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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



دیدار مردمی مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در میز خدمت مصالی نماز جمعه شیراز

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از توانمندی های کشاورزی استان فارس



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

عکاسی؛
 هنر ثبت و جهانی شدن یک لحظه

به مناسبت روز جهانی عکاسی

19 آگوسـت که امسـال در تقویم کشور 
مـا مصادف بـا  28 مرداد شـده بود، در 
تقویم کشـورهای جهان بـه عنوان روز 
 جهانی عکاسـی نامگذاری شـده اسـت. 
بـدون شـک در دنیای سراسـر در حال 
و  مطالـب  خیلـی  کـه  بـودن،   تغییـر 
وقایـع زود  به وادی فراموشـی سـپرده 
مـی شـود، عکس هـا تنها سـندی هسـتند کـه بـا ثبت یـک لحظه، 
ناراحت کننـده  و  تلـخ  بعضـًا بسـیار  تاریـخ می شـوند، آن هـا  راوی 
هسـتند و گاهـی هـم نمایش دهنده یـک تحول، انقـاب، پیروزی یا 
خوشـبختی به شـمار مـی روند به ویـژه امروز که از بـزرگ و کوچک، 
پیـر و جـوان، زن و مـرد همـه در صددنـد کـه بـا سـوژه ای برخورد 
کـرده و بـا گوشـی تلفـن همراه خـود آن را ثبـت نمـوده و آن لحظه 
کوتاهـی کـه در قـاب کوچـک ایـن عکاسـان عمدتـا آماتـور ثبـت 
 شـده اسـت را بـه چشـم هایی کـه نظاره گر آن هسـتند، منتقـل کند.
خالـی از لطـف نیسـت کـه بدانیم داسـتان 19 اوت از این قرار اسـت 
کـه یـک هنرمنـد فرانسـوی بـه نـام لوئـی داگـر در سـال 18۳۷ به 
فنـاوری ای دسـت یافـت کـه تصویری پایـدار بـر صفحـه  نقره اندود 
ثبـت می کـرد و این  فنـاوری را داگروتیپ نامید و در تاریخ عکاسـی 
 از آن بـه عنوان نخسـتین شـیوه ی عملـی ثبت تصویر نـام می برند.

ژانویـه  در  فرانسـه،  علـوم  آکادمـی  اختـراع،  ایـن  دنبـال  بـه 
ثبـت  بـه  فنـی  اختـراع  یـک  عنـوان  بـه  را  داگروتیـپ   18۳9
داگـر  از   18۳9 آگوسـت   19 در  فرانسـه،  دولـت  سـپس  رسـاند. 
کارکـرد  وچگونگـی  داگروتیـپ  فنـی  جزئیـات  تـا  خواسـت 
ترتیـب بدیـن  و  دهـد  شـرح  عمـوم  بـرای  را  فرآینـد   ایـن 
ایـن نخسـتین رونمایـی عکاسـی بـرای عمـوم مـردم بـود و دولـت 
»عکاسـی«  یعنـی  جدیـد  اختـراع  روز،  آن  در  فرانسـه،  وقـت 
نمـود. اعـام  جهـان  تمـام  بـه  رایـگان  هدیـه ای  عنـوان  بـه   را 
بـه واقـع عکاسـی، هنـر نامحـدودی اسـت که عـکاس هـر آنچه را 
بخواهـد  مـی توانـد بـه سـبک و روش ویژه خـود به بیننـده نمایش 
دهـد. امـا بـه صـورت کلی، شـاخه هـای مجزایـی بـرای آن تعریف 
کـرده انـد تـا هر شـخص با توجه بـه سـلیقه، عاقه منـدی و هدف 
خـود، در یـک یـا چند دسـته از ایـن هنر، فعالیـت نماید کـه از جمله 
مـی تـوان به عکاسـی طبیعت، خبـری، حیات وحش،  نجوم، اجسـام 
 بی جان، معماری، ورزشـی، پرتره، شـب، صنعتی و ماکرو اشـاره کرد.
در ایـن مقـال روی سـخن بـا عکاسـان خبـری و همـکاران روابـط 
بـه  نسـبت  خبـری  عکس هـای  گرفتـن  بـا  کـه  اسـت  عمومـی 
ثبـت و انتقـال پبـام خبـری بـا هـدف خبـر رسـانی و آگاه سـازی 
مخاطبیـن مـی پردازنـد. عکاسـان خبری، همـان نویسـندگان مقاله 
و مخبـران خبـر بـه وسـیله تصویـر یـا همـان عکـس هسـتند و در 
بـرای قصه گویـی  یـک کام عکاسـی خبـری هنـری اسـت کـه 
کنـد. مسـتند  را  زندگـی  تـا  می شـود  گرفتـه  کار  بـه   عکاسـانه 
روابـط  همـکاران  و  خبـری  عکاسـان  تمـام  بـر  روز  ایـن 
خـود،  فرسـای  طاقـت  زحمـات  و  تـاش  بـا  کـه  عمومـی 
بـاد. خجسـته  و  مبـارک   کننـد.  مـی  ثبـت  را  زمـان   وقایـع 
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وزیـر جهاد کشـاورزی در آسـتانه گرامی داشـت هفتـه دولت در برنامـه "نگاه یک" 
شـبکه اول سـیما گفـت: افزایش بهـره وری و ایجـاد زنجیـره ارزش از راهبردهای 

اساسـی توسـعه بخش کشاورزی کشـور است. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـود حجتـی افـزود: طرح هـای بخـش 
کشـاورزی در راسـتای رونـق تولیـد با اتـکا به بهره وری هرچه بیشـتر در اسـتفاده 

از ظرفیت هـای منابـع آب و خـاک و ظرفیت هـای موجـود اجـرا می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: پـس از خودکفایی کشـور در تولیـد گندم، 
افزایـش تولیـد دانه هـای روغنـی بـا هدف کاهـش وابسـتگی در روغـن و کنجاله 
مـورد توجـه وزارت جهاد کشـاورزی قـرار دارد و با توجه به آب بر و تابسـتانه بودن 
عمـده گیاهـان روغنـی، طرح توسـعه کشـت کلـزا که محصولـی پاییزه اسـت و با 

اسـتفاده از آب بـاران امـکان تولیـد دارد در تنـاوب با کشـت گندم از سـوی وزارت 
جهاد کشاورزی پیگیری می شود. 

وی تصریـح کـرد: بـا خودکفایـی در گنـدم از طریـق افزایـش بهره وری، بخشـی 
از ایـن اراضـی بـه کشـت کلـزا اختصـاص می یابـد کـه هـم در افزایـش تولیـد 

دانه هـای روغنـی و هـم تقویـت و حاصلخیـزی خـاک موثـر اسـت. 
حجتـی بـا اشـاره بـه این که توسـعه کشـت چغندرقنـد پاییـزه از دیگـر طرح های 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای افزایـش خوداتکایـی در تولیـد شـکر اسـت، اظهار 
کـرد: بر اسـاس آمـار، میزان اشـتغال بخـش کشـاورزی از 18 درصد در سـال 90 
بـه 18.5 درصـد در سـال 95 افزایـش یافتـه اسـت و اجـرای طرح هـای جدیـد از 

جمله توسعه گلخانه ها در اشتغال بخش کشاورزی موثر بوده است. 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه کشـت سـبزی و صیفـی در گلخانه هـا در 
مقایسـه بـا فضـای بـاز موجب 90 درصـد در مصـرف آب صرفه جویی می شـود و 
احـداث هـر هکتـار گلخانـه حداقل 10 شـغل ایجـاد می کنـد، تاکید کرد: در سـال 
92 حـدود 8 هـزار هکتـار گلخانه داشـتیم کـه این میـزان در حال حاضـر به بیش 
از 15 هـزار هکتـار افزایـش یافتـه اسـت و سـال گذشـته، ۳ هـزار هکتـار گلخانه 
احـداث شـده و برای سـال جـاری ایجاد 5500 هکتـار گلخانه پیش بینی شـده که 
بـا احـداث ایـن میـزان، وسـعت گلخانه های کشـور تـا پایان امسـال بـه 20 هزار 

هکتار می رسد. 
وزیـر جهـاد کشـاورزی بیـان کـرد: طرح هـای افزایش تولیـد محصوالت اساسـی 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـا از سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی پیگیـری می شـود، در 
سـال 96، در شـکر بـه مـرز خودکفایـی رسـیدیم و در پنبه هـم افزایـش تولید ۳0 
تـا 40 درصـدی حاصل شـده اسـت و در دانه هـای روغنی نیز ضریـب خوداتکایی 
از 6 درصـد در سـال 92 بـه 16 درصـد افزایـش یافته اسـت و امیدواریـم با اجرای 
برنامـه ای 10 سـاله و تحـول در تکنولوژی هـا و بذر، ضریـب خوداتکایی در روغن 

بـه ۷0 درصد افزایـش یابد. 
وی یـادآور شـد: امسـال نیز کشـور در تولیـد گندم خودکفاسـت و در سـال جاری، 
هـر کیلوگـرم گنـدم بـه قیمـت 1۷00 تومـان توسـط دولـت بـه صـورت تضمینی 
خریـداری می شـود کـه از نظـر مـا خودکفایی در گنـدم محقق شـده و خرید گندم 

از کشـاورزان ادامه دارد. 
حجتـی اذعـان کـرد: زنجیـره تولیـد از تامین نهـاده تا سـفره باید یکپارچه باشـد و 
توانمندسـازی تعاونی هـا بـرای ایجـاد و تقویـت زنجیره های تولید ضروری اسـت.

وی تصریـح کـرد: در پنـج سـال اخیـر، یـک میلیـون هکتـار سیسـتم های نویـن 
آبیـاری در کشـور اجـرا شـده اسـت کـه طـی ایـن مـدت، راندمـان آبیـاری از ۳۷ 
درصـد بـه حـدود 44 درصـد رسـیده و بهـره وری در آب در مزرعه سـاالنه به طور 

متوسـط 5 درصـد افزایـش یافته اسـت.

حجتی وزیر جهاد کشاورزی:
افزایش بهره وری و ایجاد زنجیره ارزش، 

از راهبردهای توسعه بخش 
کشاورزی ایران است

در برنامه “نگاه یک” شبکه اول سیما
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محمـود حجتـی وزیـر جهاد کشـاورزی همراه بـا محمـود فتاح الجنان مشـاور 
امـور  در  وزیـر  معـاون  اسـتان ها، مرتضـی رضایـی  امـور  وزیـر و مدیـرکل 
تولیـدات دامـی، عبـاس زارع مشـاور وزیـر و مجـری طـرح سـامانه های نوین 
آبیـاری تحـت فشـار و علـی محققـی رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع 

رسـانی ایـن وزارتخانـه در اسـتان فـارس حضـور داشـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، وزیـر جهـاد کشـاورزی و هیئت همـراه در 
بـدو ورود در فـرودگاه بیـن المللی شـهید دسـتغیب شـیراز بـا اسـتقبال عنایت 
الـه رحیمی اسـتاندار فـارس و معاونیـن اسـتاندار، محمدمهـدی قاسـمی رئیس 
المسـلمین  و  االسـام  حجـت  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
قائمی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه، معاونیـن این سـازمان و تعدادی از 

مدیـران سـتادی و مدیـران کل ادارات وابسـته قـرار گرفتنـد.
ایـن هیئـت ابتـدای صبح روز پنج شـنبه مورخ 24 مـرداد ماه تا غـروب آن روز 
از چنـد پـروژه گلخانـه ای، دامـی و مزرعه در پنج شهرسـتان بازدیـد کردند که 

ماحصـل آن ها از نظرتـان می گذرد.

مرودشت
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، وزیر جهـاد کشـاورزی و هیئت همـراه ابتدا 

مجتمـع کشـتارگاه صنعتی طیور سـالیذ مـرغ را بازدیـد کردند.
ایـن مجتمـع کشـتارگاه صنعتـی طیور سـالیذ مـرغ بـا دارا بودن 18 کشـتارگاه 
رتبـه دوم کشـوری را بـه خـود اختصـاص داده و بـا مسـاحت کل 115 هـزار 
متـر مربـع، ظرفیـت 6 هـزار قطعـه در سـاعت و مجهـز بـه پیشـرفته تریـن 

ماشـین آالت روز جهـان فعالیـت می کنـد.

کشتارگاه سالیذ رتبه برتر کشوری دارد
وزیـر جهـاد کشـاورزی در بازدیـد از “مجتمـع کشـتارگاه صنعتـی طیور سـالیذ 
مـرغ” واقـع در شهرسـتان مرودشـت، گفـت: این کشـتارگاه از کشـتارگاه های 
درجـه اول کشـور اسـت که ویژگـی خاص این کشـتارگاه دنبال کـردن زنجیره 
تولیـد اسـت بـه گونـه ای کـه از تولید مرغ مـادر، جوجـه یک روزه، بسـته بندی 
و توزیـع در آن قـرار دارد. وی بـا اشـاره به اینکه کشـاورزی و تولیـد قراردادی 
در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت، افـزود: مجتمع سـالیذ بـا “ ۳00 
مزرعـه پـرورش مـرغ” قرارداد داشـته کـه از ویژگی هـای مثبت ایـن مجموعه 
اسـت. ایـن مقام مسـئول بسـته بندی و شـبکه توزیـع مویرگی و بـه تعبیر خود 
مجموعـه تولیـد مرغ با مشـخصات فنـی و اسـتانداردهای باال و آمـاده مصرف 

را از دیگـر اقدامـات شایسـته این مجموعه دانسـت.
حجتـی تصریـح کـرد: در ایـن واحـد محصـوالت بـر اسـاس سـلیقه خانوارهـا 
بسـته بندی شـده و بـا توجـه بـه ایـن شـبکه در بـازار هـم توزیـع بـه صـورت 
ترتیـب  بدیـن  می شـود  انجـام  واسـطه ها  از  تعـدادی  حـذف  بـا  و  مسـتقیم 

می کنـد. پیـدا  کاهـش  قیمت هـا 

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی: 
افزایش بهره وری حاصل نگاه دانش محور است

شـورای  مجلـس  در  پاسـارگاد  و  ارسـنجان  مرودشـت،  مـردم  نماینـده 
اسـامی گفت: به برکـت نظام جمهوری اسـامی، تاش کشـاورزان، مدیریت 
شایسـته و دانـش محـوری کـه امـروز در بخـش کشـاورزی کشـور مـا حاکم 

اسـت، شـاهد افزایـش "تولیـد مـازاد برمصـرف" هسـتیم. 

فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدمهـدی برومنـدی همزمـان بـا سـفر وزیـر به اسـتان فـارس، افـزود: در 
سـنوات گذشـته کشـور مـا در اغلب محصـوالت کشـاورزی و دامی وابسـته به 

خـارج بـود و امـروز در همـه محصـوالت تولیـد مـازاد بـر مصـرف داریـم. 
وی بـا بیـان اینکـه همـه کشـورهای توسـعه یافتـه دنیـا، توسـعه را از تولیـد 
مـازاد برمصـرف در کشـاورزی آغـاز کردنـد، افزود: امـروز در کشـور جمهوری 
اسـامی ایران حـدود 1۳0 میلیـون تـن محصـوالت کشـاورزی معـادل 80 
میلیـارد دالر تولیـد می شـود کـه بسـیار قابـل قبـول، پـر افتخـار و حاصـل 

مدیریـت خـوب وزیـر جهـاد کشـاورزی اسـت. 

برومنـدی بـا اشـاره کشـت بی رویـه گوجـه فرنگـی در اسـتان فـارس و بـه 
خصـوص حـوزه انتخابیـه خـود، گفـت: اقـدام وزیـر جهـاد کشـاورزی، وزیـر 
صمـت و سـازمان تعـاون روسـتایی کشـور در زمینـه خریـد حمایتـی گوجـه 

فرنگـی بـا هـدف کمـک بـه کشـاورزان قابـل تقدیـر اسـت. 
نماینده مردم مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلس شورای اسامی تاکید 
کـرد: اقـدام دولـت در حمایـت از کشـت های گلخانه ای و روش هـای نوین در 
افزایـش بهـره وری آب قابـل تقدیـر اسـت و امیدواریـم بـا توجـه بـه شـرایط 

اقتصـادی کشـور شـاهد حمایت بیشـتر کشـاورزان در ایـن زمینه هم باشـیم.

پاسارگاد
در ادامـه سـفر حجتـی بـا هدف بررسـی توسـعه کشـت در محیط هـای کنترل 
شـده از "گلخانـه سـبزی و صیفـی" بـا مسـاحت 1۳.۳ هکتار واقع در روسـتای 
رحمـت آبـاد کمین از توابع شهرسـتان پاسـارگاد متعلق به "عبداله بیدشـهری" 
بازدیـد کـرد که گلخانـه مذکور با اعتبـار ۳0 میلیارد تومان و اشـتغال زایی 1۳0 

نفـر فعالیـت می کند.

سرچهان
پـس از آن وزیـر در مزرعـه "سـبزی و صیفـی" متعلـق بـه علـی معتضدیـان 
واقـع در روسـتای گـود حسـن از توابـع شهرسـتان سـرچهان حضور پیـدا کرد. 
ایـن مزرعـه دارای اسـتخر ذخیـره آب اسـت و بـا اعتبـارات دولتـی مجهـز به 

روش هـای نویـن آبیاری شـده اسـت.

سفر یک روزه وزیر به استان فارس
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بوانات
وزیـر جهـاد کشـاورزی در ادامه سـفر یـک روزه خود کلنـگ "مجتمع گلخانه سـازان 
نگیـن صادرات ایسـاتیس" واقع در شهرسـتان بوانـات را به زمین زد، پیش بینی شـده 
ایـن مجتمـع گلخانـه ای بـا مسـاحت 5 هکتـار گلخانـه و بـا تسـهیات مصوب 12 

میلیـارد تومـان و اشـتغال زایی 1۳0 نفـر فعالیت کند.

اقلید
از دیگـر مراسـم کلنگ زنـی کـه بـه دسـت وزیـر انجـام شـد، مربـوط بـه "کارخانـه 
کشـت و صنعـت صبـح امیـد زاگرس" واقـع در "بخش خنجشـت از توابع شهرسـتان 
اقلیـد" بـود کـه ایـن کارخانه بـا هـدف فعالیت در زمینـه تولیـد خـوراک دام، طیور و 
آبزیـان بـا ظرفیـت 45 هزار تـن در زمینی به مسـاحت 15 هزار مترمربع، تسـهیات 

120 میلیـارد ریالـی بانـک کشـاورزی و اشـتغال زایی 20نفر تاسـیس خواهد شـد. 
 بازدیـد از طـرح مرتعـداری چمـن آب باریـک واقـع در شهرسـتان اقلیـد از دیگـر 
برنامه هـای وزیـر بـود، ایـن طـرح در زمینـی بـه مسـاحت 2 هـزار و ۳۳1 هکتـار 
اجـرا شـده و از محـل اشـتغال پایدار روسـتایی مبلـغ 5 میلیـارد و 600 میلیـون ریال 
تسـهیات بـه منظـور راه اندازی طـرح تخصیص داده شـد، نکته حائـز اهمیت احداث 

"اولیـن و بزرگتریـن مزرعـه شـیرین بیـان کشـور" در ایـن طرح اسـت. 
گشـایش "مزرعـه مـرغ تخـم گـذار زرینـه اقلیـد )سـفیدبال( "از دیگر دسـتاوردهای 
سـفر حجتـی بـه اسـتان فـارس بـود، ایـن واحد بـا فعالیـت در زمینـه پـرورش مرغ 
تخمگـذار بـا تـوان تولیـد سـاالنه 4 هـزار و 250 تـن تخم مـرغ خوراکـی در زمینی 
بـه مسـاحت ۳0 هـزار مترمربع و با سـرمایه گـذاری 240 میلیارد ریال در شهرسـتان 
اقلیـد واقـع شـده و برای 85 نفر به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغال زایی دارد.

مزرعه شیرین بیان اقلید ابتکاری نو در کشور است 
وزیـر جهـاد کشـاورزی در بازدیـد از بزرگتریـن مزرعـه شـیرین بیان کشـور گفت: 
ایـن طـرح از نظر نوع کاشـت و هـم از نظر نظام کشـت که با همکاری مسـئولین 
و مـردم عشـایر منطقه به سـرانجام رسـیده در سـطح کشـور فعالیتی نـو، ابتکاری 

و قابل تقدیر اسـت.
حجتـی افـزود: مراتعـی کـه قبـًا اسـتفاده چندانی از آن نمی شـد در یـک حرکت 
ابتـکاری بـه مزرعـه شـیرین بیان که کاشـتی بسـیار کم آب بر اسـت تبدیل شـده 

و ایـن جـای تقدیر دارد. 
بـه گفتـه وی ایـن کشـت بـرای اولین بـار در کشـور انجام شـده و امـروز نزدیک 
بـه 100 هکتـار از ایـن مزرعـه 200 هکتاری زیر کشـت شـیرین بیان رفته اسـت.

حجتـی بـا اشـاره به سـازگاری و خاسـتگاه منطقـه با این نـوع کشـت و همچنین 
ارزش فوق العـاده زیـادی کـه ریشـه شـیرین بیـان دارد، اظهـار کرد: تولید شـیرین 

بیـان در تامیـن نیـاز صنعـت داخل نقـش مهمی دارد.
 وزیـر جهاد کشـاورزی کاشـت شـیرین بیـان را در کنـار فعالیت دامداری عشـایر، 

یـک درآمـد تکمیلی بـرای آن ها برشـمرد.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسالمی: 
سکان کشاورزی کشور در دست فردی آگاه

به جنس خاک است 
نماینـده مـردم شهرسـتان اقلیـد در مجلس شـورای اسـامی گفت: علی رغم همه 
مشـکات حاکـم بـر کشـور یک نفر سـکان کشـاورزی کشـور را به دسـت گرفته 

کـه جنس خـاک را بـه خوبی می شناسـد. 
بـه گـزارش خبرنگار روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید 
حسـین افضلـی در سـفر وزیر بـه شهرسـتان اقلید با اشـاره به شـرایط تحریم های 
ظالمانـه حاکـم بـر کشـور، کشـاورزی را مهمتریـن و سـهل الوصول تریـن ابـزار 

مقابلـه بـا دشـمنان در جهت حفظ اسـتقال کشـور دانسـت. 

بـه گفتـه وی کل اقتصـاد شهرسـتان اقلیـد وابسـته به کشـاورزی اسـت از این رو 
هـر گونـه نوسـان در کشـاورزی بررفاه مـردم و مهمتریـن ابزار مقاومـت ملی تاثیر 

خواهد گذاشـت. 
افضلـی از تاش هـای مجدانـه وزیـر جهـاد کشـاورزی در هیئـت دولـت بـا هدف 
رفـع بـه موقـع مشـکات کشـاورزان از جملـه کـود مـورد نیـاز کشـاورزان، تغییر 

قیمت هـا و قیمت گـذاری محصـوالت تشـکر کـرد. 
نماینـده مـردم اقلیـد در مجلـس شـورای اسـامی با اشـاره بـه اینکه خشکسـالی 
مشـکات عدیـده ای را بـرای کشـاورزان ایـن شهرسـتان ایجـاد کـرده، افـزود: 
انصـاف نیسـت مشـکات عدیـده دیگری کـه عامل دسـت خودمان اسـت گلوی 

کشـاورزان را فشـار دهـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه حل مشـکل کنتور حجمی و یـا قطعی برق در حـوزه جهاد 
کشـاورزی نیسـت، گفـت: مـا پنج هـزار حلقه چاه داریـم که دو هزار حلقـه چاه آن 

برقـی بوده و سـه هـزار کنتور دیگر دیزلی اسـت. 
افضلی تصریح کرد: سـهم سـوخت کشـاورزان کم شـده و این در حالی اسـت که 
سـوخت در بـازار بـا قیمـت گزاف بـه فروش می رسـد و زمینـه رانت و خـاف نیز 

ایجـاد شـده اسـت از این رو خواسـتار عنایت ویـژه در این زمینه هسـتم. 
نماینـده مـردم اقلیـد در مجلـس شـورای اسـامی با اشـاره بـه اینکـه سـاماندهی 
کانال هـا و پوشـش انهـار یـک مسـئله حیاتـی اسـت، افـزود: حـدود 800 کیلومتر 
کانـال داریـم که در دو سـه سـال اخیر توجه بسـیار خوبـی در سـاماندهی کانال ها 

شـده امـا فاصلـه ما تـا نیـاز واقعـی خیلی زیاد اسـت. 
سـاماندهی نظـام صنفی کارگـران بخش کشـاورزی و منابع طبیعـی، تعیین قیمت 
تضمینـی کاالهـای اسـتراتژیک و قیمـت قابـل قبـول و منصفانـه بـرای سـایر 

کاالهـای کشـاورزان از دیگـر درخواسـت های ایـن نماینـده مـردم بـود. 
افضلـی بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه صـادرات، تاکیـد کـرد: 
برنامه ریـزی در خصـوص صـادرات محصوالت مـازاد به عنوان دغدغه کشـاورزان 

گیرد. صـورت 

آباده
در ادامـه سـفر وزیـر مزرعـه پـرورش شـترمرغ "غامرضـا مسـعودی" واقـع در 
شهرسـتان آبـاده مـورد بازدیـد قـرار گرفـت، ایـن مزرعـه در زمینـی بـه مسـاحت 
۳0 هـزار مترمربـع بـا سـرمایه گـذاری 80 میلیـارد ریـال و بـا تسـهیات اولیه دو 
میلیـارد و 600 ریالـی بانـک کشـاورزی راه انـدازی شـده کـه تـوان تولید سـالیانه 
60 تـن پرنـده زنـده داشـته و بـرای 12 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

دارد. اشـتغال زایی 
در پایـان سـفر، حجتـی از بزرگترین اسـتخر ذخیره کشـاورزی اسـتان فـارس واقع 
در شهرسـتان آبـاده، متعلـق بـه "ابوالفضـل کانتـری" و مزرعـه وی بازدیـد کـرد 
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کـه بـرای راه انـدازی آن 12 میلیـارد تومـان تسـهیات از صنـدوق توسـعه ملـی 
تخصیـص داده شـد و همچنیـن کلنـگ احـداث گلخانـه ای بـه مسـاحت 2.4 در 

اراضـی زراعـی مذکـور توسـط وزیر بـه زمین نشسـت.

استخر ذخیره آب شهرستان آباده باید الگو باشد
وزیر جهاد کشـاورزی در بازدید از “بزرگترین اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی اسـتان 
فـارس” بـا حجمی بالـغ بـر یـک میلیـون متـر مکعـب واقـع در شهرسـتان آبـاده 

بازدیـد کرد.
حجتـی در حاشـیه ایـن بازدیدگفـت: در ایـن مزرعـه کار خـوب و فنـی در ارتبـاط 
مهـارآب، تامیـن آب و اسـتفاده از سیسـتم های نویـن آبیـاری صـورت گرفتـه کـه 

بایـد الگوی کشـوری باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه صاحب ایـن مزرعه بخش عمـده ای خود را صـادر می کند 
و بیـش از ۳00 نفـر در ایـن مزرعه مشـغول به کار هسـتند، افزود: سـرمایه گذاران، 
کارآفرینـان و کشـاورزانی کـه امـروز بـه کشـت و صنعـت، بـه صـورت بهـره ور 

پرداختنـد باعـث افتخار ما هسـتند.

وزیر جهاد کشاورزی:
فارس رتبه برتر تولیدات کشاورزی را دارد

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: اسـتان فـارس یـک اسـتان کشـاورزی اسـت و در 
خیلـی از محصـوالت تولیـدی کشـور رتبـه اول تـا چهـارم را دارد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمود حجتی در سـفر بـه این اسـتان، ضمن 
پیگیـری  مسـائل مرتبـط با توسـعه و بهره بـرداری گلخانه هـا بیان کـرد: گلخانه به 

مشـکل آب و اشـتغال بـه عنـوان دو چالش اصلی کشـور پاسـخ مثبـت می دهد.
بـه گفتـه وی در هـر هکتـار گلخانـه ده نفـر بـه صورت مسـتقیم مشـغول بـه کار 
شـده و عـاوه بـر آن اشـتغال زایی غیرمسـتقیم در صنایع بسـته بنـدی، پردازش و 
صـادرات را ایجـاد و رونـق می دهد و همچنیـن افزایش قابل توجهـی در بهره وری 

آب دارد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی افزود: بنـا داریـم آرام آرام سـبزی و صیفـی را از عرصه ها 
خـارج کنیـم و بـه داخـل گلخانه هـا ببریـم چـرا کـه گلخانـه ارزش افـزوده تولید 

ثـروت برای کشـور دارد.
حجتـی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس در سـال جـاری توسـعه 650 هکتاری 
گلخانـه در دسـتور کار دارد، تصریـح کـرد: بـا این سـرعت و شـتابی که اسـتاندار، 
مسـئولین اسـتانداری، فرمانداری هـا و ادارات جهـاد کشـاورزی در سـطح اسـتان 

پیگـر هسـتند، امیدواریـم روند توسـعه گلخانه پیشـرفت بیشـتری داشـته باشـد.
وی بـه اقبـال کارآفرینـان، سـرمایه گذاران بـزرگ، نماینـدگان مـردم در مجلـس 
شـورای اسامی نسـبت به توسـعه کشـت گلخانه ای اشـاره داشـت و افزود: بانک 

کشـاورزی و سـایر بانک هـا همـکاری دارنـد و دولـت نیـز پشـتیبانی می کنـد.

خرید توافقی گوجه فرنگی در دستور کار قرار دارد
وزیـر جهـاد کشـاورزی از دیگـر اقدامـات خود در سـفر به اسـتان فارس، بررسـی 
مشـکات کشـت بی رویه سـبزی وصیفی برشـمرد و افزود: متاسـفانه در بعضی از 
مناطـق کشـور علی رغم هشـدار مسـئولین محلـی، تعـدادی از بهره بـرداران اقدام 

بـه کشـت بی رویـه آن هـم در بیـرون از گلخانـه کردند.
حجتـی بـا بیـان اینکـه ما به دنبـال خیر و صـاح کشـاورزان هسـتیم، تاکید کرد: 
هـدف مـا ایـن اسـت که کشـاورزان محصـول تولیـدی خود را بـا کمتریـن هزینه 
تولیـد و بـا قیمـت عادالنـه عرضـه کننـد از ایـن رو ازکشـاورزان عزیـز خواهـش 
می کنـم بـه توصیـه مسـئولین در ارتبـاط بـا رعایـت الگوی کشـت و سـقف برش 

منطقـه ای سـبزی و صیفـی توجـه کنند.
بـه گفتـه وی تولیـد بیـش از حـد تازه خـوری و یـا فـرآوری، پس زدگـی در بـازار 

ایجـاد می کنـد و متاسـفانه افـت قیمـت را بـه دنبـال دارد.
ایـن مقام مسـئول بیـان کرد: در حـال حاضر به منظـور پشـتیبانی از تولید کننده با 
همـکاری سـازمان تعاون روسـتایی و اتحادیه تعاون روسـتایی خریـد توافقی گوجه 
فرنگـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در نهایـت قیمـت از یـک حداقلـی پایین تـر 
نیایـد تـا گوجـه کاران عزیـز کمتر آسـیب ببیننـد و امیدواریـم در سـال های آینده 

بـه حـرف ما گـوش کنند.
حجتـی افـزود: طرحی بـا همکاری سـازمان تعاون روسـتایی و اتحادیه هـای تولید 
کننـدگان در دسـتور کار داریـم کـه در مناطـق گوجه خیز توسـط خـود تعاونی ها و 
بـا پشـتیبانی های دولـت، کارخانه هـای رب گوجـه ایجاد شـود و مازاد تـازه خوری 
گوجه فرنگـی مسـتقیما توسـط خـود تولیـد کننـدگان در واحـد خودشـان تبدیل به 

رب شـود کـه مانـدگاری و ارزش افـزوده پیدا کند.
وزیـر جهـاد کشـاورزی روز پنج شـنبه 24 مردادماه همـراه با محمود فتـاح الجنان 
مشـاور وزیـر و مدیـرکل امـور اسـتان ها، مرتضـی رضائـی معـاون وزیـر در امـور 
تولیـدات دامـی، عبـاس زارع مشـاور وزیـر و مجـری طـرح سـامانه های نویـن 
آبیـاری تحـت فشـار و علـی محققی رئیـس مرکز روابـط عمومی و اطاع رسـانی 
ایـن وزارتخانـه از مجتمع هـای گلخانـه ای و کشـاورزی، مـزارع و باغ های اسـتان 

فـارس بازدیـد کرد.
وزیـر در سـفر خـود کلنـگ احـداث دو گلخانـه و یک مجتمـع تولید خـوراک دام، 
طیـور و آبزیـان را بـه زمیـن زد و بـا حضور حجتـی مزرعه مـرغ تخم گـذار زرینه 

واقـع در شهرسـتان اقلید گشـایش یافت.
در سـفر اسـتانی وزیـر، نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـامی در شـهرهای 
مختلـف، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و جمعـی از مسـئولین 

اسـتانی، شهرسـتانی و محلـی نیـز حضور داشـتند.
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اسـتاندار فـارس گفـت: مجموعـه شـیر پـگاه فـارس 
مجموعـه سـرپا، به روز و اسـتانداردی اسـت کـه مواد 
اولیـه را از جامعـه روسـتایی تامیـن می کنـد و ایجـاد 

اشتغال روستایی در زمینه دامداری را دارد. 
اهلل  عنایـت  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
رحیمـی در بازدیـد از مجموعـه شـیر پـگاه فـارس بـا 
اشـاره بـه اینکـه روزانه بیـش از 400 تن شـیر در این 
مجموعـه خریـداری می شـود، افـزود: زمینـه صنعتـی 
فـرآوری 85 محصول در دسـتور کار کارخانه اسـت که 
از جملـه انـواع لبنیات، شـیر و ماسـت را تولیـد می کند 
و بـازار خوبـی را در داخـل و خـارج از کشـور داشـته و 

ارزآوری مناسـبی را بـرای کشـور دارد.
رحیمی تصریـح کـرد: در ایـن کارخانـه بیـش از ۳50 
نفـر اشـتغال صنعتـی ایجـاد شـده و در زمینـه خـرده 
فروشـی، توزیع و عرضه اشـتغال مناسـبی را در سـطح 

بـازار ایجـاد کرده اسـت.

اسـتاندار فـارس بیان کـرد: محصوالت پـگاه به عنوان 
یـک برند شـناخته شـده مـورد اطمینـان بـازار مصرف 
قالـب  در  مجموعـه  کارکنـان  تـاش  بـا  کـه  اسـت 
استانداردسـازی محصـوالت، ترقـی، تعالـی و توسـعه 

مناسـبی را در آینـده پیـش رو خواهنـد داشـت.
رحیمی بـا اشـاره به تشـکیل کارگروه رفـع موانع تولید 
در ایـن کارخانـه، افـزود: انتظـارات و درخواسـت های 
مجموعه شـیر پگاه فارس، از جمله سـرمایه در گردش 

بررسـی شـد و بانک هـا اعـام آمادگـی کردنـد کـه از 
محـل بنـد الـف تبصره 18 مبلـغ مورد نظـر را پرداخت 
نماینـد. وی اظهـار کرد: از دیگر درخواسـت ها، توسـعه 
کارخانـه مدنظـر بـود که پـس از ارائه طـرح و دالیل و 
طراحـی الزم برای اجرای توسـعه کارخانـه حتما زمین 

را در اختیـار آنها قـرار خواهیم داد.
اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد: پـگاه خـوش درخشـید و 
در ذهـن مـردم یـک نام آشـنا و قابل اطمینان هسـت.

استاندار فارس:

ایجاد اشتغال روستایی با فعالیت پگاه فارس
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بازدید استاندار فارس
از مرکز ذخیره ژنی توران تیهو 

شهرستان خرامه
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، اسـتاندار فـارس، معـاون هماهنگـی امور 
اقتصـادی اسـتانداری، رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی و رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از مرکـز ذخیـره ژنـی تـوران تیهـو 

شهرسـتان خرامـه بازدیـد کردنـد.
مرکـز ذخیـره ژنـی تـوران تیهـو شهرسـتان خرامـه به مسـاحت قریـب 16.5 
هکتـار مشـتمل بـر 5 واحـد تولیـدی شـامل واحـد نمونـه پـرورش پولـت 
تخم گـدار، واحـد پرورش بز شـیری سـانن و آلپایـن، واحد پـرورش بز تاقی، 
واحـد پـرورش شـتر شـیری و واحد بسـته بنـدی و فرآوری شـیر بز و شـتر و 
دارای ۳0 نفـر شـتر مولـد، 20 حاشـیه و 1 نفـر شـتر نر و 550 راس بـز آلپاین 

و سـانن است.
 کل سـرمایه تاکنـون بالـغ بـر 20 میلیـارد تومـان هزینـه شـده و بـرآورد 26 
میلیـارد تومـان کل سـرمایه گـذاری پیـش بینـی شـده و از بانک کشـاورزی، 
پایـدار روسـتایی مبلـغ 2.۳60 میلیـارد تومـان  اعتبـارات اشـتغال  از محـل 

تسـهیات دریافـت کـرده اسـت. 

بـا حضـور رحیمی اسـتاندار فـارس، اسـماعیلی نماینده 
مـردم شهرسـتان هـای خرامـه، کـوار و سروسـتان در 
مجلـس شـورای اسـامی، رحمانـی معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری، تاجگردون رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی و قاسـمی رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کلنگ اولین روسـتای 

گلخانـه ای شهرسـتان خرامـه بـه زمیـن خورد.
روسـتای  اولیـن  امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
گلخانه ای در روسـتای مهرآباد شـاه حسـینی در حومه 
شهرسـتان خرامـه در سـطح 1۷ هکتـار و متعلق به 85 
نفـر، بـا اشـتغال پیـش بینـی شـده 1۷0 نفـر بـه رمین 

شد.  زده 
تسـهیات مـورد نیـاز اجـرای کامـل آن ۳4 میلیـارد 

تومـان اسـت.
همتـی، مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: 
در صـورت تامیـن اعتبـار مورد نیـاز، تا 22 بهمن سـال 

جـاری 50 درصـد این طـرح آماده خواهد شـد.

با حضور استاندار فارس؛

کلنگ اولین روستای گلخانه ای شهرستان خرامه به زمین خورد
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شـرکت صنایـع غذایـی گل پونـه بـه عنـوان اولیـن کارخانه کشـت، تولید 
و فـرآوری انـواع سـبزیجات آمـاده طبخ بـا حضور اسـتاندار فـارس، رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

شـیراز و هیئـت همـراه در شـهرک صنعتی بزرگ شـیراز افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
اسـتاندار فـارس در مراسـم افتتـاح کارخانـه گل پونه، با اشـاره بـه منویات 
مقـام معظـم رهبـری در ارتبـاط بـا رونـق تولیـد گفـت: توجه به مسـائل و 
مشـکات واحد هـای تولیدی و تشـویق بـه ادامـه فعالیت آن هـا با جدیت 

در دسـتور کار قرارگرفته اسـت.
عنایـت اهلل رحیمی بـا اشـاره بـه اشـتغال زایـی 1۳0 نفـری ایـن کارخانـه، 
افـزود: ایـن کارخانه با سـرمایه گـذاری حـدود 9 میلیارد تومـان راه اندازی 
شـده کـه نیمـی از تسـهیات مذکـور بـا اسـتفاده از صنـدوق توسـعه ملی 

ست.  ا
وی بـا بیـان اینکـه ایـن کارخانـه تکمیل کننـده زنجیره تولیـد محصوالت 
کشـاورزی بـه ویـژه سـبزیجات بـوده، تاکیـد کـرد: چنیـن واحد هایـی که 

تولیـد را بـه سـمت بهینـه شـدن پیـش بـرده و سـود آوری و بـازار فروش 
داخلـی و خارجـی دارنـد بایـد مـورد حمایت قـرار گیرند.

بررسـی  و  تولیـدی  واحد هـای  از  بازدیـد  اهمیـت  بـه  اشـاره  رحیمی بـا 
مشـکات و مسـائل آن هـا، اظهـار کـرد: در کارگروه هـای "تسـهیل ورفع 
موانـع تولیـد" مشـکات صنعتگـران بررسـی می شـود تـا شـاهد حرکـت 
مثبـت در راسـتای رونـق تولیـد باشـیم. اسـتاندار فـارس گفـت: تـاش 
می شـود تـا کارخانه هـا و واحد هـای تولیـدی فعـال به ظرفیت اسـمی خود 

رسـیده و واحد هـای نیمـه تعطیـل نیـز بـه چرخـه تولیـد بازگردنـد.
رحیمـی در ارتبـاط بـا واحد هـای تولیـدی تعطیـل یا تملک شـده از سـوی 
اختیـار  در  مجـددا  واحد هـا  ایـن  می کنیـم  تـاش  گفـت:  نیـز  بانک هـا 

سـرمایه گـذاران قـرار گیرند.
اسـتاندار فـارس یادآورشـد: توجـه بـه تشـویق سـرمایه گـذاران و ایجـاد 
تسـهیات در راسـتای ایجـاد واحد هـای تولیـدی جدیـد نیز در دسـتور کار 

قـرار دارد.

شرکت صنایع غذایی گل پونه شیراز افتتاح شد
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بازدید استاندار فارس از زنجیره تولید 
پارس گاورس شیراز

اسـتاندار فـارس و هیئـت همـراه از شـرکت زنجیـره تولیـد پـارس گاورس، 
سـردخانه دو مـداره، تولیـد، عمـل آوری و بسـته بندی انواع گوشـت ماکیان و 

گوشـت قرمـز در شهرسـتان شـیراز بازدیـد کردند.
روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،  گـزارش  بـه 
مدیـر ایـن جهـاد کشـاورزی در بازدیـد از واحـد تولیـدی مذکـور گفـت: ایـن 
واحـد تولیـدی دارای ماشـین آالت نویـن و تکنولـوژی پیشـرفته بـوده کـه 
بـا سـرمایه۳50 هـزار میلیـون ریالـی کـه تسـهیات پرداختـی آن 180 هزار 
میلیـون ریـال از صندوق توسـعه ملی سـال 96 می باشـد آغاز بـه کار کرده و 

اشـتغال زایی 25 نفـر را نیـز ایجـاد کـرده اسـت. 
 مجیـد اختـری افـزود: شـرکت شـیراز مـرغ بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن و 

معتبرتریـن تولیدکننـدگان گوشـت تـازه در اسـتان فـارس بـا هـدف تکمیـل 
زنجیـره تولیـد فعالیـت می کنـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه شـرکت مذکـور با سیاسـت توسـعه و ورود بـه عرصه 
رقابـت جهانـی و تکمیـل سـبد خانـواده اقدام بـه احـداث کارخانه فـرآوری و 
بسـته بنـدی گوشـت سـفید و قرمـز و تولیـد فرآورده هـای گوشـتی کـرده، 
افـزود: ایـن شـرکت اقدام بـه احداث سـردخانه نگهـداری دو مـداره زیر صفر 
و بـاالی صفـر بـا ظرفیـت 4000 تـن بـا نـام شـرکت زنجیـره تولیـد پـارس 

گاورس نمـوده اسـت.
عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، مجیـد اختـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
شـیراز و دیگر مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی از شـرکت زنجیره تولید پارس 
گاورس، سـردخانه دو مـداره، تولیـد، عمـل آوری و بسـته بندی انواع گوشـت 
ماکیـان، عمـل آوری و بسـته بنـدی انـواع گوشـت قرمـز در شـهرک صنعتی 

شـیراز بازدیـد کردند. 

نشست تخصصی ستاد آموزش زکات ویژه مروجین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مسئولین پهنه ها و مروجین؛ خط مقدم جهاد کشاورزی

نشسـت تخصصـی سـتاد آمـوزش زکات ویـژه 
مروجین سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در دفتـر مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگی ولی 
فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
رییـس اداره آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
این سـتاد با دسـتور معـاون نماینده ولـی فقیه در 
وزارت متبوع تشـکیل شـده اسـت که به بررسی 
و برنامـه ریزی در خصـوص آموزش و هماهنگی 
بیـن روحانیـون زکات کمیته امداد و کارشناسـان 

مسـئولین پهنه در اسـتان پرداخته شـد.
مهـدی  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
مروجیـن  و  پهنه هـا  مسـئولین  قاسـمی افزود: 
کشـاورزی بـه عنوان خـط مقدم خدمت رسـانی 

بـه  را  ارتبـاط  بهتریـن  کشـاورزی  بخـش  در 
صـورت چهـره بـه چهـره بـا بهـره بـرداران این 
بخـش دارنـد کـه بیشـترین تاثیـر و مقبولیـت را 

هسـتند. دارا  نیـز 
وی بیـان کـرد: با افزایش اطاعـات در خصوص 

خدمات رسـانی و احـکام زکات این کارشناسـان 
می تـوان قدم هـای بزرگـی در جـذب و هزینـه 
کـرد زکات در اسـتان برداشـت کـه ایـن مهـم 
فقـط بـا آموزش و نشسـت های مشـترک امکان 

پذیر اسـت.
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معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس بـا اشـاره بـه اخـذ مـدارک 
و وجـوه مربوطـه توسـط سـازمان نظـام مهندسـی و بانـک کشـاورزی، گفـت: به 

منظـور ایجـاد نهضـت گلخانـه حـذف مـوازی کاری الزامی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، یـداهلل رحمانـی در هشـتمین نشسـت سـتاد 
ویـژه توسـعه تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده، افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط 
اقلیمـی و وضعیـت بحرانی آب، با تاکید اسـتاندار اندیشـمند در صـدد ایجاد نهضت 

گلخانـه ای در اسـتان فـارس هسـتیم.
وی بـا اشـاره به اینکـه از ماک های ارزیابـی فرمانداران تحقق توسـعه گلخانه ها 
اسـت، گفـت: تاکنـون اجـرای 1050 هکتـار گلخانـه، 50۳ هکتـار سـایبان، 18 
روسـتای گلخانـه ای و 16 شـهرک گلخانـه ای جـزو تعهـدات فرمانـداران قـرار 

اسـت. گرفته 
رحمانـی بـه اهمیـت توسـعه تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده اشـاره کـرد و 
اظهـار داشـت: چهـار مورد توسـعه شـهرک هاي گلخانـه اي، گلخانه هاي کوچک 
مقیـاس، روسـتا گلخانـه و پوشـش هاي سـایبان در برنامـه شهرسـتان ها بایـد 
وجـود داشـته باشـد و در ایـن راسـتا بـه طـور منظـم نشسـت هایی در اسـتانداری 
فـارس برگـزار می شـود و پیـش از ایـن فرمانـداران و مدیـران جهـاد کشـاورزی 
14 شهرسـتان بـا حضـور در نشسـت ها، چالش هـای توسـعه گلخانـه حـوزه خـود 
را مطـرح کردنـد و راه کارهایـی مصـوب شـد و در ایـن نشسـت نیـز مسـائل و 
مشـکات چهـار شهرسـتان دیگـر نیـز بررسـی و سـطوح اباغـی آنها بـرای اجرا 

می شـود. مصـوب 
معـاون هماهنگی امـور اقتصادی 
کـرد:  بیـان  فـارس  اسـتانداری 
کشـت  انتقـال  بـا  هم زمـان 
فضـای بـاز بـه گلخانه هـا بایـد 
صـادرات  مشـکات  و  مسـائل 
ایـن  از  شـود  پیگیـری  جـد  بـه 
کارهـای  راه  و  پیشـنهادها  رو 
صـادرات  کمیتـه  در  بایـد  الزم 
مطـرح  نفتـی  غیـر  محصـوالت 

شـود.
تاکیـد کـرد: مسـائل و  رحمانـی 
مشـکات کلیـه گلخانه هـا بایـد 
بـا اولویـت در کارگـروه رفـع موانـع تولیـد بررسـی شـده و دسـتگاه های خدمـات 
رسـان نیـز بایـد بـا اولویـت بـه گلخانه هـا نـگاه کننـد. معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصادی اسـتانداری فارس در ادامه از سـازمان نظام مهندسـی خواسـت در جلسـه 
آتـی، فرآینـد صـدور مجوزهـا از ابتدای سـال 1۳94 تاکنـون و نحـوه تبدیل آن به 
پروانـه بهـره بـرداری با بررسـی آسـیب شناسـی مربوطه را به جلسـه ارائـه دهند.

بـراي توسـعه پرشـتاب گلخانه، الزام نکاشـت سـبزي و صیفـي در فضاي بـاز باید 
قانون شـود.

در ادامـه ایـن نشسـت رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: هم 
اکنـون در ایـن اسـتان بیـش از 650 هکتـار گلخانـه داریـم و سـطح تحقـق یافته 

احـداث سـایبان در سـال جـاری تاکنـون 1۳.۳ هکتار اسـت. 
محمـد مهـدی قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه ثابـت شـده اسـت پوشـش سـایبان 
می توانـد از عارضـه زوال مرکبـات جلوگیـری کنـد، افـزود: امـروز هزینـه تمـام 
شـده اجـرای یـک هکتار پوشـش سـایبان، 150 میلیون تومان اسـت کـه با توجه 

بـه صرفـه جویـی 40 درصـدی 
آب، جلوگیـری از تگـرگ، آفتاب 
بیماری هـا  و  آفـات  سـوختگی، 
بـرای باغـدار مرکبات عـدد قابل 

توجهـی نیسـت.
تولیـد  سـاماندهی  مـورد  در  وی 
تصریـح کـرد: ما مکـررا گفته ایم 
بـا انتقـال 80 هزار هکتار کشـت 
فضـای بـاز محصوالت سـبزی و 
صیفـی بـه ۷ هزار هکتـار گلخانه 
به دنبـال تولید محصـوالت مورد 
میـزان  همـان  بـه  جامعـه  نیـاز 
و حتـی بیشـتر هسـتیم و البتـه در صـورت صـادرات محصـوالت، ارزش افـزوده 

بیشـتری عایـد تولیدکننـده خواهد شـد.
بـه گفتـه قاسـمی، سـطوح قابـل کشـت سـبزی و صیفـی در شهرسـتان ها همـه 
سـاله توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی تعییـن و توسـط مراکـز خدمـات جهـاد 
کشـاورزی بـه بهـره بـرداران اطـاع رسـانی می شـود و حتـی از ائمـه جمعـه و 
جماعـت هـم کمـک گرفته می شـود، منتهـی الزامی بابت اجـرای آن وجـود ندارد 
و پیشـنهاد مـا این اسـت که براي توسـعه پرشـتاب گلخانه، الزام نکاشـت سـبزي 

و صیفـي در فضـاي بـاز بایـد بـه صـورت قانـون در بیاید.
ایـن مقام مسـئول در قسـمت دیگری از سـخنانش اظهار کرد: بـا هماهنگی انجام 
شـده با سـازمان آب منطقه ای اسـتان فارس مقرر شـد کشـاورزانی که در اراضی 
آب خور بین سـد سـلمان تا سـد درودزن تمایل به احداث گلخانه داشـته باشـند و 
نیـز کشـاورزان منطقـه کامفیـروز در صورتی کـه چاه های غیر مجاز خـود را پلمب 

کننـد، آب برای توسـعه گلخانه هـا در اختیار آنان قـرار گیرد.
در این نشسـت، توسـعه تولیـد در محیط های کنترل شـده برای شهرسـتان داراب 
بـه میـزان 50 هکتـار گلخانـه، 20 هکتار سـایبان و 40 هکتار شـهرک گلخانه ای 
بـرای سـال جـاری و 150 هکتـار گلخانه طی سـه سـال آینده در نظر گرفته شـد، 
همچنیـن بـرای شهرسـتان فسـا میـزان 10 هکتـار گلخانـه کوچک مقیـاس، 40 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:
برای ایجاد نهضت گلخانه در فارس حذف موازی کاری الزامی است
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هکتـار شـهرک گلخانه ای و ۷0 هکتار سـایبان برای 
سـال جـاری و بـرای شهرسـتان زریـن دشـت میزان 
15 هکتـار گلخانه، ۳0 هکتار سـایبان و یک شـهرک 

گلخانـه ای مصـوب گردید.
در ادامه این نشسـت رئیس سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس گفـت: از سـال 
1۳94 صـدور مجوزهـای واحدهـای گلخانـه و قارچ 
خوراکـی بـا ابـاغ مقـام وزارت بـه سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی واگـذار گردید.
حسـین رئیسـی در ادامـه بـه فوایـد تولید در شـرایط 
افـزود: سـازمان نظـام مهندسـی  گلخانـه اشـاره و 
کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس دارای 18 
مهنـدس مشـاور دارای صاحیـت، 25 مهندس ناظر 
پیمانـکار دارای صاحیـت و  دارای صاحیـت، 16 
80 مسـئول فنـی دارای صاحیت در سـطح اسـتان 

می باشـد.
تعـداد  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
مجوزهـای صـادر شـده گلخانـه و قـارچ خوراکـی 
توسـط سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فارس شـامل صدور، تمدید، توسـعه 

می باشـد.  مـورد   121۷ و... 
اصولـی  موافقـت  پروانـه  حـذف  کـرد:  بیـان  وی 

بـرای متقاضیـان صـدور پروانـه گلخانـه، کاهـش 
هزینـه طـرح نویسـی توسـط مشـاوران و طراحـان 
توسـط  پروانـه  چـاپ  امـکان  گلخانـه،  واحد هـای 
متقاضـی از سـامانه صـدور مجوزهـا جهـت کاهش 
پرداخـت  فراینـد  شـدن  الکترونیکـی  مراجعـات، 
هزینه هـای مشـاور طرح هـا، کاهـش حریم هـای 
مربـوط بـه واحدهـای دامـی، حـذف اسـتعام اداره 
آب منطقـه ای )در صورتـی دارابـودن پروانـه چـاه، 
حـق آبـه و هرگونـه مسـتند دال بـر تامیـن آب(، 
موافقـت  )اعـام  اراضـی  امـور  اسـتعام  حـذف 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان به نظام مهندسـی 
کشـاورزی در ابتـدای هـر سـال(، حـذف اسـتعام 
بـر  مبنـی  تعهـد محضـری  )اخـذ  زیسـت  محیـط 
رعایـت ضوابط زیسـت محیطـی از متقاضی(، حذف 
اسـتعام بانـک در فراینـد انتقـال پروانـه تاسـیس، 
افزایـش زمـان اعتبـار پروانـه تاسـیس از یک سـاله 
بـه دو سـاله، تهیـه طـرح فنی، نقشـه و پـان فقط 
توسـط مشـاورین سـازمان نظام مهندسـی و ارائه به 
سـایر دسـتگاه های ذیربـط، کاهش فراینـد دریافت 
پروانـه تاسـیس به 10 روز، تنوع بخشـی به تولیدات 
گلخانـه ای و معرفـی محصوالت جدید مثل کشـت 
زردچوبـه، قارچ گانودرما، اسـتقرار و گسـترش مراکز 

خدمـات غیردولتـی در جهـت انجام بخشـی از امور 
صـدور پروانه هـای گلخانـه از جمله اقدامـات انجام 
گرفتـه توسـط سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در راسـتای توسـعه 

کشـت گلخانـه می باشـد.
می گـردد  پیشـنهاد  کـرد:  تصریـح  خاتمـه  در  وی 
کاهـش حریـم واحد هـای گلخانه از سـایر تاسیسـات 
سـنگبری،  و  شـکن  سـنگ  واحد هـای  شـامل: 
بلـوک،  تیرچـه  سـاخت  و  زنـی  بلـوک  واحد هـای 
بقعه هـای  و  امامزاده هـا  آرامسـتان ها،  و  قبرسـتان 
کارخانجـات  قیـر،  و  آسـفالت  کارخانجـات  متبرکـه، 
فـوالد و ذوب آهـن، کارگاه مـوارد شـوینده و سـایت 

دفـن زبالـه مـد نظـر قـرار گرفتـه شـود.
در  تولیـد  توسـعه  ویـژه  سـتاد  جلسـه  هشـتمین 
بـه  فـارس،  اسـتان  شـده  کنتـرل  محیط هـای 
ریاسـت رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
قاسـمی رئیس  مهـدی  محمـد  دبیـری  اسـتانداری، 
حضـور  بـا  و  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فرمانداران شهرسـتان های داراب، زرین دشـت، فسـا 
و سروسـتان برگزار شـد و مسـائل و مشکات توسعه 
گلخانه در سـه شهرسـتان داراب، زرین دشـت و فسـا 

توسـط فرمانـداران مطـرح شـد.

قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد:
هم زمان با آغاز فعالیت سومین سال از دولت دوازدهم

افتتاح 77 پروژه بخش کشاورزی استان فارس در هفته دولت با اعتبار 1940433 میلیون ریال

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بـا  زمـان  هـم  گفـت:  فـارس  اسـتان 
آغـاز سـومین سـال از فعالیـت دولـت 
دوازدهـم، تعـداد ۷۷ پـروژه در بخـش 
کشـاورزی فـارس بـا اعتبـاری بالـغ بر 
حضـور  بـا  ریـال  میلیـون   19404۳۳
مدیـران  و  معاونیـن  فـارس،  اسـتاندار 
کل وزارت جهـاد کشـاورزی و جمعی از 
مسـئولین کشـوری و اسـتانی، افتتاح و 

بـه بهـره بـرداری خواهنـد رسـید.
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
محمـد مهـدی قاسـمی با اعـام ایـن 
خبـر گفـت: افتتاح ایـن پروژه هـا منتج 
بـه اشـتغال زایـی تعـداد 5۷5 نفـر بـه 

صـورت مسـتقیم و بهـره منـدی 9064 خانـوار خواهـد شـد.
وی افـزود: طرح هـای قابـل افتتـاح سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس شـامل: 20 طـرح در زمینه معاونت بهبـود تولیدات گیاهـی، 20 طـرح در زمینه معاونت 

بهبـود تولیـدات دامـی، 14طـرح در زمینـه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی کشـاورزی، ۳ پروژه دیگـر در بخش آب و خاک و امور فنی مهندسـی می باشـند.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه با اشـاره به طرح های دسـتگاه های وابسـته به این سـازمان اظهار داشـت: بـا افتتاح 6 پـروژه در بخش 
عشـایر اسـتان فـارس ۷۳6 خانـوار منتفـع می شـوند، در حـوزه اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری نیز با افتتـاح 10 طرح بیـش از ۳1۷8 خانوار منتفـع می گردند 

و بـا افتتـاح 2 طرح توسـط سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس بیـش از 4500 خانـوار بهره منـد می گردند.

مبلغتعداد مبلغتعداد مبلغتعداد 

*3356521616802119418685314650مدیریت آب و خاک1

217*20001210745020110920218370معاونت بهبود تولیدات گیاهی2

86*2000159970020169000268700معاونت بهبود تولیدات دامی3

182*1400814050014509400649900مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی4

50*10017210007210مدیریت شیالت5

40*1001400170470مدیریت ترویج6

*1000105431900543193178اداره کل منابع طبیی وآبخیزداری 7

*20022805000280504500سازمان تعاونی روستایی8

*6170005211000028100736اداره کل امور عشایر 9

774572216554594095790880819404339064575 جمع کل

آورده مجریاستانیملی
جمع 

1398لیست پروژه های قابل افتتاح  و کلنگ زنی بخش کشاورزی استان فارس در هفته دولت سال 

تعداد  پروژهنام سازمانردیف

(میلیون ریال)اعتبارات 
خانوار   بهره 

بردار
(نفر)اشتغال 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس12
شماره 52 - مــــــردادماه 1398

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
سـومین نشسـت شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: بالـغ بـر 2 میلیـارد و 100 میلیـون تومـان 
هزینـه مبـارزه بـا ملخ بـود و در ایـن هزینـه، مبارزه 

امکانـات دولتـی اعم از خـودرو، سـم پاش و ... لحاظ 
است. نشـده 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
جبـران  مذکـور  هزینـه  از  قسـمتی  قاسـمی افزود: 
اعتبـارات  تخصیـص  بـا  کـه  منتظریـم  و  شـده 
جدیـد سـازمان حفـظ نباتـات و سـازمان مدیریـت و 

شـود. تامیـن  نیـز  مابقـی  کشـور  برنامه ریـزی 
بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه هجـوم ملـخ صحرایـی 
بیـش از 800 هـزار هکتـار از مـزارع، باغ هـا و مراتع 
اسـتان فـارس مـورد پایـش قـرار گرفـت و مبـارزه 
هوایـی و زمینـی بـا ایـن آفـت در سـطح 48 هـزار 
هکتـار صـورت گرفـت کـه سـطحی بالغ بـر 2800 

هکتـار آن سم پاشـی، هوایـی انجـام شـد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان 
کـرد: بـا توجه بـه پایش مسـتمر مـردم، بهره برداران 
و همـکاران حفظ نباتات و مدیریت جهاد کشـاورزی 
در  می شـد  انجـام  مبـارزه  بافاصلـه  شهرسـتان ها 
نتیجـه خسـارت چندانـی در حـوزه ایـن آفت بسـیار 

نداشـتیم. مضر 
حاضـر  حـال  در  خوشـبختانه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مشـکل ملـخ نداریـم، افـزود: بـا توجـه بـه احتمـال 
ظهـور ملـخ در بهمـن مـاه آینـده بایـد بـا آمادگـی، 
انسـجام و هماهنگـی از خسـارت احتمالـی ملخ هـا 
جلوگیـری کنیـم چـرا کـه در صـورت عـدم مبـارزه 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:
فارس سکاندار ستاد گلخانه در کشور است

۵۰ میلیون مترمکعب آب به عنوان حقابه تاالب ها رهاسازی شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی: 
هوشمند کردن چاه های کشاورزی را دنبال می کنیم

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
بیش از 2 میلیارد تومان هزینه مبارزه با ملخ شد

بهاء کلزا 1۰۰ درصد پرداخت شد

سومین نشست شورای کشاورزی استان فارس
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خسـارت سـنگینی بـه مـزارع و باغ های اسـتان وارد 
می شـود. قاسـمی گفت: جـا دارد از تاش اسـتاندار، 
جهـاد  مدیریـت  همـکاران  فرمانـداران،  معاونیـن، 
کشـاورزی شهرسـتان ها، همـکاران مدیریـت حفـظ 
نباتـات اسـتان و مـردم و بهره بـرداران فهیـم بخش 
کشـاورزی که با تـاش شـبانه  روزی کمک موثری 
در زمینـه مقابلـه بـا این آفت داشـتند تقدیر و تشـکر 

. کنم
در ادامـه نشسـت رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکه جمـع خریـد کلزا 
در سـال جـاری 25 هزارتـن بـود، افـزود: 19 هزار و 
120 تـن از ایـن خریـد توسـط شـرکت غلـه انجـام 
شـده و بهـای کلـزا 100درصد پرداخت شـده اسـت.

