادت ها و تبییـن نقـش بی 
بدیـل جهـاد گـران در جبهـه بـا برگـزاری چنیـن همایش هایی بایـد اسـتمرار یابد.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: امیـدوارم کـه خـدای تبـارک و تعالـی بـه همـه مـا توفیـق بهـره بـرداری از 

فضلیـت شـهدا را بـه نحـو احسـن و شایسـته عنایـت فرمایـد.
همایـش بـزرگ مهندسـي رزمـي جهـاد فـارس بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، مدیـرکل حفـظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع مقدس و سـرداران 
و جهادگـران هشـت سـال دفـاع مقـدس، خانواده های شـهدا، جانبـازان و ایثارگران 

ایـن عرصـه برگزار شـد.
فرمانـده مهندسـی  اولیـن  "عبدالرحمـن جزایـری"  از سـردیس  ایـن همایـش  در 
رزمی جنـگ جهـاد فـارس و دوکتاب "رسـم جهـاد" و " فجـر صادق" رونمایی شـد.
همچنیـن از جمعـی از سنگرسـازان بی سـنگر، خانواده ایثارگران هشـت سـال دفاع 
مقدس و فرزندان شـاهد شـاغل در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تجلیل 

. شد

رئیس جهاد کشاورزی فارس: نگاه وزیر جهاد کشاورزی برگرفته از الگوی جهادی است

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

نقش بی بديل جهادگران در جبهه تبيين شود
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه سـاختار بیمـه 
محصوالت کشـاورزی در حال توسـعه و گسـترش اسـت، گفت: کشـور عزم جزم 
دارد تا در کاهش ریسـك همه محصوالت کشـاورزی مشـارکت داشـته و اقدامات 

موثرتـری انجـام دهد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت همزمـان 
"خدمـات بیمـه و هویـت گـذاری دام اسـتان فـارس" بـا اشـاره بـه حمایتـی بودن 

بیمـه کشـاورزی، افـزود: در دو سـال اخیـر با کمـك نماینـدگان محترم مـردم در 
مجلـس شـورای اسـامی و بـا پیگیری هـای دولـت عزیـز پایـدار کـردن ردیـف 

اعتبـاری مشـخص بـرای صنـدوق بیمـه کشـاورزی انجام شـد.
بـه گفتـه وی هویـت دار کـردن دام هـا در کشـور نیـز براسـاس نظـام جامـع 
دامپـروری صـورت می گیـرد و این نشسـت بـا هدف بررسـی توام کـردن خدمات 

بیمـه و هویـت گـذاری دام برگـزار شـده اسـت.
قاسـمی هدف از نشسـت مذکـور را مشـارکت بیشـتر تشـکل ها در جهـت ترغیب 
دامـداران بـه بیمـه کـردن و هویـت گـذاری دام هـا دانسـت و تصریـح کـرد: بـا 
حمایـت دولـت ریسـك های مختلـف تولیـد بـرای دامـداران کاهـش یافتـه و بـا 
دغدغـه کمتـری تامیـن امنیـت غذایـی را بـه عنـوان مهمتریـن وظیفـه دنبـال 

می کننـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامه بـه حمایتی بـودن بیمه 
محصـوالت کشـاورزی اشـاره کـرد و افزود: در بیمـه محصوالت کشـاورزی دولت 
نسـبت بـه بیمـه گذار سـهم بیشـتری )بیـش از دو سـوم( را متقبل می شـود واین 

سـهم بـه عنـوان یارانـه به بهـره بـرداران بخش کشـاورزی تعلـق می گیرد.

440 هزار پالک جهت هویت گذاری دام
خریداری شد

در ادامـه رئیس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 
فـارس گفت: تامیـن پاک جهت هویـت گذاری 
یـك محدودیـت بود امـا در ایـن اسـتان اتحادیه 
پـاک  هـزار   440 تاکنـون  دامـداران  تعاونـی 
خریـداری کـرده و در صـورت اتمـام پاک ها نیز 

آمادگـی خریـد سـریع را دارد.

هدایـت اهلل رحیمـی، بـا بیـان اینکـه 90 نفـر در سراسـر اسـتان کار پـاک کوبی 
را انجـام می دهنـد، تصریـح کـرد: 251 هـزار عـدد از پاک هـای مذکـور تحویل 
عوامـل پـاک کوب شـد که 118 هـزار عدد آن نصـب و 50 هزار عدد در سـامانه 

است. شـده  ثبت 
وی جمـع آوری آمـار و اطاعـات را پایـه و اسـاس هـر برنامـه ریـزی دانسـت و 
افـزود: طـرح هویـت گـذاری دام بـا هـدف اصلـی آمـار برداری در سـطح اسـتان 
فـارس کلیـد خـورد و توسـط سـه اتحادیـه شـکل گرفـت کـه عمـده تریـن آن 

اتحادیـه تعاونـی دامـداران اسـتان اسـت.
بـه گفتـه رحیمی بـا برنامـه ریـزی در حـوزه دام؛ توزیـع نهاده هـا، انجـام بیمـه و 

تنظیـم بـازار بهتـر صـورت خواهـد گرفت.
رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس گفت: مقرر شـد همزمـان با هویت 
گـذاری طـرح بیمـه اجبـاری دام نیـز صـورت گیـرد کـه بـاال رفتـن سـرعت کار، 

کاهـش هزینه هـا را به دنبـال دارد.

جلوگیری از گسترش 
بیماری ها با هویت گذاری دام

در ادامه مدیر کل دامپزشـکی اسـتان فارس 
گفـت: از سـالیان دور ورود دام هـای آلـوده 
از شـرق کشـور تهدیـدی بـرای دام هـای 
هویـت  طـرح  رو  ایـن  از  بـود  داخلـی 
داخلـی  دام  تشـخیص  جهـت  دام  گـذاری 
گسـترش  از  جلوگیـری  و  وارداتـی  دام  از 

اسـت.  دامی ضـروری  بیماری هـای 
یعقـوب مهنـدس با اشـاره به اینکـه عوامل 
اجرایـی تـوان انجـام هویـت گـذاری را داشـته و به دنبـال تحقق این امر هسـتند، 
تصریـح کـرد: متقاعدسـازی دامداران و جلب مشـارکت آنان در هویـت گذاری دام 

نیازمند زمان بیشـتری می باشـد. 
وی بـا بیـان اینکـه وظیفـه مـا کمـك بـه پایـداری صنـدوق بیمـه اسـت، افـزود: 
بیمـه اجباری بایـد اهرمی بـرای کاهش بیماری هـای دامی و افزایـش جمعیت دام 
سـالم باشـد از ایـن رو بیمـه گـذار بایـد واحـد دامـداری با ریسـك بـاال را اصاح 

رئیس جهاد کشاورزی فارس: 
بیمه محصوالت کشاورزی ساختاری رو به پیشرفت دارد
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کنـد و این امر مسـتلزم رعایت شـرایط بهداشـتی اسـت تـا دامدار بـا آرامش خاطر 
تولیـدی مقـرون بـه صرفه و بـا هزینه کـم را دنبـال کند.

کمک به ذخائر استراتژیک دامی با بیمه اجباری
در ادامـه مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی دامـداران فارس با بیـان اینکه طـرح بیمه 
اجبـاری بـه حفـظ ذخائـر اسـتراتژیك دامی کمـك می کنـد، ابـراز کـرد: برخی از 
بیماری هـا و حـوادث غیـر مترقبـه سـرمایه اصلـی دامـدار را تهدیـد می کنـد و 
ایـن طـرح قـدرت مدیریت ریسـك دامـدار در جهـت جبـران هزینه هـا را افزایش 

می دهـد.
با مراجعه به شرکت های تعاونی  ابراهیم کاهی افزود: دامداران در شهرستان ها 

می توانند عاوه بر بیمه اجباری، هویت گذاری دام 
را همزمان انجام دهند.

وی بـا اشـاره بـه تصمیمـات جدید صنـدوق بیمه 
و  بیمـه  بـا کاهـش هزینـه  ارتبـاط  در  کشـوری 
پرداخـت خسـارت بیشـتر بـه دامـداران، تصریـح 
ریسـك  مدیریـت  می توانـد  طـرح  ایـن  کـرد: 
دامـداری را بـاال ببرد از ایـن رو به همـه دامداران 

توصیـه می کنـم از ایـن طـرح اسـتفاده بهینـه را ببرنـد.
در اسـتان فـارس بالـغ بـر 6.8 میلیـون واحـد دامی وجـود دارد که نزدیـك به 5.7 

آن دام سـبك و مابقی دام سـنگین اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
مفـاد  گـری،  بیمـه  رونـد  از  بخشـی  آگاهـی 
قرارداد هـای بیمـه ای و چگونگـی پرداخت غرامت 
راهـکار  را،  کشـاورزی  محصـوالت  خسـارت  بـه 
توسـعه بیمـه در بین جامعه کشـاورزی این اسـتان 

می دانـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در سـتاد بیمه محصوالت کشاورزی استان 
فـارس کـه بـا حضـور علـی نیـاز ابراهیمی عضـو 
هیئـت مدیـره صنـدوق بیمه کشـور تشـکیل شـده 
بـود، بـا تاکیـد بـر حمایتـی بـودن بیمه کشـاورزی 
توسـط دولـت و انتظـار بـر فراگیـری آن، افـزود: 
اطاع رسـانی در خصـوص مفـاد قرارداد های بیمه 
ای و تنویـر افکار کشـاورزان می توانـد اعتماد بهره 
بـرداران را بـه بیمه کشـاورزی افزایش و مشـارکت 

آنـان را جلـب کند.
از  شناسـی  آسـیب  و  تحلیـل  کـرد:  تصریـح  وی 
قـرار داد هـای بیمـه ای منعقده شـده طی سـالیان 
گذشـته و کشـف دالیـل عـدم پرداخـت غرامت به 
محصـوالت بیمـه شـده و خسـارت دیـده موجـب 
بهبـود رونـد بیمه گـری و بیمه پذیـری محصوالت 

می شـود. کشـاورزی 
قاسـمی اظهار کـرد: ترویـج و تبلیـغ در حـوزه بیمه 
کشـاورزی به منظور توسـعه آن باید در دسـتور کار 
صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزی باشـد و برای 
تمامی ظرفیت هـای  از  می تـوان  موضـوع  ایـن 
موجود مانند صدا و سـیما، روزنامه ها، تشـکل های 
کشـاورزی، فضـای مجـازی و توانمندی های جهاد 
کشـاورزی با بهـره گیری از مروجین پهنه اسـتفاده 

کـرد و هزینه داد.
بـه گفتـه وی بـه منظـور رسـیدن بـه نقـاط مـد 
صنـدوق  و  دولـت  کان  سیاسـت های  در  نظـر 

و  ارزنـده  اقدامـات  کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه 
سـامانه های  انـدازی  راه  ماننـد  علمی فراوانـی 
اطاعاتـی، بررسـی فنولـوژی گیاهـی و شناسـایی 
ریسـك های کشـاورزی انجـام شـده تـا خدمـت 

رسـانی بـه کشـاورزان موثرتـر انجـام شـود.

پوشش عامل خطر خشکسالی در 
افزایش سطح بیمه موثر است

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
اشـاره بـه اینکـه 80 درصـد اراضی کشـاورزی این 
اسـتان با اسـتفاده از چاه های کشـاورزی مشـروب 
می شـوند، گفـت: چاه هـای کشـاورزی در فـارس 
متاثـر از خشکسـالی بـوده کـه خسـارات آن قابـل 
پیـش بینـی و محاسـبه اسـت، برنامه ریـزی جهت 
تحت پوشـش قـرار دادن عامل خطر خشکسـالی و 
ایجـاد تعرفـه خـاص آن موجب توسـعه و اسـتقبال 

از بیمـه محصوالت کشـاورزی می شـود.
اینکـه سـرما زدگـی  قاسـمی در ادامـه بـا اعـام 
محصـوالت کشـاورزی در اردیبهشـت مـاه نزدیك 
بـه یـك هـزار و 400 میلیارد تومان خسـارت به بار 
آورده اسـت، افـزود: پرداخـت خسـارت سـرمازدگی 
محصـوالت کشـاورزی بیمه شـده به جهـت ترویح 
باشـد همچنیـن  اولویـت  بایـد در  بیمـه  فرهنـگ 

ایـن خسـارت ماننـد خسـارت سـیل تمامی زحمات 
و محصـول کشـاورزان را از بیـن بـرده اسـت لـذا 
پرداخت خسـارت سـرما زدگـی به کشـاورزان فاقد 
ایـن  پیگیـری  کار  دسـتور  در  ای  بیمـه  پوشـش 

است. سـازمان 
وی بـا تاکیـد بر توجـه ویژه به کاشـت محصوالت 
راهبـردی خصوصـا دانـه روغنـی کلـزا و پیگیـری 
اجـرای ایـن سیاسـت در سـطح کل نظـام، بیـان 
کـرد: صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی بایـد 
حمایـت از کاشـت کلزا را در اولویت خـود قرار داده 
و پرداخت خسـارت کشـاورزان کلـزا کار را عملیاتی 

و اجرایـی کند.
اسـتان فـارس در بخـش بیمـه کشـاورزی همواره 
تعـداد  نظیـر  شـاخص هایی  در  و  بـوده  پیشـرو 
برنامـه،  تحقـق  درصـد  بیمـه،  سـطح  قـرارداد، 
آمـوزش و ترویـج، اختصاص نیروی انسـانی کارآمد 

و نظـارت در ردیـف برتـر کشـور قـرار دارد.
تنـوع  اقلیمـی،  تنـوع  جغرافیایـی،  گسـترش 
بیمـه  تعـداد  بیمـه،  پوشـش  تحـت  محصـوالت 
و مکـرر عوامـل خطـر  وقـوع مسـتمر  و  گـزاران 
قهـری در این اسـتان، انجـام امور بیمه کشـاورزی 
را بـا حساسـیت و اهمیـت دوچنـدان مواجـه کـرده 

اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛

توسعه بیمه با شفاف سازی بیمه گری محقق می شود
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کارشـناس خدمـات بیمـه ای محصوالت کشـاورزی 
اسـتان فـارس با اشـاره به تغییـرات مثبـت بیمه کلزا 
نسـبت بـه سـال گذشـته از امـکان تهاتر سـهم بیمه 
گـذار در محصـول کلزا بـا دیگر مطالبات کشـاورزان 

از صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی خبر داد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمدجـواد منوچهـری تصریـح کرد: 
عوامـل خطـر کلـزا در دو بیمـه نامه اصلـی و الحاقی 

لحـاظ شـده و کلـزاکار بـا توجـه بـه شـرایط جـوی 
منطقـه خود امـکان انتخـاب دارد.

اصلـی  بیمه نامـه  در  خسـارت  وقـوع  مـوارد  وی 
)پایـه( را خشکسـالی، زلزله، سـرما، یخبندان و سـیل 
برشـمرد و افـزود: سـهم بیمه گذار بـه ازای هر هکتار 
50 هـزار تومان اسـت. منوچهری با اشـاره بـه اینکه 
مـوارد وقوع خسـارت در بیمه نامه الحاقـی )تکمیلی( 
باران هـای سـیل آسـا، تگـرگ، حملـه پرنـدگان و 

طوفـان شـامل می شـود، گفت: سـهم بیمه گـذار به 
ازای هـر هکتـار 70 هـزار تومان اسـت.

ایـن کارشـناس بیمـه از افزایـش 82 درصـدی تعهد 
بیمـه گر در کلزا نسـبت به سـال گذشـته نیز سـخن 
گفـت و افـزود: در سـال زراعـی جاری حداکثـر تعهد 
بیمـه گـر20 میلیـون ریـال بـه ازای هر هکتار اسـت 
که سـال گذشـته ایـن تعهد یـازده میلیون ریـال بود.
منوچهـری بـا بیـان اینکـه تعرفه بیمه سـال گذشـته 
در کشـور و شهرسـتان های اسـتان فـارس متغییـر 
بـود، اظهـار کـرد: از دیگـر تغییـرات مثبـت یکسـان 
شـدن تعرفـه بیمـه کلزا در سراسـر کشـور اسـت که 
بـا توجـه بـه خطرخیز بـودن اسـتان فارس، ایـن امر 

بـه نفـع کلـزاکاران این اسـتان می باشـد.
وی یادآورشـد: بیش از 90 دفتر بیمه فصلی، فرعی و 
اصلی در سراسـر اسـتان آمـاده ارائه خدمـات به بیمه 
گـذاران بـه خصـوص کلـزاکاران هسـتند و در تمـام 
مراکـز فـروش بـذر و نهاده هـا یـك نفـر کارشـناس 

آمـاده ارائـه خدمـات بیمـه ای به کلزاکاران اسـت.
کارشـناس بیمـه کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان 
اینکـه در این اسـتان212 نفـر کارگزار فعال مشـغول 
بـه کار هسـتند، تاکیـد کـرد: محصـول کلـزا بـا خود 

اظهـاری کشـاورز بیمـه می شـود.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: طـرح تولیـد انبـوه، 
عرضـه و توزیـع محصـوالت کشـاورزی گواهی شـده 
و اسـتاندارد از ابتدای سـال 1399 اجرایی خواهد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حسـین پژمـان تصریح کـرد: این طرح 
بـا اولویت هشـت محصـول گوجه فرنگـی )گلخانه ای 
و تولیـد مزرعـه(، خیـار )گلخانـه ای و تولیـد مزرعـه(، 
سـیب زمینـی، پیـاز، مرکبـات و سـیب بـا همـکاری 
سـه دسـتگاه اصلی شـامل سـازمان جهاد کشـاورزی، 
دانشـگاه علوم پزشـکی و اداره کل اسـتاندارد و بخش 

خصوصـی انجـام می شـود.
بـه گفتـه وی محصـوالت گواهی شـده و اسـتاندارد با 
لیبل و برچسـب خاص، توسـط شـرکت های متقاضی 
سـازمان  هـای  غرفـه  در  محصـوالت،  ایـن  عرضـه 
میادیـن و تـره بـار شـهرداری در نقـاط مختلف شـهر 

شـیراز  عرضـه می شـوند.
پژمـان تاکید کـرد: از تمـام ابزارهای قانونـی، حمایتی 
و تشـویقی بـه منظـور تولیـد انبـوه و عرضـه پایـدار 
محصـوالت گواهی شـده و اسـتاندارد اسـتفاده خواهد 

. شد

محصـوالت  همـه  کـرد:  ابـراز  مسـئول  مقـام  ایـن 
تولیـدی در چهارچـوب فرآیند فنی طراحی شـده برای 
اجـرای طـرح و پس از اخـذ گواهی هـای مربوط نظیر 
گواهـی I.C.M و اسـتاندارد تشـویقی قابلیت عرضه به 

عنـوان محصـول گواهـی شـده و اسـتاندارد را دارند.
وی افـزود: محصـوالت تولیـدی بـه صـورت تصادفی 
در مزرعـه و یـا در زمـان عرضه شـدن در میادین میوه 
و تـره بـار از نظـر سـامت و انطباق بـا اسـتاندارهای 

ملـی مـورد پایش قـرار مـی گیرند.
پژمـان؛ نظـارت جامـع و فراگیـر بـر فروشـگاه هـای 
عرضـه کننـده کـود و سـموم را از دیگـر اقدامـات در 
راسـتای اجرایـی شـدن طرح مذکـور دانسـت و افزود: 
سـموم و کودهـای تقلبـی و غیرمجـاز جمـع آوری و 
امحاء شـده فروشـگاه هـای غیر مجـاز و عرضه کننده 
سـموم و کودهـای شـیمیایی بـا حمایت دسـتگاه های 

مسـئول و مرجـع تعطیـل خواهند شـد.
بـه گفتـه وی؛ کارشناسـان سـازمان نظـام مهندسـی، 
کلینیـك هـای گیـاه پزشـکی، آزمایشـگاه هـای آب 
و خـاک و سـایر کارشناسـان بخـش هـای خصوصـی 
عاقـه منـد بـه فعالیـت در ایـن طـرح، پـس از اخـذ 
گواهـی مربوطـه مـی تواننـد در قالـب مدیـران کنترل 

کیفـی مشـارکت داشـته باشـند.
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از دیگـر اقدامـات را تعییـن 
یـك کارشـناس مسـئول تولیـد محصـوالت گواهـی 
شـده در هـر شهرسـتان برشـمرد و افـزود: ایـن افـراد 
تسـهیلگر،  عنـوان  بـه  الزم  هـای  آمـوزش  از  پـس 

آمـوزش مدیـران پهنـه را بـر عهـده دارنـد.
پژمـان بـا بیـان اینکـه طـرح مذکـور بـا هـدف ارتقاء 
کیفیـت و سـامت محصـوالت کشـاورزی و ایجـاد 
ارزش افـزوده بـرای کشـاورزان اجـرا می شـود، گفت: 
تولیـد  زمینـه  در  آمـوزش  متقاضـی  بـرداران  بهـره 
محصـول گواهـی شـده توسـط مراکـز خدمـات جهاد 
کشـاورزی ثبـت نام شـده و پس از شـرکت در کاس 
هـای آموزشـی گواهـی مهـارت دریافت خواهنـد کرد.

محصـوالت  توزیـع  و  عرضـه  انبـوه،  تولیـد  طـرح 
کشـاورزی گواهـی شـده و اسـتاندارد بـا هـدف ایجاد 
شـبکه تولیـد، عرضـه و توزیـع مسـتقیم محصـوالت 
کشـاورزی )از مزرعـه تا سـفره(، ایجاد اشـتغال پایدار، 
ارزش  و  برنـد سـازی  و  بنـدی  بسـته  مراکـز  ایجـاد 
افـزوده و توسـعه صـادرات محصـوالت کشـاورزی در 
اسـتان فارس بـا فرماندهـی دبیرخانـه کارگـروه تولید 
محصـول گواهی شـده در معاونـت تولیـدات گیاهی و 
بـا همـکاری دفتـر محیط زیسـت و سـامت سـازمان 

اجـرا خواهد شـد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
بازار محصوالت گواهی شده ساماندهی می شود

کارشناس خدمات بيمه ای کشاورزی فارس:
حق بیمه کلزا با مطالبات کشاورزان تهاتر می شود
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: بـرای تامیـن روغـن خوراکـی مـردم بیـش از 
85 درصـد وابسـتگی بـه خـارج داریـم کـه ایـن امـر 
بیـش از 5 میلیـارد دالر ارزبـری بـرای کشـور دارد از 
ایـن رو کاشـت کلـزا به عنـوان گیاهی که حـدود 40 
تـا 45 درصـد روغـن دارد در دسـتور کار وزارت جهاد 

کشـاورزی قـرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی افزود: بـا توجـه بـه اینکـه کشـور در روغـن 
در شـرایط  وابسـتگی  ایـن  اسـت  وابسـته  خوراکـی 
بسـیار  نـدارد  ارز وجـود  انتقـال  امـکان  حاضـر کـه 
سـخت تر اسـت ضمن اینکـه روغن خوراکـی تولیدی 
در داخـل کشـور بسـیار بـا کیفیـت تـر از روغن های 

خارجـی اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه تأمین امنیت غذایـی بر عهده 
وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت تصریـح کـرد: لـذا در 
شـرایط کنونـی جامعـه بایسـتی بـا کمـك یکدیگـر، 
وزارت  کان  سیاسـت های  انسـجام  و  هم افزایـی 

جهـاد کشـاورزی را عملیاتـی کنیـم.
این مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه ما کشـت کلزا و 
توسـعه آن را برای پایداری کشـت گنـدم می خواهیم 
خاطـر نشـان کرد: کلـزا گیاهی مناسـب جهت اجرای 
تنـاوب زراعـی در اسـتان بـوده و تناوب کلـزا - گندم 

جملـه  از  خاکـزاد  بیماری هـای  کنتـرل  موجـب 
پاخـوره- لکـه نـواری گنـدم، کنتـرل علفهـای هـرز 
باریـك بـرگ مثـل جـودره و جو موشـی و یـوالف و 
افزایـش عملکـرد محصـوالت بعدی که ایـن مهم در 
زمینـه گنـدم بیـش از 1.5 تـا 2 تن افزایـش عملکرد 

محصـول بعـد از کشـت کلزا می باشـد.
وی در ادامـه با اشـاره بـه اینکه کلـزا باالترین میزان 
روغـن اسـتحصالی در بیـن دانه هـای روغنـی را دارد 
یـادآور شـد: روغـن اسـتحصالی از کلـزا بـا کیفیـت 
تریـن میـزان  بـاال  بدلیـل داشـتن  تریـن روغن هـا 
اسـید های چـرب غیـر اشـباع می باشـد و کنجاله آن 
در تعلیـف دام و طیور نقش اساسـی دارد و در توسـعه 

صنعـت زنبـورداری نیـز نقش اساسـی دارد.
ریشـه  داشـتن  دلیـل  بـه  کلـزا  کـرد:  قاسـمی بیان 
عمیـق و نفـوذ بـه اعمـاق خـاک می توانـد از مـواد 
خشکسـالی  شـرایط  در  و  نمـوده  اسـتفاده  غذایـی 
مقاومـت بیشـتری داشـته باشـد و در کشـت پاییـزه 
بدلیـل اسـتفاده از نـزوالت اسـمانی نیـاز کمتـری به 
ابیـاری دارد و همچنیـن بـه دلیـل بقایـای گیاهـی 
مطلـوب و سـریع التجزیـه بـودن تاثیر مثبت بـر ماده 

الـی وبهبـود سـاختمان خـاک دارد.
وی با اشـاره بـه اینکه تراکـم مطلوب کلـزا 4 کیلوگرم 
در هکتـار می باشـد اذعـان داشـت: بـذر و کودهـای 

ازتـه، فسـفاته و پتاسـه بـرای کشـت کلـزا در اسـتان 
فـارس فراهـم شـده اسـت و هیـچ گونـه کمبـودی در 

ایـن زمینـه نداریم.
کلـزا  قیمـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  قاسـمی در 
جهـاد  وزارت  و  اسـت  شـده  پیشـنهاد  تومـان   4700
کشـاورزی بـه دنبـال افزایـش قیمـت کلـزا بـه ازاء هر 
کیلوگـرم 5000 تومـان اسـت تاکیـد کـرد: اگـر کلـزا 
را بـا کشـت های شـتوی نظیـر گنـدم، جـو و گلرنـگ 
قیـاس نماییـم متوجه می شـویم که کشـت کلـزا از هر 

لحاظـی مقـرون بـه صرفـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر دغدغـه کشـور و تولیـد 
محصـول کافـی و با کیفیـت روغن را برای کشـورمان 
داریـم بایسـتی کلزا بکاریـم، اظهار کرد: زیر سـاخت ها 
)صنایع روغن کشـی( در کشـور وجـود دارد و همچنین 
تجربیـات 25 سـاله در زمینه هـای تحقیقاتـی - فنی و 

مدیریتـی در کشـور موجود می باشـد.
برداشـت  امـکان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  قاسـمی افزود: 
مکانیـزه کلـزا بـا هد هـای مخصـوص را داشـته کـه 
ایـن امـر ریـزش محصـول را بـه حداقـل می رسـاند و 

می نمایـد. جلوگیـری  محصـول  ضایعـات  از 
ایـن مقـام مسـئول خطـاب بـه این کشـاورزان پیشـرو 
گفـت: انتظـار داریم حداقل 20 درصـد از اراضی خود را 
بـه کشـت محصول کلـزا اختصـاص دهیـد و این مهم 

را بـه دیگـر کشـاورزان منطقـه خود توصیـه نمائید.
اسـتان  کلیـه کشـاورزان  بـه  ادامـه خطـاب  در  وی 
فـارس یـادآور شـد: بـا کاشـت یـك هکتـار کلـزا به 
کمپیـن خوداتکایی در تولید روغـن خوراکی بپیوندید.

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  نشسـت 
فارس با جمع کثیری از کشـاورزان پیشـرو شهرستان 
مرودشـت بـا هـدف توسـعه کشـت کلـزا در اسـتان 
فـارس برگـزار شـد و بهره بـرداران بخش کشـاورزی 
بـه بیـان نقطه نظـرات، مسـائل و مشـکات خود در 

حـوزه شهرسـتان مرودشـت پرداختنـد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 
کشت کلزا از هر لحاظی مقرون به صرفه است
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پایداری تولید گندم با اجرای تناوب 
کاشت کلزا

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره به گنـدم بنیـان بودن 
کشـور، گفـت: بـرای پایـداری تولیـد گندم، کاشـت کلـزا در تناوب بـا آن ضرورت 

دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمد مهدی قاسـمی با اشـاره به وابسـتگی به 

خـارج از کشـور بـرای تامین روغـن خوراکی، افزود: کاشـت کلزا به عنـوان گیاهی 
کـه باالتریـن میـزان روغـن اسـتحصالی در بیـن دانه هـای روغنـی را دارد عاوه 
برکمـك بـه خوداتکایـی در تولیـد روغن باعـث بهبـود وضعیت خـاک و در نتیجه 

افزایـش عملکـرد گنـدم در کشـت های بعدی خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تأمیـن امنیـت غذایی وظیفـه وزارت جهاد کشـاورزی اسـت و 
ایـن وزارتخانـه بـا توجـه به نیـاز جامعه کاشـت دانه های روغنـی از جملـه کلزا را 
در دسـتور کار قرار داده، تاکید کرد: کشـاورزان حداقل 20درصد از کشـت شـتوی 

را بـه محصـول کلزا اختصـاص دهند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه شـرایط کشـت 
مکانیـزه کلـزا در این اسـتان فراهم شـده، تصریح کـرد: بذور مختلف کلزا مناسـب 
کاشـت در اقلیم هـای متفـاوت تأمیـن شـده و کمبـودی در زمینـه کودهـای ازته، 

فسـفاته و پتاسـه در سـطح اسـتان نیست.
وی بـه بهبـود رونـد بیمه گری کلزا اشـاره کـرد و افـزود: امکان تهاتر سـهم بیمه 
گـذار در محصـول کلـزا با دیگـر مطالبات کشـاورزان از صندوق بیمـه محصوالت 
کشـاورزی فراهـم شـده، همچنیـن عوامـل خطـر کلـزا در دو بیمـه نامـه اصلی و 
الحاقـی لحـاظ شـده از ایـن رو کلـزاکار بـا توجـه بـه شـرایط جـوی منطقـه خود 

امـکان انتخـاب بیمه نامـه الحاقی نیـز دارد.
قاسـمی تاکید کـرد: کاشـت کلـزا و خوداتکایـی در تامین روغن خوراکـی به عنوان 
یـك رسـالت بـر عهده کشـاورزان فهیم گذاشـته شـده و امیدواریم ایـن عزیزان با 
لبیـك به این رسـالت همچون گذشـته در تامیـن امنیت غذایی کشـورگام بردارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس: 

افزایش سطح 
زیر کشت کلزا

یک رسالت است 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه وابسـتگی 85 درصـدی در تامیـن روغـن 
خوراکـی، گفـت: کشـت کلـزا بـا توجـه بـه شـرایط 
حاکـم بـر جامعـه به عنـوان یك رسـالت بر عهـده ما 

گذاشـته شـده اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمد مهـدی در 
نشسـت "سـتاد کلـزای اسـتان فـارس" بـا اشـاره بـه 
اینکـه سـطح اباغـی کلزا به شهرسـتان ها بر اسـاس 

جـو  و  گنـدم  سـطح  درصـد   17 توافقـی  اسـتراتژی 
برنامـه ریزی شـده، تصریح کرد: مقایسـه کشـت کلزا 
بـا محصـوالت پاییـزه بـر اسـاس قیمت چهـار هزار و 
660 تومـان و سـایر مزایـا مقـرون بـه صرفه اسـت. 

وی اظهـار کـرد: اهمیـت به زمـان، توسـعه یافتگی و 
بـی توجهـی به زمان، عقـب افتادگی را بـه دنبال دارد 
از ایـن رو تشـخیص و رفـع بـه موقـع نقـاط ضعف در 
هـر کـدام از عوامـل موثـر بر توسـعه کشـت کلـزا در 

اسـرع وقـت در دسـتور کار قـرار گیرد. 
بـه گفتـه قاسـمی همزمان بـا توسـعه کاشـت کلـزا، 
افزایـش عملکـرد باالی پنج تـن در هکتار در دسـتور 
و  تحقیقـات  مرکـز  منظـور  ایـن  بـه  دارد  قـرار  کار 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس با 
اجـرای مزرعـه الگویـی و ارائـه دسـتورالعمل فنـی بر 

اسـاس تحقیقـات انجـام شـده در اقلیم اسـتان نهایت 
همـکاری را داشـته باشـد. 

از  کلـزا  نشـایی  کشـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سردسـیری  مناطـق  در  کشـت  توسـعه  راهکارهـای 
اسـت، از مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع 
طبیعی اسـتان فـارس خواسـت؛ مزارع الگویی کشـت 

نشـایی کلـزا ایجـاد کننـد. 
اختصـاص  اسـتان،  ایـن  در  ریزکارنـده   26 فعالیـت 
هـر  بـه  کلـزا  کشـت  توسـعه  در  معیـن  کارشـناس 
شهرسـتان، تسـهیل روند بیمـه گری کلـزا، رفع موانع 
متقاضیـان دریافـت تسـهیات کلزا و تشـویق مدیران 
و کارشناسـان موفـق در توسـعه کشـت کلـزا از دیگـر 
موضوعات مطرح شـده در سـتاد کشـت کلزای استان 

بود. فـارس 
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بـا اشـاره بـه اینکـه ارزش مالـی تولیـدات دامـی در 
کشـور بـا صنعـت نفـت برابـری می کند، گفـت: این 
تولیـدات در کشـور 140 هـزار میلیـارد تومـان و در 
اسـتان فـارس بالغ بـر 8 هـزار میلیارد تومـان ارزش 

مالـی دارد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در همایـش روز ملـی دامپزشـکی بـا بیـان 
اینکـه وظیفـه سـامت ایـن محصـوالت بـه عهـده 
مجموعـه دامپزشـکی اسـت، تصریـح کـرد: اسـتان 
فـارس بـا بالـغ بـر 860 هـزار تـن تولیـدات دامـی، 

رتبـه چهـارم ایـن تولیـدات را در کشـور دارد. 
وی افـزود: تامیـن سـامت دام تاثیـر بـه سـزایی در 
اقتصـادی  اهمیـت  و  تولیـد  رونـق  امنیـت غذایـی، 
باالیـی دارد چـرا که جمع زیادی به واسـطه شـغل و 

پیشـه خـود بـه ایـن صنعت وابسـته هسـتند. 
این مقام مسـئول یادآور شـد: صیانت از این اشـتغال، 
امنیـت غذایی حاصـل از آن و اقتصاد وابسـته به این 
تولیـدات حاصـل عزم و همـت وافر دسـت اندرکاران 

حوزه دامپزشـکی است. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه فعالیت بیـش از 3200 واحد بهـره برداری 
صنعتـی در زمینـه دام و طیـور در این اسـتان، افزود: 
حـدود یـك هـزار واحـد مرغـداری، بیـش از 5000 
واحـد دامـداری سـنتی و در مجموع حـدود 6 میلیون 
رأس دام سـبك و حدود 500 هزار رأس دام سـنگین 

در این اسـتان وجـود دارد. 
بـه گفتـه وی در اسـتان فـارس صنایـع فـرآوری و 
کشـتارگاه های مجهـزی وجـود دارد کـه موفـق بـه 

اخـذ رتبه هـای برتـر کشـوری نیـز شـدند. 
قاسـمی با بیـان اینکـه وظیفـه حـوزه دامپزشـکی در 
دو مـورد امنیـت غذایی و سـامت مرتبـط به کیفیت 
محصـوالت اسـت، افـزود: بـا همت و سـرعت عمل 

کارشناسـان و مسـئولین دامپزشـکی اسـتان فـارس، 
حـاد  آنفوالنـزای  ماننـد  ای  عمـده  بیماری هـای 
پرنـدگان بـا سـرعت بسـیار زیـادی کنتـرل شـد و 
امیـدوارم از ایـن پـس نیـز مانند گذشـته بـرای حفظ 
جایـگاه ایـن صنعـت مهـم در اسـتان فـارس عاوه 
بر پیشـگیری، واکنش سـریع در مقابـل بیماری های 

دام و طیـور نیـز وجود داشـته باشـد. 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تاکیـد کـرد: در سـال مزیـن بـه سـال رونـق تولیـد 
و بـا تاشـی کـه همـه تاشـگران عرصـه تولیـدات 

ایـن تولیـدات رو بـه بهبـود اسـت.  دامی داشـتند 
یـداهلل  حضـور  بـا  دامپزشـکی  ملـی  روز  همایـش 
رحمانـی معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری 
و  تشـخیص  معـاون  زاده  رضائیـان  قاسـم  فـارس، 
درمان سـازمان دامپزشـکی کشـور، سـید عاءالدین 
شـورای  مجلـس  در  مردم سـپیدان  نماینـده  خـادم 
و  اسـتانی  ملـی،  مسـئولین  از  جمعـی  اسـامی و 

برگـزار شـد.  شهرسـتانی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ارزش تولیدات دامی استان فارس، ۸ هزار میلیارد تومان است

مدیر کل دامپزشکی فارس:

کشتارگاه های مرغ فارس رتبه های برتر را دریافت کردند
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رئیـس گروه نوسـازی و تحـول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
گفت: در راسـتای پیاده سـازی مدل تعالی سـازمانی )EFQM( در سطح 
شهرسـتان اولیـن جلسـه آمـوزش ویـژه مسـئولین تعالـی شهرسـتانی 

برگزار شـد. 
بـه گزارش روابـط عمومی گروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، میعاد امین پور افـزود: اجرای تعالی سـازمانی 
در سـطوح شهرسـتانی بـا تیم اجرایـی که متشـکل از مدیر شهرسـتان 
بـه عنـوان مدیـر پروژه تعالـی، معاون یا کارشـناس مسـئول بـه عنوان 
مسـئول پـروژه، روسـای اداره ها به عنـوان اعضای تیم هـای تعالی و روسـای مراکز جهاد کشـاورزی به 
عنـوان اعضـای تیـم روابـط با مشـتری اسـتان انتخاب شـده اند در سـطح شهرسـتان و بـا آموزش های 

مناسـب اجرا خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در اولین جلسـه مدل تعالی سـازمانی اهـداف بنیادیـن و همچنین 
الگـوی تعالی سـازمانی جهت آشـنایی مسـئولین پـروژه تعالی شهرسـتانی با اهداف و نتایـج اجرای تعالی 
شـرح و توضیحاتـی در خصـوص مزایـا و نتایـج 2 سـال اجرای تعالی در سـطح سـازمانی داده شـد. وی 
بیـان کـرد: ایـن جلسـات همچنان ادامـه خواهد داشـت ضمنـًا هماهنگی هـای الزم با معاونـت آموزش 

مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی اسـتان فارس جهـت صـدور گواهینامه صورت گرفته اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه راه 
تولیـد  مشـکات  از  برون رفـت 
ایجـاد  کشـاورزان،  و  کننـدگان 
زنجیره هـای تولیـد اسـت، گفت: با 
ورود تعـاون روسـتایی در تشـکیل 
تسـهیل  امـر  ایـن  زنجیره هـا 

. می شـود
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، 

محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت بـا تعاونی هـا بـا اشـاره بـه ظرفیـت 
بـزرگ بخـش کشـاورزی در این اسـتان، افزود: بـا اسـتفاده از این ظرفیت 
بایـد امـورات محولـه را بـه مطلـوب انجـام دهیـم و خدمـات رسـانی بـه 
کشـاورزان را بهبـود بخشـیم. بـه گفتـه وی تمـام دسـتگاه های مرتبـط 

بـا  بایـد  کشـاورزی  بخـش  بـا 
موجـود  ظرفیت هـای  از  تعامـل 
در ایـن بخـش بـه منظـور توسـعه 
کشـاورزی اسـتان فـارس اسـتفاده 
کننـد. ایـن مقام مسـئول با اشـاره 
بـه ضـرورت حمایت از تشـکل ها، 
تصریـح کرد: هـر چه کشـور رو به 
توسـعه بـرود اسـتفاه از تشـکل ها 
قاسـمی افزود:  می شـود.  بیشـتر 
قسـمتی از ظرفیـت تشـکل ها بایـد بـه تولیـد نهاده هـا اختصـاص یابـد. 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به مشـکل توزیع 
نهاده هـا، تصریـح کـرد: بـه منظـور حـل ایـن مشـکل و حمایـت موثر از 

تولیدکننـدگان از کشـاورز کارت اسـتفاده شـود.

رئيس جهاد کشاورزی فارس :
زنجیره تولید؛ راه برون رفت تولیدکنندگان از مشکالت

آغاز اجرای تعالی سازمانی در سطح شهرستان ها

برگزاری نهمین جلسه ستاد ویژه توسعه تولید در محیط های 
کنترل شده استان فارس
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
سـامان دهـی تولیـد محصـوالت گلخانه ای بـا انتقال 
80000 هکتـار سـبزی و صیفـی در فضـای بـاز بـه 
7000 هکتـار گلخانه در فضای بسـته انجام می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی افزود: کشـت 
سـبزی و صیفـی در فضـای بـاز نیـاز بـه 840 میلیون 
مترمکعـب آب دارد کـه بـا انتقـال آن به فضای بسـته 
نیـاز بـه 71 میلیـون مترمکعب آب اسـت و تحقق این 
مهـم انقـاب بزرگـی در کاهش مصرف آب در اسـتان 

فـارس را خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
شـرایط اقلیمـی و نیز تشعشـع خورشـید در شهرسـتان 

فراشـبند این شهرسـتان مسـتعدترین منطقه در استان 
فـارس بـرای توسـعه کشـت گلخانه هـا اسـت.

وی بیـان داشـت: مهـم تریـن و بهتریـن روش بـرای 
فراشـبند  شهرسـتان  در  ای  گلخانـه  کشـت  ترویـج 
و ترغیـب کـردن کشـاورزان، بازدیـد ایـن عزیـزان از 
روسـتاهای گلخانـه ای ماننـد شهرسـتان کـوار اسـت.