بـه گفتـه وی در حـال حاضر میـزان خریـد گندم به 
6۳ میلیـون و 8۷00 تـن و رسـیده و بهای 9۳ درصد 

آن پرداخت شـده است.
قاسـمی در این نشسـت همچنین با اشـاره بـه اینکه 
در تابسـتان سـال زراعی جاری سـطح کاشـت گوجه 
فرنگـی در فـارس 16 هزار و 58۷ هکتـار بود، اظهار 
کـرد: برنامه اباغـی وزارت متبـوع 8500 هکتار بود 
و سـطح مذکـور نسـبت بـه برنامـه اباغـی افزایش 

95 درصدی داشـته است.
تذکرهـای  و  توصیه هـا  رغـم  علـی  گفتـه وی  بـه 
جهـاد کشـاورزی مبنـی بر رعایت سـطح زیر کشـت 
مناسـب  قیمـت  از  کشـاورزان  رضایـت  اباغـی، 
محصـوالت سـبزي و صیفي خصوصـًا گوجه فرنگي 
در تابسـتان سـال گذشـته باعـث افزایش سـطح زیر 

کشـت شـده است.
قاسـمی در قسـمت دیگـری از سـخنانش بـا بیـان 
اینکـه قیمت تمام شـده هـر کیلوگرم گوجـه فرنگی 
حـدود 1500 تومـان اسـت، تصریـح کـرد: در حـال 
حاضـر قیمـت فـروش هـر کیلوگـرم گوجـه فرنگی 

800 تـا 1۳00 تومـان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: هـر سـاله بـه طـور 
میانگیـن حـدود 600 هـزار تـن از گوجـه فرنگـی 
تولیـدی اسـتان فـارس، توسـط کارخانجـات داخلی 

می شـود.  خریـداری 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: خریـد گوجـه فرنگـی توسـط سـازمان تعاون 
روسـتایی اسـتان فـارس، بـه علـت کاهـش قیمـت 
پاسـارگاد،  توافقـی در شهرسـتان های  بـه صـورت 

مرودشـت و فسـا در حـال انجـام اسـت.
آب،  کشـاورزی،  کمیسـیون  عضـو  ادامـه  در 
منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای 
اسـامی و نماینـده مـردم شـیراز در مجلس شـورای 
اسـامی گفت: یکی از تکالیف برنامه ششـم توسـعه 
در حـوزه آب، هوشـمند کـردن چاه های کشـاورزی 

. ست ا

علـی اکبـری با اشـاره بـه اینکه در سـنوات گذشـته 
عمـده هزینـه هوشـمند کـردن چاه های کشـاورزی 
بـه عهده کشـاورز بود، افـزود: در برنامه ششـم مقرر 
شـده ایـن هزینه به صـورت تسـهیات ارزان قیمت 

در اختیـار بهره بـرداران قـرار گیرد.
شـورای  مجلـس  در  شـیراز  مـردم  نماینـده 
هوشـمند  پیشـرفت  رونـد  کـرد:  اسـامی تصریح 
کـردن چاه های کشـاورزی خیلی کم و نارسـا اسـت 
بـه کنتورهـای  از دالیـل آن عـدم دسترسـی  کـه 

اسـت. هزینـه  نبـود  و  مناسـب 
اکبـری بـا اشـاره بـه آمـار بسـیار پاییـن هوشـمند 
کـردن چاه هـای کشـاورزی در کل کشـور، گفـت: 
انتظـار نمـی رود کـه در کل کشـور با ایـن کار کرد، 

هدف هـای برنامـه ای مـا پوشـش داده شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هوشـمند کـردن چاه هـای 
کشـاورزی از ضروریـات جـدی ماسـت، افـزود: بـه 
دنبال توسـعه شـرکت دانـش بنیان در سـاخت کنتور 

هستیم. هوشـمند 
اکبـری تاکیـد کرد: به لحـاظ اجرای برنامـه و برنامه 
حاکمیتـی کـه نسـبت بـه مدیریـت منابع آبـی الزم 
و  ضـرورت  یـک  چاه هـا  کـردن  هوشـمند  داریـم 

اسـت. تکلیف 
معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری فارس 
در ادامه این جلسـه با اشـاره به تشـکیل سـتاد ویژه 
توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده، گفـت: 
ایـن کار بـه عنـوان یـک شـاخص و الگـو به سـایر 
اسـتان ها تسـری یافتـه و باید این سـکانداری فارس 

در کشـور حفظ شـود.
وی سـپس با اشـاره به اینکه اسـتان فارس با سـهم 
از  کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد  در  درصـدی   10
قطب های کشـاورزی کشـور اسـت، افزود:20 درصد 
ارزش افـزوده اسـتان در ایـن بخش اسـت از این رو 
بـا اهتمـام دسـت به دسـت هـم دهیم تـا تصمیمات 

کان کشـاورزی اجرایی شـود.
یـداهلل رحمانـی خواسـتار اسـتفاده از ظرفیـت بخش 
پمپ هـای  هوشـمند  کنتـرل  تامیـن  در  خصوصـی 

کشـاورزی شـد و افـزود: اگـر قرار بـود ایـن مهم از 
محـل اعتبـارات فعلـی دولت دنبال شـود، 50 سـال 
زمـان می بـرد امـا امید اسـت کـه این کار بـه عنوان 
در  خصوصـی  بخـش  کمـک  بـا  اقدامی عملیاتـی 

پاسـخ بـه نتیجه برسـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاالنه بایـد 50 میلیـون 
حقابـه  عنـوان  بـه  درودزن  سـد  از  آب  مترمکعـب 
تـاالب رهاسـازی شـود و این کار باید صـورت گیرد، 
گفـت: همـه دسـتگاه ها و مـردم ایـن اسـتان بایـد 
بـرای حفاظـت از محیط زیسـت همـکاری و حمایت 

کاملـی را انجـام دهنـد.
در  کـه  اختافاتـی  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  رحمانـی 
خصـوص مسـاله رهاسـازی حقابـه تاالب هـای این 
مشـترکی  کمیتـه  سـریعا  بایـد  دارد  وجـود  اسـتان 
بیـن اداره کل حفاظـت از محیـط زیسـت و شـرکت 
آب منطقـه ای فـارس بـا محوریـت سـازمان جهـاد 
کشـاورزی این اسـتان و دفتر فنی اسـتانداری فارس 
تشـکیل و در ایـن بـاره تصمیم گیـری کارشناسـی 
انجـام شـود. وی بر همکاری مسـئوالن شهرسـتانی 
بـرای نظـارت بـر رهاسـازی حقابـه تاالب هـای این 

تاکیـد کرد. اسـتان 
سـومین جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان فارس به 
ریاسـت رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری فارس و با حضور قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی اکبـری عضو 
کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط 
زیسـت مجلـس شـورای اسـامی و نماینـده مـردم 
شـیراز در مجلـس شـورای اسـامی، پژمـان معاون 
بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن سـازمان، صبـوری پور 
سـازمان  اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
جهـاد کشـاورزی فـارس، جزایـری معـاون تولیدات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان 
سـازمان  بـه  وابسـته  دسـتگاه های  کل  مدیـران 
جهـاد کشـاورزی فارس، تعـدادی از مدیران سـتادی 
و سـایر اعضـاء در سـالن شـهید قاضـی اسـتانداری 

فـارس برگزار شـد.
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عضـو هیـات مدیـره و قائـم مقـام مدیـر عامـل شـرکت مـادر تخصصـی صنـدوق 
حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی کشـور گفـت: تاکنـون 1۳8 
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـا یـک هـزار و ۷00 میلیـارد تومـان 

سـرمایه در اسـتان ها و شهرسـتان های سراسـر کشـور راه انـدازی شـده اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، عـوض علیـزاده مقـدم در گردهمایـی یـک روزه 
اعضـای هیـات مدیـره صندوق هـای توسـعه حمایـت از بخـش کشـاورزی اسـتان 
فـارس، افـزود: یکـی از مولفه های اساسـی توسـعه پایدار کشـاورزی، افزایش و رشـد 

سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه اسـت.
وی تصریـح کـرد: تشـکیل صندوق هـای حمایت از بخش کشـاورزی از سـال 9۷ در 
کشـور بـا محوریـت تولیدکنندگان ایـن بخش در دسـتور کار وزارت جهاد کشـاورزی 

قـرار گرفت.
علیـزاده مقـدم بیـان کرد: فارس یکی از اسـتان های مهم کشـور در حوزه کشـاورزی 
اسـت بـه گونـه ای که سـاالنه حـدود 10 درصـد از محصوالت کشـاورزی کشـور در 

ایـن اسـتان تولید می شـود.
توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق  تخصصـی  مـادر  شـرکت  عامـل  مدیـر  مقـام  قائـم 
سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی کشـور اظهار داشـت: 12 صندوق توسـعه بخش 
کشـاورزی شهرسـتانی با اعتباری حدود 15 میلیارد تومان در اسـتان فارس تشـکیل 
شـده اسـت و 6 صنـدوق دیگـر نیـز تا پایان سـال 98 بـه مجمـوع صندوق های این 

اسـتان افـزوده خواهد شـد.
وی بـا بیـان ایـن که 15 هـزار نفـر از جامعـه تولیدکننـدگان محصوالت کشـاورزی 
فـارس و 450 تشـکل فعـال این حوزه در صندوق های توسـعه کشـاورزی سـهام دار 
هسـتند، تاکیـد کـرد: ایـن صندوق هـا بـه صـورت شـرکت سـهامی و مشـارکت 49 

درصـدی دولـت و 51 درصـدی بهره بـرداران در سـطح کشـور فعالیـت می کننـد.
توسـعه بخـش  نشـان کـرد: تسـهیات صندوق هـای  مقـام مسـئول خاطـر  ایـن 

اختیـار بهره بـرداران قـرار خواهـد گرفـت. نـرخ 4 درصـد در  بـا  کشـاورزی 
در ادامـه این گردهمایی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بخش 
کشـاورزی اسـتان فـارس سـهم 10 درصـدی را در تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک 
کشـاورزی در کشـور در اختیـار دارد و کمـاکان بـا تمامی مشـکات به دنبال توسـعه 

کشـاورزی در این اسـتان هسـتیم.
محمد مهدی قاسـمی افزود: یکی از مشـکات اساسـی در بخش کشـاورزی کشـور 

خـرد بـودن مـزارع می باشـد کـه مـا بـه دنبـال تجمیـع هسـتیم کـه در ایـن زمینه 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی توانسـته اند نقـش آفرینی خوبی 

باشند. داشـته 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بنابرایـن صندوق های حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی بـه دنبـال رفـع 2 نقیصـه عـدم یکپارچگـی و کمبـود سـرمایه در بخـش 

می باشند. کشـاورزی 
وی تصریـح کـرد: مدیریـت صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـا 
خـود مـردم اسـت و ایـن صندوق ها منابـع ارزان قیمـت را در اختیـار تولیدکنندگان و 

بهره بـرداران بخـش کشـاورزی قـرار می دهنـد.
قاسـمی یادآور شـد: در حـال حاضـر 12 صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 
در شهرسـتان های اسـتان فارس تشـکیل شـده اسـت که فـردا با حضـور مدیر عامل 
صنـدوق توسـعه بخش کشـاورزی کشـور صنـدوق دیگری در اسـتان فـارس افتتاح 
می گـردد کـه تـا پایان سـال به دنبال تشـکیل و افتتـاح 5 صندوق حمایت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس هسـتیم زیـرا کـه با توجـه به گسـتردگی بخش 
کشـاورزی در ایـن اسـتان و نقـش آن در تامیـن امنیـت غذایـی کشـور وجـود ایـن 

صندوق هـا در ایـن اسـتان ضروری می باشـد.
توسـعه بخـش کشـاورزی  از  ایـن کـه صندوق هـای حمایـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
زنجیره هـای تولیـد و همچنیـن تـک تـک اجـزای ایـن زنجیره هـا را مـورد حمایت 
قـرار می دهنـد، اظهـار کـرد: ما بـه دنبال تزریـق منابع مالـی ارزان قیمـت در بخش 
کشـاورزی می باشـیم کـه ایـن صندوق هـا بـا تامیـن منابـع مالـی ارزان قیمـت این 
مهـم را در حمایـت از بهـره بـرداران بخش کشـاورزی چـه در زمینه تامیـن نهاده ها 

و چـه در زمینه هـای دیگـر بـر عهـده دارند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بایسـتی شـفافیت رکـن اصلـی صندوق هـای توسـعه 
کشـاورزی باشـد، تاکیـد کـرد: جلب مشـارکت حداکثـری، پاسـخگویی و مهـم تر از 
همه شـفافیت باید از ارکان صندوق های شهرسـتانی توسـعه بخش کشـاورزی باشـد.
قاسـمی تصریح کـرد: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تـاش حداکثری در 
جهـت افزایـش سـرمایه صندوق هـای توسـعه کشـاورزی انجـام خواهـد داد تـا بـا 
کمـک ایـن صندوق هـا سـرمایه در گـردش کشـاورزان اسـتان فـارس تامیـن شـود.

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تشـکیل ایـن صندوق هـا بـا هـدف حـل مشـکل کمبود 
سـرمایه کشـاورزان و بهره بـرداران انجام شـده اسـت، اظهـار کرد: ایـن صندوق ها به 
نسـبت بانک هـا از منابـع بسـیار کمتـری برخـوردار هسـتند اما توانسـته اند بـا همین 
منابـع انـدک گام های بزرگی برای رفع مشـکات کشـاورزان و مشـارکت ذی نفعان 

بردارند.
گردهمایـي مشـترک رئیـس و معاونیـن سـازمان بـا اعضـاي هیئـت مدیره شـرکت 
مـادر تخصصـي بـا صندوق هـاي حمایت از توسـعه بخش کشـاورزي اسـتان فارس 
بـا حضـور رضـوی مدیـر عامل صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی کشـور، 
قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد  مـادر تخصصـی،  مدیـره صنـدوق  اعضـای هیـات 
کشـاورزی فـارس، صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهاد کشـاورزی فـارس، مدیر عامـان صندوق هـای شهرسـتان ها و اعضای هیات 
مدیـره آن و سـایر اعضـاء بـا بررسـی وضعیـت تشـکیل صندوق هـای شهرسـتانی و 
برنامـه توسـعه ایـن صندوق هـا، مباحث مرتبط بـا حـوزه فعالیت هـای مدیریت امور 
مجامـع، فعالیت هـای واحـد حقوقـی، فعالیت های مدیریت توسـعه سـرمایه گذاری و 
تسـهیات و فعالیت هـای مدیریـت توسـعه عملیـات و بهبـود بهره وری برگزار شـد.

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور:

13۸ صندوق توسعه کشاورزی در کشور راه اندازی شده است
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و  طبیعـی  منابـع  صنـدوق  کشـاورزی،  صنـدوق 
صندوق زنان در توسـعه کشـاورزی و توانمندسازی 

اسـت. موثر  روسـتائیان 
کشـاورزی،  صنـدوق  گفـت:  فـارس  اسـتاندار 
صنـدوق منابـع طبیعی و صنـدوق زنان در توسـعه 
کشـاورزی و توانمندسازی روسـتائیان موثر است و 
ایـن اسـتان در زمینـه راه انـدازی و حمایـت از این 
صندوق هـا جایـگاه برتـر کشـور را در اختیـار دارد.

عنایـت اهلل رحیمـی در دیـدار بـا رضـوی رئیـس و 
اعضـای هیـات مدیـره شـرکت مـادر تخصصـی 
کشـاورزی  بخـش  گـذاری  سـرمایه  از  حمایـت 
بخـش  صندوق هـای  داشـت:  اظهـار  کشـور، 
تقویـت  و  اجتماعـی  انسـجام  موجـب  کشـاورزی 
پیوسـتگی میـان مردم می شـوند زیـرا هماهنگی و 
ارتباط حسـنه و نوع دوسـتی را بین افراد گسـترش 

می دهنـد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ادامـه داد: 
اقشـار  توسـط  بیشـتر  کشـاورزی  فعالیت هـای 
مسـتمند و روسـتائیان صـورت می گیـرد و حمایت 
صندوق هـای بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی از 
ایـن افـراد موجـب گسـترش و تقویـت کشـاورزی 

شـد. خواهد 
وی بـا بیـان ایـن کـه در چندیـن جلسـه شـورای 
موضـوع  اداری  شـورای  و  اسـتان  ریـزی  برنامـه 
شـده  پیگیـری  کشـاورزی  بخـش  صندوق هـای 
ایـن  افزایـش سـرمایه  بیـان کـرد: بـرای  اسـت، 
صندوق هـا عـاوه بـر اعتبـارات دولتـی می تـوان 
از روش هـای متنـوع دیگـری اسـتفاده کـرد کـه 
الزم  ریزی هـای  برنامـه  زمینـه  ایـن  در  بایـد 

جهـاد  سـازمان  رئیـس  ادامـه  در  گیـرد.  صـورت 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن جلسـه بـر سـند 
توسـعه صندوق هـای اسـتان فارس که در شـورای 
کشـاورزی اسـتان با حضور اسـتاندار وقت تصویب 
سـازمان  و  مـادر  شـرکت  حمایت هـای  و  شـده 
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان و تـاش مدیران 

سـازمان و همـکاری فرمانـداران تاکیـد کـرد.
تعـداد  امـروز  قاسـمی افزود:  مهـدی  محمـد 
صندوق هـای اسـتان بـه 19 صنـدوق رسـیده ولی 
از نظـر افزایش سـرمایه بر کمک بیشـتر مسـئولین 
اسـتانی و شهرسـتانی و شـرکت مـادر تخصصـی 

حمایـت از سـرمایه گـذاری کشـور تاکیـد نمـود.
در ادامـه ایـن نشسـت مدیرعامـل صنـدوق مـادر 
توسـعه بخـش کشـاورزی  از  تخصصـی حمایـت 

کشـور  صندوق هـای  تعـداد  گفـت:  کشـور 
و  تومـان  میلیـارد  بـا سـرمایه 1۷00  مـورد   169
صندوق هـای اسـتان فـارس 19 مـورد بـا قریـب 

می باشـد. تومـان  میلیـارد   ۷0
صندوق هـای  افـزود:  رضـوی  عبدالکریـم  سـید 
اسـتان فـارس از نظـر تعـداد در بیـن اسـتان های 
بـه صـورت  را دارا می باشـد و  اول  کشـور رتبـه 
مـوردی صنـدوق اسـتان فـارس، صنـدوق زنـان 
مرودشـت از نظـر عملکرد در کشـور دارای جایگاه 

ویـژه هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ولـی در 
میـزان سـرمایه صندوق هـای جدیـد شهرسـتانی 
اسـتان در حـد نهـال هسـتند و بایسـتی حمایـت 

. ند شو

دیدار استاندار فارس با رضوی رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت مادر 
تخصصی حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور

در دیدار با رضوی رئیس و اعضای هیات مدیره
شرکت مادر تخصصی حمایت از

سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور:

استاندار فارس:

صندوق های کشاورزی و منابع 
طبیعی در توسعه کشاورزی و 

توانمندسازی روستائیان موثر است
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: تاکنون کشـاورزان بیش 
از 645 هـزار و 860 تـن گنـدم مـازاد بـر مصـرف خـود را بـه صد و یـازده مرکز 
خریـد شـرکت بازرگانـی دولتی غله، یا شـرکت تعاونـی به عنوان مباشـر تحویل 

داده اند.
سـتاد  جلسـه  قاسـمی در  محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
برداشـت اسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: 94 درصـد از بهـای گنـدم معادل 
10400میلیـارد ریـال بـه کشـاورزان پرداخـت شـده اسـت و مشـکلی بـه لحاظ 

خرید وجود ندارد. 
بـه گفتـه وی تاکنـون در کشـور بیـش از ۷ میلیـون و 400 هـزار تـن گنـدم 
خریـداری شـده اسـت کـه بهای گنـدم تحویلـی از یک هفتـه تـا ده روز پس از 
تحویـل بـه کشـاورزان پرداخـت شـده کـه ایـن امـر نسـبت به سـال گذشـته با 

سرعت بیشتری انجام می شود.  
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: تاکنـون 25 هزارتـن کلزا بـه مراکز خرید 
ایـن اسـتان تحویـل داده شـده که بهـای کلـزای خریداری شـده به کشـاورزان 

پرداخت شـده اسـت.
وی با اشـاره به این که در سـال گذشـته به دلیل شـرایط اقلیمی شهرسـتان های 
سردسـیری اسـتقبال کمتـری از کاشـت کلـزا داشـته انـد، تاکیـد کرد: در سـال 
پیـش رو جهـت رفـع ایـن نقصیـه تمهیداتـی نظیـر تامیـن بـذر، توسـعه کشـت 
نشـایی اندیشـیده شـد تا بتوانیم سـطح زیر کشـت قابل توجهی را در اسـتان به 

کلـزا اختصـاص دهیم.

قاسـمی تصریح کـرد: باتوجـه به درصـد باالی روغن اسـتحصالی از کلـزا عاوه 
بـر تامیـن روغـن، کاشـت ایـن گیـاه بـا کمک بـه حاصلخیـزی خـاک و کنترل 
برخـی از بیماری هـای گنـدم در پایـداری تولیـد ایـن محصـول نیز موثر اسـت و 
کشـاورزان بـه خصوص گنـدم کاران با قـرار دادن کلزا در الگوی کشـت خود به 
خودکفایـی در تولیـد روغـن خوراکـی کمک کـرده و ارزبری این کاالی اساسـی 

را کاهـش دهند.
وی بـا اشـاره بـه این که در سـال زراعـی پیش رو بایسـتی 50 هـزار هکتار کلزا 
در اسـتان فـارس کشـت گـردد، اظهـار کـرد: سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس تمـام تـاش خـود را در زمینـه تحقـق این مهـم انجام خواهـد داد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس در جلسه ستاد برداشت استان:

تحویل بیش از 645 هزار و ۸60 تن گندم در فارس

ظرفیت کم نظیر سپیدان در تولید محصوالت
دام و طیور

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اعـام کـرد: 
شهرسـتان سـپیدان دارای ظرفیـت باالیـی در حـوزه دام و طیـور و دارای جایـگاه 

ویـژه ای در سـطح اسـتان اسـت . 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، سـیدعبداله 
جزایـری ضمـن بیـان اهمیـت جایگاه تولیـدات دامـی در اقتصاد کشـاورزی و کشـور 
افـزود: شهرسـتان سـپیدان دارای ظرفیـت بالقـوه باالیـی در حـوزه دام و طیور اسـت 
بـه طـوری کـه 40 درصـد تخم مـرغ و 10 درصد تولید شـیر اسـتان فـارس را تامین 

می کنـد و 2 واحـد تولیـد ملـی نیـز در ایـن شهرسـتان در حال فعالیت اسـت. 
وی ضمـن اظهـار امیـدواری و پیـش بینـی آینـده ای روشـن در حـوزه دام و طیور در 
ایـن شهرسـتان گفت: بـه اقدامات اساسـی که الزم اسـت در زمینه های پـرورش گاو 

سـمینتال، زنجیره هـای تولیـد، سـرمایه گـذاری صنایع تبدیلـی دامی و پـرورش زنبور 
عسـل انجـام گیـرد بایـد توجه ویژه ای داشـت. 

محمـود باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان نیـز ضمن بیـان اهمیت 
تولیـدات دامی ایـن شهرسـتان و پتانسـیل های فـراوان از جملـه مقـام اول تولید تخم 
مرغ، مقام دوم تولید عسـل و مقام سـوم تولید شـیر و گوشـت در سـطح استان فارس، 
بـه تشـریح وضعیت حوزه دام و طیور شهرسـتان سـپیدان پرداخت و خواسـتار حمایت 

بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از این حوزه شـد. 
در ادامـه نماینـدگان تشـکل ها و تولیدکننـدگان حوزه دام و طیور شهرسـتان سـپیدان 
بـه بیـان مسـائل و مشـکات مربـوط بـه حـوزه فعالیـت خـود پرداختنـد و آن هـا نیز 

خواسـتار حمایـت بیشـتر از ایـن زیـر بخش ها شـدند. 
در ادامـه سـیدحبیب الـه سـاجدی مدیـر امـور دام و علـی رسـتگار، مدیـر امـور طیور 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن پاسـخگویی بـه درخواسـت حاضرین 
مطالبـی را درخصـوص اقدامـات انجـام شـده و ضرورت هـای موجـود در حـوزه دام و 

طیـور را بیـان کردند. 
جمـال جـوادی جهرمی فرماندار شهرسـتان سـپیدان ضمن بیان این نکتـه که در حال 
حاضـر همـه در حـال نبـرد اقتصادی هسـتیم اظهار داشـت: در این راسـتا بـر همه ما 
واجـب اسـت که خدمـات در خور شـأن تولید کنندگان عزیـز را ارائه دهیـم و آن ها را 

در زمینه هـای مـورد نیازشـان تحـت حمایت های ویژه قـرار دهیم. 
اداری اذعـان داشـت:  بـا اشـاره بـه لـزوم کاهـش بروکراسـی های  وی همچنیـن 
شهرسـتان سـپیدان قابلیت توسـعه کشـاورزی مدرن در همـه زمینه ها بـه ویژه حوزه 
دام و طیـور را دارد کـه انتظـار اسـت بـا برنامه ریـزی و مکانیزم هـای حمایتی در این 

مسـیر اقدامـات ویـژه ای صـورت گیرد. 
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مدیرعامل اتحادیه دامپروری کشور:

اجرای هویت گذاری دام با هدف بهبود مدیریت

مدیر کل مرکز اصالح نژاد کشور:

پالک گذاری بیش از 3 میلیون رأس دام در سطح کشور

• ارائه خدمات به دامداران مشروط به پالک گذاری است

مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری دامپـروری همـگام کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه 
هویت گـذاری دام بـا هـدف بهبـود مدیریت انجـام می شـود، گفـت: اتحادیه مرکز 

اصـاح نـژاد، ایجـاد مراکـز بهبـود مدیریـت در کشـور را دنبـال می کنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، جـواد آزاد در همایش هویت گذاری دام و توسـعه 
بهبـود مدیریـت دامداری هـای این اسـتان افـزود: اتحادیه مرکز اصاح نـژاد ایجاد 
دو هـزار مرکـز بهبـود مدیریت را در سراسـر کشـور، طی 5 سـال آینده در دسـتور 

کار دارد.
بـه گفتـه وی بـا "ایجـاد مرکـز بهبـود مدیریـت" خدمـات از جملـه دامپزشـکی و 
بیمـه تشـکل ها بـا محوریـت تعاونـی شهرسـتان و بـدون تغییـر در سـاختار کلـی 

ارائـه می شـود.
آزاد بـا اشـاره بـه اهمیـت فرهنگ سـازی در زمینـه هویت گـذاری گفـت: در حـال 
حاضـر هویت گـذاری بـا الـزام قانونـی مطرح اسـت کـه بـا فرهنگ سـازی در این 

زمینـه، خـود دامـدار متقاضی خواهد شـد.
مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری دامپـروری همـگام کشـور با اشـاره بـه زاد و ولد و 
مـرگ و میـر دام، گفـت: هویت  دام روزانه در حال تغییر اسـت از این رو اپلیکیشـن 
دامیـار بـا هدف مشـارکت دامدار در تکمیل اطاعات طراحی شـده کـه در صورت 

تائیـد نهایـی رونمایی خواهد شـد.
مدیـر کل مرکـز اصـاح نـژاد و بهبـود تولیدات دامی کشـور گفت: در حـال حاضر 
۳ میلیـون و ۳4 هـزار و 660 راس دام در سـطح کشـور پاک گـذاری شـده کـه از 
ایـن میـزان 2 میلیـون و 866 هـزار و 519 راس آن مـورد تائیـد کارشناسـان قرار 

گرفته اسـت.
مختـار علـی عباسـی در ادامـه ایـن همایـش گفت: اسـتان فـارس نیـز 9۷ هزار و 
۳18 دام پـاک گـذاری شـده کـه از ایـن میـزان 89 هـزار و 64۷ راس آن مـورد 

تائیـد قـرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دام های بـدون پـاک قاچاق محسـوب می شـوند، گفت: 
هویت گـذاری دام در دنیـا بـا هـدف کنتـرل بیماری هـا و پایـش تولیـد گوشـت از 

ابتـدا تـا انتهـا صـورت می گیرد.
عباسـی، اصـاح نـژاد علمـی و صنعتـی دام کشـور، جلوگیـری از نوسـانات قیمتی 
گوشـت، برنامه ریـزی بـرای تولیـد، داشـتن جمعیت دام کل کشـور، پیگیـری روند 
تغییـرات در فصـول و سـال های مختلـف و برنامه ریزی برای پیشـگیری از بحران 

را از دیگـر مزایـای هویت گذاری دام در کشـور برشـمرد.
بـه گفتـه وی در پـی قاچـاق دام زنـده از کشـور سـال گذشـته، سـتاد مرکـزی 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، شـیوه نامـه ای را با کمـک کارشناسـان وزارت جهاد 
کشـاورزی و سـازمان دامپزشـکی کشـور تنظیـم کـرد کـه ایـن شـیوه نامـه اواخر 
سـال گذشـته اباغ شـد. عباسـی با اشـاره به اینکه مدت زمان تعیین شـده برای 
هویـت گـذاری دام سـنگین شـش مـاه و دام سـبک نیـز یک سـال اسـت، افـزود: 

ایـن مـدت زمان بـرای هویت گذاری دام سـبک و سـنگین کشـور کافی نیسـت و 
مـا اکنـون درخواسـت افزایـش مدت زمـان را ارائـه دادیم کـه امیدواریم از سـوی 

هیئـت دولـت بـا آن موافقت شـود.
مدیـر کل مرکـز اصـاح نـژاد و بهبـود تولیـدات دامی کشـور تاکید کـرد: در آینده 
تمـام خدمـات نظیـر توزیـع نهاده هـا، تسـهیات بانکـی، واکسیناسـیون و ... در 
آینـده براسـاس هویـت گـذاری بـه دامـداران ارائـه خواهـد شـد و عـاوه بـر این 
هویـت دار شـدن دام بـه نفـع دامدار اسـت اما متأسـفانه ایـن ضعف وجـود دارد که 
هنـوز مزایـای هویت گـذاری دام بـه طـور کامل بـرای قشـر دامپرور کشـور تبیین 
نشـده اسـت. عباسـی از دیگر منافـع پاک گـذاری دام اصاح نژاد علمـی، کنترل 

بیمـاری، کاهـش تلفـات، طراحی مناسـب جفتگیـری دام و ... برشـمرد.
وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر نقـل و انتقـال دام بـدون پاک گـذاری ممنوع 
اعـام شـده و رفتـه رفتـه با تکمیـل این طـرح در خصـوص نگهـداری دام بدون 

پـاک نیـز سـختگیری های الزم انجـام خواهد شـد.
مدیـر کل مرکـز اصـاح نـژاد و بهبود تولیدات دامی کشـور عنوان کـرد: با اتحادیه 
مرکـزی دامـداران ایـران و اتحادیه مرکزی عشـایری دامـداران متحـرک ایرانیان 
قراردادهایـی منعقـد و دسـتورالعمل اجـرای این طـرح نیز تهیه و به تمام اسـتان ها 

ارسـال شـده تا فرآیند هویت گذاری دام ها تسـهیل شـود.
وی اظهـار کـرد: نصـب پـاک حداقـل روی یـک گـوش دام الزامی اسـت و اگـر 
دامـدار تمایـل بـه نصـب آن روی دو گـوش هـم داشـته باشـد، امکان پذیر اسـت.

عباسـی در ادامـه تاکیـد کـرد: در تمام اسـتان های کشـور باید تبلیغـات الزم برای 
آگاهـی بخشـی بـه دامـداران بـرای پـاک گـذاری انجـام شـود و آنهـا از مزایا و 

اجبـاری بـودن ایـن طرح آگاه شـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه براسـاس اسـتانداردهای بیـن المللـی پـاک دام هـا 15 
رقمی اسـت، گفـت: مسـئوالن جهـاد کشـاورزی در اسـتان ها دقت داشـته باشـند 
کـه طرح هـای دیگـر در کنـار هویـت گـذاری بـه دامـداران تحمیـل نشـود کـه 
قطعـًا در بیـن جامعـه دامـداران نارضایتـی ایجـاد می کنـد و در نتیجـه اگـر چنین 

رفتارهایـی بـروز کنـد به طـور جـدی بـا آن برخـورد خواهـد شـد.
مدیـر کل مرکـز اصـاح نـژاد و بهبـود تولیـدات دامی کشـور گفت: مأمـور پاک 
کـوب ملـزم بـه دادن صورت حسـاب شـرح خدمات ارائه شـده به دامدار اسـت که 

در صـورت بـروز تخلـف در این خصـوص این مسـاله قابل پیگیری باشـد.
همایـش هویت گـذاری دام و توسـعه بهبـود مدیریـت دامداری های اسـتان فارس 
بـا حضـور مختـار علـی عباسـی مدیـر کل مرکـز اصـاح نـژاد و بهبـود تولیـدات 
دامی کشـور، جـواد آزاد مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری دامپروری همگام کشـور و 

منوچهـر قریـن )مسـئول واحـد DHI( برگزار شـد.

برگزاری همایش هویت گذاری دام و توسعه بهبود مدیریت دامداری های استان فارس
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مشـاور مدیـر کل روابط عمومـی وزارت جهاد کشـاورزی با اشـاره به اینکه 
روابـط عمومی بایـد بـا ساختارسـازی بـه سیسـتم های ارتباطـی خـود معنا 
دهـد، تصریـح کـرد: ایـن واحدهـا نباید منفعـل و محافظـه کار باشـند بلکه 
بایـد بـا قاطعیـت در نقـش مدعی العمـوم جامعـه و وکیل مدافع سـازمان با 

برنامه گام بردارند. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، حمید شـکری خانقاه معتقد اسـت روابط 
عمومی بـا تحقیـق آغـاز می شـود و بـا تحقیـق پایـان می پذیـرد چنانچـه 
آغـاز هـر فعالیـت در روابـط عمومی بـا سـفر، مطالعـه، مخاطب شناسـی و 

پایان آن با ارزیابی و سنجش همراه است. 
بـه گفتـه وی نـگاه صرف بـه روابـط عمومی به عنـوان واحد اطاع رسـانی 

و محل تولید و تبادل خبر، قاتل روابط عمومی است. 
شـکری بزرگتریـن آفـت روابـط عمومی ها را روشـن نبودن برنامـه و نقش 
راه، وظیفـه محـوری، عـدم تفکیک موضوعـات راهبردی و غیـر راهبردی، 
تضادهـا و تعارض هـا دانسـت و ابـراز داشـت: روابـط عمومی باید بـا ارتباط 
بـا نخبـگان، رهبـران فکـری، ذی نفعـان و مخاطبـان، ارتباطات انسـانی را 

مدیریـت کند.
نویسـنده کتـاب برنامه ریـزی راهبـردی ارتباطی در روابط عمومی با اشـاره 
بـه اینکـه خبـر، گـزارش، نمایشـگاه و مراسـم ها ابزارهای مدیریت انسـانی 
اسـتراتژیک  برنامـه  بایـد  عمومی پیشـرو  روابـط  کـرد:  تصریـح  هسـتند، 
داشـته باشـد کـه بدین منظـور با برنامـه ارتباطـی موفق و تفکـر راهبردی، 

مخاطب شناسـی کـرده و نقشـه ذی نفعان و نقشـه راه را ترسـیم کنـد.
شـکری فرهنگ سـازی مصرف محصوالت کشـاورزی را جزو کارکردهای 
مهـم روابـط عمومـی در ایـن بخـش تلقـی کـرد و افـزود: در حـال حاضـر 
مصـرف بی رویـه سـموم، سـامت جامعـه را بـه خطـر انداخته و بـه همین 
دلیل تولید محصوالت گواهی شـده در دسـتور کار وزارت جهاد کشـاورزی 
قـرار گرفتـه کـه در همیـن راسـتا روابـط عمومی بایـد بـا فرهنگ سـازی و 
ایجـاد ارتبـاط موثـر بـا مخاطـب در متقاعدسـازی و جلب مشـارکت جامعه 

گام بردارد. 
وی اهداف سـازمانی را سـازنده، پیش برنده و پویا برشـمرد و اظهار داشـت: 
در هـر سـازمانی ایـن اهـداف، منافـع عمومی جامعـه را در برمی  گیـرد و 
روابـط عمومی قدرتمنـد بایـد بـر اسـاس اصـول "ارتباطات افـکار عمومی" 
تسـهیل گر اهـداف سـازمانی باشـد؛ بـه عنـوان مثـال روابـط عمومی جهاد 
کشـاورزی بایـد بهره بـرداران بخش کشـاورزی را به رعایت الگوی کشـت 
و اجـرای سیاسـت های مدیـران، متقاعـد سـاخته تـا تابـع هیجـان بـازار 

نباشند. 
شـکری اعتقـاد دارد روابـط عمومی بـه عنـوان خبررسـان، مـا را بـه هدف 
فرهنگ سـازی و متقاعدسـازی نزدیـک نمی کند بلکه با یکسـری ارتباطات 
یکپارچـه و بـه کار گیـری موثـر تکنیک هـا و تکنولوژی هـای ارتباطـی، 

امورات را اولویت بندی و مخاطبان کلیدی را شناسایی می نماید. 
گفـت:  و  زد  نیـز  نظرسـنجی  و  پژوهـش  اهمیـت  بـه  گریـزی  شـکری، 
نظرسـنجی یعنـی اطاع یابـی از تفکـرات، نیازهـا، خواسـته ها و چالش های 

مـردم و در صورتـی کـه قبـل از هـر طـرح و برنامـه ، مخاطـب  سـنجی و 
آمایـش سـرزمین صـورت نگیـرد، پروژه هـا بـا شکسـت مواجـه نخواهنـد 

شد. 
وی بـا بیـان اینکـه نقـش روابـط عمومی مدیریتـی اسـت، اذعـان کـرد: 
قـدرت مشـاور مدیریـت ارتباطـات سـازمانی باید بخشـی از باورهـای مدیر 

روابط عمومی باشد. 
مـدرس جامعـه شناسـی ارتباطـات فرهنگـی بـا بیان اینکـه زندگـی فرایند 
ارتباطـات، اطاعـات و تبـادالت اسـت، تاکیـد کرد کـه ابزارهای هوشـمند 
کارسـاز نیسـت چنانچـه روابط عمومی کارآمـد به "مدیر ارتباطی هوشـمند" 

نیاز دارد. 
صدا و سیما الگوی های موفق کشاورزی 

را نمایش دهد
شـکری در بخشـی از سـخنان خـود یادآور شـد که صدا و سـیما بـا نمایش 
فیلم هـای محقرانـه، بزرگتریـن ضربـه را بـه جامعـه کشـاورزی زده اسـت. 
از نظـر وی، صـدا و سـیما بـا نمایـش کشـاورزی سـنتی بـه عنوان شـغلی 
کـم  درآمـد و همچنیـن نشـان دادن کشـاورزان بـه عنـوان افـرادی نـه 
چنـدان پیشـرو، موجـب گرایـش منفـی جامعـه به صنعت کشـاورزی شـده 

است. 
بـه گفتـه این مسـئول گلخانـه، دامداری، مـزارع پـرورش آبزیان، مـزارع و 
باغ هـای پیشـرفته بسـیاری در کشـور وجـود دارد کـه توسـط بهره بـرداران 
پیشـرو مدیریـت می شـود و صدا و سـیما بـا به نمایـش گذاشـتن الگوهای 
موفـق و معرفی کشـاورزی بـه عنوان یک صنعـت درآمـدزا می تواند باعث 

جذب سرمایه گذار به بخش کشاورزی شود. 
وی روابـط عمومـی را مدیریـت ارتباطـات انسـانی بـا تمـام تکنولوژی های 
نوین دانسـت و اظهار داشـت: داشـتن روابط عمومی پیشـرو در گرو سـناریو 
نویسـی، داسـتان گویی و تیزرسـازی بـرای تمام اهـداف و برنامه های کان 
می باشـد و ایـن سـناریو در قالـب تیزرها در قالـب مولتی مدیا، شـبکه های 
اجتماعـی، اینفوگـراف، روش هـای نویـن ارتباطـی و تکنولوژی هـای جدید 

است. 
شـکری بـا بیـان اینکـه روابـط عمومی بایـد قـدرت تولیـد محتـوا داشـته 
باشـد، گفـت: مشـکل ما فقط ابزار نیسـت چنانچـه تولیـد و بازاریابی محتوا 

یک صنعت است. 
مشـاور مدیـر کل روابـط عمومـی وزارت جهـاد کشـاورزی افـزود: تولیـد 
محتـوا یعنی اینکه سـناریویی را به صورت فرآیندی بنویسـیم و کشـاورزان 
را بـه منظـور اجـرای اهـداف وزارتخانـه متقاعد سـازیم و برای ایـن منظور 
از ارتباطـات چندمرحلـه ای یعنـی از قـدرت نفوذ معتمدیـن و رهبران فکری 

اسـتفاده کنیم.

مشاور مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی:

روابط عمومی باید
وکیل مدافع سازمان

و مدعی العموم جامعه باشد
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی بایـد نقـش مباشـر بهره بـرداران کشـاورزی را داشـته و در این 
راسـتا از دسـتگاه های دولتـی مطالبه گـری کنـد نـه اینکـه بـه عنـوان یـک 
دسـتگاه بروکراتیک در کنار دسـتگاه های وزارت جهاد کشـاورزی قلمداد شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی در نشسـت هماهنگی 
مدیران سـتادی و دسـتگاه های وابسـته این سـازمان، افزود: در سـالیان متمادی 
تصـدی گـری دسـت و پـای بهره بـردار، سـرمایه گذار و بخـش کشـاورزی را 
بسـته کـه بـا تکرار این امـر راه به جایی نخواهیـم برد از این رو نظام مهندسـی 
بایـد بـا حـذف فرآیندهای زائد، تسـریع و تسـهیل امـورات بخـش خصوصی در 

دسـتور کار قـرار دهد.
وی بـا اشـاره بـه ضرورت شناسـایی افـراد نخبه عضـو نظام مهندسـی، تصریح 
کـرد: بـا هدایت و حمایت نخبگان از ظرفیت این قشـر در تشـکیل شـرکت های 

دانـش بنیان و گروه های فکر اسـتفاده شـود.
بـه گفتـه قاسـمی نخبگان در کمـک به فرآیندسـازی امـورات مختلـف، به طور 
عنـوان مثـال در تهیـه "بسـته کارآفرینـی محصول گواهی شـده" نقـش موثری 

خواهند داشـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: تمامی آرزوهای ما 
در بخـش کشـاورزی در "مهندسـی کـردن فرآینـد تولیـد" تحقـق پیـدا می کند 

در ایـن راسـتا از نظـرات نخبـگان و خبرگان بخش کشـاورزی اسـتفاده شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اشـتغال زایـی از اولویت هـای کشـور و اسـتان فـارس 
بـوده، افـزود: بـا تهیـه "بسـته کارآفرینـی" ایـن امـر محقـق می شـود از این رو 
بـا اسـتفاده از امکانـات و تسـهیات دولتـی، تفکـر و وقت گذاری در این راسـتا 

کنید. اقـدام 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه در قالـب تبصـره 19 امـکان واگـذاری 
امـورات بـه بخـش خصوصـی وجـود دارد، بیان کـرد: کاداسـتر اراضـی یکی از 
امـورات بسـیار حاکمیتـی اسـت و در صورتی نظام مهندسـی بسـته ای از فرآیند 
کاری بـا در نظـر گرفتـن چهارچـوب کامل اجرای امـورات کاداسـتر اراضی ارائه 

دهـد، ایـن مـورد را بـه نظام مهندسـی واگـذار خواهیـم کرد.
قاسـمی اظهار کـرد: فـارغ التحصیـان بخـش کشـاورزی بـه منظـور کاریابـی 
نیـاز بـه فراگیـری دوره هـای مهارتـی دارند کـه با تحقق ایـن امر امـکان خرید 

خدمـات نظـام مهندسـی فراهم می شـود.
وی افـزود: در ایـن راسـتا مرکـز آمـوزش اعـام آمادگـی کامـل کرده اسـت و 
توصیـه می شـود نظام مهندسـی از ظرفیت آموزشـکده ها در ترتیب کارشناسـان 

ماهـر بـه خصـوص در زمینـه گلخانه اسـتفاده کند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس مهمتریـن مشـکل در توسـعه 
گلخانه هـا عـدم داشـتن کارشناسـان بـا مهارت کافی دانسـت و گفـت: با تحقق 
توسـعه گلخانـه در سـطح ۷ هزار هکتار، زمینه اشـتغال فـارغ التحصیان بخش 

کشـاورزی فراهم می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـران هـر توسـعه ای فنـاوری، دانـش و تحقیقاتـی 
اسـت، افـزود: شـرکت  های دانش بنیان، افـراد مبتکر و صاحب ایده را شناسـایی 

و از شـکل گیری ایـده تـا تجـاری سـازی ایـده را سـازمان  دهی کنید. 
قاسـمی تاکید کرد: با انسـجام و هماهنگی و استفاده از ظرفیت بخش کشاورزی 
اسـتان، در جهت کاهش بروکراسـی اداری گام برداشـته و دغدغه مندانه در رفع 

مشـکات بهره برداران بخش کشـاورزی گره  گشـایی کنید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

نظام مهندسی باید مباشر بهره برداران کشاورزی باشد

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

قلم خبرنگار، خودکفایی جامعه را رقم می زند
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن 
روز خبرنـگار، گفـت: اصحـاب رسـانه، آزادی خواهانـی هسـتند کـه با قلمشـان 

خودکفایـی جامعـه را رقـم می زننـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، محمد مهدی قاسـمی با اشـاره به گسـتردگی 
بخـش کشـاورزی و وظیفـه خطیـر تامین امنیـت غذایی که بر عهـده این بخش 
اسـت، گفـت: خبرنـگاران بـا قلم خـود می تواننـد حافظـان امنیت غذایی کشـور 

باشند.
وی ضمـن تقدیـر از همراهی خبرنگاران با سیاسـت های کان جهاد کشـاورزی، 
تصریـح کـرد: اصحـاب رسـانه در سـال جـاری در بحـران حمله ملخ به اسـتان 
فـارس بـا تعامـل  اثربخـش، نهایـت همدلـی و همـکاری را بـا خانـواده بـزرگ 
جهـاد کشـاورزی داشـته و نقـش بسـزایی در کنترل ایـن آفت و کمـک به تولید 

کنندگان بخش کشـاورزی داشـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتراتژی های جهـاد کشـاورزی آب محـور اسـت، از 
اصحـاب رسـانه خواسـت تـا بـا قلـم توانمنـد و زبـان گویـای خـود و بـا تعامل 
 اثربخـش بـا جامعه به خصـوص جامعه کشـاورزی در تحقق افزایـش بهره وری 

و صرفـه جویـی در مصـرف آب کمـک کنند.
بـه گفتـه قاسـمی، اسـتان فـارس 10 درصـد از تولیـدات کشـاورزی کشـور را 
تامیـن می کنـد و پتانسـیل زیـادی در بخش کشـاورزی داشـته از ایـن رو ایجاد 
گرایـش بـه ایـن بخش در نسـل جـوان از برنامه هـای پیش روی سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـت کـه بـا همراهی اصحـاب رسـانه محقق می شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: بخش کشـاورزی نیازمند 
منزلـت بخشـی، اعتبـار و موضوعیـت بخشـی اسـت از ایـن رو انتظـار مـی رود 
اصحـاب رسـانه  فرهنـگ، منزلـت و قابلیـت بخـش کشـاورزی را بـه جامعـه 

کنند.  معرفـی 
دشـمن  کـه  شـرایطی  در  تـا  خواسـت  رسـانه  اصحـاب  از  پایـان  قاسـمی در 
تحریم هـای ظالمانـه خـود را بـر جامعـه حاکم کرده بـا همدلی و هـم افزایی در 

تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری و شـعار رونـق تولیـد گام بردارنـد.
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معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد 
بـا اشـاره بـه اختصـاص  کشـاورزی اسـتان فـارس 
۷00 میلیـارد ریـال کمـک باعـوض و 650 میلیـارد 
ریـال تسـهیات ارزان قیمـت بـه خسـارت دیـدگان 
ایـن  پرداخـت  آغـاز  از  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 

تسـهیات خبـر داد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، جعفـر صبوری پور 
افـزود: 50 درصـد از اعتبـارات کمـک باعـوض بـه 
اسـتان ارسال شـده و کل تسـهیات ارزان قیمت نیز 

بـه بانک هـای اسـتان واصل شـده اسـت.
وی در ارتبـاط بـا شـیوه پرداخـت تسـهیات گفـت: 
در خواسـت خسـارت دیدگانـی که در سـامانه سـجاد 
وزارت کشـور ثبـت   نـام کردنـد پـس از بررسـی اولیه 
و تائیـد توسـط کمیتـه تخصصـی شهرسـتان بـا تائید 
فرمانـدار در سـامانه ثبت شـده، سـپس درخواسـت ها 
در " کار گـروه اسـتانی بررسـی خسـارت" بـه دبیـری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و ریاسـت معـاون عمرانی 
اسـتاندار بررسـی و در سـامانه سـجاد ثبت می شـود. 
بـه گفته وی میـزان غرامت پرداختـی در قالب کمک 
باعـوض و تسـهیات بـر اسـاس درصد خسـارت و 
در قالـب نرم هـای مصـوب هیئـت وزیـران تعییـن 

می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: تاکنـون بیـش از 
۳19 میلیـارد ریـال کمـک باعـوض به تائیـد کمیته 

تخصصـی شهرسـتان رسـیده و قریـب 152 میلیـارد 
ریال پس از تائید کار گروه اسـتانی در سـامانه سـجاد 
ثبت شـده و آماده پرداخت به خسـارت دیدگان اسـت 
کـه پـس از مبادله موافقتنامه و دریافـت وجه از خزانه 

ایـن امر صـورت خواهـد گرفت.
صبوری پـور افـزود: در بخـش تسـهیات ارزان قیمت 
خسـارت دیـدگان پـس از ابـاغ 650 میلیـارد ریـال، 
انجـام  بانکـی  شهرسـتانی-  توزیـع  اسـتان،  سـهم 
شـد تـا بـا تائیـد خسـارت در کمیته هـای تخصصـی 
معرفـی  سـجاد،  سـامانه  در  ثبـت  و  شهرسـتان 
متقاضیـان بـه سیسـتم بانکـی توسـط مدیریت هـای 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آغـاز شـود. 
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: تاکنـون ۳۳۷9 
بهـره بـردار خسـارت دیـده بـا اعتبـاری بالغ بـر 280 

میلیـارد ریـال تسـهیات ارزان قیمت قرض الحسـنه 
بـا سـود 4 درصـد بـه سیسـتم بانکـی معرفـی شـده 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول افـزود: متقاضیان این تسـهیات 
بـدون در نظـر گرفتـن بدهـی قبلی آن ها به سیسـتم 
بانکـی و بـا ضمانـت زنجیـره ای بـه سیسـتم بانکـی 

معرفـی می شـوند.
بـه گفتـه وی در هفتـه گذشـته تسـهیات 60 نفـر از 
خسـارت دیـدگان بـه مبلـغ 5600 میلیـون ریـال در 

بانـک کشـاورزی پرداخـت شـده اسـت.
صبوری پورضمن تشـکر از عوامـل اجرائی به خصوص 
فرمانـداران  اسـتانداری،  بحـران  مدیریـت  کل  اداره 
اسـتان، همکاران مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
و سیسـتم بانکـی، تاکیـد کرد: بهـره برداران خسـارت 
دیـده بـرای دریافت تسـهیات به بانـک عامل معرفی 

شـده، مراجعـه کنند.
سـیل فروردیـن 98 در اسـتان فـارس بیـش از ۳560 
باغـی،  زراعـی،  اراضـی  بـه  خسـارت  ریـال  میلیـارد 
واحدهـای دامـی و شـیات، تاسیسـات و ابنیـه، جـاده 
وارد  عشـایری  جاده هـای  و  مـزارع  و  باغ هـا  بیـن 
کـرده کـه از این میـزان خسـارت 1140 میلیـارد ریال 
خسـارت عمومی )عمرانـی( و 2420 میلیـارد ریـال نیز 
خسـارات غیرعمرانـی )مشـمول کمـک باعـوض و 

تسـهیات ارزان قیمـت( اسـت. 
دولت در راسـتای حمایت از خسـارت دیدگان 25 هزار 
میلیـارد ریـال تسـهیات ارزان قیمـت و بیـش از 26 
هـزار میلیـارد ریـال کمـک باعوض به خسـارت های 
غیرعمرانی در سـطح کشـور اختصاص داده و اعتبارات 
مـورد نیـاز ترمیم خسـارت های عمومی در دسـتور کار 

هیئـت وزیران قـرار دارد.

معاون جهاد کشاورزی فارس:

آغاز پرداخت تسهیالت کشاورزی
به خسارت دیدگان سیل

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
بسـیار  مـدت  کـه  ایـن  علیرغـم  گفـت:  فـارس 
کوتاهـی کـه از ایجـاد اولیـن مزرعـه الگویـی کینوا 
در اسـتان می گـذرد، توسـعه کشـت ایـن محصول 
بـه عنـوان یـک شـبه غلـه در دسـتور کار معاونـت 
بهبـود تولیـدات گیاهـی و مدیریت زراعت سـازمان 

جهـاد کشـاورزی فـارس قـرار گرفـت.
زراعـت  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
احمـد  فـارس،  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
دهقـان بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: کاشـت کینوا 
در شهرسـتان های مختلـف و ایجـاد زنجیـره تولید 

و فـرآوری و حتـی مسـائل بازرگانـی ایـن محصول 
مهـم نتایـج امیـدوار کننـده ای داشـته اسـت.

تشـکیل  کـرد:  نشـان  مقـام مسـئول خاطـر  ایـن 
کشـاورزی  دانشـکده  بـا  ارتبـاط  فنـی،  تیم هـای 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  شـیراز،  دانشـگاه 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و ارتباط 
بـا مرکـز تحقیقـات ملـی شـوری کشـور در بـذر و 
کمـک گرفتن از صاحـب نظران، محققان و سـهیم 
کـردن بخـش خصوصـی در چرخـه تولیـد بـا وجود 
کارشناسـان عاقمنـد از جملـه علـل موفقیت طرح 

توسـعه کینـوا در اسـتان فـارس بـوده اسـت.
وی در پایـان تصریـح کـرد: هـم اکنـون در اسـتان 
فـارس امـکان نـو آوری حـدود ۳0 تـن کینـوا در 
شـبانه روز وجـود دارد و بـا ایجـاد بیمـه کینـوا و 
فـرآوری ایـن محصـول ضریـب امنیت کاشـت این 

گیـاه توسـط کشـاورزان افزایـش می یابـد.

بیمه گری زراعت کینوا
از کشت آینده در لیست پرداخت غرامت قرار می گیرد
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پخـش  پـی  در 
گـزارش خبری تحت 
عنـوان "محصوالتـی 
بـر  امـا  کیفیـت  بـا 
از  مانـده"  زمیـن 
جمهـوری  سـیمای 
 - اسـامی ایران 
شـبکه اسـتان فارس 
و انتشـار آن در شـبکه های مجـازی، علیرضـا واحـدی 
کشـاورزی  جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  رئیـس  پـور 
اسـتان فـارس گفـت: افزایـش بی سـابقه قیمـت برخـی 
از محصـوالت سـبزی و صیفـی در چنـد مـاه گذشـته در 
بـازار باعـث شـد کشـاورزان بـه کشـت بی رویـه برخـی 
از محصـوالت اقـدام نمـوده و حتـی شـبانه اقـدام بـه 
شـخم اراضـی زیر کشـت خـود کـرده و اقدام به کشـت 
صیفـی جـات، بـه ویژه گوجـه فرنگـی و خیار سـبز کنند 
و بدیـن ترتیـب از ایـن پـس بـا وفـور ایـن محصـوالت 
در بازارمواجـه شـده و متاسـفانه بسـیاری از کشـاورزان 

گردیـد. خواهنـد  متضـرر 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، رئیس ایـن اداره افزود: 
ایـن وضعیت در حالی نمایانگر شـده اسـت که متاسـفانه 
تعـدادی از کشـاورزان هشـدارهای متعـدد ایـن سـازمان 
را مبنـی بـر عـدم کشـت بی رویـه محصـوالت سـبزی 
و صیفـی جـدی نگرفتنـد و حتـی بـا قیمت هـای گـزاف 
اقـدام بـه خریـد بذر آنهـا نمـوده و حال متضرر شـده اند.
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  واحدی پـور  علیرضـا 
گزارش هـای ارسـالی از مدیریت هـای جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ها از وضعیت فوق الذکر، از اواخر اردیبهشـت 
مـاه از سـوی ایـن سـازمان بـه صورت هـای مختلف از 
جملـه پخـش ایـن اطاعیه هـا در شـبکه های مجازی و 
کانال هـای پیـام رسـان نسـبت بـه صـدور اطاعیه های 
متعـدد بـه کشـاورزان و هشـدار بـه ایـن عزیـزان اقدام 
شـد و تاکیـد شـد که با مشـورت کارشناسـان و بـا توجه 
بـه سـطوح اباغـی هـر شهرسـتان، اقـدام بـه کشـت 

محصـوالت سـبزی و صیفـی کننـد. 
بـه گفتـه وی در اخبـار و اطاعیه ها به کشـاورزان گفته 
شـد کـه افزایـش سـطح زیـر کشـت نسـبت بـه سـطح 
اباغـی، باعـث افزایـش عرضـه محصـوالت شـده و با 
توجـه بـه ثابـت بـودن تقاضـا کاهش قیمـت آنهـا را به 

دنبـال خواهد داشـت.
واحدی پـور افزود: به منظور پیشـگیری از کشـت بی رویه 
سـبزی و صیفی بـه خصوص گوجه فرنگـی از نیمه دوم 
اردیبهشـت ماه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس، مدیر زراعـت و سرپرسـت مدیریت تنظیـم بازار 
ایـن سـازمان در پنـج گـزارش خبـری از سـیمای مرکز 
فـارس و یـک برنامـه رادیویـی زنـده از صـدای مرکـز 
فـارس بـر رعایـت ایـن مـوارد تاکیـد داشـتند. بـه گفته 
وی انعـکاس ایـن مـوارد بـه جـز پورتـال وزارت جهـاد 
کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
در قالـب 1۷ خبر نشـر داده شـده از سـوی خبرگزاری ها 
و پایگاه هـای خبـری از جملـه ایرنـا، باشـگاه خبرنگاران 
جـوان، شـیرازه، تابناک، آریـا، خبربان، خبر فارسـی، اول 
فـارس، قشـقایی آنایـن، پایـگاه بیـن المللـی همکاری 
شـیعه جمـاران، تی نیـوز، هورگان، شـیراز نیـوز، و ... نیز 

منعکس شـده اسـت.
واحدی پـور هـم چنیـن بـه انعکاس اخبـار در ایـن زمینه 
در رسـانه های مکتوب از جملـه روزنامه های خبرجنوب، 
نیـم نـگاه، عصـر، تماشـا و افسـانه در اواخر اردیبهشـت 

مـاه اشـاره کرد.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه سیاسـت های هر 
از  برمی گیـرد،  در  را  عمومی جامعـه  منافـع  سـازمان 
کشـاورزان تقاضـا کـرد از ایـن پـس تابـع هیجـان بازار 
قـرار نگیرنـد و بـا اعتمـاد بـه مسـئولین سیاسـت های 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و الگوهـای کشـت اباغـی 

آنهـا را دنبـال کننـد.
وی در ادامـه در پاسـخ بـه گفته های یکی از کشـاورزان 
در گـزارش تهیه شـده اظهار داشـت: در سراسـر کشـور 
توزیـع کـود شـیمیایی مختـص محصـوالت گنـدم، جو، 
کلـزا، چغندرقنـد، ذرت زودرس، پنبـه و سـیب زمینـی 
)طـرح اسـتمرار( می باشـد و دولت نسـبت بـه تخصیص 
کودهـای شـیمیایی بـرای سـایر محصـوالت، بـه ویـژه 

هندوانـه هیـچ تعهـدی ندارد.
رئیـس روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس افـزود: در حال حاضـر در این اسـتان پهناور کلیه 
عرصه هـای زراعـی و باغـی بـه 600 پهنـه 2000 تـا 
۳000 هکتـاری تقسـیم شـده اسـت و هـر پهنـه یـک 
کارشـناس مـروج مسـئول پهنـه و یـک نفـر محقـق 
معیـن دارد کـه ارتبـاط تنگاتنگـی را بـا بهـره بـرداران 
برقـرار می نماینـد و در همیـن راسـتا شهرسـتان کـوار 
بـا دارا بـودن 12 پهنـه، یکـی ازبهتریـن و منظـم ترین 
بهـره  و  مدیریـت  ایـن  بیـن  ارتبـاط  در  شهرسـتان ها 

بـرداران هسـتند.
وی اظهـار امیـدواری کـرد در آینـده بـا تصویـب قانونی 
بتـوان نسـبت بـه اجـرای دقیـق الگـوی کشـت توسـط 

کشـاورزان گام برداشـت.

بی توجهی به هشدارهای جهاد کشاورزی، صیفی کاران 
را متضرر کرد

چهارمین سال 
متوالی طرح 

انتخاب مشارکتی 
)pvs( ارقام گندم

کارشـناس مسـئول طرح pvs سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در سـال زراعـی جـاری 98-9۷ بـرای 
چهارمیـن سـال متوالـی طـرح انتخاب 
بـا   )pvs( گنـدم  ارقـام  مشـارکتی 
بهبـود  معاونـت  پیگیـری  و  حمایـت 
زراعـت  مدیریـت  گیاهـی،  تولیـدات 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس و بـا همـکاری محققیـن مرکز 
تحقیقات کشـاورزی اسـتان در قالب 9 
سـایت آبـی و ۳ سـایت دیـم در نقـاط 
مختلـف اسـتان بر اسـاس شـرایط آب 
خـاک،  حاصلخیـزی  نـوع  هوایـی،  و 

شـوری آب و خـاک کشـت گردیـد.
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت 
افـزود: در  اسـتان فـارس، بیـژن زارع 
طـرح مذکور از 28 رقـم داخلی، 8 رقم 
خارجـی و 14 الیـن و جمعـا از 50رقم 
و الیـن پـر محصـول و امیـد بخش در 
کنـار رقـم شـاهد هـر منطقه اسـتفاده 
بی نظیـر  خـود  نـوع  در  کـه  گردیـد 

می باشـد.
اهـداف  جملـه  از  کـرد:  تصریـح  وی 
ایجـاد مـزارع pvs دسـتیابی بـه رقـم 
یـا الینـی اسـت کـه بتواند در شـرایط 
و  آزمایـش  مـورد  منطقـه  بـر  حاکـم 
بیشـترین  شـاهد  رقـم  بـا  رقابـت  در 
سـازگاری و پایـداری تولیـد را داشـته 

باشـد. 
زارع خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
مـوارد ذکـر شـده و ایجـاد ۳0 سـایت 
و  ارقـام  گذشـته  سـال  سـه  طـی  در 
الین هایـی کـه بیشـترین سـازگاری و 
پایـداری تولیـد را داشـته انـد می توان 
 20-92-S ،بـه ارقام سـیمیت 8، نارین
و آنتونیوس اشـاره نمـود و الزم به ذکر 
اسـت چنـد رقـم و الیـن دیگـر نیز در 
حـال تحلیـل و بررسـی می باشـد کـه 
نتایـج آن هـا جهـت اسـتفاده در مزارع 

کشـاورزان متعاقبـا اعـام می گـردد.
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مدیـرآب و خـاک و امـور فنـی 
جهـاد  سـازمان  مهندسـی  و 
بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
اشـاره بـه اینکـه بالغ بـر ۳۳0 
ایـن  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان مجهـز به سـامانه نوین 
آبیـاری اسـت، گفـت: فـارس بـا سـهم 12 درصدی 
در اجـرای سـامانه های نویـن آبیـاری کشـور، رتبـه 

نخسـت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، امیر اسـامی با 
فـارس  اسـتان  اراضـی  از  اینکـه 28 درصـد  بیـان 
مجهـز بـه سـامانه نویـن آبیاری اسـت، افـزود: 2۳0 
هـزار از ایـن اراضـی بـا اسـتفاده از اعتبـارات دولتی 

شـد. تجهیز 
بـه گفتـه وی در سـال جـاری نیـز 5200 هکتـار از 
اراضـی آبـی اسـتان بـه ایـن سـامانه ها مجهز شـده 
اجـرا  بـر 2۷00 هکتـار طـرح در دسـت  افـزون  و 

می باشـد.
در  اجـرای طـرح  قراردادهـای  کـرد:  اسـامی بیان 
2200 هکتـار از اراضـی نیز منعقد شـده و در صورت 
تامیـن اعتبـار اجـرا خواهـد شـد و همچنیـن سـطح 
پرونده هـای طراحـی تائیـد شـده تـا پایـان تیرمـاه، 

6600 هکتـار اسـت.
مدیـرآب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از اهداف اسـتراتژیک 
بخـش کشـاورزی را افزایـش بهره وری آب دانسـت 
و افـزود: بهـره گیـري از سـامانه هاي مختلـف نوین 

آبیـاري از راههـای تحقـق این امر اسـت.
اسـامی صرفه جویي در مصرف آب، سـرعت باالي 
رویـش گیـاه، بـه کارگیري همزمـان کود بـا آبیاري، 
جلوگیري از رشـد بـي رویه علف هاي هـرز، افزایش 
کمـي و کیفـي محصوالت، امـکان مدیریت بهتر آب 
آبیـاری و کاهـش نیـروی انسـانی را از مزایـاي بـه 

کارگیـري روش هـاي نوین آبیاري برشـمرد.

مدیـر آب و خـاک و امور فنی و مهندسـی سـازمان 
از 2200  گفـت:  فـارس  اسـتان  جهـاد کشـاورزی 
رشـته قنـات در ایـن اسـتان بـه دلیل خشکسـالی و 

حفرچـاه، تنهـا 1۷00 رشـته فعال اسـت.
امیـر  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـامی افزود: ایـن قنـوات بـا آبدهـی تقریبـی 44 
هـزار لیتـر، بالـغ بـر 1۳5 هـزار هکتـار را مشـروب 
می کنـد و حـدود صـد هـزار نفـر بهـره بـردار دارد.

بـه گفتـه وی، آب محدودیـت اصلـی کشـت و کار 
در اسـتان فارس اسـت از این رو مرمت و بازسـازی 
قنـوات کـه معمـوال بـا افزایـش معنـی دار آبدهـی 
ایـن  رفـع  در  توجهـی  قابـل  تاثیـر  بـوده  همـراه 

محدودیـت در اراضـی مشـروب دارد.
اسـامی با بیـان اینکـه در سـال های 96 و 9۷، بـا 
اعتبـاری معـادل 12 میلیـارد تومـان، حـدود 110 
کیلومتـر از قنـوات اسـتان مرمـت و بازسـازی شـد، 
بیـان داشـت: ایـن امر باعـث افزایش آبدهـی حدود 

4۷5 لیتـر بـر ثانیه شـده اسـت.
وی تصریـح کرد: در سـال جاری مرمت و بازسـازی 

140 رشـته قنـات بـه طـول 45 کیلومتر در دسـتور 
کار قـرار گرفته اسـت.

بـا  قنـوات  تاکنـون  اینکـه  بیـان  اسـامی با 
کول گـذاری مرمـت می شـد، گفـت: در سـال جاری 
بـرای اولیـن بـار در مرمـت و احیـای " قنات پشـته 
قالینـی" واقـع در شهرسـتان جهـرم بـا اسـتفاده از 
لوله هـای بتـی بـا اسـتحکام خیلـی بـاال در دسـت 

اجـرا اسـت. 
ایـن  لوله گـذاری  و  بازسـازی  مرمـت،  افـزود:  وی 
قنـات بـا اعتبـاری بالغ بـر 140 میلیـون تومان و در 

طـول 110 کیلومتـر در حـال انجـام اسـت.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:

اجرای بیش از 330 هزار هکتار سامانه نوین 
آبیاری در فارس

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:

1700 رشته قنات در فارس فعال است

خریداری بیش از 
25000 تن کلزا 

از کشاورزان کلزا کار 
استان فارس

روغنـی  دانه هـای  مسـئول  کارشـناس 
مدیریـت زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
از  بیـش  تاکنـون  گفـت:  فـارس  اسـتان 
کشـاورزان  از  کلـزا  تـن محصـول   25000
اسـت. گردیـده  خریـداری  فـارس  اسـتان 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت زراعت 
فـارس،  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
زراعـی  سـال  در  افـزود:  رشـیدی  منصـور 
از 14000 هکتـار  بیـش  در سـطح  جـاری 
کشـت کلـزا در اسـتان فارس انجـام گردیده 

. ست ا
وی بیـان کـرد: در این رابطـه 101 تن بذور 
ارقـام پرمحصـول و هیبریـد با یارانـه دولتی 
بیـن کشـاورزان توزیـع گردیده اسـت که از 
خصوصیـات ارقـام هیبرید کلـزا می توان به 
سـرعت رشـد بـاالی اولیـه، کاهـش میزان 
بـذر مصرفی در هکتـار، گل دهی یکنواخت، 
عـدم ریـزش دانـه، پتانسـیل عملکـرد بـاال، 
قـدرت باالی شـاخه دهـی و ... اشـاره کرد.

رشـیدی اظهار کرد: برداشـت ایـن محصول 
مناطـق  از  مـاه  فروردیـن  دوم  نیمـه  از 
گرمسـیری جنوبـی اسـتان شـروع گردیـده 
از 25000 تـن محصـول  بیـش  تاکنـون  و 
از سـطح 12۳۷8 هکتـار برداشـتی تحویـل 
بخـش خصوصـی  و  دولتـی  خریـد  مراکـز 
گردیـده اسـت و از 1۳5 دسـتگاه کمبایـن 
مجهـز به هـد مخصوص برداشـت اسـتفاده 
گردیـده کـه در کاهش ریزش دانـه نقش به 

سـزایی داشـته اسـت.
وی یـادآور شـد: نـرخ خریـد تضمینـی کلـزا 
در سـال زراعـی جـاری ۳4400 ریـال بـه 
ازای هـر کیلـو دانـه تحویلـی بـوده کـه بـه 

کشـاورزان پرداخـت گردیـده اسـت.
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نیـازی مدیـر کل مهندسـی و حدنـگاری سـازمان امـور اراضـی کشـور در جلسـه 
بررسـی وضعیـت اجرایـی و مسـائل و مشـکات طرح رفـع تداخات و گویا سـازی 
نقشـه های اسـتان فـارس گفـت: هـر اقدامی کـه بتوانـد بـر سـرعت اجـرای طـرح 
بیافزایـد بـا در نظـر گرفتـن تمامی قوانیـن و مقـررات، قطعا مـورد حمایت سـازمان 

امـور اراضـی کشـور خواهـد بود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، در ادامـه مدیـر امـور اراضـی این سـازمان گفـت: اجـرای طرح کاداسـتر در 
400 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی اسـتان با عقد قرارداد توسـط مشـاورین ذی 
صـاح در دسـتور کار قـرار دارد. علـی ارغـون افزود: فـارس نزدیک به یـک میلیون 
و 800 هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی دارد کـه بر اسـاس برنامه، بایسـتی در مدت 
پنـج سـال کاداسـتر اراضـی توسـط مدیریـت امـور اراضـی بـه نمایندگـی از وزارت 
جهـاد کشـاورزی در فـارس انجـام و تثبیت شـود. وی تصریـح کـرد: از مجموع 11 
قـرارداد منعقـد شـده با مشـاوران اجرای طـرح، چهار قـرارداد به صـورت کامل اجرا 

شـده و در مرحلـه تائید سـازمان نقشـه برداری کشـور قـرار دارد.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در حوزه کاداسـتر اراضی کشـاورزی بیشـترین 
مشـکات در سـطح شهرسـتان ها، عـدم همـکاری بهـره بـرداران در ایـن زمینـه 
اسـت کـه باعـث کندی کار شـده اسـت، اما با اطـاع رسـانی مزایای اجـرای طرح 
کاداسـتر اراضـی و انجـام فعالیت هـای ترویجـی در جهـت تثبیـت مالکیـت مردم و 

دولـت در حال تسـریع اجـرای طرح هسـتیم.

 بررسی وضعیت اجرایی 
کاداستر اراضی کشاورزی در استان فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: حمایـت از تولید کننـدگان و 
برخـورد با سـوء اسـتفاده کننـدگان و زمین خـواران یکی از اهـداف مدیریت امور اراضی می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی 
ارغـون افـزود: در مـرداد ماه سـال جـاری 10 پرونـده با مسـاحتی بالغ بـر 851 هکتار بـه دبیرخانه 

هیـات نظـارت مـاده ۳۳ قانون حفاظت اسـتانم فارس ارسـال شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: در بررسـی کمیسـیون، سـه مـورد از طرح هـا تائیـد، 6 مورد 
تمدیـد قـرارداد اجـاره و یـک فقره تصمیـم هیات در خصـوص بازدید مجـدد مورد تائیـد اعضا قرار 
گرفـت. وی تصریـح کرد: جلسـه کمیسـیون ماده ۳۳ بـه منظور نظـارت بر اراضی واگـذاری جهت 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی، دامپـروری و سـایر طرح هـای غیـر کشـاورزی و تشـخیص تعلـل 
یـا تخلـف و عـذر موجـه مجریـان طرح هـا و تعیین درصـد عملیـات انجام شـده برگزار می شـود.

حفاظت از اراضی کشاورزی همکاری همه دستگاه ها را می طلبد
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس:

4 میلیون و 500 هزار تن ماده 
خام جذب صنایع کشاورزی 

فارس می شود
جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنون 
۷11 واحـد صنایـع کشـاورزی بـه تولید رسـیده، گفت: 
سـاالنه چهـار میلیـون و 500 هـزار تـن ظرفیت جذب 
ماده خام صنایع کشـاورزی در این اسـتان ایجاد شـده 

ست. ا
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مهـدی صادقـی 
واحـد  اول سـال جـاری 1۷  افـزود: در چهـار ماهـه 
صنعتـی بـا ظرفیت جذب بیـش از 5۳6 هـزار تن ماده 

خـام بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت.
کاهـش  واحدهـا  ایـن  راه انـدازی  بـا  وی  گفتـه  بـه 
ضایعاتـی بالـغ بـر ۳4 هـزار تـن و اشـتغال زایی ۳54 

نفـری ایجـاد شـده اسـت.
صادقـی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری ایجـاد ۷8 
واحـد صنعتـی در دسـتور کار قـرار دارد، تصریـح کرد: 
ایـن واحدهـا شـامل ۳1 واحـد سـردخانه و انبـار سـرد 
نگهـداری محصـوالت کشـاورزی، 20 واحـد صنعتـی 

بـا هـدف بسـته بنـدی محصـوالت کشـاورزی، سـه 
کارخانـه بـا موضـوع فـرآوری و بسـته بنـدی گیاهان 
دارویـی و 24 واحـد صنعتـی در سـایر صنایـع اسـت.

راه  بـا  می شـد  پیش بینـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انـدازی ایـن واحدهـا ۳6۷ هـزار و ۳۳۷ تن مـاده خام 
در فرآینـد فـرآوری قـرار گیـرد، گفت: با پیشـرفتی که 
در چهـار مـاه اول سـال در ایجـاد واحدهـای صنایـع 
داشـتیم، شـاهد رشـد 4۳۷ درصـدی جـذب مـاده خام 

نسـبت بـه برنامـه پیـش بینـی شـده بودیم.
جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس تصریـح کـرد: بـا توجـه به 
ابـاغ  در صـورت  اسـتان  ایـن  در  موجـود  پتانسـیل 
تسـهیات، رونـد بـه بهره بـرداری رسـیدن طرح های 
صنایـع کشـاورزی بـا سـرعت بیشـتری اتفـاق خواهد 
افتـاد و عـاوه بر اشـتغال زایی پایدار، گام های اساسـی 

در جهـت رونـق تولیـد نیـز برداشـته خواهـد شـد.
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رها سازی بیش از 133 هزار قطعه
بچه ماهی گرمابي در استخر 
ذخیره کشاورزی شهرستان 

مرودشت
مدیر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس گفـت: 1۳۳ هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابي 
در 10۷ بـاب اسـتخر ذخیـره کشـاورزی شهرسـتان 

مرودشـت رها سـازی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور 
آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس علی 
فاحـی افـزود: هـدف از رهاسـاز ی بچـه ماهیان در 
اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی بهـره برداری بهینه 
از منابـع آبـی، ایجـاد اشـتغال، افزایـش تولیـد آبزیان 
و درآمـد کشـاورزان همچنیـن افزایش کمـی و کیفی 
محصـوالت کشـاورزی به واسـطه غنی سـازی آب با 

کـود حاصـل از ماهیان می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تولیـد آبزیان 
اشـتغال،  زمینـه  ایجـاد  بـر  عـاوه  مناطـق،  درایـن 
دنبـال  بـه  را  روسـتاها  در  افزایـش سـرانه مصـرف 
خواهـد داشـت و پیـش بینـی می شـود با ادامـه روند 
رهاسـازی بچـه ماهیان در سـال جاری بیـش از 110 
تـن ماهـی گرمابـي از اسـتخرهای ذخیره شهرسـتان 
برداشـت گردد که نسـبت به سـال گذشـته 20 درصد 

افزایـش تولیـد خواهیم داشـت.

رهاسازی بیش از 85 هزار 
قطعه بچه ماهی گرمابي 

در شهرستان داراب
جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 85 هـزار قطعه بچه 
ماهـی گرمابـي در 95 باب اسـتخر ذخیره کشـاورزی 

گردیـد. رهاسـازی  داراب  شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور 
آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس علی 
فاحـی افـزود: شهرسـتان داراب به علت داشـتن اب 
و هـواي گـرم بـراي پـرورش ماهیـان گرمابی بسـیار 
مناسـب اسـت و پیـش بینـی می شـود بـا ادامـه روند 
از  بیـش  جـاری  در سـال  ماهیـان  بچـه  رهاسـازی 
80 تـن ماهـی گرمابـي از اسـتخرهای ذخیـره ایـن 

شهرسـتان برداشـت گـردد.

اهداف و 
برنامه های 

صید و صیادی 
در منابع آبی 
استان فارس

مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: جلسـه نظـام نامه 
آبـزی پـروری برگزار شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس علـی فاحـی افـزود: کمیتـه نظام نامـه آبزی پـروری با هـدف تعییـن تعداد مجـوز صید 
و صیـادی، تعییـن زمـان مجاز صید در سـال جـاری، بررسـی نحوه بهره بـرداری پایـدار از منابع 
آبـی همچنیـن بررسـی چالش هـا و پیشـنهادهای موجـود برگـزار می گردد کـه در این جلسـه با 
صـدور بیـش از 100 مجـوز صید در بـازه زمانی 4 ماهـه در قالب تعاونی های صیـادی در 5 منبع 

آبـی نیمـه طبیعی اسـتان موافقـت گردید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان 
کرد: بـا توجـه بـه بارندگی های 
خوب سـال جـاری کـه در حوزه 
آبریـز منابـع آبـی و دریاچه های 
گرفتـه  انجـام  سـدها  پشـت 
بیـش  می گـردد  پیش بینـی 
از600 تـن انـواع ماهیان گرمابی 
در ایـن منابع آبی صید شـود که 
نسـبت به سـال قبـل 10 در صد 
افزایـش تولیـد خواهیم داشـت. 

تولید 126 کیلوگرم خاویار
در مزرعه تولید و توسعه آبزیان شهرستان استهبان

مدیـر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: مزرعـه تولیـد و توسـعه آبزیـان 
پـارس مهر خاویار شهرسـتان اسـتهبان در سـال جاري 
بـا داشـتن 99۷ قطعـه مولـد ماهـي خاویـاري از گونـه 
فیل ماهي، سـیبري، اسـترلیاد و شـیپ بـا وزن تقریبی 
16۳52کیلوگـرم، در تیـر مـاه مقـدار 28.28 کیلوگـرم 
خاویار از گونه ماهي سـیبري، اسـتحصال نموده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیات و امـور 
آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس علی 
فاحـی افـزود: تاکنـون در عملکـرد چهـار ماهـه، این 
مزرعـه موفـق بـه اسـتحصال 126 کیلوگـرم خاویـار 
شـده و پیـش بینـي مـي گـردد تـا پایـان سـال جاري 
مجموعـا 500 کیلوگـرم خاویـار اسـتحصال نمایـد که 
نسـبت بـه سـال گذشـته 80 درصـد افزایـش تولیـد 

خواهیـم داشـت.
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بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس از مدیریت هسته گزینش

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیـدار بـا مدیـر و کارمنـدان 
جریـان  در  نزدیـک  از  مختلـف،  بخش هـای  بازدیـد  ضمـن  گزینـش،  هسـته 

پرونده هـای گزینشـی در حـال انجام سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و همچنین 
ادارات تابعـه و بخصـوص پرونده هـای همـکاران جدیـد االسـتخدام، )مهندسـین 

ناظـر( قـرار گرفت.
بـه گزارش روابط عمومی هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
محمـد مهـدی قاسـمی با توصیـه بـه رعایـت سلسـله مراتـب اداری و قوانیـن و 
رعایـت جایـگاه اداری در مسـیر تعالـی سـازمان، توسـط مجموعه مدیریت هسـته 
گزینـش، تـاش بـی وقفـه و بیـش از پیش همـراه با دقـت را از مجموعه هسـته 

گزینش، خواسـتار شـد.
در ابتـدای ایـن بازدیـد نیـز فردین زمانـی، مدیر هسـته گزینش ضمـن خوش آمد 
گویـی گـزارش عملکـرد مربـوط بـه مسـائل جـاری هسـته گزینـش را بـه رئیس 

سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، ارائـه کرد.

دیدار مدیر و معاون مدیریت حراست
سازمان جهاد کشاورزي استان فارس با

مدیریت هسته گزینش این سازمان
مدیـر و معـاون مدیریـت حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزي 
اسـتان فـارس از مدیریـت هسـته گزینش این سـازمان دیدار 

کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت هسـته گزینش سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مدیر حراسـت سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس در این دیدار گفت: بایسـتی مسـائل 
محرمانگـی بـه ویـژه حفـظ طبقـه بنـدی مکاتبـات در انجام 

شـود. رعایت  امور 
وی افـزود: از اردیبهشـت مـاه سـال جـاری تاکنـون 1600 
اسـتعام حراسـتی بـه گزینـش در کوتـاه تریـن زمان پاسـخ 

داده شـده اسـت.
جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر  زمانـی  ادامـه  در 
حراسـت  مدیریـت  زحمـات  از  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس جهت پاسـخگویی 

کـرد.  تشـکر  اسـتعامات  بـه 

برگزاری بیش از 1۸0 دوره آموزشی ضمن 
خدمت کارکنان در سال 97

رئیس گروه نوسـازی وتحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: در سـال 9۷ بیش از 180 دوره آموزشـی 
ضمـن خدمت کارکنان جهت پرسـنل شـاغل در این سـازمان 

برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحـول اداری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، میعـاد امیـن پـور 
افـزود: آمـوزش ضمـن خدمـت در حقیقـت یکـی از راه هـای 
اصولـی و منطقـی تاش هـای کارکنـان در سـازمان اسـت 
کـه باعـث بـه کارگیـری اسـتعدادهای نهفتـه، تقویـت قدرت 
تخیـل، توانمنـد سـازی نیـروی انسـانی بـا رویکـرد تعالـی، ارتقـاء سـطح فنـی و اجرایـی 
کارشناسـان و افزایـش مهارت هـای شـغلی کارکنـان خواهـد شـد و بایـد بـه طور مسـتمر 

همـراه بـا فرآیندهـای سـازمان مـورد توجـه قـرار گیرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در همیـن راسـتا در سـال 9۷ تعـداد 186 دوره در 
قالـب 122 دوره تخصصـی شـامل: 2۷ دوره ویـژه مدیران پهنه، 2۷ دوره مشـترک اداری و 
عمومـی، 10 دوره آمـوزش عقیدتـی با 16248 نفـر مخاطب و 24۷044 نفر سـاعت برگزار 
گردیـد کـه متوسـط سـرانه آموزشـی کارمندان 104 سـاعت و مدیران 60 سـاعت درسـال 

محاسـبه گردید.
امیـن پـور در پایـان تصریـح کـرد: بـه اسـتناد نیـاز سـنجی هایی کـه از کلیـه مدیریت هـا 
انجـام گرفـت 1۳۳ عنـوان دوره پیشـنهادی از طـرف سـازمان جهـت سـال 98 مشـخص 
گردیـد کـه در حـال اجـرا اسـت و براسـاس دسـتورالعمل برنامه هـای آموزشـی سـاالنه 
دسـتگاه های اجرایـی حداقـل سـرانه آموزشـی بـرای کارکنـان 40 و مدیـران 60 سـاعت 

پیـش بینی شـده اسـت.
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رئیـس گروه نوسـازی وتحـول اداری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: آمـوزش نـرم افزار 
نظـام پیشـنهادها بـا هـدف ایجـاد بسـتری مناسـب 
فنـاوری  یکپارچـه  کارهـای  راه  ارائـه  زمینـه  در 
اطاعـات ویـژه ی کلیـه روسـا و دبیـران کمیته ی 
نظام پیشـنهادهای سـازمان جهاد کشـاورزی استان 

برگـزار گردید.  فـارس 
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحول 

اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، میعاد 
امین پور افزود: در هر موسسـه، سـازمان، شـرکت و 

کارخانـه همـواره می تـوان بـرای انجام امـور به راه 
حل هـای بهتـر و موثرتـر از آن چـه در حـال حاضر 

معمول اسـت دسـت یافت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بنابراین برای 
تحقـق این اهداف باید بسـتر مناسـبی جهت اجرای 
نظـام مدیریـت مشـارکتی کـه در جهـان امـروز بـه 
عنـوان یکـی از اصلـی تریـن راهبرد هـای مدیریت 
مطـرح می باشـد را ایجاد کـرد تا به توان مشـارکت 

فکـری کارکنـان سـازمان کـه زیـر بنـای مدیریـت 
مشـارکتی می باشـد را جهـت تحقـق اسـتراتژی ها 

و اهـداف سـازمان جلـب و هدایـت نمود. 
SUGGES� )وی تصریـح کـرد: نظـام پیشـنهادها 

پایـه  عنـوان  بـه  جهـان  در   )TION SYSTEM

روش هـای بهبـود مسـتمر )کایـزن( شـناخته شـده 
اسـت کـه مزایـای بهره بـرداری از نـرم افـزار نظام 
پیشـنهادها شـامل: انعطـاف پذیـری - اسـتفاده از 
تکنولـوژی و ابزارهـای روز دنیـا � اسـتاندارد بـودن 

می باشـد.  ... و  راهکارهـا 
)نظـام  بهبـود  افـزار  نـرم  کـرد:  بیـان  پـور  امیـن 
پیشـنهادها( نیـز در راسـتای نیـل بـه اهـداف عالیه 
ایـن نظـام، ثبـت و دسترسـی سـریع و آسـان بـه 
اطاعـات، انجـام محاسـبات و همچنیـن دریافـت 
گزارشـات جامـع و متنـوع از آن هـا، طراحـی و پیاده 
سـازی شـده اسـت که بـا اسـتفاده از این نـرم افزار 
می تـوان سیسـتم کامـا مکانیـزه و قابـل اعتمادی 

را در نظـام پیشـنهادها داشـت.
وی اظهـار کـرد: در همیـن راسـتا برنامـه آمـوزش 
نـرم افـزار نظام پیشـنهادها بـا هدف ایجاد بسـتری 
یکپارچـه  کارهـای  راه  ارائـه  زمینـه  در  مناسـب 
دبیـران  و  روسـا  کلیـه  اطاعـات جهـت  فنـاوری 
کمیتـه ی نظـام پیشـنهاد های سـازمان در سـالن 
کوثر برگزار و توسـط کارشـناس شـرکت سـبز افزار 
آریا و بر اسـاس مفـاد قرارداد آموزش هـای الزم به 
افـراد داده شـد کـه با اجـرا و پیـاده سـازی این نرم 
افـزار در سـطح سـتادی و شهرسـتانی گامی بـزرگ 
بـه سـوی اصاحـات و پیشـرفت سـازمان خواهیـم 

داشت. 

نظام پیشنهادها؛
گامی به سوی پایه ریزی تفکر مدیریت مشارکتی

و  عمکرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیر 
پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس گفت: طرح ها 
و پروژه های سال 9۷ شهرستان های 
ارسنجان  و  خرمبید  پاسارگاد،  شیراز، 

در ماه گذشته انجام شد.
مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي 
کشاورزی  جهاد  سازمان  شکایات  به 
اظهار  فارس، فرج اهلل عباسی  استان 
مدیریت  عملکرد  ساله  هر  داشت: 
جهاد کشاورزی شهرستان های استان 
نامه های  موافقت  اساس  بر  فارس 
مالی، دستورالعمل ها و شـاخص های 
تعالی  مدل  اساس  بر  شده  تعیین 

سازمانی انجام می گیرد.
ارزیابی ها  این  بازخورد  افزود:  وی 

طرح ها  اجرای  روند  بهبود  و  اصاح 
می باشد  شهرستان ها  پروژه های  و 
قوت  نقاط  استخراج  از  پس  که 
به  گزارشی  طی  نارسائی ها  و 
و  استانی  شهرستانی،  مدیریت های 

رئیس سازمان ارائه می شود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در 

یک ماه گذشته طرح ها و پروژه های 
خاک،  و  آب  حوزه های  مختلف 
ترویج  نباتات،  باغبانی، حفظ  زراعت، 
امور  شیات،  دام،  امور  آموزش،  و 
مالی  مکانیزاسیون،  و  صنایع  اراضی، 
شیراز،  شهرستان های  در  اداری  و 
بر  ارسنجان  و  بید  خرم  پاسارگاد، 

اساس مستندات و گزارشات ارائه شده 
گردید.  ارزیابی  میدانی  بازدیدهای  و 
وی بیان کرد: تاکنون ارزیابی طرح ها 
جهاد  مدیریت   11 پروژه های  و 
کشاورزی استان فارس انجام پذیرفته 
و ارزیابی سایر شهرستان های استان 

نیز در دستور کار است.

ادامه ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها
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پایش توزیع نهاده های وارداتی 
دام و طیور

ارزیابـي  بازرسـی،  امـور دام مدیریـت  ارزیـاب طرح هـای  کارشـناس 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
در  طیـور  و  دام  خـوراک  محمولـه   ۳8 توزیـع  پایـش  گفـت:  فـارس 

شـد. انجـام  سـپیدان  و  کازرون  شهرسـتان های 
ارزیابـي عملکـرد و  بازرسـي،  بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت 
پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، حمید 
شـهدادی بـه پایـش 615 تـن نهاده شـامل ذرت، جـو، کنجاله سـویا و 
جـو اشـاره کـرد و افـزود: ایـن نهاده هـا از مبادی بنـادر جنوبی کشـور 
بارگیـری و در واحدهـای دامـداری، مرغـداری و کارخانـه تولید خوراک 

دام و طیـور تخلیـه و مصرف شـد. 
وی بیـان کـرد: 12 واحـد دامـداری و کارخانـه تولیـد خـوراک دام بـه 
منظـور راسـتی آزمایـی در شهرسـتان های کازرون و سـپیدان بـه طور 
تصادفـی انتخـاب و مقـدار نهـاده تحویلـی، قیمـت، نحـوه و میـزان 
مصـرف، موجـودی انبـار و ظرفیـت واقعـی تولیـد براسـاس مسـتندات 
ارائـه شـده و بازدیـد از بخش هـای مختلـف ایـن واحدهـای تولیـدی 
بررسـی گردیـد. شـهدادی اظهـار کـرد: در بررسـی های انجـام شـده، 
نحـوه توزیـع و مصرف ایـن نهاده ها در شهرسـتان های مـورد ارزیابی، 
رضایـت بخـش بوده و بـه منظور بهبـود روند کار پیشـنهادات اصاحی 

طـی گزارشـی بـه مدیریـت توسـعه بازرگانـی ارائه شـد. 

نظارت بر توزیع 
کودهای شیمیایی

استان فارس
ارزیابـي  بازرسـی،  مدیریـت  نهاده هـای کشـاورزی  و  زراعـت  ارزیـاب  کارشـناس 
عملکـرد و پاسـخگویي به شـکایات، سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون توزیع کودهـای شـیمیایی یارانـه دار در 61 کارگزار 

بخـش خصوصـی و دولتـی اسـتان فـارس ارزیابـی گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات، سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس شـهاب سـرفرازی اظهـار کرد: 
باتوجـه بـه کمبـود و تفـاوت قیمت برخـی از اقـام کودهای شـیمیایی یارانـه دار از 
آغـاز سـال تاکنـون نظـارت بـر ایـن نهادهـا در 1۷ شهرسـتان اسـتان فـارس انجام 

فت. گر
وی مسـتندات حمـل و توزیـع، وضعیـت انبـار نگهـداری، کیفیت کودهای شـیمیایی 
کشـاورزی  جهـاد  مراکـز  و  مدیریـت  نهاده هـای  توزیـع  کارشناسـان  عملکـرد  و 
شهرسـتان ها را از شـاخص های ارزیابـی برشـمرد و افـزود: حمل و تأمیـن به موقع، 
تهیـه گـزارش توزیـع، تسـویه حسـاب کـودی، چـک لیسـت های توزیـع، توزیـع به 
قیمـت مصـوب، نصـب بنـر قیمـت چیدمـان مناسـب کـود، نظافـت انبـار و رعایـت 
اسـتاندارهای انبـار بـه عنـوان برخـی از مصداق های عینـی این شـاخص ها مد نظر 

گرفت. قـرار 
سـرفرازی تصریـح کـرد: در پایـش نهادهای کودی نارسـائی هایی از قبیـل تأخیر در 
حمـل، کمبـود کود شـیمیایی اوره، عدم دقت در تهیه گزارشـات توزیع، چک لیسـت 
توزیـع و تسـویه کـودی، عـدم نصب بنـر قیمت، عدم تفکیـک کودهـای یارانه ای با 
سـایر کودهـا، وجـود ضایعات در انبار و نداشـتن تـوری حفاظ پنجره مشـاهده گردید 
کـه بـه معاونـت تولیـدات گیاهـی، مدیریـت بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی، 
شـرکت خدمـات حمایتـی اسـتان فـارس و مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها 

جهـت اصـاح و بهبود رونـد کار گزارش داده شـد.

ارزیابـي  بازرسـی،  مدیریـت  ارزیـاب  کارشـناس 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: در یک ماه گذشـته 
ارزیابـی رونـد توزیـع شـکر تنظیـم بـازار 24 عامـل 
تولیـدی یـا توزیعـی در 4 شهرسـتان اسـتان فـارس 

شـد. انجام 
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید رضـا امتحانی 
افـزود: در پـی ادامـه توزیع شـکر برای ایجـاد تعادل 
در قیمـت بـازار و رفـع مشـکات تولیـد کننـدگان 
وابسـته بـه این مـاده اولیـه، پایش عملکـرد عامان 
داراب، شـیراز، کازرون  توزیعـی در شهرسـتان های 
و آبـاده انجـام پذیرفـت. وی اظهـار کـرد: از آنجـا 
کـه توزیـع شـکر تنظیـم بـازار در طیـف وسـیعی از 

کارگاه هـا،  کارخانجـات،  شـامل  مصرف کننـدگان 
اتحادیه هـا، اصنـاف، فروشـگاه های کوچک و بزرگ 
انجـام و مشـتریان متنوعـی را در بـر می گیرد پایش 
و نظـارت مـداوم بـه منظـور رعایـت دسـتورالعمل 
کـه  اسـت  ضـروری  تخلفـات  کاهـش  و  توزیـع 
کارشناسـان ایـن مدیریـت بـا هماهنگـی مدیریـت 
بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی و شـرکت غله و 
خدمـات بازرگانـی اسـتان فـارس به صـورت هفتگی 
و  اسـناد  کـرد:  بیـان  امتحانـی  می دهنـد.  انجـام 
مـدارک بارگیـری، توزیع یـا مصرف، لیسـت دریافت 
رعایـت  تمـاس،  و شـماره  ملـی  بـا کـد  کننـدگان 
فـروش بـه نـرخ مصـوب، نصـب بنـر بـرای اطـاع 
رسـانی، هماهنگـی بـا بازرسـین صنعـت و معـدن و 
تجـارت قبل از شـروع توزیـع، توزیع عادالنـه، تخلیه 
و رویـت محمولـه شـکر در فروشـگاه، کارگاه یا انبار، 

و فعـال بـودن واحـد تولیـدی از شـاخص های اصلی 
نظـارت بـر توزیـع شـکر تنظیـم بازار اسـت.

عملکـرد  گـزارش  پایـان  در  کـرد:  تصریـح  وی 
بـه  شـده  بازدیـد  تولیـدی  یـا  توزیعـی  واحدهـای 
مدیریت توسـعه بازرگانی، ریاسـت سـازمان و شرکت 
غلـه و خدمـات بازرگانـی جهـت رفـع نارسـائی ها و 

ارسـال می گـردد. توزیـع  رونـد  اصـاح 

نظارت بر توزیع شکر تنظیم بازار
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کمال مهرآور

شهرستان ارسنجان 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

طرح pvs گندم در شهرستان ارسنجان
انجام شد

رئیـس اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از 
اجـرای طـرح pvs گندم در شهرسـتان ارسـنجان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
غامحسـین محمـودی گفـت: ایـن طـرح بـه منظـور انتخـاب بهتریـن رقـم 
سـازگار بـا شـرایط اقلیـم منطقه )شـوری و خشـکی( در قالب 6 رقـم و الین با 
دو تکـرار و شـرایط مشـابه، بـه نام هـای نارین، طایـی، مهرگان، سـیمیت ۳، 
5و 8 کشـت شـد کـه پس از برداشـت رقم سـیمیت ۳ بـا بیشـترین عملکرد به 

عنـوان بهتریـن رقـم انتخاب شـد.

طرح تولید محصول گواهی شده در سطح 100هکتار 
از مزارع گوجه فرنگی 

کارشـناس حفظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از طرح 
تولیـد محصـول گواهی شـده در این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـیده عاطفـه حسـینی گفـت: این طـرح در سـطح 100 هکتار از مـزارع گوجه 
فرنگـی بـه منظـور کاهـش مصـرف سـموم شـیمیایی و بـه تبـع آن کاهـش 
انـواع بیماری هـای مزمـن در مصرف کننـدگان و همچنین کاهـش هزینه های 

سمپاشـی انجـام می شـود.

دام ها هویت گذاری و پالک کوبی می شوند

مسـئول امـور دام مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از طـرح 
هویـت گـذاری و پـاک کوبـی دام در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
صیـاد جشـنی گفـت: بـه منظـور سـاماندهی دام و جلوگیـری از قاچـاق آن و 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه دامـداران در ایـن طـرح در سـال جـاری ۳0 هـزار 
راس دام سـبک و هـزار راس دام سـنگین در ایـن شهرسـتان پـاک کوبـی و 

می شـوند. هویت گـذاری 

انجیر استهبان رده چهارم صادرات خشکبار ایران را 
به خود اختصاص داده است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: انجیـر این شهرسـتان رده 
چهـارم صـادرات خشـکبار ایـران را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

مهـدی  اسـتهبان،  عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط  گـزارش  بـه 
اعیان منـش بـا اعـام این خبـر افزود: ایـن شهرسـتان در صادرات پسـته رتبه 
اول، خرمـا رتبـه دوم، کشـمش رتبـه سـوم و انجیـر رتبـه چهـارم را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت کـه ارز آوری بسـیار خوبـی در زمینه صـادرات غیر نفتی 

و کمـک بـه رونـق تولیـد خواهـد بود.
وی در بازدیـد از غرفـه المـاس یـار اسـتهبان تصریح کـرد: کارخانجـات ممتاز 
ایـن شهرسـتان بـا حضـور در نمایشـگاه های بین المللی باعث شـناخته شـدن 
انجیـر در بازارهـای جهانـی و جـا افتـادن صادرات ایـن محصول خواهند شـد.

اعیـان منـش اظهـار کـرد: با صـادرات ایـن محصول چرخـه تولید کامل شـده 
و ثبـات قیمـت در بـازار خواهـد بـود و در ایـن شـرایط تحریمی بایـد در فراهم 
کـردن زمینه هـای گسـترش و توسـعه تولیـد و صـادرات غیـر نفتـی بیـش از 

پیـش تـاش کنیم.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه انجیـر اسـتهبان از لحاظ سـطح و میزان 
تولیـد در کشـور و حتـی در جهـان کـم نظیـر اسـت بیـان کـرد: کارخانجـات 
صنایـع تبدیلـی انجیـر ایـن شهرسـتان بـا اسـتفاده از دسـتگاه های مـدرن، در 
ایـن زمینـه بـه تولیـد بسـته بندی هـای متنـوع جهت صـادرات به کشـورهای 
مختلـف بپردازنـد تـا شـاهد رونـق هر چـه بیشـتر ایـن محصـول در بازار های 

باشـیم. جهانی 
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

آغاز اجرای طرح پالک کوبی دام ها در ایج
رئیـس مرکـز خدمـات جهاد کشـاورزی ایج گفـت: اجرای طرح پـاک کوبی و 

هویت دار کردن دام های سـبک و سـنگین در ایج اسـتهبان آغاز شـد.
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتهبان،  هـادی درویـش زاده بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: در ایـن طـرح بـا 
دام  تمامی مشـخصات هویتـی  از پـاک گوشـی و کـد رهگیـری،  اسـتفاده 
از جملـه مالـک و محـل پـرورش، بـه منظـور جلوگیـری از قاچـاق دام ثبـت 

می شـود.
وی بیـان کـرد: دامـداران بـرای هویـت دار کـردن دام هـای سـبک شـامل 
گوسـفند، بـز و بزغالـه، تـا یـک سـال آینـده و دام هـای سـنگین شـامل گاو، 

گوسـاله و تـک سـمی ها، تـا شـش مـاه آینـده فرصـت دارنـد.
درویـش زاده تصریـح کـرد: بـا اجرای ایـن طرح، صـدور مجوز حمـل و خروج 
دام از اسـتان آسـان تـر می شـود و حمـل بـدون مجـوز دام قاچـاق محسـوب 

شـده و پیگرد قانونـی دارد.
 ایـن ممنوعیـت بـه منظـور کنترل قاچـاق دام و کاهش قیمت گوشـت صورت 

گرفته اسـت.

کلیه امور گمرکی و مجوزهای الزم صادرات انجیر 
در استهبان انجام می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان بـرای رفـع موانع صـادرات انجیر 
ایـن شهرسـتان گفـت: کارخانجـات بسـته بنـدی انجیـر بـرای صـادرات نیـاز 
بـه ارسـال محصـول بـه اسـتان ندارنـد و ایـن کار توسـط نماینـده گمـرک در 

شهرسـتان انجـام می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش با اعام ایـن خبر افزود: کلیـه امور گمرکـی و مجوزهای 
الزم در اسـتهبان انجـام می شـود و کارخانجـات بایـد محموله های خـود را در 

سـامانه الکترونیکی ثبـت نمایند.
وی تصریـح کـرد: معرفـی انجیـر در بازارهـاي جهانـي و توسـعه صـادرات راه 
اصلـي تحقـق اقتصـاد مقاومتـي اسـت و رفـع موانع صـادرات به توسـعه پایدار 

شهرسـتان منجـر مي شـود.
اعیـان منـش موفقیـت در توسـعه صـادرات را مسـتلزم آگاهـي کامـل بخـش 
تولیـد نسـبت به نیـاز بازارهـاي بین المللـي و منطقه اي دانسـت و بیـان کرد: 
در حـال حاضـر مسـائل و مشـکاتی در رابطـه بـا جـا بـه جایی پـول در حوزه 
صـادرات کشـور وجـود دارد و بخـش صادرات رونـق خواهد گرفـت و ارز آوری 

بـاالی ایـن محصـول بـه رفع مشـکات اقتصـادی کشـور کمـک می کند.

استقبال کشاورزان از کشت سبزی گواهی شده 
در ایج استهبان

رئیـس مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی ایج گفت: کشـت سـبزی در این منطقه 
سـالم و بدون هیچ گونه اسـتفاده از کود و سـم شـیمیایی می باشـد.

اسـتهبان،  هـادی  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
درویـش زاده بـا اعـام ایـن خبر بیان کـرد: با حمایـت جهاد کشـاورزی ایج طی 
یک دوره کامل آموزشـی و کارشناسـی شـده، سـبزی کامًا پاک و گواهی شـده 

در مزارع سبزی کاری توسط ۳0 کشاورز در این منطقه کشت شد.  
وی افـزود: اسـتقبال خـوب کشـاورزان و توسـعه روز افـزون مـزارع کشـت 
سـبزی سـالم در ایـن منطقه باعـث گردیدکه کشـاورزان از فروردین ماه سـال 
جـاری پـس از برگـزاری چندین کاس ترویجی با اسـتفاده از کودها و سـموم 
بیولوژیـک کامـًا عاری از هرگونه سـموم شـیمیایی خطرناک، اقدام به کشـت 

سـبزی نمایند.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: اسـتفاده زیـاد سـموم دفـع آفـات و کودهـای 
شـیمیایی در زمین هـای کشـاورزی، باقـی مانـدن ایـن ترکیبـات و عناصـر در 
میـوه جـات و سـبزی ها باعـث افزایـش نگرانی هـا شـده و کارشناسـان جهـاد 
کشـاورزی در تـاش هسـتند تا با اسـتفاده از توصیه ها و برگـزاری کاس های 
ترویجـی کودهـای آلـی و سـموم بیولوژیکی را به کشـاورزان معرفـی کنند تا از 

مصـرف بی رویه سـموم شـیمیایی کاسـته شـود.

آتش بی احتیاطی به جان 3.5 هکتار از گندم زارهای 
رونیز افتاد

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی رونیـز گفـت: ۳.5 هکتـار از گندم زارهـای این 
شـهر بـر اثـر بـی احتیاطی دچـار حریق شـد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان،  هاشـم 
غنـی بـا اعـام ایـن خبر اظهـار کـرد: آتش سـوزی در منطقـه رونیز سـفلی در 
ایـن شهرسـتان اتفـاق افتـاد و میـزان خسـارت وارد شـده بالغ بـر ۳50 میلیون 

ریـال معادل25 تـن گندم برآورد شـد.
نشـانی،  آتـش  نیروهـای  سـوزی  آتـش  شـروع  از  پـس  کـرد:  تصریـح  وی 
تراکتـورداران و مـردم بـا حضـور بـه موقـع شـروع بـه خامـوش کـردن آتـش 
نمودنـد و پـس از یـک سـاعت آتـش سـوزی بـه صـورت کامـل مهـار شـد.

غنـی در ادامـه گفت: کشـاورزان بایسـتی عاوه بـر رعایت نکات ایمنی نسـبت 
بـه بیمـه محصـوالت خـود اقـدام نماینـد تـا حتـی االمـکان بخشـی از میـزان 
خسـارات وارده بـه آنـان از طریـق بیمـه پرداخـت گـردد و ما شـاهد هـدر رفت 
حاصـل یـک سـال زحمـت آنـان بـا توجه بـه بـاال بـودن میـزان هزینـه تولید 

شیم. نبا
غنـی خاطر نشـان کـرد: از طریق اعـام اطاعیـه در نماز جمعـه و جماعت ها، 
اطاعیه هـای ترویجـی و نیـز برگـزاری چندیـن دوره کاس هـای ترویجـی 
مبنـی بـر رعایـت نـکات ایمنـی جهـت جلوگیـری از آتـش سـوزی در اراضـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، با توجه به پوشـش گیاهـی فراوان، مـزارع و مراتع 
خشـک شـده که شـرایط را برای آتش سوزی مسـتعد نموده اسـت توصیه های 

زیـادی از طریـق این مرکز به کشـاورزان شـده اسـت.

اجرای 30 هزار هکتار آبیاری نوین 
در شهرستان اقلید

سرپرسـت آب و خاک و امور فنی زیربنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
اقلیـد گفـت: از ابتـدای شـروع اجـرای پروژه های آبیـاری نوین تا کنـون میزان 

۳0 هـزار هکتـار از اراضی این شهرسـتان تحت پوشـش قرار گرفته اسـت.
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اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمنـد بـا اشـاره بـه اینکـه در بیـش از ۳000 هکتـار از اراضـی 
شهرسـتان طراحـی سیسـتم های نویـن آبیـاری انجام شـده که هم اکنـون نیز 
آمـاده اجرا اسـت، افـزود: حدود 50 میلیـارد تومان در قالب اجرای سیسـتم های 
نویـن آبیـاری در 5000 هکتار از اراضی شهرسـتان اقلید از تاریخ 5 مرداد سـال 
جـاری تـا کنـون جذب شـده و در این راسـتا بالـغ بر 12 هـزار نفر روز اشـتغال 

زایـی انجـام گرفته اسـت. 
وی بیـان کـرد: بـا توجه به خشکسـالی و کاهـش بارندگی در سـال های اخیر و 
پاییـن رفتـن سـطح آب هـای زیرزمینـی و به تبـع آن کاهش آب دهـی چاه ها 
و چشـمه سـارات و قنـوات، خسـارات زیـادی به کشـاورزان و باغـداران منطقه 

وارد شـده است.
وی در ادامـه گفـت: اعتبـار بـه مبلـغ حـدود 4 میلیـارد و 10 میلیـون تومان در 
قالـب 4 پـروژه و در سـطح 410 هکتـار طرح تجمیع در سـطح شهرسـتان اقلید 

است.  شـده  جذب 
ارجمنـد ابـراز امیـدواری کـرد: بـا انجـام پروژه هـای مختلـف آبیـاری نویـن و 
صرفـه جویـی در مصـرف آب موجـود بتـوان تـا حـدود زیـادی خسـارات ایجاد 

شـده و عواقـب ناشـی از کـم آبـی را جبـران نمود. 

مهار آتش سوزی در دشت بکان 

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از آتـش سـوزی در یـک باغ 20 
هکتـاری واقـع در دشـت بـکان از توابـع این شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی افـزود: ایـن آتـش سـوزی در گردنـه منجلقو دشـت بکان 

اتفـاق افتـاد کـه بـا کمـک نیروهـای مردمـی و امـدادی ایـن آتش مهار شـد.
وی بیـان کـرد: در پـی ایـن آتش سـوزی در سـطح 8 هکتار به درختان سـیب 

و اتصـاالت آبیـاری قطره ای باغ خسـارت وارد شـد.

برگزاری جشن تکلیف در جهاد کشاورزی
شهرستان اقلید

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  دفتـر  مسـئول 
شهرسـتان اقلیـد از برگـزاری مراسـم جشـن تکلیـف ویـژه فرزنـدان همکاران 

شـاغل در ایـن خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، حجت 
االسـام منفـرد با اشـاره به ضـرورت آموزش مباحـث دینی به فرزنـدان افزود: 
بـه فرمـوده امـام صـادق )ع( چـون فرزندی وضـو و نمـاز را یاد بگیـرد، خداوند 

) بـه پـاداش آن ( پـدر و مـادر او را می آمرزد.
در ادامـه سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفـت: خداوند 
بـرای آن کـه مـا بـه سـعادت برسـیم و راه صحیح زندگـی را بشناسـیم، هم در 
وجـود مـا »عقـل« قـرار داده اسـت و هـم توسـط پیامبـران »دیـن« فرسـتاده 
اسـت تـا بـا عمـل بـه راهنمایي هـای عقـل و دیـن، انسـان هایی کامـل و 

شویم. سـعادتمند 
سـید علـی آقا میـر طالبی تصریـح کرد: آنچـه را خداوند بر ما »واجب« سـاخته 
و از مـا خواسـته اسـت کـه عمل کنیـم، کارهای نیـک و سـودمند و مفید برای 
مـا و جامعـه اسـت و آنچـه را که »حـرام« دانسـته و از آن نهی فرموده اسـت، 

کارهـای ناشایسـت و زیـان آور اسـت که برای جسـم و روح مـا ضرر دارد.
وی افـزود: کسـی بـه سـعادت می رسـد کـه در اجرای فرمان خدا کوشـا باشـد 

و دقیقـًا دسـتورهای دینـی را کـه دسـتور خداوند اسـت، انجام دهد.
ایـن مراسـم با حضـور میرطالبی سرپرسـت این مدیریت، رسـتگار معـاون فنی، 
منفـرد مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیه، حسـینی رییـس اداره امـور اداری، 

رابـط عقیدتـی و خانـواده همکاران برگزار شـد.

مرمت قنوات در اقلید 70 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد

سرپرسـت اداره آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از 
پیشـرفت ۷0 درصـدی احیـاء، مرمـت و بازسـازی 1۳ رشـته قنـات در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد. 
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمنـد افـزود: احیاء و مرمـت این قنوات با هزینـه ای بالغ بر5500 
میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات کمک هـای فنـی و اعتبـاری در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه که در شـش ماهـه اول سـال جاری این اعتبار جذب شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قنات امامزاده اسـماعیل بـا طول بیش از یـک کیلومتر 
یکـی از قنـوات بـزرگ و فعـال شهرسـتان اسـت، افـزود: احیـاء و مرمـت ایـن 
قنـات بـا اعتبـار بالـغ بـر 500 میلیـون ریـال در دسـتور کار قرار گرفتـه و پس 
از الیروبـی، بـا افزایـش خروجـی آب شـاهد رونق بیـش از پیش کشـاورزی در 
منطقـه خواهیـم بـود. مرمـت قنوات باعـث بهره بـرداری بهتر و اسـتفاده بهینه 
از آب هـای زیرزمینـی و افزایـش رونـق اقتصاد کشـاورزی منطقه خواهد شـد.
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قـوی جهت توسـعه نیـاز دارد.
وی افـزود: سـرمایه گذاری در راسـتای تجمیـع منابـع خرد، هدایـت و تخصیص 
بهینـه و تشـکیل صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی گامی مؤثـر در 

ایـن زمینه اسـت. 
نوعـی با اشـاره به مشـکات بخش کشـاورزی، تشـکیل این صنـدوق را عاملی 
مهـم و مؤثـر بـرای کمـک و حمایـت به  موقـع از کشـاورزان و توجه بـه ارزش 
دویسـت و هشـت میلیـارد تومانـی تولیـدات بخـش کشـاورزی این شهرسـتان 
دانسـت و اظهـار کـرد: ایـن صنـدوق در گام اول با اعتبـار 22 میلیـارد ریال راه 
انـدازی شـده اسـت و 1۷ میلیـارد ریال آن سـرمایه گـذاری مردمـی و 5 میلیارد 

ریـال دیگـر از محـل اعتبارات دولتی اسـت. 
وی گفـت: تجمیـع و تخصیـص بهینـه منابع مالی، سـاماندهی نیازهـای مالی و 
اعتبـاری تولیدکننـدگان، حمایـت از آن هـا و فعاالن بخش کشـاورزی در مواقع 
بحرانـی و ارتقـاء نـرخ رشـد سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی از مهم تریـن 

اهـداف تشـکیل صندوق هـای حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی اسـت.
در ادامـه اعرابـی مدیـر توسـعه و بهره بـرداری شـرکت مادر تخصصـی صندوق 
حمایت از توسـعه کشـاورزی کشـور، سـرمایه در گـردش را از مشـکات اصلی 
کشـاورزی دانسـت و تشـکیل ایـن صندوق هـا را گامی بـرای رفع این مشـکل 
خوانـد و افـزود: بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات موجـود در بانـک کشـاورزی 
راه انـدازی صنـدوق حمایـت از توسـعه کشـاورزی در کوتـاه ترین مدت نسـبت 

بـه حـل مشـکل کشـاورزان اقـدام می کند. 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

برداشت گندم از 1100 هکتار از مزارع بوانات 
آغاز شد

کارشـناس مسـئول زراعت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت: 
برداشـت گنـدم از 1100 هکتـار از مزارع این شهرسـتان آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی بوانـات، ابراهیـم مرادی 
بـا اعـام ایـن خبر افـزود: ارقـام کشـت شـده در شهرسـتان میهن، پیشـگام، 
حیـدری اسـت کـه جایگزیـن ارقـام محلـی و روشـن اسـت و بارندگی هـای 
اوایـل فصـل بهـار سـبب افزایـش عملکـرد و تولیـد بیـش از 4500 تـن گندم 

. شد
وی افـزود: سـطح برداشـت جـو در شهرسـتان 900 هکتـار اسـت کـه از ارقام 

ریحـان سـه و رقـم خارجـی نانیوس سـرآرود اسـت.

دو هزار سرشاخه گردو برای اولین بار 
در بوانات پیوند زده شد

کارشـناس مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت: 
دو هـزار سرشـاخه گـردو بـرای اولیـن بـار درشهرسـتان بوانات بـه گردو های 

نامرغـوب پیوند زده شـد.
شهرسـتان،  ایـن  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهانبخش هاشـمی با اعـام ایـن خبـر افـزود: ایـن شهرسـتان از نظـر کمیت، 

کیفیـت و سـطح زیـر کشـت گـردو دارای مقـام اسـتانی می باشـد.
وی تصریـح کـرد: اجـرای ایـن طـرح بـه منظـور توسـعه و ترویج ارقـام مقاوم 
و دیـر گل ضـروری اسـت و در ایـن راسـتا اصـاح و احیاء باغـات و جایگزینی 
بـا ارقـام مقـاوم و کم آب امسـال طـرح عملیاتی سرشـاخه کاری گـردو در این 
شهرسـتان بـه صـورت پایلـوت اجـرا گردیـده و باغـات نامرغوب و کـم بار در 
تولیـد محصـول گـردو شناسـایی و عملیـات سرشـاخه کاری و پیونـد بـا ارقام 

مقـاوم و بـا کیفیـت بـر روی آن ها انجام شـده اسـت .

تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
در بوانات 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات از تشـکیل صندوق حمایت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی در ایـن شهرسـتان، در راسـتای حمایـت به  موقـع و مؤثر از 

کشـاورزان منطقـه خبر داد. 
بوانـات،  کشـاورزی شهرسـتان  عمومی مدیریـت جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
فرامـرز نوعـی بـا اعـام ایـن خبر گفـت: بخـش کشـاورزی جایـگاه مهمی در 
اقتصـاد کشـور دارد و بـه سـرمایه گذاری در ایـن بخـش بـا تشـکیل نهادهای 

پروانه  های تاسیس فاقد اعتبار و پیشرفت فیزیکی 
تعیین تکلیف می شوند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفـت: پروانه های تاسـیس صادر 
شـده ای کـه فاقـد اعتبـار و پیشـرفت فیزیکی هسـتند تعیین تکلیف می شـوند.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی پاسـارگاد، بهزاد هوشـیار 
بـا اعـام ایـن خبر افـزود: تعدادی مجوز تاسـیس واحدهـای تولیـدی در زمینه 
صنایـع کشـاورزی، دامـی و تولیـدات گیاهـی در ایـن شهرسـتان صادر شـده و 

صاحبـان آن هـا بایسـتی جهـت تمدید اقـدام نمایند.
وی بیـان کـرد: لیسـت مجوزهایـی کـه اخطـار کتبـی دریافـت ولـی جهـت 
تعییـن تکلیـف مراجعـه نکـرده انـد جهـت حذف بـه مدیریـت صـدور پروانه ها 
و مجوزهـای سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ارسـال خواهـد شـد و پـس از 
بررسـی و اعـام نظـر آن مدیریـت، نسـبت بـه پیگیـری سـایر مـوارد در ایـن 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام می شود. 

احداث شهرک گلخانه ای در جهرم

توافـق احـداث شـهرک گلخانه ای بسـیج مهندسـین شهرسـتان جهرم توسـط 
قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و نماینـده مـردم این 

شهرسـتان در مجلـس شـورای اسـامی مهر تأییـد خـورد.
جهـرم،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه ای بـا حضـور رضایـی رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس و نماینـده 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  جهـرم،  شهرسـتان  مـردم 
فـارس، دهقـان مدیـر عامـل سـازمان آب منطقـه ای فـارس و شـعبانپور مدیر 
بسـیج مهندسـین شهرسـتان جهرم برگـزار گردیـد و توافق نهایـی درخصوص 
راه انـدازی شـهرک گلخانـه ای اقتصـاد مقاومتـی بسـیج مهندسـین جهـرم و 

تخصیـص آب الزم از مخـزن سـد سـلمان فارسـی صـورت گرفـت. 
تشـکیل ایـن شـهرک گلخانـه ای بـا هدف ایجـاد اشـتغالزایی و مصـرف بهینه 

آب و محصـوالت بـا کیفیـت در شهرسـتان جهـرم صـورت گرفته اسـت .

رتبه دوم جهرم در تولید انگور استان فارس
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفت: این شهرسـتان با سـطح سـه 
هـزار و ۳00 هکتـار و تولیـد 22 هـزار تن در سـال رتبـه دوم در سـطح و تولید 

دارد.  انگور 
جهـرم،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا شـهابی گفـت: ایـن شهرسـتان از جملـه مناطـق شـاخص در تولید 

محصـول انگـور و عرضـه انگـور نوبرانـه در اسـتان فـارس اسـت. 
وی ادامـه داد: در سـال های اخیـر به دلیل کاهش نزوالت آسـمانی و کمبود آب 

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 
بهـره بـرداران جهرمی بـه خصـوص در بخش سـیمکان در جهـت تغییر الگوی 

کشـت و بـه لحـاظ نیاز آبـی کمتر مبـادرت به احـداث باغ انگـور کرده اند.
وی تصریـح کـرد: متوسـط عملکـرد انگور در این شهرسـتان 12 تـن در هکتار 

است. 

تشکیل کارگاه توسعه گلخانه ها در جهرم

تولیـد  در  مهمتریـن سیاسـت جهـاد کشـاورزی  ای  گلخانـه   توسـعه کشـت 
محصـوالت بـا کیفیـت و گـذر از مقولـه بی آبی اسـت که در شهرسـتان جهرم 
بـا توجـه بـه توانمندی هـای کشـاورزی و باغداری یکـی از روش ها بـرای ارتقا 
دانـش کشـاورزان در زمینـه کشـت گلخانـه ای برگـزاری کارگاه های آموزشـی 
اسـت و بـه همیـن منظور کارگاه آموزشـی توسـعه گلخانه ها در این شهرسـتان 

برگزار شـد.
جهـرم،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در ایـن کارگاه اعـام کـرد: بـا ایجـاد 
گلخانه هـای تابـع اقلیـم و پیـش رس کـردن محصـوالت سـبزی و صیفـی 

می تـوان بـه بـازار خـوب اقتصـادی رسـید.
محمدرضـا شـهابی افـزود: ایجـاد گلخانـه باعـث افزایـش کیفیـت و کمیـت 
محصـوالت می شـود و صـادرات به کشـورهای همسـایه ایران رونق بیشـتری 

پیـدا می کنـد.
بـه گفتـه وی بـا توسـعه کشـت گلخانـه ای مصرف آب بـه یک سـوم کاهش 

می یابـد و ایجـاد سـایبان در باغ هـا مصـرف آب را بـه نصـف می رسـاند.
مجـوز  صـدور  در  تسـهیل  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  سیاسـت های  از  یکـی 
گلخانه هـا و تسـهیات بانکـی بـوده کـه از سـال گذشـته در حـال اجراسـت.

سطح ایجاد شده گلخانه در شهرستان جهرم حدود 54 هکتار است.

گیاه دارویی مورینگا برای نخستین بار در جهرم 
کشت شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفـت: گیـاه دارویـی مورینـگا برای 
نخسـتین بـار در سـطح 1/5 هکتـار از اراضـی شهرسـتان جهرم کشـت شـد.
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خانم مردانه

شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن گیـاه دارویی به گیـاه معجزه گـر معروف 

بـوده، افزود: رقم کشـت شـده در شهرسـتان جهـرم "رقم اولیفرا" اسـت.
وی تصریـح کـرد: این گیاه در شـرایط سـختی آب و هوا و شـوری زیاد آب نیز 
مقـاوم اسـت و از تمام قسـمت های گیـاه اعم از ریشـه، برگ، شـاخه، گل، بذر 

و… اسـتفاده های دارویی می شـود.
به گفته شـهابی کشـت این گیـاه دارویی با نظارت کارشـناس گیاهـان دارویی 
جهـاد کشـاورزی و شـرکت های مشـاوره ای گیاهـان دارویـی در شهرسـتان 

جهـرم در حـال انجام اسـت. 
ایـن گیـاه برای درمـان بیماری هایی همچون سـرطان، فشـار خـون، باالبودن 
چربی هـای مضـر مفیـد بـوده و همچنین برای کاهـش وزن، تنظیـم قند خون 

نیـز کاربـرد دارد و دارای ویتامیـن و مـواد معدنی مورد نیاز بدن اسـت.

برداشت اولین مزرعه یوالف شهرستان خرامه 

کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: کشـت 
یـوالف بـرای اولیـن بار در این شهرسـتان بـه دلیل نداشـتن گلوتـن، فیبر باال 
و خـواص درمانـی زیاد بـه خصوص درمان بیمـاران دیابتی در مسـاحت ۷000 

متـر مربـع با میـزان بـذر 40 کیلوگرم انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، طاهره 
اوجـی افـزود: بـا سـه نوبـت آبیـاری در فصـل رشـد، از ایـن میزان سـطح زیر 
کشـت 1800 کیلوگـرم محصول برداشـت شـد کـه معـادل 25۷1 کیلوگرم در 

می باشـد. هکتار 
وی خاطـر نشـان کـرد: از خـواص درمانـی ایـن گیاه می تـوان کاهـش میزان 
کلسـترول بـد خـون، برطـرف کـردن مشـکات گوارشـی، تسـکین آرتـروز و 
روماتیسـم، رفـع بـی خوابـی، برطرف کـردن درد کلیـه، اثرات ضد ویروسـی و 

ضـد باکتریایـی و منبـع غنـی انـرژی، پروتئیـن و چربـی اشـاره کرد.

راه اندازی واحد تولید شیر پاستوریزه 
در شهرستان خرامه

کارشـناس صنایـع و مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه 
از راه انـدازی خـط تولیـد شـیر پاسـتوریزه در این شهرسـتان، خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، جواد 
سـهرابی شـورچه گفـت: شـهرک دامپـروری تـوران تیهو بـا یک واحـد پرورش 
بـز شـیری سـانن و آلپایـن بـه ظرفیـت 500 رأس مولـد شـامل 200 رأس بـز 
سـانن خالـص، صـد رأس بزغالـه سـانن و 200 رأس بز آلپاین بـا درجه خلوص 
۷5 درصـد و یـک واحـد پرورش شـتر شـیری به ظرفیـت 60 رأس مولـد که در 
حـال طـی مراحـل پایانی بهره برداری اسـت با سـرمایه ای بالغ بـر 1/5 میلیارد 

تومـان اقـدام بـه راه انـدازی خط تولید شـیر پاسـتوریزه نموده اسـت و 
پیـش بینـی می شـود تکمیـل ایـن زنجیـره تولیـد 1/5 میلیـارد تومـان هزینـه 

باشد. داشـته 
وی افـزود: بـا بـه بهـره بـرداری رسـیدن واحـد پرورش شـتر شـیری تـا پایان 
سـال جـاری روزانـه عاوه بر 1500 لیتر شـیر بز، 500 لیتر شـیر شـتر نیز برای 

واحـد تولید شـیر پاسـتوریزه فراهـم می گردد.

کشت گلخانه ای بامیه در روستای خیرآباد

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از بازدید مدیر 
شـرکت شـهرک های کشـاورزی و مجری طـرح توسـعه گلخانه های سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس از کشـت گلخانـه ای بامیـه بـرادران قائـدی واقـع در 

روسـتای خیرآبـاد از توابـع ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، فرهاد 
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

شـریفی با اشـاره بـه اهمیت کشـت محصـوالت گلخانـه ای در افزایـش تولید 
در واحـد سـطح و مصـرف بهینـه آب گفـت: محدودیت هـای منابع آبـی باعث 
شـده توسـعه سـطح زیـر کشـت گلخانه بـه عنـوان یـک ضـرورت و راه مقابله 
بـا چالـش کـم آبی جـزو طرح های اولویت دار سـازمان محسـوب گـردد و امید 
اسـت بـا فراهـم شـدن زیرسـاخت های الزم شـاهد موفقیت های چشـم گیری 

در ایـن زمینه باشـیم.
زارع کارشـناس باغبانـی ایـن مدیریـت در تشـریح ایـن طـرح بیـان کـرد: این 
گلخانه هـا بـا مسـاحت 600 متـر مربـع زیـر کشـت 1۳00 دانـه بـذر بامیـه 
اسـتاندارد ناسـکو رفتـه اسـت، دور آبیـاری آن سـه روز، فاصلـه ردیف هـا یک 

متـر و فاصلـه بیـن بـذور ۳0 سـانتی متـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
مسـتلزم  مقیـاس  کوچـک  گلخانه هـای  توسـعه  رونـد  تسـریع  افـزود:  وی 
اطاع رسـانی، افزایـش دانـش علمی بهره بـرداران و تخصیص تسـهیات کم 

می باشـد. بهـره 

برگزاری دوره مهارتی گل محمدی با همکاری ناحیه 
مقاومت سپاه پاسدران انقالب اسالمی 

کارشـناس ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید گفـت:دوره 
آموزشـی تولیـد گیاهـان دارویـی بـا موضـوع گل محمـدی بـرای ۳0 نفـر از 

بازنشسـتگان سـپاه پاسـداران برگـزار شـد .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
مهنـاز رنجبـر بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: در راسـتای توانمندسـازی افـراد و با 
هـدف ایجـاد اشـتغال، در ایـن دوره چهـار روزه نحوه کاشـت، نـوع اقلیم، زمان 
برداشـت و خـواص درمانـی گیـاه گیاهـان دارویـی گل محمدی، آمـوزش داده 

. شد
وی گفـت: بـا توجـه بـه اسـتقبال خوب صـورت گرفتـه برگـزاری دوره هایی از 
ایـن دسـت با همکاری بسـیج و سـپاه، در دسـتور کار این مدیریت قـرار گرفته 

است.

حضور فعال مردم در مهار آتش سوزی
مراتع خورجان

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان خـرم بید از مهـار آتش در 
مراتـع خورجـان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
خانعلـی کریمی افـزود: آتـش از مراتـع خورجـان بـه مسـاحت تقریبـی 2000 
مترمربـع بـا کمـک نیروهای فعـال مردمی، یـگان حفاظت و آتشنشـان ها مهار 

گردید.
وی خاطـر نشـان کرد:افـراد بومی بـه محـض مشـاهده هرگونـه آتش سـوزی 
بـه سـرعت از طریـق تلفـن گویـای 1544 جهت اطفا بـه موقع اطاع رسـانی 

. کنند

خسارت دیدگان سیل سال 98 تسهیالت کم بهره 
دریافت می کنند

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد از تخصیـص یک 
میلیـارد و ۳1۷ میلیـون تومـان وام کـم بهـره و 82۳ میلیـون تومـان کمـک 

باعـوض بـه خسـارت دیـدگان سـیل سـال 98 خبـر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی بـا بیـان این مطلـب گفت: در سـال جاری با تشـکیل کارگروه 
ارزان قیمـت بـه سـیل زدگان بـه ریاسـت فرمانـدار و عضویـت  تسـهیات 
بانک هـای شهرسـتان، خسـارت دیـدگان شناسـایی و در سـامانه سـجاد ثبـت 
نـام کردنـد و بـرای دریافـت تسـهیات بـه بانک های عامـل مراجعـه نمودند.