در ادامـه معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری 
فـارس گفـت: شهرسـتان فراشـبند بایسـتی بـه میزان 
زراعـی جـاری  توسـعه گلخانـه در سـال  30 هکتـار 
داشـته باشـد. یداله رحمانـی افزود: 100 هکتار توسـعه 
سـایبان، 1 روسـتای گلخانـه ای و 1 شـهرک گلخانـه 
ای از تعهـدات فرمانـدار شهرسـتان فراشـبند منظـور 
شـده اسـت کـه بایسـتی بـا برنامـه ریزی هـای انجام 

شـده تـا پایـان سـال محقق شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در شهرسـتان 
فیروزآبـاد تـا پایـان سـال جـاری بایسـتی 25 هکتـار 
گلخانـه 80 هکتـار سـایبان، 1 روسـتای گلخانـه ای و 
1 شـهرک گلخانـه ای بـه بهـره بـرداری برسـد و این 
مهـم از تعهـدات فرمانـدار شهرسـتان فیروزآباد اسـت.
وی در ادامـه بیـان داشـت: در شهرسـتان سروسـتان 
بایسـتی 30 هکتـار گلخانـه توسـعه یابـد و 100هکتار 
سـایبان، 1 روسـتای گلخانه ای و 1 شهرک گلخانه ای 
از تعهـدات فرمانـدار ایـن شهرسـتان بوده که بایسـتی 
پایـان سـال  تـا  انجـام شـده  برنامـه ریزی هـای  بـا 
محقـق گردد. ایـن مقام مسـئول اظهار کـرد: در مرکز 
ویژه سـرچهان بایسـتی 12 هکتار گلخانـه و 10 هکتار 
سـایه بـان از تعهدات بخشـدار ویژه سـرچهان بوده که 
بایسـتی بـا برنامـه ریزی هـای انجـام شـده تـا پایـان 

سـال محقـق گردد.
رحمانـی در خاتمـه سـخنان خـود تاکیـد کـرد: سـطح 
عملیاتـی شـده توسـعه گلخانه هـا در شهرسـتان های 
اسـتان فـارس بـه صورت هفتگـی بررسـی می گردد و 
مـاک ارزیابـی فرمانـداران تحقق این مهم می باشـد.
نهمین جلسـه سـتاد ویژه توسـعه تولیـد در محیط های 
کنتـرل شـده اسـتان فارس در سـال جاری به ریاسـت 
رحمانـی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری 
قاسـمی رییس سـازمان جهـاد  دبیـری  بـه  و  فـارس 
کشـاورزی اسـتان فـارس، تعـدادی از مدیران سـتادی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فرمانداران و 
مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های فیروزآبـاد، 
فراشـبند، سروسـتان، مرکـز ویـژه سـرچهان و سـایر 
فـارس  اسـتانداری  قاضـی  شـهید  سـالن  در  اعضـاء 

شـد. برگزار 

رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:
سطح عملیاتی شده توسعه گلخانه ها در شهرستان های 

استان فارس به صورت هفتگی بررسی می گردد

برگزاری نهمین جلسه ستاد ویژه توسعه تولید در محیط های 
کنترل شده استان فارس
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گیاهـی سـازمان جهـاد  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ضـرورت 
گفـت:  گلخانه هـا،  مجـوز  صـدور  در  تسـهیل 
تعـدادی از دسـتگاه های ذی ربـط از جملـه بانک، 
و  ندارنـد  قبـول  را  شـده  حـذف  اسـتعالم های 

می گیرنـد. مجـدد  اسـتعالم 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، حسـین پژمان 
باغبانـی  امـور  معاونـت  سراسـری  همایـش  در 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه مشـکالت 
در رابطـه بـا طـرح توسـعه گلخانه هـای اسـتان 
فـارس، افـزود: در صـورت توسـعه و تغییر سـطوح 
گلخانه هـا، بانـک از متقاضیـان پروانـه تأسـیس 

می کنـد. درخواسـت  مجـدد 
نظـام  طرح هـای  پذیـرش  عـدم  وی  گفتـه  بـه 
مهندسـی از سـوی بانک از دیگر مشـکالت پیش 

روی متقاضیـان احـداث گلخانـه اسـت.
پژمـان گرفتـن اسـتعالم کمیـت و کیفیـت آب را 
توسـط بانک مانـع دیگـر متقاضیان بـرای احداث 
گلخانـه برشـمرد و افـزود: این امر عـالوه بر زمان 
بـر شـدن توسـعه گلخانـه، باعـث می شـود امـور 
آب، تخصیـص آب اراضـی متقاضی را کم کند، در 

نتیجـه متقاضـی دلسـرد و منصـرف می شـود و یا 
مجبـور بـه احـداث گلخانه بـدون اخذ تسـهیالت 
کاهـش  گلخانه هـا  سـطح  نهایـت  در  و  شـده 

می یابـد.
ایـن مقـام مسـئول؛ اخذ اسـتعالم ضوابط زیسـت 
نبـودن  روشـن  بانـک،  توسـط  مجـدد  محیطـی 
حریم هـا در مـورد اماکنـی مثـل امـکان زیارتـی، 
رعایـت حریـم  قبرسـتان ها، ضـرورت  سـیاحتی، 
۱۳۰ متـر از جاده هـای اصلی و اصرار دامپزشـکی 
دیگـر  از  مربوطـه  رعایـت دسـتورالعمل های  بـر 

مشـکالت دانسـت.
وی اظهـار کـرد: نبـود ضمانـت قانونـی و اجرایی 
بـرای انتقال کشـت از هـوای آزاد بـه محیط های 

کنتـرل شـده از دیگر مشـکالت اسـت.
گیاهـی سـازمان جهـاد  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
از  کـرد:  تاکیـد  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
اقدامـات شـاخص این اسـتان تشکیل"سـتاد ویژه 
گلخانه هـا" بـه ریاسـت معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری فـارس، انعقاد تفاهـم نامه با 
کمیتـه کمیتـه امداد امـام خمینـی )ره( و اداره کل 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان فـارس و برگـزاری 

اسـت. گلخانـه  همایش هـای 
همایـش سـاالنه و کشـوری معاونت امـور باغبانی 
وزارت جهـاد کشـاورزی امسـال بـا حضـور معاون 
وزیـر در امـور باغبانـی، مدیـران سـتاد معاونـت 
باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی، معاونیـن بهبود 
تولیـدات گیاهی و مدیـران باغبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی ۳۲ اسـتان کشـور بـه میزبانـی منطقه 

آزاد ارس برگـزار شـد.

معاون جهاد کشاورزی فارس:

برای توسعه گلخانه ها راهی جز تسهيل صدور مجوز نيست
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الزمه ارائه الگوی کشت ساماندهی مولفه های 
مختلف تولید است

سـازمان  زراعـت  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
الگـوی  گفـت:  فـارس 
از  برنامـه کشـت  و  کشـت 
اولویت های  ضروری تریـن 
بخش کشـاورزی می باشـد.
روابـط  گـزارش  بـه 
زراعـت  عمومی مدیریـت 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، احمـد دهقان افـزود: مهم ترین 
محدودیـت بخـش کشـاورزی بـرای تولیـد محصـوالت کشـاورزی آب 
اسـت کـه بـرای سـامان دهـی الگـوی کشـت باید به چنـد مولفـه توجه 

باشـیم. داشـته 
وی بیـان کـرد: نیـاز کشـور در آینـده نزدیکتـر و دورتـر و در افق هـای 
چنـد سـاله کـه ایـن موضـوع بـا توجـه بـه پیـش بینـی رشـد جمعیت و 
مصـرف سـرانه و سـهم اسـتان از تولیـد هریـك از محصـوالت زراعـی 
و جایـگاه زراعـت اسـتان در زراعـت کشـور ارزیابی شـده اسـت و مولفه 
مهـم دیگـری کـه در ارائـه الگوی کشـت باید به آن توجه شـود تناسـب 

هـر قطعـه از اراضـی زراعـی بـا زراعت هـای خاص اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن مولفـه نیـاز بـه مطالعـات 
خاکشناسـی اراضـی اقلیـم هر نقطه از اسـتان و کشـور و مهم تـر از همه 
میـزان آب قابـل برداشـت امـا بـا توجـه به شـرایط فعلـی کشـور عمدتا 

میـزان نیاز کشـور اولویـت دارد.
وی تصریـح کـرد: بـرای متناسـب سـازی اراضی بـا نوع محصـول الزم 
اسـت بـا اسـتفاده از ارقـام متنوع و بـه کارگیری تکنولوژی های کاشـت، 
داشـت و برداشـت بخشـی از عدم تناسـب اراضـی بار محصـوالت مورد 

نیـاز را مدیریـت کنیم. 
دهقـان اظهـار کـرد: چنانچـه آب قابـل برداشـت در هر یك از دشـت ها 
و حتـی جاهـای موجـود کـه اجـازه برداشـت اب دارنـد در اختیـار بخش 
کشـاورزی )زراعـت( قـرار گیرد امـکان ارائه الگوی کشـت حتـی تا تك 

تـك بهره بـرداری و منابع برداشـت آب وجـود دارد.

برای حمايت از باغداران توسط سازمان تعاون روستايی صورت گرفت
آغاز خرید توافقی سیب درختی درجه سه

در استان فارس

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از آغاز 
خریـد توافقی سـیب درختی درجه سـه بـرای حمایت از باغداران توسـط 

سـازمان تعـاون روسـتایی این اسـتان خبر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، صمد رنجبـری گفت: با هـدف تنظیم 
بـازار از روز دوشـنبه بیسـت و نهـم مهرمـاه، شـبکه تعـاون روسـتایی 
در شهرسـتان های اقلیـد، سـپیدان و شـیراز بـه عنـوان مناطـق عمـده 
تولیـد سـیب اسـتان اقـدام بـه خرید سـیب درختـی درجه سـه و صنعتی 

می کننـد.
بـه گفتـه وی، خریـد حمایتـی و تخصیـص یارانـه صادارتـی بـه سـیب 

درختـی نیـز در حـال پیگیـری اسـت.
رنجبـری بـا اشـاره بـه پیـش بینـی تولیـد بیـش از 390 هزار تن سـیب 
درختـی در اسـتان فـارس، تصریـح کـرد: بالـغ بـر 195 هزار تـن از این 
محصـول آمـاده ارائه به اسـتان های دیگـر و صادرات به خارج از کشـور 

است.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: راه انـدازی هر گونه 
مراکـز عرضـه، توزیع و فـروش "دانه گنـدم" به جای 
بـذر، مغایـر بـا سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی 

اسـت و بـا متخلفـان برخـورد قانونـی می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
افـزود: افزایـش ضریـب مصـرف بذور اصاح شـده و 
گواهـی شـده و ایجـاد مزارع گندم سـالم و بـا کیفیت 

از سیاسـت های وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در فصـل زراعـی جـاری بیـش 

از 46 هـزار تـن "بذرگواهـی شـده" بـا یارانـه دولتـی 
در سـطح اسـتان فـارس تامیـن شـده از گندمـکاران 
خواسـت تـا در زمـان کاشـت از "بـذر گواهـی شـده" 

اسـتفاده کننـد.
پژمـان اظهـار کـرد: بـر اسـاس بنـد ه مـاده 7 قانون 
مجلـس  سـال 1382  مصـوب  گیاهـی  ارقـام  ثبـت 
محتـرم  شـورای  تاییـد  مـورد  اسـامی و  شـورای 
نگهبـان، تولیـد و تکثیـر بـذر و نهال بـرای عرضه به 
بـازار بدون کسـب گواهـی از موسسـه تحقیقات ثبت 

و کنتـرل و گواهـی بـذر خـاف قانـون اسـت.

وی افـزود: بـر اسـاس ایـن قانـون در صـورت بـروز 
خسـارت، متخلفیـن مجبور بـه پرداخت جـزای نقدی 
معـادل 1 الـی 3 برابر ضـرر و زیـان وارده برابر قیمت 

روز، در زمـان صـدور حکـم می شـوند.
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس تصریـح کـرد: در همیـن 
راسـتا افـراد حقیقـی یـا حقوقی که بـه تهیـه و توزیع 
و فـروش "دانـه گنـدم" به جـای "بذر" مبـادرت کنند، 
متخلـف شـناخته شـده و بـا آنـان برخـورد قانونـی 

می شـود.

معاون جهاد کشاورزی فارس: با فروشندگان دانه گندم به جای بذر برخورد قانونی می شود
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
فـارس بـا اشـاره به مهـار قیمت نهـاده کنجاله سـویا 
گفـت : قیمـت کنجالـه سـویا که سـال گذشـته بیش 
از 5600 تومـان بـود بـه 2800 تومان در سـال جاری 

یافت. کاهـش 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، صمـد رنجبـری 
تصریـح کـرد: ایـن مهـم بـا همـکاری موثـر تولیـد 
کننـدگان بخـش خصوصـی )دامـداران، مرغـداران و 

صاحبـان کارخانجـات( و دولـت صـورت پذیرفـت.
بـه گفتـه وی ایـن مهـم توفیـق بزرگـی بـرای تولید 

کننـدگان اسـت کـه بـه حمـد الـه میسـر گردید.

پیش بینی کشت 2000 هکتار گوجه فرنگی
و 450 هکتار سیب زمینی در استان فارس 

جهـاد  سـازمان  صیفـی  و  سـبزی  مسـئول  کارشـناس 
تولیـد  کشـت  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
در  گوجه فرنگـی  و  سـیب زمینی  محصـوالت  زمسـتانه 
شهرسـتان های جنوبـی ایـن اسـتان از اواخـر شـهریورماه 
آغـاز شـده و پیـش بینـی می شـود 2000 هکتـار گوجـه 
در  زمسـتانه  تولیـد  و 450 هکتـار سـیب زمینی  فرنگـی 
اسـتان کشـت شـود. بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، کیکاوس 
نجفـی شـبانکاره تصریـح کـرد: برنامـه اباغـی کشـت 
نشـایی در محصـوالت سـبزی و صیفـی 22 هـزار هکتـار 
اسـت کـه از ایـن مقـدار تاکنـون 16500 هکتـار کشـت 
شـده اسـت. وی افـزود: بـه منظـور تنظیـم بـازار تاکنـون 
میـزان 55 هـزار تن گوجه فرنگی توسـط سـازمان تعاونی 
روسـتایی بـه صـورت خرید توافقی خریداری شـده اسـت.

خرید حمایتی 129 هزارتن گوجه فرنگی
مدیـر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از خریـد حمایتـی بیـش از 129 
هـزار تـن گوجه فرنگی و اسـتحصال 16 هزارتن 

رب خبـر داد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، صمد رنجبری 
بـا بیـان اینکـه قیمـت هـر کیلـو گوجـه فرنگی 
گفـت:  اسـت،  تومـان   1150 تضمینـی  خریـد 
هفـت کارخانه فرآوری در شهرسـتان مرودشـت، 
دو کارخانـه دیگـر در شهرسـتان های شـیراز و 
خرمبیـد و یـك کارخانـه در اسـتان اصفهـان به 
عنـوان عاملیـن خریـد حمایتـی گوجـه فرنگـی 

دارند.  همـکاری 
بـه گفتـه وی؛ خریـد حمایتـی گوجـه فرنگی به 
دسـتور وزیـر جهـاد کشـاورزی و بـا همـکاری 
مفیـد و مؤثـر سـازمان تعاون روسـتایی به عنوان 

نماینـده دولـت از بیسـتم و سـوم مرداد مـاه آغاز 
و تـا آخـر مهرماه ادامـه دارد.

رنجبـری هـدف از اجرای ایـن طـرح را پایداری 
تولیـد، حفظ قیمت محصـول در بازار و جلوگیری 

از ضـرر و زیـان تولید کنندگان برشـمرد.

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در نظـام توزیع مـواد غذایی و 
محصـوالت کشـاورزی عمده تریـن مشـکل اختاف 
زیـاد بین قیمت تمام شـده کـه تولید کننـده دریافت 
می کنـد و قیمتـی که مصـرف کننده نهایـی پرداخت 

می باشـد.  می کنـد، 
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت توسـعه بازرگانی 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، صمـد رنجبری افـزود: بـرای حل این 
مشـکل سـاز و کارهـای متفاوتـی در طـول دهه هـای گذشـته از جمله تاسـیس 
مراکـز عرضـه مسـتقیم محصـوالت و خدمات کشـاورزی اتخاذ شـده اسـت که 
در همیـن راسـتا با توجه بـه ظرفیت های بالقوه اسـتان فـارس در زمینه تولیدات 
کشـاورزی و دامـی و همچنیـن بـه منظـور حمایـت از تولیدکننـدگان، سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصمیـم بـه حمایـت از راه اندازی سـامانه های 
مجـازی ارتبـاط دهنـده تولیدکننـدگان و بازرگانـان محصـوالت کشـاورزی بـا 

کمـك شـرکت های دانـش بنیـان گرفته اسـت. 
وی بیـان کـرد: در واقـع هـدف از راه انـدازی ایـن سـامانه ها تسـهیل ارتبـاط، 
کوتـاه کـردن دسـت دالالن، شـفاف سـازی قیمت ها، شناسـایی محصـوالت با 

مزیـت تجـاری، کاهش حاشـیه بـازار با حـذف افراد غیـر الزم، بررسـی و اعام 
اسـتانداردهای صادراتـی، شناسـایی و معرفی واحدهای باتـوان تولید محصوالت 
صادراتـی و تحلیـل و ارائـه راهکارهـای بهبـود تولید متناسـب با اسـتانداردهای 

بـازار هدف اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن سـامانه ها اطاعـات مـورد نیاز 
تجـار و صادرکننـدگان محصـوالت کشـاورزی از بخش کشـاورزی و تولید انواع 
محصـوالت ارائـه گردیـده و بـه راحتـی می تواننـد محصـول مـورد نیاز خـود را 
بیابنـد و همچنین کشـاورزان می توانند در این سـامانه آگهـی عرضه محصوالت 

خـود را قـرار دهنـد و از ایـن طریق بـه بازاریابـی محصوالت خـود بپردازند. 
وی تصریـح کـرد: در مراحـل اولیـه و بـه صـورت پایلـوت ایـن سـامانه بـرای 
عرضـه محصـوالت منتخـب گلخانه ای طراحـی و اجرا گردیـده و در مراحل بعد 
بـرای سـایر محصـوالت توسـعه پیـدا خواهد نمـود و در واقـع تفاوت این بسـتر 
بـا بسـترهای موجـود صحـت و شـفافیت اطاعـات در آن، وسـعت و گسـتره و 
تعمیـق داده هـا می باشـد و در نهایـت هـدف از راه اندازی این سـامانه ها عرضه 
و تقاضـای هوشـمندانه، تولیـد و سـفارش هدفمنـد، ایجاد بسـتر زنجیـره ارزش، 
تنظیـم بـازار و در نتیجه ایجاد سـامانه تصمیـم یار بخش کشـاورزی خواهد بود.

حمایت از راه اندازی سامانه های استارت آپی ارتباط 
زنجیره تولید و بازرگانی محصوالت کشاورزی 

مدیر توسعه بازرگانی: کاهش ۵0 درصدی قیمت کنجاله سویا
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شروع فعالیت
صید و صیادی آبزیان

در منابع آبی استان فارس
مدیر شـیات و امـور آبزیان 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس گفـت: فعالیـت صید 
آبـی  منابـع  در  صیـادی  و 
سـال  شـهریور  از  اسـتان 
جاری شـروع و تـا پایان آذر 

مـاه ادامـه می یابـد. 
روابـط  گـزارش  بـه 
عمومی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
بـا  هرسـاله  افـزود:  فاحـی  علـی  فـارس،  کشـاورزی 

تصویـب کمیتـه نظام نامـه آبزی پروری اسـتان در ابتدای 
تابسـتان ارزیابـی ذخایـر در منابـع آبی نیمـه طبیعی انجام 
و بـر اسـاس نتایـج آن مـدت زمـان مجـاز و تعـداد مجوز 

می گـردد. تعییـن  کمیتـه  ایـن  توسـط  صـادره  صیـد 
وی بیـان کـرد: مهـم تریـن منابع آبی اسـتان کـه فعالیت 
صیـد و رصیـادی در آن هـا صـورت می گیـرد، عبارتنـد 
از: سـد درودزن )مرودشـت(، سـد ماصـدرا )اقلیـد(، سـد 
تنـگاب  سـد  قیروکارزیـن(،  و  )جهـرم  فارسـی  سـلمان 

)فیروزآبـاد( و سـد رودبـال )اسـتهبان( اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: پیش بینی می شـود 
؛ میـزان صیـد در منابـع آبـی از550 تـن در سـال 97 بـه 
بیـش از 600 تـن در سـال جاری افزایش یابـد. وی اظهار 
کـرد: فعالیـت صیـد و صیـادی در شهرسـتان های مذکور 
عـاوه بـر اسـتحصال و تولیـد غـذای سـالم زمینـه ایجاد 
اشـتغال )مسـتقیم( بیـش از 150 نفـر را فراهـم می نماید.

نویـن سـازمان جهـاد  رئیـس دفتـر فناوری هـای 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـرای اولیـن بـار 
در کشـور، بـا هـدف بـرآورد دقیـق و مـکان محور 
سـطوح کشـاورزی "نقشـه اطلـس کشـاورزی" بـه 
از دور ماهـواره ای در  کمـك فـن آوری سـنجش 

ایـن اسـتان تهیه شـد.
به گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، حسـین صحرائیان 
جهرمی بـا اشـاره به اینکـه طرح اطلس کشـاورزی 
اسـتان فـارس از سـال 96 آغـاز شـد، افـزود: ایـن 
نقشـه شـامل باغ هـای آبـی و دیـم و زراعـت دیم، 
آبـی و آیش اسـت که ابتـدا در یك فعالیـت میدانی 
زراعـت  کاربری هـای  محـدوده  نقشـه  منسـجم، 
دیـم و باغ هـای دیـم با عملیات سـنگین برداشـت 
میدانـی ترسـیم و سـپس در چهـار مرحلـه تدقیـق 
سـتادی و میدانـی بـه باالترین دقت مکانی رسـید.
بـه گفته وی؛ به منظـور تعیین حـدود کاربری های 
تکنیك هـای  از  آبـی  بـاغ  و  آیـش  آبـی،  زراعـت 
فعالیـت  یـك  در  و  اسـتفاده  دوری  از  سـنجش 

گسـترده میدانـی در تمـام پهنه های اسـتان فارس 
و بـا هـزاران نمونـه تعلیمی انجـام شـد.

آزمایـی  راسـتی  فرآینـد  کـرد:  اظهـار  صحراییـان 
نتایـج بـه منظور اعتمـاد از میزان دقت مسـطحاتی 
موجود توسـط کارشناسـان پهنه در سراسـر اسـتان 
بـه انجـام رسـید و در نهایـت بـرای هر شهرسـتان 
بـه تفکیك مرکـز خدمـات و پهنه های کشـاورزی 
نقشـه های کاربـری کشـاورزی تهیه و تدوین شـد.

نویـن سـازمان جهـاد  رئیـس دفتـر فناوری هـای 
کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: نتایـج ایـن 
یـاری  گیـری  تصمیـم  امـر  در  را  مدیـران  طـرح 
نمـوده و تخصیـص منابـع و امکانـات را بـر مبنای 
عدالـت بیشـتر مقـدور می سـازد. بر اسـاس اطلس 
کشـاورزی سطح کشـاورزی فعال در اسـتان فارس 
بالـغ بریك میلیـون و 980 هزار هکتار برآورد شـده 

ست. ا

به عنوان نخستين استان در کشور؛
نقشه اطلس کشاورزی استان فارس تهیه شد
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بازدید از 90 طرح صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی

ارزیابی 9۵ طرح مکانیزاسیون کشاورزی

ارزیابـي  بازرسـی  مدیریـت  ارزیـاب  کارشـناس 
عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات، سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: در ارزیابی طرح ها 
و پروژه هـای صنایـع تبدیلـی غذایی کشـاورزی در 
سـال زراعـی 98-97 از 90 طرح در 18 شهرسـتان 

اسـتان فارس بازدیـد گردید.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سازمان 
عبدالرسـول  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
ارزیابی هـا  ایـن  در  نمـود:  عنـوان  وزیریـان 
بانکـی،  تسـهیات  جـذب  ماننـد  شـاخص هایی 
صـدور مجوزهـا، پیشـرفت فیزیکـی طرح هـای در 
حال احداث و مسـایل و مشـکات پیش روی آنها، 
مد نظر بوده که با بررسـی مسـتندات، گزارشـات و 

بازدیدهـای میدانـی، عملکرد شهرسـتان ها ارزیابی 
است.  شـده 

وی افـزود: یکـی از اولویت های راهبردی سـازمان 
کـه در ایـن دوره مـورد ارزیابـی قرار گرفـت، بهبود 
فضـای کسـب و کار اسـت که از طریـق اختصاص 
اعتبـارات در قالـب تسـهیات بانکـی بویـژه طـرح 
ایجـاد مشـاغل پایـدار روسـتایی صـورت گرفتـه و 

بررسـی ها و بازدیدهـای میدانـی نشـان می دهد 
بدلیـل عـدم اختصـاص اعتبـارات الزم و سـخت 
گیـری بانك هـا و سـایر دسـتگاه های اجرایـی در 
پاسـخ بـه اسـتعامات، صـدور یـا تمدیـد مجوزها، 
نسـبت بـه سـال گذشـته پیشـرفت قابـل قبولی در 

ایـن حـوزه حاصـل نگردیده اسـت.
بـه  باتوجـه  کـرد:  اظهـار  پایـان  در  وزیریـان 
مبنـی  و شـعار سـال  سیاسـت های کان کشـور 
بـا همـکاری و  انتظـار مـی رود  تولیـد  بـر رونـق 
مسـاعدت سـایر دسـتگاه های متولـی موانـع پیش 
روی صنایـع تبدیلـی وغذایـی کشـاورزی برداشـته 
گـردد تـا شـاهد رشـد ارزش افـزوده، جلوگیـری از 
خـام فروشـی و مهـم تـر از همـه ایجـاد اشـتغال 

گردیـدم. پایـدار 

کارشـناس ارزیـاب مدیریـت بازرسـی اظهار کرد: 95 طـرح و پروژه مکانیزاسـیون 
کشـاورزی 18 شهرسـتان اسـتان فـارس در 7 ماهـه گذشـته بررسـی و ارزیابـی 

گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عبدالرسـول وزیریـان 
گفـت: در ایـن راسـتا شـاخص هایی مانند جـذب تسـهیات بانکی خـط اعتباری 
مکانیزاسـیون، افزایش ضریب مکانیزاسـیون باغی و زراعی، اجرای سـطح کشـت 
مکانیـزه محصـوالت مختلـف زراعی و پیشـرفت فیزیکـی طرح هـای مختلف در 
قالـب دسـتورالعمل ها و موافقـت نامه هـای مالـی سـال زراعی 987-97 بررسـی 

گردید. 
وی افـزود: افزایـش ضریب مکانیزاسـیون زراعی و باغـی از اولویت های راهبردی 

سـازمان اسـت کـه در ایـن دوره ارزیابی، مد نظر قـرار گرفت، این طـرح از طریق 
اختصـاص اعتبـارات در قالـب تسـهیات بانکی در شهرسـتان ها اجرایـی گردیده 
کـه بررسـی ها و بازدیدهای میدانی نشـان می دهـد افزایش قیمت ماشـین آالت 
و ادوات کشـاورزی و کاهـش عرضـه ایـن دسـتگاه ها منجـر بـه سـهمیه بنـدی 
شهرسـتانی گردیـده کـه علیرغـم تـاش و زحمـات همـکاران در شهرسـتان ها 
نسـبت بـه سـال قبـل پیشـرفت قابـل ماحظـه ای حاصـل نگردیـده اسـت و 

کشـاورزان بـه ناچـار مجبـور به اسـتفاده از ادوات فرسـوده و سـنتی شـده اند.
وزیریـان بیـان کرد: امید اسـت بـا تغییر این رونـد وافزایش ضریب مکانیزاسـیون 
کشـاورزی شـاهد تجهیز ونوسـازی نـاوگان ماشـین آالت وادوات کشـاورزی وبه 
تبـع آن افزایـش کشـت مکانیـزه محصـوالت مختلـف زراعـی بـه ویـژه گندم و 

کاهـش هزینه هـای تولید باشـیم.
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بازدید از 90 طرح صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی

ارزیابی 9۵ طرح مکانیزاسیون کشاورزی

بررسی 1۸0 طرح امور دام در ارزیابی های شهرستانی

بازدید از ۶3 مرکز جهاد کشاورزی در ارزیابی های شهرستانی

کارشـناس ارزیـاب امـور دام مدیریت بازرسـي، 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، گفت: در 
ارزیابـی عملکـرد مدیریت شهرسـتان ها در سـال 
زراعـی 98-97 از 180 مـورد طرح هـای مختلف 
پـرورش دام، ماکیـان و آبزیـان بازدیـد بـه عمـل 

. مد آ
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیـد 
شـهدادی کارشـناس ارزیـاب امـور دام گفـت: در 
7 ماهـه گذشـته، طرح هـا و پروژه هـای امـور دام 
18 شهرسـتان اسـتان فـارس در حوزه هـای بهبود 
و افزایـش تولیـدات دام و طیـور، عملیـات اصـاح 
نـژاد دام هـای سـبك و سـنگین، بهبـود تغذیه دام 
و تسـهیات بانکـی مـورد بازدیـد و ارزیابـی قـرار 
گرفـت و براسـاس تعهـدات اباغـی سـازمان در 
چارچـوب موافقـت نامه هـای مالی بررسـی گردید.
وی افـزود: یکـی از اولویت های راهبردی سـازمان 
و پروژه هـای شـاخصی کـه توسـط شهرسـتان ها 
پـروژه  گردیـد،  اجـرا  ارزیابـی  دوره  ایـن  در 
سـیمنتال  نـژاد  بومی بـا  گاوهـای  آمیخته گـری 

اسـت کـه بررسـی ها و بازدیدهـای میدانـی نشـان 
می دهـد ایـن عملیـات بـا رونـد قابـل قبولـی در 
حـال اجراسـت و منجر به بهبـود 10 تا 15 درصدی 
کمیـت و کیفیـت محصول شـیر و گوشـت، کاهش 
هزینه هـای تولید و نگهـداری دام در دامداری های 

گردید.  سـنتی 
شـهدادی در ادامـه اظهـار کـرد: عملیـات همزمان 
سـازی و تلقیـح گوسـفندان با نـژاد رومانف با روش 
گوسـفند  گله هـای  از  تعـدادی  در  الپراسـکوپی 
شهرسـتانهای نی ریز، سروسـتان و پاسـارگاد انجام 

شـده و انتظـار مـی رود این روند در سـالهای آتی با 
اسـتقبال بیشـتری تـداوم یابد، از مزایـای این طرح 
بهبـود ضریـب تبدیـل غذایی و افزایش تـوان تولید 

گوشـت قرمـز در گله هـای بومی اسـت.
وی در پایـان گفـت: در تأمیـن آب شـرب دام های 
مناطـق روسـتایی نیـز، بـا ابـاغ اعتبـارات الزم از 
منابـع 3 درصـد نفـت و گاز خدمـات ارزنـده ای به 
بحـران خشکسـالی  بـا  درگیـر  مناطـق  دامـداران 
ماننـد داراب، نی ریز، زرین دشـت، اقلید، ارسـنجان 

و... ارائه شـده اسـت. 

کارشـناس ارزیـاب طرح هـای آمـوزش و ترویج 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
زراعـی  پروژه هـای سـال  و  ارزیابـی طرح هـا  در 
و  تجهیـزات  از  اسـتان،  شهرسـتان های   97-98
سـاختمان اداری 63 مرکـز جهاد کشـاورزی بازدید 

بـه عمـل آمد.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، هژبـر 
محقـق زاده عنـوان کـرد: در ارزیابی هـای سـاالنه 
حـوزه  طرح هـای  و  پروژه هـا  شهرسـتان ها، 
و  دسـتورالعمل ها  براسـاس  ترویـج  و  آمـوزش 
می گـردد.  بررسـی  مالـی  نامه هـای  موافقـت 

در ایـن حـوزه 3 طـرح آمـوزش و ترویـج، امـور 
زنـان روسـتایی و تجهیـز و نوسـازی مراکـز قـرار 
می گیـرد کـه بـا بررسـی مسـتندات، گزارشـات و 
بازدیـد میدانـی از فعالیـت شهرسـتان ها در زمینـه 
آموزش هـای یـك روزه، بازدیدهـا، آموزش هـای 
مهارتـی، امـور زنـان روسـتایی، طرح سـایت های 

و  تجهیـز  و  پهنه بنـدی  طـرح  امیـد،  الگویـی 
می پذیـرد.  انجـام  نوسـازی 

وی افـزود: بـا توجـه به تأکیدات ریاسـت سـازمان 
مبنـی بـر بهبـود وضعیـت مراکـز جهاد کشـاورزی 
و بـه منظـور بررسـی نحـوی هزینه کـرد اعتبارات 
تجهیـز و نوسـازی مراکـز جهـاد کشـاورزی، از 63 
مرکـز جهـاد کشـاورزی در 18 شهرسـتانی کـه در 
6 ماهـه گذشـته مـورد ارزیابـی قـرار گرفته اسـت 

بازدیـد و درصـد پیشـرفت طرح ها بررسـی گردید. 
محقـق زاده اظهـار کـرد: بررسـی ها و بازدید های 
جهـاد  مراکـز  وضعیـت  می دهـد  نشـان  میدانـی 
کشـاورزی از نظـر تجهیـزات اداری، میـز، صندلی، 
کامپیوتـر و تعمیـرات داخلـی بهبـود یافتـه اسـت 
ولـی با توجه به فرسـوده بـودن نـاوگان خودرویی، 
ضـرورت تأمین خـودرو، راننـده و نیـروی خدماتی 

در بیشـتر مراکـز احسـاس می شـود.
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پاسخگویی به 1۶۶ درخواست و شکایت مردمی

کارشـناس مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، گفـت: در 6 ماهـه اول سـال جاری 
بـه 166 فقـره درخواسـت و شـکایت مردمی پاسـخ 

است. داده شـده 
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین هوشـیار 
برایجانـی افـزود: این درخواسـت ها و شـکایات از 4 
سـامانه مختلـف دریافـت گردیده که به طـور مداوم 
اسـتان  مختلـف  دسـتگاه های  و  می گـردد  رصـد 
موظفند طی مدت زمان مشـخص پاسـخگو باشـند.

وی در ادامه بیان کرد: سـامانه های سامد استانداری 
)سـامانه ارتباطات دفتر ریاسـت جمهوری(، سـازمان 
بازرسـی کل کشـور، پاسخگویی به شـکایات وزارت 
جهاد کشـاورزی و سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
ایـن فرصـت را بـرای عموم مـردم فراهم نمـوده تا 

بتواننـد مطالبـات خـود را پیگیری کنند.
اسـت  توانسـته  مدیریـت  ایـن  افـزود:  هوشـیار 
مطالبـات مردمـی را کـه در ایـن سـامانه ها مطـرح 
در  مربوطـه  بخش هـای  همـکاری  بـا  می گـردد، 

زمـان مقـرر پاسـخ دهـد.

وی در تصریـح کـرد: عـاوه بـر این سـامانه ها، 
جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه  رسـیدگی  سـامانه 
می گـردد  انـدازی  راه  زودی  بـه  نیـز  کشـاورزی 
و  مطالبـات  بتواننـد  عزیـز  اسـتانی های  هـم  تـا 
درخواسـت های خـود را از طریـق آن جویـا گردنـد.

ارزیابی عملکرد پروژه های 4 مدیریت جهاد کشاورزی استان

پاسـخگویی  و  عمکـرد  ارزیابـی  بازرسـی،  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه 
فـارس گفـت: در ادامـه ارزیابـی عملکـرد طرح هـا 
گذشـته  مـاه  یـك  در  شهرسـتانی،  پروژه هـای  و 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  سـاالنه  عملکـرد 
شهرسـتان های داراب، زریـن دشـت، اسـتهبان و 

گردیـد. بررسـی  نی ریـز 
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اهلل عباسـی 
پروژه هـای حوزه هـای  و  نمـود: طرح هـا  عنـوان 
آب و خـاک، زراعـت، باغبانی، حفـظ نباتات، ترویج 

وآمـوزش، امـوردام و شـیات، امور اراضـی، صنایع 
و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری این شهرسـتان ها با 
بررسـی مسـتندات، گزارشـات و بازدیدهای میدانی 

گردید. ارزیابـی 
وی افـزود: ارزیابـی فعالیت هـای ایـن مدیریت هـا 

در چارچوب شـاخص های تدوین شـده در راسـتای 
نامه هـاي  موافقـت  براسـاس  و  سـازمانی  تعالـی 
مالـی سـال 97، تعهـدات و شـرح وظایـف اباغی 
مدیریت هـای شهرسـتانی  بـه  سـازمان  از سـوی 
کـرد:  بیـان  پایـان  در  عباسـی  می شـود.  انجـام 
تحلیلـی  گزارش هـای  ارزیابی هـا،  ایـن  خروجـی 
از نقـاط قـوت، نارسـایی ها و مشـکات در رونـد 
اجـرای طرح هـا و پروژه هـا براسـاس شـاخص ها 
و دسـتورالعمل ها می باشـد کـه بـه مدیریت هـای 
ارسـال  سـازمان  ریاسـت  و  سـتادی  شهرسـتان، 
می گـردد و پیگیری هـای الزم جهـت اصـاح و 

بهبـود رونـد کار صـورت می پذیـرد.
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پاسخگویی به 1۶۶ درخواست و شکایت مردمی

ارزیابی عملکرد پروژه های 4 مدیریت جهاد کشاورزی استان

سـازمان  کشـاورزی  ترویـج  هماهنگـی  مدیـر 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: مدیریـت 
هماهنگـی ترویج کشـاورزی با حمایـت و همکاری 
دفتـر شـبکه دانش و رسـانه های ترویجـی معاونت 
ترویـج کشـاورزی در راسـتای اسـتفاده از فضـای 
مجـازی و کانال هـای ارتباطـی جدیـد بـا شـبکه 
ترویـج در سـطح اسـتان اقـدام بـه برگـزاری وبینار 

کشـت پاییـزه چغنـدر قنـد نمود.
هماهنگـی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
ترویج کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس حمید رضـا ابراهیمی افزود: وبینـار از ترکیب 
دو واژه وب و سـمینار تشـکیل شـده اسـت و در 
واقـع وبینـار به کاس، دوره، سـمینار یـا هر رویداد 
آناینـی گفتـه می شـود کـه در محیـط وب و بـا 
اسـتفاده از اینترنـت بـه صـورت کامـا آنایـن، 
زنـده، تعاملـی و دو طرفـه در یـك زمان مشـخص 

برگـزار می گـردد. 
تمامی سـاعات  در  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  وی 
شـبانه روز امـکان پذیر اسـت، هزینه کـم و مقرون 
بـه صرفـه، تعامل در وبینـار به صورت شـنیداری و 
دیـداری اسـت، امـکان ضبـط وبینـار وجـود دارد و 
نظـر سـنجی به صـورت زنـده از مزایـای برگزاری 
دوره هـای آموزشـی بـه صـورت وبینار می باشـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه دلیـل 
اینکـه مبنـای برگـزاری وبینـار اینترنـت می باشـد 
لـذا ممکـن اسـت در حیـن برگـزاری دوره اینترنت 
قطـع شـود کـه ایـن مهـم از معایـب ایـن روش 

می باشـد. آموزشـی 
وبینارهـا  برگـزاری  از  هـدف  کـرد:  اظهـار  وی 
انتقـال دانـش در موضوعـات کشـاورزی و ایجـاد 
توانایـی شـغلی در موضوعـات و مباحـث ترویجـی 
بخـش کشـاورزی اسـت و مخاطبـان ایـن دوره ها 
می تواننـد مروجـان مسـئول پهنه هـای تولیـدی، 

تولیـد  و  سـتاد  سـطح  در  موضوعـی  کارشناسـان 
کننـدگان بخـش کشـاورزی متناسـب بـا موضـوع 

می باشـند.
 ابراهیمی بیـان کـرد: توسـعه ایـن کانـال ارتباطی 
بـه منظـور توانمندسـازی و بـه روز کـردن دانـش 
همـکاران، بـا وجـود سـرمایه گـذاری سـازمانی در 
زمینـه تهیـه زیـر سـاخت الزم ماننـد تهیـه تبلـت 

بـرای مدیـران پهنـه امـکان پذیر شـد. 
وی تاکیـد کـرد: وبینارهـا از نظر انتخـاب محتوایی 
تحقیقاتـی  یافته هـای  انتقـال  موضوعـی،  و 
نیازهـای  و  سـازمان  دار  اولویـت  مباحـث  در 
همـکاران برنامه ریـزی خواهـد شـد لـذا همـکاری 
بخـش  محققـان  و  تخصصـی  مدیریت هـای 
آمـوزش  روش  ایـن  اجـرای  الزمـه  کشـاورزی 

اسـت.  مجـازی 
ابراهیمـی در خاتمـه یـادآور شـد: ایـن روش از نظر 
کاهـش هزینه هـای اجـرای دوره هـای آموزشـی 
و سـامت تـردد همـکاران، مناسـب ترین و کـم 

هزینه تریـن روش هـای آموزشـی اسـت. 
دوره وبینـار کشـت پاییـزه چغنـدر قنـد بـا تدریس 
علمی مرکـز  هیئـت  عضـو  و  محقـق  بذرافشـان 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس و حضـور مروجان مدیـران پهنه از 9 
شهرسـتان قیروکارزین، داراب، کازرون، خنج، فسـا، 
الرسـتان، جهرم، ممسـنی و رسـتم برگـزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی کشت پاییزه چغندرقند
به صورت وبینار

رئیس مدیریت بحران جهاد 
کشاورزی فارس:

کاهش ریسک تولید 
محصوالت کشاورزی با بیمه
رئیـس اداره مدیریـت بحـران وکاهـش مخاطـرات 
بخـش کشـاورزی گفـت: از 40 خطـری کـه اتفاق 
می افتـد 32 خطـر در ایـران بـه وقـوع می پیوندد از 
ایـن رو توصیـه می شـود کشـاورزان بـرای کاهش 
ریسـك تولیـد؛ محصول خود را تحت پوشـش بیمه 

محصـوالت کشـاورزی قـرار دهند.

فـارس،  اسـتان  در  ایانـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بیمـه  از  اسـتفاده  کـرد:  تصریـح  محمـودی  نـادر 
محصـوالت کشـاورزی بـه منظـور آمادگـی مقابلـه 
بـا خسـارات احتمالـی و بازسـازی و بازتوانـی بهـره 
بـرداران خسـارت دیده از حوادث غیر مترقبه اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه رسـالتی هـر دولتـی نگـه 
داشـتن تولیـد کننـده در چرخـه تولیـد اسـت،اظهار 
کـرد: بیمـه یکـی از بهتریـن راهکارهـا بـه منظـور 

کمـك بـه بهـره بـرداران خسـارت دیـده اسـت.
محمـودی، عمـده خسـارت وارد شـده بـه بخـش 
کشـاورزی در سـال زراعی گذشـته را خسارت سیل 
بـه مبلـغ 2 هـزار و 500 میلیـارد تومان عنـوان کرد 
و افـزود: متاسـفانه حـدود 90 درصـد از این سـطوح 

خسـارت دیـده تحت پوشـش بیمه نیسـت.
کشـاورزی  بیمـه  صنـدوق  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حمایت هـای خوبـی را در دسـتور کار دارد، گفـت: 
و  بیمـه  ارزیابـی  شـیوه های  بیمه گـری،  رونـد 
پرداخـت غرامـت نسـبت به گذشـته تسـهیل شـده 
اسـت. این مقام مسـئول با اشـاره به خسـارت 356 
میلیـارد تومانـی سـیل بـه بخش هـای کشـاورزی 
اسـتان فـارس، اظهـار کـرد: غرامـت محصـوالت 
تحـت پوشـش بیمـه به سـرعت بـه صاحبـان آنان 

پرداخـت شـد. 
رئیـس اداره مدیریـت بحـران وکاهـش مخاطـرات 
و  آب  تغییـرات  بـه  اشـاره  بـا  کشـاورزی  بخـش 
هوایـی وحـوداث پیـش بینـی نشـده، تاکیـد کـرد: 
بیمـه محصـوالت کشـاورزی ضرورتـی انکارناپذیر 

در برابـر مخاطـرات طبیعـی اسـت.
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مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: در راسـتای مدیریت 
یافته هـای  انتقـال  و  کشـاورزی  بخـش  در  دانـش 

نویـن تحقیقاتی بـه تولید کنندگان عرصه کشـاورزی 
و فراهم سـازی بسـتر تولید دانش بنیـان محصوالت، 
از  برنامـه آموزشـی روز مزرعـه "تغذیـه پسـته بعـد 

برداشـت محصـول" بـا حضور جمـع کثیـری از تولید 
شهرسـتان  در  منـدان  عاقـه  و  پسـته  کننـدگان 

سروسـتان برگـزار گردیـد.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هماهنگی ترویج 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
مدیریـت  دعـوت  بـه  بنـا  ابراهیمی افـزود:  حمیـد 
هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، حکـم آبادی پژوهشـگر- مروج ارشـد کشـور 
در زمینـه پسـته ضمـن حضـور در باغ هـای پسـته 
شهرسـتان سروسـتان و بازدیـد میدانـی، برنامـه روز 
مزرعـه و انتقـال یافته هـا بـا موضـوع "تغذیـه پسـته 

بعـد از برداشـت محصـول" را ارائـه نمـود. 
وی بیـان کـرد: در ایـن برنامه تعـداد 120 نفر از بهره 
بـرداران و عاقـه منـدان در تـاالر حافـظ شهرسـتان 
یافته هـای تحقیقاتـی  حضـور و در جریـان آخریـن 
از  بعـد  باغ هـای پسـته  و مباحـث تغذیـه و داشـت 

برداشـت محصـول قـرار گرفتند.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: شـرکت کنندگان 
در این کارگاه آموزشـی ضمن بازدید از سـایت الگویی 
تولیدی - ترویجی ملی پسـته شهرسـتان سروسـتان، 
تغذیـه  زمینـه  در  را  الزم  وتوصیه هـای  آموزش هـا 

پسـته بعـد از برداشـت محصول فـرا گرفتند.

برگزاری کارگاه آموزشی روز مزرعه
و انتقال یافته های تحقیقاتی در شهرستان سروستان 

مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در راسـتای مدیریت 
دانـش در بخـش کشـاورزی و فراهـم سـازی بسـتر 
تولیـد دانش بنیان در محصوالت، برنامه آموزشـی روز 
مزرعـه و بازدیـد آموزشـی و انتقـال یافته های"پـروژه 
در  بنیـان"  گنـدم  تولیـد  نظـام  در  گنـدم  بهـره وری 
سـایت الگویی-ترویجی روسـتای گرم آباد شهرسـتان 

مرودشـت اسـتان فـارس برگـزار گردید.
هماهنگـی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، حمیـد ابراهیمی افـزود: در ایـن بازدیـد منطقه 
ای آموزشـی-ترویجی 54 نفـر از کشـاورزان پیشـرو، 
مروجیـن، کارشناسـان و محققیـن از شهرسـتان های 
مرودشـت، اقلیـد، آبـاده، خرم بیـد و ارسـنجان حضور 

داشـتند. وی تصریـح کـرد: در ایـن بازدیـد مدعویـن 
ضمـن بازدیـد از نتایـج اجـرای طـرح، از نزدیـك بـا 
اقدامـات انجـام شـده و برنامه هـای در دسـت اجـرا 
مدیریـت  ارقـام،  مقایسـه  نظیـر کشـت های جدیـد، 
بقایـای گیاهـی، نحـوه انـدازه گیـری مصـرف آب در 
مزرعـه و مدیریـت علف هـای هـرز مزرعـه آشـنا و 

نمودنـد. را کسـب  آموزش هـای الزم 

بازديد آموزشی و انتقال يافته ها در پروژه بهره وری گندم در نظام توليدگندم بنيان
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برگزاری جلسه هماهنگی
با آزمایشگاه های همکار استاندارد
و معتبر سازمان و شرکت بازرسی

رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: جلسـه هماهنگی با 
آزمایشـگاه های همکار اسـتاندارد و معتبر سـازمان و شـرکت 
بازرسـی بـا دسـتور پیگیـری امـور محصـوالت گواهی شـده 
بـه منظـور ایجاد وحـدت رویه بیـن بخش هـای خصوصی و 

دولتـی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت و سـامت 
غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، محمـد مهـدی 
غیاثـی ضمـن اشـاره به بحـث امنیت غذایی که سـنگ بنای 
یـك جامعـه توسـعه یافتـه و عنصر اصلـی سـامت فکری، 
راسـتای  در  افـزود:  اسـت،  آن  جسـمی اعضای  و  روانـی 
دسـتیابی بـه این مهـم مسـئولیت های مهمی بر عهـده کلیه 

افـراد جامعه اسـت.
وی بیـان کـرد: بـا عنایـت بـه اجرایـی نمـودن قسـمتی از 
برنامه هـای تدویـن شـده در زمینه تولید محصـوالت گواهی 
شـده و واگـذاری تصـدی گـری و الزامـات مربوطـه؛ تعامل، 
هماهنگـی و ارتباطـات قـوی تـر بیـن اعضـاء کمیته سـبب 
تسـریع دسـتیابی به اهـداف طرح ارتقاء سـامت محصوالت 

می گردد. کشـاورزی  خـام 
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: کلیـه آزمایشـگاه های 
همـکار اسـتاندارد و معتبر سـازمان موظف هسـتند به محض 
دریافـت نمونـه حداکثر ظـرف مـدت 7 روز کاری، نتایج را به 
مراجـع ذیصـاح اطاع رسـانی نمایند و در صـورت اعتراض 
بـه نتیجـه آزمایشـگاه، ایـن مهـم ابتـدا در کمیتـه سـامت 
محصول بررسـی گـردد و در صورت صاحدیـد و اجماع نظر 
اعضـاء کمیتـه، آزمایـش مجـدد بـا اسـتفاده از نمونه شـاهد 

فریز شـده در آزمایشـگاه انجـام گیرد. 
بـا  منطبـق  بایـد  نیـز  بازرسـی  شـرکت  کـرد:  اظهـار  وی 
را  برداری هـا  نمونـه  گزارشـات   ،ICM جدیـد  دسـتورالعمل 
جهـت دریافـت اسـتاندارد تشـویقی تکمیـل، تنظیـم و بـه 

نمایـد. تحویـل  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

برگزاری پنج دوره آموزشی
احراز صالحیت مدیران کنترل کیفیت

در استان فارس

رئیس دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: 
در شـش ماهـه اول سـال جاری پنج دوره آموزشـی احـراز صاحیت مدیـران کنترل کیفیت 

محصوالت کشـاورزی در اسـتان فارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی ضمن اشـاره بـه مولفه هـای امنیت غذایـی که بر سـه نکته 
دسترسـی بـه مقـدار کافـی و متنوع مـواد غذایی، کیفیت و سـالم بـودن مواد غذایـی و توان 
مالـی داللـت دارد، افـزود: کیفیت و سـامت محصوالت کشـاورزی که در واقـع برایندی از 
کیفیـت نهاده هـای مـورد اسـتفاده، کیفیـت خـاک و آب، عملیـات بـه زراعی )به باغـی( و... 

اسـت تنها بـا مدیریـت صحیح و علمی قابل دسـتیابی اسـت.

وی بیـان کـرد: بـه منظـور اعمال مدیریت صحیـح و علمی در مـزارع و باغات، لـزوم حضور 
مدیـران کنتـرل کیفـی در کنـار بهره بـرداران بخـش کشـاورزی ضروری اسـت کـه بر این 
اسـاس وظیفـه مدیـر کنترل کیفیـت، کنترل و نظارت مسـتمر بر کیفیت محصـول و خدمات 

در جهـت برآورده سـازی الزامـات خریـداران و الزامـات و مقررات قانونی می باشـد. 
غیاثـی افـزود: بـه همیـن منظـور تاکنون پنـج دوره آموزشـی جهـت تربیت مدیـران کنترل 
کیفـی بـا همـکاری مرکز تحقیقـات کشـاورزی و منابع طبیعـی و اداره کل اسـتاندارد فارس 

برگزار شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در این دوره هـای آموزشـی موارد متعـددی نظیـر مدیریت 
تولیـد در گیاهـان زراعـی و باغـی به ویـژه در محصوالت اولویـت دار گوجه فرنگـی و خیار، 
سـیب زمینـی، پیـاز، سـیب درختی و پرتقـال، اسـتاندارد کمی و کیفـی آب و خـاک در تولید 
محصوالت کشـاورزی، تنظیم و کالیبراسـیون سـمپاش ها، اسـتفاده از سـامانه پنجره جهت 
ثبـت درخواسـت و بارگـذاری سـایر اطاعـات، الزامـات و مبانـی پایـه در ارتقـاء سـامت 
و کاهـش آالینده هـا در تولیـد محصـوالت گواهـی شـده کشـاورزی بـه شـرکت کنندگان 

آموزش داده شـد.
رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
پایـان سـخنان خـود اظهـار کـرد: شـرکت کنندگان در ایـن دوره هـا پـس از کسـب نمـره 
قبولـی در آزمـون و طـی مراحـل الزم، جهت دریافـت پروانه مدیر کنترل کیفـی به اداره کل 

اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی معرفی خواهند شـد.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع رفـع 
از  کشـاورزان  مالکیـت  اسـناد  صـدور  گفـت:  کشـاورزی  اراضـی  تداخـات 

اسـت. سـازمان  ایـن  دغدغه هـای  مهم تریـن 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس محمد مهدی قاسـمی افزود: بایسـتی در صدور اسـناد اراضی کشـاورزی 

تسـریع و در ایـن زمینـه وحـدت رویه انجام شـود.
وی بیـان داشـت: در ایـن کارگـروه در خصـوص 2120 هکتـار از اراضی پاک 
8181 روسـتای چاه نالون شهرسـتان زرین دشـت که بر اسـاس سـوابق اجرایی 

مقـررات مـوازی احـراز شـده بـود، رسـیدگی و میـزان 1425 هکتـار از اراضـی 
پـاک فـوق رفع تداخل شـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 427 هکتـار از اراضی پاک فـوق، ملی 
و حـدود 1693 هکتـار نیـز غیـر ملی اعام شـد.

کارگـروه اسـتانی رفـع تداخـات بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس، مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـاک فـارس، مدیـرکل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان، مدیـر کل اقتصاد و دارایـی فارس، مدیر امور اراضی اسـتان 

و سـایر اعضـا برگزار شـد.

برگزاری کارگروه استانی رفع تداخالت اراضی کشاورزی استان فارس

حفاظت از اراضی کشاورزی
از مهمترین اولویت های سازمان جهاد 

کشاورزی فارس است

مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
جلوگیـری از تغییـر کاربـری غیـر مجـاز و حفاظـت از اراضـی 
کشـاورزی از مهـم تریـن اولویت های سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، علـی ارغون افـزود: با عنایت بـه اینکه اراضی 
کشـاورزی جـزء سـرمایه های ملی اسـت و امنیت غذایـی در گرو 
صیانت از اراضی کشـاورزی می باشـد. وی بیان کرد: بایسـتی در 
حفاظـت از اراضـی و جلوگیـری از تغییـر کاربری هـای غیرمجـاز 
دقـت نظـر بیشـتری داشـت و بـه همین منظـور در مهرماه سـال 
جـاری از مجمـوع 200 پرونـده کـه بـه دبیرخانـه هیـات واصـل 

شـده بـود، بـه کلیـه پرونده هـا رسـیدگی و تصمیم گیری شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از مجمـوع طرح هـای 
رسـیدگی شـده، بـا اجـرای 132 مـورد از طرح هـا موافقـت بـه 
عمـل آمـد، 19 مـورد از طرح هـا نیـز مـورد مخالفـت اعضـای 
کمیسـیون قـرار گرفـت و در خصـوص 15 مـورد از طرح هـا نیـز 
مقـرر شـد که بازدیـد مجدد صـورت پذیرد و 34 مـورد از طرح ها 

نیـز مکاتبـه بـا شهرسـتان انجام شـود.

مدير جهاد کشاورزی شيراز:
تخریب همزمان 176 مورد 

ساخت و ساز غیر مجاز 
در شهرستان شیراز

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: 
در یـك اقـدام بـی سـابقه 176 مـورد سـاخت 
و سـاز غیرمجـاز در اراضـی مرغـوب دهسـتان 
سـیاخ دارنگون از توابع این شهرسـتان تخریب 

. شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ذبیـح اهلل 
سیروسـی افـزود: عملیـات مذکـور در اجـرای 
تبصـره 2 مـاده 10 قانون حفـظ کاربری اراضی 
زراعـی و باغی در باغ شـهرهای جدیداالحداث 

گرفت. صـورت 
غیرمجـاز  سـازهای  و  سـاخت  وی  گفتـه  بـه 
شـامل سـاختمان، دیـوار، محوطـه، جـاده، پی 
کنـی و دپـو مصالح و در سـطح 249 هـزار متر 
مربع که بوسـیله سه دسـتگاه لودر تخریب شد. 
سیروسـی بـا اشـاره به اینکـه به اسـتناد قانون، 
جهادکشـاورزی موظـف بـه حفـظ و حراسـت 
یادآورشـد:  باغـی اسـت،  اراضـی زراعـی و  از 
اجـرای عملیـات مذکـور در راسـتای وظایـف 
محولـه و بـا پیگیـری و رهنمودهـای معـاون 
محتـرم دادسـتان در امور زمیـن و حمایت همه 
وی  گرفـت.  انتظامی صـورت  نیـروی  جانبـه 
تصریـح کـرد: ایـن تخریب بـا حضـور نماینده 
فـارس،  مرکـز  انقـاب  عمومـی و  دادسـتان 
معـاون فرماندهـی انتظامی شهرسـتان، فرمانده 
یگان امداد و جمعی از مسـئولین شهرسـتانی و 

محلـی صـورت گرفت.

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز تاکید 
مردمی مدیریـت  ارتبـاط   131 سـامانه  کـرد: 
بـه صـورت شـبانه روزی  اسـتان  اموراراضـی 
آمـاده دریافـت، ثبـت و پیگیـری گزارش هـای 
غیرمجـاز  تغییرکاربـری  زمینـه  مردمـی در 
اراضـی کشـاورزی و مشـاوره در زمینـه قوانین 

مرتبـط بـا امـور اراضـی اسـت.
در سـطح شهرسـتان شـیراز، از ابتـدای سـال 
98 تاکنـون بیـش از 450 مـورد اخطاریه برای 
متخلفیـن سـاخت و سـازهای غیرمجـاز صـادر 
شـد همچنین نسـبت بـه قلع و قمـع270 مورد 
و  کاربـری  حفـظ  قانـون   10 2مـاده  تبصـره 
هشـت مـورد حکم قلـع و قمع صادره از شـعب 
احـکام کیفـری شهرسـتان اقـدام و نیـز 200 
پرونـده بـه اتهـام تغییـر کاربـری غیرمجـاز به 

مراجـع قضایی ارسـال شـد.
بـر گشـت های روزانـه دهگردشـی و  عـاوه 
سـامانه 131، تعداد 6 مورد گشـت هم پوشـان 
دسـتگاه های متولـی امـور زمیـن برگـزار شـد 
کـه به نظـر می رسـد مـوارد فـوق گام موثری 
در پیشـگیری از تغییر کاربری غیر مجاز باشـد.
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مدیر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: داشـتن روحیه خدمـت در مناطق محروم 
و روحیـه جهـادی را از شـرایط خـاص بـرای انتخـاب 
مدیـران و جـذب افـراد در مجموعـه جهاد کشـاورزی 

و ادارات تابعه اسـت.
زمانـی  فردیـن  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
گفـت:  حاکـم  ظالمانـه  تحریم هـای  بـه  اشـاره  بـا 
تامیـن امنیـت غذایـی وظیفـه ذاتـی جهاد کشـاورزی 

در  شایسـته  نیروهـای  بکارگیـری  رو  ایـن  از  اسـت 
مجموعـه مذکـور بـرای جامعـه، کشـاورزان و نظـام 

دارد. اسـامی اهمیت 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ضـرورت دقـت در فرآیند 
گزینـش افـراد، گفـت: جـذب ناصالـح باعـث ضربه به 
نظـام و رد صالـح بـر اثـر سـهل انگاری یـا مسـامحه 

کاری تضییـع حقـوق فـرد را بـه دنبـال دارد.
مدیر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـه اقدامـات ایـن هسـته در 6 ماهـه نخسـت 
از  پرونـده  فقـره   1274 افـزود:  و  کـرد  اشـاره  سـال 
امـور اداری ایـن سـازمان و ادارات تابعـه جهـت تعیین 
صاحیـت بـه هسـته گزینـش معرفـی و رأی بالـغ بر 
40 درصـد پرونده هـای معرفی شـده بـه گزینش صادر 
شـده اسـت. وی با بیان اینکـه بیـش از 700 پرونده از 
پرونده هـای مذکـور مربـوط به مهندسـان ناظـر جدید 
االسـتخدام اسـت، گفـت: تاکنون بـرای افـزون بر 50 

درصـد پرونده هـای ایـن افراد رأی صادر شـده اسـت.
زمانـی همچنین از بررسـی 16 پرونـده انتصاب مدیران 
و پسـت های حسـاس در نیمه اول سـال جاری سـخن 
گفـت و افزود: سـایر پرونده ها در دسـتور کار و مراحل 

اداری گزینـش قرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول یادآورشـد: تحقیقات بـرای معرفی 
شـدگان در بـدو اسـتخدام از حداقل چهـار منبع )محل 
تحصیـل، زندگـی( و جهـت تبدیـل وضعیـت حداقل 2 
منبـع )محـل کار( صـورت می گیـرد کـه در صـورت 
منابـع  ابهامی تعـداد  مـوارد  در  گزینـش  تشـخیص 

تحقیقاتـی بیشـتر خواهد شـد. 
 زمانـی تصریـح کـرد: فرآینـد گزینشـی باعـث بهبـود 
وضعیـت اسـتخدامی کارکنان جهاد کشـاوری و امنیت 
شـغلی و نهایتـًا بهبود عملکرد سیسـتم و ارتقاء سـطح 

بهـره وری می شـود. 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 
اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: بـه رغـم کمبـود امکانات 
از جملـه نیـروی انسـانی و منابـع مالی به لحـاظ تعلق 
سـازمانی، تاش ایـن مجموعه مدیریـت اعمال قانون 

در راسـتای جـذب افـراد صالـح اسـت.

مدير هسته گزينش جهاد کشاورزی فارس :

شرط خدمت در جهاد کشاورزی داشتن روحیه جهادی است

گفـت:  فـارس  انتظامی اسـتان  نیـروی  سـرگرد 
آمـوزش، بهتریـن راه کار پیشـگیری از آسـیب های 

اسـت. اجتماعـی 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، حسـین قیام خواه در 
نشسـت با کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
آسـیب های  از  پیشـگیری  اینکـه  بیـان  بـا  فـارس، 
اجتماعـی بایـد بـا آمـوزش خانواده هـا شـروع شـود، 
تصریـح کـرد: در امـر آمـوزش بایـد از حداکثـر تـوان 

و امکانـات خـود اسـتفاده کنیـم و بایـد ایـن نکتـه را 
در نظـر بگیریـم کـه آمـوزش بـرای هـر گروه سـنی 

اسـت.  متفاوت 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عـدم آگاهـی خانواده هـا در 
اسـتفاده از فضای مجازی باعث سـوء اسـتفاده برخی 
افـراد از حریـم خصوصـی آنـان می شـود به بیـان راه 
کارهـای جلوگیـری از این آسـیب اجتماعـی پرداخت.

پیشـگیری  و  زندگـی  "مهارت هـای  آمـوزش  دوره 
کارگیـری  بـه  هـدف  بـا  اجتماعـی"  آسـیب های  از 
روش هـای موثر توسـط والدین بـرای ایجـاد خانواده 
ای بـا نشـاط و اجتماعـی سـالم و با حضـور قیام خواه 
انتظامی اسـتان  نیـروی  اجتماعـی  معـاون  مشـاور 
فـارس و بـا همـکاری الهـه کاوسـی مشـاور رئیـس 
امـور  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
و  سـازمان  ایـن  خواهـران  آشـنایی  جهـت  بانـوان 
دسـتگاه های وابسـته بـا انـواع مختلـف مـواد مخـدر 
سـنتی و صنعتـی، معضـات ناشـی از سـوء مصـرف 
مـواد و رابطـه آن بـا طـاق در جامعـه برگـزار شـد.

مشاور معاون نیروی انتظامی فارس:

آموزش، بهترین راه کار پیشگیری از آسیب های اجتماعی
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عليرضا بصيری مدير جهاد کشاورزی نی ريز شد
مراسـم تکریـم و معارفه مدیر جهادکشـاورزی 
شهرسـتان نی ریـز بـا حضـور جزایـری معاون 
میرزایـی  و  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود 
از  جمعـی  و  شهرسـتان ها  امـور  کارشـناس 
مدیـران شهرسـتانی در فرمانداری شهرسـتان 

نی ریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، در این 
مراسـم از ذبیـح الـه سیروسـی مدیر پیشـین این شهرسـتان تجلیل بـه عمل آمد 

و علیرضـا بصیـری نیـز به عنـوان مدیر جدید معرفی شـد.
علیرضـا بصیـری متولـد سـال 1353 شهرسـتان داراب و دارای 12 سـال سـابقه 
کاری از جملـه کارشـناس اداره امـور عشـایر شهرسـتان های داراب، زرین دشـت 
و نی ریز، کارشـناس مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان داراب و از سـال 1395 

تاکنـون مدیر جهادکشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت بوده اسـت.
مدرک تحصیلی وی، کارشناسی امور دام و کارشناسی ارشد باغبانی است.

نـژاد  صمـد  عبدالحسـین  حضـور  مراسـمی با  در 
مسـئول امـور هماهنگی مجلس و مشـاور سـازمان 
جهاد کشـاورزی فـارس، محمد میرزایی کارشـناس 
امـور شهرسـتان ها، امـام جمعـه بخـش سـرچهان 
از مدیـران شهرسـتانی و بخـش، علـی  و جمعـی 
موسـی پـور جشـنی بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد 
جهـاد کشـاورزی سـرچهان معرفـی و از خدمـات 
داداهلل بیگی سرپرسـت اسـبق جهاد کشـاورزی این 

بخـش تجلیل شـد.
جهـاد  ویـژه  عمومی مرکـز  روابـط  گـزارش  بـه 
مراسـم  ایـن  حاشـیه  در  سـرچهان،  کشـاورزی 
هماهنگـی  امـور  مسـئول  صمدنـژاد  عبدالحسـین 
مجلـس در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه 

زمینـی  زیـر  منابـع  از  حراسـت  و  حفـظ  اهمیـت 
آب و اسـتفاده بهینـه از آن در بخـش کشـاورزی 
تاکیـد کـرد و گفـت: مجموعـه جهـاد کشـاورزی 
بـا همـکاری بهره بـرداران، اسـتفاده از روش هـای 

نویـن آبیـاری را سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد تـا 
در آینده شـاهد خشـکی دشـت سـرچهان نباشـیم. 
وی در پایـان از زحمـات داداهلل بیگـی سرپرسـت 
اسـبق ایـن مرکـز قـدر دانـی و بـرای موسـی پـور 
جشـنی کـه پیـش از ایـن مدیـر عامـل اتحادیـه 
و  بوانـات  تولیـد شهرسـتان  تعاونـی  شـرکت های 
کارشـناس مسـئول آب و خـاک جهـاد کشـاورزی 
سـرچهان بـوده اسـت آرزوی توفیـق کـرد و از وی 
خواسـت بـا جدیـت تمـام بـرای رسـاندن بخـش 

سـرچهان بـه دسـتاوردهای بیشـتر تـاش کنـد.
در ادامـه این مراسـم دادالـه بیگی به ارائـه عملکرد 
پرداخـت و کارهـای صورت گرفتـه را حاصل تاش 

کارشناسـان و کارکنان مرکز دانسـت. 

معاون مدیریت حراسـت سـازمان جهاد 
از  صیانـت  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
دسـتاوردهای انقاب اسـامی و سـالم 
سـازی فضـای اداری را از اولویت های 
گفـت:  و  کـرد  بیـان  حراسـت  حـوزه 
پیشـگیری از تخلفـات بایـد بـه عنوان 

یـك اصـل مدنظر حراسـت باشـد.
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ابوالفضـل زمانـی فـرد در آییـن معارفه 
جهـاد  مدیریـت  حراسـت  مسـئول 
کشـاورزی شهرسـتان خرامه، حراسـت 
برشـمرد  مدیریـت  پرتـوان  بـازوی  را 

و افـزود: تحقـق اهـداف سـازمانی در 
گـروی بـه کارگیـری افـراد متخصص، 
تحلیـل گر و روشـن بیـن در این حوزه 

. ست ا
وی تصریـح کرد: حفاظـت از کارکنان، 
احقـاق حقـوق ارباب رجوع و شناسـایی 
از  نارضایتـی  کننـده  ایجـاد  عناصـر 

وظایـف مهم حراسـت اسـت.
زمانـی بـا تاکیـد بـر اینکه حراسـت در 
کنـار پرسـنل و نـه در مقابل آنهـا قرار 
اعتمـاد  و  همدلـی  کـرد:  اظهـار  دارد، 
بیـن کارکنـان موجـب تقویـت انگیـزه 

و رضایـت در محیـط اداری می شـود.
آئیـن تکریم و معارفه مسـئولین سـابق 
جهـاد  مدیریـت  حراسـت  جدیـد  و 
کشـاورزی شهرسـتان خرامه بـا حضور 
ابوالفضـل زمانـی فـرد معاون حراسـت 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
جهـاد  مدیـر  همتـی  کاوس  فـارس، 
کشـاورزی شهرسـتان خرامـه و دیگـر 

برگـزار شـد. تابعـه  ادارات  مسـئولین 
حکمی رسـول  طـی  مراسـم  ایـن  در 
کاوه بـا حفظ سـمت مسـئول امـور دام 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
خرامـه به عنوان مسـئول حراسـت این 

مدیریـت معرفی شـد.
در ادامـه ایـن آئیـن، معـاون حراسـت 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس 
بـا اهـداء لـوح از زحمـات "عیـن الـه 
محمدخانـی" تقدیـر کرد و یاد آور شـد: 
نظـر بـه تعهـد، شایسـتگی و تجـارب 
وی در امـر حراسـت از ایـن پـس وی 
در سـمت کارشـناس حراسـت سازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس مشغول 

بـه کار خواهد شـد.

پیشگیری از تخلفات در حراست مدنظر باشد

توديع و معارفه سرپرست مرکز ويژه جهاد کشاورزی سرچهان

ادامه سرمقاله از صفحه اول
و قطعــًا نقــش روســتا و روســتائیان کشــور در هــر دوره و زمانــه ای را بــه  ویژه 
ــرا ایــن قشــر  ــده گرفــت؛ زی ــد نادی در زمینــه توســعه و رشــد اقتصــادی نبای
ــرای  ــی، ب ــور رفاه ــی و ام ــه زندگ ــات اولی شــریف و بعضــًا محــروم از امکان
عمــران و آبادانــی کشــور عزیزمــان زحمــات فراوانــی را متحمــل گردیــده انــد 
و در کنــار آنــان نیــز عشــایر، ایــن مردمــان غیرتمنــد و صبــور کــه امــام راحــل 
ــرافراز،  ــی س ــتن وطن ــد، در راه داش ــده ان ــن مملکــت نامی ــر ای ــان را ذخای آن

ــد. ــود نشــان داده ان ــی از خ ــای فراوان ــانی ها و ایثارگری ه ــان فش ج
ــت از  ــد و مراقب ــش تولی ــگران زحمتک ــام تاش ــر تم ــده ب ــن دو روز فرخن ای
دام هــا و حامیــان ســامت مــردم بــه ویــژه تولیدکننــدگان دام، دامپزشــکان و 

کلیــه تــاش گــران ایــن عرصــه در اســتان فــارس خجســته بــاد. 
علیرضا واحدی پور

روز جهانی دامپزشکی و روز ملی روستا و 
عشایر گرامی باد
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احسان توسلی

شهرستان استهبان 

کاشت ماش به منظور تولید کود سبز در استهبان 

رئیـس جهاد کشـاورزی منطقه ایج شهرسـتان اسـتهبان گفت: در سـال زراعی 
جـاری بـرای اولیـن بار سـه هکتـار ماش بـه عنـوان کود سـبز در ایـن منطقه 

است. کشت شـده 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، هادی 
درویـش زاده تصریـح کـرد: بـه منظـور اسـتفاده از مـاش بـه عنوان کود سـبز، 
بایـد 60 روز قبـل از برداشـت و قبـل از دانـه بنـدی بـا شـخم زدن گیـاه را بـه 
خـاک برگردانـد. وی بـا اشـاره به اینکه گیـاه ماش مـاده آلی خـاک را افزایش 
می دهـد، افـزود: ایـن گیـاه در سـاقه و برگ سرشـار از کلسـیم و پتاسـیم و در 

ریشـه دارای ریزبیـوم و تثبیـت کننده ازت اسـت.

 احداث گلخانه های کوچک مقیاس 
رو به افزایش است 

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بیـان  بـا  اسـتهبان  شهرسـتان 
ایجـاد  بـرای  تقاضـا  اینکـه 
گلخانه هـای کوچـك مقیـاس 
حـال  در  شهرسـتان  ایـن  در 
 9 صـدور  از  اسـت،  افزایـش 
پروانه تاسـیس و بهـره برداری 

داد. خبـر  گلخانـه  نـوع  ایـن  بـرای 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش افـزود: گلخانه هـای مذکور در سـطح بیـش از 2200 متر 
مربـع بـه بهـره بـرداری رسـیده و ظرفیت خوبـی برای اشـتغال زنان روسـتایی 

در این شهرستان فراهم کرده است. 
اعیـان منـش بـا بیـان اینکـه بـه متقاضیـان احـداث گلخانـه کوچـك مقیاس 
تسـهیات کـم بهـره اعطـا می شـود، یـادآور شـد: از مزایـای این نـوع گلخانه 
هزینـه پاییـن احـداث نسـبت بـه گلخانه هـای متوسـط و بزرگ مقیاس اسـت. 
وسـعت گلخانه هـای کوچـك مقیـاس از 10 تـا 300 متـر مربـع، گلخانه هـای 
معمولـی بـاالی 300 تـا 10 هـزار متـر مربع و بـزرگ مقیاس بیـش از 10 هزار 

متـر مربع هسـتند.

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

سرشماری از کلنی های زنبور عسل 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: همزمـان بـا سراسـر کشـور، 
سرشـماری کلنی هـای مهاجر و بومی زنبور عسـل در این شهرسـتان از ششـم 

مهرمـاه آغـاز تـا نوزدهـم مهرماه ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی بـا بیـان اینکـه در بـازه زمانـی مذکـور هرگونـه انتقـال و 
جابجایـی کلنی هـا ممنـوع اسـت، افـزود: ایـن آمـار بـرداری توسـط ماموریـن 

سرشـماری و مدیـران پارسـل انجـام خواهـد شـد.
بـه گفتـه وی، حـدود 40 هـزار کلنی زنبور عسـل در شهرسـتان وجـود دارد که 
حـدود 30 هـزار کلنـی متعلق به زنبـورداران بومـی و بقیه متعلق بـه زنبورداران 

مهاجر اسـت.
پیش بینی می شود میزان تولید عسل در سال جاری حدود 260 تن باشد.

کاشت مکانیزه زعفران در اقلید

کارشـناس باغبانـی مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه شهرسـتان اقلید از کاشـت 
تمـام مکانیـزه زعفـران در حومـه ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: این روش 

کشت افزایش کیفیت محصول را به دنبال دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، مریم 
میرسـلیمانی تصریـح کرد: دسـتگاه تمام مکانیـزه زعفران قابلیت کشـت پنج تا 
ده بوتـه در هکتـار با عمق کاشـت 25سـانتیمتری پیاز زعفـران در خاک را دارد 

کـه موجـب عملکرد بهتـر محصول می شـود.
وی افـزود: بـا کشـت پیـاز زعفران بـه روش مکانیـزه 75 درصـد در هزینه های 

کشـت و کارگـر صرفه جویی می شـود.
میرسـلیمانی اظهارکـرد: با همکاری و تاش سـید مهدی میرقـادری از زعفران 
کاران منطقـه حومـه کـه در زمینه کاشـت گلخانه ای این محصـول نیز فعالیت 

دارد دسـتگاه تمـام مکانیزه کاشـت زعفران وارد این منطقه شـد. 

برداشت چغندر قند در خنجشت آغاز شد
مکانیـزه  برداشـت  از  خنجشـت  کشـاورزی  جهـاد  مرکـز  ترویـج  کارشـناس 

داد. ایـن منطقـه خبـر  اراضـی  از 600 هکتـار  چغندرقنـد 
بـه گـزارش روابط عمومی مرکز جهاد کشـاورزی خنجشـت، شـهر بانـو زارعی 
بـا اشـاره بـه اینکه برداشـت از اواسـط مهرمـاه شـروع و تاپایان آبان مـاه ادامه 

دارد، گفـت: پیش بینـی می شـود 27 هـزار تـن چغندر تولید شـود.
وی افـزود: در برداشـت مکانیـزه چغندر از کمباین شـش ردیفه گریمه اسـتفاده 

می شـود کـه این دسـتگاه قادر بـه برداشـت روزانه 8 هکتار اسـت.
زارعی گفت: آسـان شـدن عملیات برداشـت، افزایـش ماده آلی خاک، اسـتفاده 
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از بقایـای گیاهـی محصـول به عنوان کود سـبز، سـهولت در بارگیری محصول 
از مهمترین مزایای برداشـت مکانیزه چغندرقند اسـت.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

برداشت سیب زمینی در بوانات

کارشـناس مسـئول زراعت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت: برداشـت 
سـیب زمینـی از 600 هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان از اواخر مهر ماه شـروع و 

تا نیمـه آذر مـاه ادامه دارد.
به گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان بوانـات، ابراهیم 
مـرادی بـا بیـان اینکـه میانگین تولید سـیب زمینـی در این شهرسـتان 45 تن 
در هکتـار اسـت، افـزود: پیـش بینـی می شـود 27 هـزار تـن محصـول سـیب 

زمینـی از این مزارع برداشـت شـود.
وی بـا اشـاره بـه عملکرد باالی سـیب زمینی در ایـن شهرسـتان تصریح کرد: 
کـود دهـی و آبیـاری بـه موقـع، اسـتفاده از ارقـام مرغـوب، تجهیـز اراضی به 
آبیاری های نوین و اسـتفاده از مشـاوره کارشناسـان کشـاورزی این شهرسـتان 

از دالیـل این امر اسـت.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

قناتی در جهرم به روش اصولی
احیا و مرمت می شود

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفت: در سـال جاری بـرای اولین بار 
در کشـور، مرمـت و احیـای "قنـات پشـته قالینـی" واقـع در ایـن شهرسـتان با 

اسـتفاده از لوله هـای بتـی بـا اسـتحکام خیلی باال در دسـت اجرا اسـت.
جهـرم،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا شـهابی بـا بیـان اینکـه تاکنـون قنـوات بـا کول گـذاری مرمـت 
می شـدند، تصریـح کـرد: مرمت، بازسـازی و لوله گـذاری این قنات بـا اعتباری 
بالـغ بـر 140 میلیـون تومـان و در طـول 110 کیلومتـر در حـال انجـام اسـت.

بـه گفتـه وی؛ مرمـت این قنات بـا همکاری جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم 
و قـرار گاه پیشـرفت و آبادانـی سـپاه بـا خاکبـرداری 10 هزار متـر مکعب انجام 

شـده کـه از لحـاظ علمـی و زیر سـاختی در کشـور منحصر به فرد اسـت.
شـهابی با اشـاره به اینکه سـطح پوششـی این قنـات را 110 هکتـار از باغ های 

منطقـه اسـت، اظهار کـرد: 150 خانـوار از این آب بهره بـرداری می کنند.

لیموی جهرم رتبه برتر فارس دارد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفـت: شهرسـتان جهرم بـا دارا بودن 
بیـش از 5300 هکتـار سـطح زیـر کشـت لیمو تـرش و 170 هزار تـن محصول 

تولیـد دارای رتبـه اول اسـتان فارس در سـطح و تولید اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی بـا بیـان اینکـه 85 درصـد از باغ های شهرسـتان جهرم به کشـت 
لیموتـرش اختصـاص دارد، افـزود: برداشـت از شـهریور ماه آغاز و تـا اواخر آبان 

مـاه ادامه خواهد داشـت.

بـه گفتـه وی ارقام کاشـت شـده در این شهرسـتان شـامل لیموتـرش معمولی، 
لیسـبون )خارگی ( و لیموی پرشـین اسـت.

شـهابی اظهـار کـرد: لیمـوی پرشـین الیـم بـه دلیـل زودرس بـودن اولیـن 
محصـول لیمـو تـرش اسـت کـه بـه بـازار عرضـه می شـود و بـه منظـور تـازه 
خـوری مـورد توجـه خیلـی از اسـتان ها نظیـر تهـران، اصفهـان، آذربایجـان و 

خراسـان قـرار دارد.

تولید 3 هزار تن رطب در جهرم 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم با اشـاره بـه اینکه بین 5 تـا 10درصد 
محصـول تولیـدی خرما در این شهرسـتان به صورت رطب برداشـت می شـود، 

گفـت: پیـش بینی می شـود حدود سـه هزار تـن رطب تولید شـود.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی افزود: این شهرسـتان بـا دارا بودن بیـش از 5000 هکتار نخیات 

رتبه اول سـطح زیر کشـت خرما در اسـتان فـارس را دارد.
وی بـا بیـان اینکـه برداشـت رطـب از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان از اوایل 
شـهریور مـاه آغـاز و همچنـان ادامه دارد، تصریـح کرد: بیـش از 95 درصد رقم 

تولیـدی خرما در شهرسـتان جهرم رقم شـاهانی اسـت.
شـهابی بـا اشـاره به بازار پسـندی رطـب جهرم، تصریـح کرد: بخشـی از آن به 
صـورت تـازه خـوری صادر می شـود و بخـش دیگـر در سـردخانه ها نگهداری 

شـده تـا در فصـول آتی بـه بازار عرضه شـود.

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

سرشماری کلنی های زنبور عسل در خرامه 
آغاز شد

از  بـرداری  آمـار  گفـت:  خرامـه  شهرسـتان  مدیریـت  دام  امـور  مسـئول 
زنبورسـتان های شهرسـتان هـم زمان با سراسـر کشـور از شـش مهر مـاه آغاز 

و تـا نـوزده مهـر مـاه بـه مـدت دو هفتـه ادامـه دارد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، رسـول 
کاوه بـا تاکیـد بـر محدود بودن زمان سرشـماری، افـزود: نقل و انتقـال کندوها 

در مقطـع زمانی اعام شـده ممنوع اسـت.
انجـام شـود،  بـا دقـت  بایـد  اینکـه سرشـماری زنبورسـتان ها  بیـان  بـا  وی 
اظهـار کـرد: ایـن طـرح تمـام کلنی هـا اعـم از کندوهـای مـدرن و سـنتی، 
زنبورسـتان های مهاجـر، کلنی هـای دارای پروانـه و فاقـد پروانـه از یك کلنی 

بـه بـاال را شـامل می شـود.
ایـن کارشـناس راسـت آزمایـی زنبورسـتان ها را یـك اقـدام زیـر بنایـی برای 
توسـعه زنبـورداری برشـمرد و تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح اطاعـات 
بهـره بـرداران، تعـداد کلنی هـا، میزان عسـل تولیـدی و فرآوردهـای جانبی آن 
از قبیـل مـوم، بـره موم، ژل رویـال و زهر زنبور، تعداد شـاغلین و پوشـش بیمه 

ای جمـع آوری و ثبـت می شـود.
مسـئول امور دام مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه با اشـاره به نقش 
کارشناسـان سـامانه پهنـه بنـدی در اجـرای موفـق طـرح، بیـان کـرد: آموزش 
کارشناسـان قبـل از سرشـماری از موثرتریـن ابزارهای مدیریتی در دسـتیابی به 

اهداف سـند راهبردی توسـعه زنبورداری کشـور اسـت.
نشسـت ویژه سرشـماری کلنی های زنبور عسـل با حضور کارشناسـان سـامانه 

پهنه بندی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه تشـکیل شـد.

اجرای طرح رفع تداخالت اراضی در خرامه
مسـئول اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از اجرای 
طـرح رفـع تداخـات اراضـی کشـاورزی در سـطح 5489 هکتـار از اراضی این 

شهرسـتان به صـورت پایلوت اسـتانی خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، منصور 
جمالـی دوسـت بـا اشـاره بـه اینکه طـرح مذکـور در 6 پـاک ثبتی بـه منظور 
سـاماندهی مالکیـت اراضـی در حال اجرا اسـت، گفـت: امید اسـت نتایج مثبت 
عینـی حاصـل از اجـرای ایـن پـروژه بتواند الگـوی قابل اسـتنادی بـرای دیگر 

باشد. شهرسـتان ها 

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: کاداسـتر و رفع تداخـات اراضی کشـاورزی یك 
طـرح ملـی و حاکمیتـی اسـت کـه بسـتر الزم بـرای سـند دار شـدن اراضـی 

فراهـم می کنـد.
جمالی دوسـت با اشـاره به ضرورت توسـعه کشـاورزی، تصریح کرد: اختافات 
مالکیتـی و هـم پوشـانی سـهم اراضـی بهـره بـرداران از دالیل اصلـی کاهش 

سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی اسـت.
مسـئول اداره امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه در 
خصـوص رونـد پیشـرفت فیزیکی طـرح بیان کرد: بـا همت و تـاش این اداره 
و ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و ثبـت اسـناد و اماک شهرسـتان خرامه 

عملیـات نقشـه بـرداری و گویـا سـازی پایان یافته اسـت.
جمالـی دوسـت خاطـر نشـان کرد: تا پایان سـال جـاری وضعیت ایـن 6 پاک 

می شود. مشـخص 

تولید 55 تن ارزن در خرامه
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفـت: از 30 هکتار اراضی زیر کشـت 

گیاه ارزن در این شهرسـتان 55 تن محصول برداشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی افـزود: عملیـات برداشـت ارزن در روزهـای پایانـی شـهریور مـاه و بـه 

صـورت مکانیـزه بود.
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ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد: کاشـت گیـاه ارزن به دلیـل کوتاه بـودن دوره 
رشـد، متحمـل بـودن به شـوری، نیاز آبی کـم و عملکرد نسـبتًا باال بـه منظور 

اسـتفاده درسـت و منطقـی از امکانات موجـود در منطقه بوده اسـت.
همتـی با اشـاره بـه لزوم بهبود معیشـت روسـتائیان بـر اسـاس توانمندی های 
هـر منطقـه تصریـح کـرد: تغییـر الگـوی کشـت بـه سـمت کاشـت گیاهـان 
سـازگار بـا کـم آبـی مثـل ارزن یکـی از رویکردهـای مناسـب بـرای گـذر از 

بحـران اقتصـادی در شـرایط خشکسـالی اسـت.
بـه گفته وی خشکسـالی و نامناسـب بـودن پراکندگی نزوالت جـوی به عنوان 
عوامـل محـدود کننـده تولیـد در کشـاورزی، آسـیب جـدی بـه اقتصـاد جوامع 

روسـتایی وارد کرده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفـت: اگر چـه عمده مصـرف ارزن 
در تغذیـه پرنـدگان بـوده امـا تغذیـه از ایـن دانـه در بهبـود عملکـرد ایمنـی و 
گوارشـی، سـم زدایـی، کاهـش دیابـت، و افزایش سـامت تنفسـی انسـان نیز 

اسـت. موثر 

برای اولين باردر خرامه؛
کشت زعفران به روش آیروپونیک انجام شد

سرپرسـت مرکـز جهاد کشـاورزی بخش کربال گفـت: برای اولین بـار زعفران 
بـه روش هواکشـت یـا آیروپونیـك در گلخانـه ای کوچك مقیاس در روسـتای 

بنجیـر از توابع این بخش کشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، نیما 
گرامی بـا اشـاره بـه اینکه مسـاحت گلخانـه مذکـور 80 مترمربع اسـت، افزود: 
کشـت زعفـران بـه روش آیروپونیـك در فضـای محـدود گلخانـه بـه صـورت 
طبقاتـی قابـل اجرا اسـت و نیـاز به زیر کشـت بردن اراضی وسـیع کشـاورزی 

 . نیست

به گفته وی اسـتفاده از پیازهای درشـت و مرغوب در روش کشـت آیروپونیك، 
میانگیـن کالـه خشـك تولیدی را از 7 کیلـو گرم در هکتار در روش سـنتی به 

23 تـا 25 کیلو گـرم در هکتـار افزایش می دهد.
گرامی بیـان کـرد: حـذف برخـی از عملیات هـای هزینـه بر کشـاورزی از قبیل 
آمـاده سـازی زمیـن، آبیـاری، مبـارزه بـا آفـات و بیماری ها، وجیـن علف های 
هـرز و اسـتفاده حداکثـری از فضـای موجـود را از مزایـای کشـت گلخانـه ای 

بـدون خاک اسـت.
وی توضیـح داد: در روش هواکشـت بـه دلیـل وجود محیط کنترل شـده و نبود 

بسـتر کاشـت، انتشـار و انتقال عوامل بیماری زا میسـر نیست.
سرپرسـت مرکـز جهاد کشـاورزی بخـش کربـال همچنین به ضرورت توسـعه 
گلخانه هـای کوچـك مقیاس اشـاره کرد و افـزود: با توجه به خشکسـالی های 
دهـه اخیـر و مشـکات اقتصـادی ناشـی از آن، احـداث واحدهـای تولیـدی 
کوچـك، فرصتـی مناسـب بـرای خـود اشـتغالی و ایجـاد در آمـد در مناطـق 

روسـتایی محسـوب می شـود.