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد در پایان افـزود: با 
تشـکیل ایـن کارگـروه تعـداد 1۳۷ پرونـده در بخش هـای دام، طیـور، باغبانی، 
ایـن تسـهیات شـامل  پرداخـت کننـده  بانک هـای  بـه  زراعـت و شـیات 

کشـاورزی، ملـی، ملـت، تجـارت، سـپه، صـادرات معرفی شـدند.
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

آغاز مرمت حوضچه های تغذیه مصنوعی 
در شهرستان خنج

کارشـناس آب و خـاک مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفت: برای 
حفاظـت از آب موجـود، طرح هـای آب و خاکی در چند نقطه از این شهرسـتان 

در حال اجرا اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، جواد 
مظفـری بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: در راسـتای برنامه هـای سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و تامین اعتبـار کار مرمت و بازسـازی حوضچه های 
تغذیـه مصنوعـی کورده، قنـات محمله، قنـات تنگ نارک و سـد خاکی فیدویه 

شـروع شـده و در مراحل اتمام اسـت.
وی اظهـار کـرد: از مزیت هـای ایـن گونـه طرح هـا حفاظـت از آب موجـود، 
تغذیـه چاه هـای زیـر دسـت، مهار سـیاب و کمک بـه بهره بردارن اسـت که 

اعتبـاری بالـغ بـر ۳ میلیـارد ریـال به آن تخصیص داده شـده اسـت.
مظفـری تصریـح کـرد: ایـن طرح هـا خدمت بیشـتری را بـه کشـاورزان برای 
حفاظـت از آب موجـود و ذخیـره آن می کنـد بـه گونـه ای که با یـک بارندگی 
خـوب کـه در فصل زمسـتان اتفـاق می افتد هـزاران لیتر آب ذخیره می شـود.

خوشه های طالیی خرما و کام شیرین نخل داران
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: گرمای چنـد روز اخیـر در این 

شهرسـتان خوشـه های طایـی خرمـا را بـه معرض دید گذاشـته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج بسـتان 

اسـامی با اعـام ایـن مطلـب گفـت: در اواخـر تیرمـاه و گـرم تر شـدن هوا در 
ایـن شهرسـتان طـی یـک هفته شـاهد تغییرات بـه وجـود آمـده در تغییر رنگ 
خوشـه های خرمـا بـوده ایم و تاش یک سـال بـاغ داران برای برداشـت رطب 

و خرمـای بسـیار مرغـوب از نخلستان هایشـان به نتیجه رسـیده اسـت.
وی تصریـح کـرد: رقم هـای موجـود نخـل در ایـن شهرسـتان زاهـدی، هلیله، 
خاصوئـی، لشـت، پیـارم مجول، کبکاب، گبدر و... هسـتند و همه سـاله در فصل 
تابسـتان بـه نوعـی بعـد از چلـه ) در عـرف محلـی ( برداشـت رطـب آغـاز و تا 

شـهریور ماه ادامـه دارد.

کشت 29 هکتار پنبه در خنج

کارشـناس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی بخـش مرکـزی شهرسـتان خنـج 
گفـت: در ایـن بخـش 29 هکتـار پنبـه کشـت شـده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، اسـماعیل 
امـری بـا اعام این خبر افزود: رقم کشـت شـده گلسـتان بوده که در روسـتای 
حمامی از توابع بخش مرکزی به شـیوه مسـتقیم حفاظتی کشـت شـده اسـت و 

پیـش بینـی می شـود از هر هکتار ۳ تن محصول برداشـت شـود.
وی توسـعه کشـاورزی و پتانسـیل سـنجی در هـر منطقه را با توجـه به وضعیت 
آب و خـاک موجـود از برنامه هـای ایـن پارسـل دانسـت و اظهـار کـرد: امروزه 
خـود کشـاورزان دنبـال کشـت های سـازگار بـا منطقـه، اشـتغال زایـی و درآمد 

مناسـب هستند.

90 در صد مزارع کنجد خنج با کشت حفاظتی 
کشت شده است

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفـت: 90 در صد مزارع کنجد تابسـتان 
امسـال، با کشـت حفاظتی کشت شـده است. 
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بـه گـزارش روابـط عمومی  مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی با اعـام ایـن خبـر افـزود: بـا توجـه به کشـت حفاظتـی و اسـتفاده از 
کمبینـات مـزارع رشـد خوبـی دارند و کشـاورزان و بهـره بردارن در سـال های 
اخیـر توانسـته اند جایگاه کشـت بی خاکـورزی و حفاظتی را در این شهرسـتان 

به حـد مطلوب برسـاند .
وی تصریـح کـرد: از مزایـای ایـن روش کاشـت کاهـش بـذر مصرفـی، سـبز 

شـدن بـه موقـع، حفاظـت از خـاک موجـود و کاهـش هزینه هـا اسـت.

افزایش 3 برابری کشت کنجد در شهرستان خنج

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: قیمـت خـوب کنجد در سـال 
قبـل باعـث شـده کشـت کنجـد رشـد خوبـی در این شهرسـتان داشـته باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی با اعـام ایـن خبر افـزود: کشـت دانه هـای روغنی در این شهرسـتان 
در مقایسـه بـا سـال قبـل افزایـش ۳ برابـری داشـته اسـت، بـه طـوری که در 
تابسـتان امسـال حـدود 2۳00 هکتـار کنجد کشـت شـده اسـت و امیدواریم از 
هـر هکتـار 1000 تـا 1200 کیلوگرم و در کل ۳000 تن کنجد برداشـت شـود.

وی تصریـح کـرد: عاقـه کشـاورزان به کشـت کلزا نیـز در سـال زراعی پیش 
نتیجـه قیمـت خـوب ایـن دانـه روغنی بـوده اسـت و بـا توجه بـه کاس های 
ترویجـی و آموزش هـای داده شـده بـه بهره برداران امید اسـت بتوانیم نسـبت 

بـه تولیـد بیشـتر این محصـول نیز اقـدام کنیم.

تعهدات ابالغی توسعه کشت گلخانه در شهرستان 
خنج 12 هکتار است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: توسـعه گلخانـه و اهمیـت آن 
یکـی از برنامه هـای اولویـت دار ایـن مدیریـت می باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 

اسـامی افزود: بـا توجه بـه برنامه های وزارت جهـاد کشـاورزی و تاکید رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اهمیـت گلخانـه در دسـتور کار قـرار 
گرفتـه و جلسـات توجیهـی در تمـام روسـتاها برای کشـاورزان و بهـره بردارن 

برگزار شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: در ایـن شهرسـتان کشـت صیفـی جـات بـه صـورت زیـر 
پاسـتیکی انجـام می شـود بـه نحـوی کـه از دو الیـه پاسـتیک هـم کف و 
هم تونل تشـکیل شـده اسـت کـه می تـوان گفـت گلخانه هایی هسـتند برای 

یـک فصل کشـت.
وی تصریـح کـرد: تعهـدات اباغـی به این شهرسـتان 12 هکتار اسـت که این 

مهم در حال انجام شـدن اسـت.

دومین کارخانه پنبه داراب در هفته دولت 
راه اندازی می شود

فرمانـدار شهرسـتان داراب گفـت: دومیـن کارخانـه پنبـه داراب در منطقه جنت 
شـهر در هفتـه دولـت شـروع بـه کار می کند. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی داراب، علـی مظفـری 
بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: مقدمـات راه انـدازی دومیـن کارخانـه پنبـه ایـن 
شهرسـتان انجـام شـده و در هفتـه دولـت فعالیـت خـود را آغـاز خواهـد کـرد.

وی بـا اشـاره بـه این کـه شهرسـتان داراب پنبه خیز اسـت بیان کـرد: کارخانه 
پنبـه بایـد پنبـه تولیدی کشـاورزان را با قیمت مناسـب خریـداری نماید و تحت 

هیـچ شـرایطی نباید پنبه به خارج اسـتان و شهرسـتان منتقل شـود. 
 مظفـری تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود بـا راه انـدازی این کارخانـه زمینه 

اشـتغال 150 نفـر به صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم فراهم گردد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه لـزوم تولید محصـول سـالم بر نقـش آموزش 
کشـاورزان و برخورد با فروشـندگی های غیر مجاز سـموم و کودهای شـیمیایی 
تاکیـد کـرد: رضایت از کاهش سـطح زیر کشـت ذرت به عنـوان یک محصول 
آب بـر، ضـرورت اسـتفاده از روش های آبیـاری نوین در مزارع پنبه بوده اسـت. 

همایش و کارگاه آموزشی توسعه کشت های 
گلخانه ای در شهرستان داراب برگزار شد

همایش هـا  برگـزاری  گفـت:  داراب  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
و کارگاه هـای آموزشـی کشـت و کار گلخانـه ای در ایـن شهرسـتان نهضـت 

دنبـال می کنـد. را  گلخانه هـا  توسـعه  و  سـاماندهی 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 
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سیروس انصاری

شهرستان رستم 

رضـا صالحـی در این همایـش افزود: با ایجاد و توسـعه کشـت های گلخانه ای 
و کاشـت گیاهـان دارویـی، سـبزی و صیفـی می تـوان بـه درآمـد اقتصـادی 

خوبـی دسـت یافت. 
صالحـی تصریـح کـرد: یکی از سیاسـت های وزرات جهاد کشـاورزی، تسـهیل 
در صـدور مجـوز گلخانه هـا و ارائـه تسـهیات بانکـی اسـت کـه ایـن امـر بـا 

قـوت در حـال انجام اسـت. 
وی بـا اشـاره به مشـکل خشکسـالی در این شهرسـتان گفـت: باید بـا ایجاد و 
توسـعه گلخانه هـا ضمـن مصـرف آب کمتـر افزایـش تولیـد در واحد سـطح را 
داشـته باشـیم تـا در تامیـن نیـاز غذایی داخـل کشـور و افزایش صـادرات غیر 

نفتـی گام برداریم.
در  ترویجـی  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  از  هـدف  مسـئول  مقـام  ایـن   
شهرسـتان داراب را افزایـش مهـارت الزم در متقاضیـان راه انـدازی گلخانـه 
دانسـت و گفـت: بـا هـدف تربیـت نیروهای فنـی امیدواریم سـطح زیر کشـت 

محصـوالت گلخانـه ای را در ایـن شهرسـتان افزایـش دهیـم.
در ایـن همایـش کـه در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب 
و  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران  پهنـه،  مدیـران  از  نفـر   40 شـد  برگـزار 

کشـاورزان پیشـرو حضـور داشـتند. 

تسهیل فرآیند اخذ مجوز گلخانه ها

مسـئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم از تسهیل 
فرآینـد اخـذ مجوز گلخانه هـا خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم،  هاتف 
مومنـی گفـت: سـطح گلخانه های فعـال این شهرسـتان 8/2 هکتـار، مجوز دار 
در حـال کار را 1/1 هکتـار و گلخانه هایـی کـه مشـکل وثیقـه ملکـی دارند نیم 

هکتار اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مشـکات اخـذ مجـوز گلخانـه پیچیـده بودن 
بروکراسـی اداری بـود، افـزود: بـا پیگیـری و دسـتور رئیـس سـازمان جهـاد 

کشـاورزی فـارس ایـن موانـع بـه کمتریـن حـد ممکـن رسـیده اسـت.
مومنـی بـا بیان اینکـه متقاضیان احـداث گلخانه از تسـهیات بـا کمترین بهره 
بانکـی برخـوردار می شـوند، تصریـح کـرد: ایـن مدیریـت در راسـتای اهـداف 
سـازمانی و وزارت متبـوع، تـاش دارد کـه بـا ترویـج، ترغیـب، فراخوانـدن 
کشـاورزان و زارعیـن بـه سـمت و سـوی ایجـاد گلخانه هـا در مقیاس هـای 

مختلـف هموار سـازد.

حمایت بانک کشاورزی از کشاورزان 
رئیـس بانـک کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
شـعبه مصیـری گفـت: ایـن بانـک براسـاس 
بنـد "خ" مـاده ۳۳ قانـون بودجـه سـال 98 با 
اقـدام بـه بخشـش سـود و جرایم تسـهیات 
دریافتی کشـاورزانی که سررسـید قسـط آنها 
در مقطـع زمانـی یکم مهـر 96 لغایـت پایان 
بـه  را  اسـفند 9۷ می باشـد و اصـل بدهـی 

مـدت سـه سـال اسـتمهال می کنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد 
اهلل  هدایـت  رسـتم،  شهرسـتان  کشـاورزی 
انصـاری افـزود: بر اسـاس بنـد "ل" قانون بودجه سـال 98 بدهـکاران که اصل 
تسـهیات دریافتـی آنهـا زیـر یـک میلیـارد ریـال اسـت، در صورتی کـه اصل 
بدهـی خـود را پرداخـت کنند، بانک کشـاورزی کلیه سـود و جرایـم آنها را مورد 

بخشـودگی قرار خواهـد داد.

وی بـا اشـاره به اینکه در حال حاضر کشـور ما در شـرایط تحریم هـای ظالمانه 
و بـا کمبـود نقدینگی دسـت و پنجـه نرم می نمایـد، اظهار کرد: ضروری اسـت 
کـه دریافـت کنندگان تسـهیات به منظـور جلوگیری از اخـال در نظام بانکی، 

اقسـاط خـود را به موقـع پرداخت کنند.
رئیـس بانـک کشـاورزی شهرسـتان رسـتم شـعبه مصیری بـا بیان ایـن مطلب 
کـه شـعب بانـک کشـاورزی وظیفـه دارنـد بهـره بـرداران را در راسـتای تأمین 
امنیـت غذایـی جامعـه حمایـت کنند، افـزود: تاش می شـود با ارائه تسـهیات 
مناسـب، زمینـه اشـتغال پایـدار را در قالب رونـق تولیدات کشـاورزی، کمک به 

اقتصـاد جامعـه و معیشـت مردم فراهم شـود.
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آغاز کشت پائیزه گوجه فرنگی در شهرستان 
زرین دشت

رئیـس اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
از آغـاز کشـت پائیـزه گوجـه فرنگـی در سـطح پنجـاه هکتـار از مـزارع ایـن 

داد. خبر  شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
غامرضـا شـفاعت بـا اعام ایـن خبر گفت: کار کشـت گوجه فرنگـی پائیزه در 
ایـن شهرسـتان تـا اواخر مرداد مـاه ادامه دارد و برداشـت محصول نیـز از اواخر 

مهرمـاه آغاز و تا اواسـط آذرمـاه ادامه خواهد داشـت. 
وی افـزود: افزایـش قیمـت محصول گوجه فرنگی باعث شـده تا کشـاورزان به 
کشـت ایـن محصـول روی آورنـد و با توجـه به تذکراتی که از سـوی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس مبنـی بـر کنتـرل کشـت گوجـه فرنگـی ارائه 
شـد کشـاورزان منطقـه بـا مشـاوره های کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان زریـن دشـت اقـدام بـه کشـت این محصـول کردنـد و پیـش بینی 
می گـردد بیـش از 4 هـزار تن گوجـه فرنگی برداشـت و به بـازار مصرف داخل 

و خارج کشور صادر شود. 

اجرای طرح هویت گذاری دام در 
شهرستان زرین دشت

زریـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
دشـت از آغـاز اجـرای طـرح هویـت گذاری 

دام در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت، علیرضا 
بصیـری گفـت: طرح هویـت گـذاری دام ها 
سـامانه  در  مشـخصات  ثبـت  راسـتای  در 
اصاح نـژاد دام کشـور با همـکاری اتحادیه 
دامـداران فـارس، اتحادیه صنعـت دامپروری 
و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 

دشـت آغاز شـد.
وی افـزود: بـا توجـه به مصوبـه هیئت وزیران، همه دام های سـبک و سـنگین 
بایـد پـاک گـذاری و در سـامانه اصـاح نـژاد کشـور ثبت گـردد و بر اسـاس 
ایـن مصوبـه حمـل و جابجایـی دام توسـط اشـخاص از شـهری به شـهر دیگر 
چنانچـه بـدون مجوز های الزم باشـد غیر قانونی و قاچاق محسـوب می شـود. 

عسکر خشنودی

شهرستان زرین دشت 
بصیـری گفـت: شهرسـتان زریـن دشـت دارای 455 هـزار راس دام سـبک و 
سـنگین اسـت کـه از این تعـداد 451 هزار راس دام سـبک و 4 هـزار راس دام 

است. سـنگین 

زهرا خسروی

شهرستان سپیدان 

راه اندازی اولین تعاونی گلخانه داران در سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از تشـکیل اولیـن تعاونـی گلخانه 
داران ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
جلسـه تاسـیس اولیـن تعاونـی گلخانـه داران شهرسـتان سـپیدان بـه منظـور 
سـاماندهی گلخانه هـا، ترغیـب بهـره بـرداران جهت احـداث گلخانـه و تکمیل 
زنجیـره تولیـد و بسـته بنـدی با حضـور محمود باصـری مدیر جهاد کشـاورزی 
و  سـپیدان  شهرسـتان  روسـتایی  تعـاون  اداره  نماینـده  سـپیدان،  شهرسـتان 
کارشناسـان فنـی ایـن مدیریت در محـل مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

سـپیدان برگزار شـد.
در ایـن جلسـه باصـری با بیـان اینکـه 52 واحد گلخانـه فعال سـبزی و صیفی 
در بخـش بیضـاء شهرسـتان سـپیدان مشـغول فعالیـت هسـتند و بیشـترین 
سـطح در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده انـد افـزود: بهـره وری بهینـه از 
آب جهـت تولیـد محصـوالت کشـاورزی و حرکت به سـمت احـداث گلخانه از 

سیاسـت های اصلـی وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت. 
در ایـن جلسـه پـس از رای گیـری، 5 نفـر از گلخانـه داران بـه عنـوان اعضای 
هیئـت مدیـره و دو نفـر بـه عنـوان بـازرس تعاونـی گلخانـه داران شهرسـتان 

سـپیدان انتخاب شـدند.

تخصیص تسهیالت ارزان قیمت و کمک های 
بالعوض به سیل زدگان 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از تخصیص تسـهیات ارزان قیمت 
وکمک هـای باعـوض به سـیل زدگان این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
محمـود باصـری بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: به منظـور جبران خسـارت سـیل 
فروردیـن مـاه 98 در بخـش کشـاورزی، تعـداد 296 فقـره خسـارت وارده در 
بخش هـای مرکـزی، همایجـان و بیضـاء شـامل طرح هـای زراعـی و باغی به 
تعـداد 228 مـورد، دام و طیـور بـه تعـداد 55 مـورد و آبزی پروری بـه تعداد 1۳ 
مـورد گـزارش شـده که توسـط کارشناسـان واحد طـرح و برنامه ایـن مدیریت 

در سـامانه سـجاد ثبت شـده اسـت. 
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باصـری در ادامـه افـزود: جهـت حمایـت از ایـن آسـیب دیـدگان، کمک های 
نقـدی باعـوض بـه مبلـغ یـک میلیـارد و 9۷8 میلیـون و 100 هـزار تومان و 
تسـهیات ارزان قیمـت بـه مبلـغ یـک میلیـارد و 9۳8 میلیـون و 100 هـزار 

تومـان تخصیص داده شـده اسـت. 

تاکنون 391 هزار زنبور براکون در مزارع سپیدان 
رهاسازی شده است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از رهـا سـازی زنبـور براکـون در 
مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
محمـود باصـری گفـت: در راسـتای تولیـد محصول گواهی شـده و بـه منظور 
جلوگیـری از مصـرف بـی رویه سـموم شـیمیایی رها سـازی زنبـور براکون در 

مـزارع شهرسـتان سـپیدان آغاز شـده اسـت.
 وی در ادامـه افـزود: ترویـج روش هـای بیولوژیـک کنتـرل آفـات در اولویـت 
برنامه هـای حفـظ نباتـات ایـن شهرسـتان قـرار دارد و در راسـتای تحقق این 
مهـم، کشـاورزان ترغیب به اسـتفاده و رهاسـازی زنبور براکـون در محصوالت 

کشـاورزی خود شـده اند.
وی خاطـر نشـان کـرد: در همیـن راسـتا بـه منظـور باال بـردن سـطح آگاهی 
کشـاورزان سـه کاس آموزشـی بـا هماهنگـی بـا اینسـکتاریوم ها در بخـش 
کمهـر و بیضـاء جهـت ترویـج و رهاسـازی زنبـور براکـون برگزار شـده اسـت.

وی اذعـان داشـت: اولویـت برنامه هـا و سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی 
حفظ سـامت محصوالت کشـاورزی و کاهش مصرف سـموم شـیمیایی است 

کـه گامی مهـم در سـامت مصرف کننـدگان به شـمار می رود.
 باصـری در خاتمـه گفـت: در سـال جـاری تاکنـون عملیـات رهاسـازی ۳91 
هـزار زنبـور براکـون در ۷8.5 هکتـار از مـزارع گوجـه فرنگـی انجـام شـده و 

پیـش بینـی می گـردد تـا 500 هکتـار از این مـزارع عملیـات رها سـازی زنبور 
براکـون صـورت گیرد.

ایجاد چهار صندوق خرد زنان روستایی 
در بانش سپیدان

در چهـار ماهـه اول سـال جـاری تعـداد چهـار صندوق خـرد زنان روسـتایی در 
محـدوده مرکـز بانـش شهرسـتان سـپیدان تشـکیل و بـرای تعـدادی از زنـان 

روسـتایی اشـتغال خانگـی پایـدار ایجاد شـده اسـت.
روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،  بـه گـزارش 
صدیقـه مؤیـدی سرپرسـت مرکز جهـاد کشـاورزی بانش این شهرسـتان گفت: 
بـا هـدف توانمندسـازی جامعـه محلـی، از طریـق ایجاد بسـتری مناسـب برای 
مشـارکت جمعـی و افزایـش درآمـد خانوارهای کم درآمـد با پرداخـت وام برای 
انجـام فعالیت هـای درآمـدزا، مرکـز جهـاد کشـاورزی بانـش از ابتـدای سـال 
تاکنـون اقـدام به تشـکیل 4 صندوق خـرد زنان روسـتایی و عضویـت 15۳ نفر 

زن روسـتایی در ایـن صندوق هـا نمـوده اسـت. 
وی افـزود: در جریـان آموزش مسـتمر اعضـاء و برگزاری کاس های آموزشـی 
بـا موضوعـات مختلـف از سـوی ایـن مرکـز، تاکنـون تعـداد 41 کارگاه تولیدی 
خانگـی در زمینه هایـی از جملـه تولیـد ترشـیجات، شـوریجات، تابلـو فـرش، 
کشـت گیاهـان دارویـی، پـرورش مـرغ بومی، پخـت نان محلـی، خیاطـی و ... 
راه انـدازی شـده کـه بـا حمایـت و تعامـل صنـدوق کارآفرینی امید شهرسـتان 
سـپیدان بـه هـر صندوق مبلـغ 400 میلیون ریال تسـهیات تعلق گرفته اسـت. 

کشت سورگوم علوفه ای برای اولین بار 
در همایجان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: کشـت سـورگوم بـرای اولین 
بـار در منطقـه همایجان شهرسـتان سـپیدان و با هدف الگوی کشـت جایگزین 

انجام شـد.
روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،  بـه گـزارش 
محمـود باصـری بـا اعـام این مطلـب افزود: سـورگوم، علوفه با ارزشـی اسـت 
کـه قابلیـت جوانـه زنـی و رشـد دوبـاره آن بعـد از بریده شـدن، این گیـاه را به 
گیاهـی  ایـده آل بـرای تهیـه علوفـه خشـک حاصـل از چند بـار برداشـت و نیز 
بـرای چـرای دام تبدیـل کـرده اسـت. ایـن گیـاه علوفـه ای مقـاوم به خشـکی 

اسـت و باعـث افزایـش بهـره وری از آب و خـاک می گـردد.
وی خاطـر نشـان کـرد: سـورگوم می توانـد تـا 50 درصـد وزن گیاه، دانـه تولید 
کنـد کـه بـا تولیـد دانـه ای ذرت علوفـه ای برابـری می کنـد و گیاهی بـا تحمل 
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بـاال بـه شـوری، کم آبـی و پتانسـیل تولید بـاالی علوفـه جایگزین مناسـبی با 
ذرت علوفه ای اسـت.

وی در پایـان افـزود: بـا توجـه بـه ضـرورت افزایـش بهـره وری آب و تغییـر 
الگـوی کشـت، ترویـج کشـت گیاهـان کـم آب بـر مثـل سـورگوم در اولویـت 

برنامه هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان قـرار دارد.

سپیدان دارای مقام اول در توسعه و تولید گل های 
گلخانه ای 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از کسـب مقـام اول این شهرسـتان 
در تولیـد گل رز گلخانـه ای بـا تعـداد 15 میلیون شـاخه گل در سـال و توسـعه 

کشـت های گلخانـه ای در سـطح اسـتان فارس خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
محمـود باصـری گفت: شهرسـتان سـپیدان با توجه بـه دارا بـودن اقلیم هوایی 
سـرد و مرطـوب کـه مناسـب تولیـد گل و گیاهـان زینتـی و اقلیـم معتـدل و 
سـرد کـه مناسـب تولیـد سـبزی و صیفی، پتانسـیل باالیی در راسـتای توسـعه 
بـه  بـاز  فضـای  از  جالیـزی  کشـت های  انتقـال  و  ای  گلخانـه  کشـت های 

محیط هـای کنتـرل شـده را دارد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: تعـداد گلخانه هـای فعال شهرسـتان سـپیدان ۷9 واحد 
بـه مسـاحت ۳6 هکتـار اسـت کـه از ایـن تعـداد 5۷ واحـد بـه مسـاحت 26 
هکتـار تحـت کشـت محصـوالت سـبزی و صیفی و تولیـد نشـاء و 22 واحد به 
مسـاحت 10 هکتـار زیـر کشـت گل و گیاهـان زینتـی اسـت و از سـال 96 پی 
گیـری احـداث 5 پـروژه مجتمـع گلخانـه ای بـه مسـاحت جمعـًا 15۳ هکتار و 
یـک روسـتای گلخانـه ای بـه مسـاحت 60 هکتـار در روسـتای رودبـال بخش 
همایجـان ایـن شهرسـتان بـه عنوان اولویـت در دسـتور کار ایـن مدیریت قرار 

اسـت. گرفته 
باصـری بـا بیـان این مطلـب کـه در حال حاضـر شهرسـتان سـپیدان در تعداد 
مجوزهـای واحدهـای گلخانه ای صادر شـده از طریق سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی رتبه اول را داراسـت افـزود: 20 درصـد پروانه های 
تاسـیس و 25 درصـد پروانه هـای بهره برداری در سـطح اسـتان فـارس متعلق 

به این شهرسـتان اسـت.
وی ضمـن بیـان اهمیت توسـعه کشـت های گلخانـه ای در واحدهـای کوچک 
اذعـان داشـت: از سـال گذشـته تـا کنـون بـا عنایت بـه دسـتور العمـل وزارت 
جهـاد کشـاورزی مبنـی بـر ایجـاد گلخانه هـای کوچـک مقیـاس روسـتایی به 
منظـور افزایـش تولیـد و اشـتغال در روسـتاها و با توجـه به موقعیـت جغرافیایی 
مناسـب این شهرسـتان تعـداد ۳0 فقره مجوز تاسـیس گلخانـه کوچک مقیاس 
جمعـًا بـه مسـاحت 9 هـزار متـر مربع صـادر گردیـده که از ایـن تعـداد 6 فقره 
احـداث و بـه بهـره بـرداری رسـیده و مابقـی در حـال پیگیـری رونـد احـداث 

. هستند

محمدحسین زراوشان

شهرستان سرچهان

برداشت گندم در بخش سرچهان

سرپرسـت مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان گفـت: عملیـات برداشـت 
گنـدم در بخـش سـرچهان بـا 4۳ دسـتگاه کمبایـن آغـاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان، داداهلل 
بیگـی افـزود: عملیـات برداشـت از سـطح 4200 هکتار مزارع گنـدم آبی بخش 
سـرچهان به وسـیله 4۳ دسـتگاه کمباین از تاریخ 25 تیر ماه شـروع و تا پایان 

مردادمـاه ادامه دارد.
بیگـی اظهـار داشـت: خریـد محصـول تولیـدی بـه وسـیله سـه مرکـز خریـد 

می گـردد. انجـام  بخـش  مختلـف  دهسـتان های 
وی ادامـه داد: مـزارع گنـدم از ارقام مختلف پیشـگام، میهن، حیدری و پیشـتاز 

می باشد.
پیـش بینی می شـود امسـال حدود 15000 تـن گندم از مزارع بخش سـرچهان 

گردد. برداشت 

توسعه گلخانه های کوچک مقیاس در شهرستان 
سروستان کلید خورد

مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: در راسـتای نهضـت 
مجـوز  فقـره   25 تعـداد  شـده  کنتـرل  محیط هـای  و  گلخانه هـا  توسـعه 

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 
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محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

اسـت. شـده  صـادر  شهرسـتان  ایـن  در  مقیـاس  کوچـک  گلخانه هـای 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی افـزود: بـا توجـه بـه افزایـش هزینه های بسـیار زیـاد احداث 
راهگشـای  می توانـد  مقیـاس  کوچـک  گلخانه هـای  صنعتـی،  گلخانه هـای 

توسـعه محیط هـای کنتـرل شـده باشـد.
وی اظهـار کـرد: از تعـداد 25 مجـوز صـادر شـده 9 مـورد از بهـره بـرداران و 
متقاضیـان جهـت دریافت تسـهیات به بانک هـای عامل معرفـی گردیده اند.

افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی 
در شهرستان شیراز

بیـش از6 هکتـار از اراضـی دهسـتان داریـون بـه کشـت گیاهـان دارویـی 
یافـت. اختصـاص 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، رئیس 
مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی داریـون بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: ازگیاهان 
دارویـی کـه بـه صـورت نشـایی کشـت شـده می توان بـه نعنـاع فلفلـی یک 
هکتـار، بادرنجبویـه یـک هکتـار، چای ترش 1/5 هکتار، آویشـن باغی هشـت 
هـزار مترمربـع، مریـم گلـی 6هزارمتر مربع، بـه لیمو 6 هزار متر مربع و اسـتویا 

پنـج هـزار متـر مربع اشـاره کرد.
عبـداهلل اسـفندیاری بیـات افزود: اولین برداشـت نعناع فلفلی از مزارع دهسـتان 
داریـون صـورت گرفته و در روزهـای آینده نیز برداشـت گیاهـان دارویی ادامه 

داشت. خواهد 
وی تصریـح کـرد: توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی راهـی بـرای تغییـر الگوی 
کشـت در راسـتای بهینـه سـازی مصرف آب کشـاورزی و راهـکاری برای رفع 

بخـش عمـده ای از مشـکات اشـتغال جوانان منطقه اسـت.
سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی در دهسـتان داریـون درحـال حاضـر 10 
هکتـار شـامل زعفـران و گل محمـدی و سـایر گیاهان اسـت که تـاش برای 

افزایـش سـطح زیـر کشـت در سـال های بعد نیـز وجـود دارد. 

آغاز برداشت کینوا در شهرستان شیراز 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا اشـاره به اینکـه در سـال جاری 
بـرای اولیـن بـار کینوا در این شهرسـتان در سـطح 1۷ هکتار کشـت شـده، از 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

آغـاز برداشـت ایـن گیاه خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، مجید 
اختـری افـزود: کشـاورزان از اواخـر بهمـن مـاه تـا اواخـر اسـفند ماه اقـدام به 
کشـت کینـوا نمـوده اند کـه شـرایط آب و هوایي فصل بهـار، منجر بـه از بین 

رفتـن و خسـارت دیـدن 6 هکتـار آن بـه میـزان حدود ۷0 درصد شـد. 
وی تصریـح کـرد: تاکنـون یـک هکتـار بـه مرحله برداشـت رسـیده اسـت که 

عملکـرد آن 1200کیلوگـرم در هکتار اسـت.
اختـری افـزود: بـا توجـه بـه کیفیـت و کمیـت آب و زمیـن زراعي ایـن گیاه از 
عملکـرد قابـل قبولـي بـراي کشـاورزان برخـوردار بـوده و توسـعه کشـت این 
محصـول در صـورت وجود بازارهاي مناسـب و همچنیـن رواج فرهنگ مصرف 

مـي تواند متصور شـد.

تعیین تکلیف مجوز پروانه های تأسیس منقضی شده

کارشـناس صـدور پروانه هـا و مجوزهـا از تعییـن تکلیـف پروانـه تأسـیس های 
منقضـی شـده که فاقـد پیشـرفت فیزیکی اسـت و صاحبان پـروژه تاکنون هیچ 

گونـه اقدامـی در راسـتای راه اندازی طرحشـان ننموده انـد، خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
غامحسـین نوشـادی گفـت: حسـب تصمیـم سـتاد هماهنگی صـدور مجوزها 
و پروانه هـای سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خصـوص پروانه های 
تأسـیس متقاضیانـی کـه اعتبـار آن ها به اتمام رسـیده و فاقد پیشـرفت فیزیکی 
هسـتند در اولیـن گام، شناسـایی صاحبـان پروانه هـای مذکـور در حـوزه دام و 
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طیـور آغـاز و اخطـار کتبـی بـرای آنان صادر شـده اسـت.
وی افـزود: بعـد از شناسـایی و مشـخص نمـودن صاحبـان پروانه هـای مذکور 
و اخطـار کتبـی بـه آن هـا در مهلـت زمانـی مشـخص، تعـداد 22 مـورد از 
پروانه هـای تأسـیس منقضی شـده و فاقد پیشـرفت فیزیکی مشـخص و جهت 
تعییـن تکلیـف به واحد صـدور پروانه ها و مجوزهای سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فارس ارسـال گردیده اسـت.
ایـن جلسـه با حضور بیـژن نادرپور مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
اسـماعیل شـهریاری رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان فراشـبند، عبـاس 
خسـروی نماینـده محیط زیسـت این شهرسـتان، بنـت الهدی حسـانی نماینده 
دفتر نظام مهندسـی شهرسـتان فراشـبند و مسـئولین ادارات تخصصی در محل 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با آفت سوسک 
کرگدنی خرما

کارگاه آموزشـی روش هـای مهـار و مبـارزه بـا آفـت سوسـک کرگدنـی خرمـا 
)سوسـک چوبخـوار( با حضـور تعـدادی از باغداران شهرسـتان فراشـبند برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، در 
ایـن کارگاه آموزشـی سـهراب ریحانـی کارشـناس مسـئول حفـظ نباتـات این 
مدیریـت گفـت: زمـان ظهـور حشـرات بالـغ بسـته بـه نـوع آب و هـوای هـر 
منطقـه متفـاوت اسـت کـه در ایـن منطقـه از اواخـر اسـفند شـروع و تـا پایان 

شـهریور ادامـه دارد.
ریحانـی بیـان داشـت: حشـره ماده در بافـت ُدمَبـرگ و انتهای تنـه تخم ریزی 
و از تنـه و قاعـده خوشـه و دمبـرگ تغذیـه و بـا ایجـاد تونـل تغذیـه ای باعـث 
شکسـتن و خشـکیدگی خوشـه، برگ و تنه و خسـارت سـایر عوامل بیماری زا 

می گـردد.
وی بـا بیـان اینکـه بهتریـن روش کنتـرل آن انجـام اقدامات پیشـگیری کننده 
و مبـارزه تلفیقـی یـا IPM )بـه کارگیـری چند روش مبـارزه با هم( اسـت خاطر 
نشـان کـرد: رعایت بهداشـت زراعـی نخلسـتان از جمله جمع آوری و سـوزاندن 
بقایـای پوسـیده تنه حاصـل از هرس و ترکیـب نخیات، تقویـت درختان نخل 
بـا اسـتفاده از کودهای دامی و شـیمیایی )ماکـرو و میکرو اِلِِمنـت( انجام آبیاری 

بـه  موقـع و منظـم در پیشـگیری از این آفت مؤثر اسـت.
ریحانـی افـزود: بایـد در زمـان گـرده  افشـانی ضمن بازدیـد دقیق تـاج درخت، 
الروهـای سوسـک جمـع آوری و نابود شـوند و با توجه به اینکه این سوسـک ها 
بـه  راحتـی بـه  طـرف نـور جـذب می شـوند اسـتفاده از تله نـوری با المـپ نور 
سـفید بسـیار مؤثـر اسـت. ضمن اینکه بـرای هر باغ یـک یا دو عـدد تله نوری 
کافـی اسـت و نصـب و نگهـداری آن هـا در نخلسـتان از اول بهار تـا آخر پاییز 

می گردد. توصیـه 
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه به اینکـه الروهای این حشـره در داخل نسـوج تنه و 

شـاخ و بـرگ به صـورت پنهـان زندگی می کننـد می توان بـا اسـتفاده از طعمه 
مسـموم و قـرار دادن آن هـا در بیـن شـاخ و بـرگ تـاج نخـل اقدام بـه مبارزه 

شـیمیایی نمود.
هـدف از تشـکیل ایـن کارگاه آموزشـی آشـنایی بیشـتر باغداران با شـبکه های 
مراقبـت و پیـش آگاهـی و نحـوه ردیابـی آفـات چوبخـوار نخیـات بـود که از 
جملـه مباحـث عنـوان شـده در ایـن کارگاه آموزشـی می توان بـه اهمیت آفات 
سوسـک کرگدنـی )شـاخدار(، بیولوژی آفات، نحـوه پایش و ردیابـی و مدیریت 

کرد. اشـاره  تلفیقی 

سطح زیر کشت کنجد در شهرستان فراشبند 3 
برابر شد

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
از افزایـش سـه برابـری سـطح زیـر کشـت دانـه روغنی کنجـد در مـزارع این 

شهرسـتان نسـبت بـه سـال های قبـل خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
حسـین وطـن دوسـت گفت: در تابسـتان امسـال هـزار و 600 هکتـار از اراضی 

زراعـی شهرسـتان فراشـبند زیـر کشـت دانـه روغنـی کنجد رفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: در راسـتای سیاسـت های کان اقتصـاد مقاومتـی و رونـق 
تولیـد و بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر، لـزوم تغییـر الگـوی کشـت و 
جایگزیـن کـردن گیاهـان کـم آب بَـر نسـبت بـه گیاهان بـا مصـرف آب باال، 
کشـت کنجـد به عنـوان کشـتی مناسـب در این شهرسـتان رونق یافته اسـت.

وطـن دوسـت خاطر نشـان کـرد: کشـت کنجـد در شهرسـتان فراشـبند اغلب 
بـدون خاکـورزی و بـه صورت کشـت مسـتقیم در مـزارع گنـدم و صیفی جات 
انجـام شـده و بـا شـیوه آبیـاری نویـن بـه صـورت نـوار تیـپ آبیاری می شـود 
و بـا توجـه بـه اینکه ایـن روش کاشـت موجب مصـرف بهینـه آب و همچنین 

کاهـش مصـرف بـذر می گـردد مـورد توجه کشـاورزان قـرار گرفته اسـت.
وی افـزود: پیش بینـی می گـردد بیـش از 1600 تـن محصـول کنجـد از مزارع 

این شهرسـتان برداشـت شود.

توزیع 38 تن شکر یارانه ای بین زنبورداران 
شهرستان فسا 

رئیـس اداره تولیـدات دامی شهرسـتان فسـا گفت: ۳8 ُتن شـکر یارانـه ای بین 
زنبـورداران ایـن شهرسـتان بـا هـدف تنظیـم بـازار، رونـق تولیـد و حمایـت از 

صنعـت زنبـورداری توزیع شـد. 

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمد 
جـواد جمالـزاده افـزود: ایـن میزان شـکر در سـال جـاری و هم زمان با شـروع 
فعالیـت زنبـورداران این شهرسـتان، با قیمـت یارانه ای بـه ازراء هرکیلوگرم ۳4 

هـزار ریـال در بین زنبورداران توزیع شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۳۷ هـزار کلنـی فعـال زنبور عسـل در این شهرسـتان 
وجـود دارد، گفـت: زنبورداران سـاالنه ۷00 تن عسـل تولید و به شهرسـتان ها 

و اسـتان های همجـوار عرضـه می کنند. 
وی بـا بیـان ایـن کـه فعالیـت درصنعـت زنبـورداری نقـش مهمـی در اقتصاد 
خانوارهـای روسـتایی ایـن شهرسـتان بـه همـراه دارد، بیـان کـرد: یکـی از 
راه هـای اشـتغال زایی بـا کمتریـن هزینـه، تولید عسـل اسـت به گونـه ای که 
در حـال حاضـر بیـش از سـیصد نفـر در زمینـه زنبورداری مشـغول بـه فعالیت 
هسـتند و توجـه بیشـتر به زنبـورداران و ایجاد امکانات و تسـهیات برای آنان، 

نقـش مؤثـری در افزایـش کیفیـت و میـزان تولید عسـل خواهد داشـت.
وی افـزود: هر سـاله با فرا رسـیدن فصل بهار و شـکوفا شـدن باغـات مرکبات 
در شهرسـتان فسـا، شـرایط کوچ زنبـورداران از اسـتان های دیگـر در ماه های 
اسـفند، فروردیـن و اردیبهشـت بـه این شهرسـتان مهیا می شـود، کـه با هدف 
سـامان دهـی و جلوگیـری از شـیوع برخـی بیماری هـای مربـوط بـه حـوزه 
زنبـورداری و پس از نظارت جهاد کشـاورزی، مجوز اسـکان زنبورداران توسـط 

ایـن مدیریـت صـادر می گردد. 

مجوز 21 گلخانه کوچک مقیاس در شهرستان فسا 
صادر شد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از صـدور مجـوز 21 
گلخانـه کوچـک مقیـاس در ایـن شهرسـتان خبـرداد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری اظهـار کرد: بـا توجه به صدور اباغ دسـتورالعمل سـاماندهی و صدور 
مجـوز گلخانه هـای کوچک  مقیـاس، واحدهـای گلخانه ای با مسـاحت کمتر از 
۳00 متـر مربـع اجـازه تأسـیس و فعالیـت می یابنـد و در همین راسـتا در سـال 
مزیـن بـه شـعار رونـق تولیـد تاکنـون 21 پروانـه بـرای احـداث گلخانه هـای 
کوچـک مقیـاس در سـطح پنـج هـزار و ۳6۳ متـر مربع صـادر شـده و 6 نفر از 

متقاضیـان نیـز در حـال پیگیـری جهت صدور مجـوز احداث گلخانه می باشـند.
وي افـزود: احـداث ایـن نـوع از گلخانه هـا بـا توجـه بـه نیـاز سـرمایه گـذاری 
انـدک و اعطـای تسـهیات کم بهـره می تواند در زمینه اشـتغالزایی روسـتائیان 
سـهم بـه سـزایی داشـته و برگزاري مسـتمر کاس هـاي ترویجي، تسـهیل در 
رونـد صـدور مجـوز و اسـتفاده از فضـاي حداقلي در اسـتقبال خوب کشـاورزان 

موثر اسـت.
انصـاری تصریـح کـرد: جهـت صـدور مجـوز پروانـه تاسـیس گلخانـه کوچک 
مقیـاس مي بایسـت امـکان احداث درحـوزه منطقه سـکونت متقاضیـان مقدور 

باشـد و متقاضـي بـه آب وگاز نیز دسترسـي داشـته باشـد.
کشـت6 هکتـار زعفران بـرای اولین بار در شهرسـتان فسـا سرپرسـت مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از پایان عملیات کاشـت 6 هکتـار زعفران در 

مزرعـه بصیـری در بخـش ششـده و قره باغ شهرسـتان فسـا خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری اظهـار کـرد: در هـر هکتـار از ایـن اراضی هشـت تـن پیاز زعفـران به 
صـورت مکانیـزه کشـت شـده و زعفـران کشـت شـده با سیسـتم آبیـاری نوین 

تغذیـه می شـود.
لـزوم  اسـتقبال کشـاورزان،  بـه  توجـه  بـا  بینـی می شـود  پیـش  افـزود:  وی 
بهـره بـرداری بهینـه از منابـع آبـی و اهمیـت برنامـه ریـزی در راسـتای اجرای 
سیاسـت های رونـق تولیـد، برگـزاری کاس هـای ترویجـی جهـت ترغیـب 
کشـاورزان بـه کشـت گیاهـان کـم آب بـر و برنامه ریزی هـای انجـام شـده، 

کشـت ایـن گونـه گیاهـان در سـطح شهرسـتان رونـق یابـد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: در صورتی که مشـکات صنایع بسـته بندی، 
نقدینگـی بـرای خریـد گیاهـان کـم آب بـر از جمله زعفـران و گیاهـان دارویی 
و امـکان تامیـن منابـع مالـی در قالـب تسـهیات با نـرخ کم و سـهل الوصول 

فراهـم شـود سـطح زیر کشـت این گونـه گیاهان افـزوده خواهد شـد.

در جلسه ستاد توسعه گلخانه مطرح شد
در حال حاضر هشت ونیم هکتار گلخانه فعال 

درشهرستان فسا وجود دارد 

جلسه ستاد توسعه کشت گلخانه ای شهرستان فسا برگزار شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری بـا اعـام ایـن خبر اظهـار کرد: لـزوم تسـهیل در انجام مراحـل اداری 
و اخـذ تسـهیات الزم بـرای متقاضیـان احـداث واحدهای گلخانه ای در سـال 
مزیـن بـه رونـق تولیـد مورد تاکید اسـت و برای تحقـق این مهـم، هماهنگی و 

همـکاری دسـتگاه های مرتبـط و سـایر اعضـای کارگروه الزامی اسـت. 
وی افـزود: بهره منـدی از راه کارهـای رفـع موانـع و ایجـاد تشـویق و ترغیـب 
بهره برداران در راسـتای کشـت و توسـعه بخش گلخانه ای در حوزه کشـاورزی 
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ایـن شهرسـتان امـری ضـروری اسـت و در شـرایط موجـود بـا مدیریـت منابع 
آبـی احـداث مجتمع هـای گلخانه ای بـه منظور انتقال کشـت های تابسـتانه و 
پـر آب بـر بـه محیـط گلخانه، مصـرف بهینـه آب و کاهـش هزینه هـای تولید 

در اولویـت برنامه هـا قـرار دارد. 
انصـاری یـادآور شـد: در حـال حاضر هشـت و نیم هکتـار گلخانه فعـال در این 

شهرسـتان وجود دارد.
نماینـده فرمانـدار، شـیروانی معـاون فنی و اجرایـی، روسـای ادارات و واحدهاي 
از  تعـدادی  و  مرتبـط درشهرسـتان  ادارات  روسـای  و  مدیریـت  ایـن  مرتبـط 

بهره بـرداران در ایـن جلسـه حضـور داشـتند.
در ایـن جلسـه در خصـوص بررسـی دسـتورالعمل نظـام جدیـد گلخانـه و ارائه 
راه کارهـا و تسـهیل صـدور مجـوز گلخانه هـا بحـث و تبادل نظر انجـام گرفت 
و تعـدادی از متقاضیـان مشـکات خـود را در خصـوص اخـذ پروانـه تاسـیس 

نمودند.  بیـان 

13 مجوز احداث سایبان به مساحت 30 هکتار 
در شهرستان فسا صادر شده است

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از ایجـاد 
سـایبان در باغـات میـوه در افزایـش راندمـان تولیـد موثـر خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، امیـن 
امینـی اظهـار کـرد: طـرح ایجـاد سـایبان در باغـات میـوه در راسـتای کاهش 
مصـرف آب، جلوگیـری از آسـیب محصـوالت، محافظـت در مقابـل تنش های 
محیطـی مثـل آفتـاب سـوختگی، افزایـش یـا کاهـش دمـا، مبـارزه بـا آفات و 

پیشـگیری از حـوادث غیـر مترقبـه از جملـه تگـرگ اجـرا می شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تاکنـون 1۳ مجوز احـداث سـایبان به مسـاحت ۳0 
هکتـار در ایـن شهرسـتان صـادر شـده اسـت، گفـت: ایجاد سـایبان یـک نوع 
شـیوه نوین در امر کشـاورزی اسـت که در این شهرسـتان، این طرح در دسـتور 

کار قرارگرفته اسـت.
توسـط جهـاد کشـاورزی صـادر  احـداث سـایبان  وی تصریـح کـرد: مجـوز 

می شـود و تسـهیات کـم بهـره نیـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

کشت دو هزار و 450 هکتار صیفی جات 
در شهرستان فسا

مسـئول واحـد زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: بیش 
از دو هـزار و 450 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان بـه کشـت صیفـی جـات 

اختصـاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمد 
غامی اظهـار کـرد: انـواع کشـت محصـوالت تابسـتانه شـامل پیـاز، طالبـی، 

خربـزه، هندوانـه، بادمجـان، خیـار، سـبزیجات برگـی، کاهـو، فلفـل، بادمجان، 
باقـا و گوجـه فرنگـی در مـزارع ایـن شهرسـتان در فضـای باز و یـا به روش 

زیرپاسـتیک کشـت شـده است.
ایـن کارشـناس افـزود: ایـن شهرسـتان یکـی از بزرگتریـن تولیـد کننـدگان 
محصـوالت صیفـی در اسـتان فـارس اسـت و پیـش بینـی می شـود تـا اواخر 
مهـر مـاه، در پایان برداشـت صیفـی جات در این شهرسـتان بیـش از صد هزار 

تـن محصـول صیفی برداشـت شـود. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه کشـت نیمـی از صیفـی جـات در ایـن 
شهرسـتان بـه صورت زیر پاسـتیکی انجام می شـود خاطر نشـان کـرد: تولید 
بیـش از یـک محصـول در منطقـه، کنتـرل بهتـر آفـات و بیماری هـا، بهبـود 
سـاختمان خـاک، افزایـش کیفیت محصـول تولیدی و صرفه جویـی در مصرف 
آب از مزایـای کشـت های زیرپاسـتیکی اسـت و محصـوالت تولیـد شـده به 

اسـتان های همجـوار و کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس صـادر می شـود.

نقشه اطلس کشاورزی قیروکارزین
تهیه شد

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  نویـن  آوری هـای  فـن  دفتـر  رابـط  کارشـناس 
شهرسـتان قیروکارزیـن از تهیـه نقشـه اطلـس کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـر 

پایـه تصاویـر ماهـواره ای خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
راهـب جـوکار گفت: در راسـتای مسـتند سـازی آمـار مکانی اطلس کشـاورزی 
اسـتان فارس، نقشـه اطلس کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین در سـال زراعی 
9۷-96 بـر پایـه تصاویـر ماهـواره ای و GIS )سیسـتم اطاعـات جغرافیایی( با 

بـرش مراکـز خدمـات جهاد کشـاورزی در سـه منطقـه تهیه و تائید شـد. 
وی اظهـار کـرد: بـر اسـاس نقشـه های دور سـنجی تهیـه شـده، شهرسـتان 

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین
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قیروکارزیـن در مجمـوع دارای 58 هـزار و ۷۳6 هکتـار اراضـی قابـل کشـت 
بـوده کـه از ایـن میـزان ۳8 هزار و 121 هکتـار فعال و 20 هـزار و 615 هکتار 

اراضـی آیش اسـت. 
وی بیـان کـرد: نیـاز بـه افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی، یـک نیـاز 
ضـروری بـرای بهبـود مدیریـت منابع کشـاورزی اسـت و برای انجـام این کار 
ابتـدا بـه دسـت آوردن اطاعـات قابـل اعتمـاد نـه فقـط در انـواع محصوالت 

مختلـف، بلکـه در کیفیـت، کمیـت و محـل آن بسـیار ضـروری اسـت.
جـوکار افـزود: ایـن طـرح توسـط دفتـر فـن آوری هـای نویـن سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس طراحـی، اجرا و به وسـیله کارشناسـان مدیریت جهاد 

کشـاورزی قیروکارزیـن بازبینی و نهایی شـده اسـت. 
وی افـزود: اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای بـه عنـوان یک راه حـل اطاعاتی 
صحیـح و بـه روز باعـث تحلیـل درسـت از بـازار کشـاورزی شـده و می تـوان 
شـرایط فعلی را با هفته گذشـته، ماه گذشـته و یا حتی فصل گذشـته مقایسـه 

کرد.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  نویـن  آوری هـای  فـن  دفتـر  رابـط  کارشـناس 
شهرسـتان قیروکارزیـن تاکیـد کـرد: بـا اسـتفاده از اطاعـات بـا ارزشـی کـه 
از ایـن داده هـا بـه دسـت می آیـد، می تـوان برنامـه ریزی هـای بلنـد مدت و 

کوتـاه مـدت بهتـری انجـام داد.

آغاز کاشت یک هزار هکتار لوبیا و ماش 
در شهرستان قیروکارزین 

مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
گفـت: کاشـت لوبیـا و مـاش در یـک هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن 

شهرسـتان آغاز شـده است. 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
قیروکارزیـن، عبدالحمیـد احمـدی گفـت: بـا فـرا رسـیدن تیـر ماه، کشـاورزان 
ایـن شهرسـتان عملیـات کاشـت لوبیـا و مـاش را آغـاز کـرده کـه پیـش بینی 
می شـود یـک هـزار هکتـار بـه کاشـت ایـن دو محصـول اختصـاص یابـد. 

احمـدی افـزود: کشـت لوبیـا و مـاش بـه صورت دسـت پـاش و سـنتی انجام 
می شـود کـه جهـت بـاال بـردن درجـه مکانیزاسـیون در مرحلـه کاشـت ایـن 

محصـوالت اقدامـات ترویجـی در دسـت برنامـه ریـزی و انجـام اسـت.
وی تاکیـد کـرد: کشـت ایـن محصـوالت بـه علـت شـرایط خـاص و نیمـه 
مکانیزه بودن آن در برداشـت با دشـواری هایی برای کشـاورزان همراه اسـت. 
وی اظهـار کـرد: بـرای رعایـت یـک برنامـه تنـاوب زراعـی اصولـی و صحیح 

بایـد از گیاهـان خانـواده بقـوالت مثـل لوبیـا و مـاش بهـره برد. 
احمـدی اضافـه کـرد: این گیاهان ازت هـوای موجود در خـاک را جذب، ذخیره 
و باعـث افزایـش ازت در خـاک می شـوند، در نتیجـه خـاک حاصـل خیـز تر و 

عملکـرد محصول در کشـت بعـدی افزایش خواهد داشـت. 
 بـه گفتـه مسـئول اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن رقـم بـذور مصرفـی بـرای کشـت محلـی و از نـوع لوبیای چشـم 
بلبلـی قیـر و ماش سـیاه اسـت کـه برداشـت آن در نیمـه دوم مهر مـاه و آبان 

ماه انجـام خواهد شـد.

سرپرست جهاد کشاورزی قیروکارزین:
فاز سوم کانال پایاب سد سلمان فارسی پیشرفت 

فیزیکی پنجاه درصدی دارد
پیشـرفت  از  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  سرپرسـت 
فیزیکـی 50 درصـدی سـاخت فاز سـوم کانال های پایاب سـد سـلمان فارسـی 

این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی پـس از بازدیـد از عملیـات اجرایی سـاخت فاز سـوم کانال های 
پایـاب سـد سـلمان فارسـی، گفـت: سـاخت این کانـال بـا دو کیلومتر طـول از 
نوع سـنگ و سـیمان و با اعتبار 9 میلیارد ریالی از ابتدای اردیبهشـت ماه سـال 
جـاری آغـاز شـد و پیـش بینـی می شـود تـا دهـه مبـارک فجـر افتتـاح و قابل 

بهـره برداری باشـد.
وی افـزود: فـاز سـوم از سـاخت کانال هـای درجـه سـه و چهـار پایـاب سـد 
سـلمان فارسـی قیروکارزیـن در آبادی هـای نصیـر آبـاد و علی آبـاد بهمن واقع 
شـده کـه پـس از بهره بـرداری موجـب تجهیـز اراضـی و نوسـازی کانال های 

آبیـاری 500 هکتـار از زمین هـای زراعـی ایـن دو آبـادی خواهـد شـد.
همتـی بیـان کـرد: پـس از بارندگی هـای قابـل توجـه در سـال 95 و آبگیـری 
مناسـب سـد سـلمان فارسـی، سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از محل 
اعتبـارات ملـی اقـدام بـه طراحـی و احـداث کانال هـای درجه سـه و چهـار در 
اراضـی بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان کرد کـه بیش از هفـت و نیـم کیلومتر 

کانـال سـاخته شـده و در حال بهـره برداری اسـت. 
 وی بـر ضـرورت اجـرای طرح هـای فنـی و زیـر بنایـی در حوزه اراضـی پایاب 
سـد سـلمان فارسـی به منظور بهبود بهـره وری آب و افزایش تولیـد تاکید کرد.

همتـی تصریـح کرد: انجـام عملیات خـاک برداری در مسـیر کم عـرض، حمل 
مصالـح از بیـن باغ هـا و فراهـم نمـودن امکان کشـت در حین عملیـات اجرایی 
بـرای زارعیـن از دشـواری های اجـرای ایـن طـرح بـوده که شـرکت مشـاور و 

پیمانـکار بـا جدیـت در حال اجرا و تسـهیل آن اسـت.

آموزش، اولین گام ترویجی در توسعه گلخانه ها
مسـئول ترویـج و آمـوزش مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با 
اشـاره بـه ضرورت گسـترش گلخانه هـا به منظـور ارتقاء بهـره وری در تولیدات 

کشـاورزی، گفـت: آمـوزش اولیـن گام ترویجی برای توسـعه گلخانه ها اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
ملیحـه رضایـی افـزود: بـا هدف آشـنایی بهره بـرداران بـا راهکارهـای افزایش 
بهـره وری در تولیـد و توسـعه گلخانه هـا، آموزش هـای کوتـاه مـدت ویـژه ای 

بـه عنـوان اولیـن گام ترویجـی در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
رضایـی اظهـار کرد: از آغاز سـال جـاری با سیاسـت گذاری های انجام شـده تا 
کنـون بیـش از ۳0 دوره آموزشـی کوتـاه مدت بـا حجم ۳60 نفـر روز با موضوع 
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کشـت های گلخانه ای در این شهرسـتان برگزار شـده اسـت. 
ایـن کارشـناس با اشـاره بـه اینکـه دوره های آموزشـی مذکـور با بهـره گیری 
از توانمندی هـای مروجیـن پهنـه برگـزار می شـود، تصریـح کـرد: فراگیران در 
ایـن دوره هـا بـا مزایای کشـت های گلخانـه ای آشـنا و فرایندی کـه باید طی 

شـود تـا در ایـن صنعت وارد شـوند به آنان اطاع رسـانی شـده اسـت. 
رئیـس اداره ترویـج و آموزش مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
توضیـح داد: ایـن اداره در صـورت ایجاب ضـرورت دوره های آموزشـی مهارتی 
بـا همـکاری مراکـز آموزشـی و تحقیقاتـی بـه جهت تربیـت کارگر ماهـر برای 
متقاضیـان، در قالـب کارگاه هـای تخصصـی و بازدیـد از سـایت های الگویـی 

برگـزار خواهـد کرد. 
رضایـی بـا تاکیـد بـر اسـتمرار برگـزاری دوره هـای ترویجـی، افـزود: صنعـت 
کشـت های گلخانـه ای بـا توجـه بـه جدیـد و نوپـا بـودن در ایـن شهرسـتان، 
بـرای گسـترش و دسـتیابی بـه تعهـدات مـد نظـر نیازمنـد آمـوزش و ترویـج 

مسـتمر و فراگیـر اسـت. 

ارزیابی فروشگاه های سموم در شهرستان 
قیروکارزین تشدید شد

مدیریـت  نباتـات  حفـظ  کارشـناس   
و  قیـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کارزیـن از تشـدید ارزیابـی و نظـارت بر 
فروشـگاه های عرضه سـموم کشـاورزی 

داد.  خبـر 
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
و  قیـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کارزیـن، محمـد جـواد نعیمی گفـت: بـر 
نباتـات  اسـاس مـاده 18 قانـون حفـظ 
مصـوب 1۳46/2/12 و تبصـره 2 مـاده 
14 قانـون مذکـور بـا هـدف سـاماندهی 
فروشـگاه های عرضه سـموم کشـاورزی 
و جلوگیـری از تخلفـات احتمالی، ارزیابی 

و نظـارت بـر واحد هـای عرضه سـموم دفع آفات و امراض نباتی تشـدید شـده 
 . ست ا

وی افـزود: در همیـن راسـتا بیش از 50 فروشـگاه سـموم کشـاورزی در سـطح 
ایـن شهرسـتان شناسـایی شـده کـه عملیـات بازدید و بررسـی از ایـن واحد ها 
بـا هـدف رؤیت پروانه کسـب، مجوز فروشـندگی سـموم، گواهینامه کارشـناس 
فنـی، تائیـد حضور مداوم کارشـناس فنی در فروشـگاه و بررسـی سـموم موجود 
در فروشـگاه بـه جهـت جلوگیری از عرضه سـموم غیر مجاز، آغاز شـده اسـت. 
نعیمی بـا بیـان ایـن کـه متعاقب بازدید هـای انجام شـده اصالت مجـوز فعالیت 
فروشـگاه های مـورد نظـر از مراجـع صادر کننـده مجـوز ماننـد ادارات صنعت، 
معـدن و تجـارت سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی، اسـتعام 
می شـود، بیـان کـرد: پلمـپ و تعطیلـی فروشـگاه های دفـع آفـات نباتـی فاقد 

مجوز هـای الزم از طریـق مراجـع قضائـی و انتظامی در دسـتور کار اسـت. 
کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با 
ابـراز امیـدواری از ایـن کـه اقدامـات در دسـت انجام بتوانـد منجر بـه مدیریت 
صحیـح مصـرف سـم درتولیـد غـذای سـالم و کاهـش آلودگی هـای زیسـت 
محیطـی شـود، گفـت: کلیـه واحد هـای گیـاه پزشـکی شـامل کلینیک هـا، 
فروشـگاه های سـموم دفـع آفـات نباتـی و انسـکتاریوم ها موظـف بـه اخـذ 
مجوز هـای الزم بـوده و چنـان چه تا کنـون در این خصـوص اقدامی نکرده اند 
بایـد هـر چه سـریع تـر با معرفی کارشـناس ذی صـاح خود از طریق سـازمان 

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اقـدام الزم را انجـام دهند.

بیماری شانکر مرکبات در شهرستان قیروکارزین 
شدت یافت

 مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از 
شـدت یافتـن بیماری شـانکر باکتریایـی مرکبـات در باغات لیمو تـرش منطقه 

هنـگام این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

شـهرام فامـرزی در کارگاه آموزشـی بیمـاری شـانکر باکتریایـی در مرکبـات 
گفـت: افزایـش بارندگـی و میـزان رطوبـت بـاال از آغـاز سـال جـاری موجـب 

توسـعه شـدید و اپیدمی بیمـاری شـانکر باکتریایـی مرکبـات شـده اسـت. 
وی افـزود: در حـال حاضـر بیمـاری شـانکر باکتریایـی مرکبـات در برخـی از 
باغـات لیمـو تـرش مناطـق دشـت الر، حاجـی آبـاد، ابوعسـکر، نو آبـاد، هورز 
و زیـن آبـاد از توابـع دهسـتان هنـگام شهرسـتان قیروکارزین شناسـایی شـده 

ست. ا
فامـرزی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه سـابقه آلودگـی در ایـن مناطق 
بـه چنـد سـال اخیر برمی گـردد و عائـم اولیـه بیماری نیـز در درختـان جوان 
مشـاهده شـده نقـش تامین نهـال از نهالسـتان های غیرمجـاز در ورود آلودگی 

را بسـیار حائـز اهمیت دانسـت. 
ایـن کارشـناس تاکید کـرد: بعد از شناسـایی بیمـاری در باغات این شهرسـتان 
تشـکیل کاس هـای  بـا  باغـداران  آمـوزش  برنامـه  گذشـته،  سـنوات  طـی 
آموزشـی، بازدید هـای میدانـی و توزیـع بروشـور در دسـتور کار قـرار داشـته و 
اطاعـات الزم در خصـوص مدیریـت بیمـاری در اختیار آنها قـرار گرفته و این 

برنامـه همچنان ادامـه دارد.
 مسـئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه گسـترش بیمـاری در سـطح باغـات امـکان حـذف درختان 
آلـوده مقـدور نیسـت و بایسـتی مدیریـت بیمـاری در مناطـق آلوده با اسـتفاده 
از ترکیبـات مسـی در یـک برنامـه زمان بنـدی شـده و در مناطـق غیـر آلوده با 
اقدامـات قرنطینـه ای و عـدم تهیـه نهـال از نهالسـتان های غیر مجـاز صورت 

. گیرد

تغییر کاربری های غیر مجاز شناسایی و متوقف شدند
توقـف  و  شناسـایی  از  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سرپرسـت 

عملیـات دو مـورد تغییرکاربـری غیـر مجـاز خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفت: پیـرو بازدید میدانـی اکیپ دهگردشـی اداره امـور اراضی 
در تیرمـاه، دو مـورد تغییرکاربـری غیـر مجـاز از نـوع خـاک برداری و سـاخت 
و سـاز در بخـش افـزر و بخـش مرکـزی شناسـایی و دسـتور توقـف عملیـات 

صادر شـد.
همتـی اظهـار کرد: عـاوه بر صدور اخطاریه بـرای متخلفیـن و توقف عملیات، 
ادوات تغییـر کاربـری غیـر مجـاز نیز شناسـایی و جمع آوری شـد که از سـوی 
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کارشـناس گشـت بـه متخلفیـن لـزوم مراجعـه بـه ایـن مدیریـت جهـت اخـذ 
مجـوز تفهیم الزم شـد. 