کشت کوشیا برای اولین بار در استان فارس

مسـئول واحـد زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از کاشـت 
گیـاه علوفـه ای کوشـیا بـرای اولین بار در اراضی کشـاورزی شهرسـتان خرامه، 

داد. خبر 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طاهره 
اوجـی گفـت: کوشـیا قابلیـت کشـت در اراضی کـم آب و تحت تنش شـوری را 
دارد. وی مهمتریـن کاربـرد کوشـیا را مصـرف علوفه ای دانسـت و افزود: علوفه 
کوشـیا در مراحـل اولیـه رشـد تا مرحلـه گل دهـی دارای ارزش غذایی مناسـب 

برای دام اسـت.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: میزان پروتئیـن موجود در کوشـیا بـا یونجه قابل 
قیـاس اسـت و در شـرایط شـور کـه یونجـه امـکان رشـد ندارد کشـت کوشـیا 

جایگزین مناسـبی محسـوب می شـود.
اوجـی بـا اشـاره بـه ارزش غذایـی علوفـه گیاه کوشـیا تاکید کـرد: تولیـد علوفه 
بـا کیفیـت از گیاهان شـور زیسـت راهـکاری بـرای بهـره بـرداری از منابع کم 

بـازده در جهـت تامیـن نیازهای کشـاورزان و دامداران اسـت.
مسـئول اداره زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بیـان کرد: 
کاشـت گیاهـان علوفـه ای بـا نیـاز آبـی کـم و دارای قابلیـت کشـت در اراضی 
شـور کـه بـرای دام نیـز خـوش خـوراک هسـتند راه حـل موثـری بـرای تامین 

علوفـه مـورد نیـاز دام های این شهرسـتان اسـت.

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

حریق در مراتع خرم بید مهار شد
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزدازی شهرسـتان خـرم بیـد از مهـار آتـش 

سـوزی در 600 متـر مربـع از مراتـع ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
خانعلـی کریمی گفـت: بـه دنبـال دریافـت گـزارش مبنـی بـر وقـوع حریـق در 
مراتـع شـهید آبـاد، پـس از دو سـاعت فعالیـت عوامـل یـگان حفاظـت مراتـع، 

مـردم و امدادگـران حریـق اطفـا شـد.
وی بیـان اینکـه علـت وقـوع ایـن حادثـه بـی احتیاطـی گردشـگران گـزارش 
شـده اسـت، افـزود: پس از مهـار آتـش، نیروهای امـدادی به منظـور جلوگیری 
از حریـق احتمالـی در محـل حضـور داشـته و پـس از اطمینان کامـل، منطقه را 

کردند. تـرک 



33 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 54 - مهــــــــــرماه 1398

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

محمدحسین زراوشان

شهرستان سرچهان

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

با َچرای غیرمجاز در مراتع برخورد شد

رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان خـرم بیـد گفت: بـا اقدام 
بـه موقـع از َچـرای غیـر مجـاز 500 راس دام سـبك در مراتـع این شهرسـتان 

شـد. جلوگیری 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
خانعلـی کریمی بـا تاکیـد بـر ممنوعیت َچـرای خـارج از فصل در مراتـع افزود : 
اقـدام مذکـور براسـاس دسـتور مقام قضایـی و بـا هماهنگی "یـگان حفاظت از 

مراتـع و جنگل هـا" انجام شـد.
وی یـادآور شـد: بـا هدف حفظ پوشـش گیاهی مراتـع و ایجاد تعـادل بین تعداد 
واحـد دامی َچراگـر و ظرفیـت مراتـع، َچرای خـارج از فصل ممنوع اسـت از این 

رو عـدم رعایـت قوانیـن َچرا موجب برخـورد با متخلفان خواهد شـد.

رفع تصرف از اراضی منابع ملی خرم بید
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز داری شهرسـتان خـرم بیـد بـا اسـتناد به 
تبصـره 1 مـاده 55 قانـون حفاظـت و بهره بـرداران از جنگل هـا و مراتع گفت: 
در راسـتای حفـظ و حراسـت از اراضـی ملـی، درختـان غیرمجاز کاشـته شـده 
در عرصه هـای منابـع طبیعـی منطقـه صالـح آبـاد شهرسـتان خرم بیـد قلع و 

قمع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
خانعلـی کریمی بـا اشـاره بـه آزادسـازی یـك هـزار متر مربـع از اراضـی ملی 
خاطـر نشـان کـرد: بـا اجـرای ایـن حکـم بالـغ بـر 40 اصلـه درخـت مرکبات 

توسـط یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی و مراجـع قضایـی تخریب شـد.
کریمـی در پایـان بـا تاکیـد بـر عـزم راسـخ یـگان حفاظـت منابع طبیعـی این 
شهرسـتان در حفاظـت از اراضـی منابـع ملـی تصریح کـرد: عموم مـردم فهیم 
بـا مشـاهده هـر گونـه تخریـب، تصـرف اراضـی ملـی و قطـع بوتـه درختـان 
جنگلـی می تواننـد مراتـب رابـه شـماره 1504 یـگان امـداد جنـگل و مرتـع 

دهند. اطـاع 

پیش بینی تولید 75 هزار تن انار
در داراب

کارشـناس مسـئول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 
داراب از پیـش بینـی تولیـد 75 هـزار تـن انار از سـطح 2500 

هکتـار بـاغ در این شهرسـتان خبر داد.
کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان داراب، مرتضـی فانی بـا بیان اینکـه میانگین تولید 
انـار در ایـن شهرسـتان 30 تـن اسـت، گفـت: سـال گذشـته 

محمـد سـلیمی با تولیـد 119 تـن انـار در هکتـار در باغـی واقـع در شهرسـتان 
داراب باغـدار نمونـه کشـوری شـد.

وی تصریـح کـرد : محصـول انـار تولیـدی ایـن شهرسـتان عـاوه بـر مصرف 
داخلـی بـه کشـور های حـوزه خلیج فـارس و کـره جنوبـی نیز صادر می شـود.

برداشت ذرت علوفه ای از مزارع 
بخش سرچهان

سرپرسـت مرکـز ویژه جهاد کشـاورزی سـرچهان گفـت: برداشـت ذرت علوفه 
ی از سـطح 400 هکتـار از اراضـی بخـش سـرچهان شـروع شـده و پیش بینی 

می شـود 28 هـزار تـن محصـول از این مزارع برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز ویژه جهاد کشـاورزی سـرچهان، علی موسـی 
پورجشـنی بـا اشـاره بـه برداشـت ذرت علوفـه ای در مهرمـاه، افزود: برداشـت 
مکانیـزه ایـن محصـول توسـط چهار دسـتگاه چاپر خودکششـی و 15 دسـتگاه 

چاپـر دو ردیفـه پشـت تراکتـوری انجام می شـود.
موسـی پـور جشـنی اظهار کرد: متوسـط عملکرد ذرت علوفـه ای در این منطقه 

بیـش از 70 تن در هکتار اسـت.
وی گفـت: محصـول برداشـت شـده بـه شهرسـتان های همجـوار و همچنیـن 

اسـتان های یـزد، کرمـان و اصفهـان ارسـال می شـود.

آغاز برداشت پسته از باغ های سروستان
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان 
از آغـاز برداشـت پسـته از سـطح 3500 هکتـار باغ هـای مثمر این شهرسـتان، 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
زهـرا روحانـی بـا بیـان اینکه متوسـط عملکـرد تولید پسـته در این شهرسـتان 
1.5 تـن در هکتـار و دو برابـر میانگیـن کشـوری اسـت، گفـت: پیـش بینـی 

می شـود در سـال جـاری بالـغ بـر 4500 تـن پسـته خشـك برداشـت شـود.
روحانـی بـا اشـاره به اینکه شـروع برداشـت پسـته در ایـن شهرسـتان از اوایل 
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

مهـر مـاه آغـاز و بـه مـدت یك مـاه ادامـه دارد، افـزود: در فصل برداشـت 11 
ترمینـال در زمینـه ضبـط و فـرآوری این محصـول فعالیـت دارند.

وی بـا بیـان اینکـه ارقـام پسـته سروسـتان شـامل احمدآقایـی، فندقـی، کلـه 
قوچـی و اکبـری اسـت، گفـت: 60 درصد سـطح زیر کشـت شهرسـتان به رقم 

احمدآقایـی اختصـاص یافته اسـت.
روحانـی اظهـار کرد: با توجه به مرغوبیت و سـامت پسـته این شهرسـتان 80 

درصـد ایـن محصول به خارج از کشـور صادر می شـود.

تشکیل صندوق خرد زنان روستایی در سروستان
مسـئول صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
سروسـتان گفـت: هفتمیـن صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی ایـن شهرسـتان در 

روسـتای طالـب بیگی تشـکیل شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
ریـال  میلیـون   400 و  میلیـارد   2 مبلـغ  تاکنـون  افـزود:  فروغی نیـا  فاطمـه 
تسـهیات بـه زنـان روسـتایی عضـو 6 صنـدوق قبلـی پرداخـت شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: ایـن صنـدوق با هـدف ایجاد زمینـه اشـتغال و تولید، کمك 
بـه اقتصـاد خانواده و خود باوری زنان روسـتایی تشـکیل شـده اسـت.

معاون استاندار فارس :
فارس دارای رتبه برتر در تولیدات روستایی است

فرماندار شيراز:
بخش عمده ای از توسعه وابسته به جامعه 

روستایی است

نمايشگاه توانمندی روستاييان و عشاير 
شيراز گشايش يافت

بـه مناسـبت روز روسـتا و عشـایر، نمایشـگاه توانمنـدی روسـتاییان و عشـایر 
یافت. شـیراز گشـایش 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در 
آییـن گشـایش نمایشـگاه مذکـور گفـت: این نمایشـگاه بـه همـت فرمانداری 
شـیراز و بـا هـدف کمك بـه ایجـاد اشـتغال پایـدار در روسـتاها و جلوگیری از 

مهاجـرت روسـتاییان به شـهرها برگزار شـده اسـت.
ذبیـح اهلل سیروسـی معرفـی توانمندی هـا و تولیدات جامعه روسـتایی و عشـایر 
بـه مـردم و سـرمایه گـذاران را از دیگـر اهداف نمایشـگاه برشـمرد و افـزود: در 

ایـن نمایشـگاه 25 غرفه و 3 سـیاه چادر عشـایری برپاشـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ 44 صنـدوق خرد زنان روسـتایی در شهرسـتان شـیراز با حدود 8 
میلیـارد تومـان وجـود دارد کـه 18 صنـدوق خرد زنـان فعالیت اقتصادی داشـته 

و در این نمایشـگاه شـرکت دارند.
در ادامـه فرمانـدار شـیراز با بیان اینکه روسـتاها خاسـتگاه و نقطه اول سـکونت 
بشـری هسـتند، گفـت: ایـن جوامع مرکـز تولید و جامعه سـازی و مادر شـهرها 
محسـوب می شـوند و در حـال حاضـر نیـز بخـش عمده ای از توسـعه وابسـته 

به جامعه روسـتایی اسـت.
محمدرضـا امیری در آئین گشـایش "نمایشـگاه توانمندی روسـتاییان و عشـایر 
شـیراز" گفـت: در شهرسـتان شـیراز جامعـه روسـتایی ارزشـمندی وجـود دارد 
کـه در حـوزه کشـاورزی، فعالیت هـای دامـداری و دامپـروری، صنایع دسـتی و 

گردشـگری فعالیـت دارند.
از  بخشـی  عشـایر  و  روسـتا  روز  بـه  شـدن  نزدیـك  بـا  شـد:  یـادآور  وی 

شـد. گذاشـته  نمایـش  بـه  افـراد  ایـن  توانمندی هـای 
امیـری به نقش زنان در رونق اشـتغال و توسـعه روسـتایی اشـاره کـرد و افزود: 
در سـطح شهرسـتان شـیراز بالغ بـر 44 تعاونی زنان روسـتایی فعالیـت می کند 
و 18 عـدد از ایـن تشـکل ها در ایـن نمایشـگاه حضـور دارند کـه محصوالت و 

تولیـدات اعضـای ایـن تعاونی ها را بـه نمایش گذاشـته اند.
فرمانـدار شـیراز تاکیـد کـرد: بـه اتفـاق دسـتگاه های ذی ربـط از جملـه جهـاد 
کشـاورزی، بخشـداری ها، اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از صندوق هـای 
خـرد زنـان روسـتایی و صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی حمایت 

کرد. خواهیـم 

در ادامـه معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری فـارس با بیـان اینکه این 
اسـتان بـه لحـاظ تعـداد جمعیـت عشـایر دارای رتبـه اول کشـور اسـت، گفت: 
روسـتاییان و عشـایر ایـن اسـتان بـا سـابقه دیریـن در تولیـد صنایـع دسـتی، 
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تولیـدات و اشـتغال روسـتایی دارای رتبـه برجسـته کشـوری هسـتند.
محمـود رضایی در بازدید از "نمایشـگاه توانمندی روسـتاییان و عشـایر شـیراز" 
گفـت: ایـران بـه لحـاظ خاقیـت و تنوع محصـوالت تولیـدی جز کشـورهای 
ردیـف اول جهـان اسـت امـا در تبلیـغ و عرضه محصـوالت ضعف وجـود دارد.

بـه گفتـه وی در مدل هـای اقتصـادی دنیـا صنعـت در روسـتا، ابتـکارات و 
خاقیت هایـی روسـتاییان کـه به فراموشـی سـپرده شـده بـود مجـددا در حال 
احیـا اسـت چرا کـه تولید و اشـتغال روسـتایی سـهم باالیی در مـدل اقتصادی 

جهـان دارد. 
رضایـی فعالیت هـای روسـتاییان را از جملـه جاذبه هـای گردشـگری و وسـیله 
جلـب توریسـت دانسـت و تصریـح کرد: بـه نمایش گذاشـتن ایـن توانمندی ها 

بـه عنوان یـك مـدل فرهنگی ضروری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیسـت وششـم آذرمـاه بـه مناسـبت روز گردشـگری 
جهانـی نمایشـگاه بیـن المللـی برگـزار می شـود از روسـتاییان و عشـایر جهت 

عرضـه محصـوالت خـود در ایـن نمایشـگاه دعـوت کرد.

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

314 فرصت شغلی ایجاد شد
از  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
ایجـاد 314 فرصـت شـغلی در بخش هـای مختلـف 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان، خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان قیروکارزیـن، مهـدی همتی با بیـان اینکه 
 311 ایجـاد  مدیریـت  ایـن  تعهـد  جـاری  سـال  در 
فرصـت شـغلي بـود، گفـت: از ابتـدای سـال، بیش از 

تعهـد مذکـور فرصـت شـغلی ایجـاد و در "سـامانه رصـد" ثبـت شـد.
بـه گفتـه وی از کل اشـتغال محقق شـده 64 مورد دائـم و 250 مورد به صورت 

فصلی و موقت اسـت. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکـه قیروکارزین قطـب باغداری اسـت، افزود: 
بیشـترین میـزان اشـتغال به ترتیـب در بخش باغبانـی، امور دام و زنبور عسـل 

ایجاد شـد.
همتـی بـا بیـان اینکـه اشـتغال و درآمـد زایـی از مهمتریـن مولفه های توسـعه 
بخـش کشـاورزی اسـت، تصریح کـرد: اراضی حاصلخیـز قیروکارزیـن ظرفیت 
مسـتعدی بـرای تولیـد محصوالت کشـاورزی و اشـتغال زایـی دارد کـه باید از 

ایـن پتانسـیل بـه نحو مطلوب اسـتفاده شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا دعـوت از سـرمایه گـذاران 

بـرای ایجـاد صنایـع در بخـش کشـاورزی مثـل سـردخانه ها، درجـه بنـدی 
و بسـته بندی هـا، خاطـر نشـان کـرد: در صـورت ایجـاد صنایـع در بخـش 
کشـاورزی قطعـا شـاهد جهـش بزرگـی در حـوزه اشـتغال و افزایـش درآمـد 

خانوارهـای ایـن شهرسـتان خواهیـم بـود. 

برداشت نیمه مکانیزه کنجد، برای اولین بار 
در قیروکارزین

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره به آغاز برداشـت کنجد 
از سـطح یـك هـزار هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان، گفت: بـه منظـور افزایش 
ضریـب مکانیزاسـیون و سـهولت در امـر برداشـت بـرای اولیـن بـار کنجـد به 

صـورت نیمه مکانیزه برداشـت شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: برداشـت کنجـد بـه دلیـل نبـود دسـتگاه اختصاصی آن 
بـا سـختی مواجـه اسـت که امسـال از سـه دسـتگاه موور پشـت تراکتـوری به 

منظـور بـرش و دسـته بنـدی سـریعتر محصول اسـتفاده می شـود. 
بـه گفتـه وی کشـت کنجـد از جملـه محصـوالت تابسـتانه بـا قدمت زیـاد در 
قیروکارزیـن بـوده کـه با توجه بـه مزایـای آن از جمله تناوب زراعی مناسـب و 

صرفـه اقتصادی مورد اسـتقبال کشـاورزان اسـت.
همتـی اظهـار کـرد: اسـتفاده از بـذر کارهـا و کمبینات هـا بـرای کشـت ایـن 
محصـول ضمـن افزایش سـطح کشـت مکانیزه و کاهـش بذر مصرفـی، انتظار 

افزایـش عملکـرد محصـول در واحـد سـطح را موجب شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: بـا توجه بـه وقوع خسـارت طوفـان و تگرگ 
در دوازدهـم مهـر مـاه، کاهـش تولیـد ایـن محصـول تـا میـزان 700 تن پیش 

می شـود.  بینی 
شهرسـتان قیروکارزیـن بـا دارا بـودن 22 درصد سـطح زیر کشـت و 20 درصد 
تولیـد کل کنجـد اسـتان فـارس از عمـده تولید کننـدگان کنجد در این اسـتان 

بـه شـمار می آید.

فراگیری سامانه تهک کشاورزی در قیروکارزین
رئیـس اداره هواشناسـی قیروکارزیـن گفـت: تصمیم سـازی بـرای تامین منافع 
اقتصادی در بخش کشـاورزی با اسـتفاده از طرح توسـعه هواشناسـی کاربردی 
)تهـك( و بهـره گیـری از پیـش بینـی و توصیه هـای هواشناسـی کشـاورزی، 

فراگیر شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
هدایـت الـه رضائـی کـه در جمـع فعالیـن بخـش کشـاورزی سـخن می گفت، 
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اظهـار کـرد: سـامانه تهـك کشـاورزی از پنج سـال گذشـته تا کنون بـا تعامل 
سـازمان هواشناسـی و جهـاد کشـاورزی در حال فعالیت اسـت. 

رضائـی جلوگیـری از افـت کمـی و کیفـی محصـوالت کشـاورزی، کاهـش 
خسـارات ناشـی از بایای طبیعی و جـوی، بر طرف کردن ضعف سیسـتم های 
اطـاع رسـانی، پیشـگیری از اتـاف زمان، انـرژی و منابـع مالـی را از مزایای 

سـامانه تهك بر شـمرد.
وی افـزود: ایـن سـامانه از طریـق ارسـال پیامك یـا ایمیل به صـورت رایگان 
توصیه هـای الزم و متناسـب بـا شـرایط جـوی برای هـر محصول کشـاورزی 

را در اختیـار کاربـران نهایـی این سـامانه قـرار می دهد. 
ارزش  باعـث  ارائـه شـده  اینکـه توصیه هـای  بیـان  بـا  ایـن مقـام مسـئول 
افـزوده قابـل توجهـی در تولید محصـوالت کشـاورزی می شـود، تصریح کرد: 
اطاعیه هـا در روز هـای یك شـنبه و چهارشـنبه هـر هفته به کاربران ارسـال 

می شـود. 
بـه گفتـه وی توصیه هـای ارسـالی با نظر کارشناسـان جهاد کشـاورزی تهیه و 
تنظیـم می شـود کـه اجـرای آن می توانـد از بروز بسـیاری از خسـارات جبران 

ناپذیـر به بخش کشـاورزی جلوگیـری کند. 
 رئیـس اداره هواشناسـی شهرسـتان قیروکارزیـن بیـان کـرد: بهـره بـرداران 
می تواننـد بـا ورود بـه سـامانه تهـك از طریـق آدرس tahak.irmo.ir نسـبت 
بـه ثبـت نـام کاربـر اقـدام، در ادامـه محصـوالت کشـاورزی خـود را معرفی و 

توصیه هـای فنـی الزم را دریافـت کننـد. 
وی گفـت: کاربـران ثبـت نام شـده در صورت تمایـل می تواننـد گزینه دریافت 

پیامـك یا ایمیـل را نیز فعـال نمایند. 
رضائـی بـا تاکید بـر اینکه بـرای تهیه و تحلیـل داده های هواشناسـی اقدامات 
موثـری در دسـت انجـام اسـت، توضیـح داد: بر اسـاس پیش بینی هـای انجام 
شـده در مهـر و آبان مـاه بارش های قابل توجهـی در قیروکارزیـن وجود ندارد 

امـا در آذر مـاه بارش هـا در حـد نرمـال خواهد بود. 

700 تن کود دولتی در قیروکارزین توزیع شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: در 6 ماه نخسـت سـال 
جـاری بالـغ بـر 700 تـن انـواع کودهـای شـیمیایی یارانـه دار در بیـن بیش از 
1500 نفـر از بهـره بـرداران باغـی و زراعی این شهرسـتان توزیع شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افزود: این میـزان از کود به صورت کامـا الکترونیك، از طریق 
سـامانه تحـت وب توزیـع نهاد هـای مدیریـت جهـاد کشـاورزی قیروکارزین با 

2335 حوالـه بین متقاضیان تقسـیم شـد. 
وی تصریـح کـرد: کود هـای توزیعی از انواع پـر مصرف اوره، فسـفات و پتاس 
بـوده کـه بـا هدف بهبـود تغذیـه گیاهـی و افزایش عملکـرد محصـول در بین 
زراعت هـای سـبزی، صیفـی، حبوبـات و باغ هـای مرکبات و نخیـات پخش 

 . شد
بـه گفتـه وی عمـده مصـرف کود هـای شـیمیایی در ایـن شهرسـتان در نیمه 
دوم سـال هـم زمـان با کشـت محصوالت شـتوی بوده کـه میزان آن سـاالنه 

بیـش از 3000 تن اسـت. 
همتـی بـا اشـاره به سـطح زیر کشـت 32 هزار هکتـاری اراضی زراعـی و باغی 
در ایـن شهرسـتان اظهـار کرد: توزیـع کود های شـیمیایی با بـه کار گیری پنج 
عامـل توزیـع در قالـب تعاونـی و پنج کارگـزار بخش خصوصی انجام می شـود. 
توزیـع انـواع کودهـای شـیمیایی به صـورت صـدور حوالـه الکترونیك، توسـط 
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، موجب جلوگیـری از هرگونه 

تخلف و سـوء اسـتفاده احتمالی شـده اسـت. 
 کشـاورزان از طریـق کارگـزاران رسـمی و عاملیـن مجـاز توزیـع نسـبت بـه 
دریافـت سـهمیه خود اقـدام و با توزیع کود های خارج از شـبکه و غیراسـتاندارد 

برخـورد قانونـی می شـود.

خسارت سنگین به بخش کشاورزی قیروکارزین 
وارد شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با اعـام وقـوع رخداد های توام 
جـوی طوفـان، تگـرگ و رگبـار در عصـر روز جمعـه دوازدهـم مهر مـاه، گفت: 

خسـارت های سـنگینی بـه مـزارع، باغ ها، 
دامداری ها، ابنیه و تأسیسات کشاورزی این شهرستان وارد شده است.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افزود: بـا بازدید اولیه در لحظـات ابتدایی پـس از تغییرات جوی، 
سـطح و حجـم خسـارت روی داده گسـترده و فراتـر از حـد تصـور بـود کـه به 
ایـن منظـور تشـکیل اکیپ هـای کارشناسـی جهت ارزیابی خسـارت در دسـتور 

کار قـرار گرفت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـر اسـاس مشـاهدات انجـام شـده درختـان 
نخـل و محصـول خرمای آن، درختان مرکبـات، محصوالت باغی، مـزارع لوبیا، 
کنجـد، برنـج، واحدهـای دامپروری، چاه هـای آب، تجهیزات انتقـال آب و دیگر 

تأسیسـات زیـر بنایـی دچار خسـارت جدی شـده اند. 
باغ هـای مرکبـات  از  بیمـه بـودن برخـی  بـا اشـاره بـه تحـت پوشـش  وی 
و نخیـات از کشـاورزان و باغـداران خواسـت تـا در اسـرع وقـت بـرای ارائـه 

درخواسـت خسـارت کتبـی بـه شـرکت بیمـه گـر مراجعـه کننـد. 
بـه گفتـه همتـی، صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی تنهـا نهـاد حمایتـی 
دولتـی و تخصصـی بـرای کاهـش ریسـك تولیـد در بخـش کشـاورزی اسـت.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با بیان اینکه وقوع خسـارت های 
جـوی در کشـاورزی اجتناب ناپذیر اسـت، تاکیـد کرد: مدیریت صحیـح و انجام 
اقدامات پیشـگیرانه مانند اسـتفاده از پوشـش سـایبان باغ در کاهش خسـارت ها 

بسـیار موثر خواهد بود. 

رفع تداخالت اراضی قیروکارزین آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغـار فعالیـت کار گـروه رفع 
تداخـات اراضـی در ایـن شهرسـتان، بـا اولویت بررسـی پنج پـاک ثبتی خبر 

داد. 
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: بـه منظـور رفـع موانـع تولیـد و اجـرای اولویت هـای 
سـازمانی؛ رفـع تداخات ارضـی در پاک های مدخـون، زین آباد، شـاه مؤمن، 

نجـف آبـاد و آبگـرم در اولویـت بررسـی قـرار گرفت.
بـه گفتـه وی، ایـن شهرسـتان دارای 106 پاک ثبتـی بوده که تـا کنون بیش 
از یـك صـد درخواسـت بـه منظـور بررسـی رفـع تداخـات بـه ایـن مدیریـت 

تسـلیم شـده است.
 همتـی، رفـع تداخـات اراضی ملـی، دولتی و مسـتثنیات کشـاورزان را یکی از 
بزرگتریـن اقدامـات دولـت دانسـت که از سـه سـال گذشـته با جدیـت در حال 
پیگیـری اسـت و افـزود: با اجـرای این کار، ثبـت مالکیت دولـت در عرصه های 
منابـع ملـی و همچنیـن صـدور اسـناد مالکیـت کشـاورزی بـرای کشـاورزان و 

تولیدکننـدگان بـه نتیجه می رسـد.
وی تصریـح کـرد: بـه منظور اجـرای ایـن قانـون در قیروکارزین، نقشـه پاک 
ثبتـی مدخـون بـه عنوان اولیـن اولویت شهرسـتان تثبیت و توسـط کارشـناس 
ممیـزی اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و کارشـناس اداره ثبـت اسـناد و 

امـاک در حـال بررسـی و پیگیری اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا اجـرای ایـن قانـون مالکیـن 
اراضـی در روسـتاها بـا دقت مشـخص شـوند و همچنین موانع تولیـد در بخش 

کشـاورزی نیـز مرتفع شـود.
بـر اسـاس آیین نامـه اجرایی تبصره 3 مـاده 9 قانون افزایش بهـره وری بخش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، موضـوع مـاده 54 قانـون رفـع موانع تولیـد رقابت 
پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور، گامی بـزرگ بـرای رفـع تداخـات اراضی 
ملـی، دولتـی و مسـتثنیات کشـاورزان ناشـی از اجـرای برخی قوانیـن موازی و 
کاهـش اختافـات ملکـی باقیمانـده در طول پنج دهه گذشـته، برداشـته شـده 

است.

آزاد سازی اراضی ملی از دست زمین خواران 
در قیروکارزین

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: در 
راسـتای مقابلـه بـا زمیـن خـواری و حفـظ و صیانـت از انفـال و اراضـی ملـی، 
عملیـات اجـرای حکـم رفـع تصـرف از 20 هـزار متـر مربـع از اراضـی ملی در 

ایـن شهرسـتان اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

یعقـوب نظریـان مادوانـی افـزود: بـا تـاش نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع 
از  دو هکتـار  غافلگیرانـه  در یـك عملیـات  قیروکارزیـن  طبیعـی شهرسـتان 
اراضـی ملی تصرفـی واقع در پاک "گاوکار" شهرسـتان قیرو کارزین از دسـت 

متجـاوزان و سـودجویان خـارج و بـه بیـت المـال بازگردانده شـد.
وی تصریـح کـرد: به دنبـال دریافت گزارش هـای مردمی در ایـن منطقه مبنی 
بـر تصـرف بخشـی از اراضی ارزشـمند ملـی، موضـوع در دسـتور کار مجموعه 
یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی قـرار گرفـت و پـس از بازدیـد و هماهنگی های 
الزم مشـخص شـد سـودجویان بـا تخریـب اراضـی ملـی وتبدیـل آن بـه بـاغ 

مرکبـات اقـدام بـه تصـرف ایـن اراضی کـرده اند.
نظریـان با اشـاره بـه هماهنگی های الزم بـا مراجع قضایی و نیز تاش شـبانه 
روزی عوامـل یـگان حفاظـت منابع طبیعی شهرسـتان قیروکارزیـن و همکاری 
خـوب عوامـل انتظامی شهرسـتان در ایـن عملیـات اظهـار کـرد: زمین هـای 
تصـرف شـده توسـط یك دسـتگاه لـودر رفع تصـرف و درختـان غیـر مجاز در 

اراضـی ملی قلـع و قمـع گردید.
وی توضیـح داد: سـودجویان و متصرفـان شناسـایی و پـس از تشـکیل پرونـده 

جهـت سـیر مراحـل قانونـی بـه مقامات قضایـی معرفی شـدند.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: حکـم قلـع و قمـع در اراضـی ملـی تصرف شـده به 
اسـتناد تبصـره یـك الحاقـی مـاده 55 قانون حفاظـت و حمایـت از جنگل ها و 

مراتـع بـه مرحله اجـرا در آمده اسـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیز داری شهرسـتان قیروکارزین در پایان ضمن 
هشـدار بـه سـودجویان و متصرفـان عرصه های منابـع طبیعی، به گشـت های 
مسـتمر و شـبانه روزی نیروهـای یـگان حفاظـت از اراضی ملی اشـاره و خاطر 
نشـان کـرد: مـردم در صورت مشـاهده هرگونـه تخریب و تصـرف اراضی ملی 
و یـا قطـع درختـان جنگلـی و بوته هـای مرتعـی و یا آتـش سـوزی در طبیعت 

مراتـب را بـه شـماره تلفن 1504یـگان امداد جنـگل و مرتع گـزارش دهند.

توسعه کاشت پنبه در قیروکارزین

مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از توسـعه کشـت گیـاه پنبـه در سـطح 40 هکتـار از اراضی این شهرسـتان خبر 

داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمـدی گفت: کاشـت ایـن گیاه از نیمه خـرداد ماه تا نیمـه تیر ماه 
در اراضـی بخـش مرکـزی و افـزر انجـام شـده اسـت کـه پیش بینی می شـود 

بیـش از یـك صـد تن پنبـه وش از این مزارع برداشـت شـود. 
بـه گفتـه وی عملیـات کاشـت پنبـه به صورت دسـتی انجام شـده کـه نیمی از 

ایـن مـزارع تحت پوشـش آبیاری تحت فشـار اسـت. 
احمـدی بـا بیـان اینکـه پنبـه دارای ریشـه عمیقی اسـت و زراعـت آن وجینی 
بـوده، اظهـار کرد: کاشـت این گیـاه جایگاه ویـژه ای در تناوب زراعی داشـته و 
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ضمـن بهبـود وضعیت خـاک عملکرد محصول بعـدی را نیز افزایـش می دهد. 
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: اهمیـت پنبـه در تامیـن الیـاف طبیعـی، روغـن 
مـورد نیـاز بـرای انسـان، فراهـم کـردن کنجالـه بـرای خـوراک دام، اشـتغال 
زایـی بـاال و عـدم رقابـت الیـاف مصنوعی بـا الیاف پنبـه ضرورت کاشـت این 

محصـول را قابـل توجـه کرده اسـت.
مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
بـا تاکیـد بـر اینکـه پنبه گیاهی اسـت که برای کشـت نیـاز به آب کافـی دارد، 
بیـان کـرد: کمبـود آب و افزایـش درجـه حـرارت باعـث زود رسـی و بـه گل 

نشسـتن سـریع گیاه می شـود.
 از مهـم تریـن مسـائل در تولیـد پنبـه مدیریـت بهینـه زراعـي اسـت کـه از 
مولفه هـاي مزرعـه خـوب و بـا عملکـرد بـاال، تاریـخ کاشـت مناسـب، تهیـه 
بسـتر مناسـب، میـزان کافـي بـذر در هـر هکتـار و آبیـاري اصولی بـا تاکید بر 

اسـتفاده از آبیـاري نـواري اسـت.
قیروکارزیـن بـا موقعیـت جغرافیایـی مناسـب بـه لحـاظ دارا بـودن فاکتورهای 
ارزنـده ماننـد میـزان نـور، درجـه حرارت هـوا و خـاک و رطوبت، مسـتعد برای 

کاشـت بیـش از 40 محصـول زراعی اسـت.

کاشت کاهو در مبارک آباد آغاز شد
جهـاد  خدمـات  مرکـز  رئیـس 
کشـاورزی مبـارک آبـاد گفـت: 
بـا آغـاز مهـر مـاه کاشـت کاهو 
در گسـتره ای از شـرق رودخانه 
قـره آقـاج تـا روسـتای گلك در 
بیـش از 700 هکتـار از اراضـی 

شـروع شـده اسـت. 
روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  عمومی مدیریـت 
کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن، مهـدی انصاری با اشـاره به اینکه کاشـت 
ایـن محصـول تـا پایـان آبان مـاه ادامـه دارد، افـزود: ارقـام بذر هـای زرقانی، 

می شـود.  کشـت  قیروکارزیـن  در  اهـوازی  جهرمـی و 
بـه گفتـه وی در هـر هکتـار پنـج تـا ده کیلوگـرم بـذر کاهو مصرف می شـود 
کـه اگـر تاریـخ کاشـت بـه سـرما نزدیـك تـر شـود بـه علـت جوانـه زدن 

نیـز کاهـش می یابـد.  تـا سـه کیلوگـرم  بـذر  تمامی دانه هـا، مصـرف 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: با توجه بـه دمـا و شـرایط آب و هوایی کاهو 
بـه مـدت 85 تـا90روز پـس از کاشـت در مزرعـه باقـی می مانـد تـا بـه وزن 

مناسـب برداشـت برسد. 
انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه کاهـو یـك زراعـت وجینـی اسـت، اظهـار کرد: 
ایـن موضـوع موجب مصـرف کمتر سـموم علف کـش و تولید محصول سـالم 
می شـود همچنیـن کاهوهـای وجیـن شـده بـه زمیـن دیگـر منتقـل و دوبـاره 
کاشـته خواهـد شـد کـه موجـب افزایش سـود اقتصـادی ایـن زراعت اسـت. 

رئیـس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی مبارک آبـاد با بیـان اینکه کشـاورزان 
بـا کاشـت بـه موقـع کاهو، محصـول خـود را دی ماه برداشـت می کننـد، بیان 
کـرد: در مـزارع کاهو پس از برداشـت با علـف هرز آن مبارزه و بـدون عملیات 
خـاک ورزی در شـیار های سـطح خـاک، بـه صـورت دسـتی بذرپاشـی و در 

فروردیـن مـاه سـال بعـد، برای بـار دوم کاهو برداشـت می شـود. 
ایـن کارشـناس افزود: کاهو حـاوی مقادیر باالیی آنتی اکسـیدان، امـگا3، مواد 
معدنـی ماننـد کلسـیم، آهـن، منیزیـم، فسـفر، پتاسـیم، سـدیم، روی، تیامین، 

ریبوفاویـن، نیاسـین، فـوالت و ویتامین هـای B6، C، A و k اسـت. 
در قیروکارزیـن کاهـو بـه عنوان یکـی از سـبزیجات برگی پر مصـرف به وفور 

کشـت می شـود کـه به دلیـل ویژگی هـای خاصـی مثل طعـم شـیرین و آبدار، 
روغنـی بـودن و رنـگ برگ ها از بـازار پسـندی باالیی برخوردار اسـت. 

کاشت کلم در مبارک آباد آغاز شد

رئیـس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی مبـارک آبـاد گفـت: از ابتـدای مهرماه 
کاشـت کلـم پائیـزه بـه روش نشـائی در بیـش از 200 هکتـار از اراضـی ایـن 

منطقه شـروع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی انصـاری افـزود: بـا توجـه بـه زودرس بـودن بذور مـورد اسـتفاده، طول 
دوره رشـد ایـن گیـاه 70 روزه تـا سـه ماهه اسـت کـه از اواخر آذر ماه برداشـت 
آغـاز و محصـول بـه میادیـن مرکـز اسـتان و دیگر اسـتان ها ارسـال می شـود.

ایـن کارشـناس اظهـار کرد: ارقـام بروکلـی و گل از فـراوان ترین ارقام کاشـته 
شـده اسـت کـه پیش بینی می شـود در زمان برداشـت بالـغ بر 6000 تـن انواع 

کلـم از ایـن مزارع حاصل شـود. 
انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه منطقـه مبـارک آباد، قطـب تولیـد سـبزیجات در 
جنـوب فـارس اسـت، تصریـح کـرد: ترویج هـای انجـام شـده در خصـوص 
اسـتفاده از نشـای سـالم و مرغـوب موجب کاهـش طول دوره رشـد در مزرعه و 

افزایـش تولیـد ایـن محصوالت شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی کاهـش در مصـرف آب، ریسـك تولیـد، بـذر مصرفـی، عملیـات 
زراعـی مـورد نیـاز، مصـرف سـموم و کودهـای شـیمیایی و افزایـش در ضریب 

مکانیزاسـیون از دیگـر مزایـای کاشـت نشـایی کلـم خواهـد بود. 
قیروکارزیـن بـا وسـعتی بالغ بـر 3320 کیلومتر مربع شـامل دو بخش مرکزی و 
افـزر اسـت کـه بخش کشـاورزی این شهرسـتان در سـه منطقه حومـه، مبارک 

آبـاد و بخـش افزر مدیریت می شـود. 

متعهد به کاشت 600 هکتار کلزا هستیم
مسـئول اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از ابـاغ سـطح تعهـد کاشـت 600 هکتـار کلـزا ی آبـی در سـال زراعـی جدید 

برای ایـن شهرسـتان، خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمـدی در اولیـن نشسـت برنامه ریزی کاشـت محصوالت شـتوی 
در ایـن شهرسـتان بـا اشـاره بـه تعییـن و ابـاغ سـطح زیـر کشـت کلـزا برای 
هـر پهنـه زراعـی گفـت: کاشـت محصـول راهبـردی کلـزا از نیمـه مهرمـاه در 
قیروکارزیـن آغـاز می شـود کـه تـا پایـان آبـان ماه نیـز ادامـه خواهد داشـت. 

ایـن کارشـناس افـزود: در اولین روز عقـد قرارداد، با اسـتقبال خوب کشـاورزان 
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مواجـه شـده ایـم و قـرارداد کشـت 120 هکتار کلزا نیز منعقد شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی، 6 تـن بـذر کلـزا از رقم هایـوال 50 بـه قیروکارزیـن اختصـاص 
یافتـه کـه بـه وسـیله اتحادیـه شـرکت های تعاونـی روسـتایی خریـداری و به 

ایـن شهرسـتان حمـل می شـود.
مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
یـادآور شـد: کاشـت کلـزا از اولویت هـای ملـی اسـت که تـاش بـرای تحقق 
اطـاع  ترویجـی،  کاس هـای  برگـزاری  بـا  اباغـی  کشـت  زیـر  سـطوح 
رسـانی های عمومـی و فراهـم کـردن امکانـات الزم بـرای آن ماننـد ادوات 

مکانیـزه در قیروکارزیـن آغـاز شـده اسـت. 
احمـدی بـا تاکیـد بـر منویـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص کاهـش 
وابسـتگی بـه واردات روغـن از خـارج کشـور تصریـح کـرد: دانه هـای روغنـی 
از زراعت  هایـی هسـتند کـه متاسـفانه برخـاف محصوالتـی مثل گنـدم و جو، 
وابسـتگی بیشـتری بـه واردات از خـارج کشـور دارد کـه بـر این اسـاس ترویج 

توسـعه کشـت آن حائـز اهمیت اسـت. 
وام پنج میلیون تومانی برای هر هکتار کلزا

مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
بـا اشـاره بـه امـکان بیمـه کـردن محصـول کلـزا و در اولویـت بـودن پرداخت 
غرامـت خسـارت های احتمالـی ناشـی از عوامـل خطـر تحـت پوشـش، بیـان 
کرد: کشـاورزان کلزا کار برای انجام مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت زراعت 

خـود می تواننـد از تسـهیات سـلف بانـك کشـاورزی بهره مند شـوند. 
بـه گفتـه وی جلوگیـری از خـروج ارز کشـور و کاهـش وابسـتگی بـه خـارج، 
پایـداری تولیـد گنـدم و افزایـش حداقـل 20 درصـدی عملکرد گنـدم و کاهش 

بیماری هـای گنـدم از مزایـای کاشـت کلـزا اسـت. 
او در ادامـه بـه بهبـود کیفیـت و حاصلخیـزی خـاک، تولیـد روغـن خوراکـی با 
کیفیـت، خریـد تضمینـی و پرداخـت بـه موقـع مطالبـات کشـاورزان نیز اشـاره 

 . د کر
ایـن مقـام مسـئول افـزود: به منظـور توزیـع قانونمنـد نهاده ها در کشـت گندم 
مبنـای تقسـیم بـر اسـاس اطاعـات گنـدم کاران ثبـت شـده در سـامانه جامع 
پهنـه بنـدی اراضـی کشـاورزی خواهد بود و برای کشـت کلزا بر اسـاس میزان 

بذر کلزای خریداری شـده توسـط کشـاورز اسـت. 
احمـدی بـا اشـاره به ضـرورت ثبـت اطاعات بهـره بـرداران در سـامانه جامع 
پهنـه بنـدی اراضـی کشـاورزی بـرای برنامـه ریزی هـای کان خصوصـا در 
محصـوالت زراعـی دارای خریـد تضمینـی، از کلیـه بهـره بـرداران خواسـت با 
مراجعـه بـه مروجیـن پهنـه نسـبت بـه اعـام سـطح و نوع کشـت خـود اقدام 

. کنند

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

برداشت انجیردیم از باغ های کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت انجیر دیم از سـطح 
2500 هکتـار از انجیرسـتان های کازرون از اواخـر مـرداد مـاه آغـاز و تـا اواخر 

مهـر مـاه ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی افـزود: پیـش بینی می شـود امسـال 3000 تـن انجیر از باغ هـای این 
شهرسـتان برداشـت شـود که بیشـترین میزان تولیـد در بخش کوهمـره نودان 

با سـطحی معـادل 1700 هکتار اسـت.

بـه گفتـه وی باالتریـن سـطح زیـر کشـت انجیـر دیـم شهرسـتان کازرون به 
روسـتا های دوسـیران، باغسـتان کنده ای، باغسـتان ابوالحیات و سـمغان تعلق 

دارد و رقـم ازمیـر مهـم تریـن رقـم کشـت شـده در این مناطق اسـت.
ایـن مقام مسـئول نداشـتن واحد های فـرآوری و بسـته بندی انجیـر را از جمله 

چالش هـای تولیـد این محصول در شهرسـتان کازرون دانسـت.

دستگیری باند قاچاق درختان بلوط کازرون
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان کازرون از دسـتگیری یك 
بانـد سـه نفـره قطـع و قاچاق چـوب درختـان جنگلی بلـوط در این شهرسـتان 

داد.  خبر 
بـه گزارش روابـط عمومی اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان کازرون، 
سـید مجتبـی ایـران محبـوب گفت: ایـن افـراد در جنگل هـای روسـتای تنگ 
شـیب در حـال قطع درختـان بلوط منطقـه و انبارکردن هیزم هـای آن بودند که 
طـی یك عملیـات غافلگیرانه، مامـوران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرسـتان 
کازرون موفـق بـه دسـتگیری و تحویـل آن هـا بـه مقامـات انتظامی شـدند. به 
گفتـه وی؛ ایـن گروه پـس از قطع درختان بلـوط و انبار کـردن آن ها در محلی 
امـن در جنـگل، بـا کمـك دیگـر همدسـتان خـود چوب هـا را از منطقـه خارج 

می کردند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: مردم در صـورت مشـاهده هرگونه تخلف 
یـا مـوارد مشـکوک در خصـوص قطـع درخـت، حمـل زغـال یـا چوب هـای 
جنگلـی و تخریـب اراضـی ملـی گزارش هـای خـود را به شـماره تلفـن 1504 

یـگان حفاظـت منابـع طبیعی اعـام کنند.
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عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

ممنوعیت جابه جایی
زنبور عسل در زمان سرشماری

بـا  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
بیـان اینکـه طـرح سرشـماری زنبـور عسـل از 
ششـم مهرمـاه آغـاز و بـه مـدت دو هفتـه ادامه 
زنبـور  کلنی هـای  جایـی  بـه  جـا  گفـت:  دارد، 
عسـل در زمـان اجـرای طـرح ممنـوع اسـت.

جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی 
افـزود: بـه منظور مشـخص شـدن میـزان دقیق 

تولیـد عسـل، تعـداد کنـدو، اشـتغال و تعـداد بهـره بـردار، طـرح سرشـماری 
کندو هـای زنبـور عسـل هـم زمـان بـا سراسـر کشـور در شهرسـتان کازرون 

می شـود. اجـرا 
بـه گفتـه وی، بـه منظور حضـور گروه های سرشـماری زنبـورداران باید آدرس 
محـل اسـتقرار کندو هـای خـود را بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی و یـا شـرکت 

تعاونـی زنبـورداران شهرسـتان کازرون اعـام کنند. 
رشـیدی بـا بیان اینکـه دفترچه فعالیت کسـانی که در این طرح شـرکت نکنند 
تمدیـد نخواهـد شـد، اظهـار کـرد: این افـراد از هرگونـه خدمات دولتـی اعم از 

تسـهیات بانکـی و تهیه شـکر نیـز محروم خواهند شـد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: جمـع آوری اطاعـات صحیـح کلنی هـا، 
تعـداد مهاجـران به شهرسـتان و میزان عسـل تولیـدی در برنامه ریـزی و ارائه 
خدمـات بـه ایـن صنعـت حائـز اهمیت اسـت. طبـق آمار سـال گذشـته از 82 
هـزار کلنـی زنبـور عسـل در شهرسـتان کازرون، 750 تـن عسـل تولید شـد و 

ایـن شهرسـتان رتبـه دوم تولیـد عسـل را در اسـتان فـارس دارد.

تخریب کوره های تولید زغال غیرمجاز
در کازرون

کارشـناس حقوقـی اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان کازرون، گفت: 
مامـوران یـگان حفاظـت ایـن اداره در پایـش جنگل هـای منطقـه کوهمـره 
نـودان از توابـع ایـن شهرسـتان چهار کـوره زغال فعـال غیرمجـاز در ارتفاعات 

روسـتای دوسـیران را کشـف و تخریـب کردند.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان کازرون، 
امیـر دهقانـی افـزود: از ایـن تعـداد کـوره غیرمجاز کـه از چوب درختـان بلوط 
در آن ها اسـتفاده می شـد سـه مـورد درون بشـکه و یك مورد بـه صورت حفر 

در زمین فعـال بودند.
وی بـا بیـان اینکه حسـب ماده 54 قانـون حفاظت و بهره بـرداری از جنگل ها 
اداره دادگسـتری  و مراتـع، ماموریـن جنگلبانـی در ردیـف ضابطیـن خـاص 
محسـوب می شـوند، گفـت: در ایـن عملیـات دو نفـر شناسـایی و نسـبت بـه 

آن هـا اقدامـات قانونـی صـورت گرفت. 

هویت گذاری20 هزار رأس دام در کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: 19 هـزار رأس دام سـبك و 

یـك هـزار رأس دام سـنگین در شهرسـتان کازرون هویـت گـذاری شـدند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکـه طـرح هویـت گـذاری دام از خـرداد مـاه سـال جـاری 
در ایـن شهرسـتان آغـاز شـد، افـزود: تمامی مالـکان دام  زنـده موظـف هسـتند 
بـا مراجعـه بـه شـرکت تعاونـی دامـداران شهرسـتان کازرون نسـبت بـه ثبت و 
پاک گـذاری دام هـای خود در سـامانه پنجره واحد کشـاورزی اقـدام و تغییرات 

آن را بـه روز کننـد.

بـه گفتـه وی پاک گـذاری دام نشـان دهنـده اصالـت آن اسـت و هـر گونـه 
خریـد، فـروش و جابجایـی دام زنـده و فاقـد پـاک، ممنوع و قاچاق محسـوب 
می شـود. ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه هویت گـذاری دام با هـدف ارتقای 
سـطح کیفـی و کمی تولیـدات دامی صـورت می گیـرد، تصریح کرد: پیشـگیری 
از سـرقت دام، تسـهیل در دریافـت خدمـات دامپزشـکی و تسـهیات بانکـی، 
افزایـش سـرعت و دقـت در امـر بیمه گذاری و امـکان برنامه ریـزی اصاح نژاد 

دام از مزایـای اجـرای ایـن طرح اسـت.

تخریب 30مورد تغییر کاربری غیر مجاز درگراش

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از تخریـب 30 مـورد تغییـر کاربری 
غیـر مجـاز و بازگشـت هشـت هکتـار از اراضی کشـاورزی به چرخـه تولید خبر 

داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار گفـت: در ایـن مرحلـه تخریب، 27 مـورد قانون تبصره 2 ماده 10 و سـه 

مـورد رای قطعـی صادره از دادگاه اجرایی شـده اسـت. 
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وی گفـت: بـا دسـتور دادسـتان، هماهنگـی فرمانـداری و شـورای تامیـن و 
شـد. اجـرا  انتظامی احـکام صـادره  نیـروی  پشـتیبانی 

جـوکار یـادآور شـد: هرگونـه سـاخت و سـاز غیرمجـاز در اراضـی کشـاورزی 
ممنـوع بـوده و درصـورت مشـاهده بـا متخلفـان برخـورد خواهـد شـد.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش تاکید کرد: بـه اسـتناد وظیفه ای که 
قانـون گـذار بر عهده سـازمان جهاد کشـاورزی گذاشـته، ملزم به اجـرای قانون 

هسـتیم و در ایـن راسـتا هیچ گونه چشـم پوشـی نخواهیم کرد.

اراضی کشاورزی گراش آزاد شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت: 38 موردتبصره 2 مـاده 10 و 
پنـج مـورد حکم قطعـی در این شهرسـتان اجرا شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار افـزود: در روزهـای هفتم و هشـتم مهرماه بـا تخریب مسـتحدثات غیر 
قانونـی بیـش از 12 هکتـار از اراضـی کشـاورزی بـه چرخـه تولید بـاز گردانده 

. شد
 وی بیـان کـرد: سـامانه 131 ارتبـاط مردمی مدیریـت اموراراضـی اسـتان بـه 
صـورت شـبانه روزی آمـاده دریافـت، ثبـت و پیگیـری گزارش هـای مردمی در 
زمینـه تغییرکاربـری غیرمجـاز اراضـی کشـاورزی و مشـاوره در زمینـه قوانیـن 

مرتبـط بـا امـور اراضی اسـت.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش اظهـار کـرد: مالـکان زمین هـای 
کشـاورزی قبـل از هرگونـه اقـدام بـه تغییـر کاربـری زمین هـای خـود، بـرای 
دریافـت مشـاوره و مجوز هـای قانونـی الزم بـه ایـن مدیریـت و مراکـز جهـاد 

کشـاورزی مراجعـه کننـد.

خارک و رطب گراش به بازار رسید
مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت: از اواخـر مـرداد ماه، برداشـت 

خـارک و رطب هـای از نخلسـتان های گـراش آغـاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار افـزود: در ایـن شهرسـتان سـطحی بالـغ بـر یـك هـزار و 420 هکتـار 
نخیـات مثمـر و غیـر مثمـر وجود دارد که سـاالنه بیـش از 6 هـزار و 270 تن 

محصـول خرمـا از باغ هـای مثمـر برداشـت می شـود.
 وی بـا بیـان اینکـه بخـش اعظـم نخیـات شـامل ارقـام خاصویـی، لشـت، 
زاهـدی و شـاهانی اسـت، اظهـار کـرد: تغذیـه، هـرس و تکریـب بـه موقـع 
نخیـات باعـث شـده خـارک و رطب امسـال کیفیـت خوبی را داشـته باشـد و 

محصـول بـا قیمتـی مناسـب روانـه بـازار شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش با اشـاره به اینکـه جایگزینـی ارقام 
تجـاری پیـارم و مجـول نیـز در دسـتور کار ایـن مدیریت قـرار گرفتـه، تصریح 
کـرد: تاکنـون سـه هـزار و 120 نشـاء، کشـت بافت شـامل 120 مجول و سـه 

هزار پیارم در شهرسـتان کاشـته شـده اسـت. 
جـوکار بیـان کـرد: بـا توجه بـه کیفیت ممتـاز قصب شهرسـتان گـراش، عمده 

تولیـد ایـن محصـول از طریـق تجـار و واسـطه ها بـه کشـور های پاکسـتان، 
افغانسـتان، کشـور های آسـیای میانـه و برخی کشـور های اتحادیـه اروپا صادر 

می شـود.

آغاز قرارداد کشت کلزا در گراش 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از آغاز کشـت کلزا خبـر داد و گفت: 
تـا کنـون قرارداد کشـت در سـطح 15 هکتار با کشـاورزان منعقد شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار افـزود: در سـال زراعـی جـاری، برنامـه ریـزی بـه منظـور کشـت 315 

هکتـار کلـزا در این شهرسـتان در دسـتور کار قـرار دارد.
بـه گفتـه وی، دو تـن بـذر هیبرید هایـوال 50، یـك صـد کیلو گرم بـذر دلگان 
و 45 تـن کـود فسـفات تریپـل، 45 تن سـولفات پتاسـیم و 89 تن کـود اوره به 

کشـت کلـزا در شهرسـتان گراش تخصیص داده شـد. 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش به متقاضیان کشـت کلـزا توصیه کرد: 
پـس از عقـد قـرارداد کشـت بـه منظـور تهیه کود، سـم و بـذر بـه تعاونی های 
تولید این شهرسـتان مراجعه کنند و در تمام مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت 

کلـزا از توصیه هـای فنی کارشناسـان ایـن مدیریت بهره مند شـوند.

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

کشاورزان الرستان متعهد به کاشت کلزا شدند
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان گفـت: عقـد قرارداد کاشـت کلزا در الرسـتان از بیسـتم شـهریور ماه 
آغـاز و کشـاورزان ایـن شهرسـتان تاکنـون متعهد به کاشـت 800 هکتـار کلزا 

اند.  شـده 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  و  سـازمان  روابـط عمومی معاونـت  گـزارش  بـه 
کلـزا  بـذر  کیلوگـرم   4600 افـزود:  سـعیدی نژاد  علـی  شهرسـتان الرسـتان، 
رقم هایـوال 50 توسـط عاملیـن توزیـع بـذر در بیـن کشـاورزان توزیـع شـده و 

فـروش بـذر همچنـان ادامـه دارد. 
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وی بـا بیـان اینکـه میـزان تسـهیات در نظـر گرفته شـده برای ایـن طرح به 
ازای هـر هکتـار 50 میلیـون ریـال اسـت، تصریـح کرد: کاشـت کلـزا با هدف 
خـود اتکایـی در تولیـد روغن، جلوگیری از خـروج ارز و پایـداری در تولید گندم 

از اولویت هـای سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.
سـعیدی نـژاد بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه به منظور توسـعه کشـت 
کلـزا یـادآور شـد: در ایـن راسـتا اطـاع رسـانی و آموزش هـای الزم با نصب 

بنـر و برگـزاری کاس هـای ترویجـی صـورت گرفته اسـت.

مشکالت بند خاکی شرفویه بررسی شد

مسـئول واحـد آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان 
گفـت: اجـرای طـرح بنـد خاکـی شـرفویه در الرسـتان از سـال 1391 شـروع 
و تاکنـون بـا 70 درصـد پیشـرفت فیزیکی هزینـه ای معادل 25 هـزار میلیون 

ریـال در بر داشـته اسـت. 
روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 
شهرسـتان الرسـتان، بنیامیـن افتخـار بـا بیـان اینکـه 20 هـزار مترمکعـب 
عملیـات خاکـی و 3200 متـر مکعـب عملیات سـنگ و سـیمان جهـت احداث 
سـرریز، از عملیـات طـرح مذکـور باقـی مانـده، افـزود: بـه منظـور تکمیل این 

طـرح 25 هـزار میلیـون ریـال اعتبـار نیاز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بندخاکی شـرفویه بـه لحـاظ دارا بودن حجـم آبگیری 
بـاال در مخـزن سـد، تحـول عظیمـی در کشـاورزی منطقـه ایجـاد می کنـد، 
تصریـح کـرد: تغذیـه مصنوعـی ایـن بنـد خاکی، بـه منظـور تغذیه سـفره آب 
زیرزمینـی و بـا هـدف کنتـرل سـیاب، افزایـش دبـی و بهبـود کیفیـت آب 
چاه هـای زیردسـت بـوده کـه باعث جبـران تراز منفـی آب چاه ها خواهد شـد.
نشسـت بررسـی مسـائل و مشـکات طـرح بند خاکی شـرفویه با حضـور علی 
اکبـر زریـن بـال معـاون مدیریـت آب و خاک و امور فنی و مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـیروس شـفیعی کارشـناس مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان در محـل این مدیریـت برگـزار و در ادامه این 

نشسـت از محـل اجرای طـرح مذکور بازدید شـد.

نباتات فاقد مجوز در الرستان توقیف شدند
مسـئول اداره حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان 
از توقیـف و معـدوم سـازی اندام هـای گیاهـی و نباتـات فاقـد مجـوز، توسـط 
پسـت های قرنطینـه نباتـی ایـن شهرسـتان در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری 

خبـر داد.
روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی  بـه گـزارش 

شهرسـتان الرسـتان، محمـد زرگـری افزود: تعـداد 49 انـدام گیاهی کـه بدون 
مجـوز وارد کشـور شـده بودند توسـط پسـت قرنطینـه نباتی مسـتقر در فرودگاه 

ایـن شهرسـتان توقیـف و اقدامـات قانونـی در ایـن زمینـه انجام شـد. 
بـه گفتـه وی 429 تـن چـوب مرکبـات، 6 تـن چـوب درخـت لیموتـرش، 223 
اصلـه تنـه درخـت نخـل و 47 عـدد پاجـوش درخـت نخـل کـه فاقـد مجـوز 
ترخیـص بودند، توسـط مسـئولین پسـت قرنطینه نباتـی چهاربرکه توقیف شـد. 
بـا توجـه بـه اهمیـت مقابله بـا ورود عوامـل خسـارت زای قرنطینه اي از سـایر 
اسـتان ها بـه اسـتان فـارس و احتمـال بـروز خسـارات جبـران ناپذیر بـه باغ ها 
و مـزارع ایـن اسـتان، اجرای عملیـات ردیابی عوامـل قرنطینه داخلـی و خارجی 
در دو پسـت قرنطینـه نباتـی فـرودگاه بیـن المللی آیـت اهلل آیت اللهی و پسـت 

قرنطینـه چهاربرکـه صـورت می گیرد. 

توزیع بذر یارانه ای پیاز در الرستان
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان از توزیـع 316 کیلوگـرم بذر پیاز سـفید رقـم مینروا در بین کشـاورزان 

این شهرسـتان خبـر داد. 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، علـی سـعیدی نژاد گفت: کاشـت پیـاز در این شهرسـتان 
در سـطحی معـادل 250 هکتـار به صورت کشـت در خزانه از پانزدهم شـهریور 
مـاه آغـاز و بـه مـدت دو مـاه ادامـه خواهـد داشـت که پیـش بینی می شـود از 
ایـن میـزان سـطح زیرکشـت 3500 تـن پیـاز تولیـد و به بـازار مصـرف عرضه 

 . د شو
وی اظهـار کـرد: با توجـه به دسـتورالعمل های اباغی از سـوی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و تمهیداتی که در شهرسـتان صـورت گرفته تعهدات 
الزم بـه منظـور کشـت بـه موقـع بـا هـدف کاهـش هزینه هـای تولیـد بـرای 

پیـازکاران و تنظیـم قیمـت ایـن محصـول از آنـان اخذ خواهد شـد.
سـعیدی نـژاد خاطـر نشـان کـرد: صرفه جویـی در مصـرف منابع پایـه و زمان، 
هزینـه تولیـد پاییـن تـر و نظـارت فنـی بهتـر از مزایـای کاشـت پیـاز در خزانه 

ست. ا

هم زمان با سراسر کشور؛
سرشماری کلنی های زنبور عسل در الرستان

آغاز شد
کارشـناس اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان گفـت: آمارگیری از زنبورسـتان های الرسـتان از ششـم مهـر ماه آغاز 
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

و تـا نوزدهـم ایـن ماه ادامـه خواهد داشـت.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان الرسـتان، سـاغر رحیمی فـرد افـزود: 20 زنبـوردار فعـال و 4000 

کلنـی زنبـور عسـل در ایـن شهرسـتان وجـود دارد.
بـه گفته وی سـال گذشـته 32 تن عسـل در الرسـتان تولید شـده کـه با توجه 
بـه بارندگی های مناسـب سـال گذشـته، پیش بینی می شـود تعـداد کلنی های 

زنبـور عسـل و همچنین میـزان تولید عسـل در این شهرسـتان افزایش یابد.
رحیمی فـرد اظهـار کـرد: ایـن طرح با هـدف جمـع آوری اطاعـات کلنی های 
زنبـور عسـل، میزان عسـل تولیـدی، تعداد اشـتغال و برنامه ریزی برای توسـعه 

صنعت زنبـورداری اجرا می شـود.

کاشت سیب زمینی در الرستان پایان یافت
معاون فنی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفت: کاشـت سـیب 
زمینـی در این شهرسـتان در سـطحی معـادل 350 هکتـار از پانزدهم شـهریور 

مـاه آغـاز و در پانزدهـم مهرماه پایـان یافت.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 

شهرسـتان الرسـتان، محمـد جواد مظفـری افزود: پیـش بینی می شـود از این 
میـزان سـطح زیرکشـت 10 هـزار تـن سـیب زمینـی تولید شـود.

بـه گفتـه وی افزایـش چنـد برابـری قیمت بـذر سـیب زمینی، موجـب کاهش 
سـطح زیرکشـت ایـن محصول بـه میزان 150 هکتار نسـبت به سـال گذشـته 

شـده است. 
کاشـت  امـکان  اقلیمی شهرسـتان الرسـتان،  کـرد: شـرایط  اظهـار  مظفـری 
محصـوالت خـارج از فصـل از جمله سـیب زمینی طرح اسـتمرار را فراهم کرده 
و کمـك زیـادی بـه کنتـرل قیمت ایـن محصول در فصل سـرد سـال می کند.

با هدف صرفه جويی در مصرف آب؛
کاشت نشایی پیاز در حومه مرودشت انجام شد

کارشـناس مروج جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت گفت: به منظور 
کاهـش مصـرف آب، کاشـت نشـایی پیـاز در سـطح 50 هکتـار از مـزارع ایـن 

منطقـه انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
زهـرا اورنگـی افـزود: کیفیت محصـول، کاهش میـزان بذر مصرفی، زودرسـی 

و تولیـد اقتصـادی از جملـه مزایـای کشـت نشـایی پیاز اسـت. 
بـه گفتـه وی در سـال زراعـی جـاری 125 هکتـار از زمین هـای کشـاورزی 
حومـه ایـن شهرسـتان به کشـت پیـاز اختصـاص یافتـه و پیش بینی می شـود 

بالغ بر 7530 تن پیاز تولید و روانه بازار شود. 
اورنگـی بـا بیـان اینکـه ارقام کشـت شـده پیـاز فـات زرگان، فـات میگون، 
آفـری گـرو و سوئیت اسـپانیش اسـت، اظهـار کـرد: برداشـت پیاز از اواسـط تیر 

آغـاز شـده و تـا اواخـر مهـر ادامه خواهد داشـت.

مرودشت رتبه نخست جذب تسهیالت 
مکانیزاسیون در فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: این شهرسـتان بـا جذب 
100 درصـدی تسـهیات مکانیزاسـیون کشـاورزی موفق به اخذ رتبه نخسـت 

در این زمینه در استان فارس شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیان اینکه تسـهیات جذب شـده بیش از سـهمیه شهرسـتان 
بـود، افـزود: جمـع کل تسـهیات جـذب شـده از ابتـدای سـال تا پایـان مرداد 
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ماه، 83 میلیارد و 899 میلیون ریال است. 
رحیمی یـادآور شـد: بـا دریافـت ایـن تسـهیات 34 دسـتگاه تراکتـور سـبك، 
یـك دسـتگاه تراکتـور سـنگین، یـك دسـتگاه کمبایـن ویکتور، سـه دسـتگاه 
کمبایـن نیوهلنـد و 6 دسـتگاه کمباین جاندیر خریداری و به ناوگان کشـاورزی 

شهرستان افزوده شد. 
وی، اهـداف جذب تسـهیات مکانیزاسـیون را افزایش ضریب مکانیزاسـیون و 

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین آالت بخش کشاورزی عنوان کرد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: متقاضیان خریـد ماشـین آالت کشـاورزی، 
تسـهیات 80 درصـدی از محـل صندوق توسـعه ملی و با نرخ سـود 15 درصد 

دریافت می کنند. 
ادوات  خریـد  متقاضیـان  از  مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
کشـاورزی خواسـت، بـه منظـور آگاهـی از فرآیند جـذب تسـهیات و ثبت نام 

بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت مراجعـه کننـد.

اولین گلخانه بیولوژیک در مرودشت 
راه اندازی شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه اینکـه در گلخانـه 
گلخانـه  اولیـن  گفـت:  می شـود،  دنبـال  سـالم  محصـول  تولیـد  بیولوژیـك 

بیولوژیـك در ایـن شهرسـتان راه انـدازی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: در ایـن گلخانـه 7500 متری بـا هدف کاهش تعداد سـم 
پاشـی، "کنـه شـکارگر سوریسـکی" علیـه آفـات مگـس سـفید، کنـه تارتـن و 

تریپـس در محصـول فلفـل دلمـه ای رها سـازی شـد.
وی تصریـح کـرد: شـرایط مناسـب محیطـی جهت فعالیـت این حشـره، دمای 
بهینـه ی 20 تـا 26 درجـه سـانتی گراد و رطوبت مناسـب 65 تـا 80 درصد در 

طول مـدت فعالیت این حشـره اسـت. 
رحیمی اسـتفاده بهینـه از سـموم کـم خطر، عوامل غیر شـیمیایی و اسـتفاده از 
عوامـل بیولوژیـك را گامی مهـم در تولید محصول سـالم دانسـت و اظهار کرد: 
خوشـبختانه در سـال های اخیـر اقدامـات موثـری در زمینـه کنتـرل بیولوژیك 

آفات در محصوالت صیفی انجام شده است. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا بیـان اینکـه کاربـرد آفـت 
کش هـای شـیمیایی در مـزارع و باغ هـا بـه تنهایـی راه حـل مناسـبی بـرای 
دفع آفات کشـاورزی نیسـت، یادآورشـد: اسـتفاده گسـترده از این سـموم باعث 
بـروز مشـکات آلودگـی محیـط زیسـت، مقاومت آفـات، از بین رفتن دشـمنان 

طبیعـی و انتقـال بقایـای آفـت کش هـا بـه مـواد غذایـی می شـود.

آلوئه ورا در مرودشت کشت شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت و پـرورش یـك هکتار 

آلوئـه ورا در فضـای گلخانـه ای در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه آلوئـه ورا در دامنـه دمایی بین 5 تـا 45 درجه 
سـانتی گـراد رشـد می کنـد، افـزود: با توجه بـه شـرایط اقلیمی این شهرسـتان، 

امـکان تولیـد آلوئه ورا در گلخانه مسـیر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه آلوئـه ورا یـك گیـاه دائمی اسـت کـه هزینه تجدید کشـت 
نـدارد، تصریـح کرد: کشـت مجـدد پاجوش های گیاه از آسـان تریـن روش های 
تکثیرآلوئـه ورا اسـت کـه عـاوه بـر عملکـرد بـرگ می تواند بـه عنـوان درآمد 

دیگـر این محصول باشـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن گیـاه دارای قابلیت تولیـد حدود 60 تـا 80 تن 
بـرگ در هکتـار اسـت، افـزود: محصـول تولیـدی بـه شهرسـتان های شـیراز و 

سـپیدان جهـت فرآوری ارسـال می شـود.
از بـرگ آلوئـه ورا بـرای تهیه عرقیـات گیاهی، از عصـاره آن برای تولید شـامپو، 
صابـون و سـایر لـوازم آرایشـی بهداشـتی، از پالـپ آن بـرای شـربت و انـواع 
نوشـیدنی و از ژلـه آن بـرای تولیـد ژل هـای موضعـی و قرص هـای دارویـی 
می تـوان اسـتفاده کـرد و محصـوالت دارویی این گیـاه در درمـان بیماری های 
عفونی، پوسـتی، اگزما، سـر درد و به خصوص سـوختگی ها بسـیار مفید اسـت.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

تولید 390 تن گردو در نی ریز
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: 390 تن گـردو از سـطح 193 

هکتـار باغ هـای این شهرسـتان برداشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری تصریـح کـرد: عمـده محصـول گـردوی ني ریـز در بخـش پشـتکوه این 

شهرسـتان تولیـد مي شـود کـه شـامل ارقـام محلی و پوسـت کاغذی اسـت.
بـه گفتـه وی، بـا رویکـرد تجـاری سـازی ایـن محصـول، در سـال جـاری اولین 
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بـاغ مـادری گـردوی اسـتان فـارس در منطقـه مشـکان نی ریـز به بهـره برداری 
رسـیده اسـت. بصیـری افـزود: این بـاغ با هـدف تأمیـن پیوندک رقم هـای جدید 
و پرمحصـول داخلـی ماننـد ارقام مانند جمال، چندلر و فرانکت ایجاد شـده اسـت.

تولید 13 هزارتن پسته در نی ریز 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفـت: بیـش از 13 هزارتن پسـته از 
سـطح 16هـزار و 400 هکتـار باغ های این شهرسـتان برداشـت شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری افـزود: 20 درصـد از پسـته تولیـدی بـه صورت کال فروشـی برداشـت 
و عرضـه می شـود و بقیـه محصـول پـس از فـرآوری توسـط 23 ترمینال ضبط 

پسـته شهرسـتان بـه بازارهـای داخلـی و خارجی صادر می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارقام مختلف پسـته شهرسـتان نـی ریز شـامل اکبری، 
احمدآقایـی، کلـه قوچـی و اوحـدی اسـت، تصریـح کرد: برداشـت پسـته در این 

شهرسـتان از پانزدهـم شـهریور مـاه آغـاز و به مدت یـك ماه ادامـه دارد.
بصیـری ابـراز کـرد: در سـال های اخیـر بـه علـت کاهش سـطح آب  هـای زیر 
زمینـی و افـت کیفـی آن، بسـیاری از کشـاورزان بـا ایجـاد باغ هـای پسـته بـه 

تولیـد ایـن محصـول روی آورده اند.
وی بـا اشـاره بـه  نوسـانات شـدید دمایـی، گرمازدگـی، بارندگی های بـی موقع 
در زمـان گـرده افشـانی وخسـارت تگـرگ در سـال جـاری اظهار کـرد: به علت 
عـدم پوشـش بیمـه ای بسـیاری از باغ هـا، مکاتباتـی بـا مراجـع بـرای جبـران 
خسـارت سـیل و تگرگ انجام شـد که تسـهیاتی در این خصوص به باغداران 

پرداخت شـده اسـت.
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز در پایـان بـا تاکیـد بـر لـزوم تکمیـل 
زنجیـره تولیـد این محصول در شهرسـتان تصریـح کرد: با ایجـاد صنایع تبدیلی 
و بسـته بنـدی در شهرسـتان، محصـوالت فرآوری شـده با نشـان منطقـه تولید 
کننـده محصـول به بازارهـای خارجی صادر شـده و در نتیجه باغـداران از ارزش 

افـزوده ایـن محصول بهـره مند خواهند شـد.
عمـده پسـته تولیـدی شهرسـتان نـی ریـز بـه اسـتان های کرمـان و تهـران و 

همچنیـن بـرای مصـارف تـازه خـوری به مرکز اسـتان ارسـال و قسـمتی از آن 
نیـز پـس از فـرآوری به کشـورهای چین، کره جنوبـی و امارات صادر می شـود.

مدير جهاد کشاورزی نی ريز عنوان کرد:
تخصیص بیش از 160 میلیارد ریال به منظور 

جبران خسارت سیل 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: مبلـغ 163 میلیـارد و 150 
میلیـون ریـال در سـه مرحلـه بـه منظـور جبـران خسـارت سـیل بـه بخـش 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان اختصـاص داده شـد. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، علیرضا 
بصیـری افـزود: 6 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان کمك با عـوض و 9 میلیارد 
و 815 میلیـون تومـان تسـهیات 4 درصـد درازمـدت بـه زیر بخش هـای باغ، 

زراعـت و دام این شهرسـتان پرداخت می شـود.
وی بـا اشـاره بـه تخصیص 25 درصد تسـهیات خسـارت سـیل اسـتان فارس 
بـه شهرسـتان نـی ریز تصریح کرد: ثبت اسـامی از تاریخ سـی و یکـم فروردین 
ماه آغاز و تعداد 1680 نفر از کشـاورزان خسـارت دیده در سـامانه سـجاد ثبت 
نـام شـدند. بـه گفته بصیـری، دبیـری کارگـروه تسـهیات ارزان قیمت سـیل 
98، جهـاد کشـاورزی و ریاسـت ایـن کارگـروه بـه عهـده فرماندار اسـت و این 
تسـهیات توسـط شـعب بانك هـای کشـاورزی، ملـی، ملـت، تجـارت، سـپه، 

رفـاه کارگـران و صـادرات پرداخت می شـود.

طرح اصالح باغ های زیتون در نی ریز 
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت : بـه منظـور تولیـد محصول 
مرغـوب و ایجـاد اشـتغال پایـدار در روسـتاها چهار هـزار درخت زیتـون در این 

شهرسـتان اصـاح و احیاء شـدند.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، علیرضا 
بصیـری تصریـح کـرد: 13 رقـم زیتون در اسـتان فارس برداشـت می شـود که 
6 رقـم مرغـوب آن بـا نام هـای تخم کبکـی، کنسـروالیا، زرد، دزفول، شـیراز و 

شـنگه در نـی ریز تولید می شـود.
وی بـا بیـان اینکه توسـعه باغ هـای زیتون در اسـتان با هدف تامین بخشـی از 
روغـن خوراکـی مـورد نیاز کشـور از سـال 1373 آغاز شـد، افزود: ارقام کشـت 
شـده بـا شـرایط اقلیمی منطقـه هماهنـگ نبـود و باغـداران قصد از بیـن بردن 
درختـان را داشـتند از این رو کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
نی ریـز بـا پیونـد ارقـام مناسـب روی پایه هـای زیتـون ایـن باغ هـا را اصاح 

کردند.
بصیـری بـا اشـاره به سـطح زیر کشـت 170 هکتـاری زیتـون در نی ریز خاطر 
نشـان کـرد: هرهکتـار بـاغ زیتـون بـه طـور مسـتقیم بـرای یـك نفـر و غیـر 

مسـتقیم بـرای 30 نفـر ایجـاد اشـتغال کرده اسـت.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس46
شماره 54 - مهــــــــــرماه 1398

سیمای کشاورزی شهرستان خرامه در یک نگاه

میثم علیپور
معاون مدیریت

کاوس همتی 
مدیر

طیبه مردانه
مسئول روابط عمومی

• تاریخچه خرامه:
پیشـینه تاریخـی شهرسـتان خرامه به 1500 سـال قبـل باز می گـردد. درکتابها 
و سـفرنامه هایی چـون نزهـت القلـوب، المسـالك و الممالك، فارسـنامه بلخی، 
آثـار العجـم فارسـنامه ناصری، شـیرازنامه، معجم البلـدان، تاریخ سـرزمین های 

فـات شـرقی و... در مـورد خرامه و کربال مطالبی نوشـته شـده  اسـت.
آثـار مذهبـی و باسـتانی همچون امـام زادگان بزرگوار )اسـحاق، عقیـل، صالح، 
قاسـم، عبدالرشـید، بـی بـی رحیمـه(، تپه بهـرام گور، چهار طاقی، سـه آسـیاب 
قدیمـی، حمـام کهنـه خرامـه، کاروانسـرای دیو دان، عبـور رودخانه کـر، تاالب 
دریاچـه  جمشـید،  تخـت  ورودی  دروازه هـای  از  یکـی  دروازه  تـل  کمجـان، 
بختـگان، بندهـای تاریخـی فیـض آبـاد، تیلـکان، مـوان و جهان آبـاد بیانگـر 

فرهنـگ و تمـدن در ایـن گسـتره جغرافیایـی می باشـد.

• وجه تسمیه خرامه:
در مورد ریشه ی اسم خرامه سه فرضیه مطرح است:

فرضیـه ی اول اینکـه خرامـه از ُخورمـه )ُخور+مـه( دو کلمـه خورشـید و مـاه 
گرفتـه شـده  اسـت. خورشـید و مـاه نـام دو دختـر بهـرام گور پادشـاه ساسـانی 

بوده اسـت کـه در تلفـظ محلـی ُخـــوروَمــــه نامیـده می شـود.
مـه( به معنای  فرضیـه ی دوم اینکـه ریشـه ی خرامه از دو قسـمت خّرم+ه )ُخَرّ

مکان خرم تشـکیل شـده  است.
ماه هـای  از  یازدهـم  روز  نـام  خورمـاه  از  مأخـوذ  را  نـام  ایـن  دیگـر  فـرض 
ایرانـی دانسـته و بـا توجـه به برهان قــاطع »مــاه« را شـهر و خـورمــاه را به 

اسـت. کـرده  تفسـیر  عنوان»شهرخورشـید«، 

• موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و اجتماعی خرامه:
خرامـه بـا وسـعت 1593 کیلومتر مربع و ارتفـاع حدود 1500 متر از سـطح دریا 
در فاصلـه 75 کیلومتـری شـرق شـیراز واقـع شـده و از شـمال بـه شهرسـتان 
ارسـنجان، از شـمال غـرب به شهرسـتان مرودشـت، از شـرق و شـمال شـرق 
بـه شهرسـتان نیریـز، از سـمت جنـوب و جنـوب شـرق به شهرسـتان فسـا، از 
جنـوب و جنـوب غرب به شهرسـتان سروسـتان، از جنوب شـرق به شهرسـتان 
اسـتهبان متصل اسـت. شهرسـتان خرامه با اقلیم گرم و خشـك دارای دشـتها 
و کوه هایـی پوشـیده از درختـان بنـه، بـادام کوهی، کهکـم و بوته هـای درمنه 

و تنگز اسـت.
شهرسـتان خرامـه بـا مرکزیت شـهر خرامـه، دارای دو بخش مرکـزی و کربال، 

سـه دهسـتان و چهار شـهر بـه نامهای خرامـه، سلطانشـهر، خیرآبـاد و معزآباد 
جابری و 61 روسـتا اسـت. براسـاس سرشـماری نفوس و مسـکن سـال 1395 

جمعیـت این شهرسـتان 54864 نفر اسـت.

• منابع آبی در خرامه:
منابع آبی شهرسـتان شـامل هفت رشـته قنات فعال و نیمه فعال، دو چشـمه و 
884 حلقـه چـاه اسـت. میانگین نزوالت جـوی در این شهرسـتان 251 میلیمتر 

با پراکندگی نامناسـب است.