وی افـزود: بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده یـک قانـون حفـظ کاربـری اراضی 
زراعـی و باغ هـا هـر گونه اقـدام و تغییر کاربری در اراضی کشـاورزی مسـتلزم 
اخـذ مجـوز الزم از کمیسـیون مربوطـه می باشـد کـه در صورت عـدم رعایت 
قوانیـن، متخلفیـن جهـت برخـورد قاطـع بـه مراجع قضائـی معرفی می شـوند. 
ایـن مقـام مسـئول بیـان کرد: با تخصیـص خودرو و گشـت ویژه امـور اراضی، 
حفاظـت و پیشـگیری از تخریـب اراضـی کشـاورزی بـا سـرعت و حساسـیت 

بیشـتری انجام شـود. 
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن تاکید کرد: تغییـر کاربری 
غیـر مجـاز اراضـی در دراز مـدت باعـث کاهش تولیدات کشـاورزی می شـود، 
بنابرایـن مـردم در صـورت مشـاهده هـر گونـه سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در 

اراضـی کشـاورزی، مراتـب را بـه جهـاد کشـاورزی اطاع رسـانی کنند.

رها سازی 47 هزار قطعه بچه ماهی
در استخر های دو منظوره

مسـئول شـیات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از رهـا 
سـازی 4۷ هـزار قطعـه بچـه ماهـی گرمابـی در اسـتخر های دو منظـوره این 

شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 

ناصـر رضایـی گفت: در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری و با توجه به اسـتقبال 
کشـاورزان و باغـداران4۷ هـزار قطعه بچه ماهـی گرمابی از انـواع کپور و آمور 

در اسـتخر های ذخیره آب کشـاورزی رها سـازی شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن میـزان از رهـا سـازی بچـه ماهیـان گرمابـی در مقایسـه بـا 
مـدت زمـان مشـابه در سـال گذشـته 15 درصد افزایش داشـته کـه پیش بینی 
می شـود تولیـد ماهـی در اسـتخر های دو منظـوره طـی سـال جـاری از مـرز 

110 تـن فراتـر رود. 
ایـن کارشـناس بـا تاکید بـر اینکـه پـرورش ماهی در اسـتخرهای کشـاورزی 
یکـی از راهکارهـای تولیـد آبزیـان بـا حداقـل مصـرف منابـع می باشـد، بیان 
کـرد: پـرورش ماهـی در اسـتخر مانـع از تولیـد جلبک هـا شـده و قسـمتی از 
هزینه هـای کشـاورزان را جبـران و سـود اقتصادی کشـاورز را افزایش می دهد 
و ایـن امـر موجـب غنـی شـدن آب خروجی اسـتخر جهـت مصـارف زراعی و 

باغـی شـده و میـزان مصـرف کـود را تـا حـدودي کاهش مـي دهد کـه از نظر 
زیسـت محیطـي نیـز قابل اهمیت اسـت.

رضایـی تصریـح کـرد: شهرسـتان قیروکارزیـن بـا توجـه بـه وجـود منابـع آبی 
طبیعـی، روان آب هـا و چاه هـای کشـاورزی از توانمنـدی باالیـی در تولیـد 
ماهیـان گرمابـی برخـوردار اسـت، لـذا عاقـه منـدان می توانند جهـت دریافت 
مشـاوره های فنـی الزم و راهنمایـی بـرای خرید بچـه ماهی بـه مراکز خدمات 

جهـاد کشـاورزی یـا ایـن شهرسـتان مراجعـه کنند. 

دهمین صندوق خرد زنان شهرستان قیروکارزین 
تشکیل شد

سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از تشـکیل دهمین صندوق 
خـرد زنـان روسـتایی و عشـایری در این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: به منظـور توسـعه جوامـع محلی، بـا تاش کارشناسـان 
امـور زنـان مدیریـت جهاد کشـاورزی، دهمیـن صندوق خـرد زنان روسـتایی و 

عشـایری تشـکیل شد.
وی افـزود: بـا احتسـاب ایـن صنـدوق خـرد جدیـد تاسـیس شـده، تـا کنون 6 
صنـدوق خـرد روسـتایی و چهـار صنـدوق خـرد عشـایری در ایـن شهرسـتان 

ایجـاد و مشـغول بـه فعالیـت شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: حـدود ۳00 نفراعضـاء صنـدوق خـرد زنـان 
روسـتایی و عشـایری ایـن شهرسـتان، در حوزه هـای مختلـف اشـتغال ماننـد 
قالـی بافـی، گلیـم بافـی، خیاطـی و دیگـر صنایـع دسـتی، دامپـروری و تولیـد 

محصـوالت خانگـی همچـون عرقیجـات و ترشـیجات فعالیـت دارنـد.
همتـی در خصـوص منابـع مالـی برای ایجاد اشـتغال ایـن اعضاء به تسـهیات 
اعطایـی از طـرف سـازمان های دولتـی و منابـع جمـع آوری شـده از طـرف 
اعضـاء صنـدوق اشـاره کرد و گفـت: راه اندازی صنـدوق خرد زنان روسـتایی و 
عشـایری بـا هـدف فقر زدایـی از این جوامـع و ایجـاد و گسـترش فعالیت های 
درآمـد زا بـه ویـژه بـرای زنـان کم درآمـد در دسـتور کار اداره ترویـج و آموزش 

مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین قـرار دارد. 

دام های فاقد هویت، قاچاق قلمداد می شود
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از قاچـاق قلمـداد شـدن 

دام هـای فاقـد هویـت بعـد از اتمـام فرجـه زمانـی اعـام شـده خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی در کار گـروه هویـت گـذاری دام ایـن شهرسـتان بیان کـرد: بر 
اسـاس تصویـب نامـه شـماره 154961/ت 56252 هیـات وزیـران در خصوص 
ضوابـط نگهـداری و حمـل و نقـل دام زنده و فرصـت زمانی اعام شـده جهت 
هویـت گـذاری دام، پـس از اتمـام فرجه زمانـی دام های فاقد هویـت که پاک 

کوبی نشـده انـد، قاچـاق قلمداد می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول افزود: جهـت اجرای ایـن طـرح در شهرسـتان قیروکارزین، 
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کلیـه گونه هـای دام سـبک و سـنگین در همـه گروه هـای سـنی بـا پـاک 
گـوش متناسـب کـه دارای شـماره ثبـت بیـن المللـی 15 رقمی اسـت، توسـط 
شـرکت تعاونـی دامـداران قیروکارزیـن بـا بکارگیـری سـه نفـر مامـور پـاک 

کـوب، هویـت گـذاری خواهد شـد.
ایـن  بـا طـرح در  اجرایـی مرتبـط  اظهـار کـرد: کلیـه دسـتگاه های  همتـی 
شهرسـتان ملـزم بـه اطـاع رسـانی دقیـق و سـریع هسـتند کـه در این راسـتا 
ارسـال پیامـک، نصـب بنر، توزیـع بروشـور، برگـزاری کاس هـای ترویجی و 

بهـره گیـری از فضـای مجـازی در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. 
وی بـا بیـان ایـن کـه هزینـه عملیـات هویـت گـذاری دام بـر عهـده شـخص 
دامـدار اسـت، گفـت: بـه جهـت تشـویق و ترغیـب دامـداران، ارائـه هـر گونـه 
خدمـات و تسـهیات بـرای دامدارانـی کـه در اجرای طـرح مشـارکت دارند در 

اولویـت دسـتگاه های اجرایـی ایـن شهرسـتان اسـت. 
رئیـس کارگـروه هویـت گـذاری دام ایـن شهرسـتان بر ضـرورت اجـرای طرح 
هویـت گـذاری دام بـه جهـت جلوگیـری از خروج ذخایـر ژنی و دام هـای مولد 
کشـور، جلوگیـری از ورود دام هـای قاچـاق و انتشـار بیماری هـا واگیـر دار، 
دسـتیابی بـه اهداف اصـاح نژادی، تهیه بانـک اطاعاتی از دام های واکسـینه 

شـده و بـرآورد میـزان تولیـد گوشـت قرمز و شـیر، تاکیـد کرد.
 سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: بـا آغـاز این طرح 
دامـداران موظفنـد ظـرف مـدت 6 مـاه دام هـای سـنگین و ظـرف مـدت یک 
سـال دام هـای سـبک خـود را هویـت دار کننـد در غیـر ایـن صـورت عواقـب 

ناشـی از کشـف و ضبـط دام هـا بـه عهـده شـخص دامـدار خواهـد بود.

میز خدمت، رویکرد ارزشمند 
در تکریم ارباب رجوع

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: بـه منظور 
تسـهیل امـور اداری مـردم، تشـکیل میـز خدمـت در مناسـبت های مختلـف، 

رویکـردی ارزشـمند در تکریـم اربـاب رجوع اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: در راسـتای رعایـت و صیانـت از حقـوق شـهروندی در 
نظـام اداری و پاسـخگویی بـه مطالبـات مـردم طـرح میـز خدمـت در مراسـم 
گرامی داشـت چهلمیـن سـالروز اقامـه نمـاز جمعـه کشـور، در مصـای نمـاز 

جمعـه شـهر قیـر برگزار شـد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اسـتقبال خـوب نمازگـزاران، افـزود: مراجعین به 
صـورت مسـتقیم پاسـخ ها و راهنمایی هـای الزم را در بخش هـای امـور دام، 
زراعـت، حفـظ نباتـات و دیگـر مسـائل پیرامـون جهاد کشـاورزی از مسـئولین 

ادارات دریافـت کردند. 

وی بـا اشـاره بـه حضـور کلیـه مدیـران و روسـای ادارات ایـن شهرسـتان در 
میـز خدمـت بیـان کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح، مردم بـدون واسـطه نظـرات، 
پیشـنهادات و مسـائل و مشـکات خـود را بـا مسـئوالن در میـان می گذارنـد.

همتـی اظهـار کـرد: میزخدمـت موجـب لمـس مشـکات مـردم از نزدیـک، 
پی گیـری مشـکات در کمتریـن زمـان ممکـن، انجـام سـریع کار و تقویـت 

حـس اعتمـاد شـهروندان بـه مسـئوالن خواهـد شـد.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

احداث سه هزار متر کانال آبرسانی در کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از احـداث سـه هـزار متـر کانـال 

آبرسـانی در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیان اینکه هدف از سـاخت کانال های آبرسـانی، جلوگیـری از پرت 
آب، افزایـش راندمـان، انتقـال و توزیـع بهینـه آب کشـاورزی در سـطح مـزارع 
اسـت، گفـت: در سـال جاری ۳000 متـر کانال آبرسـانی در بخش هـای جره و 

بـاالده و خشـت و کنارتختـه این شهرسـتان احداث خواهد شـد.
وی افـزود: احـداث ایـن کانال هـای آبرسـانی بـا اعتبـاری بالـغ بـر 15 میلیارد 
ریـال از منابـع ملـی شـبکه های آبیـاری زهکشـی بـا پیشـرفت فیزیکـی ۳5 

درصـدی در حـال اجـرا اسـت.

پرواز چهارصدهزار زنبور براکون 
در شهرستان کازرون 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: بـرای مبـارزه بـا آفت هـا در 
ایـن شهرسـتان، 400 هـزار زنبـور براکـون در باغ هـا و مـزارع رهاسـازی شـد.

کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
حمیـد رشـیدی افـزود: بـه منظـور مبـارزه غیرشـیمیایی بـا آفـت هلیوتیـس، 
در گوجه فرنگـی و کـرم گلـوه گاه انـار، کاهـش مصـرف سـموم شـیمیایی و 
همچنیـن تولیـد محصـوالت کشـاورزی گواهی شـده و بـا کیفیـت، 400 هزار 
زنبـور براکـون در 150 هکتـار از باغ هـای انـار و مـزارع گوجـه فرنگـی ایـن 

شهرسـتان رهـا سـازی شـده اسـت.
بی خطرتریـن  و  سـالم ترین  از  یکـی  بیولوژیـک  کنتـرل  کـرد:  تصریـح  وی 
روش هـای کنتـرل آفت هـا در کشـاورزی اسـت و رهاسـازی ایـن زنبور هـا در 
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طبیعـت بـه صورت تلفیقـی موجب کاهـش خسـارات وارده و افزایش محصول 
شـد. خواهد 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی  رویکرد هـای  از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  رشـیدی 
شهرسـتان کازرون کاهـش مصرف سـموم و افزایش سـطح مبـارزه بیولوژیک 
تلفیقـی  مدیریـت  طـرح  عنـوان  بـا  نباتـی،  آفت هـای  بـا  شـیمیایی  غیـر  و 
آفـات)IPM( اسـت، بـر اسـتفاده از عوامـل غیـر شـیمیایی و بیولوژیـک علیـه 

آفـات در مـزارع تاکیـد کـرد.

ریزش میوه باغ های انجیر دیم شهرستان کازرون
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: گرده افشـانی نامناسـب یکی 

از مهمتریـن عوامـل ریـزش میوه انجیر دیم اسـت. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی افـزود: ریـزش قبل از موعـد میوه باغ های انجیر دیم، امسـال نسـبت 
به سـال های گذشـته بیشـتر شـده و پیش بینی می شـود باغداران از این بابت 

متحمل خسـارت شوند.
در  انجیـر  عمـده  ارقـام  پیـوس  و  ازمیـر  انجیر هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
باغسـتان های دیـم ایـن شهرسـتان هسـتند کـه نیـاز بـه گـرده افشـانی دارند 
و در صورتـی کـه ایـن عمـل انجـام نشـود میوه هـا قبـل از رسـیدن می ریزند، 
اضافـه کـرد: عمـل گـرده افشـانی بـه صـورت مصنوعـی و به وسـیله انسـان 
صـورت می گیـرد و تعـداد دفعات گرده افشـانی )بـردادن( دو تا سـه نوبت و به 

فاصلـه هفـت تـا ده روز اسـت.
رشـیدی افـزود: باغـداران پس از تهیـه زنبور گرده افشـان )باسـتوفاگا(، آن ها 
را درون قوطی هایـی کـه بـه درخـت آویـزان شـده می ریزنـد و پـس از مـدت 
بسـیار کمی زنبـور گـرده افشـان از میـوه آن هـا خـارج شـده و وارد میوه هـای 

تلقیـح نشـده می گـردد و عمـل تلقیـح صـورت می گیرد.
ایـن مقـام مسـئول، دالیـل اصلی ریـزش میوه هـای انجیـر امسـال را کاهش 
تعـداد دفعـات بَـر دهـی بـه دلیـل کمبـود بـر انجیـر در منطقـه، اسـتفاده از بر 
انجیـر وحشـی بـه دلیل خاصیـت ماندگاری کـم و عـدم کارآیی الزم اسـتفاده 
از بـر انجیر هـای نامرغـوب دانسـت و گفـت: در نتیجـه آن، زمان خـروج زنبور 
گـرده افشـان )باسـتوفاگا( از بـر انجیـر بـا زمـان گـرده افشـانی انجیـر هـم 
خواصـی نداشـته و بدیـن ترتیـب در باغسـتان های انجیـر دیم این شهرسـتان 

عمـل گـرده افشـانی میـوه انجیـر بـه خوبی صـورت نگرفته اسـت.

اثرات نامطلوب سوزاندن بقایای گیاهی 
بر کیفیت خاک

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: بقایـای گیاهـی یـک منبع 
تجدیـد پذیـر طبیعـی، مهـم و سرشـار از مواد مغذی گیاهی اسـت و سـوزاندن 

آن هـا اثـرات نـا مطلوبـی را بـر کیفیـت خاک بـه جای می گـذارد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیان اینکه سـوزاندن بقایای گیاهـی در بلند مدت اثـرات نامطلوبی 
بـر کیفیـت خـاک و کاهـش عملکرد محصـول دارد، اظهـار کرد: حفـظ بقایای 
گیاهـی بـا توجـه بـه تأثیر زیـادی که روی نفـوذ پذیـری آب، تبخیـر، عملکرد 

محصـول و فرسـایش خـاک دارد مورد توجه و اهمیت اسـت.
وی افـزود: یکـی از راه کارهـای ممکـن، ارزان و قابل اجـرا در کاهش مضرات 
ناشـی از فرسـایش های بـادی و خاکـی و ذخیـره سـازی آب بـه منظـور بـاال 
بـردن بهـره وری خـاک، نگهداری پوشـش گیاهـی باقی مانده در سـطح خاک 
اسـت و بقایـای گیاهـی می توانـد همراه بـا کود هـای بیولوژیک بـرای اصاح 

خـاک و بهبـود تغذیـه گیاهی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش کاه و کلـش در سـطح خـاک، می تواند 

اجـرای  بـا  آلـی خـاک شـود، تصریـح کـرد: می تـوان  تقویـت مـواد  باعـث 
روش هـای مدیریتـی بقایـای گیاهـی، گام موثـری در جهـت حفـظ آن هـا در 

راسـتای رسـیدن بـه کشـاورزی پایـدار برداشـت.

ضرورت گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی 
در شهرستان کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: سـاخت واحد هـای فرآوری 
از  بایـد  و  اسـت  ضـروری  کازرون  شهرسـتان  در  کشـاورزی  محصـوالت 

شـود.  اسـتفاده  بیشـتر  کشـاورزی  بخـش  ظرفیت هـای 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی با بیان اینکه شهرسـتان کازرون ظرفیت مناسـبی برای توسـعه کمی و 
کیفـی محصـوالت زراعـی، باغـی و دامـی دارد، اظهـار کـرد: ایـن شهرسـتان 

نیازمنـد توسـعه صنایـع تبدیلـی بـوده تـا از هدر رفـت منابع جلوگیری شـود.
وی افـزود: توسـعه پایـدار بخـش کشـاورزی، ایجـاد اشـتغال مولـد، کاهـش 
ضایعـات و ارزش افـزوده محصـول و صـادرات غیـر نفتـی از جملـه مزایـای 

صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی اسـت.
رشـیدی در خاتمـه گفـت: یک واحـد صنعتی صنایـع تبدیلی کشـاورزی پس از 
دریافـت مجوز هـای مربوطـه از جهاد کشـاورزی و همچنین دریافت تسـهیات 
زمینه هـای  تـن در  بـا ظرفیـت اسمی سـاالنه ۳855  اسـت  توانسـته  بانکـی 
مختلـف از جملـه بسـته بنـدی حبوبـات و غات، بسـته بندی خشـکبار، بسـته 
بنـدی چاشـنی و ادویـه جـات فعالیـت و 26 فرصـت شـغلی جدید ایجـاد کند و 

امیدواریـم سـرمایه گـذاران دیگـری نیـز در این زمینـه فعالیـت نمایند.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در 
کازرون تشکیل می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: صنـدوق حمایـت از توسـعه 
بـردارن کشـاورزی  بهـره  تولیـدات  از  بـا هـدف حمایـت  بخـش کشـاورزی 

می شـود.  تشـکیل  کازرون  شهرسـتان 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان کازرون از قطب هـای تولیـد محصـوالت 
زراعـی، باغـی و دامـی در اسـتان فـارس بـوده و راه انـدازی این صنـدوق برای 
حمایـت از ایـن بخش هـا ضـروری اسـت، افـزود: تاسـیس صنـدوق حمایـت از 
توسـعه بخـش کشـاورزی در شهرسـتان کازرون گامی مهـم و اساسـی بـرای 

رونـق بخشـیدن بـه بخـش کشـاورزی این شهرسـتان اسـت.
وی افـزود: یکـی از مزایـای راه انـدازی صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش 
کشـاورزی، پرداخـت وام بـه بهـره بـرداران با کارمـزد 4 درصد اسـت و با توجه 
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بـه اینکـه بانک هـا وام هایـی با درصد سـود بـاال اعطـا می کنند ایـن موضوع از 
اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت. عاوه بر ایـن صندوق می تواند بعد از تشـکیل 
و انتخـاب اعضـاء، فعالیـت خود را در ارائه و پرداخت تسـهیات بـا نرخ ارزان و 

بـه صورت قرض الحسـنه به کشـاورزان آغـاز کند.
رشـیدی بـا بیـان اینکـه صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی از دو 
بخـش خصوصـی و دولتـی تشـکیل شـده گفـت: سـهم آورده بهره بـرداران و 

کشـاورزان در ایـن صنـدوق 51 درصـد و سـهم دولـت 49 درصـد اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با تاکید بـر اینکه پرداخت سـریع و آسـان تسـهیات ارزان 
قیمـت بـه اعضـاء، مدیریـت بهینه تسـهیات بخش کشـاورزی و تأمیـن مالی 
در بخـش نهاده هـا و خریـد توافقی از دیگـر مزایای راه انـدازی صندوق حمایت 
از توسـعه سـرمایه گـذاری بخـش کشـاورزی اسـت، افـزود: صنـدوق توسـعه 
بخـش کشـاورزی مسـتقل و مردمی اسـت و بـا برنامـه ریـزی خـوب هیـات 
مدیـره می توانـد عملکـرد موفقی داشـته باشـد چـرا که اعتمـاد بهره بـرداران و 

کشـاورزان بـه صنـدوق بهتریـن سـرمایه برای آن محسـوب خواهد شـد.

نخستین مجوز ساخت گلخانه های کوچک مقیاس 
در کازرون صادر شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: سـاخت گلخانه هـای کوچک 
مقیـاس بـا هـدف ایجـاد فرصت هـای شـغلی خانوادگـی و تقویـت معیشـت 

روسـتایی بـا سـرمایه های انـدک صـورت می گیـرد. 
کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
حمیـد رشـیدی اظهـار کـرد: وسـعت گلخانه هـای کوچـک مقیـاس از 10 متـر 
مربـع تـا ۳00 متـر مربع اسـت و نخسـتین مجوز سـاخت گلخانه هـای کوچک 
مقیـاس در کازرون در روسـتای گوریـگاه بخش کنارتخته این شهرسـتان جهت 

پـرورش کاکتـوس بـه مسـاحت ۳00 متـر مربع صادر شـده اسـت.

رشـیدی بـا بیـان اینکـه گلخانه هـای کوچک مقیـاس بـه تقویت نهـاد خانواده 
کمـک کـرده و امـکان فعالیـت بـه صـورت پـاره وقـت را بـرای خانواده هـا در 
مناطـق روسـتایی فراهـم می کنـد، افـزود: ایجـاد ایـن نـوع گلخانه هـا فرصت 
مناسـبی بـرای کسـب تجربـه و مهارت بیشـتر و آشـنایی با شـیوه های گلخانه 

داری را فراهـم می کنـد.
وی تصریـح کـرد: در گلخانه هـای کوچـک مقیـاس انتخـاب نـوع محصـول 
هیـچ محدودیتـی نـدارد و به سـلیقه متقاضی بسـتگی دارد و در ایـن گلخانه ها 
و  نشـاء  کاکتـوس،  آپارتمانـی،  گل هـای  صیفـی،  و  سـبزی  انـواع  می تـوان 
گیاهـان دارویـی کشـت کـرد و چنانچـه متقاضی جهت سـاخت گلخانـه نیاز به 
تسـهیات داشـته باشـد می تواند در سـامانه سـیتا درخواسـت خود را ثبت کند.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی کوار 
ارزیابی شد

مسـئول صندوق خرد زنان روسـتایی شهرسـتان کوار از بازدید گروه ارزشـیابی 
دفتـر توسـعه فعالیت های کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشـایری وزارت جهاد 
کشـاورزی از صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی ولـی عصـر و شـاه شـهیدان ایـن 

شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، خدیجه 
آخونـد زردینـی گفـت: صندوق هـای اعتبـارات خرد زنان روسـتایی شهرسـتان 
کـوار الگـوی موفق اقتصاد مقاومتی در راسـتای توانمندسـازی زنان روسـتایی، 
فراهـم کـردن شـرایط دسترسـی آنهـا بـه منابع مالـی، ایجـاد اشـتغال و تولید، 
درآمـد مضاعـف و کمـک بـه اقتصـاد خانـوار روسـتایی، خـود اتکایـی و خـود 
بـاوری شـده اسـت لذا بـه منظـور شناسـاندن ظرفیت هـا و فعالیت هـای زنان 
روسـتایی ایـن شهرسـتان هیاتـی متشـکل از مداحـی و بنکـدار از دفتر توسـعه 
فعالیت هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشـایری وزارت جهـاد کشـاورزی، 
سـپهری نماینـده شـرکت کار آفرینـی زاگرس و مسـئوالن صندوق خـرد زنان 
روسـتایی ایـن شهرسـتان، از کسـب و کار و فعالیت های تولیـدی صندوق خرد 

زنـان روسـتایی شـاه شـهیدان و ولی عصـر بازدیـد کردند. 
زردینـی افزود: نهادینه کردن مشـارکت زنان روسـتایی در راسـتای فعالیت های 
مختلف بخش کشـاورزی و توسـعه روسـتایی و توجه ویژه به زنان آسـیب پذیر 
روسـتایی و عشـایری بـا اولویت زنان سرپرسـت خانـوار، از جمله سیاسـت های 
کلـی تشـکیل صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی این شهرسـتان اسـت و 
بدیـن منظـور جهت بهبود و توسـعه کسـب و کار زنـان به ویژه زنان روسـتایی 
شهرسـتان کـوار فعالیت هایـی در جهت ارتقـاء مهارت های فـردی و اجتماعی 
از طریـق برنامه هـای آموزشـی بـه خصـوص برگـزاری کارگاه، کاس هـای 
آموزشـی و بازدیدهـای ترویجـی دوره هـای کسـب و کار کارآفرینـی و مهارت 
آمـوزی بـرای زنـان روسـتایی عضـو صنـدوق انجـام شـده اسـت کـه از جمله 
آن می تـوان بـه دوره هـای کسـب و کار و آمـوزش زنـان روسـتایی بـا همـت 
کاظمی مسـئول سـابق زنان روسـتایی این شهرسـتان در سـال گذشـته اشـاره 

کرد.
زنـان  ایجـاد مشـارکت  بـرای  ایـن صندوق هـا فرصتـی  وی تصریـح کـرد: 
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روسـتایی بـرای توسـعه پایدار روسـتا، توانمندسـازی آنـان و تامیـن منابع مالی 
اسـت. خرد 

در ایـن دیـدار هیـات همـراه ضمـن نظـر خواهـی از زنـان روسـتایی در مـورد 
کیفیـت برنامه هـای آموزشـی بـر حمایـت همـه جانبه از ایـن زنـان کارآفرین 
موفـق تاکیـد شـد و در خاتمـه از واحدهـای تولیـدی راه انـدازی شـده توسـط 
بانـوان شـامل پـرورش زالو، پرورش قـارچ دکمـه ای، تولید و فـروش عرقیات 
صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی ولـی عصر تولیـد میوه خشـک و پـرورش قارچ 
گانـو درمـا و تولیـد لبنیـات صنـدوق خرد زنان روسـتایی شـاه شـهیدان بازدید 
کردنـد و مقـرر شـد در زمینـه پرداخت تسـهیات وام صنـدوق کار آفرینی امید 

بـه بانـوان عضـو صندوق هـا مسـاعدت الزم صـورت گیرد

برگزاری جلسه رفع موانع و توسعه
روستاهای گلخانه ای 

کارشـناس مسـئول گلخانه هـای مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار از 
جلسـه رفـع موانع گلخانه ها و توسـعه روسـتاهای گلخانه ای به منظور بررسـی 

مسـائل و مشـکات روسـتای گلخانه ای مظفـری این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، مهسـا 
برزویـی گفـت: هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه بررسـی مسـائل و مشـکات 
متقاضیـان گلخانـه بـه صورت انفـرادی در مرحله اخـذ تسـهیات و رفع موانع 
موجـود در بانک هـا بـرای متقاضیـان احـداث گلخانه هـا و روسـتای گلخانـه 

بود. مظفـری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار در این جلسـه بـا تبییـن اولویت های 
سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و لزوم پیگیـری مجدانه، برنامـه ریزی مدون 
و گـزارش دهـی منظـم پیشـرفت طرح توسـط مدیـر عامـل تعاونی روسـتایی 
مظفـری افـزود: طرح هـای گلخانـه ای و روسـتای گلخانه مظفری بایسـتی به 
سـرعت تعییـن تکلیـف شـود و اعتبـارات مربوط بـه طرح های گلخانـه ای که 
در قالـب طـرح ملـی اشـتغال پایـدار روسـتایی در اختیـار بانـک قـرار گرفته و 
بایسـتی بـه سـرعت جـذب و در کوتـاه ترین زمـان در اختیـار متقاضیـان واجد 

شـرایط قرار داده شـود.
ملـک زاده بیـان کرد: با توجه بـه اهمیت ایجاد روسـتاهای گلخانه ای مظفری 
در توسـعه تولیـد و ایجـاد اشـتغال شهرسـتان و صرفـه جویی در مصـرف آب، 
توسـعه کشـت های گلخانـه ای را مهمتریـن راهـکار بـرون رفـت از بحـران 
کـم آبـی دانسـت و از مجموعـه بانک کشـاورزی خواسـت با تسـهیل گری در 
پرداخـت تسـهیات و گشـایش در برخـی موانـع موجـود زمینه را بـرای حضور 

سـرمایه گـذاران در توسـعه گلخانه ها در شهرسـتان فراهـم آورد.
ایـن مقـام مسـئول اظهارکـرد: یکـی از اسـتراتژی های جهـاد کشـاورزی بـا 

توجـه بـه اوضاع کشـور حمایـت جـدی از کشـت های متراکم بـرای افزایش و 
تثبیـت تولیـد در فصـول سـال در مناطـق مختلف کشـور اسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: افزایـش کیفیـت محصـول تولیـدی، افزایـش تولید در 
واحـد سـطح، ایجـاد فرصت هـای شـغلی بـرای روسـتائیان و بهـره بـرداران 
بخـش کشـاورزی شهرسـتان کـوار، دسـتیابی به اهـداف صـادرات محصوالت، 
متمرکـز کـردن کشـت و تولیـد بیـش از یـک محصول در سـال، کاهـش آفات 
و بیماری هـا، کاهـش اسـتفاده از نهاده هـا و هزینه هـا نیـز از دیگـر مزایـای 

کشـت های گلخانـه ای اسـت.
ملـک زاده بـا اشـاره بـر حمایـت دولـت از کشـت های گلخانـه ای بـرای حفظ 
منابـع پایـه آب و خـاک افـزود: در ایـن راسـتا بایـد افـراد متقاضـی سـرمایه 
گـذاری در واحدهـای گلخانـه ای شناسـایی و احصـا شـوند و موانـع موجـود 
بـرای تخصیـص تسـهیات اعتبـاری و صـدور مجـوز برای ایـن واحد هـا باید 

شـود. رفع 
در ادامـه شـمس مدیـر عامـل تعاونـی مظفـری گزارشـی از پیشـرفت فیزیکـی 
پـروژه احـداث روسـتای گلخانـه ای ارائـه داد و متقاضیـان شـرکت کننـده بـه 

بیـان مسـائل و مشـکات مشـکات خـود پرداختنـد.

کسب مقام اول شهرستان کوار در بازرسی و ارزیابی 
عملکرد سازمان جهاد کشاورزی فارس

 مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفت: بر اسـاس ارزیابی های تخصصی 
و دقیـق انجـام گرفته توسـط مدیریت بازرسـی و ارزیابی عملکرد سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ایـن شهرسـتان موفـق بـه کسـب باالتریـن امتیاز و 

رتبه اول اسـتان شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، محمد 
جعفـر ملـک زاده افـزود: طـی ارزیابی هـای تخصصی گـروه بازرسـی و ارزیابی 
عملکرد متشـکل از کارشناسـان زبده و توانای سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
از تـک تـک واحدهـا و ادارات ایـن شهرسـتان، موفـق شـد مقـام اول را در بین 

دیگـر شهرسـتان های اسـتان به دسـت آورد.
وی اظهـار کـرد: ایـن شهرسـتان بـه لطـف الهـی و بـا همـت و تـاش کلیـه 
بهره بـرداران بخش کشـاورزی این شهرسـتان، تـاش شـبانه روزی همکاران، 
تعامـل خـوب و فعالیت هـای موثـر ادارات وابسـته )ادارات دامپزشـکی، تعـاون 
روسـتایی، منابـع طبیعـی و امور عشـایر( زحمات و پشـتیبانی فرمانـدار کاردان و 
مردمـی، و رهنمودهـای حکیمانـه امـام جمعه معزز این شهرسـتان توانسـت به 
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ایـن موفقیت نائل شـود.
بـا توجـه بـه ارزیابی هـای انجـام گرفته در سـال 1۳9۷ توسـط سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، این شهرسـتان با شـاخص های افزایش کشـت های 
متراکـم و توسـعه گلخانه هـا، ایجاد و گسـترش صنایـع تبدیلی و سـردخانه ها، 
تشـکیل صنـدوق حمایـت از بخـش کشـاورزی، اقدامـات انجـام شـده جهـت 
احـداث کشـتارگاه واحـد دام و جـذب سـرمایه گـذار خارجـی، ایجـاد روسـتای 
گلخانـه ای و پایلـوت نمـودن ایـن شهرسـتان، اجـرای آبیـاری نویـن و تحـت 
ایـن شهرسـتان، جـذب  اراضـی  از  از 2000 هکتـار  بیـش  در سـطح  فشـار 
تسـهیات و خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون و توسـعه آن، معرفی و مسـاعدت در 
اعطـای تسـهیات بـه متقاضیـان، اعطـای باالتریـن میـزان تسـهیات پایدار 
روسـتایی، گسـترش گیاهـان دارویی، تولید محصول گواهی شـده و... توانسـت 

رتبـه اول اسـتانی را در بیـن سـایر شهرسـتان ها کسـب کنـد.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار در جلسـه شـورای اداری از عملکرد و 
فعالیت هـای اجرایـی در سـال 1۳9۷ خبـر داد. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورز شهرسـتان کـوار، محمد جعفر 
ملـک زاده گفـت: در این جلسـه گزارشـی از عملکـرد و فعالیت هـای اجرایی در 
سـال 1۳9۷ از جملـه ایجـاد سـردخانه ها، زنجیره تکمیلـی تولید، ایجـاد گلخانه 
روسـتایی، اجـرای آبیـاری نویـن بیـش از 2000 هکتـار، جـذب خـط اعتبـاری 
مکانیزاسـیون و از افتتـاح هشـت صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی در یـک سـال 
اخیـر، بیشـترین تسـهیات در اشـتغال پایدار روسـتایی ارائه شـد و کسـب رتبه 
اول و باالتریـن امتیـاز در ارزیابـی عملکرد در بین سـایر شهرسـتان ها را گویای 
کارنامـه درخشـان ایـن شهرسـتان دانسـت و ایـن افتخـار را بـه بهره بـرداران 

کشـاورزی، ادارات تابعـه و مـردم ایـن شهرسـتان تبریـک گفت.
ایـن جلسـه بـا حضـور فرمانـدار و معاونیـن، بخشـداران، شـهرداران، مدیـران 
و رؤسـای دسـتگاه های اجرایـی، دهیـاران، شـوراها در سـالن فرمانـداری ایـن 

برگزار شـد. شهرسـتان 

تجلیل از تولیدکنندگان برتر محصول گواهی شده 
در شهرستان کوار

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفـت: همایش تجلیـل از تولیدکنندگان 
تشـویق  و  ترغیـب  انگیـزه،  افزایـش  هـدف  بـا  شـده  گواهـی  محصـول 
بهره بـرداران بـه تولیـد محصـوالت گواهـی شـده و معرفـی بهـره بردارانی که 
دغدغـه سـامت مصـرف کننـدگان را سـرلوحه کار خویش قـرار داده اند، برای 

دومیـن سـال متوالـی در این شهرسـتان برگزارشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، محمد 
جعفـر ملک زاده افـزود: دومین آیین تجلیـل از کشـاورزان تولیدکننده محصول 
گواهـی شـده در ایـن شهرسـتان بـا حضور امـام جمعـه شهرسـتان، مدیر حفظ 
نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، کارشناسـان و بهـره برداران پیشـرو 

شهرسـتان در سـالن جلسـات فرمانـداری کوار برگزار شـد. 
ملـک زاده در ایـن همایـش اظهار کرد: به منظـور تولید محصول گواهی شـده 
فعالیت هـای گسـترده ای در شهرسـتان در جهـت سـاماندهی شـبکه توزیـع و 

مصرف سـموم آغاز شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: در حـوزه سـاماندهی شـبکه توزیـع سـموم اقداماتـی نظیـر 
مجـوزدار نمـودن فروشـندگی های سـموم، پلمـپ فروشـگاه های غیرمجـاز، 
در حـوزه  و  فروشـگاه ها، جمـع آوری سـموم غیرمجـاز  بـر  نظـارت مسـتمر 
سـاماندهی شـبکه مصرف سـموم اقداماتی نظیر برگزاری کارگاه های آموزشـی 
متعـدد جهـت بهـره بـرداران در زمینه تولید محصـوالت گواهی شـده، مضرات 
نهاده هـای  معرفـی  گواهـی شـده،  تولیـد محصـول  لـزوم  و  آفـت کش هـا 
غیرشـیمیایی قابـل اسـتفاده در مزارع و باغـات، معرفی هولدینگ هـای خریدار 
محصـوالت گواهـی شـده، برگـزاری FFS/IPM، کارگاه هـای آموزشـی لـزوم 
تولیـد محصـول سـالم و تغذیه سـالم ویژه زنـان روسـتایی و ... صـورت گرفته 

ست. ا
مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفت: با توجـه به مصرف 
نادرسـت و بـی رویـه نهاده هـای شـیمیایی و عـدم توجـه بـه دوره کارنـس 
سـموم نیازمنـد حرکت به سـمت تولیـد محصولی هسـتیم که عـاری از بقایای 
نهاده هـای شـیمیایی باشـد کـه ایـن امـر مسـتلزم همـکاری بهـره بـرداران و 

کارشناسـان بخش کشـاورزی اسـت.
دبیـری افـزود: اصلی ترین راهبرد مهم برای توسـعه کشـاورزی کشـور افزایش 
سـطح سـامت جامعه بـا اولویت قـراردادن تولید محصول گواهی شـده اسـت 
و در ادامـه در خصـوص رونـد تولیـد محصـول گواهـی شـده، از راهکارهـای 
عملـی در رسـیدن بـه ایـن مهـم و موفقیت هـای کسـب شـده اخیر در اسـتان 

گزارشـی ارائـه نمود.
حجت االسـام و المسـلمین گشـول امـام جمعه شهرسـتان کـوار نیز بـا تاکید 
بـر اهمیـت تولیـد محصـوالت گواهی شـده از تاش هـای انجام شـده در این 
زمینـه قدردانـی نمـود و بیـان کـرد: همـه مـردم دنیـا به دنبـال زندگـی بهتر و 
سـالم ترنـد، بـرای داشـتن جامعـه ای سـالم نیـاز اسـت تـا آحـاد مـردم جامعه 
دارای یـک زندگـی سـالم باشـند و اسـتفاده از محصـول گواهی شـده می تواند 

بخـش مهمـی از زندگی سـالم را تامیـن کند. 
در پایـان ایـن همایـش در راسـتای ایجـاد رقابـت سـالم بیـن بهـره بـرداران 
جهـت تولیـد بیشـتر و بهتر محصـول از نظر کمـی و کیفی، افزایـش بهره وری 
و راندمـان تولیـد بـه نمونه هـای برتر اسـتانی و کشـوری و تولیدکننـدگان برتر 
محصـول گواهـی شـده در سـال 1۳9۷ ایـن شهرسـتان لـوح تقدیر اعطا شـد.
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات
 امور اراضی در گراش برگزار شد

رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفت: 
مباحـث مربـوط بـه حـوزه امور اراضـی بیشـتر جنبه حقوقـی و مالکیتـی دارند.

گـراش،  عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط  گـزارش  بـه 
علـی هنـرور افـزود: ارتقـاء سـطح دانـش فنـی کارشناسـان و مروجیـن بخش 
کشـاورزی و بـه خصوص خـرده مالکین و بهـره برداران زمین های کشـاورزی 
در ایـن حـوزه ضـروری اسـت تا از بـروز مشـکات احتمالـی جلوگیری شـود.

وی بیـان کـرد: الزامـات ترویجـی جهـت جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی و 
تجمیـع و یکپارچـه سـازی اراضـی کشـاورزی، لـزوم اجـرای امـور باقیمانـده 
اصاحـات ارضـی در ایـن شهرسـتان و نحوه همـکاری مروجین مسـئول پهنه 
در راسـتای قانـون رفـع تداخـل اراضـی و اجـرای کاداسـتر اراضی کشـاورزی، 
تشـریح قوانیـن و دسـتورالعمل های حفـظ کاربـری اراضی زراعـی و باغ ها به 
همـراه قانـون جلوگیـری از خـرد شـدن اراضی کشـاورزی و قوانیـن مربوط به 
تشـکیل پرونده هـای موضـوع تبصـره 4 و تبصـره 1 مـاده یک قانـون مذکور، 
شناسـایی تغییرکاربری هـای غیرمجـاز و اقدامـات حقوقـی مربوطـه از دیگـر 

مـوارد آموزشـی در ایـن دوره بود.
ایـن دوره آموزشـی بـرای 25 نفر از بهره برداران بخش کشـاورزی شهرسـتان 

گـراش در محـل مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.

رئیس بانک کشاورزی المرد:
بسته های خدماتی گندم در سال 1398 ابالغ شد

رئیـس شـعبه مرکـزی بانـک کشـاورزی المـرد از اباغ بسـته خدماتـی گندم 
سـال 98، در راسـتای تـداوم مذاکـره بـا مشـتریان گندم کار خبـر داد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، محمود 
اکبـری بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: بانـک کشـاورزی جهـت رفـاه و رضایـت 
کشـاورزان گندمـکار و در پـی رسـالت خویـش کـه همـان کسـب رضایـت 

خدماتـی  بسـته  سـه  می باشـد  زحمتکـش  کشـاورزان 
جشـنواره مهـرگان، پیـش بینـی خدمـات و محصـوالت 
بـرای قشـرهای خـاص بـه نـرخ سـود و تسـهیات در 
قالـب حسـاب سـپرده حامی گنـدم ارائـه نمـوده اسـت.

عضـو شـورای کشـاروزی ایـن شهرسـتان در سـخنانی 
پیرامـون مـوارد سـه گانـه بسـته حمایتـی مـواردی را 
بیـان نمـود و افـزود: در جشـنواره مهـرگان عـاوه بـر 
قرعـه کشـی سـالیانه از ابتـدای اردیبهشـت تـا پایـان آبـان مـاه قرعـه کشـی 
حسـاب های قـرض الحسـنه با جوایز ارزشـمند بـرای کشـاورزان در نظر گرفته 
شـده اسـت، در خدمـت پیش بینـی خدمات و محصـوالت نیز طـی این خدمت 
بـه حسـاب کشـاورزان گندم کار بـه صورت میانگین و روز شـمار نرخ سـود 14 
درصـد تعلـق می گیـرد و در خدمـت سـوم نیـز بـه حسـاب سـپرده حامی گندم 
کـه مخصـوص گندمـکاران می باشـد تا سـقف یک میلیـارد ریال تسـهیات با 

بازپرداخـت 24 ماهـه پرداخـت می شـود. 

تشکیل جلسه شورای روابط عمومی 
جهاد کشاورزی شهرستان المرد 

در راسـتای برنامه ریزی و اطاع رسـانی مدیریت، شـورای روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد تشکیل جلسه داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، مسـعود 
قاسـمی افزود: بـا توجـه بـه گسـترش علوم و فنـون کشـاورزی و اقدامـات این 
شهرسـتان در ایـن زمینـه و اطـاع رسـانی فعالیت های صورت گرفته، شـورای 
روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی ایـن شهرسـتان بـا حضـور اعضـاء تشـکیل 
جلسـه داد. وی خاطـر نشـان کـرد: تهیـه، تدوین و انتشـار بـه روز اخبـار، تهیه 
اخبـار و اطاعـات  کلیپ هـای آموزشـی، ترویجـی و اطـاع رسـانی، رصـد 
مرتبـط بـا ایـن شهرسـتان در منابـع مختلـف اطاع رسـانی شـامل: سـایت ها، 
روزنامه هـا و کانال هـای اطـاع رسـانی، تهیـه و انتشـار عملکردهـا در قالـب 
کوتـاه و گویـا از جملـه موارد مطرح شـده در جلسـه فـوق بود که مـورد بحث و 

بررسـی کارشناسـانه قـرار گرفـت و بر انجـام آن تأکید شـد.

صدور مجوز گلخانه 6 هکتاری در بخش 
عالمرودشت 

مسـئول مرکـز خدمـات جهاد کشـاورزی بخش عامرودشـت شهرسـتان المرد 
گفـت: در راسـتای اجـرای طرح هـای گلخانـه ای، مجـوز مجتمـع گلخانـه 6 

هکتـاري در بخـش عامرودشـت شهرسـتان المـرد صادر شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، ابراهیم 
طاهـری افـزود: در راسـتای گسـترش طرح هـای کشـاورزی نویـن از جملـه 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 
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گلخانه هـا بـا توجـه بـه مصـرف بسـیار کـم آب و تولیـد 10 برابـری در محیط 
کنترل شـده و نیز تشـویق و ترغیب سـرمایه گـذاران، مجوز یـک واحد مجتمع 
گلخانـه ای بـه مسـاحت 6 هکتار در بخش عامرودشـت این شهرسـتان صادر 

و تسـهیات ایـن طـرح نیز مـورد تأییـد قرار گرفته اسـت. 
طاهـری اظهـار کـرد: بر اسـاس طرح توجیهـی، این طرح بـا اعتبـار 12 میلیارد 
تومـان اجرایـی خواهـد شـد و بـرای 60 نفر ایجاد اشـتغال کـرده و تولیدی بالغ 
بـر 2400 تـن در سـال خواهد داشـت و تولیـدات این واحد که سـبزی و صیفی 

هسـتند در قالب کشـت های هیـدرو پونیـک خواهد بود. 
کارشـناس گلخانه هـای این مدیریت از پـی گیری دو مجـوز مجتمع گلخانه ای 

دیگـر در بخش هـاي مرکزی و اشـکنان این شهرسـتان خبر داد.
وی بیـان کرد: در راسـتای دسـتورالعمل وزارت جهاد کشـاورزی مبنـی بر ایجاد 
گلخانه هـای کوچـک مقیـاس، با برنامـه ریزي و کار کارشناسـي در سـطح این 
شهرسـتان اقـدام بـه شناسـایی و ثبـت نام افـراد متقاضـی گردیده اسـت که در 
مجمـوع از شـروع فعالیت تاکنون 18 فقـره مجوز در قالـب گلخانه هاي کوچک 
مقیـاس صـادر شـده اسـت و در همیـن زمینـه چهـار نفـر از متقاضیـان جهـت 
اسـتفاده از تسـهیات ارزان قیمـت چهـار درصدی بـه میزان چهار صـد میلیون 
ریـال بـه صنـدوق کار آفرینـی امیـد معرفـی شـده انـد و در جهت توجیـه افراد 
متقاضـی چهـار دوره آموزشـي مرتبـط در بخش هـای چهارگانه این شهرسـتان 
بـا حضـور متقاضیـان برگزار گردیـده و در حال حاضر یک واحـد گلخانه کوچک 

مقیـاس بـه بهره بـرداری رسـیده و مابقی در دسـت اجرا اسـت. 

امهال وام های کشاورزان آسیب دیده 
از حوادث غیر مترقبه 

رئیـس بانک کشـاورزی شـعبه مرکـزي مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
المـرد از امهـال تسـهیات کشـاورزانی کـه در بـازه زمانی 18 ماهـه منتهي به 

پایـان سـال 1۳9۷دچـار حوادث غیـر مترقبه شـده اند، خبـر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمود 
اکبـری ضمـن اعـام این خبر افـزود: با اباغ تبصـره خ ماده ۳۳ قانـون برنامه 
ششـم توسـعه، کشـاورزان خسـارت دیده حوادث غیـر مترقبه که از تسـهیات 
کشـاورزی در بـازده زمانـی 1۳96/۷/1 لغایـت 1۳9۷/12/29 اسـتفاده کرده اند 
مشـمول ایـن بند قانون شـدند، لـذا برای خسـارت دیـدگان مورد نظـر با توجه 
بـه ایـن کـه تمامی سـود جرائم را دولـت تقبل نموده اسـت اصل تسهیاتشـان 

بـه مدت سـه سـال تمدیـد می گردد. 
وی بـا بیـان ایـن کـه بـر اسـاس دسـتورالعمل اباغي سـود سـه سـال تمدید 
تسـهیات را نیـز دولـت پرداخـت می نمایـد گفـت: تسـهیات اسـتفاده شـده 
کشـاورزان تا پایان سـال 9۷ که شـامل تبصره خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششـم 
توسـعه شـده را دو میلیـارد و 686 میلیـون ریال توسـط 84 کشـاورز اعام کرد 
و گفـت از ایـن تعـداد 54 نفـر در بخـش مرکزی، پنـج نفر در بخش اشـکنان و 

25 نفـر در بخش عامرودشـت هسـتند. 

حجت االسالم والمسلمین حسین زاده امام جمعه المرد:
اجازه ندهید در کنار توسعه صنایع در المرد، 

کشاورزي به زمین بخورد
مدیـر و کارکنـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا امـام جمعه 

ایـن شـهر دیـدار کردند.
پرسـنل جهـاد  و  مدیـر  دیـدار  مدیریـت،  ایـن  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزي المـرد بـا حجت االسـام شـیخ علـي حسـین زاده امـام جمعـه این 
شـهر، وی بـا اشـاره بـه احادیـث و روایاتـی در اهمیـت موضـوع کشـاورزي در 
اسـام گفـت: بـا وجـود حرکـت ایـن شهرسـتان بـه سـمت و سـوي صنعتـي 

شـدن، شـما متولیـان امـر کشـاورزي اجازه ندهیـد در راسـتای صنعتي شـدن، 
کشـاورزي ایـن شهرسـتان صدمـه دیـده و بـه زمیـن بخـورد. 

امـام جمعـه المـرد بـا تاکیـد بـر وظیفه جهـاد کشـاورزي مبنـي بر تامیـن نیاز 
از طـرف جهـاد  اقدامـات موثـر  اظهـار داشـت: مي بایسـت  غذایـي جامعـه، 
کشـاورزي و نیـز تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزي در جهـت تامیـن امنیـت 

غذایـی مـردم صـورت پذیـرد. 

مرمت طرح تغذیه مصنوعي گهلویه عالمرودشت 
شهرستان المرد

مسـئول اداره فنـي و زیربنایـي مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد 
از مرمـت طـرح تغذیـه مصنوعـي و کنتـرل سـیاب گهلویـه واقع در روسـتاي 

گهلویـه بخـش عامرودشـت، خبـر داد.
المـرد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
حسـین مـدام اظهـار کـرد: بـا توجه بـه وقوع سـیاب در سـال هاي گذشـته و 
خسـارت بـه طـرح تغذیـه مصنوعي احداث شـده در این روسـتا با بررسـي هاي 
کارشناسـي انجـام شـده مشـخص شـد ایـن طـرح احتیـاج بـه مرمـت دارد که 
بـا تامیـن اعتبـار مـورد نیـاز کار مرمـت انجـام گرفتـه و طـرح مذکـور مـورد 

بهره بـرداري و آمـاده آبگیـري شـده اسـت. 
وی افـزود: بـه علـت وقـوع سـیل قسـمتي از بدنه طرح دچار آسـیب شـده بود 

کـه در همیـن زمینـه قسـمتي از دیـواره، سـرریز و بدنه خاکي مرمت شـد. 
ایـن کارشـناس بـا بیـان ایـن کـه طـرح تغذیـه مصنوعـي گهلویـه بـا هـدف 
تقویـت و تغذیـه سـفره هاي آب زیـر زمینـي و همچنیـن کنتـرل سـیاب در 
سـال 1۳89 احـداث شـده بـود گفـت: در این مرحلـه از کار با اعتبـار تخصیص 
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یافتـه 600 میلیـون ریالـي 1200 مترمکعـب عملیات خاکـي و 180 متر مکعب 
نیـز عملیات سـنگ و سـیمان انجام شـده اسـت. 

مـدام یـادآور شـد: بـا اعتبـار ۷50 میلیـون ریالـي، 550 متـر کانـال انتقـال در 
روسـتاي پسـبند بخش اشـکنان ایـن شهرسـتان با اسـتفاده از بلوک سـیماني 
احـداث شـده و آب خروجـي از قنات پسـبند واقع در جنوب روسـتا را به اراضي 

کشـاورزي پائیـن دسـت، باغـات و نیـز شـرب دام منتقل مـي کند.

خسارت طوفان و تگرگ به کشاورزی المرد 
براثر طوفان و تگرگ مزارع کنجد و آلوئه ورا المرد دچار خسارت شد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، در پی 
وزش بـاد شـدید، طوفـان، تگرگ 
روزهـای  آغازیـن  در  بارندگـی  و 
مردادمـاه در ایـن شهرسـتان بـه 
 50 مرکـزی  بخـش  خصـوص 
هکتـار از مزارع کنجـد و ۳ هکتار 
مزرعـه آلوئه ورا بر اسـاس برآورد 
کارشناسـی شـده به میزان 1526 
دیـده  خسـارت  ریـال  میلیـون 

 . ست ا
بر اسـاس ایـن گـزارش در بخش 
مـزارع  بـر  عـاوه  نیـز  مرکـزی 
کنجـد و آلوئـه ورا، 20 هـزار متـر 

مربـع گلخانـه نیز بـه میـزان 2400 میلیون ریال خسـارت دیده اسـت و به ۳5 
هکتـار از مـزارع کنجـد در بخـش عامرودشـت نیـز بـه میـزان ۳400 میلیون 

ریال خسـارت وارد شـده اسـت.

آغاز نهضت ساماندهی و توسعه کشت های 
گلخانه ای با برگزاری همایش گلخانه 

بـا حضـور چشـمگیر متقاضیـان در همایـش و کارگاه آموزشـی گلخانـه در 
شهرسـتان المـرد، در آینـده ای نزدیـک شـاهد تحـول در احـداث گلخانـه 

خواهیـم بـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، بـا 
توجـه بـه اسـتقبال خـوب سـرمایه گـذاران جهـت مشـارکت در پـروژه احداث 
گلخانه هـای سـبزی و صیفی در شهرسـتان و بازدید کارشناسـان این مدیریت 
از گلخانه هـای احـداث شـده در شهرسـتان رودان اسـتان هرمـزگان و نیـز 
مشـابهت آب و هوایـی ایـن شهرسـتان با المرد، ضمـن هماهنگی با سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس و بـا برنامـه ریزی صـورت گرفتـه با حضور مسـئول 
اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رودان اسـتان 
هرمـزگان و دو تـن از مدیـران شـهرک های گلخانـه ای ایـن شهرسـتان در 
تیرمـاه همایـش و کارگاه آموزشـی دو روزه ای بـا عنـوان نهضـت سـاماندهی 
و توسـعه کشـت های گلخانـه ای بـا حضـور 120 نفـر از سـرمایه گـذاران و 
متقاضیـان گلخانـه در این شهرسـتان بر گزار شـد. ایـن کارگاه که در دو بخش 
تئـوری و بازدیـد آموزشـی برگـزار شـد، کارشناسـان حاضـر پیرامـون وضعیت 
احـداث گلخانـه، هزینه هـا و نحـوه اجـرا مطالبـی را ارائـه کردنـد و در بازدیـد 
آموزشـی ترویجـی نیـز متقاضیـان از نزدیک با نحوه سـاخت و اجـرای گلخانه 
آشـنا شـدند و همچنین شـرکت کننـدگان در همایـش و کارگاه آموزش گواهی 

آموزشـی گلخانـه دریافـت کردند.
فرمانـدار شهرسـتان المـرد اظهـار کـرد: بـا وجـود حرکت ایـن شهرسـتان به 
سـمت و سـوی صنعتـی شـدن بایـد در همـه جوانب پیشـرفت و تعـادل ایجاد 

 . کنیم
وی افـزود: کشـاورزی نیـز از مهمتریـن جنبه هـای پیشـرفت بـه حسـاب آمده 
و می بایسـت حرکـت بـه گونـه ای باشـد کـه در این بخـش نیز عقـب ماندگی 

باشیم.  نداشـته 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: با وجـود مشـکل آب و هوای شهرسـتان 
از  بـا ایجـاد مجتمع هـا و شـهرک های گلخانـه ای کـه بیشـترین برداشـت 
کم تریـن سـطح بـا وجـود مصـرف آب کـم را داراسـت بهترین راه حـل کنونی 

است.  کشـاورزی 
شـبانی نـژاد افـزود: عـدم آگاهـی یـک مشـکل بـزرگ اسـت و بایـد نیـاز بـه 
آمـوزش و فراگیـری علـوم و فنـون روز را در خـود تقویـت کنیـم و در بخـش 
کشـاورزی نیـز بایـد خـود را غنـی از آمـوزش و علـم کنیـم تـا بتوانیـم همپای 

دیگـر بخش هـا پیشـرفت داشـته باشـیم. 
رئیـس شـورای کشـاورزی در ایـن همایـش تاکیـد کـرد: بـا امیـد بـه آینـده و 
اعتمـاد بـه نفـس بـاال قـدم برداریـم تـا تولیـد محصـوالت گلخانـه ای موفقی 
داشـته باشـیم و تولیـد محصـوالت ارگانیـک نیز می بایسـت اولویـت کاری در 

تولیـدات گلخانـه ای باشـد.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

با حضور عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی کشور؛ 
صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی مرودشت گشایش یافت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: صنـدوق حمایت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا سـرمایه اولیـه یـک میلیـارد تومـان و 

عضویـت 1۷0 نفـر گشـایش یافـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: در مجمـع عمومی ایـن شهرسـتان 
موسـس صنـدوق با تاش هـای زیاد در خصـوص راه اندازی و بـا تامین اعتبار 
650 میلیـون تومـان سـهم بهره بـردار و۳50 میلیـون سـهم دولتی آغـار به کار 
کـرد. وی هـدف از تشـکیل ایـن صنـدوق در شهرسـتان مرودشـت را وجـود 
نیـاز بـه تشـکیل یـک نهـاد غیـر دولتـی و رسـمی برای بهـره بـرداران بخش 

کشـاورزی در این شهرسـتان دانسـت.
بـرای  آسـان  و  قیمـت  ارزان  مالـی  منابـع  تامیـن  و  مالـی  رحیمی حمایـت 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی را از دیگـر اهـداف تشـکیل صندوق دانسـت و 
گفـت: بـا توجه به وسـعت شهرسـتان مرودشـت در بخش کشـاورزی، ضرورت 
تشـکیل صنـدوق از سـال های گذشـته در ایـن شهرسـتان وجود داشـته و پس 

از پیگیری هـای مسـتمر و تامیـن اعتبـار، ایـن امـر محقق شـده اسـت.
پایداری منابع مالی با فعالیت صندوق حمایت

از توسعه بخش کشاورزی
در ادامـه عضـو هیئـت مدیـره شـرکت مـادر تخصصـی کشـور تصریـح کـرد: 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی موجـب اسـتمرار و پایداری 
منابـع مالـی در بخـش کشـاورزی و توسـعه سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش 
می شـوند. علـی رضـا اشـرافی، اظهار کـرد: بانک ها بر اسـاس شـرایط موجود، 
جهـت پرداخت تسـهیات بـه مدارک احتیـاج دارند و کشـاورزان جهـت تامین 
نیـاز مالـی خـود نمی تواننـد از ایـن منابـع اسـتفاده کننـد و این شـرایط، قانون 
گـذار و دسـتگاه های اجرایـی را بـر آن داشـت تـا یـک موسسـه مالـی بـرای 

کشـاورزان تاسـیس کنند.
وی افـزود: کمبـود سـرمایه های ارزان قیمـت در بخـش کشـاورزی، دریافـت 
تسـهیات بـدون نیـاز به وثیقـه بانکـی و بروکراسـی اداری از دالیـل ضرورت 

تاسـیس صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی اسـت.

کشت پنج برابری ارزن درحومه مرودشت 
نسبت به سال گذشته 

کارشـناس مرکز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت از افزایش کشت 
ارزن در ایـن منطقـه خبـر داد و گفـت: کشـت ارزن در منطقـه حومه نسـبت به 

سـال گذشـته پنج برابـر افزایش یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
نسـترن مرودشـتی بـا اعـام ایـن خبـر افزود: بـا توجه بـه کشـت 25 هکتاری 

ارزن در سـال گذشـته، کشـت امسـال در منطقـه را 1۳0 هکتـار اعـام کـرد.
وی بیـان کـرد: نیـاز آبـی کمتـر ایـن محصول نسـبت به سـایر محصـوالت و 
طـول دوره رشـدکوتاه، تحمـل بـاالی آن بـه شـوری آب و بهـره وری نسـبتًا 
بـاالی ایـن محصـول را از جمله دالیل اسـتقبال و تمایل کشـاورزان به کشـت 
ایـن گیـاه عنوان کـرد. مرودشـتی تصریـح کرد: خشکسـالی های اخیـر موجب 
شـده حداقل معیشـت کشـاورزان تامین نشـود و گسترش کشـت ارزن می تواند 

تاثیرمثبتـی بر وضع معیشـتی کشـاورزان داشـته باشـد.
ارزن جـزء غـات دانـه ریـز و محصولـی تابسـتانی و بسـیار کـم توقع بـا دوره 
رشـد کوتـاه می باشـد، ارزش غذایـی ارزن بسـیار بـاال و عـاوه بـر مصـرف 

پرنـدگان در قنادی هـا و تزییـن شـیرینی نیـز بـه کار مـی رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:
افزایش 50 درصدی کشت گوجه فرنگی 

در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، از کشـت چهـار هـزار و 550 
هکتـاری گوجـه فرنگـی در این شهرسـتان خبـر داد و اظهار کرد: کشـت گوجه 

فرنگـی در ایـن شهرسـتان 50 درصـد نسـبت به سـال گذشـته افزایـش یافته 
ست.  ا

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: کشـت ایـن محصـول هـر سـاله بـه صـورت نشـایی از 
15 فروردیـن مـاه تـا 20 اردیبهشـت در مرودشـت انجـام می شـود و متوسـط 

عملکـرد آن در مرودشـت حـدود ۷0 تـن در هکتـار اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه امسـال حـدود 500 قوطی بـذر متین یارانـه ای در بین 
کشـاورزان توزیـع گردیـد و مهم ترین بذرهای کشـت شـده متین، سـان سـید 
و فـات اسـت و گفـت: تمام سـطوح زیر کشـت گوجه فرنگی بـه روش نواری 
)تیـپ( آبیـاری می شـود و پیـش بینـی می شـود بالـغ بـر ۳18 هزار تـن گوجه 

فرنگـی در شهرسـتان تولیـد و روانه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه گوجه فرنگـی جـز گیاهان 
پـر آب بـر محسـوب می شـود، در سـال زراعـی جـاری سـطح زیـادی زیرکشـت 
نرفتـه اسـت و سـازمان جهـاد کشـاورزی و مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
هشـدارهای الزم را مبنـی بـر مدیریت سـطح زیر کشـت بـه کشـاورزان گوجه کار 
اعـام کـرده تا در زمان برداشـت افت شـدید قیمـت آن ها را دچار خسـارت نکند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:
اختصاص بیش از 3 میلیارد تومان کمک به 

سیل زدگان مرودشتی 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از اعطـای مبلغ ۳ میلیـارد و 649 
میلیـون تومـان تسـهیات باعـوض و ارزان قیمت به خسـارت دیدگان ناشـی 

از سـیل 98 در ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: بـا تشـکیل کارگروهـی، تعـداد 242 
پرونـده در زمینه هـای باغـی، دام وطیـور، شـیات و زنبور عسـل بررسـی و در 

دسـتور پرداخـت قـرار گرفته اسـت.
وی افـزود: از ایـن میزان تسـهیات پرداختـی مبلغ یک میلیـارد و 8۷8 میلیون 
تومـان آن تسـهیات باعـوض و یـک میلیـارد و ۷۷1 میلیـون تومـان آن 

تسـهیات کـم بهـره بـا نـرخ 4 درصد برآورد شـده اسـت.
رحیمی خاطرنشـان کـرد: تسـهیات ارزان قیمـت در حـال پرداخت اسـت ولی 
تسـهیات باعـوض نیـاز بـه مصوبه کارگـروه اسـتانی دارد، که هنوز تشـکیل 
نشـده و در صـورت تشـکیل و تصویـب نهایـی پرونـده متقاضیـان، از محـل 
اعتبـارات دولتـی مصوبه شـماره 564۳8/8159ه مـورخ ۳1 فروردین ماه سـال 

98 پرداخت خواهد شد. 
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد: مبلغ تسـهیات به ازاء هـر هکتار زمیـن زراعی 
و باغـی بـا خسـارت 100 درصـد را پنج میلیـون تومان باعـوض و پنج میلیون 
تومـان تسـهیات ارزان قیمـت، بـرای هـر راس دام سـبک 500 هـزار تومـان 
بـه صـورت باعـوض و ارزان قیمـت و بـرای دام سـنگین به ازاء هر راس سـه 

میلیون تومان اعام کرد. 