 96-97آمار محصوالت زراعی در سال زراعی 
 )تن( میزان تولید )هکتار(برداشتسطح  نام محصول ردیف

 4780 1233 گندم 1
 2323 1024 جو 2
 82 9 هندوانه 3
 104 2 پیاز 4
 10759 166 گوجه فرنگی 5
 7657 669 یونجه 6
 804 24 ذرت علوفه ای 7
 18 11 گلرنگ 8
 60 63 منداب 9
 3 1 محصوالت جالیزی سایر 10

 26590 3202  جمع

 

 1397آمار محصوالت باغی سال 

 سطح زیر کشت میزان تولید)تن( نام محصول ردیف
 غیر بارور بارور

 2 13 48 انگور 1
 678 480 160 پسته 2
 11 288 1130 انار 3
 395 391 262 انجیر 4
 1 24 46 زیتون 5

 1087 1196 1646 جمع

 

 1397آمار محصوالت دام، طیور، زنبور عسل و شیالت در سال 
  تعداد واحد دامی نوع دام ردیف

 عسل گوشت شیر
 - 2061 14706 260000 سبک و سنگین 1
 - 3575 - 36000 طیور 2
 18 - - 2000 زنبور عسل 3
ماهی سردابی و  4

 گرمابی
16000 - 5.5 - 

 18 5641.5 14706 جمع
  واحد دامی 1و بز هر گوسفند 
  واحد دامی 5هر گاو 
  واحد دامی 1قطعه مرغ  100هر 
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 مار دامداری های صنعتی شهرستان خرامه:آ

 تعداد رسته فعالیت ردیف
 160 بره پرواری 1
 29 مرغداری 2
 8 گاوشیری 3

 197 جمع

 

 اشین آالت کشاورزی شهرستان خرامهآمار م

 تعداد نام ماشین آالت ردیف
 5 تراکتور سنگین 1
 66 سیلندر 6تراکتور  2
 597 سیلندر 4تراکتور  3
 560 کمباین 4
 2 تراکتور باغی 5
 1 کشت مستقیم 6
 1 لولر لیزری 7
 10 خاکورز مرکب 8
 5 روتوتیلر 9
 11 سم پاش بوم دار 10

 1258 جمع

 

 و تبدیلی فعال در شهرستان خرامه آمار صنایع غذایی

 تعداد فعالیترسته  ردیف
 22 برنج کوبی 1
 1 صنایع لبنی 2
 1 ترمینال ضبط پسته 3
 1 تولید خوراک دام 4
 1 بسته بندی خوراک دام 5

 26 جمع
 

• اقدامات شاخص جهاد کشاورزی شهرستان خرامه

اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات گیاهی

1- زراعت: 
• توسـعه کشـت گلرنگ در سـطح 6100 هکتار در شـرایط کامًا دیم و کشت 
9 هکتـار مزرعـه بـذری گلرنـگ با ارقـام پدیـده، گل مهر و محلـی اصفهان با 

هـدف تغییر الگوی کشـت
• کاشـت 2500 متـر مربع گیـاه کینوا تابسـتانه و2 هکتار کینوا پاییزه در سـال 
97 -96 بـرای اولیـن بار در شهرسـتان و 12 هکتار کینـوای پاییزه و 47 هکتار 

کینـوای بهاره در راسـتای اصاح الگوی کشـت
کشـور،  محققیـن  حضـور  بـا  کینـوا  معرفـی  همایـش  اولیـن  برگـزاری   •

سروسـتان و  شـیراز  شهرسـتان  همـکاران  و  بهره بـرداران 

• توسـعه کشـت نشـایی صیفـی در سـطح 400 هکتـار بـا هـدف صرفه جویی 
در مصـرف آب

• اجـرای طـرح p.v.c گنـدم در سـطح 2880 متر مربع با 6 رقـم از بین 26 رقم 
بـه منظـور بهبـود عملکـرد از طریـق انتخاب رقم مناسـب و سـازگار بـا منطقه 

طی سـه سـال متوالی 
• اسـتفاده از ارقـام جدیـد کـم آب بـر گنـدم )ناریـن، بهـاران، ترابـی، طایی و 

مهـرگان( بـا هـدف کشـت جایگزیـن ارقام پـر آب مثل پیشـتاز
• کشت 2 هکتار نخود

• کشت یوالف برای اولین بار به منظور فرآوری در سطح 7000 متر مربع
• کشت 2500 مترمربع گیاه سالسوالبرای اولین بار در استان

• کشت 3/5 هکتار لوبیا چیتی
• مقایسه 3 رقم جو به منظور معرفی بهترین رقم در سطح 1/2 هکتار

• مقایسـه 2 رقـم کنجـد در غالب کشـت جایگزیـن ذرت به منظـور بهره وری 
آب منابع 

• اجرای کشت راهرویی کلزا با پسته در سطح 1هکتار برای اولین بار
• اجـرای طـرح انتقـال یافته هـای آبـی گنـدم بـرای چهارمین سـال متوالی در 

سـطح 200 هکتار
• کشت منداب در سطح 40 هکتاربا هدف افزایش ماده آلی خاک

• کشـت کوشـیا بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس در راسـتای تغییـر الگـوی 
کشت
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2- باغبانی:
• توسعه باغات کم آب بر انجیر در سطح 850 هکتار

• توسعه باغات کم آب بر پسته در سطح 1200 هکتار
• ترویـج و توسـعه کشـت گیاهـان دارویی کم آب بر نظیر زیره سـبز، خارشـتر، 

زعفران، گل محمدی و خاکشـیر در شهرسـتان
• توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده شـامل برنامـه ریـزی جهـت 
راه انـدازی 400 واحـد گلخانه هـای کوچـك مقیـاس کـه 4 واحـد آن فعـال 

است. شـده 
• ترویج و توسعه سالن های پرورش قارچ به تعداد 231 سالن

3- حفظ نباتات:
• توزیـع اقـام غیر شـیمیایی از قبیل 1700 عـدد کارت زرد، 1700 عدد کارت 
آبـی، 60 فرمـون کـرم گلـوگاه انـار، 54 فرمـون هلیوتیـس گوجـه، 90 فرمون 

توتـا گوجـه فرنگـی و 20 تله نـوری بین بهره بـرداران

• پیـش آگاهـی آفـات و بیماری هـا )کـرم گلـوگاه انـار، پروانه چوبخوار پسـته، 
پسـیل پسـته، زنجره پسـته، هلیوتیـس، مینوز گوجـه فرنگی(

• اجـرای طـرح p.v.c، طـرح شـکار انبـوه و طـرح اسـتفاده از BT در کنتـرل و 
مبـارزه بـا کـرم گلـوگاه در باغـات انار

• مبـارزه بیولوژیـك وکاهـش جمعیـت آفت هـا بـه وسـیله دشـمنان طبیعی در 
راسـتای کاهش مصرف سـموم و تولید محصول سـالم با رهاسـازی 500 هزار 

زنبـور در سـطح 140 هکتار
• طرح محلول پاشی اسید سالسیلیك جهت کنترل ویروس موزاییك انجیر 

• رهاسـازی 650 هـزار کنه شـکارگر سوریسـکی در گلخانه خیـار علیه تریپس 
و مگس سـفید

• طرح مقایسه سموم در بیماری آلترناریا در گوجه فرنگی 
• ایجـاد مزرعـه نمایشـی و الگویـی در راسـتای مبـارزه غیـر شـیمیایی و تولید 
محصـول سـالم در سـطح 5 هکتـار باغـات انـار، 1 هکتار بـاغ پسـته، 1 هکتار 

بـاغ انجیـر، 1 هکتـار مزرعه گوجـه فرنگـی و 0.5 هکتـار گلخانه
• پیگیـری گواهـی تولیـد محصـول سـالم و اخـذ مجـوز در 50 هکتـار مـزارع 

گوجـه فرنگـی و 0.5 هکتـار خیـار گلخانـه ای

• اقدامات انجام شده در رابطه با خط اعتباری مکانیزاسیون:
• ثبـت نـام وتشـکیل 80 پرونـده جهـت دریافـت تسـهیات ماشـین آالت و 

کشـاورزی ادوات 
• 28 دسـتگاه تراکتـور، 18 دسـتگاه ادوات زراعـی و 40 دسـتگاه کمبایـن بـه 

مبلـغ 40 میلیـارد ریـال جـذب گردید.
• پاک ماشین های خودگردان کشاورزی

• توزیع سوخت موتور پمپ ها و ماشین های خود گردان کشاورزی
• همـکاری بـا واحدهـای باغبانـی و دامـداری بـا معرفـی متقاضیـان دریافـت 
تسـهیات جهـت خریـد 2 دسـتگاه تیلـر باغـی و یـك دسـتگاه فیـدر میکسـر

• اقدامات شاخص اداراه امور فنی و زیر بنایی: 
• اجـرای عملیـات تسـطیح لیـزری اراضـی سـامت آبـاد بـا اعتبار مبلـغ 800 

میلیـون ریـال از محـل اعتبارات اسـتانی
• اجـرای عملیـات تسـطیح لیـزری و احـداث جـاده بیـن مـزارع اراضـی تحت 
پوشـش سـد درودزن بـه مبلـغ 1680.02 میلیون ریـال از محل اعتبـارات فنی 

اعتباری و 
• عملیـات احیـاء و مرمـت قنـات احمـد آبـاد از محـل کمك هـای فنـی و 

اعتبـاری بـه مبلـغ 424.53 میلیـون ریـال
• عملیـات احیـاء و مرمـت قنـات آبشـور بـه مبلـغ 210 میلیون ریـال از محل 

اسـتانی اعتبارات 
• عملیـات احیـاء و مرمـت بیدزرد از محـل کمك های فنی و اعتبـاری به مبلغ 

321.53 میلیون ریال
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• احیـا و مرمـت قنـات دومـن و نیـم از محـل کمك هـای فنی و اعتبـاری به 
مبلـغ 976.05 میلیـون ریال 

• شناسـایی و تشـکیل پرونده هـای آبیـاری نویـن سـال 1397 بـه تعـداد 29 
پرونـده و بـه مسـاحت 338 هکتـار

• اجـرای آبیـاری نویـن در سـطح 25.97 هکتـار در غالـب 5 طـرح بـه مبلـغ 
1558.77 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات دولتـی

• اقدامات شاخص اداره ترویج و آموزش

• برگزاری کاس های آموزشی ویژه کارکنان 
• برگزاری کاس های آموزشی ویژه بهره برداران 1976 نفر روز 

• برگـزاری کاس هـای آموزشـی - ترویجـی مختـص زنـان روسـتایی 371 
روز نفر 

• صدور 122 مجوز مشاغل خانگی
• پیگیـری جهـت تشـکیل صنـدوق خرد زنان روسـتایی روسـتاهای کوشـك، 

سـفلی و معزآبـاد جابری
• تشـکیل 3 صنـدوق خـرد زنان روسـتایی در روسـتاهای بنجیـر)2 صندوق( و 

کفدهـك )1 صندوق(
• برگزاری 2 نمایشگاه از دستاوردهای زنان روستایی

• ایجاد 9 سایت الگویی طرح امید در حوزه زراعت، باغبانی و دام
• حضور محققین مرکز تحقیقات در راستای نظام نوین ترویج 43 مورد

• برگـزاری6 دوره هـای مهارتـی شـامل 3 دوره در زمینـه آبیـاری، 1 دوره 
مدیریـت چـرا، 1 دوره تغذیـه دام بـا همـکاری کمیتـه امـداد و 1دوره قـارچ 

خوراکـی
• برگزاری 2دوره مهارتی یك روزه با عقد تفاهم نامه با نیروی انتظامی

• تجهیـز و نوسـازی مرکـز خدمـات کربـال طبـق موافقـت نامـه و اعتبـارات 
تخصیصـی

• اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات دامی: 
• هماهنگـی جهـت تامیـن و نظـارت بـر توزیـع نهاده های اصلی خـوراک دام 

)سـبوس گنـدم، جـو،ذرت و سـویا( به میـزان 210 تن در شهرسـتان

• معرفی 128 نفر از دامداران جهت اخذ تسهیات از سامانه کارا 
• جذب تسهیات اشتغال پایدار روستایی به مبلغ 48500 میلیون ریال

• تامین آب شرب دام 70 نفراز دامداران به میزان 1200 متر مکعب 
• اجرای طرح هویت گذاری دام در سطح شهرستان

• اجـرای طـرح آمیختـه گـری نـژاد دو منظوره شـیری- گوشـتی سـمینتال به 
تعـداد 609 رأس

• بازدیـد و صـدور 73 مجـوز بهسـازی و نوسـازی، 73 پروانـه بهـره بـرداری 
روسـتایی، 75 پروانـه نظـام صنفـی، تمدیـد 46 پروانه بهـره برداری روسـتایی، 

14 پروانـه نظـام صنفی
• رصد و انجام تراکنش دامداران در سامانه هوشمندکارت شیر

• نظارت بر توزیع 1394656 لیتر سوخت واحدهای دامداری
• همزمان سازی 1700 دام محلی با هدف اصاح نژاد دام سبك

• پاسخ به نامه های پایش نهاده ها 265 مورد
• ایجاد و ساماندهی 3 گله پشتیبان

• نظارت و کنترل بر جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان

• اقدامات شاخص اداره امور اراضی
• اخطار توقف عملیات 21 مورد

• تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده 6مورد
• نقشه برداری و گویا سازی 6پاک ثبتی

• تشکیل پرونده حفظ کاربری اراضی 31 مورد که با 18 مورد موافقت شد.

• اقدامات شاخص اداره طرح و برنامه 
• ایجاد و ثبت فرصت های شغلی به تعداد 400 نفر

• معرفـی و تصویـب 614 طـرح اشـتغال روسـتایی و فراگیر به مبلـغ 405112 
میلیـون ریـال در کارگـروه اشـتغال شهرسـتان و تائید آن در سـامانه کارا

• تشـکیل پرونـده و ثبـت اطاعـات 3 نفـر از خسـارت دیـدگان سـیل جهـت 
پرداخـت غرامـت بـه مبلـغ 150 میلیـون ریـال

• توزیع میوه شب عید و نظارت بر آن به مقدار 54 تن
• تامین و نظارت بر توزیع برنج تنظیم بازار به مقدار 56 تن 

• تامیـن ونظـارت برتوزیـع مـرغ منجمـد 29تـن، گوشـت قرمـز 24 تـن، تخم 
مـرغ 1تـن، گوشـت گـرم 4.7 تـن و شـکر 25 تن

• پیگیـری اسـتمهال تسـهیات کشـاورزی به اسـتناد بنـد )خ( مـاده 33 قانون 
بودجـه سـال 1397 بـه تعـداد 4135 پرونـده به مبلـغ 74933 میلیـون ریال
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

مديرکل امور عشاير استان فارس :
کوچ پائیزه عشایر فارس آغاز شد

مدیـرکل امـور عشـایر فـارس گفت: کوچ پائیزه عشـایر اسـتان از مهـر ماه آغاز 
و بـر اسـاس اطاعیـه اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، ورود 
عشـایر بـه مراتـع قشـاقی اسـتان از نیمه آبان ماه سـال جـاری به بعـد تعیین 

شـده است. 

بـه گـزارش امـور عشایراسـتان فـارس، روح اهلل بهرامی افـزود: قریـب به 150 
هـزار نفـر از عشـایر سـیار فارس در موسـم ییاق و قشـاق در قالـب 27 هزار 

خانـوار عشـایری اقـدام به کـوچ می کنند.
وی بـا اشـاره به پشـتیبانی اداره امور عشـایر از کوچندگان تصریـح کرد: مرمت 
راه هـای عشـایری، اسـتقرار اکیپ هـای آبرسـانی سـیار، ذخیـره سـوخت مورد 
نیـاز عشـایر و تامیـن امنیـت با کمـك نیـروی انتظامـی از اقدامات انجام شـده 

می باشـد.
بـه گفتـه بهرامی ؛ توزیع و ذخیره سـازی آذوقه عشـایر به ویـژه آرد و همچنین 
خـوراک دام عشـایر بـا مشـارکت 23 شـرکت تعاونـی سیارعشـایری اسـتان 

صـورت گرفته اسـت.
بهرامی یادآورشـد: خوشـبختانه امسـال در حـوزه آبرسـانی بـه ویـژه تامیـن آب 
پایـدار اعتبـارات خوبـی از محـل اعتبارات ملـی در نظر گرفته شـده ولی صرفه 
جویـی و مشـارکت عشـایر در ایـن امـر می توانـد در ارائـه خدمـات بهتـر به ما 

کمـك کند.
همـه سـاله بـا آغاز فصـل پائیز، کـوچ پائیزه عشـایر اسـتان از مناطق سردسـیر 
یـا ییاقـی بـه مناطـق گرمسـیر یـا قشـاقی شـروع می شـود. در کـوچ پائیزه 
عشـایر از مناطـق شـمالی اسـتان نظیر آبـاده، اقلیـد، بوانات، سـپیدان و خرمبید 
وغیـره بـه مناطـق جنوبی نظیـر داراب، زرین دشـت، خنج، الرسـتان، فراشـبند 

و قیـر و کارزیـن، فیروزآبـاد کـوچ می کنند.
اسـتان پهنـاور فـارس بـا دارا بودن 12 درصد از عشـایر کشـور بـه عنوان قطب 

عشـایر قلمداد می شـود.

مديرکل امور عشاير فارس :
55 میلیارد تومان تسهیالت به عشایر فارس 

اختصاص یافت 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: در سـال جـاری در فـاز نخسـت 
مبلـغ 55 میلیـارد تومـان "تسـهیات زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز" به عشـایر 
اختصـاص یافتـه کـه ایـن افـراد می تواننـد بـا مراجعـه بـه ادارات امور عشـایر 

شهرسـتان نسـبت بـه اخـذ تسـهیات اقـدام کنند.
روح اهلل بهرامی بـا اشـاره بـه اینکـه ارائه دفترچه عشـایری، دفترچـه دام، بیمه 
و پـاک کوبـی بـه منظـور دریافـت تسـهیات دام ضـروری اسـت، تصریـح 
کـرد: سـقف ایـن تسـهیات یـك صـد میلیـون تومـان، کارمـزد آن ده درصد، 
بازپرداخـت یکسـاله و بـه عاملیـت بانك کشـاورزی به عشـایر دامـدار پرداخت 

می شـود.
بـه گفتـه وی سـازمان امور عشـایر ایـران در راسـتای ارتقای وضعیت معیشـت 
جامعـه عشـایری و بـا هدف حـذف دالالن طرح "زنجیـره تولید گوشـت قرمز" 
را اجرایـی کـرد و در ایـن طـرح همـه فعالیت های دامـداری از مزرعه تا سـفره 

مصـرف کننـده را در سـبد حمایتی خود قـرار داد.
بهرامی تصریـح کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح هـر سـاله تسـهیاتی در اختیـار 
دامـدار قـرار می گیـرد تـا بتوانـد بـدون نیـاز بـه سـرمایه دیگـران، هزینه های 
نگهـداری دام هـای خـود را تامیـن و در پایان سـال نیـز پس از فـروش دام به 

مصـرف کننـده نسـبت بـه بازپرداخـت تسـهیات اقـدام کند.
مدیـرکل امور عشـایر اسـتان فـارس افزود: با توجـه به اینکـه 80 درصد جامعه 
عشـایری بـه شـغل دامداری اشـتغال دارنـد این طـرح می تواند کمك شـایانی 
بـه حـذف واسـطه ها و در نهایـت افزایـش درآمد خانوارهای عشـایری داشـته 

باشد.
جامعـه عشـایر فـارس بـا داشـتن بیـش از سـه میلیـون راس دام سـبك نقش 

مهمـی در اقتصـاد و تامیـن نیازهـای پروتئینـی جامعـه دارد.

فعالیت 70 صندوق
اعتبارات خرد زنان عشایری در فارس 

مسـئول صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنان عشـایری اسـتان فـارس گفت: این 
اسـتان بـا دارا بـودن 70 صندوق اعتبارات خرد زنان عشـایری، رتبه اول کشـور 

را بـه خود اختصاص داده اسـت. 
 الهـام شـهریور افـزود: ایـن صندوق هـا کـه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 600 میلیارد 
ریـال فعالیـت می کنند، زمینه اشـتغال بیـش از 2400 نفر را فراهم کرده اسـت.
بـه گفتـه وی، نیمـی از جمعیـت 150 هـزار نفـری جامعـه عشـایری فـارس را 
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

بانـوان تشـکیل می دهنـد.
شـهریور؛ ایجـاد اشـتغال، بهبـود درآمـد خانواده هـا و همچنین تنوع بخشـی به 
اشـتغال را از اهـداف صندوق هـا برشـمرد و تصریح کـرد: تاکنـون فعالیت های 
گسـترده ای از قبیـل کشـت گیاهـان دارویی، راه انـدازی کارگاه اسـانس گیری 
گیاهـان دارویـی، پخـت نـان محلـی، خیاطـی، قالـی بافـی و غیـره در ایـن 

صندوق هـا در حـال انجام اسـت.
وی بیـان داشـت: از تسـهیات صندوق کارآفرینـی امید نیـز در راه اندازی این 

صندوق ها اسـتفاده شـد.
مسـئول صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنان عشـایری اسـتان فـارس از بانوان 
عشـایری عاقمند درخواسـت کرد با مراجعه به ادارات امور عشـایر شهرسـتان 
خـود نسـبت بـه راه انـدازی این صندوق هـا و بهره منـدی از مزایـای آن اقدام 

. کنند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی فارس خبر داد:
توسعه فرهنگ کارآفرینی با آموزش های مهارتی 

رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس 
گفـت 30 دوره مهارتـی کشـاورزی رایگان با هدف توسـعه فرهنـگ کارآفرینی 

در ایـن اسـتان در حال برگزاری اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، ابراهیـم زارع افـزود: دوره هـای مذکور با هـدف ایجاد 
مشـاغل زودبـازده بـا سـرمایه کـم و قابل اجـرا در مناطق شـهری و روسـتایی 
برگـزار می شـود و فراگیـران از همه اقشـار جامعـه، داخل و خارج از اسـتان در 

ایـن دوره هـا شـرکت می کنند.
بـه گفتـه وی؛ اسـانس گیـری و عـرق گیـری از گیاهـان دارویـی، پـرورش 
محصـوالت گلخانـه ای، پـرورش شـترمرغ، رایحـه درمانی با گیاهـان دارویی، 
شـناخت گیاهـان دارویـی، فرآوری زیتـون، پرورش مـرغ بومی، پـرورش زنبور 
عسـل، پـرورش زالو، نهـال کاری، تولیدات تراریوم، کشـت و پـرورش زعفران، 
ایجـاد فضـای سـبز در پشـت بام، کشـت و پرورش آلوئـه ورا، تولید کمپوسـت 
گیاهـی، نقـش گیاهـان دارویی در فضای سـبز، آشـنایی با تکنولـوژی باغ های 
مـدرن و پـرورش قارچ هـای خوراکـی از سـرفصل های دوره آموزشـی مذکور 

است.
زارع بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتقبال متقاضیـان از دوره هـای مهارتی کشـاورزی 

بیـش از حـد انتظـار بـود، افـزود: اگرچه ظرفیـت کاس هـا در روز اول ثبت نام 
تکمیـل شـد امـا تا تاریخ مشـخص شـده در فراخـوان ثبت نـام ادامه داشـت از 
ایـن رو دوره هـای آموزشـی بازنگـری و تعـداد گروه هـا به منظـور ارائه کاس 

بـرای همه فراگیـران افزایش داده شـد.
فراگیران به کارآفرینی هدایت می شوند

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه فراگیـران پـس از آمـوزش بـه سـمت 
کارآفرینـی هدایـت می شـوند، گفـت: در پایـان هـر دوره بـا کمـك "سـینما 
کارآفرینـی قاصدک"، نشسـت توجیهـی و انگیزشـی کارآفرینی بـرای فراگیران 

می شـود. برگـزار 
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی فـارس اظهار کرد: 
بـا هـدف افزایـش اعتماد به نفـس و انگیـزه فراگیـران در زمینه ایجاد مشـاغل 
مرتبـط بـا دوره هـای آموزشـی، سـومین نمایشـگاه کارآفرینی توسـط این مرکز 

برگزار خواهد شـد.
زارع یـادآور شـد: بـا توجـه بـه رسـالت مرکـز در ارائـه آموزش هـای مهارتـی 
در آینـده نیـز متناسـب بـا امکانـات موجـود و بـه مناسـبت های مختلـف چنین 
دوره هایـی برگـزار می شـود کـه در زمـان مقرر به اطـاع عاقه منـدان خواهد 

. سید ر

129 هزارتن گوجه فرنگی از کشاورزان فارس 
خریداری شد

کشـاورزان فـارس امسـال یـك و 
نیـم برابـر پارسـال گوجـه فرنگـی 

تولیـد کردنـد.
روسـتایی  تعـاون  سـازمان  مدیـر 
اسـتان فـارس از خریـد 129 هـزار 
تـن گوجـه فرنگی از صیفـی کاران 

اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان 
فـارس؛  اسـتان  روسـتایی  تعـاون 
داشـت:  رحیمی اظهـار  ا...  هدایـت 

در سـال های گذشـته سـطح زیـر کشـت گوجـه فرنگـی هـر سـال بـه صورت 
چهـار فصـل و در مجمـوع 16 هـزار هکتـار بود کـه 70 درصد آن کشـت بهاره 
و مابقـی کشـت در تابسـتان، پاییـز و زمسـتان صـورت می گرفت ایـن در حالی 
اسـت کـه بـه دلیـل افزایـش قیمـت گوجـه فرنگـی در سـال زراعـی گذشـته، 
علیرغـم هشـدار بـه کشـاورزان به کشـت این محصول در سـال زراعـی جاری، 

سـطح زیـر کشـت بـه 24 هـزار هکتار رسـید.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فارس اظهـار کرد: ایـن سـازمان بنا بر 
وظیفـه ذاتـی خـود کـه حمایت از کشـاورزان اسـت وارد بازار گوجه فرنگی شـد 
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و بـا آغـاز طرح خریـد توافقی ایـن محصول جلوی هـدر رفـت میلیاردها تومان 
سرمایه کشـاورزان را گرفت.

رحیمی بـا بیـان اینکـه: تاکنـون 54 هـزار تـن گوجـه فرنگی بـه مبلـغ هرکیلو 
هـزار تومـان بـدون احتسـاب سـبد از زارعـان خریـداری شـده افـزود: گوجـه 
فرنگـی خریـداری شـده در کمتریـن زمـان ممکـن بـه کارخانجـات بـرای رب 

گیـری ارسـال می شـود.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس تاکید کـرد: طـرح توافقی خریـد گوجه 
فرنگـی بـدون کوچکتریـن هزینه ای بـرای دولت در حال اجراسـت و این طرح 
درشهرسـتان های جنوبـی بـه اتمـام رسـیده اسـت و درشهرسـتان مرودشـت، 

شـیراز و خرمبیـد در حـال اجرا می باشـد.

بورس کاال بستری شفاف برای ارائه خدمات به 
تولید کنندگان بخش کشاورزی است

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت : بورس بسـتری شـفاف 
بـرای ارائـه خدمات بـه تولید کننـدگان بخش کشـاورزی اسـت و محل تاقی 
عرضـه وتقاضـا بـرای اقداماتـی ازجمله کشـف قیمـت منصفانه، امـکان برنامه 

ریـزی جهـت خریـد و فـروش و تعیین الگوی کشـت می باشـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس : هدایـت 
ایرانـی کـه  ابزارهـای نویـن مالـی در بـورس کارگاه  الـه رحیمـی در کارگاه 
بـرای مدیـران عامـل اتحادیه هـای تحـت پوشـش شـبکه تعـاون روسـتایی 
فـارس برگـزار گردیـد با بیـان اینکه عرضـه محصـوالت کشـاورزی در بورس 
سـبب تعـادل بـازار می گردد افـزود: درصـورت اسـتقبال تولید کننـدگان بخش 
کشـاورزی و ایجـاد فرهنـگ عرضـه محصوالت کشـاورزی در بورس بسـتری 
شـفاف ایجـاد می گـردد کـه پیامد هـای اثـر گـذاری بـرای کشـاورزان و تولید 

کننـدگان بخـش کشـاورزی ایجـاد خواهـد کرد.
وی گفـت: بـورس یـك بسـتر معاماتـی اسـت کـه چنانچـه متقاضـی وجـود 
داشـته باشـد بـا دریافـت نظـر طرفیـن معاملـه، امـکان اسـتفاده از این ابـزار را 

ایجـاد خواهد شـد.
مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی فـارس افـزود: ابزارهـای مالی اسـامی موجود 
بـه  طـور معمـول بـرای طرح هـا و پروژه هـای میان مـدت و بلندمـدت بـه کار 
می رونـد امـا بـرای تکمیـل پاسـخگویی به نیازهـای بازار پـول و سـرمایه، نیاز 
بـه اندیشـه طراحـی ابزارهـای دیگـر بـا کاربردهـای کوتـاه  مدت اسـت که در 
صـورت عملیاتـی شـدن بـه نظر می رسـد می توان بـا اسـتفاده از قرارداد سـلف 

ایـن نیـاز را بـرآورده کرد.
وی تصریـح کـرد: اسـتفاده از ایـن ابزارهـای نویـن مالـی از جملـه قراردادهای 
اتـی می توانـد بـه کاهش ریسـك های معاماتی منجر شـود و ایـران در برخی 
محصـوالت کشـاورزی و کاالی تولیـد از جمله زعفران قابلیت تبدیل شـدن به 

مرجـع قیمتـی و برنـد در سـطح جهان را دارد کـه در این زمینـه نیازمند به یك 
بـازار شـفاف و تضمیـن کننده کیفیت اسـت و بورس کاال بهترین گزینه اسـت.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قیرو کارزین 
منصوب شد

مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان قیروکارزین 

بـا حضـور معـاون اداری ومالـی سـازمان تعـاون روسـتایی، فرماندار، بخشـدار، 
شـهردار و جمعی از روسـای ادارات شهرسـتان،مدیران عامل و همکاران شـبکه 
تعـاون روسـتایی در محل سـالن اجتماعـات فرمانـداری این شهرسـتان برگزار 

شد
در ایـن جلسـه از زحمـات اصغـر وزیـری رئیـس سـابق اداره تعـاون روسـتایی 
شهرسـتان قیـرو کارزیـن قدردانـی شـد و علیرضـا احمدپـور بـه عنـوان رئیس 

جدیـد ایـن اداره معرفـی گردید.

مدير کل دامپزشكی فارس اعالم کرد: 
آغاز طرح واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل 
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس از آغـاز طـرح سراسـری واکسیناسـیون 
رایـگان طیـور بومی و روسـتایی در این اسـتان علیه بیماری نیوکاسـل خبر داد. 

بـه گـزارش اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس یعقـوب مهندس گفـت: پیش 
بینـی می شـود در ایـن طرح حـدود یك میلیـون و 300 هزار قطعه انـواع پرنده 

روسـتایی در اسـتان فـارس علیه این بیماری واکسـینه و ایمن شـوند.
وی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را بـاال بردن سـطح ایمنـی طیور روسـتایی در 
مقابلـه بـا بیماری نیوکاسـل و جلوگیـری از انتقال ویروس این بیمـاری از طیور 

روسـتایی به واحدهـای صنعتی طیور دانسـت.
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فارس از روسـتاییان خواسـت که در طـول اجرای 
طـرح رایـگان واکسیناسـیون طیـور بومی علیه بیماری نیوکاسـل بـا اکیپ های 

دامپزشـکی همکاری الزم را داشـته باشند.
مهنـدس بـا بیـان اینکه نیوکاسـل یکـی از بیماری های ویروسـی بسـیار واگیر 
و حـاد بـا تلفـات بـاال در پرندگان اسـت کـه درمـان قطعی نـدارد، افـزود: تنها 
راه مقابلـه بـا آن، کنتـرل و پیشـگیری از طریـق واکسیناسـیون و رعایت دقیق 

اصـول امنیـت زیسـتی در محل هـای پرورش اسـت.
شـامل  عصبـی،  سیسـتم  و  گـوارش  دسـتگاه  تنفـس،  دسـتگاه  درگیـری 
بی اشـتهایی، کاهـش مصـرف دانـه و تولیـد تخم مـرغ، پیچش گـردن، ریزش 
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ترشـحات از چشـم و بینی و عطسـه از مهم ترین نشـانه های قابل مشـاهده در 
طیـور مبتـا به نیوکاسـل اسـت.

 
دامپزشکی فارس به سمت دانش روز حرکت کند

اسـتاندار فـارس گفـت: بـی تردیـد ادامـه دادن روش هـای قدیمـی در حـوزه 
دامپـروری، دامـداری و کشـاورزی راهگشـا نیسـت از ایـن رو بایـد بـه سـمت 
علمی کـردن امـور و اسـتفاده از دانشمندان،دانشـگاهیان و متخصصـان ایـن 

حوزه هـا حرکـت کنیـم.
بـه گـزارش روابـط عمومی دامپزشـکی اسـتان فـارس، عنایـت اهلل رحیمـی در 
دیـدار بـا مدیـرکل دامپزشـکی و جمـع شـورای نظام دامپزشـکی به مناسـبت 
روز دامپزشـکی، بـا اشـاره بـه اینکه دامپـروری و کشـاورزی تجربـه و ظرفیت 
بومی سـاکنان اسـتان فـارس اسـت، افـزود: موضوعاتـی همچـون دامپـروری، 
از گونه هـا و نژاد هـای برتـر و بهینـه کـه بازدهـی  اصـاح نـژاد، اسـتفاده 
بیشـتری دارنـد در حـوزه دامپزشـکی تعریـف شـده و دسـتیابی به آن از مسـیر 
پژوهـش و تحقیـق و دانـش می گـذرد. وی بـا اشـاره بـه اثرگـذاری علـم 
دامپزشـکی در سـامت جامعـه بر لـزوم توجه جـدی به گسـترش نظارت ها و 

حرکـت بـه سـمت دانـش و فناوری هـای نویـن تاکیـد کـرد.
رحیمـی از متولیـان دانشـکده دامپزشـکی نیز خواسـت، شـرایط حضور اسـاتید، 
متخصصـان و دانشـجویان ایـن دانشـکده در نقـاط مختلـف اسـتان و ارائـه 

خدمـات تخصصـی بـه دامـداران را فراهـم کننـد.
اسـتاندار فـارس افـزود: در صـورت نیـاز فرمانداری هـا مکلـف به همـکاری در 

ایـن زمینه خواهند شـد.

وی همچنیـن حضـور متخصصـان حـوزه دامپزشـکی در کنـار تولیدکننـدگان 
و سـرمایه گـذاران ایـن بخـش را موثردانسـت و خاطرنشـان کـرد: ایـن افـراد 
می تواننـد در قالـب سـهامدار و شـریك و یـا بـه عنـوان ناظـر در مجموعه ها 

حضور داشـته باشـند.

مدير کل دامپزشكی فارس تاکيد کرد:
ضرورت طرح هویت گذاری دام به منظور 

جلوگیری از گسترش بیماری های دامی 
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس 
گفـت: از سـالیان دور ورود دام هـای 
تهدیـدی  کشـور  شـرق  از  آلـوده 
بـرای دام هـای داخلـی بـود از ایـن 
رو طـرح هویـت گـذاری دام جهـت 
تشـخیص دام داخلی از دام وارداتی و 
جلوگیـری از گسـترش بیماری هـای 

اسـت.  دامی ضـروری 
یعقـوب مهنـدس روز سـه شـنبه نهم 
همزمـان  نشسـت  در  مـاه  شـهریور 
"خدمـات بیمـه و هویـت گـذاری دام 

اسـتان فـارس" بـا اشـاره بـه اینکـه 
عوامـل اجرایـی تـوان انجـام هویـت گـذاری را داشـته و بـه دنبال تحقـق این 
امـر هسـتند، تصریـح کـرد: متقاعدسـازی دامـداران و جلـب مشـارکت آنان در 

هویـت گـذاری دام نیازمنـد زمـان بیشـتری می باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه وظیفـه مـا کمك بـه پایـداری صنـدوق بیمه اسـت، افزود: 
بیمـه اجبـاری بایـد اهرمی برای کاهـش بیماری هـای دامی و افزایـش جمعیت 
دام سـالم باشـد از ایـن رو بیمـه گـذار بایـد واحـد دامـداری بـا ریسـك بـاال را 
اصـاح کنـد و ایـن امـر مسـتلزم رعایـت شـرایط بهداشـتی اسـت تا دامـدار با 

آرامـش خاطـر تولیـدی مقـرون بـه صرفـه و بـا هزینه کـم را دنبـال کند.

مدير کل دامپزشكی فارس:
کشتارگاه های مرغ فارس رتبه های برتر 

دریافت کردند
مدیـر کل دامپزشـکی فـارس گفـت: همزمـان بـا چهاردهـم مهرمـاه روز ملـی 
دامپزشـکی و آغـاز عملیـات اجرایـی طرح ارتقاء کیفیت بهداشـتی گوشـت مرغ 
در ایـن اسـتان یـك کشـتارگاه رتبه A+ و دو کشـتارگاه رتبـه A دریافت کردند.

بـه گـزارش اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، یعقـوب مهنـدس افـزود: بـر 
اسـاس طـرح ارتقـاء کیفیت بهداشـتی گوشـت مـرغ، کشـتارگاه های طیـور به 
سـه سـطح B، A و A+ تقسـیم بنـدی شـده کـه باالترین سـطح آن A+ اسـت.
بـه گفتـه وی در کشـتارگاه هایی کـه موفق به کسـب رتبـه A+ شـده اند، مرغ 
کمتریـن میـزان آب را بـه خود جـذب می کند چرا کـه از خط تخلیـه اتوماتیك 
اندرونـی مرغ اسـتفاده شـده و در شسـت و شـوی مـرغ به جای چیلر شسـت و 
شـو از دوش آب و بـه جـای چیلـر خنك کننده از اتاق سـرد اسـتفاده می شـود.

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـا اشـاره به اینکـه در حال حاضر بخشـی 
از تولیـدات فـارس در ایـن حوزه به کشـورهای همسـایه ایران صادر می شـود، 
بهداشـتی سـطح  لحـاظ  از  بایـد  بـازار جهانـی  بـه  ورود  بـرای  یـادآور شـد: 

کشـتارگاه ها ارتقـاء یابـد.
مهنـدس بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان فـارس دارای 14 کشـتارگاه صنعتـی طیور 
فعـال اسـت، گفـت: در این اسـتان نیـز 33 کشـتارگاه دام فعال وجـود دارد که4 
واحـد آن بـه صـورت صنعتـی و بقیـه بـه صـورت سـنتی زیـر نظـر بازرسـین 

بهداشـتی و ناظریـن شـرعی فعالیـت دارند.
چهاردهـم مهرمـاه مصـادف بـا روز ملـی دامپزشـکی، عملیـات اجرایـی طـرح 
ارتقـاء کیفیـت بهداشـتی گوشـت مرغ در اسـتان فارس و 13 اسـتان کشـور به 
صـورت ویدیوکنفرانـس و بـه طـور همزمـان برگزار شـد که در این مراسـم 33 

کشـتارگاه رتبـه A و 5 کشـتارگاه A+ دریافـت کردنـد.
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

بازدید نمایندگان مردم شیراز و سپیدان
در مجلس شورای اسالمی از موسسه

سرم سازی رازی شعبه شیراز

علـی اکبـری و مسـعود رضایـی نماینـد مـردم شهرسـتان شـیراز در مجلـس 
شـورای اسـامی به اتفـاق سـید عـاء الدیـن خـادم نماینـده مردم شهرسـتان 
سـپیدان در مجلـس شـورای اسـامی از موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم 

سـازی رازی شـعبه شـیراز بازدیـد کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز؛ علـی 
شـیرازی نـژاد رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی ضمـن 
فرآوردهـای  تولیـدات  و  رازی  مجموعـه  کل  از  توضیحاتـی  خوشـامدگویی، 

بیولوژیـك و معرفـی شـعب موسسـه رازی ارائـه نمـود.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و سرم سـازی رازی و 
شـعب از معتبرترین موسسـه فعال در زمینه تولید واکسـن در ایران اسـت افزود 

: این شـعبه سـاالنه بیش از سـه نـوع فرآورده هـای بیولوژیـك تولیدمی کند. 

شـیرازی نـژاد تصریـح نمـود : تولیـد واکسـن دام و طیـور، آبزیـان از تولیـدات 
شـاخص این مؤسسـه اسـت و اسـتقرار 5 آزمایشـگاه تحقیقاتی در این مؤسسـه 
و یـك آزمایشـگاه رفرانـس نئوسـپورا در ایـن مجموعـه را از شـاخصه های 

مؤسسـه تحقیقات رازی شـعبه شـیراز اسـت.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

اجرای طرح های بیولوژیک
در غالب طرح بوم سازگان زاگرس

در آباده 
جلسـه هماهنگـی و توجیهـی اجـرای طرح هـای بیولوژیـك جنـگل و مرتـع بـا 
حضـور رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آبـاده و کارشناسـان 
جنـگل و مرتـع و نیـز جمعـی از بهره برداران محلی این شهرسـتان برگـزار گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری اسـتان فارس؛ 
اکبـر رحیمی حقیقـی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آباده با 
اعـام ایـن خبـر گفت: در سـال جـاری طرح هـای بیولوژیـك جنـگل و مرتع در 
غالـب طـرح بـوم سـازگان زاگـرس در سـطح حدود یـك هـزار و 500 هکتـار از 

عرصه هـای طبیعـی ایـن شهرسـتان اجرا می شـود.
وی افـزود: اعتبـار ایـن طرح هـا بالـغ بـر هفـت میلیـارد ریال اسـت کـه از محل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن و با مشـارکت بهره بـرداران محلـی اجرا 

خواهد شـد. 
رحیمی گفـت: ایـن طرح هـا شـامل غنی سـازی جنـگل و اصاح و احیـای مراتع 
اسـت کـه در حـوزه آبخیـز سـد ماصـدرا و نیـز در سـطح عرصه هـای مرتعـی 

روسـتاهای خسروشـیرین، محمـد آبـاد و فتـح آبـاد اجرا خواهد شـد. 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان آبـاده تصریح کـرد: با اجرای 
ایـن طرح هـا عـاوه بـر غنـی سـازی وتقویـت پوشـش  جنگلـی و مرتعـی، از 

فرسـایش خـاک و بـروز سـیل نیـز جلوگیـری خواهد شـد.
وی زمـان شـروع عملیـات اجرایی ایـن طرح ها را از اواسـط مهر ماه سـال جاری 
عنـوان کـرد و گفـت: سـه ماه زمـان بـرای انجـام این طرح هـا پیش بینی شـده 
کـه در صـورت تخصیـص اعتبـار تا دی ماه سـال جاری بـه اتمام خواهد رسـید.

رييس دادگستری شهرستان اقليد :
 روند رسیدگی به پرونده های اداره منابع طبیعی 

تسریع می شود
جلسـه مشـترک شـورای حفاظت و پیشـگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی 

در شهرسـتان اقلید برگزار شـد.
جلسـه مشـترک شـورای حفاظـت و پیشـگیری از تخریـب و تصـرف اراضـی 
ملـی بـه میزبانـی اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان اقلیـد و بـا 
حضـور روسـای دادگسـتری و دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان، جمعی 
از قضـات دادگاه، دادیاران دادسراها،کارشناسـان و کارمنـدان اداره منابع طبیعی 
شهرسـتان اقلیـد در سـالن جلسـات ایسـتگاه تولیـد بـذر شـهید حقیقـی ایـن 

برگزار شـد. شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس؛ 
کرامـت اله چترسـیماب رئیـس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان اقلید 
در ایـن جلسـه ضمـن اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفتـه در سـال های اخیردر 
جهـت اصـاح و احیـاء مراتع شهرسـتان گفت: اصـاح و احیاء اراضـی جنگلی 
و مرتعـی در سـال جـاری در بخش هـای سـده و در مناطـق آبـروان، قدمـگاه، 
چهـل شـهیدان دژکـرد و نیـز بخش هایـی از مراتـع مناطـق مختلـف حـوزه 
اسـتحفاظی، بـا مشـارکت گروهای مردمی و دوسـت داران طبیعت، دانشـجویان 

و کار آمـوزان، صـورت گرفته اسـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان اقلید به اجـرای پروژه های 
آبخیـزداری در مناطـق مختلف که به منظور پیشـگیری از سـیاب های مخرب 
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و تغذیـه منابـع آب زیـر زمینـی انجام شـده اشـاره کـرد وگفت: خوشـبختانه از 
سـال گذشـته تـا کنـون اعتبـارات مناسـبی از محـل صنـدوق توسـعه ملی به 
انجـام پروژه هـای آبخیـزداری اختصـاص یافته اسـت که شهرسـتان اقلید هم 

سـهم مناسـبی از این اعتبـارات را دریافت نموده اسـت. 
ربانـی رئیـس دادگسـتری شهرسـتان اقلیـد نیـز ضمـن قدردانـی از نیروهـای 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان اقلیددرانجام عملکردهـا و فعالیت های 
انجـام شـده در جهـت حفظ حقـوق دولت و اموال بیـت المال، خواسـتار اعمال 

قانـون در برخـورد جـدی تـر بـا افراد متخلـف در حـوزه منابع طبیعی شـد.
وی در ایـن راسـتا خطـاب بـه قضات و دادیـاران حاضر درجلسـه بر رسـیدگی 
سـریع تـر بـه پرونده های منابـع طبیعـی و برخورد سـریع و قاطع بـا متخلفین 
در عرصه هـای منابـع طبیعـی و صـدور احـکام قضایـی در کمتریـن زمـان 
ممکـن و هـم چنیـن پـی گیری اجـرای آن تـا حصول نتیجـه و ارائـه گزارش 

در جلسـات شـورایی حفاظـت شهرسـتان تاکیـد کرد. 
انصـاری فـرد دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان نیز طی سـخنانی ضمن 
تاکیـد بـر برخـورد قاطـع و بـه موقـع دسـتگاه قضایـی بـا متخلفیـن حـوزه 
منابـع طبیعـی، خواسـتار پیشـگیری از وقـوع جـرم در ایـن عرصه هـا شـد و 
از مسـئوالن منابـع طبیعـی شهرسـتان خواسـت در صورت مشـاهده هـر گونه 
تخلـف و جرمـی در بخـش منابـع طبیعـی در کلیـه سـاعت شـبانه روز و حتـی 
ایـام تعطیـات اقـدام بـه اخـذ دسـتور قضایـی از دادسـرا و شـخص دادسـتان 
یـا جانشـین وی نمـوده و نسـبت بـه اعمـال قانـون از جملـه توقیـف عملیات 
اجرایـی و ادوات و آالت جـرم و دسـتگیری اشـخاص متخلـف و متعـرض بـه 

نمایند. قانـون 
الزم بـه ذکـر اسـت: در پایـان این جلسـه نقطه نظرات و مسـائل و مشـکات 
موجـود در خصـوص چگونگـی حفاظـت هـر چـه بهتـر از عرصه هـای منابـع 
رئیـس  سـوی  از  الزم  پاسـخ های  و  مطـرح  شهرسـتان  سـطح  در  طبیعـی 
دادگسـتری و دادسـتان داده شـد و هـم چنیـن پیرامـون پرونده هـای مهـم 
مطروحـه در مراجـع قضایـی و چگونگـی رونـد پیگیـری ایـن پرونده هـا تـا 
حصـول نتیجـه قطعـی به نفـع اداره خواهـان مباحثی مطـرح و پیشـنهاداتی از 

سـوی قضـات و دادیـاران ارائـه شـد.

در نشست مدير کل منابع طبيعی فارس با مسئوالن اداره کل امور عشاير 
استان فارس بيان شد:

ایل راه های عشایر در محدوده طرح های 
مرتع داری استان سامان دهی می شوند

نشسـت اعضـای کمیته اسـتانی بنـد "ت" ماده 29 قانـون اجـکام دائمی برنامه 
ششـم توسـعه با حضـور مدیـر کل منابع طبیعی فـارس، مدیر کل امور عشـایر 
اسـتان جمعی از مسـئوالن و کارشناسـان این اداره کل با،نماینـده امور حقوقی 
امـور عشـایر فارس،رئیـس اداره بهسـازی امـور تولیـد امـور عشـایر اسـتان،و 
رئیـس انجمـن صنفـی مرتعـداران فـارس در اداره کل منابـع طبیعـی فـارس 

برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس، 
منتصـری مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس در ایـن نشسـت بـا 
اشـاره بـه مسـائل و مشـکات جامعـه عشـایری اسـتان، بـر پی گیـری جدی 
مطالبـات بـه حـق عشـایر اسـتان تاکیـد کـرد وگفـت: بـا برنامـه ریزی هـای 
انجـام شـده حل مشـکات عشـایر در اولویت ایـن مجموعه قرار گرفته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه برخـی مسـائل و مشـکات در مسـیر کـوچ عشـایر و ایـل 
راه هـای اسـتان اظهـار داشـت: متاسـفانه بسـیاری از مسـیرهای موجـود در 
طرح هـای مرتعـداری عرصه هـای منابـع طبیعـی واقع شـده که در این راسـتا 
می تـوان با کمك و تعامل کارشناسـان دو دسـتگاه بسـیاری از این مشـکات 

را حـل و فصـل کرد. 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس خواسـتار توجـه بیش از 
پیـش مسـئوالن نسـبت بـه بررسـی و حـل مشـکات موجـود در ایـن زمینـه 
شـد و افـزود: بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونـی ایجاد شـده در برنامه ششـم 
توسـعه و فرصـت پیـش رو و همـکاری و تعامات موجـو در این راسـتا میتوان 
قدم هـای مثبتی در جهت مرتفع شـدن مسـائل و مشـکات عشـایر برداشـت.

روح الـه بهرامی مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا تاکیـد 
بـر سـاماندهی ایـل راه هـای عشـایری و جاده هـای موجـود گفـت: یکـی از 
دغدغه هـای عشـایر اسـتان مسـیر های عبـوری و ایـل راه هـای کوچ عشـایر 
می باشـد که متاسـفانه به دلیل مسـدود شـدن بسـیاری از این مسـیرها عشایر 
چـاره ای جـز عبـور از جاده هـای آسـفالته، منـازل مسـکونی حاشـیه راه هـا و 
جاده هـای کمربنـدی نداشـته و بارهـا بـه دلیـل این مشـکل دام هـای آنان در 

اثـر تصـادف بـا خودروهـا تلف شـده اند.
وی همچنیـن بـه پیامدهـای واگـذاری ایـل راه هـا در اسـتان و اسـتان های 
همجـوار بـه ویژه در اسـتان های یزد و بوشـهر اشـاره کرد و از مسـئوالن منابع 
طبیعـی خواسـت واگـذاری ایـل راه ها را محـدود و قبـل از هر گونـه واگذاری، 

از امـور عشـایر اسـتعام الزم صـورت پذیرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر بارگـذاری اطاعـات مکانـی و توصیفـی ایل 
راه هـا در سـامانه GIS منابـع طبیعـی و تعییـن تکلیـف ایـن موضـوع اظهـار 
داشـت: بـا تدویـن نقشـه و ثبـت راه هـای عشـایری با همـکاری کارشناسـان 
زبـده منابـع طبیعـی ضمـن تامین امنیت جانی و مالی عشـایر و مشـکات آنان 

از بـروز بسـیاری از تنش هـا نیـز جلوگیـری خواهـد شـد. 
از دیگـر مصوبـات ایـن جلسـه ارائـه نقشـه و تهیه اطاعـات اطلس ایـل راه های 
اسـتان از سـوی اداره امور عشـایر اسـتان و ارسـال آن به منابع طبیعی ظرف مدت 
دو هفتـه و نیز تشـکیل کمیته بررسـی و بازدیـد از ایل راه ها با کمك کارشناسـان 

دو دسـتگاه ظـرف مـدت دوماه بـود که به تاییـد و تصویب طرفین رسـید.

دستگیری قاچاقچیان درختان "بید" خودرو
در شهرستان رستم 

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان رسـتم گفت: باند سـه نفره 
قطـع و قاچـاق چـوب درختـان جنگلی بیـد خـودرو در این شهرسـتان با تاش 
نیروهـای یـگان حفاظت منابع طبیعی دسـتگیر و تحویل مراجع قضایی شـدند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
بهاءالدیـن سـادات تصریـح کـرد: ایـن متخلفـان بـا اسـتفاده از تاریکی شـب و 
بـه دور از چشـم روسـتائیان در یکـی از رودخانه هـای روسـتای میدجـان ایـن 

شهرسـتان اقـدام بـه قطـع درختان بیـد خـودرو حاشـیه رودخانـه می کردند.
وی بـا بیـان اینکـه متخلفـان قبـل از خارج شـدن از جنـگل در روسـتای "دلی 
امیـن نـذر" شهرسـتان دسـتگیر شـدند، افـزود: در ایـن عملیـات دو دسـتگاه 

خـودرو سـواری توقیـف و بـه پارکینـگ نیـروی انتظامی منتقـل شـد.
سـادات اظهـار کرد: بر اسـاس مـاده 48 قانون حفاظـت و بهره بـرداری جنگل، 
حمـل چـوب، هیـزم و زغـال حاصـل از درختـان جنگلـی در تمام نقاط کشـور 
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ممنـوع و مرتکبیـن برابـر قانـون مجازات خواهند شـد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان رسـتم، از مردم و دوسـتداران 
طبیعـت خواسـت در صـورت مشـاهده هرگونه تخریـب منابع طبیعـی و قاچاق 
فرآورده هـای جنگلـی توسـط افـراد سـودجو و فرصت طلب مراتب را به سـامانه 

1504 یـگان امـداد جنگل و مرتـع اطاع دهند.

اجرای حکم قلع و قمع درختان غیر مجاز در اراضی 
ملی شهرستان خرم بید

در راسـتای مقابلـه بـا دسـت اندازی بـه اراضی ملـی، درختان غیر مجاز کاشـته 
شـده در عرصه هـای منابـع طبیعـی منطقـه "صالـح آباد" شهرسـتان خـرم بید 

قلـع و قمع شـدند.
فـارس  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
کریمی رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان خـرم بیـد بـا اعـام ایـن خبـر 
افـزود: ایـن حکـم قضایـی بـه اسـتناد تبصـره یـك مـاده 55 قانـون حفاظـت 
و بهـره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع اجـرا وبراسـاس آن بالـغ بـر 40 اصلـه 
درخـت میـوه کـه بـه صـورت غیـر قانونـی توسـط متخلفـان غـرس شـده بود 
قلـع و قمـع گردیـد. وی گفـت: ایـن اراضـی در منطقه صالـح آباد مشـهور به " 
پـاک قشـاق" از توابـع شهرسـتان خرم بید اسـت که سـودجویان بـا تخریب 

و تصـرف، آن را بـه بـاغ مرکبـات تبدیـل کـرده بودنـد.
وی اظهـار کـرد: ایـن نهال هـا در سـطح یـك هـزار مترمربـع از اراضـی ملـی 
کاشـته شـده بـود کـه بـا هماهنگـی بـا مراجع قضایـی و تـاش شـبانه روزی 
عوامـل یـگان حفاظـت منابع طبیعـی شهرسـتان آزاد و به بیت المال بازگشـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان خـرم بید افـزود: در این راسـتا متصرفان 
سـودجو دسـتگیر و بـه مقامـات قانونی تحویـل داده شـدند. کریمی با اشـاره به 
برخـورد شـدید بـا متصرفان اراضـی ملی دراین شهرسـتان از مردم خواسـت در 
صـورت مشـاهده هرگونـه تخریب و تصـرف اراضی ملی و قطع بوتـه و درختان 

جنگلـی مراتـب را بـه شـماره 1504، یگان امـداد جنگل و مرتع اطـاع دهند.

درجلسه کارگروه مشترک ثبت اسناد و منابع طبيعی
شهرستان استهبان مطرح شد: 

ساماندهی پالک های منابع طبیعی و صدور اسناد 
تک برگ اراضی ملی در شهرستان استهبان

کار گـروه مشـترک ادارات ثبـت اسـناد و امـاک و منابـع طبیعـی شهرسـتان 
اسـتهبان بـا حضـور روسـا و کارشناسـان دو دسـتگاه بـا هدف رفع مشـکات 

اراضـی ملـی و رفـع تداخـات موجـود در ایـن عرصه هـا برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
مجاهـد مهـدی علیشـاهی رئیـس اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
اسـتهبان بـا اشـاره بـه اولویت هـای سـازمانی در ایـن شهرسـتان بـر احیـاء 
عرصه هـای منابـع طبیعـی و برخـورد قاطع با سـودجویان و متصرفـان اراضی 

ملـی تاکیـد کرد.
وی از یکپارچـه سـازی پاک هـای اراضـی ملی شهرسـتان در سـامانه شـمیم 
خبـر داد وگفـت: بـا ایـن اقـدام و صـدور اسـناد تـك بـرگ اراضـی ملـی در 
شهرسـتان عـاوه بر تثبیـت دقیق تر و صحیـح تر موقعیت اماک از بسـیاری 
از تداخـات و تعارضـات موجـود جلوگیـری شـده ضمـن آنکـه ایـن امر نقش 

مهمـی در حفاظـت و صیانـت از اراضـی ملـی خواهد داشـت.
در ایـن جلسـه در خصوص مشـکات برخـی پاک ها و تثبیـت مالکیت دولت 
و نیـز کاداسـتر و تجمیـع پاک هـا جهـت اجـرای مقـررات مـاده 2 و رفـع 
تداخـات موجـود بحـث و تبـادل نظـر و مقرر شـد هرچه سـریع تر نسـبت به 

شـمیم نمـودن پاک هـای ملـی و صـدور اسـناد تك بـرگ اقـدام گردد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

آغاز به کار هیئت رئیسه جدید سازمان
نظام مهندسی کشاورزی در فارس

نظـام  سـازمان  فعالیـت  از  دوره  پنجمیـن  بـا  همزمـان 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در 
نشسـتی بـا حضـور محمد تقـی علیـزاده معـاون اداری و 
مالـی سـازمان مرکزی، هیئت رئیسـه جدید این سـازمان 

شـد.  انتخاب 
مهندسـی  نظـام  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، بـر اسـاس 
تغییـرات جدیـد محمدباقـری میـری به عنوان رئیس شـورا، حسـین صحراییـان نائب 
رئیـس، سـید حبیـب علـوی خزانـه دار و فرزانه نـوروزی به عنـوان دبیر شـورا فعالیت 
می کننـد. پیـش از ایـن حسـین رئیسـی بـه عنـوان رئیس شـورا، سـید حبیـب علوی 

نایـب رئیـس، محمدجـواد احمـدی خزانـه دار و نورالـه نظـری دبیـر شـورا بودنـد.

عضویت و صدور پروانه اشتغال برای شرکت های دارای 
رتبه از سایر مراجع

در اجـرای بنـد 1 اباغیه ریاسـت محترم سـازمان )موضـوع مصوبه شـورای مرکزی( 
در خصـوص پروانـه اشـتغال بـرای شـرکتهای دارای رتبـه از سـایر مراجع بـه اطاع 

می رسـانیم:
عضویـت ایـن اعضـا در سـامانه ثبـت اطاعـات در بخـش رسـته فعالیـت بـه عنوان 
"عضویـت شـرکت هـای دارای رتبه از سـایر مراجع" قـرار می گیرد و ایـن متقاضیان 

بـدون رعایـت شـرایط عضویـت و بصـورت رایگان)بعبارتـی عضویـت ایـن قبیـل 
شـرکت ها صـرف داشـتن رتبـه از سـایر مراجـع بامانـع مـی باشـد( بـه عضویـت 

سـازمان در مـی آیند.
بدیهـی اسـت ایـن افـراد بعـد از طـی فراینـد ثبـت اطاعـات عضویـت در سـامانه و 
بررسـی اولیـه و نهایی توسـط کارشـناس سـازمان،به  مرحلـه واریز هزینـه منتقل می 
شـوند کـه از طریـق کارتابل متقاضی بـدون پرداخت وجه درخواسـتی قابـل انتقال به 

کارتابـل ریاسـت اسـتان جهـت اعطـای کد نظام مهندسـی می باشـد.
بدیهـی اسـت این دسـته از اعضـای حقوقی اقـدام به اعـام رتبه قدیمی خـود نموده 

و پـس از آن فراینـد صـدور پروانه اشـتغال انجـام می پذیرد.

دیدار رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی در دیـدار بـا مدیـر کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان، بسترسـازی بـرای بهـره منـدی آسـان از خدمـات فنی و مهندسـی 

را ضـروری دانسـت. 
محمدباقرمیـری برنامه ریـزی و گزینـش صحیـح دانـش آموختـگان بـه منظـور ایجـاد 
اشـتغال در گرایش هـای منابـع طبیعـی و آبخیزداری را عامل مهمی در راسـتای توسـعه 
پایـدار و حفـظ منابـع عنـوان کـرد و تقویـت زیرسـاخت های اولیـه در جهـت حمایت از 

طـرح هـای و ایـده ای نـو را گام مهمـی در پیشـبرد اهداف دانسـت.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان نظـارت و ارزیابـی مسـتمر و دقیـق را از 
رسـالت هـای اصلـی دانسـت و گفـت: در راسـتای واگذاری امـور تصدیگـری و کوچك 
کـردن دولـت باید شـرایط را بـرای ترویج و تقویـت فرهنگ اشـتغال در بخش خصوصی 
بـا رویکـرد دانـش محـوری داشـته باشـیم،که در ایـن راه دولـت بـا حمایـت و نظـارت 
صحیـح مـی توانـد باعـث تسـهیل و هدایـت صحیح کارهـا در مسـیر اصلی خود شـود.
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

در صورتـي ارزیابـي عملکـرد ایجـاد انگیـزش مي نماید کـه رابطه بیـن عملکرد –
تـاش و عملکـرد – پـاداش براي فرد قابل مشـاهده باشـد بدین منظـور فرد باید:

1- انتظارات از خود را بداند
2- بداند چگونه عملکردش مورد سنجش و ارزیابي قرار مي گیرد

3- اطمینـان حاصـل کنـد که اگر آنچـه در تـوان دارد به مصرف برسـاند منجر به 
عملکرد رضایت بخشـي خواهد شـد.
چه چیز را ارزیابي مي کنند؟

شـاخص یا شـاخص هایي کـه مدیریـت بـراي ارزیابي عملکـرد کارکنـان انتخاب 
مـي کنـد روي آنچـه آنهـا انجـام مي دهنـد اثـر بسـیار شـدیدي دارد. مثـًا در 
یـك سـازمان کاریابـي چنانچه معیـار ارزیابي تعداد مصاحبه باشـد تاکیـد مصاحبه 
کننـدگان بـر تعداد مصاحبه اسـت بـه جاي تعداد اسـتخدام هایي که بر آن اسـاس 

مي گیرد. صـورت 
هدف از ارزیابي عملکرد :

1-تصمیم گیري درباره ارتقاء، نقل و انتقال و خاتمه خدمت
2-کشف نارسائي هاي مهارتي و تعیین برنامه هاي آموزشي

3- تعیین شایستگي ها و مهارت هاي کارکنان برای جانشین پروری 
4- مشـخص نمـودن برنامه هـاي آموزشـي و کارگاه های یادگیـری و برنامه های 

کاوی بهینه 
5- شناسایي کارکنان جدیداالستخدام داراي عملکرد ضعیف

6- تعیین مبناي افزایش حقوق وپاداش 
7- اعام بازخور به کارکنان در مورد عملکردشان در جهت توسعه و بهبود عملکرد 

سه دسته شاخص هاي ارزیابي:
نتایـج کار فـردي: )بـازده تکلیـف فـردي( یك مسـئول فـروش بر اسـاس حجم 
فـروش در منطقـه، افزایـش فـروش بـر حسـب دالر یـا تعـداد مشـتریان و یـك 

مدیربـر پایـه میـزان تولید،ضایعـات، بهـاي تمـام شـده یـك محصول.
رفتارهـا : درمواقعـي کـه نتایـج قابـل بررسـي نباشـد. یـك مدیر بر اسـاس شـیوه 
رهبـري و سـرعت در ارائه گزارشـات و یك فروشـنده بر اسـاس تعـداد تلفن هایي 

کـه به مشـتریان مي زنـد، قابـل ارزیابي هسـتند.
ویژگي هـا: )صفـات ممیـزه( گرچـه متداولتریـن روشـي اسـت که در سـازمان ها 
بـراي ارزیابـي عملکـرد کارکنـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي گیـرد ولـي از همـه 
ضعیف تـر اسـت چون نسـبت بـه نتایـج و رفتارهـا فاصله بیشـتر باعملکـرد دارند.

چه کسي عملکرد را ارزیابي مي کند؟
رئیس/ سرپرسـت مسـتقیم: طبق سـنت اختیارات مدیر شـامل ارزیابـي عملکرد 
زیردسـتان هـم مـي شـود زیـرا همـواره مدیـر مسـئول عملکـرد زیردسـتان بوده 
اسـت. 95 درصـد عملکردهـا بـه وسـیله مدیـران سـطوح پائیـن سـازمان مـورد 

ارزیابـي قـرار مي گیـرد.
همـکاران: یکـي از منابـع قابـل اعتبـار در ارزیابـي هسـتند زیـرا از نزدیك شـاهد 
کار همدیگـر مـي باشـند و روابـط متقابـل روزانه دیدگاهـي جامـع و فراگیر بوجود 

مي آورد.
خـود ارزیابـي: این روش محملي بسـیار عالي بـراي انگیزش، تعریـف یا تحریك 

شـخصي بـراي مشـارکت در بحث هـا مـي شـود ولـي ممکن اسـت فـرد در مورد 
عملکـرد خـود گزافـه گویي کند.

زیردسـت: ایـن روش مـي توانـد اطاعـات دقیـق و مفصـل از رفتـار مدیـر ارائه 
کنـد لیکـن تـرس کارمنـد یـا کارگـر از انتقـام مدیر بـه لحاظ نمـره پائینـي که به 

او داده اسـت مـي توانـد نتیجـه را دسـتخوش تغییـر کند.
روش فراگیـر)360 درجـه اي(: در ایـن روش تمـام عملکـرد فـرد مـورد توجه قرار 
مـي گیـرد تعـداد ارزیاب هـا معمـواًل بین 5 تـا 10 نفر هسـتند. این روش مناسـب 

سـازمان هایي اسـت کـه در آنها تیم تشـکیل شـده اسـت
مسائل بالقوه ارزیابي عملکرد:

گرچـه سـازمان ها همـواره مـي کوشـند تـا بـدون هیـچ نـوع تبعیـض، تعصـب یا 
پیـش داوري عملکـرد کارکنـان و اعضـاي خـود را ارزیابـي مي کننـد ولـي در این 

فرآینـد مسـائل و مشـکات بالقـوه اي دامنگیرشـان مي شـود.
عمده تریـن عواملـي کـه موجب مخدوش شـدن فرآینـد ارزیابي عملکرد مي شـود 

از: عبارتند 
خطـي مشـي واحـد: کار هـر کارمنـد تعـدادي وظیفـه معین اسـت. مثـًا وظیفه 
مهمانـدار هواپیمـا - خـوش آمدگویـي- راهنمایي مسـافران به صندلـي و محل – 
دادن غـذا و نوشـیدني و راهنمایي هـاي امنیتي اسـت.اگر ارزیابي کارش بر اسـاس 
مـدت زمـان دادن غـذا و نوشـیدني بـه صـد مسـافر انجـام شـود نوعـي ارزیابـي 
محـدود از عملکـرد انجـام شـده و موجب کـم توجهي به سـایر وظایـف مي گردد
اشـتباهات مربوط به سـخت گیري یا آسـان گیري)اشـتباه نرمش( معمـواًل ارزیاب 
از سیسـتم ارزشـي خـود به عنوان اسـتاندارد اسـتفاده مـي کند با توجه بـه عملکرد 
حقیقـي یـا واقعـي فـرد برخـي بـه آن نمـره بـاال )سـهل گیـري =خطـاي مثبت( 
و برخـي نمـره پاییـن )سـخت گیـري= خطـاي منفي(مـي دهند.تعـداد ارزیابـان و 

تفـاوت نگـرش آنهـا موجب ایجاد مشـکل مي شـود.
خطاي هالـه اي : عبارتسـت از اینکـه ارزیـاب تحـت تاثیـر یکـي از ویژگي هـاي 
خـاص کارمنـد یـا کارگـر قـرار گیرد.مثـًا تاخیـر کارمند سـبب مي شـود تا سـایر 
جنبه هـاي مثبـت کاري او نادیـده گرفتـه شـود و یـا انضبـاط کارمنـد جنبه هـاي 

منفـي کارش را بپوشـاند.
کارهـاي  خـود  دیـگاه  از  ارزیـاب  شـباهت(  )اشـتباه  خطـاي شبیه سـازي: 
دیگـران را بررسـي مـي کند به کسـانیکه ویژگي هاي خـود ش را دارنـد نمره باال 

مـي دهنـد یـا بـه افـراد جنـاح و گـروه خـود نمـره باال مـي دهد.
شـاخص محـدود: )فرق گـذاري اندک( بعضـي از ارزیابان از کل مقیاس اسـتفاده 
مـي کننـد و برخي از تعـداد محدودي. گـروه دوم تفاوت ها را نادیـده مي انگارند و 
جامعـه را یکدسـت و همگـن فـرض مـي کنند. نظر گـروه دوم از قطعیـت کمتري 

برخوردار اسـت.
شـاخص غیرعملکـردي: ارزیابـي عملکـرد بـر پایـه نوعـي پیـش داوري و 
قضـاوت ذهنـي اسـت.گرچه غیـر منطقي اسـت ولـي واقعیت این اسـت کـه غالبًا 
تصمیمـات رسـمي پیـش از جمع آوري اطاعـات عیني براسـاس داوریهاي ذهني 
صـورت مـي گیرد.مثـًا ارزیابـي بـر مبنـاي سـابقه خدمـت و ارشـدیت بـه جـاي 

. د عملکر

ارزیـــــــابي 
و  عـــملـکرد 
انـــــگیزش
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حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

مشخصات گیاهشناسی
Nigella sativa L :نام علمی

Ranunculaceae :خانواده
سـیاهدانه گیاهـي اسـت علفـي و یـك سـاله، ریشـه آن راسـت و سـاقه آن نیـز 
راسـت و منشـعب، برگ هـاي آن بـا 1 تـا 3 بـار تقسـیمات شـانه اي عمیـق، بـه 
صـورت متنـاوب روي سـاقه قرارگرفته انـد. گل آذیـن آن از نـوع گـرزن بـوده و 
داراي گل هـاي تکـي )منفـرد( در انتهاي شاخه هاسـت کـه گل آن از نـوع نامنظم 
مي باشـد. داراي 5 کاسـبرگ رنگیـن، گلبرگ هـا 5 تـا 8 عـدد، برچه هـا 5 تـا 12 
عـدد و کـم و بیش به هم پیوسـته و داراي نهنج برجسـته و رشـد یافته مي باشـد. 
دوره گل دهـي آن از اواخـر اردیبهشـت تـا تیـر مـاه اسـت. میـوه آن ازنـوع برگـه 

)فولیکـول( مـي باشـدکه داراي تعدادزیـادي دانه اسـت.
خواص و کاربرد

در رابطـه بـا خواص ضد میکروبي سـیاهدانه پژوهش هاي وسـیعي صـورت گرفته 
و خاصیـت ضـد باکتریائـي و قارچـي روغن آن بر علیـه تعداد زیـادي از باکتریها و 

قارچهـاي بیماري زا به اثبات رسـیده اسـت.
اثـرات شیرسـازي سـیاه دانـه بـه اثبـات رسـیده اسـت. در بعضـي از بررسـي ها 
مشـخص گردیـد، کـه مصـرف سـیاهدانه از تزریـق روزانـه اسـتروژن بـه منظـور 
شیرسـازي و افزایـش شـیردهي موثرتـر بـوده اسـت. سـیاهدانه در کاهـش قنـد 
خـون و درمـان دیابت موثر اسـت. همچنین اسـتفاده از سـیاهدانه در درمان آسـم، 
جلوگیـري از بـاروري و سـقط جنیـن گـزارش شـده اسـت. عـاوه بـر مـوارد ذکر 
شـده، از سـیاهدانه بـراي درمان تهوع، سـنگ مثانه و کلیه، دفع کـرم روده و معده 
انسـان و شـکمبه گوسـفند، بواسـیر، زردي و دفع آن، زخم هاي سـوداوي سـاق پا، 
نفـخ شـکم، معـده و روده، رفـع ریـزش مـوي سـر و رویانـدن موي سـر و ریش و 

دل بـه هـم خوردگـي نیـز اسـتفاده مي گردد. 
زیـاده روی در خـوردن سـیاهدانه، در افـراد گـرم مـزاج موجـب ورم و دردهاي گلو 
مي شـود، از ایـن رو افـراد گرم مـزاج بایـد آن را در سـرکه خیسـانده و مصـرف 

. یند نما

منشا و نیازهای اکولوژیکی:
ایـن گیـاه بومی مناطـق جنـوب آسیاسـت و در انـواع خاک هـا از جملـه خاک های 
شـنی، رسـی و حتـی سـنگین قابـل کشـت اسـت، امـا در خاک هـای سـبك کـه 
حـاوی ترکیبـات هومـوس باشـند بهتـر رشـد می کنـد. دمای مناسـب برای رشـد 
سـیاهدانه 10 تـا 25 درجـه سـانتی گراد اسـت. ازجمله گیاهان آفتاب دوسـت اسـت 

کـه بـه نـور زیـاد نیـاز دارد. به حالـت غرقابـی و آبیاری زیاد حسـاس اسـت. 
کاشت: 

سـیاه دانه از طریـق بـذر تکثیـر می شـود. بـرای کشـت ابتـدا زمیـن مـورد نظـر را 
آمـاده می کننـد. سـپس بـذر را به مـدت 24 سـاعت در آب ولرم خیـس می نمایند، 
سـپس بـذر را بـر روی سـطح مـورد نظر می پاشـند. کشـت سـیاهدانه بـه صورت 
ردیفـی و مکانیکـی بـه کمـك دسـتگاه نیـز امکانپذیـر اسـت. در صـورت عـدم 
بارندگـی می بایسـت مزرعـه را آبیـاری کـرد. یك تا سـه هفته پس از کاشـت بذر 
گیـاه جوانـه می زنـد و رشـد خـود را آغـاز می کنـد. بسـته بـه شـرایط اقلیمـی، در 
فصـول پاییـز و بهـار می تـوان بذر سـیاهدانه را کشـت نمود. مقـدار بذر مـورد نیاز 

10 تـا 15 کیلوگـرم در هکتـار می باشـد.
داشت:

مبـارزه باعلف هـای هـرز قبل از کاشـت و یا در طـول دوره رویش ضروری اسـت. 
بـا توجـه به فصل رشـد، ایـن گیاه معموال بـه آبیاری نیاز نـدارد. امـا در فصل بهار 
1 تـا 3 نوبـت آبیـاری به منظـور افزایـش عملکرد ضروری اسـت. اسـتفاده از کود 
دامی کامـا پوسـیده و یـا کودهای کپوسـت نیز قبل از کشـت توصیه می شـود. با 
در نظـر گرفتـن نتایـج آنالیز خـاک، اسـتفاده از کودهای فسـفاته، ازتـه و پتاس به 
میـزان 50 تـا 150 کیلوگـرم از هرکدام نتایج مناسـبی در رشـد رویشـی و افزایش 

عملکرد خواهد داشـت.
برداشت:

امـکان برداشـت مکانیـزه سـیاهدانه توسـط کمباین نیز وجـود دارد. امـا باید توجه 
داشـت کـه قبـل از بازشـدن فولیکول هـا و ریـزش بـذر، آنهـا را جمـع آوری نمود. 
پـس از برداشـت محصـول می بایسـت نسـبت به بوجـاری آنهـا اقدام کـرد. مقدار 

عملکـرد سـیاهدانه 1 تـا 2 تن در هکتار اسـت. 

اصـول کاشـت تا برداشـت
گیــــاه دارویـــــی
ســــیاهــــدانــه

گیاه دارویی سیاهدانه در مرحله گلدهی
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الف - حفظ کاربری اراضی کشاورزی
ب - یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی

ج - واگذاری و توسعه اراضی کشاورزی
د - ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

اهداف و برنامه های سازمان امور اراضی کشور
1. اولویت بندی فعالیت ها و اقدامات سازمان بر مبنای توالی حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی به منظور مدیریت صحیح بر اراضی کشاورزی

2. توسعه و تجهیز منابع و تقویت توان حاکمیتی و اجرایی سازمان در مدیریت اراضی کشاورزی کشور
3. حمایت از بخش غیر دولتی و جلب همکاری و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در اجرای ماموریت های سازمان

4. جلـب همـکاری کلیـه دسـتگاههای اجرایـی دولتـی و همچنیـن قـوه قضاییـه و مجلـس شـورای اسـامی و جوامـع محلـی در دسـتیابی بـه اهـداف و ماموریت های 
سازمان

5. ایجاد سازمان چابك، هوشمند و پاسخگو
6. عمومی سازی فرهنگ حفاظت، یکپارچگی، توسعه وساماندهی اراضی کشاورزی و ترویج و اطاع رسانی هدفمند

7. ایجاد نظام برنامه ریزی مبتنی بر دانش و تجارب داخلی و بین المللی و سازماندهی فرایندی امور و وظایف
8. نظام سازی در انجام ماموریت ها و وظایف سازمان و اصاح و بهبود مستمر فرآیندها
9. توسعه فناوری اطاعات و سنجش از دور در پایش، نظارت وآمایش اراضی کشاورزی

10. توسعه دولت الکترونیك در ارائه خدمات سازمان 
11. حفظ حقوق متقابل مردم و دولت در انجام وظایف و ماموریت ها

12. تسهیل و تسریع در انجام امور مردم و حل و فصل مسائل مالکیتی کشاورزان
13. توسعه و تقویت نظام نظارت فرآیندی

14. قاطعیت در برخورد با پدیده زمین خواری و متخلفان تغییر کاربری اراضی
15. توسعه و تقویت نظام های علمی محلی و منطقه ای بهره برداری و مدیریت بر زمین

16. توسعه اراضی به منظور بهره وری اصولی از اراضی کشور در تولید و امنیت غذایی
17. ایجاد نظام برنامه محور در مدیریت و بهره وری اراضی کشاورزی

18. توجه به امور آموزشی، مهارتی و رفاهی کارکنان

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

آشنایی با ماموریت های اصلی
سازمان امور اراضی کشور
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طاهره اوجی
کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه 

با علف های هرز - کارشناس زراعت 
شهرستان خرامه

کوشـــیا؛
علوفه ای شور زیست

قسمت دوم

آشـنایی بـا مراحل رشـد گیاه نقش بسـیار مهمی در زمان برداشـت گیـاه به عنوان 
علوفـه دارد. مراحـل رشـدی گیـاه در کشـت تابسـتانه و بهـاره در شـوری های 
مختلف در اسـتان گلسـتان یادداشـت شـده و در جدول آمده اسـت. مراحل رشدی 

گیـاه در عکس ها نشـان داده شـده اسـت. 

طول دوره مراحل رشدی )روز( کوشیا در کشت تابستانه و بهاره
وری ش

آب 
زهکش 

(dS/m) 

غنچه دهی تا شروع  سبز تا غنچه دهی
 هاتغییر رنگ برگ

تغییر رنگ برگ تا 
 رسیدگی

 کل

 بهاره تابستانه بهاره تابستانه بهاره تابستانه بهاره تابستانه

5/1 60 55 40 115 24 42 124 212 

7 60 51 40 119 24 42 124 212 

14 62 62 38 108 23 42 123 212 

21 62 65 38 101 21 40 121 206 

28 65 72 35 92 21 38 121 202 

35 78 77 22 82 18 35 118 194 

 

آفات و بیماری ها
 Phythium de گیاهچـه کوشـیا حسـاس بـه بوتـه میـری اسـت. بیمـاری در اثـر
Baryanum ایجـاد و آثـار بیمـاری بعد از سـبز ظاهر می شـود. در اثـر این بیماری 

تغییـر رنـگ برگ هـا و بوتـه میـری و در نهایت مرگ گیاهچه مشـاهده می شـود. 
لکـه برگی هنگامی که گیاهچه کوشـیا 7-5 سـانتی متر اسـت مشـاهده می شـود. 

البتـه آزمایشـات و مزارعـی که در ایران کشـت شـده اند بیماری مشـاهده نشـد.
کوشـیا بـه آفـات و ملخ هـا مقـاوم اسـت و تاکنـون آفـات و بیمـاری بـر روی این 
گیـاه در ایـران مشـاهده نشـده اسـت. در مرحلـه گلدهـی در کشـت تابسـتانه در 
اسـتان گلسـتان جمعیت باالیی از کفشـدوزک هفت نقطه ای مشـاهده شـد. اسـم 
علمی ایـن کفشـدوزک Bulaealichatschovi اسـت البتـه ایـن نـوع کفشـدوزک 
از نـوع نـادر کفشـدوزک هایی هسـتند از گـرده گل خانـواده کنوپادیاسـه تغذیـه 

می کننـد.

 
نیاز کودی

کوشـیا به طور متوسـط بـه 50 کیلوگرم در هکتـار نیتروژن خالـص )110 کیلوگرم 
اوره( و20 کیلوگـرم در هکتار P2O5 )معادل 43 کیلوگرم در هکتار سـوپر فسـفات 
تریپـل( نیـاز دارد. از آنجایـی کـه ایـن گیـاه از خانـواده گیاهـان لگومینـه نیسـت 
مصـرف کـود نیتـروژن موجـب بهبـود میـزان پروتئیـن علوفـه تولیدی می شـود. 
مصـرف نیتـروژن بیشـتر از نیـاز کوشـیا نیـز موجـب تجمع نیتـرات و اکسـاالت و 
در نهایـت مسـمومیت دام می شـود. میـزان پروتئیـن کوشـیا بـه طور متوسـط 20 
درصـد اسـت. آزمایشـات نشـان داده اسـت کـه افزایش کـود نیتـروژن از صفر به 
ppm 48 موجب سـه برابر شـدن تولید ماده خشـك کوشـیا می شـود. تغییر رنگ 

برگ هـا مهم تریـن مشـخصه کمبـود نیتـروژن در ایـن گیـاه اسـت. کاربـرد کود 
زمانـی کـه بطـور متوالی در طی چند سـال در یـك زمین انجام می شـود ضروری 
اسـت زیـرا 8 تـن در هکتار ماده خشـك این گیاه بـا 12/5 درصـد پروتئین موجب 

جـذب 160 کیلوگـرم نیتـروژن در هکتار می شـود. 

پايان مرحله رشد رويشی به منظور برداشت علوفه
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نیاز آبی و کارایی مصرف آب
از مزیت هـای مسـیر فتوسـنتزی چهارکربنـه در مقایسـه بـا سـه کربنـه کارآیـی 
بـاالی مصـرف آب و همچنیـن نسـبت بـاالی فتوسـنتز بـه تعـرق اسـت. کوشـیا 
دارای پتانسـیل آب پایینی در اواسـط روز تحت شـرایط خشـك و مرطوب است. در 
مطالعـه ای در ایران، کارآیی مصرف آب کوشـیای آبیاری شـده، بیـن 7/6 و 11/9 
کیلوگـرم زیسـت تـوده در میلی متـر در هکتـار و بـرای بـذر 2/4 تـا 2/9 کیلو گرم 

بـذر در میلی متـر در هکتـار گزارش شـده اسـت. 

میزان تولید
کوشـیا یـك گیـاه روز کوتـاه بـوده و در طـول روز کمتـر از حـد آسـتانه شـروع به 
گلدهـی می کنـد. در مطالعـات مزرعـه ای در داکوتـای شـمالی حـد بحرانی طول 
روز بـرای گلدهـی 13 توده کوشـیای مورد بررسـی، بین 13 تا 15 سـاعت گزارش 
شـده اسـت. ایـن گیاه بـا توجه شـرایط آب و هوایـی و تاریخ کشـت می تواند چند 
چیـن داشـته باشـد. چیـن اول خوشـخوراک بـوده و ارزش تغذیه ای باالیـی دارد. 
بـرای رشـد مجدد گیـاه، باید محصول از 15 سـانتی-متری سـطح زمین برداشـت 

 . شود
کوشـیا در اسـتان گلسـتان در اواسـط مرحلـه گلدهـی در کشـت تابسـتانه )تیـر 
مـاه( و در شـوری آب 21 دسـی-زیمنس برمتـر قـادر بـه تولیـد 10 تـن علوفـه 
خشـك در هکتـار می باشـد و در کشـت بهـاره )اواسـط فروردیـن( در شـوری 21 
دسـی زیمنس بر متـر 25 تـن در هکتـار علوفـه خشـك تولیـد می کند. در مشـهد 
ایـن گیـاه بـا کشـت در اوایل خرداد مـاه 9 تن در هکتـار علوفه خشـك تولید کرد. 
البتـه ایـن گیاه قادر اسـت در شـوری 42 دسـی-زیمنس بر متر و کشـت تابسـتانه 
8 تـن در هکتـار مـاده خشـك تولید کند گر چه سـوختگی ناشـی از نمك در نوک 
برگ هـا کامـا قابـل مشـاهده بـود. بهتریـن زمان برداشـت کوشـیا بـرای علوفه 

پایـان مرحلـه غنچه دهـی و ابتـدای مرحلـه گلدهی اسـت. 
 در آزمایشـاتی که در شـمال و شـمال شـرق کشـور انجام شـده کوشـیا پتانسـیل 

تولیـد باالیـی نشـان داده اسـت. از آنجایی که طـول فصل گرمـا در مناطق فات 
مرکـزی ایـران و جنوب کشـور بیشـتر اسـت، انتظار مـی رود در این مناطـق تعداد 

چین بیشـتری داشـته باشد.

کیفیت علوفه
کوشـیا را می تـوان تـا 50 درصـد در جیـره غذایـی دام وارد نمـود. وارد کردن این 
گیـاه بـه جیـره غذایی دام بین 20 تا 40 درصد بسـیار مناسـب اسـت و تاثیر منفی 
در تولیـد دام نـدارد. در واقـع مزیـت این گیاه نسـبت به سـایر شورزیسـت ها حفظ 
نسـبت سـدیم به پتاسـیم در برگ اسـت. با افزایش شـوری نسـبت برگ به سـاقه 
افزایـش یافتـه و کیفیـت علوفـه بهبـود می یابـد. در کوشـیا درصـد پروتئیـن خام 
سـاقه بسـیار کمتـر از برگ هـا اسـت و سـاقه 2 تـا 3 درصـد فیبـر خـام بیشـتری 
نسـبت بـه برگ هـا دارد. کوشـیا در صورتـی کـه بیـش از 50 درصـد در جیـره 
اسـتفاده شـود می توانـد بـرای دام ها نیز سمی باشـد، مرگ گوسـفند، بره و اسـب 
در مـواردی کـه بـه میـزان زیـادی توسـط دام تعلیف شـده ، گزارش شـده اسـت. 
ترکیبـات سـمی که در کوشـیا گـزارش شـده اسـت شـامل: سـاپونین، آلکالوئیدها، 

اگزاالت هـا و نیترات هـا هسـتند. 
قابلیـت هضـم کوشـیا در مقایسـه بـا سـایر گراس هـا ماننـد بـروم گراس بیشـتر 
ولـی از یونجـه تـا حـدودی کمتـر اسـت. در صورتی که میـزان اکسـاالت بیش از 
2/6 درصـد شـود بهتـر اسـت کربنـات کلسـیم بـه رژیـم غذایـی دام اضافه شـود. 
میـزان نیتـرات کوشـیا در مراتع ساسـکچوان 0/50 درصد گزارش شـده اسـت حد 
مجـار نیتـرات در علوفه 1درصد اسـت. با رسـیدن گیـاه به مرحله رسـیدگی میزان 
نیتـرات، فنل هـا، آلکالوئیدهـا و اکسـاالت کاهش و میـزان سـاپونین و فانوئیدها 

می یابد.  افزایـش 
مهم تریـن عوامـل ایجـاد کننـده سـمیت در کوشـیا میـزان نیتـرات، اکسـاالت و 
آلکالوئیدهـا شـناخته شـده اسـت، مدیریـت کوددهـی نقـش مهمی در میـزان این 
مـواد در گیـاه دارد. مجمـوع ایـن عوامـل نشـان می دهـد کـه بهتریـن مرحلـه 

برداشـت کوشـیا انتهـای غنچه دهـی و ابتـدای گلدهـی اسـت.

میزان تجمع یون ها در کوشیا
کوشـیا در واقـع یـك گیـاه خـارج کننـده نمك اسـت اما سـدیم را تا حـدودی که 

مـورد نیاز اسـت در بـرگ تجمـع می دهد. 
سیسـتم ریشـه ای ایـن گیـاه در جـذب و انتقال سـدیم بـه انـدام هوایـی انتخابی 
عمـل می کنـد. عـاوه بر جـذب انتخابـی، انتقال سـدیم از ریشـه به انـدام هوایی 
نیـز بـه صـورت انتخابـی صـورت می گیـرد و همه ایـن عوامـل به کوشـیا کمك 

می کنـد تـا بتواند نسـبت سـدیم بـه پتاسـیم را حفـظ کند. 

مرحله گلدهی

مرحله رسيدگی
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به عـاوه کوشـیا تحمـل باالیـی نسـبت بـه تجمـع کلـر در برگ هـا دارد. علـی 
رغـم اینکه کوشـیا قادر اسـت میزان سـدیم باالیـی را در اندام هوایـی تجمع دهد 
ولـی نمی تـوان آن را بـه عنوان یك گیاه زیسـت پـاال برای کاهش سـدیم خاک 
اسـتفاده کـرد به ویـژه زمانـی کـه از آب شـور اسـتفاده می شـود بـه  گونـه ای که 
در شـوری 7 دسـی زیمنـس بـر متـر تنهـا 40درصـد نمـك اضافه شـده به خاک 

توسـط گیاه برداشـت می شـود. 
در صورتـی کـه در شـرایط بـدون آبیـاری کشـت شـود موجـب برداشـت نمك از 
خاک هـای شـور شـده و هـر سـال با توجـه به زیسـت تـوده تولیدی حـدود 200 
تـا 300 کیلوگـرم در هکتـار نمـك را از خـاک خارج خواهـد کرد. ایـن دو راه کار 
جـذب و انتقـال انتخابـی بـرای حفـظ نسـبت سـدیم بـه پتاسـیم در کوشـیا مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد و علـی رغـم اینکه کوشـیا میزان سـدیم را در حـد پایین 
نگـه مـی دارد ولـی برای ایـن کار باید انرژی بسـیار زیـادی را صرف کنـد که در 

نهایـت موجـب کاهـش میزان زیسـت تـوده گیاه می شـود. 
در واقـع مزیـت اصلـی ایـن گیـاه نسـبت بـه سـایر شورزیسـت ها در تغذیـه دام 
می توانـد سیسـتم حفـظ نسـبت پتاسـیم بـه سـدیم در انـدام هوایـی باشـد کـه 
موجـب کاهـش میـزان سـدیم بـرگ و افزایـش کیفیت تغذیـه ای گیاه می شـود.

میزان تولید بذر
بهترین زمان کاشـت برای تولید بذر کوشـیا در اسـتان گلسـتان کشـت تابسـتانه 
اسـت. در کشـت تابسـتانه در شـوری آب 7 دسـی زیمنس بـر متـر 3 تـن بـذر در 
هکتـار و در شـوری 28 دسـی زیمنس بـر متر 2 تن بـذر در هکتـار تولید می کند. 
در مشـهد و بیرجنـد کشـت در اوایـل خـرداد بـا مصـرف 830 میلی متـر آبـی بـا 
شـوری 5 دسـی زیمنس برمتـر 2 تـن بـذر در هکتـار تولیـد می کنـد. در بیرجنـد 
و گلسـتان در شـوری 28 دسـی زیمنس بـر متـر ایـن گیـاه 2 تـن در هکتـار بذر 

تولیـد کرد. 
بـه منظـور تولیـد بذر مـزارع تکثیری بذر کوشـیا بهتر اسـت با تراکـم کمتر از 20 
بوتـه در متـر مربع کشـت شـوند. بـه منظور برداشـت بـذوری با کیفیت بـاال بهتر 
اسـت تـا زمـان قهـوه ای شـدن بوته ها صبـر کرد تـا بذور بـه طور کامل برسـند 
و بعـد برداشـت انجـام شـود. یکـی از مشـکات مـزارع تولیـد بذر ریـزش بذور و 
سـبز آن در سـال آینده اسـت. البتـه بذور تولیدی خـواب ندارند و با بارندگی سـبز 
شـده و یـا در صـورت مدفون شـدن در خـاک قوه نامیه خـود را بعد از یکسـال از 
دسـت می دهنـد بنابرایـن ایـن گونـه نمی توانـد در خـاک بانـك بذر ثابـت ایجاد 
کنـد و احتمـال علـف هـرز شـدن آن در مـزارع تکثیـر بذری وجـود ندارد. سـاقه 

کوشـیا فـرآورده جانبـی مـزارع تکثیـر بذری اسـت که بـا قیمت کیلویـی 50000 
ریـال قابل فروش اسـت.