پیش بینی تولید بیش از 50 تن کینوا 
در مرودشت

کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز 
. برداشت کینوا از زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان بـا اعـام این خبـر گفت: برداشـت کینـوا از سـطح 2۷ هکتار 
از زمین هـای کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـه صـورت مکانیزه آغاز شـده 
اسـت و پیـش بینی می شـود از این سـطح بالغ بر 50 تـن دانـه پروتئینی کینوا 
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برداشت شود. 
وی افـزود: کینـوا در شهرسـتان مرودشـت بـه دو صـورت بهـاره و تابسـتانه 
کشـت می شـود و افزایـش عملکـرد کشـت تابسـتانه نسـبت بـه بهـاره حدود 
سـه تـن در هکتـار اسـت و دلیـل آن فراهـم بـودن دمـای 20 تـا 25 درجه در 

زمـان گلدهـی و دانـه بندی اسـت. 
امیریـان تصریـح کـرد: تاریـخ کاشـت مناسـب در کشـت بهـاره اسـفندماه و 
برداشـت آن مرداد ماه اسـت ولی تاریخ کاشـت مناسـب کشـت تابسـتانه پنجم 

تـا دهم مـرداد و برداشـت نیـز در پاییز اسـت.
کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریـح 
کـرد: قیمـت خریـد کینـوا بـرای سـایر مصـارف هـر کیلـو 10 هـزار تومـان و 

بـرای مصـرف بـذری کیلویـی 25 تـا۳0 هـزار تومـان اعـام کـرد.

برای اولین بار؛
جلبک اسپرولینا در مرودشت تولید شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از تولیـد جلبـک اسـپرولینا بـا 
مصـرف خوراکـی بـرای اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا اعـام ایـن خبر گفت: تولیـد جلبک اسـپرولینا بـرای اولین بار 

در این شهرستان با همکاری و نظارت اداره شیات انجام شده است. 
رحیمی افـزود: ایـن جلبک هـا در صنایـع غذایی، دارویی، بهداشـتی، آرایشـی و 
در مصـارف شـیمیایی صنعتـی و دامی اسـتفاده می شـود و مهـم ترین مشـکل 

بـازار فـروش این محصول اسـت.

آغاز ساخت مجتمع گلخانه ای سیرجان بنیاد
در شهرستان مرودشت

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: آغاز عملیات احـداث اولین 
فـاز پـروژه گلخانـه ای سـبزی و صیفـی شـرکت کشـاورزی سـیرجان بنیاد با 
اسـتفاده از تکنولوژی هـای پیشـرفته )هـای تک( در این شهرسـتان آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: احـداث اولیـن فـاز گلخانـه سـبزی و صیفـی شـرکت 

سـیرجان بنیـاد بـه مسـاحت پنـج هکتار آغاز شـد. 
وی اظهـار کـرد: احـداث فـاز دوم ایـن طـرح نیـز بـه مسـاحت پنـج هکتـار از 
مهرمـاه آغـاز خواهـد شـد که بـا راه اندازی ایـن واحـد گلخانه ای بـرای بیش 
از 100 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم اشـتغال پایدار ایجـاد خواهد 

شد. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه ضرورت توسـعه تولیـد در محیط هـای گلخانه 
ای افـزود: در حـال حاضـر بـا حمایت های دولتـی و امکان اعطای تسـهیات 
ارزان قیمـت فرصـت توسـعه و تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده فراهـم 
شـده اسـت و بـرای تحقـق بهتـر آن با هـدف ارتقـاء دانـش فنی کارشناسـان 
و بهره بـرداران بـه منظـور تولیـد روز افـزون در محیط هـای کنتـرل شـده، 
آموزش هـای علمـی و عملـی به صورت منسـجم در دسـتور کار ایـن مدیریت 
قـرار دارد کـه در همیـن راسـتا اداره ترویـج و آمـوزش ایـن مدیریت اقـدام به 
برگـزاری ۳0 کارگاه آموزشـی جهـت بهـره بـرداران و متقاضیـان کرده اسـت.

پیش بینی برداشت 1850 تن دانه روغنی گلرنگ در 
حومه مرودشت

کارشـناس زراعـت مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت گفت: 
برداشـت دانـه روغنـی گلرنـگ از دو هـزار و 10 هکتـار از مـزارع گلرنـگ این 

منطقـه آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، رویا 
پـل خانـی بـا اعـام این خبـر افـزود: برداشـت دانـه روغنـی گلرنگ از سـطح 
بیـش از 2000 هکتـار از مـزارع گلرنگ حومه مرودشـت از اواخـر تیرماه در این 
منطقـه آغـاز شـده اسـت. وی تصریح کـرد: بارندگی های مناسـب سـال جاری 
دلیـل گسـترش سـطح زیر کشـت گلرنـگ بـوده و پیش بینـی می شـود از این 

سـطح میـزان 1850 تـن دانه روغنـی گلرنگ تولید شـود.
پـل خانـی اظهـار کـرد: گلرنگ با هـدف تولیـد دانه روغنـی در این شهرسـتان 
کشـت می شـود و باعث اشـتغال زایی و کسـب درآمد افراد زیادی شـده اسـت.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

آغاز برداشت غوره دیم در منطقه دشمن زیاری
از توابع شهرستان ممسنی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، از تولیـد غـوره و انگـور دیـم در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد. تاکسـتان های 

بـه گـزارش رروابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمدعلـی امیـری گفـت: دشـمن زیـاری از جملـه مناطـق شـاخص در تولیـد 

محصـول غـوره و انگـور دیـم اسـت. 

وی افـزود: سـطح زیرکشـت غـوره و انگـور دیـم در منطقـه دشـمن زیـاری ۷ 
هزارهکتـار اسـت کـه سـاالنه معـادل 105هـزار تـن محصول بـه بـازار عرضه 

می نمایـد.
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حسن مرادی

شهرستان مهر 

با برگزاری کالس های ترویجی - توجیهی برای دامداران، 
طرح هویت گذاری دام در شهرستان مهر آغاز شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: هویـت گذاری دام باعث توسـعه 
بهبـود مدیریـت دامداری هـا می گردد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر، غامحسـین 
مظاهـری بـا بیان ایـن مطلب افزود: معمواًل آمار اسـتخراجی از سرشـماری های 
سـنوات مختلـف بـه دلیل مشـکات متعـدد اعـم از خشکسـالی ها، کشـتار دام 
و ... آمـار شـفافی نیسـتند و اولیـن نتیجـه هویت گـذاری دام دسـتیابی بـه آمـار 

شـفاف خواهـد بـود کـه بتـوان از آن در برنامه ریزی ها اسـتفاده کرد. 
وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: همـان گونـه کـه جابجایـی دام بـدون پاک 
قاچـاق محسـوب می شـود و ایـن اهـرم اجبـاری جهت پـاک کوبی اسـت، از 
مجریـان خواسـت تـا با قـرار دادن اهرم تشـویقی، سـرعت کار پـاک کوبی را 

بـاال ببرند. 
مظاهـری بـا بیـان اینکـه نگهـداری دام پـاک کوبـی نشـده قاچـاق تلقـی 
می شـود افـزود: ممکن اسـت دامـدار تا زمـان مورد نیـاز اقدام به پـاک کوبی 
نکنـد از ایـن رو پیشـنهاد می شـود بخش هایـی که خدماتـی به دامـداران ارائه 
می کننـد در قالـب تفاهـم نامـه و در کنار خدمات دامپزشـکی و بیمـه ای طرح 

پـاک کوبـی را نیز اجـرا کنند. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: در ایـن خصوص عـاوه بر جلسـات توجیهی 
بـرای مسـئولین پهنه هـا، کاس هـای ترویجـی، توجیهـی نیـز در هـر پهنـه 
بـا حضـور مسـئولین پهنه هـا و مراکـز جهـاد کشـاورزی جهـت آشـنایی هـر 
چـه بیشـتر دامـداران بـا ایـن طـرح برگـزار و بـرای اطـاع رسـانی سـریع تـر 
از رسـانه های ارتبـاط جمعـی نیـز اسـتفاده شـد از ایـن رو اجـرای طـرح پاک 

کوبـی در شهرسـتان مهـر بافاصلـه آغاز شـده اسـت. 

تغییرکاربری های 
غیرمجاز اراضی تهدیدکننده امنیت غذایی جامعه 

مسـئول امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: بـه 
منظـور جلوگیـری از تغییـر کاربری هـای غیرمجـاز اراضـی زراعـی و باغـی 
توسـط افـراد سـودجو در سـطح شهرسـتان مهـر، 9 فقـره پرونده تشـکیل و در 

اسـت.  رسـیدگی  حال 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، اکبـر 

بقـاء  و  اهمیـت کشـاورزی  بـه  نظـر  افـزود:  رمضانـی 
اراضـی زراعـی بـه منظـور تأمیـن امنیت غذایی کشـور 
کـه از رسـالت های مهـم در بخش کشـاورزی به شـمار 
مـی رود، اداره امـور اراضـی ایـن مدیریـت در راسـتای 
پیشـبرد اهـداف تعالی سـازمان و به منظـور جلوگیری از 
تغییـر کاربـری غیـر مجاز اراضـی زراعی و باغی توسـط 
افـراد سـودجو در سـطح شهرسـتان مهـر اقـدام به طرح 
شـکایت و ارسـال 9 فقـره پرونـده تغییـر کاربـری غیر مجـاز اراضـی زراعی به 
دادگسـتری ایـن شهرسـتان نمـوده و پرونده هـای مطروحـه در حال رسـیدگی 
هسـتند. وی خاطـر نشـان کرد: در اجـرای امـور باقیمانده اصاحـات ارضی در 
سـال 98، تعـداد 25 نفـر از زارعیـن صاحـب نسـق شهرسـتان مهـر جهت اخذ 
سـند بـه دفترخانه اسـناد رسـمی این شهرسـتان معرفـی شـده اند، همچنین در 
خصـوص رفـع تداخـات اراضی تعداد 10 روسـتا نقشـه بـرداری گردیـده و در 
حـال حاضـر اقدامات مهندسـی و آماده سـازی نقشـه ها در دسـت اقدام اسـت.

در راستای اشتغال جانبی و اقتصاد مقاومتی، 
20 مجوز احداث گلخانه کوچک مقیاس در مهر 

صادر شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
فرصت هـای  ایجـاد  گفـت:  مهـر 
خانـوار  اشـتغال  و  اشـتغالی  خـود 
واحدهـای  احـداث  بـا  روسـتایی 
تولیـدی کوچـک مقیـاس و نیـاز به 
سـرمایه گـذاری انـدک بـه عنـوان 
منبـع درآمـد جانبـی، از اهـداف این 

طـرح اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
ایـن شهرسـتان،  جهـاد کشـاورزی 
غامحسـین مظاهـری افـزود: در راسـتای اجـرای سیاسـت ها و برنامه هـای 
وزارت جهـاد کشـاورزی در خصـوص افزایـش تولیـد در محیط هـای کنتـرل 
کوچـک  و  خـرد  زمین هـای  از  وری  بهـره  افزایـش  و  ای  گلخانـه  شـده 
کشـاورزی و ایجـاد واحدهـای گلخانـه ای کوچـک مقیـاس در اراضـی داخل 
محـدوده روسـتاها، شـهرها و شـهرک های مسـکونی اقـدام بـه ثبـت نـام از 
متقاضیـان در سـامانه پنجـره توسـط همـکاران ایـن مدیریـت شـده اسـت. 

مظاهـری بـه اهـداف اجـرای ایـن طـرح اشـاره کـرد و گفـت: ایـن طـرح بـا 
هـدف ایجـاد فرصت هـای خـود اشـتغالی و اشـتغال خانـوار روسـتایی، توسـعه 
فرهنـگ کشـاورزی و تجربـه انـدوزی و کسـب مهارت هـای الزم در جهـت 
آشـنایی بیشـتر با شـیوه های مدرن کشـاورزی و کشـت و تولید در محیط های 
گلخانـه ای، حفاظـت و حمایـت از کاربـری کشـاورزی اراضـی خـرد و کوچک 
و بهـره بـرداری اقتصـادی از آن هـا، افزایـش تولیـد در کنـار مراکـز جمعیتی و 
اقامتـی پایـه ریزی شـده و تاکنون در این شهرسـتان بیـش از 20 مجوز احداث 
گلخانـه کوچـک مقیـاس در سـطح 5 هـزار و ۳90 متـر مربـع صـادر و حـدود 
25 نفـر از متقاضیـان نیـز در حـال پیگیـری صـدور مجـوز از سـامانه خدمـات 

الکترونیـک جهـاد کشـاورزی )پنجره( هسـتند. 
وی تصریـح کـرد: از مزیت هـای ایـن طـرح می تـوان بـه سـرعت در صـدور 
مجـوز جهـت احـداث ایـن واحدها و همچنیـن عدم نیـاز به اخذ اسـتعامات از 

ادارات اشـاره کرد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر در پایـان خاطـر نشـان کـرد: جهـت 
احـداث ایـن واحدهـا تسـهیات بـا بهـره کـم نیـز در نظر گرفته شـده اسـت.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

امکان درخواست وام برای دامپروری
و صنایع کشاورزی

جهـاد  مدیریـت  تسـهیات  مسـئول 
گفـت:  نی ریـز  شهرسـتان  کشـاورزی 
متقاضیـان دریافت تسـهیات دامپروری 
و صنایـع تبدیلی کشـاورزی می توانند با 
مراجعـه بـه سـامانه سـیتا در قالـب بنـد 
الـف تبصره 18 درخواسـت خـود را ثبت 

. کنند
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
نی ریـز،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
سـید ابراهیم فقیهـی افـزود: متقاضیانی 
بهره بـرداری  یـا  تاسـیس  پروانـه  کـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان   از  معتبـر 

اسـتان فـارس دارنـد، می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه سـیتا در زمینه هـای 
احـداث، تکمیـل، تجهیز و نوسـازی، توسـعه و سـرمایه در گردش، درخواسـت 

خـود را ارائـه دهنـد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: پیـش از ایـن نیـز امـکان درخواسـت وام بـرای 
زیربخش هـای گلخانـه، گیاهـان دارویی، احداث اسـتخر، خرید لوله و سـرمایه 
در گـردش زراعـت فراهـم شـده بـود و افـراد متقاضـی پـس از طـی مراحـل 

قانونـی بـه بانـک معرفی شـدند.

در جلسه کارگروه هویت گذاری دام عنوان شد:
قرار گرفتن دام در ذیل تبصره 18 مبارزره با قاچاق

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: دام هـا باید پـاک گذاری 
شـوند، در غیـر ایـن صـورت کاالی قاچاق محسـوب می شـوند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، ذبیح 
الـه سیروسـی افـزود: بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن دام در ذیـل مـاده 18 مبارزه 
بـا قاچـاق، در ابتـدا کارگـروه هویـت گذاری دام در شهرسـتان تشـکیل و سـه 

شـرکت مجـری ایـن طرح نیز مشـخص شـد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: مراکـز هشـت گانـه جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
موظـف شـدند که با همـکاری دهیاری، شـورا و بخشـداری، اطاع رسـانی در 
ایـن خصـوص را انجـام دهنـد و نسـبت بـه برگـزاری کاس های آموزشـی با 

موضـوع پـاک کوبـی دام، در اسـرع وقت اقـدام کنند. 

کشاورزان در صندوق بیمه تامین اجتماعی 
عضو می شوند

کارشـناس صنـدوق بیمـه مرکـزی شـیراز گفت: همـه کشـاورزان، روسـتاییان و 
عشـایر عضـو در صنـدوق بیمه تامین اجتماعی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر 
بـا حداقـل 18 و حداکثـر 50 سـال سـن می تواننـد بـه عضویـت صنـدوق بیمـه 

تامیـن اجتماعـی درآیند.
ریـز،  نـی  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
ذواالنـوار بـا حضـور در بیـن کشـاورزان بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان، افزود: 
از مزایـای عضویـت در ایـن صنـدوق، امـکان نقـل و انتقـال سـوابق بیمـه ای و 
بهره مندشـدن از مسـتمری پیـری، ازکارافتادگی و بازماندگان تحت تکفل اسـت.

وی شـرایط عضویـت در ایـن صنـدوق را سـکونت در روسـتا یا مناطق عشـایری، 
شـهرهای زیـر 20 هـزار نفـر و اشـتغال به امر کشـاورزی عنـوان کرد.

ذواالنـوار در پایـان تصریـح کـرد: عاقـه منـدان جهت کسـب اطاعات بیشـتر و 
یـا ثبـت نـام می توانند بـه شـرکت های تعاونـی تولیـد، دهیاری ها و پسـت بانک 

محل سـکونت خـود مراجعـه کنند.

تفکر سالم، پشتوانه تولید محصول 
گواهی شده است

ناظـر اسـتانی محصول گواهـی شـده، ارگانیک و اسـتانداردهای سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، گفـت: با رویکرد کشـاورزی مشـارکتی و ایجـاد ارتباط موثر 
بیـن جامعـه کشـاورزان و تیـم کارشناسـی وزارت جهـاد کشـاورزی، می تـوان 

گام هـای مثبتـی بـرای تولیـد محصول گواهی شـده برداشـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، آناهیتا 
یـزدان پـاک در همایـش تولیـد محصـول گواهـی شـده بـا تاکیـد بـر ترویـج 
کنتـرل غیـر شـیمیایی آفـات، خاطر نشـان کرد: بر اسـاس آمار سـازمان جهانی 

بهداشـت )WHO(، هیـچ آفـت کشـی بی خطر نیسـت.
وی درادامـه افـزود: از بیـن بـردن کامل آفـات و علف های هرز صحیح نیسـت 
چـرا کـه نظـام طبیعـت یـک گونـه ناشـناخته را جایگزین کـرده و ابتـکار عمل 

را از مـا خواهـد گرفت.
ناظـر اسـتانی محصـول گواهی شـده سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با اشـاره 
بـه اینکـه کـودکان زیـر 6 سـال بیشـتر از دیگـران در معـرض خطـر هسـتند، 
تصریـح کـرد: سـرانه مصرف سـموم در ایران نسـبت به سـایر کشـور ها بسـیار 
پاییـن اسـت ولـی در مقابـل، اثرات مصرف سـوء آفـت کش ها چنـد برابر دیگر 

کشورهاست.
بـه گفته یـزدان پاک، با اجرای کشـاورزی مشـارکتی، طرح هایی مانند مدرسـه 
در مزرعـه، کـم خـاک ورزی، اسـتفاده از کنترل هـای غیـر شـیمیایی، تغذیـه و 

آبیـاری مناسـب، تولید محصول گواهی شـده میسـر خواهد شـد.
کارشـناس دفتر محیط زیسـت سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس در پایان با اشـاره به امکان 
ثبـت نـام متقاضیـان تولیـد محصـول گواهی 
شـده در سـایت eagri.maj.ir، اظهـار کـرد: 
بـا همـکاری وزارت خانه هـای کشـاورزی و 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی اقدامات 
موثـری در خصوص استاندارد سـازی تولیدات 
کشـاورزی صـورت گرفتـه اسـت و در آینـده 
شـاهد اتفاقـات خوبـی در این زمینـه خواهیم 

بود.
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سیمای کشاورزی شهرستان فسا در یک نگاه

سعيد شيرواني دوست 
معاون فني اجرايي

ناصر انصاری 
مدير

محمدرضا پارسا
معاون اداري مالي

شهرسـتان فسـا در 145 کیلومتـری جنـوب شـرقی اسـتان فـارس و در محـدوده 
جغرافیايـي 53 درجـه و20 دقیقـه تـا 54 درجـه و 15 دقیقـه طـول شـرقي و 28 
درجـه و30 دقیقـه تـا 29 درجـه و 25 دقیقـه عرض شـمالي قـرار دارد از شـمال به 
شهرسـتان های اسـتهبان و خرامـه از جنـوب بـه شهرسـتان های زرين دشـت و 
جهرم از شـرق به شهرسـتان های داراب و اسـتهبان و از غرب به شهرسـتان های 

جهـرم و سروسـتان منتهـی می شـود. 
ارتفـاع آن 1382 متـر از سـطح دريا و دارای شـرايط آب و هوايی گـرم و معتدل در 
منطقـه خشـک جنوبـی می باشـد و متوسـط بارندگـي ده سـاله 287/1 میلیمتر در 
شهرسـتان مـي باشـد که بـه دلیل کاهـش بارندگي در سـال هاي اخیـر اين میزان 
در حـد قابـل توجهـي کاهـش يافتـه اسـت.حداقل دمـای شهرسـتان4.4- درجـه 
سـانتیگراد و حداکثـر دمـا 42.8 بـا میانگین دمايـی 20/3 درجه سـانتیگراد در طول 

مي باشد.  سـال 
اين شهرسـتان با مسـاحت 4197 کیلومتر مربع دارای4 بخش )ششـده و قره بالغ، 
شـیبکوه، نوبنـدگان، مرکـزی( و 8 دهسـتان )ششـده، قره بالغ، میانده، فدشـکويه، 
نوبنـدگان، کوشـک قاضي، جنـگل، صحرارود( می باشـد که در مجمـوع380 پارچه 
آبـادی را شـامل مـی گردد.جمعیـت شهرسـتان فسـا بر اسـاس سرشـماري نفوس 
و مسـکن سـال 1395بـه تعـداد 205187 نفـر کـه از ايـن تعـداد 141598 نفـر 
جمعیت شـهري و 63409 نفر جمعیت روسـتايي و 180 نفر غیر سـاکن مي باشـد. 
ايـن شهرسـتان بـا قدمتـی بیـش از 7 هـزار سـال و وجود چنديـن رشـته قنات در 
منطقـه کـه سـاخت آنهـا بـه قبل از اسـالم بـر می گـردد بـا دارا بـودن 3.7 درصد 
از کل اراضـي اسـتان معـادل 7/4 درصـد تولیـد اسـتان را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت. مقـام اول تولیـد در واحد سـطح محصـوالت زراعـي و باغي از قبیـل گندم، 
ذرت دانـه اي، پنبـه، مرکبـات دارد و همچنیـن داراي مقـام اول تا چهـارم در تولید 
محصـوالت دامـي وقطب صادرات دام سـبک )بره و بزغاله( به کشـورهاي حاشـیه 

خلیـج همیشـه فارس مي باشـد.
شهرسـتان فسـا بـه دلیل داشـتن شـرايط اقلیمی و خـاک حاصلخیز و دشـت هاي 
حاصلخیز و کشـاورزان سـخت کوش و نیروهاي متخصص داراي زير سـاخت های 
الزم جهـت سـرمايه گذاری و پتانسـیل های بالقـوه در بخش کشـاورزي می باشـد 

کـه مي تـوان بـا يک برنامـه مـدون ظرفیت های شهرسـتان را بالفعـل نمود.

منابع آب شهرستان

تعداد چاه 
مجاز )حلقه(

تعداد چاه غیر 
مجاز )حلقه(

تعداد چاه برقی 
)حلقه(

تعداد چاه دیزلی 
)حلقه(

28641511912952

342.1میلیون متر برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های مجاز
مکعب

برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های غیر 
مجاز

18.03میلیون متر 
مکعب

آمار سطح زیر کشت و عملكرد محصوالت زراعي شهرستان فسا
در سال 96

متوسط عملکرد)تن(سطح زیر كشت )هکتار(نوع محصول
98002/5گندم

350110ذرت دانه اي
24503/2جو )دانه اي(

18762/2كلزا

71/51گلرنگ
18245چغندر پاییزه

22360پیاز
21415باقال
17604پنبه

گزارش عملكرد اداره امور فني و زیر بنایي
ـ اجرای650 هکتار آبیاری نوين با سهم اعتبار بالعوض 44092 میلیون ريال
ـ الي روبي قنوات: 4 رشته جمعًا 2110 میلیون ريال وام صندوق توسعه ملي 

ـ احداث استخر: 5 باب جمعًا دو میلیارد ريال از کمک هاي فني اعتباري
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گزارش عملكرد اداره بهبود توليدات دامي 

توان تولید نوع محصولواحدتعداد دامنوع دام
)تن(

36000شیرراس14356گاو و گوساله

2900گوشت قرمزراس486296گوسفند و بز

2000گوشت مرغقطعه480000مرغ گوشتي

456عسلكلني37456زنبور عسل

42گوشت سفیداستخر72پرورش ماهیان گرم آبي

قطعه188000تکثیر و پرورش ماهیان زینتي

محصوالت باغي شهرستان فسا

سطحمحصول
میزان تولید كل سطحسطح بارورغیر بارور

)تن(

215275481770انگور

1751018546/5پسته

187290461خرما

411232414482631پرتقال

1811813374--نارنگي

381011104920087انار

56559615702زیتون

گزارش عملكرد واحد صنایع و مكانيزاسيون 

واحد صنایع:
ـ ترويـج و تشـويق سـرمايه گـذاران جهت ايجـاد واحدهای صنايـع تبديلی کوچک 
و بـزرگ در سـطح شهرسـتان و بخـش هـا در راسـتای حفظ اشـتغال پايـدار و باال 
بـردن ارزش افـزوده و حفـظ محصـوالت تولیـدی کشـاورزی و دامـی کـه در ايـن 

زمینـه 28 مـورد موافقـت نامـه اصولی گرفته شـده اسـت.
ـ پیگیـری درجهـت احـداث يـک واحـد لبنـی مربوط بـه آقـای نعمتی با پیشـرفت 

فیزيکـی تقريبًا %50
ـ پیگیـری در جهـت راه انـدازي کشـتارگاه صنعتـی و طیور مربوط بـه آقای مرادی 

با پیشـرفت فیزيکـی باالی %80
ـ پیگیـری تغییـر سـوخت صنايع تبديلـی از نفت گاز به گاز طبیعـی و در حال حاضر 

5 واحـد گاز طبیعي برخوردار مي باشـد.
مکانیزاسیون

ـ تشـکیل پرونـده متقاضیـان تراکتور، کمبايـن و ادوات زراعی، دامـی و باغی جهت 

اسـتفاده از تسـهیالت خط اعتباری مکانیزاسـیون و پیگیری روند جذب تسـهیالت 
و تکمیـل 34 پرونده و ارسـال به اسـتان

ـ اسـتفاده از خطـی کارهـای کف خـط کار به منظور اسـتفاده از بـذور کمتر و تولید 
مطلـوب و پايـدار و همچنیـن ترويـج آن بـه طـوری کـه در سـال قبل کشـاورزان 
اقـدام بـه خريـد11 دسـتگاه خطـی کار نمودنـد کـه تـا کنـون 52 دسـتگاه در اين 

شهرسـتان موجـود می باشـد
ـ اسـتفاده و ترويج سـیکلوتیلربه منظور تهیه بسـتر کشـت مناسـب و همچنین رفت 
و آمدکمتـر ماشـین آالت و اسـتفاده بهینـه ازسـوخت بـه طـوری کـه تاکنون سـه 

دسـتگاه در سـال جديد توسـط کشـاورزان نقدی خريداری شـده اسـت
ـ بـه کار گیـری دسـتگاه کشـت مسـتقیم در سـطح 100 هکتـار و ترويـج کشـت 

مذکـور بـه منظـور حفـظ خـاک، آب و کشـاورزی پايـدار
-اخذمجوز طرح توسعه بسته بندی مواد غذايی و گیاهان دارويی

گزارش عملكرد واحد طرح و برنامه

ـ تشکیل جلسات کار گروه شهرستانی به دبیری طرح و برنامه
ـ بخشـش سـود تسـهیالت و معافیـت جريمـه هـای متعلقـه بدهـکاران بانکـی تا 
سـقف 100 میلیـون تومـان بیـش از 25 میلیـارد ريـال در قالب تبصـره 35 الحاقی 

اصـالح قانـون بودجـه سـال 1395 و ادامـه آن تاکنون
ـ برگـزاري جلسـات مکـرر در خصـوص واريـز وجـه بـه حسـاب صنـدوق توسـعه 
حمايـت از بخـش کشـاورزی شهرسـتانی و تامیـن اعتبـار از اعتبـارات اسـتانی و 

مـازاد امالک  فـروش 
ـ نظـارت و پشـتیبانی از سـامانه پهنـه بنـدی اراضـی کشـاورزی و بررسـی آمـار و 

اطالعـات وارد شـده و اسـتخراج شـده از سـامانه

درصد اشتغالزایی در بخش کشاورزی
تعداد اشتغال سال

دائم )نفر(
تعداد اشتغال 

موقت )نفر(
تعداد کل 

اشتغال زایی )نفر(

139668310378

گزارش عملكرد اداره امور اراضی: 

ـ اجـرای قانـون رفـع تداخـالت ناشـی از قوانیـن موازی در حـوزه زمین در سـطح 
2 پـالک )نصیرآبـاد و خورنـگان( جهـت رفـع مشـکل تداخـل اراضی کشـاورزان با 

اراضـی ملی
ـ عملکرد کمیسیون ماده 33 نظارت بر اراضي طرح هاي واگذاری 45 پرونده

- اجـراي گشـت جلوگیـري از تغییـر کاربـري اراضي زراعـي و باغي )سـامانه131(
در مسـاحت 20 هـزار هکتار

فعاليت هاي شاخص در بخش هاي مختلف كشاورزي 
شهرستان در سال زراعي 96

فعاليت هاي شاخص واحدزراعت
- کاشت 182 هکتار چغندرقند پايیزه در شهرستان براي اولین بار
- افزايش سطح زير کشت کلزا به 1876 هکتار کلزا در شهرستان

- کاهـش سـطح زير کشـت محصـوالت پر آب بـر و جايگزيني بـا محصوالت کم 
آب بـر نظیـر کنجد، سـورگوم و پنبه

- جايکزينـي ارقـام زودرس و میـان رس ذرت بـه جـاي ارقـام ديـررس مثـل 704 
که مصـرف آب بـاالي دارد

- افزايش سطح کشت پنبه به 1760 هکتار
- اجراي طرح انتقال يافته ها در سطح 400 هکتار در شهرستان 
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گزارش عملكرد اداره بهبود توليدات دامي 

توان تولید نوع محصولواحدتعداد دامنوع دام
)تن(

36000شیرراس14356گاو و گوساله

2900گوشت قرمزراس486296گوسفند و بز

2000گوشت مرغقطعه480000مرغ گوشتي

456عسلكلني37456زنبور عسل

42گوشت سفیداستخر72پرورش ماهیان گرم آبي

قطعه188000تکثیر و پرورش ماهیان زینتي

محصوالت باغي شهرستان فسا

سطحمحصول
میزان تولید كل سطحسطح بارورغیر بارور

)تن(

215275481770انگور

1751018546/5پسته

187290461خرما

411232414482631پرتقال

1811813374--نارنگي

381011104920087انار

56559615702زیتون

گزارش عملكرد واحد صنایع و مكانيزاسيون 

واحد صنایع:
ـ ترويـج و تشـويق سـرمايه گـذاران جهت ايجـاد واحدهای صنايـع تبديلی کوچک 
و بـزرگ در سـطح شهرسـتان و بخـش هـا در راسـتای حفظ اشـتغال پايـدار و باال 
بـردن ارزش افـزوده و حفـظ محصـوالت تولیـدی کشـاورزی و دامـی کـه در ايـن 

زمینـه 28 مـورد موافقـت نامـه اصولی گرفته شـده اسـت.
ـ پیگیـری درجهـت احـداث يـک واحـد لبنـی مربوط بـه آقـای نعمتی با پیشـرفت 

فیزيکـی تقريبًا %50
ـ پیگیـری در جهـت راه انـدازي کشـتارگاه صنعتـی و طیور مربوط بـه آقای مرادی 

با پیشـرفت فیزيکـی باالی %80
ـ پیگیـری تغییـر سـوخت صنايع تبديلـی از نفت گاز به گاز طبیعـی و در حال حاضر 

5 واحـد گاز طبیعي برخوردار مي باشـد.
مکانیزاسیون

ـ تشـکیل پرونـده متقاضیـان تراکتور، کمبايـن و ادوات زراعی، دامـی و باغی جهت 

اسـتفاده از تسـهیالت خط اعتباری مکانیزاسـیون و پیگیری روند جذب تسـهیالت 
و تکمیـل 34 پرونده و ارسـال به اسـتان

ـ اسـتفاده از خطـی کارهـای کف خـط کار به منظور اسـتفاده از بـذور کمتر و تولید 
مطلـوب و پايـدار و همچنیـن ترويـج آن بـه طـوری کـه در سـال قبل کشـاورزان 
اقـدام بـه خريـد11 دسـتگاه خطـی کار نمودنـد کـه تـا کنـون 52 دسـتگاه در اين 

شهرسـتان موجـود می باشـد
ـ اسـتفاده و ترويج سـیکلوتیلربه منظور تهیه بسـتر کشـت مناسـب و همچنین رفت 
و آمدکمتـر ماشـین آالت و اسـتفاده بهینـه ازسـوخت بـه طـوری کـه تاکنون سـه 

دسـتگاه در سـال جديد توسـط کشـاورزان نقدی خريداری شـده اسـت
ـ بـه کار گیـری دسـتگاه کشـت مسـتقیم در سـطح 100 هکتـار و ترويـج کشـت 

مذکـور بـه منظـور حفـظ خـاک، آب و کشـاورزی پايـدار
-اخذمجوز طرح توسعه بسته بندی مواد غذايی و گیاهان دارويی

گزارش عملكرد واحد طرح و برنامه

ـ تشکیل جلسات کار گروه شهرستانی به دبیری طرح و برنامه
ـ بخشـش سـود تسـهیالت و معافیـت جريمـه هـای متعلقـه بدهـکاران بانکـی تا 
سـقف 100 میلیـون تومـان بیـش از 25 میلیـارد ريـال در قالب تبصـره 35 الحاقی 

اصـالح قانـون بودجـه سـال 1395 و ادامـه آن تاکنون
ـ برگـزاري جلسـات مکـرر در خصـوص واريـز وجـه بـه حسـاب صنـدوق توسـعه 
حمايـت از بخـش کشـاورزی شهرسـتانی و تامیـن اعتبـار از اعتبـارات اسـتانی و 

مـازاد امالک  فـروش 
ـ نظـارت و پشـتیبانی از سـامانه پهنـه بنـدی اراضـی کشـاورزی و بررسـی آمـار و 

اطالعـات وارد شـده و اسـتخراج شـده از سـامانه

درصد اشتغالزایی در بخش کشاورزی
تعداد اشتغال سال

دائم )نفر(
تعداد اشتغال 

موقت )نفر(
تعداد کل 

اشتغال زایی )نفر(

139668310378

گزارش عملكرد اداره امور اراضی: 

ـ اجـرای قانـون رفـع تداخـالت ناشـی از قوانیـن موازی در حـوزه زمین در سـطح 
2 پـالک )نصیرآبـاد و خورنـگان( جهـت رفـع مشـکل تداخـل اراضی کشـاورزان با 

اراضـی ملی
ـ عملکرد کمیسیون ماده 33 نظارت بر اراضي طرح هاي واگذاری 45 پرونده

- اجـراي گشـت جلوگیـري از تغییـر کاربـري اراضي زراعـي و باغي )سـامانه131(
در مسـاحت 20 هـزار هکتار

فعاليت هاي شاخص در بخش هاي مختلف كشاورزي 
شهرستان در سال زراعي 96

فعاليت هاي شاخص واحدزراعت
- کاشت 182 هکتار چغندرقند پايیزه در شهرستان براي اولین بار
- افزايش سطح زير کشت کلزا به 1876 هکتار کلزا در شهرستان

- کاهـش سـطح زير کشـت محصـوالت پر آب بـر و جايگزيني بـا محصوالت کم 
آب بـر نظیـر کنجد، سـورگوم و پنبه

- جايکزينـي ارقـام زودرس و میـان رس ذرت بـه جـاي ارقـام ديـررس مثـل 704 
که مصـرف آب بـاالي دارد

- افزايش سطح کشت پنبه به 1760 هکتار
- اجراي طرح انتقال يافته ها در سطح 400 هکتار در شهرستان 
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شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

- کاشـت 147/5 هکتـار گلرنـگ در شهرسـتان فسـا کـه بـه دلیل خشکسـالي در 
سـال اخیـر 71/5 هکتـار قابـل برداشـت مي باشـد.

- اجـراي طـرح pvs در سـطح يـک هکتار و برسـي تولیـد يازده رقـم گندم جهت 
تعییـن بهتريـن ارقام قابل کشـت گندم در شهرسـتان 

فعاليت هاي شاخص واحد باغباني
- توسـعه کشـت سـبزي و صیفـي در گلخانـه بـه منظـور صرفه جويـي در مصرف 

آب و تولیـد محصـول خـارج از فصل
- توسـعه کشـت ارقـام مختلـف گیاهـان دارويـي در سـطح شهرسـتان بـا هـدف 

اسـتفاده بهینـه از آب و صرفـه جويـي در مصـرف آب هـاي زيـر زمینـي
- توصیـه کشـت محصـوالت مقـاوم بـه خشـکي و جايگزينـي انـواع محصـوالت 
باغـي کـم آب بـر نظیـر زيتـون، انجیـر و انگـور بـه جـاي محصـوالت پـرآب بـر 

مرکبات نظیـر 
- معرفـي متقاضیـان نهـال يارانـه دار بـه اسـتان و پي گیـري تمامي امـور مربوط 

بـه آن تـا حصـول نتیجه
- معرفـي متقاضیـان تسـهیالت اشـتغال فراگیـر و پايـدار روسـتايي بـه اداره کار و 

پـي گیـري امـور مربـوط به آن

فعاليت هاي شاخص اداره بهبود توليدات دامي
-اجراي طرح اصالح نژاد گاو دو منظوره )سیمنتال( به تعداد 375 راس

-اجراي طرح مديريت جوجه ريزي در واحدهاي مرغ گوشتي
-بهینـه سـازي در مصـرف سـوخت واحدهـاي مرغـداري و تغییـر نـوع سـوخت از 

گازوئیـل بـه گاز در پنـج واحـد مرغ گوشـتي

فعاليت هاي شاخص واحد امور اراضي
- تشکیل کارگروه رفع تداخالت اراضي ملي و مستثنیات 

- تجمیع اسناد مالکیت اراضي مالکي 
- جلوگیـري از تغییـر کاربـري هـاي غیر مجاز در عرصـه اراضي زراعـي و باغي با 

حضور مسـتمر در منطقـه و خبرهاي مردمي
- کاهـش حجـم پرونـده هـاي قضايي بـا اجـراي تبصره 2 مـاده 10 قانـون حفظ 

کاربـري اراضـي زراعـي و باغي
- اطـالع رسـاني بـه کشـاورزان و دامـداران نسـبت بـه اجـراي روند قانـون تغییر 

اراضي  کاربـري 
گزارش عملكرد واحد ترویج

-ايجاد 12 )7 سايت زراعي و 5 سايت باغي ( سايت الگويی )طرح امید( 
- طرح پهنه بندی ) پارسل (: تعداد 20 پارسل

- توزيـع تعـداد 30 دسـتگاه تبلـت: مسـئولین پهنـه هـا و مراکـز خدمـات/ اداره و 
مرتبط واحدهـاي 

ـ برگـزاری 49 دوره آموزشـی مهارتـی بـا موضوعات پرورش زنبور عسـل، پرورش 
گوسـفند، پـرورش گیاهـان دارويـي، گلخانـه، پـرورش گلهـاي آپارتمانـي، پرورش 

قـارچ و ... بـه تعـداد 5749 نفرروز 
ـ تولیـد و توزيـع اطالعیـه و نشـريات ترويجـی بـا موضوعـات مختلـف بـه تعـداد 

5494 عـدد
- اقدامـات اولیـه در جهـت تشـکیل صنـدوق حمايت از توسـعه بخش کشـاورزی 

کـه در حـال حاضـر در مرحلـه پذيره نويسـي مي باشـد. 
- بازديـد کشـاورزان از مـزارع سـايت هـاي الگويـي و مـزارع انتقال يافتـه ها  19 

عـدد بـه تعـداد 247 نفرروز
- برگزاري 130 کالس و کارگاه آموزشـي با موضوعات توسـعه و ترويج کشـت هاي 
گلخانـه، آبیـاري نويـن، کاشـت گیاهـان دارويـي، تولید محصـول سـالم وارگانیک، 

کاشـت کلـزا، کاشـت چغنـدر قند پايیـزه با حضـور 2163 نفر از بهـره برداران

فعاليت شاخص اداره فني زیربنایي 
- مخاطب يابی آموزش و هدايت در راهنمای کشاورزان جهت تشکیل پرونده 

سامانه های نوين آبیاری به تعداد 144 پرونده معادل 1755 هکتار 
 1085 در سطح  نوين  سامانه های  طراحی  و  مطالعه  در  نظارت  و  همکاری   -

هکتار
- اجرای سامانه های نوين آبیاری در سطح 706 هکتار شامل 651 هکتار نواری 
17 هکتار قطره ای و 38 هکتار بارانی از محل اعتبارات بند دال تبصره 4 بودجه 

95 و بند الف تبصره 4 بودجه 96 
اعتبارات صندوق  قالب  در  آب خاک  متقاضیان طرح های  ارسال  و  نام  -ثبت 
1503میلیون  و  استخر  ريال  میلیون   7500 معادل  محروم  مناطق  ملی  توسعه 

ريال انتقال آب و تجهیز چاه
- نظارت بر احداث شش باب استخر معادل 2 هزار و 650 میلیون ريال 

-تعمیر، مرمت و احیا چهار رشته قنات علی آباد جنگل، قلعه قرمز، صالح آباد و 
ششده معادل2110 میلیون ريال از محل اعتبارات ملي فنی اعتباري 

- اجرای مناقضات جهت احداث 2000 جاده بین مزارع و مرمت پل با اعتبارات 
390 میلیون ريال از محل ماده 12

-مناقصه احداث کانال آبیاری چشمه تنگ مجد، تخصیص اعتبار 727 میلیون 
ريال از محل اعتباری توازن

- احداث کانال جالل آباد جنگل 750 میلیون ريال از محل اعتباری توازن
سند چشم انداز و پتانسیل هاي شهرستان فسا

* توسعه کشت نشاء مکانیزه از طريق ايجاد گلخانه های تولید نشاء مکانیزه
* ايجاد مجتمع هاي گلخانه ای سبزی و صیفی و پرورش قارچ

باغی  محصوالت  بندی  بسته  و  تبديلی  صنايع  ايجاد  جهت  گذاری  سرمايه   *
خصوصا مرکبات، خرما و انار

* ايجاد صنايع بسته بندی سبزيجات خشک و حبوبات
* تولید عوامل بیولوژيک و زيستی جهت مبارزه با آفات و بیماری ها 

طريق  از  بذری  مختلف  طبقات  در  زراعی  محصوالت  بذور  تولید  و  تهیه   *
همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

* تولید مرغ سبز
* تولید علوفه دام و محصوالت ارگانیک به روش هیدرو پونیک

* ترويج و توسعه کشت در اراضی و آب شور از طريق کشت با بذر کارهای کف 
خط کار با محوريت کشاورزی حفاظتی

* ترويج و توسعه کشت محصوالت پائیزه با رويکرد استفاده از نزوالت جوی 
نظیر جو بدون پوشینه

احیاء  و  قند  کارخانه  راه اندازی  منظور  به  چغندرقند  پائیزه  کشت  توسعه   *
فرصت های شغلی

* احداث و راه اندازی کارگاه های تهیه و تولید کمپوست در راستای مديريت 
بقايای گیاهی )کاه وکلش مزارع گندم(

* راه اندازی مزارع پرورش شتر مرغ و ساير ماکیان
* احداث کارخانه آب میوه گیری و کنستانتره میوه

* احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی گوشت سفید و گوشت قرمز به منظور 
جلوگیری از زنده فروشی دام

* احداث سردخانه بزرگ 10-5 هزار تنی باالی صفر و زير صفر 
* ترويج کشت گیاهان دارويی و ايجاد واحدهاي بسته بندی و بازاريابی محصول

* پرورش ماهیان گرم آبی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
* طرح تولید کبک و بلدرچین به روش صنعتی

* تولید بستر کمپوست قارچ خوراکی
* انجام طرح تحقیقی - پژوهشی در مورد ارقام گیاهان مقاوم به خشکی
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

ابالغ آخرین دستورالعمل نظام جامع گلخانه
به مشاوران و طراحان واحدتولیدی

گلخانه و قارچ خوراکی
در راسـتای سیاسـت های اباغـی مبنـی بـر توسـعه کشـت های گلخانـه ای 
کارگاه توجیهـی آموزشـی بـا حضـور مشـاوران، طراحـان واحدهـای گلخانه در 

سـالن مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
ایـن کارگاه بـا محوریـت آخریـن ابـاغ دسـتورالعمل نظـام جامـع گلخانـه کار 

خـود را شـروع کرد.
معـاون برنامـه ریزی و اشـتغال سـازمان با اعام ایـن خبر که آخریـن ویرایش 
نظـام صـدور پروانه هـای واحدهـای گلخانـه ای و قـارچ خوراکـی در تیرمـاه 
سـال جـاری جهـت اجـرا اباغ شـده اسـت تصریح کـرد: تغییـرات منـدرج در 
ایـن دسـتورالعمل در راسـتای بهبود فضای کسـب و کار واحدهـای گلخانه ای 

و تسـهیل صـدور مجوزها تدوین شـده اسـت.
محسـن علیـزاده با تاکیـد بر اهمیت و اجرای شـیوه نامه جدید اعـام کرد:کلیه 
مشـاوران، ناظریـن موظـف هسـتند بـه منظـور ارایـه خدمـات فنی، مهندسـی 
مطلـوب و موثـر تغییـرات انجـام شـده در شـیوه نامه را بـه دفـت مطالعـه و در 

دسـتور کار خـود قـرار دهند.
حسـین رئیسـی بـا اشـاره بـه حـذف اسـتعامات در صـدور مجوزهـای گلخانه 
اذعـان داشـت: ایـن اقـدام مهـم از طرفی سـبب سـرعت بخشـیدن و تسـهیل 
فرایندهـا، کاهـش بروکراسـی ادرای و از طرف دیگر باعث باال رفتن مسـئولیت 
کارشناسـان بازدیـد گردیـده اسـت، کـه در ایـن راسـتا بروزرسـانی اطاعات و 
آگاهـی از آخریـن تغییـرات شـیوه نامه و اجرایـی کردن آن در چارچـوب قوانین 

و مقـررات از الزامات اساسـی کار اسـت.
رییـس سـازمان نظـام مهندسـی ترغیـب بهـره بـرداران و کشـاورزان در جهت 
تغییـر نگـرش به سـمت کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده را از وظایف مهم 

مشـاوران گلخانه در سـطح اسـتان دانست.

درج QR کد بر روي کارت هاي عضویت حقیقي
در راسـتای تسـهیل و تسـریع انجـام امـور و خدمـت رسـانی بهتر بـه اعضاء و 
مخاطبیـن، از تاریـخ 25 تیرماه سـال جاری بـه منظور راسـتی آزمایی و صحت 
اصالـت کارت هـای عضویـت حقیقـی سـازمان، QR کـد اختصاصـی هر عضو 
بـر روی کارت عضویـت چـاپ و هم چنین در صفحه مشـخصات عضویت درج 
و قابـل اسـتفاده می باشـد کـه بـا اسـکن این کـد، صفحـه اطاعـات عضو در 

محیـط وب نمایش داده می شـود.

در همین راسـتا، به محض 
تائیـد عضویـت متقاضی در 
پرینـت  امـکان  اسـتان، 
طریـق  از  عضویـت  کارت 
فراهـم  متقاضـی  کارتابـل 
شـده که تـا رسـیدن کارت 
عضویـت به آدرس پسـتی 

ثبت شـده در سـامانه توسـط متقاضی نقـش کارت عضویت را ایفـا خواهد کرد.

دفتر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شهرستان 
داراب گشایش یافت

حسـین رئیسـی در مراسـم افتتاحیـه مرکز خدمـات غیردولتی شهرسـتان داراب 
گفـت: ایـن شهرسـتان بـا دارا بـودن 600 نفـر دانـش آموختـه و قطـب فعـال 
کشـاورزی در اسـتان می توانـد تحـول عظیمـی در بخش کشـاورزی ایفـا کند.

وی اسـتفاه از ظرفیت کارشناسـان در مهندسـی کردن فرایند تولید را از عوامل 
افزایش بهره وری دانسـت.

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان با اشـاره به 
رویکـرد دولـت در توسـعه کشـت گلخانـه یادآور شـد: این سـازمان با اسـتفاده 
از ظرفیت هـا و پتانسـیل خـود توانسـته اسـت گام مهمـی در توسـعه کشـت 
در محیط هـای کنتـرل شـده بـردارد از جملـه: حـذف اسـتعامات، کاهـش 
هزینـه ای طـرح نویسـی، دریافـت پروانـه تاسـیس بـه مـدت 10 روز کاری و 

کاهـش حریـم واحدهـای دامی.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشت:سـازمان نظـام مهندسـی بـا ارائه بسـته های 
تولیـد  و  ای  گلخانـه  واحدهـای  بـه  یارانـه  تخصیـص  قالـب  در  پیشـنهادی 
محصـول گواهـی شـده در سـطح کشـور ماننـد: آبیاری تحت فشـار و اسـتفاده 
از ظرفیـت کارشناسـان و متخصصیـن کـه عـاوه بـر ایجـاد فرصـت شـغلی 
سـبب افزایـش تولیـد، راندمان و حفـظ منابع می شـود را از دیگـر فعالیت های 

سـازمان در ترویـج و کشـت گلخانـه عنـوان کـرد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب در ایـن مراسـم گفت: در سـال جدید 
بـا شـعار رونـق تولیـد می طلبـد فعالیت هـا در بخـش کشـاورزی پررنـگ تـر 
و بـه صـورت مطلـوب انجـام پذیـرد، لـذا جهـت جلوگیـری از تاثیـر نامطلـوب 
تحریم هـا نیازمنـد همـکاری و تعامـل بخش هـای مختلـف از جملـه سـازمان 

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی هسـتیم.
احمدرضـا صالحـی افتتـاح دفتـر خدمات کشـاورزی غیـر دولتی در شهرسـتان 
را مثبـت عنـوان کـرد و اذعـان داشـت: این سـازمان همچـون اهرمـی در کنار 
بخـش دولتـی ایفـا نقـش می کند، بهـره مندی از ایـن ظرفیت می تواند سـبب 

رسـیدن به اهـداف عالیه شـود.
وی سـرعت بخشـیدن بـه فرایندها، تکریـم ارباب رجوع، جذب سـرمایه گذاران 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس64
شماره52 - مــــــــــردادماه 1398

و بهـره بـرداران در سـطح شهرسـتان، اشـتغال زایـی و بـاال رفتن سـطح تولید 
و راندمـان را در شهرسـتان از مزایـا حضور دفتـر خدمات غیردولتی کشـاورزی 

در شهرسـتان دانست.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی، 
معـاون عمرانـی فرمانـدار، مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان، معاونـت امـور 
دام سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان، رییس سـازمان نظام مهندسـی اسـتان، 
نماینـده ولـی فقیـه جهـاد اسـتان و کارشناسـان و بهـره بـرداران شهرسـتان 
برگـزار شـد بـه صـورت نمادیـن از تابلو مرکـز خدمات غیـر دولتی کشـاورزی 
شهرسـتان رونمایی و پروانه تاسـیس توسـط آقـای رضا انصـاری نماینده مردم 
شهرسـتان داراب در مجلـس شـورای اسـامی به آقـای محمـد جـواد بیدادی 

داده شـد. تحویل 

قوانین و ضوابط ساخت و ساز اصلی ترین مانع 
تولید محصوالت کشاورزی

رییـس سـازمان مرکـزی بـا اشـاره به ضـرورت شناسـایی و رفـع موانـع تولید 
در بخـش کشـاورزی گفـت: قوانین و ضوابط سـاخت و سـاز اصلـی ترین مانع 

تولید کشـاورزی می باشـند. 

رمضـان نـژاد بـا ارسـال نامـه ای بـه وزیـر جهاد کشـاورزی با اشـاره بـه مفاد 
وروح مـاده 2۷ قانـون برنامـه ششـم توسـعه کشـور کـه برتسـریع بـه صـدور 
مجوز هـا و پروانـه سـاخت بنگاه های اقتصادی در روسـتاها تاکیـد دارد، اعام 
نمـوده اسـت متاسـفانه مـوازی کاری و انجـام تشـریفات غیـر ضـرور در خارج 
از جهـاد کشـاورزی و توسـط فرمانداری هـا و شـهرداری ها صـدور مجوزهـا و 

تولیـد را بـا کنـدی و توقـف مواجـه نموده اسـت.
در ایـن نامـه اعـام شـده اسـت تسـریع ضوابـط و مقـررات مربوط بـه پروانه 
سـاخت و احـداث سـاختمان های مسـکونی، تجـاری و اداری در پایتخـت و 
کان شـهرها بـه پروانـه سـاخت و احـداث جایـگاه دام، آبزیـان، حشـرات و 
؛ بیشـترین مانـع و هزینـه را برکشـاورزی  نباتـات در روسـتاها های کشـور 

می کنـد. تحمیـل 
در بخشـی از نامـه آمـده اسـت؛ سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی بـه عنـوان یـک سـازمان تخصصـی و حرفـه ای بـر ایـن بـاور اسـت 
صـدور مجوزهـای سـاخت و سـاز در بخـش کشـاورزی کـه دارای ویژگی ها و 
شـاخص های فنـی مختـص به خـود اسـت و مطابق قانـون برنامه ششـم باید 
بـا مدیریـت یکپارچه،ِ  دسـتگاه متولی بخش کشـاورزی کشـور صـورت پذیرد 
و در ایـن ارتبـاط پیشـنهاد دارد کمیتـه ایـی بـرای این موضوع تشـکیل شـود.

کارگاه آموزشی و بازآموزی مسئولین دفاتر 
خدمات شهرستانی برگزار شد

کارگاه آموزشـی و بازآمـوزی مسـئولین دفاتـر خدمـات شهرسـتانی بـا هـدف 
بهبـود و ارتقـاء سـطح کیفـی ارائـه خدمـات برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی، با اباغ شـیوه 

نامـه صدور مجوز مراکز خدمات کشـاورزی غیردولتی، سـازمان نظام مهندسـی 
اسـتان فـارس از سـال جـاری افتتـاح مراکـز خدمـات غیردولتی با هـدف تنوع 
بخشـی بـه ظرفیت هـا و ایجاد فرصت هـای جدید شـغلی را در دسـتورکار خود 

قـرار داده و تاکنـون موفـق به افتتاح 9 مرکز در سـطح اسـتان شـده اسـت.
ایـن مراکـز با دارا بودن کارشناسـان در حوزه هـای گلخانه، دامپروری، شـیات 
و گیاهپزشـکی توانسـته در ارائـه خدمـات فنـی- مهندسـی همراه با مشـاوره و 

نظـارت نقـش مهمی را ایفـا کند.
در همیـن راسـتا کارگاه فـوق بـا سـرفصل های ابـاغ شـیوه نامه هـای جدیـد، 
رفـع ایـرادات و خطاهـای احتمالـی در سـامانه پنچـره، نحـوه بررسـی اصالـت 
نامه هـا و مـوارد حقوقـی اسـناد ارائه شـده توسـط متقاضی در سـالن اجتماعات 
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با حضور کلیه مسـئولین شهرستانی 

برگزار شـد.

مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان رستم 
بازگشایی شد

هـم زمـان بـا مراسـم افتتاحیـه دفترخدمـات کشـاورزی غیردولتـی شهرسـتان 
سـتادی  مدیـران  کشـاورزی،  جهـاد  مدیـر  فرمانـدار،  بـا حضـور  کـه  رسـتم 
شهرسـتان و رییـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان و کارشناسـان 
و بهـره برداران، نشسـت تخصصـی در سـالن اجتماعات فرمانداری برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا هـدف ارتقـاء سـطح دانـش و اخـاق حرفه ای 
بهـره بـرداران و کشـاورزان توانسـته اسـت کمـک موثـری در حمایـت امنیـت 
غذایـی و بـاال بـردن سـطح کمـی و کیفی محصـوالت کشـاورزی را بـه همراه 

باشد. داشـته 

علـی گـودرزی بـا اشـاره بـه اهمیـت افزایـش سـطح دانـش و بهـره منـدی از 
تکنولـوژی روز دنیـا افـزود: همـه متولیـان امر خدمـت به مردم موظف هسـتند، 
بـا اسـتفاده از امکانـات و رونـد روبـه رشـد جامعـه بـه سـمت تکنولـوژی و فن 
آوری هـای نویـن در بروزرسـانی سـطح دانش کشـاورزان و بهره بـرداران، تمام 
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همـت و تـاش خـود را گسـترش دهند.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی در راسـتای واگـذاری امور تصدیگری از سـال 
94 بـه سـازمان نظـام مهندسـی اشـاره کـرد و گفـت: سـازمان به عنـوان یک 
تشـکل تخصصـی و غیردولتـی، بـا تسـهیل و تسـریع در فرایندهـا توانسـته بـا 

موفقیـت و سـربلندی ایـن مسـیر را پشـت سـر بگذارد.
حسـین رییسـی افتتـاح دفتـر خدمـات غیردولتـی را بـا حضـور کارشناسـان و 
مشـاوران سـازمان در شهرسـتان را یکـی از عوامـل مثبـت در ترویج و توسـعه 
کشـت گلخانه در اسـتان دانسـت و اذعان داشـت: هیچ مانعی برای بازگشـایی 
ایـن گونـه دفاتـر با گرایش هـای مختلـف وجود نـدارد، و بدیهی اسـت که این 

دفاتـر تنهـا در زمینـه تشـریفات اداری می تواننـد فعالیـت نمایند.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن اشـاره به ایجـاد بسـتر مناسـب و فرصت شـغلی در 
بدنـه سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و نقـش سـازمان های دولتـی بـه 
عنـوان متولـی و ناظـر را یـادآور شـد و گفـت: رویکـرد اساسـی دفاتـر خدماتی 
غیردولتـی، هماننـد پـل ارتباطی بین دولت و بهره برداران اسـت تا با شناسـایی 
ظرفیت هـا پتانسـیل ها ی موجـود بتـوان نفوذ علم بـه مزرعه را گسـترش داد.

فرمانـدار شهرسـتان رسـتم بـا بیان ایـن مطلب که سـازمان نظام مهندسـی به 
عنـوان بزرگتریـن تشـکل غیردولتـی و تخصصی متشـکل از دانـش آموختگان 
در گرایش هـای مختلـف مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی گفـت: یکی از 
وظایـف دولـت در امـر کوچک سـازی بدنه دولـت، حمایت از بخـش خصوصی 
و تعاونـی اسـت کـه بتـوان خدمـات مطلـوب و موثرتـری را بـه جامعـه هـدف 

ارائـه دهد.
بازنگـری محصـوالت  و  فرمانـدار شهرسـتان رسـتم اطـاع رسـانی شـفاف 
کشـاورزی در سـبد غذایـی افـراد جامعـه را از وظایـف اصلـی بخـش دولتـی و 
غیردولتـی دانسـت و تصریح کرد:سـازمان نظام مهندسـی با دارا بـودن ظرفیت 
باالیـی خود در سـطح اسـتان می توانـد نقش مهمـی در راسـتای خدمات دهی 

بـه جامعه هـدف ایفـا کند.
حسـینی بـه تـاش دولـت و وزارت جهاد کشـاورزی بـرای کاهش بروکراسـی 
پیچیـده اداری اشـاره کـرد و در پایـان گفت: همـه نهادهـای ذی مدخل مرتبط 
بـا ایـن قضیـه باید با تسـهیل گـری در امـور ایجـاد گلخانـه ای همکاری های 
الزم را داشـته باشـیم و بـا دسـتگاه هایی کـه در ایـن ارتبـاط مرتکـب قصور و 

کوتاهـی گردنـد برخورد خواهد شـد.
در پایـان ایـن مراسـم بـه صـورت نمادیـن از تابلـو مرکـز خدمـات غیردولتـی 
کشـاورزی شهرسـتان رسـتم رونمایـی شـد و پروانـه تاسـیس توسـط فرماندار 

شهرسـتان بـه آقـای فـرزاد نظـری اهدا شـد.

هفتمین دفتر مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 
در شهرستان جهرم بازگشایی شد

هفتمیـن دفتـر مراکـز خدمـات کشـاورزی غیـر دولتـی در شهرسـتان جهرم با 
حضـور رضایـی نماینـده مردم شهرسـتان جهرم در مجلس شـورای اسـامی و 
رئیـس کمیسـیون عمـران، شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان، رئیسـی 
رییس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان و کارشناسـان 

و بهره بـرداران برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی نماینـده مـردم در مجلس 
شـورای اسـامی اذعان داشـت: با توجه بـه تغییر شـرایط اقلیمـی و محدودیت 
منابـع آبـی، اقتصـاد کشـاورزی به سـمت الگوهای دانـش بنیان و هوشـمندانه 
حرکـت می کنـد، در شهرسـتان جهرم با دارا بـودن قطب علمی قوی و داشـتن 
دانشـگاه دولتـی و آزاد انتظـار بهـره منـدی از فناوری هـای نویـن در بخـش 

کشـاورزی به صـورت علمـی و کاربـردی را داریم.
محمـد رضایـی کوچـی حـوزه کشـاورزی را یکـی از منابـع درآمـدزا و ضروری 

در جامعـه دانسـت و گفت:بـرای رسـیدن بـه این مهم بایسـتی بسـتر مناسـب 
جهـت هدایـت مجموعـه تدابیر در جهت هـم افزایـی اسـتعدادها، توانمندی ها 
و قابلیت هـای تحصیـل کـردگان در ایـن بخـش فراهـم گـردد، هـم چنیـن با 
تسـهیل و تسـریع در فرایندهـا می تـوان بـه جـذب سـرمایه گـذار و افزایـش 

تولیـد بهـره وری در ایـن بخـش کمـک کرد.
رییـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان افتتـاح دفاتر 
خدمـات کشـاورزی غیردولتـی در شهرسـتان ها را به عنـوان کانون های انتقال 
دانـش و تکنولـوژی، بهبـود فضـای کسـب و کار و ترویـج و تقویـت فرهنـگ 

مشـاوره دانست.
حسـین رئیسـی توسـعه و ترویـج کشـت گلخانـه را در سـال رونـق تولیـد بـه 
عنـوان یکـی از رسـالت ها دانسـت و اظهـار داشـت: در سـال جـاری مکلـف 
بـه اجـرای 650 هکتـار توسـعه گلخانه در سـطح اسـتان فارس هسـتیم که در 
ایـن راسـتا هماهنگـی و انسـجام کلیـه دسـتگاه های مربوطـه، تسـهیل فرایند 
اجرایی، ارائه تسـهیات بانکی با شـرایط مناسـب و به دور از بروکراسـی ادارای 
و کاهـش فراینـد صـدور مجوزهـا در چارچـوب قوانیـن و مقـررات می تواند ما 

را در رسـیدن بـه ایـن هـدف یاری رسـاند.
وی در جهـت توسـعه کشـت گلخانـه خواسـتار جلوگیـری از اعمـال ضریـب 
کاهشـی جهت برداشـت از چاه های آب گلخانه داران توسـط سـازمان آب شد.
در ادامـه این مراسـم پـس از رونمایی نمادیـن از تابلو مرکز خدمات کشـاورزی 
غیردولتـی شـرکت تعاونـی پوینـدگان نواندیـش خیـز سـبز، گواهـی تاسـیس 
توسـط نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی و رئیس کمسـیون عمران 
و رییـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان به سـرکار 

خانـم فاطمـه حمیدی فـرد تحویل داده شـد.

ورود تکنولوژی به مزرعه توسط دانش آموختگان
رضـا انصـاری نماینده مردم در مجلس شـورای اسـامی در مراسـم افتتاح دفتر 
خدمـات کشـاورزی غیردولتـی شهرسـتان داراب گفـت: در وضعیـت کنونـی با 
باالرفتـن نـرخ تـورم و تحریـم در کشـورمان از طرفـی شـاهد محدودیت هـا و 
فشـاراقتصادی هسـتیم و از طـرف دیگـر امیدواریـم با تبدیل تهدیـد به فرصت 

بتوانیـم اصـاح سـاختار مالکیـت بنگاه هـا را به وجـود آوریم.
وی خواسـتار دانـش بنیـان کـردن و ورود تکنولـوژی بـه مزرعه توسـط نیروی 
انسـانی متخصـص و ماهر سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
شـد و گفت:ایـن سـازمان بـا ظرفیت هـای قانونی و پتانسـیل موجـود می تواند 
بـا الگوبـرداری از کشـورهای توسـعه یافته در زمینـه کشـاورزی و ارائه خدمات 
فنـی مهندسـی، مشـاوره و نظـارت کمک شـایانی بـه خودکفایی و رسـیدن به 

نقطـه آیده ال را داشـته باشـد.
رضـا انصـاری بـا تاکید بر ایـن که سـازمان غیردولتـی بازوهـای توانمند دولت 
محسـوب می شـوند گفت:ایـن سـازمان ها بـا بهـره از امکانـات و ظرفیت های 
موجـود بایـد طـرح و الیحـه را جهت ارائـه به مجلس در دسـتور کار خـود قرار 

دهند.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس خبر داد:
ساختار نظام صنفی منطبق با نیاز واقعی کشاورزان 

اصالح می شود
مدیرسـازمان تعـاون روسـتایی فـارس گفت: نظـام صنفی مدافـع واقعی حقوق 

کشـاورز اسـت و سـاختار آن با نیازهای واقعی کشـاورزان منطبق می شـود.