کیفیت بذر
پروتئیـن بـذر و روغـن کوشـیا 25 و 10 درصـد گـزارش شـده اسـت. میـزان 
روغـن بذورکوشـیا بیـن 4/8 درصـد درشـرایط غیرشـور و 8/7 درصـد درتیمار 35 
دسـی زیمنس بر متـر بود. کوشـیا قادر اسـت در تیمار 1/5 حـدود 267کیلوگرم در 
هکتار و در شـرایط تنش شـدید شـوری )35دسـی زیمنس بر متر(، 128 کیلوگرم 

در هکتـار روغـن تولیـد کند. 
یکـی دیگـر از پتانسـیل های کوشـیا اسـتفاده از آن بـه عنـوان سـوخت زیسـتی 
اسـت. کوشـیا قادر اسـت زیسـت توده )یـا بیومس یك منبـع تجدید پذیـر انرژی 
اسـت کـه از مـواد زیسـتی بـه دسـت می آیـد( باالیـی تولید کنـد و زیسـت توده 
اهمیـت زیـادی در تولیـد سـوخت زیسـتی دارد. یکـی از مزایـای اولیه اسـتفاده از 
ایـن نـوع سـوخت تجدیـد پذیـر بودن آن اسـت کـه می توانـد در طوالنـی مدت 
تولیـد پایدار سـوخت نمایـد. بطور کلی با توجه به سـاختار دیواره سـلولی و تجزیه 
کربوهیدارت هـای سـاختمانی می تـوان نتیجـه گرفـت کـه کوشـیا می توانـد بـا 
سـایر منابـع تولیـد اتانـول رقابـت کـرده و بـه عنـوان یـك گیـاه مناسـب بـرای 

اراضـی شـور و حاشـیه ای بـا تولید زیسـت تـوده باال باشـد.

کشت در ایران
در اسـتان خراسـان رضـوی منطقـه جویـن و مشـکان سـبزوار در اراضـی و منابع 
آبـی کـه امـکان کشـت چغندرقنـد و پنبـه وجود ندارد کوشـیا کشـت می شـود. 

در برخـی مناطـق بـه صـورت کشـت مخلـوط با پنبـه نیز انجام می شـود. سـطح 
زیـر کشـت آن در منطقـه حـدود 40 هکتار اسـت. کشـت در 15 فروردیـن به بعد 

می شـود.  انجام 
بـرای آمـاده سـازی زمیـن شـخم و دیسـك زده و بذرپاشـی بـا دسـت انجـام 
می شـود و حـدود 100 کیلوگـرم در هکتـار کود اوره داده می شـود. حدود 40-60 
تـن در هکتـار علوفـه تـر تولیـد می شـود. البته کشـاورزان ایـن گیاه را بـه عنوان 
جـارو کشـت می کننـد و علی رغـم کشـت گیاه، گزارشـی از ظهـور ایـن گیاه در 

مـزارع کشـاورزی بـه عنـوان علـف هرز دیده نشـده اسـت. 
کوشـیا تـوده موجـود در ایران بسـیار پر برگ تـر و کیفیت علوفه ای مناسـب تری 

نسـبت به کوشـیای توده کانادا دارد. 

کوشيا به عنوان جارو در ايران کوشيا به عنوان فضای سبز در ژاپن



63 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 54 - مهــــــــــرماه 1398

مقدمه
تغذیـه یـك فعالیـت حیاتـی در زندگـی انسـان به شـمار مـی رود. تغذیـه ی خوب 
بخـش مهمـی در شـیوه ی زندگـی سـالم محسـوب می شـود. غـذای سـالم یکی 
از مهمتریـن و شـاید اساسـی تریـن راه دسـتیابی بـه سـامت جسـم اسـت گرچه 
در ارتقـاء سـامت روان نیـز بـی تاثیرنیسـت. متخصصـان تغذیـه همواره بـه افراد 
توصیـه می کننـد بـا اتخـاذ عـادات غذایـی سـالم عـاوه بـر تامیـن نیـاز بـدن به 
انـرژی حتـی االمـکان خـود را از اثـرات عوامـل بیماریزاحفـظ کنند. به طـور کلی 
غـذا و تغذیـه نقـش مهمـی در تقویـت یـا تضعیـف سیسـتم ایمنـی بـدن دارنـد. 
شـایع ترین علـت ضعـف سیسـتم ایمنی سـوءتغذیه اسـت که ممکن اسـت ناشـی 

از کمبـود پروتئین هـا، ویتامین هـا و امـاح یـا انـرژی باشـد.
غذاهـای دریایـی مهمتریـن منبـع پروتیـن حیوانـی بـه شـمار می رونـد و مـاده 
غذایـی کامـل و بـا ارزشـی می باشـند کـه بـه علـت در برداشـتن ترکیبـات مهـم 
غذایـی شـامل پروتئینهـا، چربـی، ویتامینهـا و موادمعدنـی کـه روز بـروز اهمیـت 
آنهـا در حفظ و تامین سـامتی انسـان بیشـتر شـناخته می شـود، به عنـوان غذای 

سـامتی تلقـی گردیـده اند. 

ترکیبات آبزیان و ارزش غذایی
بـرای اینکـه بدن سـالم باشـد و سـالم باقـی بماند ضروری اسـت که مـواد غذایی 
سـالم متنـوع بـا میزان کافـی و مناسـب از ترکیب پروتئیـن، چربـی، کربوهیدرات، 
ویتامینهـا و مـواد معدنـی تامیـن شـود. یکـی از اقـام غذایـی کـه می توانـد در 

برگیرنـده اکثـر نیازهـای بدن باشـد آبزیان هسـتند.

پروتئین 
ماهـی یـك منبع غنی از پروتئین محسـوب می شـود بـه طوری که در مقایسـه با 
انـواع گوشـت ها، از نظـر کمی بیشـترین درصـد پروتئیـن را دارد )به طور متوسـط 

22 – 18 درصـد( و از نظـر کیفـی ارزش باالتـری دارد. چـرا کـه برخاف گوشـت 
قرمـز دارای بافـت پیوندی کمتر و فاقد االسـتین اسـت. 

همچنیـن پروتئین هـای ماهـی به سـبب اینکـه بافت همبنـد خیلـی کمی دارند به 
آسـانی قابـل هضـم می باشـند. و هضـم و جـذب ماهی پخته شـده بـه 99 درصد 
می رسـد )99 – 89 درصـد( در حالـی کـه در مـرغ و گاو 90 – 87 درصـد اسـت. 
از نظـر تغذیـه ای منبـع بسـیار عالی از تمـام اسـیدهای آمینه ضـروری بخصوص 
لیزیـن اسـت. ایـن اسـید آمینـه در بدن سـاخته نمی شـود. غـات )از قبیـل نان و 
برنـج( از نظـر این اسـید آمینـه فقیر هسـتند. بنابرایـن هنگامی که ماهـی با نان و 

برنـج مصـرف می شـود پروتئیـن کامـل به بـدن فرد می رسـد. 
در بسـیاری از ماهیـان مقـدار پروتئیـن بیشـتر از گوشـت های دام و طیـور )%17( 
می باشـد. ماهـی کفال ) درشـمال ایـران ( دارای 20 % پروتئین بـوده. ماهی آزاد، 
سـفید، کولـی بـه ترتیـب دارای 19 – 17 -18 درصـد پروتئیـن می باشـند. برخی 
ماهیهـا درصـد پروتئیـن کمتـری دارنـد ولی کیفیـت پروتئیـن تمـام ماهیها خوب 
اسـت. هـر 100 گـرم ماهـی پختـه 20 گـرم پروتئیـن دارد کـه 30 % نیـاز روزانه 

را تشـکیل می دهـد. 

ویتامین ها 
تقریبـًا بیشـتر انـواع ویتامین هـا در ماهـی موجـود اسـت. اگـر چـه میـزان آن در 
گونه هـای مختلـف و حتـی در قسـمت های مختلـف یـك ماهی نیز متغیر اسـت. 
قسـمت هایی از ماهـی ماننـد جگـر، روده و تخـم کـه معمـواًل مصـرف نمی شـود 
منابـع سرشـاری از ویتامین هـای محلـول در چربـی هسـتند و مقـدار ویتامیـن 

موجـود در آنهـا از گوشـت ماهی بیشـتر اسـت.
غذاهـای دریایـی غنـی از ویتامین هـای )B1. B2, B3 , B6 , B12( و همچنیـن 
ویتامین هـای محلـول در چربـی K E . D. A می باشـند. ویتامین هـای گروه B در 

تنظیـم فعالیـت سـلول های عصبی و سـامت عصبی و پوسـت تاثیـر دارد. 
گفتـه می شـود ویتامیـن D در ماهی هـای آب شـیرین بیشـتر بـوده و ماهی هـای 
قبـاد و سـاردین دارای ویتامیـن D خوبی می باشـند. ویتامین های C . B بیشـتر در 
گوشـت ماهـی قـرار دارد و در پوسـت، روده و کبـد آن کمتر دیده می شـود. خیلی 
از غذاهـای دریایـی بـه خصوص گونه هایـی که دارای گوشـت تیره هسـتند مانند 

شـیر، قبـاد و تـن ماهیان منابـع غنـی از ویتامین محسـوب می گردند. 

مواد معدنی 
مـواد معدنـی بـر عکـس ویتامینهـا در زمان نگهـداری و پختـن از بیـن نمی روند. 
ماهـی از لحـاظ موادمعدنـی غنـی بـوده و دارای آهـن، یـد، کلسـیم، فسـفر و 
برخـی مـواد معدنـی دیگـر می باشـد. ایـن مـواد در پوسـت، گوشـت و اسـتخوان 
بـه نسـبت های مختلـف موجـود هسـتند. می توان بـرای دریافـت بعضـی از مواد 
معدنـی بخصـوص کلسـیم و فسـفر، اسـتخوانهای ریزماهی را نیز بـدون هیچگونه 
عـوارض مصـرف کـرد. حتـی بعضـی از ماهیـان ماننـد کیلکا و سـاردین بـه دلیل 
جثـه کوچـك با پوسـت و اسـتخوان ها مصـرف می شـود. با مصـرف ماهی عاوه 

طاهره بیضاوی 
کارشناس بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه 

آبزیان مدیریت شیالت و امور آبزیان

اهمیت مصرف آبزیان
و نقش سالمت بخش آن
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بـر افزایـش جذب کلسـیم، سـلولهای اسـتخوانی تحریك شـده کلسـیم را بهتر در 
خودشـان رسـوب می دهند و سـبب پیشـگیری از پوکی اسـتخوان می شـود. مواد 
معدنـی دیگـری ازجملـه فلوئـوردر سـامت و اسـتحکام دندانها نقش دارد وسـبب 
پیشـگیری از پوسـیدگی آنهـا می شـود، سـلینوم به خاطـر خاصیت آنتی اکسـیدان 
توانایـی گلبولهای سـفید در حذف سـلولهای سـرطانی را افزایـش می دهد و دارای 
خواص ضد سـرطانی اسـت. فسـفر در مقایسـه با کلسـیم بـه طور فـراوان در تمام 
ماهیـان دریایـی وجـود دارد و در جـذب کلسـیم موثـر اسـت. فسـفر موجـود در 
گوشـت ماهـی موجـب افزایش هـوش و تقویـت حافظـه و قوای مغزی می شـود. 
متابولیسـم  بـرای  و  می شـود  یافـت  ماهیـان  در  فراوانـی  میـزان  بـه  منیزیـم 
اسـتخوان ها موثـر اسـت ماهـی آنچوی، سـاردین، کلیکا و تن کنسـرو شـده منابع 
غنـی از منیزیـوم هسـتند. ایـن مـاده دربسـیاری از واکنش های آنزیمی و سـاختن 

پروتئین هـا حضـور دارد.
روی بـه مقـدار کافـی در ماهـی وجـود دارد و می توانـد بـه رشـد و تنظیـم بلـوغ 
جنسـی کمـك کنـد کمبود آن موجـب ضعف سیسـتم ایمنی در بدن انسـان گردد. 
آهـن موجـود در ماهـی بـه راحتـی در دسـتگاه گـوارش انسـان جـذب و مصـرف 
می شـود و جـذب آهـن منابـع گیاهـی را افزایش می دهـد واز کم خونـی فقر آهن 
بخصـوص در دختـران جـوان و زمـان بـارداری و شـیردهی پیشـگیری می نماید. 
ماهیـان دریایـی از بهتریـن منابـع یـد هسـتند. غذاهایـی دریایـی سرشـار از یـد 
می باشـند، دانشـمندان یـد را بـه عنـوان غذای مغـز مطرح کـرده اند. ید در رشـد 
اثـرات قابـل توجهـی دارد. کمبـود آن موجـب اختـال در رشـد و کوتاهـی قـد و 

بیمـاری گواتـر و اختـال در تولیـد مثـل خواهد شـد. 

عناصر کمیاب 
غذاهـای دریایـی بهتریـن منبـع ایـن مـواد معدنـی می باشـند. قابـل ذکـر اسـت 
کـه بـدن انسـان به مقـدار کمی از ایـن عناصـر احتیـاج دارد. از جمله ایـن عناصر 

می تـوان روی، فلوئـور، مـس وسـلنیوم را نـام بـرد. 

چربی
مقـدار چربـی ماهیها بسـیار متغییـر بوده و از کمتـر از یك درصد در ماهیان سـفید 
تـا بیـش از 30 درصـد در گونه های ماهی چـرب متغییر بـوده و در فصول مختلف 
نیـز شـدیداً متغییـر اسـت. ماهـی به مـاده غذایـی کـم چـرب دارای چربی های با 
ارزش شـهرت یافتـه اسـت. در ایـن بیـن اسـیدهای چرب امـگا 3 از همـه مهمتر 
اسـت. چربـی ماهی هـا بی ضرر می باشـد. بیشـتر ماهی هـا چربی زیادی نداشـته 

و میـزان چربـی آنهـا کمتـر از 5 درصـد میباشـد. غذاهـای دریایـی دارای مقـدار 
کمـی از چربی هـای اشـباع می باشـند ولـی از نظـر چربیهـای غیـر اشـباع بسـیار 
غنـی هسـتند. در واقـع ایـن چربیها باعـث پایین آمدن کلسـترول و سـطوح چربی 
در خـون می گردنـد. بنابرایـن مـی تـوان گفـت کـه غذاهـای دریایـی از دو راه به 
سـامتی انسـان کمـك می کننـد. اول این که میـزان چربی های مضر آنها بسـیار 
کـم می باشـد و دوم اینکـه میـزان چربی هـای مفیدشـان در حـد مطلـوب اسـت. 
خاصیـت اصلـی غذاهـای دریایـی کم بـودن چربـی آنها می باشـد و بدن مـا را در 
برابـر بیماری هـا مقاوم تـر می کننـد. میـزان چربـی در ماهی های مختلف بیشـتر 
بسـتگی بـه گونه، جنسـیت، فصل، جغرافیـا، بلوغ جنسـی و شـرایط محیطی دارد. 
میـزان کلسـترول موجـود در ماهیهـا، حتـی در ماهی هـای چـرب در سـطح خیلی 
پایینـی می باشـد. بـه همین دلیـل می توان گفت ماهی هـا خیلی بهتـر از غذاهای 

سرشـار از پروتئین هـا هسـتند کـه مـا به صـورت روزانـه مصـرف می نمائیم. 

ارزش غذایی 
غذاهـای آبزیـان علـی رغـم ارزش غذایـی بـاال و غنـی بـودن از انواع اسـیدهای 
آمینـه ضـروری، ویتامین هـا، مـواد معدنـی و چربی هـای غیر اشـباع و اسـیدهای 
چـرب مفیـد، میـزان کالـری پایینـی دارد و در 100 گـرم از غذاهای آبزیـان پخته 
شـده کمتـر از 150 کیلـو کالـری انرژی وجـود دارد. بنابرایـن براحتی میتـوان این 
غذاهـا را مصـرف کـرد بـدون اینکـه مقـدار کالـری ذخیره شـده در بدن بـاال رود.

نقش و اهمیت مصرف آبزیان در کاهش بیماری ها 

بیماری های قلبی و عروقی 
قلـب انسـان یـك عضله اسـت که در تمـام طول زندگـی کار می کنـد و برای این 
تـاش نیـاز به اکسـیژن دارد که ازطریـق جریان خـون نیاز)اکسـیژن( عضله قلب 
را تامیـن می کنـد.در حـال حاضر شـایعترین علـت مرگ و میـر بیماریهـا، بیماری 
عـروق کرونـر )عـروق تامین کننده خـون عضله قلـب( اسـت.یکی از عوامل خطر 
زمینـه سـاز بیمـاری عـروق کرونر مصـرف غذاهای نامناسـب اسـت کـه فرهنگ 
اینگونـه مصرف در خانواده شـکل میگیـرد و رواج آن به افزایش کلسـترول و تری 

گلسـیرید و چاقـی، اضافه وزن و فشـار خـون می انجامد. 
از راهکارهـای مقابلـه بـا ایـن عوامل زمینه سـاز تغییر و اصاح الگوهـای غذایی و 
ترویـج آن در جامعـه اسـت. ماهی یکی از انـواع غذاهای سالمی اسـت که مصرف 
آن در جامعـه مـا کـم اسـت و در سـبد خانـوار کمتر دیده می شـود بیشـترین تاثیر 
ماهـی بـر قلـب و عـروق از طریـق چربـی غیراشـباع یعنـی امـگا 3 و اسـید آمینه 
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تورین اسـت. 
خواص رقیق کنندگی 

خـواص رقیـق کنندگـی روغـن ماهـی بطـور کامل، آشـکار شـده اسـت. وقتی که 
در رگ لختـه ایجـاد می شـود روغـن ماهـی بـا خاصیـت ضـد لختگی خـود آن را 

می کند.  درمـان 
امـگا 3 موجـب کاهش فشـار خـون در افـراد که مبتا به فشـار خون باال هسـتند 
می شـود. در افـرادی کـه مبتـا بـه فشـار خون بـاال هسـتند مقاومت به انسـولین 
وجـود دارد )دیابـت وجـود دارد( و عقیـده بر این هسـت کـه این ناهنجـاری باعث 
افزایـش فشـار خـون می شـود، امـگا 3 مقاومـت بـه انسـولین را کاهـش می دهد 
و از ایـن طریـق فشـار خـون را پاییـن مـی آورد. تـری گلیسـیرید باال کـه یکی از 
انـواع فاکتورهـای نامطلـوب بـه شـمار می آیـد می توانـد زمینـه سـاز بیماریهـای 
عروقـی کرونـر بـه ویـژه در خانم ها باشـد. امگا 3 سـطح تـری گلیسـیرید خون را 

در افـرادی کـه تری گلیسـیرید خونشـان باالسـت کاهـش می دهد.
بطـور خاصـه مصـرف ماهی تاثیـر شـگفت انگیـزی در جلوگیری از سـکته های 
مغـزی و تصلـب شـرائین )گرفتگی عروق( دارد. کسـانی که حداقـل 2 بار در هفته 
ماهـی مصـرف می کننـد می تواننـد پیشـرفت بیمـاری را در خـود کاهـش دهنـد. 
اسـیدهای چـرب امـگا 3 می تواننـد از بروز ورم مفاصل در انسـان پیشـگیری کنند 

و عائـم بیمـاری را کاهش دهد.

سرطان
امـگا 3 بـر روی بسـیاری از سیسـتمهایی کـه بطـور مسـتقیم در برخـی از مراحل 
توسـعه سـرطان موثر هسـتند،تاثیر می گـذارد. محققین دریافتند کـه مصرف ماهی 
ارتبـاط مسـتقیمی با کاهـش خطـر انواع خـاص از سـرطان دارد. درصـد کمتری از 
کسـانی کـه ماهـی می خورند به سـرطان در ناحیه تخمـدان، پانکراس و سـرطان 
دسـتگاه گوارشـی ماننـد دهان، مری، معـده، روده بـزرگ و مقعد مبتا می شـوند. 
محققیـن کانادایـی نیـز طـی مطالعـات مشـابه ای در 2004 مشـخص کردنـد که 
عوامـل گسـترش سـرطان در افـرادی کـه ماهـی می خورنـد در سـرطانهای خون 

غـدد لنفاوی سـرطان خـون و رحم و پسـتان کاهـش یافت. 
ماهـی دارای مـواد معدنـی روی و سـلنیوم اسـت کـه بـه دلیل خاصیت اکسـیدانی 
آن می توانـد مانـع تجمـع رادیکالهـای آزاد دریافـت شـده و باعث تقویت سیسـتم 
ایمنی بدن شـود و بطور غیر مسـتقیم توانایی گلبولهای سـفید در حذف سـلولهای 

سـرطانی را افزایش دهد.

غذاهای دریائی و کلسترول 
کلسـترول فقـط در غذاهایـی کـه منشـا حیوانـی دارد یافـت می شـود. بـه عنـوان 
مثـال در مغـز، تخـم مـرغ، گوشـت قرمـز گوشـت ماکیـان، شـیر،کره و غذاهـای 

دریایـی بـه مقـدار زیـادی وجـود دارنـد. کلسـترول در آبزیـان و ماهیـان کمتـر از 
کلسـترول در گوشـت قرمـز و ماکیـان می باشـد. 

ماهی و آلزایمر 
براسـاس تحقیقات دانشـمندان فرانسـوی مصرف متعادل و متوسـط ماهی )حداقل 
یـك بـار در هفتـه( در خصـوص ابتـا بـه آلزایمـر اثـر بـاز دارنـده ایفـا می کنـد. 
مکانیـزم اثـر اسـیدهای چـرب موجـود در روغـن ماهـی کـه باعـث محافظـت از 
رگهـا می شـود را بـه دلیل تسـهیل در امر خون رسـانی مغـز می دانند بعـاوه این 

اسـیدها بـه رشـد مغـز و بازسـازی سـلولهای عصبـی نیز کمـك می کنند.
افسردگی 

بیمـاری شـایعی اسـت کـه حـدود 10-8 درصد مـردم را در هر سـنی تحـت تاثیر 
قـرار می دهـد. اسـیدهای چـرب موجـود در امـگا 3 ماهـی قادرنـد از ایـن فعالیت 

فـوق العـاده بکاهنـد و ثابـت کننـد کـه در درمـان این اختاط سـودمند هسـتند.
سایر فواید مصرف آبزیان 

- مصـرف ماهـی همچنیـن در بینایـی موثـر اسـت. بهبـود بیماری هـای چشـم 
)تقویـت چشـم و جلوگیـری از عیـوب انکسـاری چشـم( 

- بـرای خانم هـای بـاردار و شـیرده نـه تنها مفید اسـت بلکه ضروری اسـت و در 
رشـد مغـز و تکامـل سیسـتم عصبی جنیـن و کودک شـیرخوار موثر اسـت. موجب 

تعـادل وزن نـوزاد بـه هنگام تولد خواهد شـد.
- مصـرف ماهـی و آبزیـان در پیشـگیری از بیماری هـای التهابـی )روماتوییـد – 

روماتیسـم( و تسـکین دردهـای ناشـی از ایـن بیماری هـا موثـر اسـت. 
- پیشگیری از آسیب دیدگی پوست به هنگام تابش خورشید 

- مصـرف ماهـی و امـگا 3 بـه دلیـل گسـتردگی ارتبـاط بـا سـلول های عصبـی 
و سیسـتم عصبـی مرکـزی مغـز و بـه دلیـل تسـهیل خون رسـانی می توانـد در 

جلوگیـری و یـا کاهـش حمـات میگرنـی موثـر باشـد. 
در نهایـت می تـوان گفـت بـا توجـه بـه اینکـه تغذیـه ی سـالم پایـه ی اصلـی 
توسـعه ی یـك کشـور محسـوب می شـود، سـرمایه گـذاری در تغذیـه، هزینه ی 
مراقبت هـای بهداشـتی را کاهـش می دهـد و سـبب بهبـود بهـره وری و رشـد 
اقتصـادی و افزایـش ظرفیت هـای فکـری و توسـعه اجتماعـی بـرای نسـل های 
از  پیشـگیری  بـرای  اسـاس سال هاسـت  بـر همیـن  می گـردد.  آینـده  و  حـال 
سـرطان ها، بیماری هـای قلـب و عروقـی و دیابـت و باالخـره افزایـش طـول 
عمر، تغذیه مناسـب در دسـتور کار سیسـتم های بهداشـتی سـامت کشـورها قرار 
گرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه اهمیـت و ارزش پروتئیـن حیوانی در رشـد جسـمی و 
فکـری افـراد جامعه، دامنه تغییرات مصرف سـرانه آن شـاخص معتبـر و گویایی از 

چگونگـی رشـد اقتصـادی و اجتماعـی جوامـع مختلـف می باشـد.
بـا در نظـر گرفتـن اثـرات معجـزه آسـای ماهـی و آبزیـان در سـامت انسـان، با 
مصـرف آن می تـوان بـه مبارزه بـا بیماری ها رفت و عـاوه بر پیشـگیری از ابتا 
بـه بیمـاری و مشـکات درمـان آن از گزنـد عـوارض جانبـی دارو ها نیـز در امان 

مانـد و بهایـی گزاف جهـت درمـان بیماری هـا نپرداخت.
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عالیه سادات رفعت حقیقی 
کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

مقدمه
گیاهـان بـه عنـوان اولین حلقـه زنجیره اکولـوژي نقـش مهمي را در زندگي بشـر 
ایفـا مـي کننـد. هر یـك از گونه هـاي گیاهي شـرایط خاصي را جهت رشـد و نمو 
طلـب مـي نماینـد و مجموع این شـرایط اسـت کـه ارتباط گیـاه ومحیـط را توجیه 
مـي نمایـد. اگرچـه رشـد و نمـو، کمیـت و کیفیـت مـواد موثـره گیاهـان دارویـي 
اساسـًا بـا هدایـت فرآیندهـاي ژنتیکـي صـورت می گیـرد ولـي عوامـل محیطـي 
محـل رویش نیز سـبب بـروز تغییراتي در رشـد گیاهان دارویـي و همچنین کمیت 

و کیفیـت مـواد موثره آنهـا مي گـردد. )امید بیگـی، 1374(.
شهرسـتان الرسـتان واقع در جنوب غربی اسـتان فارس و در ناحیه گرم و خشـك 
قـرار گرفتـه اسـت. و از لحـاظ اکولوژیکـی مـی تواند یکـی از منابع مهم به شـمار 

آیـد. بـه طوری کـه گونه های متعـددی از گیاهـان دارویی در آن رویـش دارند.
از بـرگ گیـاه مورتلـخ جهـت درمـان ناراحتـي هـاي گوارشـي چـون سـنگیني و 
سـوزش معـده، اسـهال، اسـتفراغ و مسـمومیت، رفـع شـکم درد، دل درد و کاهش 
چربـي و قنـد خون، رفع درد مفاصل و اسـتخوان درد، سـردرد، التیـام زخم و عقرب 

بررسی اثر شرایط اکولوژیکی
بر میزان ترکیبات تشکیل دهنده اسانس 

دو گونه از گیاهان دارویی
Salvia mirzayanii و 

 Haplophyllum canaliculatum
در منطقه الرستان

چکیده
شناسایی ترکیب هاي موجود در گیاهان، خصوصا گونه هاي بومی کشور دارای اهمیت خاصی است. 

  Haplophyllum canaliculatum Boiss. . Diagn.I و Rech.f. et Esfan Salvia mirzayanii از جمله گیاهان دارویی بسـیار با ارزش
اسـت کـه در مناطـق جنوبـی کشـور مـا پراکنـش دارد. در ایـن تحقیـق اثـر شـرایط اکولوژیکی مختلـف بر میزان اسـانس و شناسـایی 

ترکیبـات موجـود در دو گیـاه مذکور. مورد بررسـی قـرار گرفت.
بـه ایـن منظـور، آزمایشـی در قالـب طـرح کامـا تصادفی در 3 تکـرار به مورد اجرا گذاشـته شـد. گیاهان مورد بررسـی بـه همراه خاک 
محـل رویـش از زیسـتگاه طبیعـی خـود از 4 طبقـه ارتفاعـی مختلـف برداشـت شـدند.. اسـانس گیـری بـه روش تقطیـر با آب توسـط 
کلونجـر انجـام شـد و میـزان و اجزاء تشـکیل دهنده اسـانس توسـط دسـتگاه کروماتوگـراف گازی )GC( و کروماتوگـراف گازی متصل 

بـه طیف نـگار جرمـی )GC/MS( مورد بررسـی قـرار گرفت. 
در اسـانس گیـاه دارویـی مورتلـخ، ترکیبات عمده تشـکیل دهنده اسـانس به ترتیب میـزان اجزاء عبـارت از: لینالیل اسـتات )64/18%(، 
5-نئـو سـدرانول )%43/17(، آلفا-ترپنیـل اسـتات )%81/10(، 7-اپی-آلفا-سـلینن )%18/9(، بـی سـیکلوژرماکرن )%33/5(، لینالـول 

)%77/4(، 1 و 8 سـینئول )%53/4(، آلفا-کادینـول )%36/4( و آلفـا - گوایـن )%38/2( بودنـد.
در اسـانس گیـاه دارویـی سـداب ترکـه ای بیشـترین ترکیب مربـوط به بتـا پینـن )%40.84(، سـیگما – 3- کارن )%14.21(، ای کاریو 

فیلـن )%12.10(، لیمونـن )%8.34(، 1 و 8 – سـینئول )%5.23( و کاریوفیلـن )%4.83( بود.
نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه شـرایط رویشـگاهی باعـث اختاف معنـی دار در بـازده اسـانس گیاه مورتلخ در سـطح %1 شـده 
اسـت، امـا بـا میـزان درصـد اسـانس گیاه سـداب ترکـه ای اختـاف معنی داری نشـان نـداد. تفاوت هـاي کمـی و کیفـی در ترکیبات 
اسـانس ایـن4 منطقـه مـی توانـد ناشـی از تفـاوت ویژگـی هـاي اکولوژیـك مناطـق ماننـد رطوبـت و ارتفـاع از سـطح دریا و یا سـایر 

عوامـل خاکـی و جغرافیایی باشـد.

کلمات کلیدی: ترکیبات اسانس، سداب ترکه ای، شرایط اکولوژیکی، مور تلخ.
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گزیدگي اسـتفاده مي شـود. )سـنبلی و یوسـف زادی، 1388(.
 Rutaceae از خانـواده )Haplophyllum canaliculatum( گیـاه سـداب ترکـه ای
گیاهـی بوتـه ای بـا بن چوبه ای و سـاقه های متعدد بـه ارتفاع 30 تا 150 سـانتیمتر، 
بـا غده هـای خیلـی زیـاد و کمـی برجسـته اسـت. برگ ها سـاده، ، شـبیه بـرگ بید، 
بـه رنـگ سـبز کاهویـی تا سـبز مایـل بـه زرد، با غده هـای منقـوط تیره رنـگ، گل 
آذیـن، خوشـه گـرزن کوچـك، متراکـم، در انتهای سـاقه های منفرد، بـدون کرک یا 

در زمان رسـیدن میـوه اندکی 
مواد و روش ها

بـه منظـور نمونـه بـرداری از گیـاه مور تلـخ در هنگام گلدهـی در اواخر اسـفند ماه 
و گیـاه سـداب ترکـه ای در اواخـر اردیبهشـت مـاه بـا توجه بـه حضـور و فراوانی 
گونـه در شهرسـتان الرسـتان، 4 منطقـه صحـرای نیمـه )A(، دهکویـه )B(، کـوه 
پـردی )C( و درزوسـایبان )D(، بـا طول و عـرض جغرافیایی، ارتفاع از سـطح دریا، 
رطوبـت نسـبی، تبخیـر، بارندگی، حداقـل و حداکثر دمـای متفاوت انتخاب شـدند 
)جـدول 1(. در هـر طبقـه ارتفاعـی از سـه نقطـه بـه طـور تصادفـی از پایه هـای 
گیاهـی مـورد نظـر سرشـاخه و بـرگ گیـاه همچنین خاک پـای بوته تـا عمق 30 
سـانتی-متری جمـع آوری شـد. شناسـایی گیاهـان مذکـور در هرباریـوم دانشـگاه 
آزاد اسـامی واحـد جهـرم انجـام شـد. پـس از خشـك کـردن گیاهان مذکـور در 
سـایه بـا اسـتفاده از روش تقطیـر بـا آب و دسـتگاه کلونجـر بـه مـدت 3 سـاعت 
عمـل اسـانس گیـري انجـام شـد. بـه منظـور آنالیـز ترکیبات اسـانس از دسـتگاه 
 GC -( و کروماتوگـراف گازي – طیـف سـنجي جرمـي )GC( کروماتوگـراف گازي

MS( اسـتفاده شد.

بحث و نتیجه گیری
در ایـن پژوهـش ماحظـه می گـردد که با افزایـش ارتفاع میانگین درصد اسـانس 
گیـاه مورتلـخ افزایـش مـی یابد امـا از میـزان ترکیب  لینالیل اسـتات کـه یکی از 
ترکیبـات عمده اسـانس گیاه مورتلخ می باشـد کاسـته می شـود. بیشـترین درصد 
اسـانس گیـاه دارویـی مور تلـخ در ایـن پژوهش 1/31 درصـد محاسـبه گردید، در 
حالـی کـه درصد اسـانس این گیاه در پژوهـش های Yamini و همـکاران )2008( 
و Khajeh و همـکاران )2002(، 2/2 درصـد گزارش شـده اسـت. به نظر می رسـد 

ایـن اختـاف در درصـد اسـانس به دسـت آمـده از گیـاه مورتلخ به علـت اختاف 
در زمان برداشـت، شـرایط اقلیمی منطقه رشـد گیاه باشـد.

همـان گونـه کـه در ایـن پژوهـش ماحظـه گردیـد افزایـش ارتفـاع بـر میانگین 
P-cy-  درصـد اسـانس سـداب ترکه ای تأثیر قابـل توجهی ندارد، همچنیـن ترکیب
men-8-ol در منطقـه C، Caryophllen-)Z( در منطقـه B و Viridiflorene در 

منطقـه D شناسـایی شـد کـه هـر کـدام از ایـن ترکیبـات در سـایر مناطـق وجود 
نـدارد و ایـن نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه شـرایط اقلیمـی متفـاوت در میـزان 
ترکیبـات گیـاه سـداب ترکـه ای تأثیـر زیـادی نـدارد امـا در نـوع ترکیبـات مؤثـر 

می باشـد.
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پیرشجاع جنگ 
شـهید رضـا رحیمـي  خورسـند  انسـان  بسـیار باتقـوا و مومنـي  بـود. فـردي  بود کـه  بخاطر 
جنـگ ماشـین شـخصي اش  را فروخـت و بـا آن  وسـایل  مورد نیـاز جبهه را خریـد و با خود 
آورده  بـود. رضـا از بچه هـاي  باصفـاي  تهران بـود. موقعي  که میخواسـت  به  جبهـه بیاید با 
هـم  بودیـم . زمـان  خداحافظـي  از بچه اش  که  کودکي  بیشـتر نبـود و نمي توانسـت  راه  برود 
رو کـرد بـه  مـن  و گفـت : حجت  ایـن  را مي بینـي ؟ یکروز مرد مي  شـود و غیـرت  بابایش  را 
پیـدا مي کنـد. گفتـم : تـو هنوز جبهـه  را ندیده اي ، بگـذار ما غیرت  تـو را ببینیم  بعـداً خودت  
را الگـوي  پسـرت  قـرار بده .  ایشـان واقعـًا از بچه هـاي  غیرتمنـد و دلیر بود. بعد از شـهادت  
ایشـان  موقعـي  کـه  بـراي  عرض  تسـلیت  پیش  پـدرش  رفتیـم،  گفتیـم : حاجي ، رسـول که 
شـهید شـده، رضـا هم  شـهید شـد آن  یکي  هـم - علیرضـا- هم جانباز شـده . خـدا صبرت  
دهـد. گفـت : من  پیـش  خدا روسـیاهم . اگر من  هـم  لیاقت  داشـتم  پیش  آنهـا مي رفتم . آنها 
بجـاي  خودشـان مـن  هـم  دلـم  مي خواهد به  شـهادت  برسـم  تـا بتوانـم  شـفاعت  آنهایي  را 
کـه  مي خواهـم  در آن  دنیا بکنم. باالخره  ایشـان  هم  شـهید شـد و به  آرزوي  خودش  رسـید. 
)خصالی-حجـت( حـاج اصغـر رحیمی خورسـند، پیـر شـجاع جنـگ بود. حـاج اصغـر واقعًا 
شـجاع بـود، کسـی کـه از مـال و منال دنیائـی کمبود و کسـری نـدارد و همـه را رهاکرده 
و خالصانـه در جبهـه جنـگ زحمـت بکشـد و کار کنـد و جـان خـود و دو فرزنـدش )رضا و 

رسـول( را در ایـن راه بدهد. واقعا شـجاع اسـت. )مشـهدی زاده- محمدعلی( 
1313در  سـال  علیجـان،  فرزنـد  رحیمی خورسـند  اصغـر  حـاج  سـنگر  بـی  سنگرسـاز 

تهـران بـه دنیـا آمـد. ایشـان شـش فرزنـد پسـر بـود. دو فرزندشـان بـه نام هـای رضـا و 
رسـول بـه شـهادت رسـیدند و فرزند ارشـد ش علیرضـا از جانبـازان جنگ تحمیلی اسـت. 
داوود فرزنـد چهـارم هـم از رزمنـدگان جهادگـر هشـت سـال دفاع بـود. ابا الشـهداء بعد از 
شـهادت فرزندانـش بـه جهـاد فـارس آمـد تـا جـای خالـی شـهیدان را پـر کنـد، او بعد از 
ماه هـا فـداکاری و از خـود گذشـتگی در 1363/5/21در جزیـره مینـو بـه شـهادت رسـید.
سـخاوتمندی، مـردم داری، میهمـان نـوازی و شـجاعت از خصیصه هـای نیکـوی حـاج 
اصغـر بـود. در پاسـخ درخواسـت دوسـتان که: شـما دیگر به جبهـه نروید، چـون دین خود 
را بـا اعطـای دو فرزنـد شـهید ادا کـرده ایـد. گفت:» آنان سـهم خـود را ادا کردنـد، ما نیز 
وظیفـه ی خـود را انجـام می دهیم.« شـهید در وصیتنامه خود نیز سرپرسـتی خانـواده، بعد 
از خـودش را بـه خداونـد تبارک و تعالی می سـپارد و اظهـار می دارد:» خداونـدا؛ گواه باش 
کـه بـرای پیروی از دسـتور حسـین زمان، خمینـی کبیر، از تمـام وابسـتگی ها دل بریدم و 
بـه صـف حـزب اهلل پیوسـتم. هر چه جسـتجو کـردم، سرپرسـتی بهتـر از تو بـرای خانواده 
ام نیافتـم. خداونـدا، هـر طـور که خـودت صـاح می دانی خانواده ام را سـر پرسـتی کن و 

چنـان آنهـا را هدایـت کـن که جـز برای رضـای تو راهـی نروند.
يادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

شهید رضا رحیمي  خورسند 
فرزند بهروز

متولد: 1340/06/02 - مرودشت
شهادت: 22 دی ماه 1359 - آبادان

سئواالت ششمين مسابقه
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کرم پور نماینده مردم فیروزآباد:

توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار یکی از 
برنامه های بسیار پیشرفته، مناسب و قابل 

اجرا در سیاست دولت است

قندالی
رئیس سازمان امور عشایر کشور :

سال طالیی برای جامعه عشایر 
پیش رو است

دین پرست معاون وزیر کشور :

می خواهیم سندی داشته باشیم با 
مجموعه ای از برنامه های عملیاتی برای 

تسریع در اجرای طرح های توسعه ای استان

بزرگترین انجیرستان دیم دنیا به مساحت 24500 هکتار 
با یک اکوسیستم خاص در شهرستان استهبان استان فارس قرار دارد

استاندار فارس:

در بسته بندی محصوالت باید 
فرهنگ و ارزش های کشور هدف 

مدنظر قرار گیرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ایران نمایشگاهی از
 ارقام انگور است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

متقاضیان احداث صنایع فرآوری 
تسهیالت 15 درصدی

دریافت می کنند

اسامی برندگان مسابقه شماره 5
در پنجمين مسابقه "پرتو اميد" حدود 240 نفر به سئواالت جواب 
داده بودند و از بين آنان 215 نفر به همه سئواالت پاسخ صحيح 

داده بودند. افراد ذيل به قيد قرعه از بين اين افراد منتخب شدند که 
جوايزی به رسم يادبود طی مراسمی به آن ها اهدا خواهد شد: 

سيد حسين حسينی - بهرام زارع 
محمد صادق محمدی - رضا راستی

• - بزرگترين انجيرستان ديم دنيا با چه مساحتی در کدام شهر و کدام 
کشور قرار دارد؟

• - مجموع مساحت زير کشت انگور کشور چقدر است و چه ميزان 
توليد دارد؟

• - رتبه نخست جذب تسهيالت مكانيزاسيون کشاورزی در استان 
فارس به کدام شهرستان تعلق دارد؟ 

• - تاکنون چند منطقه اسكان عشايری در فارس شناسايی شده است؟

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو اميد“
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اسماعیلی نماینده مردم خرامه، کوار و سروستان 
در مجلس شورای اسالمی:

با هر حرکتی که مبتنی بر یک کار پژوهشی 
علمی و کارشناسی باشد موافق هستیم

علیزاده مقدم قائم مقام صندوق مادر تخصصی حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی کشور:

۱۳۸ صندوق توسعه کشاورزی در کشور 
راه اندازی شده است

رحمانی معاون استاندار فارس :

برای ایجاد نهضت گلخانه
در فارس حذف موازی کاری 

الزامی است

برای اولین بار در کشور؛

کشت مزرعه ۱00 هکتاری شیرین بیان در فارس
با همکاری دانشگاه شیراز

وزیر جهاد کشاورزی:

افزایش بهره وری و ایجاد زنجیره 
ارزش راهبردهای توسعه بخش 

کشاورزی ایران

استاندار فارس:

صندوق های کشاورزی و منابع 
طبیعی در توسعه کشاورزی و 

توانمندی سازی روستائیان موثر است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

صندوق های حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی به دنبال رفع 

عدم یکپارچگی و کمبود سرمایه

اصغر رحیمی خورسند
)خود شهید(

رضا رحیمی خورسند
)فرزند شهید(

رسول رحیمی خورسند
)فرزند شهید(

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

الگوی خیس شدگی 
خاک در سیستم آبیاری 

قطره ای زیر سطحی

نویسنده:
امير اسالمی 

عضو هيات علمی مرکز تحقيقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبيعی استان فارس و 

موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعات اين کتاب:
• اجـزاء سـامانه ی آبیـاری قطـره ای زیـر سـطحی • واحـد 
آبیـاری • لولـه آبـده • الگـوی خیـس شـدگی خـاک • عمـق 
مناسـب نصـب لولـه هـای آبـده • آرایـش لوله هـای قرائـت 
تغییـرات درصـد رطوبـت   • آبـده  لولـه  اطـراف  رطوبـت در 

حجمـی تـا عمـق 120 سـانتی متـر



دیدار مردمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
300 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه قالت و سیاخ دارنگون شیراز  توسط مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان به حالت اولیه درآمد
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