الـه  تعـاون روسـتایی فـارس، هدایـت  بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان 
رحیمـی در جلسـه تبییـن و تشـریح تغییر سـاختار نظـام صنفی با حضـور ادیب 
معـاون دفتـر صنـوف و تشـکل های مـردم نهـاد سـازمان مرکـزی، موسـوی 
معـاون توسـعه تشـکل ها اسـتان کـه بـرای دبیـران نظـام صنفـی، روسـای 
ادارات تعـاون روسـتایی شهرسـتان ها و کارشناسـان صنـوف و تشـکل های 
اسـتان فارس تشـکیل شـد خاطر نشـان کرد: پروسـه تغییر اصاحیه و استقرار 
سـاختار جدیـد ایـن تشـکل مـردم نهـاد با کمـک دبیران نظـام صنفـی امکان 

پذیـر می گـردد.
رحیمی گفـت: اصنـاف و تشـکل های صنفـی مرتبـط بـا آن در ابعـاد گوناگون 
رشـد و توسـعه کشـور نقـش و اهمیـت زیـادی دارد و بـر همین اسـاس هیات 
دولـت بـه اسـتناد اصـل یکصـد و سـی و هشـتم قانـون اساسـی جمهـوری 
اسـامی ایران در تاریـخ 25 آبـان 9۷ بـا اصـاح ایـن تشـکل موافقـت کـرد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: در سـاختار جدیـد تشـکیل اتحادیه هـای تخصصـی 

زراعـت، باغـداری، دامپـروی، طیـور و ماکیـان در دسـتور کار قـرار دارد.

برگزاری کارگاه پرمحتوا و کاربردی 
کسب و کار اینترنتی

اینترنـت دنیـای جدیدی اسـت که فرصت های نوینـی را در اختیـار کارآفرینان 
قرار داده اسـت

 مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فارس گفـت: هوشـمندانه ظرفیت هـای این 
فضـای بـی انتهـا و جدیـد را ارزیابـی می کنیم.

الـه  فـارس: هدایـت  تعـاون روسـتایی  روابـط عمومی سـازمان  بـه گـزارش 
رحیمی بـا بیـان ایـن کـه برخـورد سـنتی بـا ایـن بـازار مـدرن، نتیجـه ای 
نامتعـارف در پـی خواهـد آورد افزود: درواقـع قدرت اینترنت برای دسـته بندی، 

جمـع آوری اطاعات و عرضه یکباره آن سـبب شـد کسـب و کارهـای اینترنتی 
هـر روز خـاص تر از گذشـته شـوند.

بـه گفتـه وی: در سـال های اخیـر نبـز هـم زمـان بـا پیشـرفت های فزاینـده 
تکنولوژی هـای اطاعاتـی و ارتباطاتـی، بسـیاری از تعامـات در دنیـای واقعی 
بـه دنیـای مجـازی انتقال یافته اسـت و به نظر می رسـد کسـب و کار در دنیای 

مجـازی یک باید اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: کسـب و کار اینترنتـی می توانـد بـه عنـوان یـک بازوی 
جدیـد بازاریابـی، در کنـار بازاریابـی .سـنتی قـرار بگیـرد و در راسـتای رسـالت 
بخـش  کننـده  تولیـد  جامعـه  بـه  روسـتایی  تعـاون  شـبکه  رسـانی  خدمـات 

کشـاورزی یـاری رسـان باشـد.

توزیع بیش از 35 هزار تن توزیع 
نهاده های طیور

مدیرعامـل اتحادیـه مرغـداران فـارس گفـت: 
مرغداری هـای فـارس نهاده هـای مـورد نیـاز 
مکمل هـای  و  سـویا  ذرت،  شـامل  را  خـودر 
لیزیـن و متیونیـن از طریـق اتحادیـه مرغداران 

فـارس تامیـن کردنـد.
تعـاون  عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
روسـتایی فارس، سـینا عباسـی با بیـان این که 

اتحادیـه مرغـداران فارس بـه عنوان یکی از زیـر مجموعه های سـازمان تعاون 
روسـتایی مسـئولیت تامیـن و ذخیـره سـازی اقـام پروتئینـی و عرضـه آن بـه 
مرغـداران تحـت پوشـش را دارد افزود: این اتحادیه در راسـتای خدمات رسـانی 
و رفـع مشـکات اعضـاء تحـت پوشـش بـه طور منظـم نهاده هـای مـورد نیاز 

اعضـاء را تامیـن کرده اسـت .
وی گفـت: در ایـن راسـتا در سـه ماهـه ی نخسـت سـال جـاری میـزان ۳2 
هـزار تـن سـویا، ۳۳00 تـن ذرت، 11 تـن مکمـل لیزیـن و 4 تـن متیونین بین 

مرغـداران فـارس توزیع شـده اسـت .
عباسـی خاطرنشـان کـرد: در راسـتای حمایـت از1000 واحـد مرغـداری تحـت 
پوشـش در خصـوص جلوگیـری از ضـرر و زیان و نوسـانات بازار بـا برنامه ریزی 
و مشـاوره انجام شـده در ســه ماهه اول سـال جاری، تعداد 18میلیون و چهارصد 
هـزار قطعـه جوجه ریزی شـده اسـت وبـا اسـتفاده از سـامانه مدیریـت اطاعات 

صنعـت طیـور )سـماصط( تولیـد در این صنعت مدیریت شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه هـر واحد مرغـداری در سـال 4 مرحله بـا فاصلـه 90 روزه 
اجـازه جوجـه ریزی دارد افـزود: میزان توزیع نهاده ها در سـه ماهه اول سـال 9۷ 
مقـدار 5 هـزار تـن بوده اسـت که در سـال جـاری 6 برابر افزایش داشـته اسـت.

کیفیت شیر 5 هزار و 701 نمونه ارسالی کنترل شد
مدیرعامـل اتحادیـه دامـداران فارس گفـت: اتحادیـه دامداران فارس با داشـتن 
آزمایشـگاهی مجهـز بـه آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا در سـه ماهـه اول سـال 
جـاری کیفیـت شـیر 5 هـزار و ۷01 نمونـه تولیـدی واحدهـای تحـت پوشـش 
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خـود را کنتـرل کرد
عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
تعـاون روسـتایی فـارس، ابراهیم کاهی 
بـا بیان ایـن که این آزمایشـگاه مجهز به 
آخریـن تکنولـوژي روز دنیـا در خصوص 
شـمارش سـلول هاي سـوماتیک، چربي، 
وجـود  افـزود:  مي باشـد  غیـره  و  اوره 
آزمایشـگاه آنالیزشـیر این امـکان رابراي 

دامـدار فراهـم مـي کندکـه در کوتـاه تریـن فرصـت ممکـن وضعیـت گلـه را 
ازلحـاظ سـامت حیـوان و بیماري ورم پسـتان بررسـی نماید و با تشـخیص به 
موقـع بیمـاری و درمـان بـه موقع دام هـاي آلـوده از ضرروزیـان احتمالی پیش 

گیـری و همچنیـن خـوراک و نحـوه تغذیـه حیـوان را نیـز کنتـرل نماید.
وی خاطـر نشـان کـرد: از آنجایـي که بخش مهمـی از پروتئین، چربـی، الکتوز 
و سـایر مـواد مغـذی مـورد نیـاز انسـان از طریـق شـیر و مـواد لبنـی تامیـن 
می گـردد لـذا در صنایـع لبنی بیشـترین توجـه به مـواد ژنتیکی )اسـپرم، جنین 

و ...( سـبب افزایـش ارزش اصاحـی ایـن مـواد مغذی می شـود.
مدیرعامـل اتحادیـه دامـداران خاطـر نشـان کـرد: آزمایشـگاه شـیر اتحادیـه 
دامـداران فـارس در سـتاد بهبـود شـیر اسـتان بـه عنـوان آزمایشـگاه مرجـع 
شـناخته شـده اسـت و ایـن آزمایشـگاه در حال حاضـر با جدیت تمـام در جهت 
آنالیـز شـیرهاي ارسـالي حاصل از رکوردگیـري واحدهاي تحت پوشـش ثبت و 

مشـخصات اسـتان فعالیـت مـي نماید.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

استفاده از تکنولوژی برتر جهانی در برداشت 
اتوماتیک آنتی ژن

راه انـدازی دسـتگاه برداشـت آنتـی ژن یکی از مهم ترین دسـتاورد موسسـه 
رازی شـعبه شیراز 

رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز با اشـاره 
بـه راه انـدازی دسـتگاه برداشـت اتوماتیـک آنتـی ژن در این شـعبه گفت: این 
دسـتگاه منطبـق بـا فـن آوری روز، حجـم برداشـت آنتـی ژن را از هرتخم مرغ 

به میـزان قابـل توجهـی افزایـش می دهد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، علی شـیرازی نـژاد با 
اشـاره به راه اندازی دسـتگاه برداشـت آنتی ژن در موسسـه رازی شـعبه شـیراز 
اظهار کرد: از مهم ترین دسـتاوردهای موسسـه رازی شـعبه شـیراز، راه اندازی 
دسـتگاه برداشـت اتوماتیـک آنتـی ژن توسـط کارشناسـان شـعبه با مشـاوره و 
همـکاری نزدیـک همـکاران بخش R&D موسسـه رازی مرکـز و معاونت تولید 

شـعبه شـیراز است.
وی اظهـار داشـت: درحـال حاضـر با اسـتفاده از این دسـتگاه کـه منطبق با فن 
آوری روز اسـت، عاوه بر سـرعت باالی برداشـت آنتی ژن، شـرایط اتاق های 

تمیـز کامـًا حفظ شـده و راندمـان عملیات افزایش یافته اسـت. 
رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه بـا بـه کارگیـری این 
دسـتگاه هـم زمان حجم برداشـت آنتـی ژن از هـر تخم مرغ به مقدار متوسـط 
2 تا ۳ سـی سـی نسـبت بـه برداشـت دسـتی افزایش یافتـه، خاطرنشـان کرد: 
بـا ایـن دسـتگاه از ورود ناخالصی که در برداشـت دسـتی بدلیل خطای انسـانی 

رخ مـی داد جلوگیـری می کند
وی در ادامـه افـزود: آنتـی ژن حاصلـه از غلظـت ویـروس بیشـتری در هـر 

سـی سـی برخوردار اسـت و خلـوص و کیفیت آنتی ژن برداشـت شـده توسـط 
دسـتگاه برداشـت بـه مراتـب باالتر از برداشـت دسـتی بـوده و موجـب ارتقای 

کیفیـت واکسـن های تولیـدی می شـود.

بازدید اعضای هیأت علمی جدید الورود موسسه 
رازی از شعبه شیراز

بازدیـد اعضـای هیـأت علمی جدیـد الـورود موسسـه رازی در راسـتای دوره 
توانمندسـازی ایـن اعضـا از بخش هـای مختلـف شـعبه شـیراز بازدیـد کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه رازی شـیراز، جمعـی از اعضـای هیـات 
علمی موسسـه رازی مرکـز بـه صـورت دو گروه از شـعبه شـیراز دیـدن کردند. 
در ابتـدای ایـن نشسـت کـه در سـالن جلسـات ایـن شـعبه صـورت گرفـت، 
علـی شـیرازی نژاد ریئس شـعبه ضمـن خوشـامدگویی مقدمـه ای از تاریخچه 

موسسـه را مـورد تشـریح قـرار داد.
علـی شـیرازی نـژاد با بیـان اینکه این بازدیدها به منظور آشـنا سـاختن اعضای 
هیـأت علمی جدیـد الـورود بـا فعالیت هـا، امکانـات و زیرسـاخت های دیگـر 
موسسـات تحقیقاتـی و همـکاری مشـترک در قالـب طرح هـا و پروژه هـای 
تحقیقاتـی انجـام می شـود، اظهـار امیـدواری کـرد با توجـه به ظرفیـت باالیی 
کـه ایـن شـعبه در بخش هـای مختلف ایـن حـوزه دارد، زمینـه همکاری های 

مشـترک فراهم شـود.
یحیـی تهمتـن معاونـت پژوهشـی موسسـه رازی شـعبه شـیراز در ادامه ضمن 
تشـریح فعالیت هـای انجام شـده در این شـعبه توضیحـات مفصلی در خصوص 

نمودند. ارائـه  پژوهش 
در ادامـه اعضـاء هیـات علمی جدیـد بـه طـور کامـل از بخش هـای تولیـدی 
واکسـن های باکتریایـی، ویروسـی و پژوهشـی ایـن شـعبه بازدیـد کردنـد و از 
آخریـن دسـتاوردهای ایـن شـعبه و همچنیـن فعالیت هـای در حـال انجـام از 

نزدیک آشـنا شـدند. 

سیمای بخش معاونت تضمین کیفیت موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز

بـر اسـاس سیاسـت تمرکـز زدائـی موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی 
رازی حصارک کرج در سـال 1۳۷4 موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی 
رازی شـعبه جنوب کشـورـ شـیراز در زمینی به مسـاحت ۳/6 هکتار بنا گردید.
 از آنجـا کـه آزمایش هـای کنترل کیفـی در محل باعث صرفـه جویی در وقت 
و هزینـه می گـردد . در سـال 1۳80 بـا توجه به بخـش حیوانات آزمایشـگاهی 
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فرهاد زارع

قـوی و بـا عنایـت به مجهز بـودن آزمایشـگاه های میکروب شناسـی، ویروس 
شناسـی، ایمنـی شناسـی و داشـتن متخصصیـن کار آمـد، پـس از بررسـی و 
ارزیابـی امکانـات موجـود از طرف مسـئولین کنترل کیفی موسسـه مادر، مجوز 
تاسـیس آزمایشـگاه کنتـرل کیفی بـرای فرآورده هـای بیولوژیک صـادر گردید 

و کنتـرل فرآورده هـای تولیـدی بیولوژیـک به شـعبه واگـذار گردید.
در سـال 1۳92 اقداماتـي صـورت گرفـت تـا تشـکیات الزم بـراي اسـتقرار 
رسـمي معاونـت تضمیـن کیفیـت در شـعبه بوجـود آید و بر اسـاس خط مشـي 
کلـي تعریف شـده بـراي موسسـه رازي، معاونت تضمین کیفیت شـعبه شـیراز 
بـه عنـوان نماینـده مدیریـت بـراي برنامـه ریـزي و اجـراي سیسـتم مدیریت 

کیفیـت دارای وظایفـی بـه شـرح ذیل می باشـد:
• هدایـت، هماهنگـي و برنامـه ریـزي در خصـوص طراحـي و توسـعه خطوط 

تولیـد اعـم از تولیـدات جدیـد و یـا تغییـرات در تولیـدات موجود
و  سـاختمان ها  فیزیکـي  بهینه سـازي  خصـوص  در  هدایـت  و  نظـارت   •

پشـتیباني و  آموزشـي  تحقیقاتـي،  تولیـدي،  از  اعـم  تاسیسـات 
• هدایـت و نظـارت بـر امور طراحـي، برنامه ریـزي و اجراي مقـررات تضمین 

کیفیت در شـعبه
• هدایـت، نظـارت و اجـراي ممیـزي و بازرسـي بخش هـا در جهـت انطبـاق 

GMP تولیـد محصـوالت بـا مقـررات تضمیـن کیفیـت و
• کنترل کیفی فرآورده های تولیدی طبق دستورالعمل های مربوطه

• تائیـد و اظهـار نظـر بـر تهیـه کلیـه دسـتورالعمل ها و پروتکل هـاي تدویـن 
ه شد

• معتبر سازي فرآیندها و تجهیزات آزمایشگاه ها
• مشارکت در طرح هاي مطالعاتي و تحقیقاتي در زمینه فعالیت هاي شعبه

• هدایـت، هماهنگـي و نظـارت بـر امـور مربـوط بـه سـامت نیروي انسـاني 
شـعبه و تـاش در جهت رعایـت اسـتاندارد هاي بین المللي در زمینه سـامت 

ني نسا ا
• تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی

• ارائـه گـزارش از فعالیت هـاي انجام شـده معاونت به رئیس شـعبه و مقامات 
ذیصاح

تضمیـن کیفیـت محصـوالت فرآینـد پیچیـده اي اسـت کـه کنتـرل کیفیـت 
بخشـي از آن محسـوب مي شـود. کنتـرل کیفیـت در بخـش نهایـي و زمانـي 
کـه محصـول و یـا کاالیـي تولیـد شـده و بایـد بـه بـازار عرضـه شـود انجـام 

مي  گـردد.
میکروبیولـوژی  آزمایشـگاه  شـامل  شـیراز  شـعبه  کیفـی  کنتـرل  بخـش 
واکسـن های ویروسـی، آزمایشـگاه میکروبیولـوژی واکسـن های باکتریایـی، 
آزمایشـگاه فیزیکوشـیمی و سـرولوژی می باشـد که کنترل کیفی واکسـن های 
آنتروتوکسـمی، آگاالکسـی، نیوکاسـل، آنفلوانزا و دوگانه نیوکاسـل- آنفلوانزا در 

ایـن بخـش انجـام می گـردد.

برگزاری بیش از 10 هزار نفر ساعت
دوره های آموزشی و ترویجی دامپزشکی در فارس

بـه منظـور افزایش سـطح آگاهی شـهروندان، بهره بـرداران این حوزه، پرسـنل 
شـاغل در بخـش خصوصـی و دولتی، دوره های آموزشـی الگـوی صحیح خرید 
فرآورده هـای خـام دامی )گوشـت، مـرغ، ماهی، تخـم مـرغ و ...(، بیماری های 

زنبـور عسـل، تب مالـت، تب کریمـه کنگو و ... برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، امیـر محمود 
رسـتگار مسـئول آمـوزش اداره کل دامپزشـکی گفـت: بـا توجـه بـه نقش مهم 
و خطیـر دامپزشـکی در حفـظ بهداشـت و سـامت جامعـه، ایـن اداره کل تمام 
تـاش خـود را بـرای ارتقـاء و افزایـش سـطح آگاهـی بهـره بـرداران بـه کار 
می گیـرد و برگـزاری ایـن دوره هـای آموزشـی نیز در همین راسـتا مي باشـد .
 وی افـزود: دوره هـای آموزشـی، ترویجی بـا حضور 10هزار و 81۷ نفر سـاعت 
فراگیـر در چهـار ماهـه نخسـت سـال 98 ویـژه سـازمان ها، ارگان هـا، ادارات 
و بهـره بـرداران حـوزه دامپزشـکی توسـط ایـن اداره کل و ادارات دامپزشـکی 

شهرسـتان ها تاکنـون اجرا شـده اسـت.
مسـئول آمـوزش اداره کل دامپزشـکی اسـتان در خاتمـه خاطـر نشـان کرد: در 
سـال 1۳9۷ نیـز دوره های آموزشـی، ترویجـی با حضور بیـش از 6 هزار و ۷58 

نفـر سـاعت فراگیر برگزار شـده اسـت.

معدوم سازی 28راس الشه گوسفند به علت 
مسمومیت

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، مجیـد نیکبخت 
سرپرسـت اداره دامپزشـکی شهرسـتان مرودشـت با اعام این خبر گفت: تعداد 
28 رأس گوسـفند از یک گله در حوالی روسـتای فیروزی شهرسـتان مرودشـت 
بـر اثـر خـوردن آب آلـوده به کـود اوره متعلـق به زمین هـای کشـاورزی، دچار 

مسـمومیت شـده و دامـدار به ذبح اجبـاری آن ها اقـدام کرد. 
نیکبخـت اظهـار کـرد: پـس از انجـام معاینـات و بازرسـی ها از امعاء و احشـای 
الشـه ها و تشـخیص غیرقابـل مصـرف بـودن آن هـا، بـا اخـذ دسـتور قضایـی 
و همـکاری نیـروی انتظامـی، الشـه های مذکـور، بـه روش بهداشـتی معـدوم 

سـازی و دفن شـد.
وی در خاتمـه از دامـداران درخواسـت کـرد: در صـورت بروز ایـن  قبیل حوادث، 
مراتـب را هـر چـه سـریع تـر بـه اداره دامپزشـکی شهرسـتان خـود و یـا تلفـن 

پیامگیـر 1512 اطـاع دهند. 
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

برگزاری کارگاه آموزشی
بوم گردی و گردشگری عشایری

کارگاه آموزشـی بوم گردی عشـایری تحـت عنوان توان افزایـی مدیران اقامت 
گاه هـای بـوم گـردی و گردشـگری عشـایری اسـتان فـارس بـا هـدف ارتقـاء 
دانـش و مهـارت فعالیـن و مدیـران اقامت گاه هـای بـوم گـردی و گردشـگری 
عشـایری در مـرداد مـاه سـال جـاری در سـالن جلسـات اداره کل امور عشـایر 

فـارس برگزار شـد.

ایـن کارگاه یـک روزه بـا حضور 40 نفـر از مدیران اقامت گاه هـای بوم گردی و 
گردشـگری عشـایری اسـتان به همت واحد توسـعه گردشگری عشـایری اداره 
کل امـور عشـایر فـارس و با همـکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 

و گردشـگری این اسـتان برگزار گردید.
مسـعود یوسـفی مسئول واحد توسـعه گردشگری عشـایری اداره کل امور عشایر 
فـارس گفـت: تنوع بخشـی به اشـتغال جامعه عشـایر یکـی از راهبردهای اصلی 

سـازمان امور عشـایر کشـور و به تبع آن اداره کل امور عشـایر فارس اسـت. 
وی افـزود: جامعـه عشـایری دارای ظرفیت های فـوق العـاده ای از جمله محیط 
زندگـی، آداب و رسـوم خـاص خـود، غذاهـا و فرهنـگ نـاب و غنـی اسـت که 
چنانچـه بـا آمـوزش صحیـح و شـناخت نیاز گردشـگران همـراه شـود می تواند 
اقتصـادی  درآمـد  افزایـش  زندگـی، موجـب  ایـن سـبک  ترویـج  بـر  عـاوه 
خانوارهـای عشـایری در کنـار شـغل دامـداری شـود و برگـزاری ایـن دوره 

آموزشـی نیـز در همیـن راسـتا بوده اسـت.
 یوسـفی ابـراز امیـدواری کـرد بتوانیم با اسـتمرار این گونـه آموزش ها در جهت 
ارتقـاء دانـش و مهـارت مدیـران اقامت گاه هـای بـوم گـردی و افزایش صنعت 

بـوم گـردی و گردشـگری عشـایری که تا کنـون مغفول مانده بکوشـیم.
خانـم امیـری نیـز بـه عنوان مـدرس دوره، ایـن کارگاه را در نوع خـود کم نظیر 
و مطلـوب خوانـد و خواسـتار تـداوم ایـن کارگاه هـا به صـورت تئـوری و عملی 

 . شد

پرداخت 6 میلیارد ریال زکات 
از سوی عشایر فارس

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در آئیـن شـکر گـزاری برداشـت گنـدم و روز 
زکات گفـت: پرداخـت بیـش از 6 میلیارد ریال زکات در سـال گذشـته از سـوی 
جامعـه عشـایری اسـتان نشـان دهنده پایبنـدی ایـن جامعه غیرتمند به اسـام 

و آموزه هـای دینـی اسـت.
 بهرامـی زکات را پـاک کننـده انسـان از دنیـا دوسـتی و بخـل خوانـد و آن را 

ترویـج دهنـده نـوع دوسـتی و جلوگیری از شـکاف طبقاتی و ایجاد همبسـتگی 
اجتماعـی، رشـد و توسـعه اقتصـادی جامعه دانسـت.

 وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه 20 درصـد اشـتغال اسـتان در بخـش 
کشـاورزی اسـت، اولویت سـازمان جهاد کشـاورزی فارس را ترویج کشت های 

گلخانـه ای و بهـره گیـری از سیسـتم های آبیـاری نویـن دانسـت.
دبیـر شـورای زکات اسـتان فـارس نیز در این مراسـم ضمن تشـکر از همراهی 
و همدلـی عشـایر اسـتان، ابـراز امیـدواری کـرد وجـوه زکات پرداخـت شـده از 
طـرف جامعـه عشـایری اسـتان صـرف رفـع احتیاجات ایـن جامعه مولد شـود.

حجـت االسـام جعفـری خریـد تانکـر آبرسـانی جهـت عشـایر را یکـی از 
برنامه هـای آتـی خـود برشـمرد که در کنـار فعالیت هـای عمرانی وجـوه زکات 

می توانـد در ترغیـب عشـایر بـه پرداخـت ایـن فرضیـه دینـی موثـر باشـد. 
قبـل از آغـاز مراسـم شـرکت کنندگان با حضور در گلزار شـهدای روسـتا ضمن 

تجدیـد میثـاق بـا آرمان شـهدا، به مقام شـامخ آنان ادای احتـرام کردند.
در حاشـیه ایـن مراسـم مدیـر کل امور عشـایر فـارس و هیات همـراه با حضور 
در مناطـق عشـایری شهرسـتان و دیدار با خانواده عشـایر از نزدیـک در جریان 
مسـائل و مشـکات آنـان قـرار گرفـت و دسـتورات الزم در جهت حـل برخی 
مشـکات از قبیـل مرمت جـاده دسترسـی، انتقـال آب کشـاورزی و تامین آرد 

دسـتورات الزم صادر شـد.
آئینـی شـکر گـزاری برداشـت گنـدم و روز زکات 25 تیـر مـاه سـال جـاری در 

روسـتای جشـنیان شهرسـتان بوانات با حضور مسـئوالن اسـتانی و شهرستانی 
برگـزار شـد و در ایـن مراسـم از فعالیـن روسـتایی و عشـایری حـوزه زکات 

شـد. تجلیل 

سفر مدیر کل امور عشایر استان فارس
به شهرستان داراب

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان، به اتفـاق هیئت همـراه جهت بازدیـد و دیدار با 
فرمانـدار و شـوراهای اسامی عشـایری و معتمـدان عشـایر شهرسـتان داراب، 

بـه این شهرسـتان سـفر کرد. 
روح اهلل بهرامـی در ماقـات بـا فرمانـدار داراب ضمـن بیـان توانمندی هـا و 
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قابلیت هـای جامعـه عشـایری به 
ظرفیت هـای قانونـی ایجاد شـده 
توسـط دولت در راسـتای افزایش 
وضعیـت معیشـت عشـایر اشـاره 

 . کرد
وی ابـراز امیدواری کـرد با تعامل 
گذشـته  از  بیـش  فکـری  هـم  و 
بـه  رسـانی  درخدمـت  بتوانیـم 
جامعـه مولد عشـایر قـدم برداریم. 
بهرامی بیـان داشـت: 80 درصـد 
اشـتغال عشـایر، دامـداری اسـت 
بنابـر ایـن بـا توجـه بـه کاهـش 
نـزوالت جـوی مـا نیـز تنوع اشـتغال عشـایر را در دسـتور کار خود قـرار دادیم و 
در همیـن راسـتا توانسـتیم، عـاوه بر طرح زنجیره تولید گوشـت قرمـز از مزرعه 
تـا سـفره طرح هـای اشـتغال دیگری نیـز از جمله بوم گردی عشـایری، توسـعه 
و رونـق صنایـع دسـتی، ترویج و فرآوری گیاهان دارویی و تاسـیس شـرکت های 

تعاونـی پشـتیبانی خدماتی عشـایری تعریـف کنیم. 
وی همچنیـن در مـورد تسـهیات نیـز گفـت: تسـهیات خشـک سـالی و 
تسـهیات زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز که از سـنوات قبـل آغاز شـده بود در 
سـال جـاری نیـز ادامه خواهد داشـت، هـم چنین تسـهیات اشـتغال پایدار در 
حـوزه روسـتایی و عشـایری نیـز در قالب ارائه طرح توجیهی امسـال به عشـایر 

پرداخـت می گـردد.
فرمانـدار شهرسـتان نیـز بـا بیـان ایـن کـه مـردم شهرسـتان داراب احتـرام 
خاصـی بـرای عشـایر قائـل هسـتند، گفـت: عشـایر مردمی خوشـنام و مـورد 

می باشـند.  همـگان  تکریـم 
در ادامـه مدیـر کل امور عشـایر فـارس و هیئت همـراه با حضـور در اداره امور 
عشـایر شهرسـتان در جلسـه ای کـه بـا حضور شـوراهای اسامی عشـایری و 

تنـی چنـد از معتمـدان و نخبـگان عشـایری برگزار شـده بود شـرکت کرد. 
گفتنی اسـت شهرسـتان  داراب محل زندگی بخشـي از عشـایر ایات خمسـه، 
از طوایـف عـرب، بهارلـو و طوایـف متفرقـه محلـی بـه تعـداد 1200 خانـوار 

مي باشـد.

یادواره شهدای عشایر استان فارس آبان ماه امسال 
برگزار می شود

دومیـن جلسـه شـورای عشـایر اسـتان فـارس در سـال جـاری بـا دسـتور کار 
هـم اندیشـی و تبـادل نظـر پیرامون یادواره شـهدای عشـایر اسـتان بـا حضور 

مسـئولین کشـوری و اسـتانی برگزار شـد.

رئیـس سـازمان بسـیج عشـایر کشـور در ایـن جلسـه بـا اشـاره به رشـادت ها و 
روحیـه ظلـم سـتیزی عشـایر در طـول تاریـخ گفـت: عشـایر نقش بسـزایی در 
تثبیـت نظـام اسامی داشـته اند. سـردار سـیف افـزود: عشـایر فارس بـا تقدیم 
بیـش از 2 هـزار شـهید واالمقام روحیـه والیتمداری خود را به اثبات رسـانده اند. 
وی هـم چنین از مسـئولین خواسـت تا در کنـار برگزاری یادواره شـهدا و ترویج 
و تبییـن آرمـان ایـن عزیزان بـا روحیه جهـادی در خدمـت به جامعه عشـایری 

نیز کوشـا باشند. 

رئیس سـازمان بسـیج عشـایر کشـور وحـدت اقـوام را در سـایه کنگره یـادواره 
سـرداران و 2 هزار شـهید والیت مدار عشـایر اسـتان دانسـت و خاطرنشان کرد: 
دبیرسـتان عشـایری شـهید بهشـتی شـیراز به عنوان مدرسـه ای نمونـه که 92 
شـهید دانـش آمـوز را تقدیـم انقـاب کـرده اسـت، بایـد بـه عنـوان الگویی در 

سـطح کشـور مد نظـر قـرار گیرد. 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا 
یـادآوری ایـن نکتـه که محـور یادواره شـهدا بایسـت خدمت بیشـتر بـه جامعه 
خصوصـًا قشـر محروم باشـد گفـت: کمیته هـای تخصصـی در زمینـه برگزاری 
هرچـه باشـکوه تر دومیـن یـادواره سـرداران و 2 هـزار شـهید والیتمدار عشـایر 
اسـتان همراه با دسـتورالعمل مشـخص شـود تا شـاهد برگزاری این یادواره در 

شـان و منزلت شـهدا باشـیم. 
وی از دسـتگاه ها و ارگان هـا درخواسـت کـرد تا نهایـت تعامل و همـکاری را با 
بسـیج سـپاه عشـایر اسـتان به عنوان متولی اصلی این یادواره داشـته باشـند..

جانشـین سـپاه فجـر اسـتان نیـز گفـت: همه بایسـت در دفـاع از هویت اسـتان 
فـارس کمـر همـت ببندیـم چرا که دشـمن همـواره در صـدد بی هویـت کردن 

ما اسـت.
سـردار بوعلـی جامعـه عشـایری را یک جامعـه هویـت دار و غیرتمند بر شـمرد 
کـه حفـظ اصالـت و ریشـه های آن می توانـد موجـب رشـد و بالندگـی جامعـه 

اسامی شـود.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـا بیـان ارزش هـای اقتصـادی، اجتماعـی و 
فرهنگـی جامعه عشـایری اسـتان به مصوبـه هیئت دولت در مکلـف نمودن 18 
دسـتگاه اجرایـی کشـور و ارائـه خدمات فرهنگی، آموزشـی و مهارتـی به جامعه 

عشـایر اشـاره کرد. 
بهرامی ترویـج فرهنـگ و روحیـه ایثـار و شـهادت را یکـی از وظایـف راهبردی 
تمامی دسـتگاه ها و نهادهـای نظـام بـر شـمرد کـه بایسـت بـدان توجـه جدی 

 . شود
در ایـن جلسـه راهـی مدیـر کل بنیـاد شـهید اسـتان فارس، سـرهنگ افسـری 
فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه عشـایر فـارس و تعدای از معتمدان عشـایر 

اسـتان بـه بیـان دیدگاه هـای خـود پرداختند.
گفتنی اسـت دومین یادواره سـرداران و 2 هزار شـهید والیتمدار عشـایر اسـتان 

فـارس آبـان ماه سـال جاری در شـیراز برگزار خواهد شـد.
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1 - دیـدگاه نماینـدگان محترم مجلـس دهم در خصوص بخش کشـاورزي 
چیسـت؟ اقدامـات عمده و گام هـاي موثري که در مجلس براي کشـاورزي 
کشـور برداشـته شـده چه بوده اسـت ؟ چه موارد یا برنامه اي را در دسـت 

اقدام اسـت ؟ 
بخـش کشـاورزی بـا توجـه بـه اینکه بـا قوت مـردم سـر و کار دارد و قـوت مردم 
چیـزی نیسـت کـه بتـوان آن را کم و زیـاد کـرد و از آن گذشـت، مهمترین بخش 
تولیـدی کشـور محسـوب مـی گـردد و گرچـه همـه بخش هـای تولیـد بـرای مـا 
مهـم هسـتند ولی تولیـد در بخـش کشـاورزی از مهمترین مقوله هاسـت. مجلس 
شـورای اسـامی خیلـی خـوب در ایـن زمینـه پیـش رفته اسـت و می تـوان گفت 
کـه در مجلس شـورای اسـامی تقریبًا پیشـنهاد و الیحه ای از دولت نیامده اسـت 
کـه بـا آن مخالفـت شـده باشـد و خـود نماینـدگان نیـز با طـرح هایی که داشـته 
انـد و تغییراتـی کـه در الیحـه بودجـه ایجـاد کرده انـد کمـک هـای بزرگـی را به 
ایـن بخـش کـرده انـد بـه عنـوان مثـال صنـدوق بیمـه حمایـت از فعالیت هـای 
محصـوالت کشـاورزی کـه مجلـس در این چند سـال خیلـی به آن عنایت داشـته 
اسـت مثـًا قبـا ایـن صنـدوق ردیـف بودجـه ای نداشـت ولـی در حـال حاضـر 
بـرای آن ردیـف بودجـه و اعتبـاری بسـیار بـاال و ارزشـمندی قـرار داده اسـت و 
اعتباراتـی در جهـاد کشـاورزی سراسـر کشـور لحـاظ شـده اسـت که سـازمان ها 
نمـی تواننـد آن هـا را جـذب کننـد مثل اعتبـارات آبیاری تحت فشـار که همیشـه 
جهـاد کشـاورزی اعتبـار دارد و در خیلـی از اسـتان هـا جذب نمی شـود، لـذا نگاه 
مجلـس بـه بخش کشـاورزی نـگاه عمیق و ویـژه ای اسـت زیرا که ایـن بخش با 

مـردم سـر و کار دارد و بـه آن اهمیـت می دهـد.
جهـاد کشـاورزی مـی بایسـت برنامـه هایـی کـه مجلـس از آن خواسـته اسـت را 
عملـی کنـد. در برنامـه ششـم توسـعه بایسـتی وزارت جهاد کشـاورزی در سراسـر 
کشـور طـرح الگـوی کشـت را مصـوب نمایـد و طرح الگوی کشـت مصوب شـده 
را بـه وزارت نیـرو بـرای تامیـن آب تحویـل دهـد و وزارت نیرو نیز مکلف شـود بر 
اسـاس آن و طبـق الگـوی کشـت آب در اختیـار بخـش کشـاورزی قـرار دهد که 
متاسـفانه اقـدام نکرده اسـت. مجلس خیلی خـوب در کنار دولت عملکرده اسـت و 
کمک هـای خوبـی کرده اسـت و متاسـفانه وزارت جهاد کشـاورزی ندیـدم که این 
کار را انجـام داده باشـد و در اسـتان فـارس لطمـه آن را داریـم می بینیـم. در نقاط 
مختلف اسـتان دارد برنج کاشـته می شـود و این در حالی اسـت که دولت کشـت 

ایـن محصـول را ممنـوع کرده اسـت و وزارت جهاد کشـاورزی و وزارت نیرو آن را 
ممنـوع کـرده اسـت و این در حالی اسـت کـه در منطقـه کامفیروز برنـج می کارند 
و پـس از برداشـت آن گنـدم مـی کارنـد یعنـی هـم کشـت صیفـی و هـم کشـت 
شـتوی در ایـن منطقـه انجـام می شـود پـس جهـاد کشـاورزی در ایـن زمینه چه 
نقشـی دارد و کجاسـت کـه ایـن معضـل را درسـت نمایـد و ایـن وظیفه سـازمان 
جهـاد کشـاورزی و سـازمان آب منطقـه ای می باشـد که وظیفه دارند بـا این مهم 
مقابلـه کننـد و زمانـی کـه مـی گوییم چرا کشـت می شـود مـی گویند نمی شـود 
جلـوی مـردم را گرفـت بلکـه سـازمان جهـاد کشـاورزی بایسـتی امکانـات اعم از 
سـوخت، بیمـه، کـود و ... را در اختیـار کشـاورزان قـرار ندهـد لذا جهاد کشـاورزی 
و وزارت جهـاد کشـاورزی در ایـن زمینـه کم کار کرده اسـت مشـکات اقتصادی 
ایجـاب مـی کنـد کـه عدالـت اجتماعـی بـه دنبـال آورده شـود و ایـن سـبب می 
شـود کـه در باال دسـت برنـج نکارند تـا در پایین دسـت بتوانند گنـدم بکارند اینکه 
کشـاورز برنـج نـکارد معضل نیسـت این کـه کشـاورز نتواند هیچ محصولـی بکارد 
معضـل اسـت. قابـل قبـول نیسـت مـردم حاشـیه رودخانه کر تـا دریاچـه بختگان 
کـه همـه حقابـه دار آب سـد درودزن می باشـند و یک تعـدادی در باالدسـت این 
آب، 100 برابـر حـق خودشـان آب بـر می دارنـد و پایین دسـت کـه می آیـد یـک 
هـزارم حقشـان نیـز به آنهـا آب نمی رسـد که این مهـم معضات اجتماعـی را به 
وجـود مـی آورد. کل اصل موضوع این اسـت که بایسـتی الگوی کشـت برای کل 
اسـتان فـارس و کل کشـور ایجـاد شـود و در جغرافیای کشـور بایسـتی بدانیم چه 
بکاریـم و چـه محصولـی به صاح اسـت و بـه چه میـزان همان طرح در شـورای 

آب و برنامـه ریـزی اسـتان مصـوب شـود و همه مکلف بـه اجرای آن باشـند.
2- بـه عنـوان یکي از نمایندگان مردم شـریف اسـتان فـارس در خانه ملت، 
دیدگاه شـما در خصوص بخش کشـاورزي چیسـت ؟ مهمتریـن اقدام هایي 
را کـه بـراي بخش کشـاورزي اسـتان داشـته اید یا در دسـت اقـدام دارید 

بیـان فرمائید.
قـوت مـردم خیلـی مهم اسـت زیـرا که اگـر روزی مـا را تحریـم کننـد و گندم به 
مـا ندهنـد ایـن مهـم، اهمیـت و امنیت بخش کشـاورزی را می رسـاند. در اسـتان 
فـارس هـم نقـاط قـوت وجـود داشـته اسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اقدامـات 
قابـل قبـول و نقـاط قوت داشـته اسـت و از جمله توجـه به بحث گلخانه، تسـطیح 
لیـزری و آبیـاری تحـت فشـار مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت ولی نقـاط ضعف و 

گفت و گوی پرتوامید با
دکتر اسماعیلی
نماینده مردم شهرستان های خرامه، کوار و سروستان
در مجلس شورای اسالمی

بـار دیگـر بـرای صفحـه گفتگـو خدمت یکی دیگـر از نمایندگان مردم شـریف اسـتان فـارس رفتیم و با 
آقـای دکتـر اسـماعیلی نماینـده مـردم شهرسـتان خرامه، کـوار و سروسـتان در خانه ملـت، باب صحبت 
را در خصـوص کشـاورزی و موضوعـات مرتبـط باز کردیم. ایشـان هم با گشـادگی و وقت گذاری بسـیار 

خـوب و مفصـل بـه سـئواالت مـا پاسـخ دادند کـه در ذیل بـه تفصیل بـه آن ها اشـاره می کنیم.
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عـدم وجـود طـرح الگوی کشـت به خصوص کشـت برنـج از مواردی اسـت که از 
نقـاط ضعف می باشـد.

3- خشکسـالي و شـرایط بحرانـي آب و خـاک چـه تاثیراتـي را بـر بخـش 
کشـاورزي خواهـد گذاشـت.

خشکسـالی تاثیـر دارد خشکسـالی که باشـد کشـاورزی نداریم و آبـی برای صنعت 
وجـود نخواهـد داشـت و حتی آب برای شـرب نیز نیسـت.

4- مهم تریـن درخواسـت کشـاورزان یـا چالـش بخش کشـاورزي درحوزه 
انتخابیه شـما چیسـت؟

 ایجـاد عدالـت اسـت و حـق و حقوقـی را که مـردم و کشـاورزان ما دارنـد به آنها 
داده شـود مـردم مـا در حاشـیه رودخانه کر تمام معیشتشـان از محـل آب رودخانه، 
کشـاورزی بـوده اسـت روزی در ایـن منطقـه برنج و گندم کشـت می شـده اسـت 
و بـا کمـال تاسـف مدتی اسـت کـه کل آب را در رودخانـه کر بـه روی مردم قطع 
کرده انـد و ایـن مهـم بـه یـک معضـل جـدی تبدیـل شـده اسـت و ایـن در حالی 
اسـت کـه در باالدسـت برنـج می کارنـد و چنـد کشـت انجـام می شـود و آب بـه 
پاییـن دسـت نمـی رسـد. آب رودخانـه کـر آن طوری که حـق مردم اسـت به این 
مـردم برسـد و اگـر نیسـت بـه هیچ کـس داده نشـود. این طـور نمی شـود که یک 
منطقـه برنـج بکارنـد و ایـن منطقـه گنـدم هـم نتواند بـکارد و کشـت محصوالت 
کـم آب بـر در دسـتور کار قـرار بگیـرد همچنیـن در جنـوب شهرسـتان خرامه که 
چـاه دارنـد مـردم انتظـار دارنـد کـه بیمـه چـاه هـای آب مـورد توجـه قـرار گیرد. 
تسـطیح لیـزری، آبیـاری تحـت فشـار و کشـت گلخانـه ای در منطقـه رونـق پیدا 
کنـد و شـاهد ایـن بودیـم که با حضور اسـتاندار و رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس 2 روسـتای بـزرگ گلخانـه ای در ایـن شهرسـتان کلنگ زنی شـد.
۵- مسـتحضرید چندیـن سـال اسـت کـه اسـتان فـارس رتبـه اول آموزش 
و توانمندسـازي بهـره بـرداران را داراسـت ، تـا چـه حـد این موضـوع را در 
عملکـرد تولیدکننـدگان و بهـره بـرداران موثـر مـي دانید ؟ آیـا آموزش ها 

در رفتـار و معیشـت کشـاورزان مشـهود مي باشـد؟
آمـوزش مهمتریـن رکـن هـر مجموعـه ای اسـت که بـه فکر توسـعه، پیشـرفت و 
افزایـش بهـره وری مـی باشـد ولـی متاسـفانه در کل جهاد کشـاورزی در سراسـر 
کشـور، وزارتخانـه جهـاد کشـاورزی ایـن مقولـه را بـه عنـوان یـک کار محـوری 
مـورد توجـه قـرار نـداده اسـت شـما اشـاره کردید اسـتان فارس اول شـده اسـت 
خـدا را شـکر ولـی مـن مـی گویـم وای بـه حـال اسـتان های دیگـر کـه اسـتان 
فـارس اول شـده در ایـن قضیه اول شـده اسـت چـرا که خیلـی بیشـتر از این نیاز 
اسـت کارهایـی در بخـش آمـوزش انجـام شـود و آن چـه که مـورد نیاز اسـت در 
بخـش آمـوزش نسـبت بـه آنچه انجام شـده اسـت قدیمی اسـت و بایسـتی جهاد 
کشـاورزی تمرکـز بیشـتری را داشـته باشـد در آمـوزش کشـاورزان اگـر یـک نفر 
باشـد کـه 100 کشـاورز را آمـوزش بدهـد خیلـی بهتـر از آن اسـت کـه یـک نفر 
بـاالی سـر آنـان بـرود بـه آنهـا الگـو و طـرح بدهد و بـا ایـن نگرش کـه آموزش 
خیلـی الزم اسـت و قـدم هایی هم برداشـته شـده، انتظـار من این اسـت که خیلی 
جـدی تـر بـه آمـوزش پرداختـه شـود یکـی از مشـکات ما در کشـور این اسـت 
کـه کشـاورزان از آمـوزش بی بهـره هسـتند و مـا باید بتوانیـم به آنهـا تفهیم کنیم 

کـه آمـوزش بـه نفع آنان اسـت و اگر کشـاورز متوجه شـود آموزش و سـر کاس 
نشسـتن بـه نفعش هسـت حتمـا اسـتقبال می کند و حتـی پول هم هزینـه می کند 
و بایسـتی از اسـتادان خبـره کـه با زبان کشـاورز مـی توانند حرف بزننـد و مطالبی 

را ارائـه دهنـد اسـتفاده کرد تـا زود بازده باشـد.
6- خـط اعتبـاري مکانیزاسـیون در دولـت تدبیـر و امیـد امکان بهـره مندي 
کشـاورزان را از تراکتـور، کمبایـن و دنبالـه بنـد فراهـم نمـوده، آیـا تغییـر 
ضریـب مکانیزاسـیون در حـوزه انتخابیـه جنابعالي محسـوس شـده اسـت؟ 

اگـر پاسـخ منفي اسـت علت چیسـت؟
خیر اینجا در بحث مکانیزاسیون خیلی موفق نبوده است و علت آن را نمی دانم.

7- راه انـدازي سـامانه 131 بـراي حفظ کاربـري اراضي از جملـه اقدامات 
دولـت تدبیـر و امیـد بـوده اسـت آیـا ایـن اقـدام و سـایر مـوارد )تبلیغـات 
رسـانه اي، آمـوزش بهره برداران، گشـت زنـي، اقـدام قضایي و ...( توانسـته 
اسـت از تبدیـل اراضـي کشـاورزي بـه نحـو محسـوس جلوگیـري یـا روند 
آن را کنـد نمایـد ؟ توصیـه شـما بـه دسـتگاه هاي متولـي و همچنیـن بهـره 

بـرداران و صاحبـان اراضـي، در ایـن خصوص چیسـت؟
در زمینـه تغییـر کاربری جهاد کشـاورزی کارش شـده سـفت و سـخت. جایی یک 
نفـر باغـی دارد 5 یـا 10 هکتـار کمتـر یـا بیشـتر بـه او اجـازه نمی دهنـد ایـن جـا 
کپـری بزنـد خیلـی بـه شـدت برخـورد می کنـد ولی مـی بینیـد در جـای دیگر و 
در ابتـدای جـاده شـیراز-خرامه دو طـرف جـاده همـه اش شـده باغ ویـا، نه این 
قابـل قبـول و نـه آن قابـل قبـول اسـت و توصیـه می کنـم مطابـق بـا یـک نـرم 
و بـر اسـاس یـک چهارچـوب مشـخص رفتـار شـود. در جلسـه ای کـه بـا فعاالن 
تشـکل هـا در بخـش کشـاورزی داشـتیم آقـای حجتـی وزیـر جهـاد کشـاورزی 
صحبـت خوبـی کـرد و گفـت تـا دیـروز مـردم بـرای کار در مزرعـه عذرخواهـی 
می کنـم از االغ اسـتفاده مـی کردنـد بنابرایـن یـک جایی برای االغشـان داشـتند 
در حالـی کـه امـروز ماشـین دارنـد و در حد یک ماشـین و در حـدود 50 متری که 
دیـروز کپـر بـود بخواهـد امـروز اتاقکی درسـت کنـد مجوز نمـی دهنـد مجموعه 
جهـاد کشـاورزی بسـیار بسـیار سـختگیرانه عمـل می کنـد و اصًا اجـازه  و مجوز 
نمی دهـد و ایـن در حالـی اسـت که در جـای دیگری فقـط برای اسـتفاده باغ ویا 
اسـت و دارد متاسـفانه توسـعه پیـدا می کنـد و پیش مـی رود و نقشـی در تولید هم 
نـدارد. 4 اصلـه درخـت زده و سـایه ای هسـت و هیـچ نقشـی در اقتصـاد نـدارد و 
بایسـتی چارچوب مدون و مشـخص باشـد و بایسـتی اسـتانی و شهرسـتانی باشـد 
مـا نمی توانیـم کویـر لـوت را بـا گیـان مقایسـه کنیـم اگـر در هـر هکتـار 50 
درخـت دیدیـد دیگـر اجـازه تغییر کاربـری را نداریـم بنابرایـن گیـان و مازندران 
نبایسـتی دسـت بـه چیـزی بزنند و برعکس سراسـر کشـور جایی که کویـر لوط و 
طبـس اسـت اگر یک درخـت در یـک کیلومتر مربـع ببینید عجیب اسـت بنابراین 
بایسـتی بخـش هـای مطالعاتی با وقـت گـذاری و مطالعه و تهیه طـرح یک چهار 

چـوب مشـخص تعییـن کنند.
8- بـراي جـذب سـرمایه گذاري در بخش کشـاورزي شهرسـتان و اسـتان 

چه راهـکاري را پیشـنهاد مـي کنید؟
سـرمایه گذار بایسـتی احسـاس کند که به نفعش هسـت که در بخش کشـاورزی 
فعالیـت کنـد و راه دیگـری نـدارد و بـا موعظـه، سـخنرانی و فتـوا مـردم بـه 
سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی اقـدام نمی کننـد. سـرمایه گذار بایـد بداند این 
یـک ریـال کـه دارد مـی گـذارد امنیـت دارد و یـک ریـال آن محفـوظ مـی مانـد 

دکتر اسماعیلی:
ما با هر حرکتی که

مبتنی بر یک کار پژوهشی 
علمی و کارشناسی باشد 

موافق هستیم
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و در پایـان سـال بـه 2 ریـال تبدیـل مـی شـود. بـه هـر حـال بخـش خصوصـی 
و سـرمایه گذار دنبـال ایـن اسـت و سـرمایه هـم چیـزی اسـت شـبیه یـک آهـو 
کـه بـا یـک ترقـه فـرار می کنـد و بایـد امنیـت بـرای سـرمایه گذار وجـود داشـته 
باشـد و امنیـت آن را قانـون مجلـس بـا تصویـب قوانیـن ثابـت و آیین نامـه ها و 

بخشـنامه ها می تواننـد کمـک کنـد و تامیـن نمایـد.
امـروز معـاون وزیر بخشـنامه می دهد و 6 ماه دیگـر آن بخشـنامه را تغییر می دهد 
و سـال دیگـر بـه کل بخشـنامه عـوض شـده اسـت ضمـن این کـه سـرمایه گذار 
بایـد بدانـد در ایـن منطقـه چنـد هکتـار و چه کشـتی انجام دهـد و از ابتـدای کار 
تضمیـن خرید کشـت وی داده شـود و اگـر لطمه ای دید و ضربه ای دید چه کسـی 
می خواهـد خسـارت بدهـد؟ بیمـه تا چـه حـدی پاسخگوسـت و پشـتیبان این کار 
اسـت؟ روی هـم رفتـه بـرای جـذب سـرمایه بـرای کشـاورزی بایـد مزیت هـای 
کشـاورزی هـر منطقـه را در بیاوریـم و در اختیـار سـرمایه گذار قـرار دهیـم. موانع 
سـرمایه گـذاری را در اسـتان علـی الخصوص شهرسـتان به شهرسـتان در بیاوریم 
و تـاش کنیـم در جهـت رفـع آن و نیـز مشـوق هایـی را برای سـرمایه گـذار در 

بخـش کشـاورزی مـد نظر قـرار دهیم.
حـوزه  در  کشـاورزي  بخـش  تکمیلـي  و  تبدیلـي  صنایـع  درخصـوص   -9
انتخابیه تـان چـه نظـري دارید ؟ آیا تناسـب الزم با نوع و میـزان محصوالت 

تولیـدي کشـاورزي شهرسـتان دارد؟ 
خیـر هنـوز اقدام مشـخصی نشـده اسـت اگر چه سـازمان جهـاد کشـاورزی ظاهراً 
برنامه هایـی را دارد بـه عنـوان مثـال جدیـدا مردم در شهرسـتان خرامه به کشـت 
قـارچ روی آورده انـد و بیـش از 250 واحـد تولیـد قـارچ در حـال حاضـر در ایـن 
شهرسـتان وجـود دارد و یـک بحث مهـم در این زمینـه فرآوری قارچ اسـت که تا 
امـروز کـه داریـم ما صحبـت می کنیم مـا در این منطقـه واحد تولیـدی و فرآوری 
قـارچ نداریـم یـا در شهرسـتان کـوار کـه یکـی دیگـر از شهرسـتان های حـوزه 
انتخابیـه اینجانـب می باشـد انگور این شهرسـتان در اسـتان فارس معروف اسـت 
ولی متاسـفانه در زمان فصل برداشـت که می شـود اول مشـکل کشـاورزان اسـت 
زیـرا کـه صنایـع تبدیلـی آن در آن شهرسـتان نیسـت و در شهرسـتان سروسـتان 
نیـز کـه یکـی دیگـر از حوزه هـای انتخابیـه اینجانـب مـی باشـد زیتـون و پسـته 
مهمتریـن کشـتی اسـت کـه دارد انجـام می شـود و تـا حـدودی صنایـع تبدیلـی 
بسـته بندی پسـته راه افتـاده اسـت ولـی باز تـا آنجایی که باید، پاسـخگو نیسـت و 

حرکاتـی انجـام شـده ولی بایسـتی شـدت بگیرد.
1۰- نظرتان در خصوص طرح نظام نوین ترویج چیست؟

مـا بـا هـر حرکتـی کـه مبتنی بـر یـک کار پژوهشـی علمـی و کارشناسـی باشـد 
هسـتیم. موافق 

11- چـه مخاطـرات ، بحـران و یـا نارسـایي هایـي بخش کشـاورزي حوزه 
انتخابیـه شـما را تهدیـد مـي کند ؟

مهم ترین آن آب می باشد که در سئواالت قبل به آن اشاره کردم.
12- تـا چـه انـدازه مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان ها توانسـته اند 
فعالیـت هایـي را کـه در خصـوص تولیـد بیشـتر محصـول سـبز و سـالم و 

همچنیـن ارگانیـک انجـام مـي دهنـد را بـه اطـالع شـما برسـانند؟
حتمـًا ایـن گونـه بـوده اسـت تـا حـدودی بلـه مـا در هـر سـه شهرسـتان کـوار، 
سروسـتان و خرامـه خوشـبختانه کشـاورزان از مدیـران جهـاد کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان هـا رضایـت نسـبتًا باالیـی دارند و این شهرسـتان هـا ارتبـاط خوبی با 
مرکـز اسـتان دارنـد و تـاش خود را انجـام می دهنـد و در زمینه آمـوزش و ترویج 
اقدامـات خوبـی را انجـام می دهنـد و مـا امیدواریـم که سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس نیـز همـکاری و همراهـی بیشـتری را بـا آنها داشـته باشـند.
13- اشـتغال مـردم حـوزه انتخابیـه شـما در بخـش کشـاورزي چـه مقدار 
اسـت ؟ چـه راهکار و توصیـه اي براي افزایـش یا حفظ این تعـداد دارید ؟
در هـر ۳ شهرسـتان کـوار، سروسـتان و خرامـه بیـش از 85 درصـد اشـتغال مردم 

است. کشـاورزی 

14- وضعیت صادرات محصوالت کشـاورزي اسـتان / شهرسـتان را چگونه 
ارزیابـي مي کنیـد؟ چـه موانعـي را مشـاهده مي فرماییـد و چـه توصیـه اي 

دارید؟
وضعیـت صـادرات محصـوالت کشـاورزي اسـتان مـی توانـد خیلـی بهتـر از ایـن 
باشـد. مـا در همیـن شهرسـتان سروسـتان زیتـون و پسـته، در شهرسـتان خرامـه 
جدیـدا انجیـر و در شهرسـتان کـوار انگـور در واقـع محصوالتی هسـتند کـه قابل 
صـادرات هسـتند و بایـد در زمینـه صادرات تسـهیات داده شـود و به کشـاورزان 

کمـک شـود تـا بتواننـد محصـوالت خـود را صـادر نمایند.
بـه عنـوان مثـال مهمتریـن موانـع در همان زمانـی که در کشـور انگـور تولید می 
شـود بـرای صـادرات این محصـول، در نظر گرفته شـدن تعرفه گمرکی باال اسـت 
کـه دیگـر بـرای کشـاورز مقـرون به صرفـه نیسـت و همین جـا انگـورش از بین 
مـی رود و مـا بـا ایـن گونـه مشـکات مواجه هسـتیم و سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس بـا توجـه بـه ایـن کـه نیـروی قابـل توجهـی دارد بایسـتی ایـن نیروهـا را 

تقسـیم کنـد تـا در همـه زمینه هـا بتواند بهره وری داشـته باشـند.
1۵ - بـراي ارتبـاط بیشـتر بـا نماینـدگان محتـرم مجلـس چـه راه کارها و 

اقداماتـي را پیشـنهاد مـي دهید؟
مـردم کـه بـا نماینـدگان ارتبـاط دارنـد مثـال بـارز آن همیـن کـه شـما بـا مـا 
صحبـت مـی کنیـد امـروز جمعـه اسـت کـه تعطیل مـی باشـد و مـن از ابتدای 
دوره نمایندگـی خـودم تـا بـه امـروز که در خدمت شـما هسـتیم هر مـاه حداقل 
یـک روز در شهرسـتان خرامـه، یـک روز در شهرسـتان کـوار و یـک روز در 
شهرسـتان سروسـتان حضور داشـته ام و یک روز هم در مرکز اسـتان در ادارات 
مختلـف سرکشـی کـرده ام و در آن یـک روز بخشـی از ارتباطمان بـا مردم بوده 
اسـت کـه مـردم بـه سـراغ من آمـده انـد و مسـائل و مشـکات خـود را مطرح 

کنند. مـی 
اگـر کمکـی از دسـت اینجانـب بـر می آمـده برایشـان انجـام  داده ام و بقیه روز 
را در ادارات مختلـف جهـت شـرکت در جلسـات و  بازدیدها بوده اسـت بنابراین 
ارتبـاط مـن بـا مردم خیلـی خوب اسـت و در هر ۳ شهرسـتان راه هـای ارتباطی 
زیـادی از طریـق رسـانه هـای اجتماعـی، ارتباط متقابـل، تلفن، عکـس، حضور 

بیـن مـردم و حضـور مـردم در دفتـر اینجانب با مـردم داریم.
16- چـه توصیـه هایي بـه مردم و بـه ویژه بهره بـرداران بخش کشـاورزي 

دارید؟
بـه بهـره بـرداران و مـردم توصیـه می کنـم کـه فعالیـت خـود را بـا یـک مبانـی 
علمـی، فنـی و کارشناسـی پیـش ببرنـد یک مشـکلی که مـا در بخش کشـاورزی 
داریـم کشـاورزان ما سـنتی هسـتند و حاضر نیسـتند کـه تغییر در خودشـان ایجاد 

 . یند نما
جوانـی بـود کـه بـه من گفـت به پـدرم می گویـم بایسـتی پسـته را با ایـن فاصله 
روی ردیـف و بیـن ردیـف هـا کاشـت ولی پـدرم می گوید من 25 سـال اسـت که 
پسـته مـی کارم نمـی خواهـد بـه من آمـوزش بدهی لـذا بـه بهره بـرداران و مردم 
بـاز هـم توصیـه می کنـم بپذیرند دنیـای امروز دنیـای دیگری اسـت دنیـا تجربه، 
علـم و دانش اسـت و از تجربیات سراسـر کشـور کـه از طریق سـازمان های جهاد 
کشـاورزی اسـتان هـا منتقـل می شـود و از ایـن آموزش هـا و تجربیات اسـتفاده 

یید نما
17- چـه توصیـه هایـي به مسـئولین و دسـت انـدرکاران بخش کشـاورزي 

دارید؟
توصیـه اینجانـب بـه مسـئوالن جهـاد کشـاورزی این اسـت کـه مهمترین بخش 
اقتصـادی کشـور دسـت وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان های جهاد کشـاورزی 
اسـتان هـا اسـت و امیدوارم کـه آن ها با برنامه ریـزی و با یک زیربنـای تحقیقاتی 
و پژوهشـی کارهایشـان را بتواننـد انشـااهلل پیـش ببرنـد و بـه قانونـی کـه مجلس 
بـرای آنـان تصویـب کـرده اسـت عمـل کننـد و طـرح الگـوی کشـت را عملیاتی 

نماینـد و متعهـد بـه اجرای آن باشـند.
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

مدیریت دانش

تعریف دانش:
دانـش  همـان  صـورت  ذهني ایده هـا، واقعیت هـا، مفاهیـم ، داده هـا و تکنیک هاي 
 ثبـت  شـده  در حافظه  انسـان  اسـت  که از مغز انسـان  سرچشـمه  مي گیـرد و مبتني  
بـر اطاعاتـي  اسـت  که  با تجربـه ، باورها و ارزش هاي  شـخصي ، همـراه  با تصمیم  
و عمـل وي ، دگرگـون  و بـارور مي شـود. دانش  هر شـخص  بـا دانش  فـرد دیگري  

کـه  همـان  اطاعات  را دریافت  مي کندیکسـان  نیسـت . 
مشخصات سازمان های دانش محور:

• سـازماني اسـت کـه خلـق دانش و فرایند سـهیم شـدن در آن دروني شـده و به 
عنـوان راه هدایـت مورد قبول واقع شـده اسـت.

• در سـازمان دانـش محـور، کارکنان بـه طور مـداوم دانش ها را دراختیـار گرفته، 
مسـتند سـازي مـي کنند و با هم سـهیم مي شـوند.

• رهبـران ضمن تسـهیم دانش و رشـد دارایي هاي دانشـي، تصمیمـات خود را بر 
پایه دانش اسـتوار مي سـازند.

• یـک سـازمان دانـش محـور، نقـش دانـش را در همـه فعالیتهـا و جنبه هـاي 
عملیاتـي سـازمان خـود پررنـگ مـي کنـد. 

تعریف مدیریت دانش
مدیریـت دانـش شـامل همه روش هایي اسـت کـه سـازمان، دارایي هاي دانشـي 
خـود را اداره مـي کنـد. یعنـي چگونگـي جمـع آوري، ذخیـره سـازي، انتقـال، بـه 

روز رسـاني و ایجـاد دانش.
مدیریـت دانـش بـا تبدیـل سـرمایه هاي انسـاني سـازمان بـه دارایي هـاي فکري 

سـازمان یافتـه براي سـازمان ایجـاد ارزش مـي کند.

مزایای کاربردمدیریت دانش
• ایجاد بسته هایی ارزشمند از دانش های تولید شده در پروژه ها

• جلوگیري از خرید دانش هاي تکراري در سازمان
• جلوگیـري از خـروج دانـش و تجربـه افـراد بعـد از تـرک و بـه حداقـل رسـاني 

حاصله  خـاء 
• صرفه جویي در زمان و هزینه انجام پروژه ها

• جلوگیري از افت دانش سازماني
• بهبود انگیزه کارکنان

• افزایش نوآوري در سازمان

فرهنگ سازی در جاری سازی مدیریت دانش
از فرهنـگ  تغییـر فرهنـگ  پـروژه ی مدیریـت دانـش،  ابعـاد هـر  از مهم تریـن 
قبضـه ی دانـش بـه فرهنـگ تسـهیم دانـش اسـت. ایـن تغییـر در بـازه ی زمانـي 

نسـبتًا طوالنـي بـا اجـراي برخـي فرآیندهـاي اجرایـي مهیـا مي شـود. 
• برگـزاري دوره هـاي آموزشـي به منظور آشـنایي بـا مفاهیـم دانش هاي ضمني 

و آشـکار و اسـتخراج دانش از ذهـن کارکنان.
• برگـزاري سـمینار بـه منظـور آشـنایي بـا مفاهیـم دانشـي و مدیریـت دانش در 

سازمان.
• طراحي وتوزیع پوسترها از طریق تابلوهاي اعانات و شبکه داخلی 

مراحل اجرای مدیریت دانش:
1 - تشکیل تیم مدیریت دانش

2 - شناخت مدیریت دانش، فرهنگ سازي و آموزش
۳ - مدل سازي دانش )طراحی مدل دانش، نقشه راه دانش و ...(

4 - شناسایي و ارزیابي دانش
5 - تدوین روش هاي اجرایي و دستورالعمل هاي کاري مناسب

6 - طراحي و پیاده سازي سیستم جامع نرم افزار
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تروریست ها به دنبال تخریب، ناتوان سازی و یا بهره وری 
بدخواهانه از زیرساخت های حیاتی می باشند

انواع و روش های حمالت سایبری:
انـکار خدمـات - انـکار گسـترده خدمات - ابزارهای سـوء اسـتفاده - بمب منطقی 
- اسـنیفر - اسـب تـراوا - ویروس - کرم - جاسـوس افزار - ارسـال هـرز نامه - 

سـرقت کلمه هلی عبور - سـاخت وب سـایت جعلی - سـرقت اطاعات
بـات نـت )بـات: سـرباز الکترونیکـی( شـبکه ای از سـامانه های کنتـرل از راه دور 
بـرای هماهنگـی حمـات، توزیـع بدافزارهـا و پیام هـای فریـب )بـرای دزدی 

کلمـات عبـور از روش هـای فریـب اسـتفاده می کننـد(
نمونه تهدیدات جدی در کشور:

اختـال در شـبکه های اطـاع رسـانی ماننـد قطـع سـیگنال رسـانی بـه صـدا و 
سـیما، قطـع ارتباطـات تلفنـی داخلـی و خارجی، اختال در شـبکه مراکـز مختلف 
ترافیـک،  و  نقـل  و  حمـل  صنعتـی،  مرکـز  پاالیشـگاه ها،  بانک هـا،  خدماتـی، 
شـبکه های توزیع برق و ...، انهدام یا آسـیب رسـانی به تاسیسـات صنعتی کشـور 
از طریـق نفـوذ بـه سیسـتم های کنترلـی، دسترسـی غیـر مجـاز بـه بانک هـای 
اطاعاتـی مختلـف از طریـق دسترسـی غیـر قانونی به بانـک اطاعاتی سـازمان 
ثبـت احـوال کشـور، ورود غیـر قانونـی بـه حریـم خصوصـی افـراد، حملـه به وب 
سـایت های متعلـق بـه سـازمان ها، نهادها بـه منظور جلوگیـری از ارایـه خدمات، 
تهدیـدات فرهنگـی از قبیـل رواج بـی بندباری، سسـت کـردن باورهـای مذهبی و 
تهاجـم فرهنگـی، تهدیـدات اجتماعـی از قبیـل بسـیج و سـازماندهی اغتشاشـات 
و نـا آرامی هـای مختلـف در کشـور، تهدیـدات سیاسـی از قبیـل انجـام اقدامـات 
هماهنـگ بـر علیـه یـک کشـور، تهدیـدات اقتصـادی و مالـی از قبیـل اعمـال 
تحریم هـای اقتصـادی از طریـق فضـای مجـازی از قبیـل ممانعـت از خریـد و 

فـروش اینترنتـی کاال یـا جلـو گیـری از نقـل و انتقـاالت پولـی و بانکی

انواع نفوذ گران در جنگ سایبر:
white hat hacker )گروه نفوذگران کاه سفید( 

اقـدام  امـا  بگـذرد  شـبکه  یـک  امنیتـی  موانـع  از سـد  بتوانـد  کـه  هـر کسـی 
خرابکارانـه ای انجـام ندهـد را یـک هکـر کاه سـفید می خواننـد. هکرهـای کاه 
سـفید متخصصین شـبکه ای هسـتند کـه چاله های امنیتی شـبکه را پیـدا می کنند 

و بـه مسـووالن گـزارش می دهنـد.
Black hat hacker: )گروه نفوذگران کاه سیاه( 

اشـخاصی هسـتند که وارد کامپیوتر قربانی خود شـده و به دسـتبرد اطاعات و یا 
جاسوسـی کـردن و یا پخش کـردن ویروس و غیـره می پردازند.

Gray hat hackers: )گروه نفوذگران کاه خاکستری( 

اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف باال می شوند.
Pink hat hackers: )گروه نفوذگران کاه صورتی( 

ایـن افـراد آدم هـای کم سـوادی هسـتند که با چنـد نرم افـزار خرابکارانه بـه آزار و 
اذیت بقیـه اقـدام می کنند.

انواع حمالت:
حمالت خاموش

ایـن حمـات شـامل فعالیت هایـی می شـوند کـه در آنهـا بـدون انجـام هرگونـه 
فعالیـت ظاهـري یـا ایجـاد تغییـرات در سیسـتم هاي آسـیب پذیـر، بـه آنهـا نفوذ 

شـده و منجـر بـه سـوء اسـتفاده از منابـع سیسـتم می گـردد.

حمالت فعال:
ایـن حمـات، حماتی هسـتند کـه بـه سیسـتم هاي کامپیوتري زیرسـاخت هاي 
حیاتـی نفـوذ می کننـد و می تواننـد اطاعات حسـاس را دسـتکاري کننـد و باعث 
بـروز حـوادث و فجایـع ملی و جبـران ناپذیـر می گردنـد. از اهداف آنهـا می توان، 
از کار انداختـن شـبکه هاي خدماتی عمومی مثل شـبکه بـرق، گاز و ... و همچنین 
ایجـاد وحشـت و تـرس در جامعـه و کاهـش میـزان اعتمـاد بـه دولـت و نظـام را 

برشمرد.
انواع حمالت نفوذگران:

شـنود یـا interception: در ایـن روش نفـوذ گـر می توانـد بـه شـکل مخفیانه از 
اطاعـات نسـخه بـرداری کند.

تغییـر اطالعـات یـا modification: در ایـن روش نفوذگـر بـه دسـتکاری و تغییر 
اطاعـات می پـردازد.

افـزودن اطالعـات یـا fabrication: در ایـن روش نفوذگـر اطاعـات اضافـی بر 
اصـل اطاعـات اضافـه می کند.

وقفـه interruption: در ایـن روش نـوع نفوذگـر باعـث اختال در شـبکه و تبادل 
می شـود. اطاعات 

آناتومـی و مراحـل یک حملـه: ابتدا یک هدف مشـخص تعیین می شـود 
کـه می توانـد قسـمتی از یـک زیرسـاخت حیاتـی ماننـد شـبکه راه آهـن، شـبکه 
بـرق، شـبکۀ ATM و یـا وب سـایت هاي دولتـی باشـد. مهاجم هـا شـروع بـه 

جمـع آوري اطاعـات می کننـد.
از طریق شبکه اینترنت/ مقاالت/ مطالعات و ...

از طریق وب سایت هاي هدف.
انجام آزمایش هاي تست نفوذ بر روي وب.

شناسایی مؤلفه هاي تکنیکی هدف مانند سیستم عامل و ...
جمـع آوري اطاعـات از طریـق مهندسـی اجتماعـی )توسـط کارکنانی کـه در آن 

سـاختار کار می کننـد(
حملـۀ سـایبری اتفـاق میافتد بعد از اینکه دسترسـی حاصل شـد، ممکن اسـت که 
حملـه تـا مدتی نگهداشـته شـود، ممکن اسـت کـه حمله موفقیـت آمیز بـوده و یا 
شکسـت بخـورد، اگـر حملـه موفقیت آمیز باشـد، هکـر آن را از طریـق مالتی مدیا 
منتشـر و یـا ردپـا و اثـر خـود را مخفـی می کند، تحقیـق و بررسـی جهت حمات 

دیگـر انجـام می گیرد.

مراحل دفاع:
جلوگیري:

عبـارت اسـت از شناسـایی راه هـاي نفـوذ و حملـه و مقابله بـا آنها جهـت افزایش 
ضریـب امنیـت، ایمنـی و پایداري.

از جمله روش هاي جلوگیري می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
طراحـی امـن و ایمـن و پایـدار سیسـتم ها: در صورتـی کـه امنیت جـزو معیارها و 
اصـول طراحـی سیسـتم ها، قـرار بگیـرد، سیسـتم ها بسـیار امن تـر و ایمـن تر و 

تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی
» قسمت دوم؛ تروریست ها«

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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پایدارتـر از قبـل خواهنـد بود.
متوقـف نمـودن حمـات: از دیگر راه هـاي جلوگیـري از حمات، متوقـف نمودن 
آنهـا می باشـد ایـن روش از طریـق اسـتفاده از تجهیـزات پیشـرفته امنیتی و وضع 

قوانین الزم، میسـر اسـت.
مدیریـت حادثـه، محـدود کـردن خرابی ها: روش هـاي مدیریت حـوادث و محدود 
نمـودن اثـرات زیانبـار حـوادث، راه هایی هسـتند کـه با اسـتفاده از آنهـا می توانیم 

اثـر حمات صـورت گرفتـه را در کمتریـن زمان کاهـش دهیم.

دسته بندی سالح های سایبری: 
ابزارهـای شناسـائی: عمـوم سـاح های شناسـائی در خـود فضای سـایبر یا 
اینترنـت وجـود دارنـد. نمونه هـای کلـی ایـن + ابزارها شـامل موارد زیر می باشـد:

 موتورهـای جسـتجوی دامنه هـا، ثبـات دامنـه اینترنتـی، ثبـات آدرس اینترنتـی، 
تکنیک هـای ردیابـی، ابزارهـای شناسـائی DNS، ابزارهـای شناسـائی شـبکه و 

همبنـدی آن، ابزارهـای متفرقـه
ابزارهـای وارسـی: با سـاح های وارسـی می توان سیسـتم های زنـده و فعال 
و آنهایـی را کـه از طریـق اینترنـت قابـل دسترسـی هسـتند را مشـخص نمـود. 

نمونه هـای کلـی ایـن ابزارهـای شـامل مـوارد زیر می باشـد:
UDP و TCP انواع جاروب کننده ها، انواع وارسی کننده های پورت های

عامـل  سیسـتم های  درون  عمومـا  کنکاشـگر  کنـکاش: سـاح های  ابزارهـای 
حضـور دارنـد. ایـن ابزارهـا مبادرت بـه بیـرون کشـیدن اطاعات خاص سیسـتم 
عامل هـا و شـبکه ها، نظیـر عناصـر کاربـری و تولیـدات نرم افـزاری می نماینـد.

ابزارهای نفوذ: 
ابزارهـای صرفًا سـایبری، سـاح های فیزیکی/ سـایبری. مانند امـواج کوتاه و بلند 

دسـتکاری شـده که موسـوم به بمب الکترونیکی می باشـند.
ابزارهـای ارتقـاء مزایـا / روش ها و ابزارهـای تزریق / متدهای فریبکارانه/ اسـتراق 

سـمع / سـاح های پنهـان / انـواع اسـب های تروآ / انـواع ویروس هـا و کرم ها
نقاط پنهان در سیستم های عامل

:DOS جنگ افزارهای حمالت
شـاید سـرباز سـایبری کـه نتوانـد نهایتـًا بـه عنصر سـایبری نفـوذ نمایـد، مبادرت 
بـه تهدیـد جنبـه در دسـترس بـودن آن هدف نمایـد. بنابرایـن اسـتفاده از متدها و 

ابزارهـای حمـات DOS محتمل اسـت.

چند تعریف:
هکر کیسـت؟ کسـی اسـت که با سیسـتم های رایانه ای آشناسـت. می تواند 

با اسـتفاده از روش هـای غیر متعارف وارد آنها شـود.
نفـوذ از طریـق نصـب نـرم افزارهـای جاسوسـی: بررسـی پیغام ها در زمـان نصب 

نـرم افـزار نفـوذ از طریـق دانلود نـرم افـزار از اینترنت
نصب نرم افزارهایی که به سامت و پاکی آنها اطمینان دارید

عدم استفاده از مکان ها و CD افراد ناشناس
دقـت در پاسـخ گویـی بـه نصـب نـرم افزارهـای رایـگان در هنـگام اتصـال بـه 

اینترنـت شـبکه های 

دیواره آتش:
ابزارهـا و نـرم افزارهایـی هسـنتد کـه به کمـک آن می تـوان قواعـدی را از جهت 
صحیـح یـا غیـر صحیح بـودن ارتباطـات داخلی و خارجـی کنترل کـرد و می تواند 
هماننـد حصـار و قلعـه ای کـه بـه دور بخشـی کـه امنیـت آن بایـد تامیـن شـود 

کشـیده می شـود. 

انواع روش های آلوده سازی رایانه های هدف
به نرم افزار های مخرب:

نصب مستقیم توسط هکر
نصب بد افزار از طریق غیر مستقیم

 استفاده از بستر هایی مانند سی دی و یا فلش دیسک ها
 استفاده از افراد نا شناس و بی اطاع از عمل نصب بد افزار هک

راهکارهای مقابله با نرم افزار های جاسوسی:
عدم نصب و استفاده از نرم افزارهای مشکوک و یا نا آشنا

عدم تهیه سی دی و نرم افزار از افراد ناشناس
نرم افزار های ثبت کننده صفحه کلید

کپـی بـرداری هـر آنچـه کاربـر از طریـق دسـتگاه کیبـرد بـه رایانـه وارد میکند و 
انتقـال ان بـه هکر

شبکه های اجتماعی:
تهدیدات شبکه های اجتماعی اینترنتی:

اسـتفاده از بررسـی ارتباطـات افـراد عضـو در شـبکه بـرای اهـداف نفوذگرانـه بـه 
حریـم و اطاعـات افـراد

در روش هـای جنـگ نرم با اسـتفاده از عملیـات روانی مانند تبلیغـات، اهداف خود 
را در ایـن بسـتر ها عملی میکنند

شبکه های اجتماعی و تهدید امنیت سازمان ها:
دسترسـی های نـا امـن و کنتـرل نشـده بـه شـبکه های اجتماعـی می توانـد سـه 

بخـش مهـم سـازمان را بـه شـدت تهدیـد می کند
امنیت سازمانی، حریم تجاری سازمانی، حیثیت سازمانی

مثـال: بیـش از ۷0 درصد از سـازمان های هـدف هکر ها از طریق فیسـبوک مورد 
حمله و سـو اسـتفاده قـرار می گیرند.

حمله به سامانه اسکادا و مقابله با استاکسنت:
اسکادا چیست؟

نرم افزار مدیریت تجهیزات صنعتی
سیستم جامع مانیتورینگ تجهیزات صنعتی

ارزش حمله به صنایع از طریق اسکادا:
کنترل تجهیزات با اهداف سیاسی یا رقابتی مجموعه های تجاری

مسیر های حمله و آسیب پذیری به سامانه صنعتی اسکادا:
استفاده از شبکه اینترنت برای اتصال به نرم افزار مدیریت اسکادا

استفاده از طریق نفوذ به شبکه های سیمی تلفن
استفاده از نفوذ فیزیکی به بستر های کنترل

 راهکار های مقابله با نفوذ به اسکادا:
vpn استفاده از شبکه های امن اختصاصی
استفاده از شبکه های فیزیکی اختصاصی

 تهدیدات شبکه های رایانه ای بیسیم:
چرا ایمن کردن شبکه های بیسیم مهم است؟

خطـرات موجـود در شـبکه بیسـیم کـه بایـد ایمن سـازی شـود. هکـر می تواند با 
جـا زدن بـه عنـوان دیگر کاربـران دسترسـی کاربـر قربانی اسـتفاده کند.

ایمن سازی شبکه های بیسیم:
- تغییر دسترسی به تجهیزات مانند کلمه عبور مدیریتی سیستم

- رمز دار کردن و رمزنگاری داده های مورد تبادل در شبکه
- مخفی سازی نام شبکه های بیسیم

تغییرات در تنظیمات پیش فرض روتر ها 
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حشمت اله صادقی
مجری گیاهان دارویی سازمان 

جهاد کشاورزی فارس

مشخصات گیاهشناسی
باریجـه بـا نـام علمـی Ferula gummosa و از خانـواده Apiaceae گیاهي اسـت 
چنـد سـاله، یک پایـه، با ریشـه غده اي و حجیم که پوسـت ریشـه، قهـوه اي رنگ 
و ضخامـت آن 1 تـا ۳ میلـي متـر اسـت. قطر غـده 6 تا 1۷ سـانتي متر می باشـد. 
برگ هـاي اولیـه باریـک و ضخیـم و شـبیه بـرگ گندمیان اسـت، ولـي برگ هاي 
گیـاه کامـل داراي بریدگي هـاي زیـاد و بـه رنـگ سـبز مایـل بـه خاکسـتري و 
پوشـیده از کرک هـاي ریـز و کوتـاه اسـت. برگ ها به طـول 20 تا ۳0 سـانتي متر 
و بـه صـورت روزت قـرار گرفتـه انـد. برگ ها عطـر و بوي خاصـي دارنـد. باریجه 
گیاهـي مونوکارپیـک اسـت یعنـي تنهـا یک بـار گل مي دهـد. در چند سـال اول 
رویـش، برگ هایـي طوقـه اي تولیـد مـي کنـد و در سـال آخـر رویـش، به سـاقه 
مـي رود و گل و میـوه تولیـد مـي کنـد. گل هـاي آن زرد رنـگ و بـه صـورت چتر 
مرکـب اسـت. میـوه آن شـیزوکارپ اسـت. بـذور بیضـوي کشـیده و بـه رنگ زرد 
روشـن کـه در قسـمت میانـي بـه رنـگ قهـوه اي روشـن اسـت، بذور سـبک، در 
قسـمت داخلـي کمـي فـرو رفتـه و در قسـمت پشـتي داراي 4 تـا 5 نـوار طولي و 
کمـي برجسـته اسـت. از تمام اندام هـاي گیاه بوي تنـد و مخصوصی به استشـمام 
مي رسـد. گیاهـي روز بلنـد اسـت و دوره خـواب فیزیولوژیـک ایـن گیـاه از تیر ماه 

تا اواسـط اسـفند ماه اسـت. 
پراکنش جغرافیایی

باریجـه عمومًا در ارتفاعات کوهسـتانی بـاالی 2000 متر در اسـتان های مازندران، 
تهـران، زنجـان، اصفهان، سـمنان، خراسـان، فیروزکـوه و فارس گسـترش دارد و با 
نـام محلی بالمبو شـناخته می شـود. رویشـگاه این گیـاه در جهان کشـورهای ایران، 
ترکیـه و روسـیه می باشـد. ارتفـاع آن بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمی محـل رویـش 
متفـاوت بـوده و بیـن 100 تـا 200 سـانتی متـر اسـت. بهـره بـرداری از باریجـه از 
دیربـاز در مناطـق رویشـی ایران متداول بوده اسـت و هم اکنون نیز تحت پوشـش 
طرح هـای بهـره بـرداری و زیـر نظـر کارشناسـان منابع طبیعـی انجـام می پذیرد. 

نیازهاي اکولوژیکي 
بـه طـور کلـي در مناطق کوهسـتاني که بیشـتر نزوالت بـه صورت برف اسـت، رویش 
دارد. خـاک مناسـب بـراي کشـت باریجـه خاک هـاي بـا عمق کافـي، نرم و قابـل نفوذ 
اسـت. در مناطـق مرتفـع و در ارتفاعات 1۳00 تا ۳۳00 متر از سـطح دریا پراکنش دارد. 

خواص دارویی باریجه
باریجـه عـاوه بـر اینکـه بـه جهـت درمـان عفونت های ریـه و آسـم مورد مصـرف قرار 
می گیـرد، بـرای معالجـه بیماری هـای عصبـی، ضعف معـده و کبد و طحال نیز سـودمند 

می باشـد. اسـتفاده از باریجـه بـرای خانم هـای باردار و گـرم مزاجان مضر اسـت.
کاشت، داشت و برداشت باریجه

بـا توجـه بـه نیـاز سـرما و استراتیفیکاسـیون بـراي جوانـه زدن و تاثیـر تـوام سـرما و 
رطوبـت زمسـتانه در تغییـرات شـیمیایي مـواد هورمونـي بـذر، فصـل پاییـز در ماه هاي 
آبـان و آذر بهتریـن زمـان کاشـت بـذر باریجـه اسـت. بـذر گیـاه باریجـه در خاک هاي 
نیمـه سـبک در عمـق 5 تـا ۷ سـانتي متر مي بایسـتي کاشـته شـود. کاشـت ایـن گیاه 

شـبیه آنغوزه اسـت و بیشـتر در مراتع و کوهسـتان ها مـورد بهره برداری قـرار می گیرد.
عملیـات بهـره بـرداری باریجـه بـه روش بـرش جانبـی ریشـه در اواخـر خردادمـاه بـر 
حسـب شـرایط اقلیمی مناطـق مختلف شـروع و تا 2 ماه یا بیشـتر به طـول می انجامد. 
بـرای ایـن منظـور ابتـدا خـاک پـای بوته هـای ۳ سـال بـه بـاال را بـه وسـیله کلنـگ 
کنـار می زننـد و پـس از تمیـز کـردن یقـه، روی سـطح جانبـی ریشـه بـا کاردک های 
مخصـوص ایجـاد بـرش می نماینـد. پـس از هـر تیـغ زنـی معمواًل سـایبانی از سـنگ 
در مقابـل زخـم قـرار می دهنـد تـا از تابـش مسـتقیم آفتـاب و یا بـارش بـاران بر روی 

محـل بـرش جلوگیـری کنند.
در روش دیگـر بهـره بـرداری موسـوم به اقلیـدی یا شـیرازی، الیه ای از سـطح جانبی 
ریشـه گیـاه بـه صـورت بـرش طولـی برداشـته می شـود. هـر یـک از روش هـا مزایا و 
معایبـی دارد. در هـر صـورت بـرش بایـد بـا نهایـت ظرافـت و مهـارت انجام شـود. به 
طـوری کـه الیـه زاینـده باریجـه در محـور میانـی گیـاه از بیـن نـرود. بهـره بـرداران 
باریجـه عمومـا از قشـر روسـتاییان محلی می باشـند و در آغاز فصل برداشـت بـا انعقاد 
قـرارداد و بـه راهنمایـی کارشناسـان سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور در 
مراتـع مسـتقر می شـوند. جـدا کـردن بذر هـای باریجـه از بوته هـای خشـک شـده آن 
جهـت توسـعه و احیـاء مراتـع باریجـه خیـز امـری ضـروری اسـت کـه بـه آن اهمیـت 

می شـود.  داده  فوق العـاده ای 
بـا ایجـاد بـرش تدریجـا از مجـاری تراونده گیـاه باریجه شـیرابه رقیق شـیری رنگی به 
بیـرون تـراوش می کنـد کـه پـس از طـی 2 تـا ۳ روز در مجاورت هوا سـفت شـده و به 
رنـگ زرد تیـره مایـل به نارنجی تبدیل می شـود. شـیرابه مترشـحه پس از یـک هفته با 
ابـزار مخصـوص برداشـت و در ظروف حلبی جمع آوری می شـود سـپس الیه ای دیگر 
در محـل شـیار پیشـین ایجـاد و بـه اصطـاح زخم را تـازه می کننـد تا تراوش شـیرابه 
تـداوم یابـد. تکـرار ایـن عمـل بـه کوچکـی یـا بزرگـی ریشـه و قـدرت شـیره دهـی و 
شـادابی بوتـه بسـتگی دارد. از اینـرو میزان تولید باریجـه از هر بوته بیـن 15 تا 50 گرم 
متغیـر اسـت. بارندگـی زمسـتانه و بهاره پیش از شـروع عملیـات بهره برداری، شـادابی 
بوته هـای باریجـه را در پـی خواهد داشـت و میزان اسـتخراج شـیرابه را افزایش خواهد 
داد. بـا ایـن وجـود هماننـد بهره بـرداری سـقز، گزانگبین و کتیـرا بارندگی نـا به هنگام 
تابسـتانه ثمـره تـاش بهـره بـرداران را به بـاد خواهد داد. بـا تکرار الیه برداری سـطح 
جانبـی ریشـه گیـاه، سـطح و عمـق شـیار افزایـش می یابـد و به محـور ریشـه نزدیک 
می شـود. از ایـن رو توصیـه می شـود کـه دفعـات مجـاز بهـره بـرداری در یـک فصل، 
یعنـی حداکثـر ۳ بـرش، کامـًا رعایـت شـود. بـه طـوری کـه بیـش از یک سـوم قطر 

ریشـه را در بـر نگیـرد. در غیـر ایـن  صـورت حیات گیاه بـه مخاطـره می افتد. 

تیغ زنی باریجه جهت برداشت 
شیرابه

آشنایی با گیاه دارویی

باریـجه



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس78
شماره 52 - مــــــردادماه 1398

چکیده:
بررسـی های بسـیاری مرتبـط بـا بسـته بنـدی مـواد غذایـی ضـد 
میکروبـی و بـا اسـتفاده از ترکیبـات ضد قارچی وجـود دارد اما هیچ 
یـک از آن هـا یک تصویر جامـع از کاربردهای بسـته بندی موثر را 
بـرای کنتـرل ضایعـات قارچی ایجـاد نمی کند. به تازگـی مطالعات 
بسـیاری در ایـن زمینه انجام شـده انـد بنابراین وقت آن اسـت که 

بـه بررسـی این موضـوع بپردازیم. 
ایـن مقالـه اثـرات روغن های ضـروری، نگهدارنده هـا، محصوالت 
طبیعـی، نابـود کننـده قـارچ شـیمیایی، نانو ذرات پوشـانده شـده با 
غشـای مختلـف و کیتـوزان را در شـرایط آزمایشـگاهی روی کپک 
بـدون مانـدگاری روی نـان، پنیـر و میوه هـای تـازه و سـبزیجات 

مـورد آزمایـش قـرار می دهد.

معرفی
بر اسـاس برآوردهای سـرویس تحقیقـی اقتصادی USDA، تقریبـًا 96 بیلیون پوند 
از مـود غذایـی یـا 2۷٪ از ۳65 بیلیـون پونـد از مـواد غذایـی خوراکی در دسـترس 
انسـان های مصـرف کننـده در ایـاالت متحـده در سـه مرحلـه بازاریابـی، خـرده 

فروشـی و سـرویس غذایـی و مشـتریان به هـدر می رود.
میوه هـای تازه و سـبزیجات )19/6%(، شـیر مایع )18/1%(، محصـوالت دانه ای 
)15/2%( و شـیرین کننده هـا )12/4%(. بیشـتر قندهـا و شـربت ذرت بـا فروکتوز 

بـاال در دو - سـه مـورد از ضایعـات تخمین زده شـده در این برآورد هسـتند.
میوه هـا معمـواًل بـه کلی اسـیدی هسـتند و بنابراین نسـبت به هجـوم باکتری ها 
مقـاوم هسـتند. بنابرایـن ضایعـات میوه هـا و محصوالت میـوه ای تقریبًا همیشـه 
بـه دلیـل کپک اسـت. در صنعت میـوه، مقدار ضایعـات زمانی که پس از برداشـت 
از قارچ کـش اسـتفاده شـود 10- 5 % اسـت امـا بـدون قـارچ کـش در بعضـی از 

سـال ها ضایعـات تـا 50% یا بیشـتر می رسـد.
بـرای مثال در صنعـت آب میوه، این ضایعات به دلیل اسـکورپوس 
مقـاوم در برابـر گرما، بـه مقدار زیـادی به فصل ها، نـوع محصول 
و روش فراینـد متغییـر و متنـوع اسـت یک بـرآورد تقریبـی از این 

ضایعات کمتر از 1% در بسـیاری از بسـته بندی ها اسـت.
مطابـق گفته هـا، عناصـر ضـد میکروبـی بـه طـور مسـتقیم در 
تهیـه مـواد غذایـی الزم دخالـت دارنـد ترکیـب مسـتقیم ممکـن 
اسـت منجـر بـه مقادیـر بیـش از حـد عناصر ضـد میکروب شـود 
کـه ممکـن اسـت مـزه مـواد غذایـی را تغییـر دهـد. تکنیک های 
کاربـردی مسـتقیم ماننـد فروبـری، اسـپری کـردن یـا بـرس زنی 
بـرای رسـوب مواد ضـد میکروب روی سـطح مواد غذایی اسـتفاده 
می شـود تـا ارگانیسـم های نامطلـوب را مهـار کننـد. هـر چنـد 
اسـتفاده مسـتقیم از رسـوب ضـد میکـروب ممکـن اسـت منجـر 
بـه غیـر فعالـی یـا تبخیر عناصـر فعـال و تکـرار انتقـال در بخش 
عمـده ای از مـواد غذایـی شـود. بنابرایـن عمـل ضـد میکروبـی 

ممکـن اسـت مکـرراً به دلیـل غیر فعالی ضـد میکروب هـا در اجزای مـواد غذایی 
یـا رقیـق کـردن غلظـت انجـام نشـود. دلیـل ترکیـب ضـد میکروب هـا در بسـته 
بنـدی، ایجاد سـطح رشـد در مواد غذایی اسـت کـه یک بخش بزرگـی از ضایعات 
و آلودگـی را ایجـاد می کنـد. ایـن روش می توانـد افزایش مقادیر ضـد میکروب ها 
را کاهـش دهـد کـه معمـواًل در بخش عمده مواد غذایی ترکیب می شـوند. انتشـار 
تدریجـی یک ضد میکروب روی سـطح غشـا بسـته بندی مواد غذایـی دارای یک 
مزیـت نسـبت بـه فروبـری و اسـپری کـردن دارد. بسـیاری از ضـد میکروب های 
در مـواد بسـته بنـدی به ویـژه در غشـاها ترکیب می شـوند. مواد بسـته بندی ضد 
میکـروب اگـر فـرار هسـتند بایـد شـامل سـطحی از مـواد غذایـی باشـد بنابرایـن 
عوامـل ضـد میکروبـی می تواند به سـطح انتشـار یابـد، پس ویژگی های سـطح و 

انتشـار کنیتکـس تعییـن کننده می شـود.
توسـعه مـواد فعـال بـا ویژگی هایی بـرای افزایـش عمر نگهـداری و امنیت بسـته 
از مهـم تریـن چالش هـای فعالیت هـای تحقیقـی  مـواد غذایـی امـروزه یکـی 
اسـت. اسـتفاده از بسـته بندی ضـد قـارچ یـک راه حل ممکـن برای کنترل رشـد 
پوسـیدگی و فاسـد شـدن میوه هـا در طـی عمـر مفیـد پـس از برداشـت اسـت و 
امنیـت و عمـر مفیـد مـواد غذایـی آمـاده خـوردن را توسـعه می دهـد. اسـتفاده از 
بسـته بنـدی ضـد میکـروب می توانـد در طـی دوره انبـار شـدن، حمـل یـا انتقال 
مفیـد باشـد و هنگامی کـه بسـته بندی باز شـود، غشـای ضد میکـروب هنوز فعال 

و کارآمد اسـت.
ضـد میکروب هـای که در پوسـته ها جاسـازی می شـوند هـم چنیـن می توانند در 
سـطح مـواد غذایـی بـرای عمـل بعدی منتقـل شـوند و نسـبتا مقادیـر کمی برای 

رسـیدن بـه عمر مفیـد مطلوب الزم اسـت.
درشـماره بعـدی "پرتوامیـد" بـه ارزیابـی خـواص ضدقارچ هـا و تاثیـرات آنهـا بـر 

بسـته بندی هـای مـواد غذایـی می پردازیـم.

کتایون ایروانی 
کارشناس صنایع مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان سروستان

بستـه بندی موثر
با فعالیت های ضد قارچی

)قسمت اول(
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مقدمـه: مرکبات از محصوالت کشـاورزي اسـت که توسـط سـازمان بیـن المللي 
جـزء محصـوالت غذایـي با قیمت باال تقسـیم بندي شـده و کشـش قیمتي تقاضا 
و تجـارت آن آنهـا بـه دالیـل تغییـر الگـوي تغذیـه در نتیجـه بـاال رفتـن درآمـد 
سـرانه، رشـد شهرنشـیني و درک اهمیـت سـامتي، تغییـر الگـوي تغذیـه همـراه 
بـا پیشـرفت تکنولـوژي در صنایـع غذایـي و نیـز محـدود شـدن عوامـل بازدارنده 
تجـارت کـه بـا انجـام مذاکـرات و تشـکیل سـازمان تجـارت جهانـي بـه شـدت 

افزایـش یافته اسـت. 
مرکبـات یکـي از انـواع محصوالت کشـاورزي اسـت کـه در سـال های اخیر جزء 

اقـام صادراتي کشـور قرار گرفته اسـت. صـادرات، فعالیتي بسـیار پیچیده و داراي 
ظرافت هـاي خـاص خویـش اسـت. توسـعه صـادرات امـري آسـان نیسـت. براي 
فروش بیشـتر کاال به خریداران شـرایط و عمل مسـاعد بسـیار الزم اسـت نه فقط 
جلـب رضایـت مصـرف کننـده خارجـي نسـبت بـه کیفیت و قیمـت، بلکه شـرایط 
عرضـه، بـازار رسـاني و خدمـات پس از فـروش کاال الزم اسـت. لذا توجـه به این 
نکتـه ضـروري اسـت کـه کشـور بـا رقبـاي سرسـخت و قدرتمنـد در ایـن زمینـه 
روبـرو اسـت بـدون مطالعه مشـکات و تنگناهـا و تحقیق مسـتمر پیرامون عوامل 
موثـر در افزایـش صـادرات، توسـعه صـادرات غیرنفتـي ممکـن نیسـت. بسـیاري 

مــرکـبات
و راهکارهای صادرات

چکیده:
کاهـش درآمـد حاصـل از صـدور نفت و نوسـانات شـدید آن، افزایش جمعیت کشـور، کاهش قـدرت خرید، درآمدهـاي نفتي در نتیجه بـه هم خوردن 
رابطـه مبادلـه بـه نفـع کشـورهاي صنعتـي و پیشـرفته در راه تجـارت بـا کشـورهاي جهـان سـوم و از همـه مهم تـر اعمـال تحریم ها و پایـان پذیر 
بـودن منابـع طبیعـي و از جملـه نفـت بایـد زنـگ خطـر را براي مـا و خصوصًا برنامه ریزان و سیاسـت گـذاران اقتصادي کشـور به صـدا در آورده و ما 
را بـه ایـن بـاور رسـانده باشـد که توسـعه صـادرات غیرنفتـي و رهایي یافتـن از اقتصاد تـک محصولي متکـي به درآمد هـاي نفتي ضرورتـي اجتناب 

ناپذیر اسـت. 
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص اقلیمـي و جغرافیایـي ایـران که قابلیـت باالیـي در تولیـد محصـوالت کشـاورزي دارد و دارای تنـوع گسـترده در بخش 
باغـداري و محصـوالت باغـي مـي باشـد مـي تـوان بـه عنـوان بخشـي از اسـتراتژي هاي توسـعه صادرات کشـور بـه بخـش کشـاورزي و باغداري 
معطـوف شـد و بـا تولیـد انـواع محصـوالت کشـاورزي و باغـي عاوه بـر تامین نیازهـاي داخل بـه صادرات ایـن محصـوالت و درآمـد ارزي حاصل 

از آن چشـم داشت.
مرکبـات نیـز بـه دلیـل همیـن شـرایط مسـاعد آب و هوایـي و خـاک مناسـب در اغلب نقاط کشـور بـه ویژه شـمال و جنـوب قابل کشـت و پرورش 
می باشـد و بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه در برنامه هـاي اقتصـادي دولـت صـادرات محصـوالت غیرنفتـي از اهمیت خاصـي برخوردار اسـت، مي تـوان از 
طریـق صـادرات مرکبـات مقـدار قابـل توجهـي ارز وارد سیسـتم اقتصادي کشـور کرد. لذا بررسـي و تحقیـق پیرامون ایـن موضوع مي تواند راهگشـا 

باشد.
بنابرایـن مقالـه حاضـر بـه بررسـي و تبییـن موانع موثر بـر افزایش صـادرات مرکبات مـي پردازد و تاش بر این اسـت کـه عواملی نظیرتسـهیات و 
نگهـداري، انبـار، سیسـتم بسـته بنـدي، سیسـتم حمـل و نقـل، انجـام بازاریابي به طـور صحیـح و میزان اهمیـت و تاثیر هر یـک از این چهـار مولفه 

در افزایـش صـادرات مرکبات مورد بررسـي و شناسـایي قـرار گیرند.

رضیه امینی
مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان ارسنجان
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از کشـورهاي توسـعه یافتـه و حتـي در حـال توسـعه دنیـا مبالـغ هنگفتـي را بـه 
انجـام پژوهش هـاي علمـي تخصیـص مـي دهند. در مسـیر صـادرات محصوالت 
کشـاورزي و از جملـه مرکبـات کـه ظرفیـت باالیي بـراي تولید و صـادرات آن در 
کشـور وجـود دارد، موانـع بسـیاري پیش روي ماسـت و بـا توجه بـه اینکه ظرفیت 
صادراتـي ایـن محصـول بسـیار بیشـتر از حجـم کنونی صـادرات فعلي می باشـد، 
لـذا یکـی از اهـداف مهـم این مقاله شناسـایی و معرفـی موانع موجـود در صادرات 

می باشـد.  مرکبات 

پیشینه مطالعات در زمینه صادرات مرکبات:
تحقیقـات و سـمینارهاي انجـام شـده و مقـاالت ارائـه شـده اغلـب در ارتبـاط بـا 
کاشـت و تولیـد مرکبـات بـوده و بـه امـر صـادرات و بازاریابـي مرکبـات کمتـر 
پرداختـه شـده اسـت. در پژوهشـی تحـت عنـوان "نگاهـي بـه بازارهـاي فـروش 
میـوه و تـره بـار صادراتـي در کشـورهاي آن سـوي خلیـج فـارس" و در سـمینار 
تحـت عنـوان " بازاریابـي و توسـعه صادرات مرکبـات ایران" در دانشـگاه مازندران 
بـر جنبه هـاي کشـاورزي مرکبـات، صـادرات و بازاریابي آن پرداخته شـده اسـت. 
در سـال 1۳۷5 جامـع تریـن تحقیقـي کـه تاکنـون در ارتبـاط بـا تجـارت مرکبات 
انجـام شـده در کتابي تحـت عنوان بازار جهانـي مرکبات و کیوي صـورت پذیرفته 
کـه بخـش اعظـم ایـن کتـاب بـه صـادرات و واردات مرکبـات اختصـاص یافته و 
بـه طـور مفصـل در مـورد تجارت مرکبات بحث شـده اسـت. در همایش شـناخت 
اسـتعدادهاي بازرگانـي اقتصـادي اسـتان مازنـدران که در سـال 1۳۷6 برگزار شـد 
مقالـه اي در ارتبـاط بـا بررسـي مزیـت نسـبي مرکبـات اسـتان مازنـدران جهـت 

صـدور بـه کشـورهاي آسـیاي مرکزي ارائه شـده اسـت. 

مـواد و روش هـا: جامعـه آماري تحقیـق شـامل صادرکنندگان میـوه و تره بار 
عضـو اتحادیـه میوه و تره بار کشـور سـاکن اسـتان تهـران بود. بـرای جمع آوري 
اطاعـات از مطالعـات کتابخانـه اي و پرسشـنامه محقـق سـاخته و جهـت آزمون 

فرضیـات از نرم افزار SPSS اسـتفاده شـد.

نتایـج و بحـث: با توجـه به تائیـد فرضیه اول یکـي از موانع موثر بـراي صدور 
مرکبـات عـدم وجود تسـهیات نگهداري مناسـب اسـت کـه در چنـد مي تواند در 
مراحـل پـس از برداشـت محصـول که الزم اسـت بافاصلـه در مکاني مناسـب و 
درجـه حرارتـي متعادل، نگهداري شـود، حمل محصـول جهت انتقال بـه بازارهاي 
فـروش و مصـرف نیـز کـه معمـواًل مسـیرهاي حمل طوالني اسـت مشـکل سـاز 
باشـد. لـذا جهـت حفظ سـامت مرکبات و میـوه جات خصوصـا در مرحلـه نهایي 
یعنـي پـس از حمـل بـه بازارهـاي فـروش یـا مصـرف و تخلیـه محمولـه، جـز 
نگهـداري و انبـار محصـول نیسـت. در ایـن مرحلـه نیـز بایـد انبارهاي مناسـب و 
مجهـز حفـظ سـامت و طـراوت میـوه جـات مهیا باشـد. بر اسـاس تائیـد فرضیه 
دوم یکـي از موانـع موثـر بـراي صـدور مرکبات، مشـکات ناشـي از بسـته بندي 
نامناسـب اسـت. بسـته بندي یکي از متغیرهاي بسـیار مهم و تاثیر گذار در میزان 
خریـد، مصـرف و در نتیجـه صـدور اکثر محصوالت مي باشـد. امروزه بسـته بندي 

خـود جـزء اصـل کیفیـت به حسـاب مي آیـد. علي رغم اهمیت بسـزایي که بسـته 
بنـدي در موفقیـت صـادرات دارد ولـي به دالیلي کشـور ما از این حیث مشـکات 

دارد. زیادي 
بـه عنـوان اولیـن نکته کمبـود تعداد واحدهـا و کارخانجات بسـته بندي مي باشـد 
کـه ایـن امـر نـه تنهـا در زمینـه بسـته بندي هاي فلـزي بلکـه بسـته بندي هاي 

کاغـذ و مقـوا، چوبـي، پاسـتیکي، شیشـه اي، و... نیز وجـود دارد. 
صـرف نظـر از کمبـود در کمیـت اطاعـات بسـته بنـدي، ایـن صنعـت از کیفیت 
مناسـب و مطلوبـي نیـز برخـوردار نیسـت، بـه طـوري کـه بـه جـرأت مـي تـوان 
اظهـار نمـود کـه صنعـت بسـته بنـدي مـا هنوز نتوانسـته اسـت رسـالت اساسـي 
خـود را بازیابـد و نقـش سـازنده خویـش را در تجـارت خصوصـًا صـادرات همانند 
سـایر کشـورهاي پیشـرفته و موفق بـه انجام برسـاند. از آنجایي کـه مرکبات، جزء 
محصـوالت فسـاد پذیر اسـت، مشـکات بسـته بندي در ایـن مورد بیشـتر مطرح 
مـي باشـد چـون کیفیت پاییـن بسـته بندي باعث مي شـود کـه مرکبـات کیفیت 
خـود را تـا زمـان رسـیدن بـه بازارهـاي خارجـي، تـا حـد زیـادي از دسـت بدهند. 
ضعـف در بسـته بنـدي، عـاوه بـر نـا مرغـوب جلـوه دادن، موجـب عـدم توجـه 

مصـرف کننـدگان در مقایسـه بـا کاالهـاي رقیـب مـي گردد. 
فرضیـه سـوم یکـي از موانـع موثـر بـراي صـادرات مرکبـات مشـکات ناشـي از 
حمـل و نقل نامناسـب اسـت. تجهیـزات مناسـب و کارا، رکن اصلـي و موثر حمل 

و نقـل داخلـي و بیـن المللـي را تشـکیل مـي دهند. 
تجهیـزات حمـل و نقـل فعلـي کشـور کـه درصـد زیـادي از آنهـا فرسـوده و فاقد 
کارآیـي الزم اسـت، نمـي توانـد نقش مهـم و فراگیـري در بازارهاي جدید داشـته 
باشـد، حمـل و نقـل زمینـي، دریایـي و هوایـي، هر یک بـه نوبه خـود در صادرات 
نقـش مهمـي دارنـد. بـر طبـق نتایـج فرضیـه چهـارم یکـي از موانـع موثـر براي 
صـادرات مرکبـات عـدم بازاریابـي خارجـي بـه طـور صحیـح مي باشـد کـه مورد 
تائیـد قـرار گرفـت. در این خصوص افزایش شـناخت صـادر کننـدگان مرکبات، از 
بازارهـاي خارجـي محصـوالت خـود، محیـط و خصوصیـات آن بازارهـا و وضعیت 

رقیب شـناخت اهمیـت دارد. 
صادرکننـدگان ایرانـي بایـد بـه سـلیقه مصـرف کننـدگان و مشـتریان در بازارها و 
نواحـي مختلـف توجه کننـد و از نـام تجاری یا برنـد اختصاصی محصول اسـتفاده 
نماینـد و اسـتانداردهای بسـته بنـدی و حمـل و نقـل محصـول را در مدنظـر قرار 

. دهند
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مقدمه
مهم تریــن مشــکلی کــه امنیــت غذایــی کشــور را تهدیــد می کنــد کمبــود منابــع 
آب اســت. در ایــران شــوری آب هــای ســطحی بیشــتر تحــت تاثیــر خصوصیــات 
ــر فعالیت هــای انســانی  ــه شــدت تحــت تاثی اقلیمــی و جغرافیایــی اســت کــه ب
ــه  ــور در مناطــق خشــک و نیم ــع آب ســطحی ش ــتر مناب ــد. بیش ــرار گرفته ان ق
خشــک قــرار دارنــد. در ایــن مناطــق میــزان تبخیــر و تعــرق بیشــتر از بارندگــی 
ــی  ــت. از طرف ــوری آب اس ــزان ش ــش می ــل افزای ــن دلی ــه مهمتری ــت ک اس
ریختــن آب زهکش هــای کشــاورزی، صنعتــی و خانگــی بــه رودخانه هــا 
ــت  ــن دس ــژه در پایی ــا به وی ــت آب رودخانه ه ــش کیفی ــی و کاه ــب آلودگ موج

می شــوند.
ــه شــش  ــع آب از لحــاظ شــوری ب ــرو مناب ــدی وزارت نی ــر اســاس تقســیم بن ب

ــده اند. ــدی ش ــیم بن ــته تقس دس

طبقه بندی کیفی منابع آب شوری
مقدار شورینوع آبمقدار شورینوع آب

ECW<12.5 dS/m <7.8آب شورECW=0.78 dS/mآب غیر شور

ECW<20 dS/m < 12.5آب بسیار شور ECW<2.3 dS/m <0.78آب کم شور

ECW dS/m <20آب ابر شورECW<7.8 dS/m <2.3آب لب شور

ــوده و کشــت  ــورد توجــه ب ــه ای م ــه از نظــر علوف ــی ک در حــال حاضــر گیاهان
آن هــا در بســیاری از مناطــق کشــور معمــول شــده عمدتــا گیاهانــی هســتند کــه 
از پتانســیل علوفــه ای مطلوبــی برخــوردار بــوده ولــی ایــن گیاهــان درجــه تحمــل 
پایینــی بــه شــوری دارنــد. گیاهــان علوفــه ای کــه در کشــور بــه طــور معمــول 
ــرد  ــت. عملک ــه ای اس ــو علوف ــه و ج ــورگوم، ذرت، یونج ــود س ــت می ش کش
ــش  ــی زیمنس بر متر بی ــاالی 8 دس ــوری آب ب ــول در ش ــی معم ــان زراع گیاه
از 05 درصــد کاهــش می یابــد. بنابرایــن بــرای اســتفاده از ایــن منابــع آب بایــد 
بــه دنبــال گیاهــان زراعــی جایگزینــی بــود کــه بتواننــد بــا شــوری آب بــاالی 
ــتفاده  ــل اس ــول قاب ــی معم ــان زراع ــرای گیاه ــه ب ــر ک ــی زیمنس بر مت 21دس

نیســتند عملکــرد قابــل قبولــی تولیــد کننــد. 

در بیــن منابــع عمــده مناطــق بیابانــی، آب شــور کمتــر از همــه مــورد اســتفاده 
واقــع شــده اســت، عمدتــا بــه ایــن دلیــل کــه شــوري چنیــن آبــي بــراي تولیــد 
ــع آب  ــه مناب ــد ک ــات نشــان داده ان ــي کــه مطالع ــاه بســیار باالســت. در حال گی
بســیار شــور می توانــد بــراي کاشــت گیاهــان متحمــل بــه شــوري بــه کار  رود. 
اهلــي ســازي گیاهــان شورزیســت )هالوفیت هــا( کــه در حــال حاضــر در 
رویشــگاه هاي طبیعــي شــور و خشــک مي روینــد، آن هــا را بــه عنــوان گیاهــان 
زراعــي جدیــدی معرفــي خواهــد ســاخت کــه تحــت تنش هــاي محیطــي ایجــاد 
ــد.  ــد کنن ــری تولی ــت بخش ت ــول رضای ــکي محص ــوري و خش ــط ش ــده توس ش
ایــن گیاهــان ممکــن اســت جایگزیــن منطقــي بــراي گیاهــان زراعــی معمــول 
در بســیاري از کشــورهاي در حــال توســعه و از جملــه ایــران کــه داراي ســطح 
ــدن  ــور ش ــد ش ــرض تهدی ــک در مع ــه خش ــک و نیم ــي خش ــیعي از اراض وس
اســت، بــه شــمار آینــد. در ایــران نواحــي وســیعي وجــود دارنــد کــه دارای اراضــي 

ــذاي دام هســتند. ــوان غ ــه عن ــد  شورزیســت ها ب ــراي تولی مســتعد ب

کوشیا
گیاهشناسی

کوشــیا بــا نــام علمــی )darhcS ).L( airapocsaihcoK( از خانــواده اســفناجیان و 
ــا و غــرب آســیا اســت. کوشــیا یــک گیــاه  بومی نواحــی مرکــزی و شــرقی اروپ
دو لپــه علفــي یکســاله راســت اســت. بوته هــای ایــن گونــه معمــواًل داراي یــک 
تمایــل رشــدي بوتــه ماننــد بــوده و در شــکل رشــد خــود بســیار تطابــق پذیرنــد.

کوشــیا داراي یــک سیســتم ریشــه اي راســت و دوک ماننــد اســت کــه از چندیــن 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــه تش ــه هاي ثانوی ــادي ریش ــدادي زی ــا تع ــي، ب ــه اصل ریش
ــرایط  ــه ش ــته ب ــاع آن بس ــت و ارتف ــر اس ــیار متغی ــکلي بس ــر ش ــیا از نظ کوش
ــد و  ــر نمای ــر تغیی ــش از 2 مت ــا بی ــر ت ــانتي مت ــت از 51 س ــن اس ــدي ممک رش
ــا ارتفــاع بیــش  ــارور اســتقرار یابــد، ت هنگامــي کــه در خاک هــاي مرطــوب و ب
از ۳ متــر رشــد می کنــد )اســتان گلســتان(. ســاقه کوشــیا داراي تعــداد فراوانــي 
شــاخه فرعــي نامتراکــم و مــورب اســت. از نظــر شــکل کلــي، برگهــا طولــي تــا 
بــه طــور محــدود نیــزه اي شــکل یــا نیــزه اي خطــي هســتند کــه از قاعــده بــه 
ــت.  ــز اس ــوک تی ــي ن ــرگ اندک ــوک ب ــوند و ن ــک مي ش ــرگ باری ــمت دم ب س

طاهره اوجی
کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه 

با علف های هرز - کارشناس زراعت 
شهرستان خرامه

کوشـــیا؛
علوفه ای شور زیست
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طــول برگ هــا بیــن 2 تــا 6 ســانتي متــر و عــرض آن 8-۳ میلــي متــر اســت. 
گل هــاي کوشــیا کوچــک، ســبز رنــگ و نســبتا نامشــهود و غیــر قابــل تمایــز و 
ــدد  ــواًل ۳-1 ع ــوده و معم ــاده ب ــا م ــگل هســتند.گل ها دو جنســي ی ــدون دم ب
آن در یــک خوشــه بــه هــم فشــرده کوچــک )کافــه ي گل( در زاویــه اتصــال 
ــت مي شــوند.  ــي یاف ــز در ســنبله هاي انتهای ــا ســاقه و نی ــي ب ــاي فوقان برگ ه
ــز  ــي متمای ــبه برگ ــاي ش ــوده و داراي براکته ه ــم ب ــاه و متراک ــنبله ها کوت س
کرکــدار، امــا کاهــش یافتــه اي، در زیــر خــود هســتند کــه بــا ســاقه گل دهنــده 
ظاهــر خــارداري مي بخشــد. میــوه کوشــیا کیســه اي ســتاره اي شــکل کوچــک و 
شــکننده  بــا عــرض 2 میلي متــر و پهــن اســت کــه پوســته بیرونــی آن غشــاءدار 
ــه  ــن گون ــاي ای ــذر اســت. بذره ــک ب ــاوي ی ــوه ح ــذر اســت. هرمی ــدا از ب و ج
ــزارش شــده اســت.  ــر گ ــي مت ــا ۳ میل ــک ت ــن ی ــوده و طــول آن بی کوچــک ب
ــیاردار  ــمت ش ــر دو س ــطح و در ه ــي(، مس ــم مرغ ــکل )تخ ــي ش ــا بیض بذره
هســتند. بذرهــا بــراق بــوده و رنــگ آنهــا از قهــوه اي بــا عائــم زرد رنــگ تــا 

ــد . ــر مي کن ــه خاکســتري تغیی ــل ب ــیاه متمای س
کوشــیا بــه دلیــل داشــتن سیســتم ریشــه ای گســترده و عمیــق بــا نواحی خشــک 
ــری خــاک  ــج مت ــا عمــق پن ــد ت ــاه می توان ــن گی ــی ســازگاری دارد. ای ــه خوب ب
ــترش  ــز گس ــری نی ــت مت ــه هف ــا فاصل ــی آن ت ــه های جانب ــد و ریش ــوذ کن نف

یابــد.
کوشــیا یــک گیــاه چهارکربنــه )4C( بــوده و دارای مســیر EM�PDAN و 
ــن  ــات ای ــن خصوصی ــوع dicihcok اســت. مهم تری ــه ن ــز چهارکربن آناتومی کران
ــه عنــوان یــک عنصــر ریزمغــذی اســت.  ــه ســدیم ب ــاز ب مســیر چهار کربنــه نی
بســته بــه زیســت تــوده تولیــدی ایــن گیــاه قــادر اســت هــر ســال 200 تــا ۳00 
ــد نقــش  ــد. ســدیم می توان ــار را از خــاک برداشــت کن کیلوگــرم نمــک در هکت
ــفوانول پیروفســفات کربوکســیاز  ــم فس ــت آنزی ــش فعالی ــک در افزای فیزیولوژی

داشــته باشــد.
ــی و  ــای قلیای ــه خاک ه ــه ب ــت ک ــاری اس ــت های اختی ــزو شورزیس ــیا ج کوش
شــور حــاوی ســدیم کلرایــد و ســدیم ســولفات مقــاوم اســت و تحمــل بیشــتری 
ــیار  ــای بس ــد در خاک ه ــیا می توان ــولفات دارد. کوش ــه س ــبت ب ــد نس ــه کلرای ب
ــده می شــود.  شــور رشــد کنــد و تنهــا گیاهــی باشــد کــه در ایــن مکان هــا دی
هم چنیــن کوشــیا بــه خاک هــای اســیدی حــاوی آلومینیــم و منیزیــم و منگنــز 
مقــاوم اســت. در واقــع کوشــیا بــه عنــوان یــک گونــه پیشــرو در نواحــی خشــک 
ــرد،  ــد، بروج ــای بیرجن ــران دارای توده ه ــیا در ای ــت. کوش ــک اس و نیمه خش
ــادی از  ــوع زی ــز دارای تن ــوده نی ــوده و در یــک ت ــه ب ســبزوار، اصفهــان و ارومی

لحــاظ میــزان پربرگــی اســت.

خاک مناسب و نحوه آماده سازی خاک
ــر  ــی در Hp کمت ــه زن ــد. جوان ــه می زن ــیعی از Hp جوان ــه وس ــیا در دامن کوش
از 2 و بیشــتر از 21 کاهــش می یابــد. میــزان جوانه زنــی در Hp 4 و 9، 05 
درصــد اســت. ماننــد ســایر گیاهــان کوشــیا بــرای جوانه زنــی نیــاز بــه رطوبــت 
ــا  ــد و ت ــار کاهــش نمی یاب ــا پتانســیل اســمزی 8- ب ــی کوشــیا ت دارد. جوانه زن
61- بــار کوشــیا قــادر اســت 05 درصــد جوانــه بزنــد. هنگامی کــه بــذور کوشــیا 
در ســطح خــاک قــرار می گیرنــد 4۷ درصــد جوانه زنــی دارنــد و هنگامی کــه در 
ــرای  ــد. ب ــه می زنن ــذور جوان ــرد ۷5 درصــد ب ــرار می گی ــری ق عمــق ۳ میلی مت

آمــاده ســازی زمیــن نیــاز اســت شــخم و دیســک زده شــود.

تاریخ کاشت، تراکم بوته و عمق کاشت
در مناطقــی کــه امــکان بارندگــی بهــاره وجــود داشــته باشــد می تــوان کوشــیا را 
در ســطح زمیــن پراکنــده کــرد و پــس از وقــوع بارندگی هــای بهــاره و رســیدن 
دمــای هــوا بــه حــدود 5 تــا 10 درجــه ســانتی گراد ســبز خواهــد شــد. از آنجایــی 
ــد. کوشــیا  ــذور گیــاه بســیار کوچــک هســتند نبایــد در عمــق قــرار بگیرن کــه ب
گیاهــی حســاس بــه طــول روز بــوده، بنابرایــن تاریــخ کاشــت بــر میــزان زیســت 
تــوده تولیــدی تاثیــر زیــادی دارد و در صورتــی کــه طــول روز بــه 12/8 ســاعت 
ــج آزمایشــات نشــان داد اســت کــه کشــت بهــاره  ــه گل مــی رود. نتای برســد ب
ــد  ــرای تولی ــر( ب ــه و کشــت تابســتانه )تی ــد علوف ــرای تولی )فروردیــن( کوشــیا ب
دانــه مناســب اســت. بــه منظــور تولیــد علوفــه میــزان 4 کیلوگــرم در هکتــار بــذر 
کوشــیا بــرای کشــت کافــی اســت. وزن هــزار دانــه کوشــیا 0/۷۷ گــرم اســت. 
از آنجایــی کــه بــذر کوشــیا قــوه نامیــه خــود را ســریع از دســت می دهــد نیــاز 
ــذر 20  ــد ب ــرای تولی ــن تراکــم ب ــه شــود. بهتری ــذر هــر ســاله تهی اســت کــه ب

بوتــه در مترمربــع و بــرای تولیــد علوفــه ۳0 بوتــه در متــر مربــع اســت.

جوانه زنی کوشیا
بــذور کوشــیا بــا رســیدن دمــای هــوا بــه 5 تــا 01 درجــه  ســانتی گراد در طــول 
ــی وســیعی  ــاه در محــدوده دمای ــن گی ــذور ای ــه ب ــد. البت ــه می زن ــک روز جوان ی
ــب، ۳/4، 52 و ۳4/۷  ــه ترتی ــاه ب ــن گی ــر ای ــه و حداکث ــل، بهین ــای حداق )دم
ــی  ــی هســتند. بیشــترین درصــد جوانه زن ــه جوانه زن ــادر ب درجــه ســانتی گراد( ق
ــه 01  ــوری آب ب ــزان ش ــش می ــا افزای ــت و ب ــور اس ــر ش ــط غی ــذور در محی ب
ــه  ــه گیاهچ ــد اولی ــدن و رش ــبز ش ــر در س ــب تاخی ــی زیمنس بر متر موج دس
می شــود. بنابرایــن، بهتــر اســت تــا هنگامی کــه بوته هــا بــه ارتفــاع 01 
ــاری  ــر آبی ــر مت ــوری 01-5 دســی زیمنس ب ــا ش ــی ب ــا آب ــند ب ــانتی متر برس س
شــوند. بررســی تاثیــر زمــان شــروع اســتفاده از آب شــور بــر رشــد کوشــیا نشــان 
ــر منفــی آن  ــر اســتفاده شــود تاثی ــا تاخی داد کــه هرچــه اســتفاده از آب شــور ب
ــه در شــکل مشــاهده می شــود  ــد. همانطــور ک ــاه کاهــش می یاب ــر رشــد گی ب
ــور  ــتفاده از آب ش ــد اس ــانتی متر می رس ــه 10 س ــاه ب ــاع گی ــه ارتف هنگامی ک
تاثیــری بســیار کمی بــر رشــد گیــاه دارد. گرچــه ایــن گیــاه بــه دلیــل جوانه زنــی 

ــود ــتقر ش ــی مس ــه خوب ــز ب ــور نی ــیار ش ــای بس ــد در خاک ه ــریع می توان س
ــا 28  ــش شــوری آب ت ــاه افزای ــد گی ــه از رش ــن مرحل ــپری شــدن ای ــد از س بع
دســیزیمنس بــر متــر در بیرجنــد ۳6 درصــد کاهــش عملکــرد مشــاهده شــد در 
حالــی کــه در اســتان گلســتان تــا شــوری آب زهکــش 21 دســیزیمنس بــر متــر 
ــتان  ــد. در اس ــاهده نش ــوده مش ــت ت ــد زیس ــزان تولی ــداری در می ــش معنی کاه
خراســان رضــوی نیــز افزایــش شــوری آب تــا 2۳ دســیزیمنس برمتــر، تاثیــری 

در میــزان تولیــد زیســت تــوده نداشــت. 

ادامه در شماره بعد
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تولیـد غـذا یکـی از مهـم تریـن و عمـده تریـن محورهـای اسـتقال اقتصـادی 
می باشـد. بدیهـی اسـت آبـزی پـروری در چنین شـرایطی توجه خاصـی را به خود 
اختصـاص می دهـد. می تـوان بـا برنامه ریـزی صحیـح و اصولی در بـه کارگیری 

روش هـای صحیـح آبـزی پـروری، نقش سـازنده ای ایفـا نمود.
در ایـن میـان ماهیـان خاویـاری بـه جهـات مختلف جایگاه مناسـب و ویـژه ای را 

بـه خـود اختصـاص داده اند.
علمـی نـام  بـا  اسـترلیاد  گونـه  کوچکتریـن  خاویـاری،  ماهیـان  گونـه   2۷  از 
)Acipenser ruthenus Linnaeus 1785( و نـام انگلیسـی sterlet، در راسـتای 

توجـه به توسـعه پـرورش ماهیـان خاویـاری حائـز اهمیت می باشـد. 
تنهـا گونـۀ خاویـاری اروپـای مرکـزی کـه سراسـر زندگـی خـود را در آب هـای 
شـیرین )رودخانـه( طـی می کنـد اسـترلیاد می باشـد. ایـن ماهـی متعلق بـه گروه 

ماهی هـای غضروفـی – اسـتخوانی اسـت. 
در طبیعـت در رودخانه هـای بـا آب هـای زالل و تمیـز بـه سـر می بـرد و در ایـن 
آب هـا در وهلـۀ نخسـت از بـی مهرگان و مـواد آلی که در گل و رسـوبات رودخانه 
وجـود دارنـد تغذیـه می نمایـد. ایـن ماهـی شـدیداً بـه آب آلـوده حسـاس اسـت. 
ماهـی اسـترلیاد دارای گوشـتی بـا کیفیـت عالـی اسـت و عـاوه بر آن بـه عنوان 

یـک ماهـی آکواریومـی دارای ارزش می باشـد. 
ماهیانـی کـه بـه حـد بلـوغ جنسـی رسـیده اند در محـل تخم ریـزی با بسـترهای 
شـنی رودخانه هـای دارای جریان سـریع آب، جمع می شـوند. تخم ریـزي ماهیان 
اسـترلیاد ماننـد تمـام تاس ماهیان در بهـار در ماه اردیبهشـت )ماه مـه( در حرارت 
آب 9 تـا 1۷ درجـه و در اعمـاق 4 تـا 14 متري انجام مي شـود. در شـرایط طبیعی 

سـن بلـوغ جنسـي ماهیـان نر ۳ سـال و ماهیان ماده 5 سـال مي باشـد. 
نـوزادان پـس از بیـرون آمـدن از تخـم بـه قسـمت هاي پاییـن رودخانـه سـرازیر 
مي شـوند. اکثـر ماهیـان بالـغ همـه سـاله تخم ریـزي مي کننـد. اسـترلیاد، ماهي 

بـا ارزشـي اسـت. امـا در دریاي خـزر و حوزه آبریـز آن بـه اسـتثناي رودخانه ولگا 
جنبـه بهـره برداري اقتصـادي ندارد. فقـط در حوالي آسـتاراخان هر سـاله مقداري 

از آن صیـد مي شـود.
از پـرورش ایـن گونـه در اسـتخرهای پرورش ماهیـان خاویاری تجـارب ارزنده ای 
تاس ماهیـان دریـای خـزر  نـوع  اسـترلیاد کوچکتریـن  اسـت.  آمـده  بـه دسـت 
می باشـد. اسـترلیاد، ماهـي رودخانـه اي اسـت امـا بـه ندرت و بـه تعـداد اندک در 
دریـا حوالـي مصـب رودخانـه ولـگا و سـواحل شـرقي قسـمت مرکزي دریـا دیده 

مي شـود، ولـي در رودخانه هـاي تـرک و کـورا بـه نـدرت دیـده مـي شـود. 
یکـی از وجـوه متمایـز ایـن ماهـی با سـایر تاس ماهیـان بـه واسـطه بریدگی لب 
پائینی اسـت. سـیبیلک ها رشـته دار هسـتند. مهره هاي سـخت اسـتخواني شـکل 
پشـتي بیـن 12 تـا 16 عـدد، جانبـي بین 58 تـا ۷1 عدد و شـکمي بیـن 12 تا 16 

باشـد.  مي  عدد 
پـرورش ایـن گونـه در محیـط پرورشـی سـن بلـوغ جنسـي ماهیـان نر 2 سـال و 
ماهیـان مـاده ۳-4سـال مـي باشـد. وزن میانگیـن ماهیـان مـاده در سـه سـالگی 
1تـا2 کیلوگـرم در دمای نگهـداری 19-20درجه سـانتی گراد می باشـد. این گونه 
در سـن دو سـالگی قابـل تعییـن جنسـیت بـوده، از گونه مـاده درصـد وزن خاویار 
بـه وزن بـدن بـه نسـبت 9 تـا12 درصـد، خاویـاری بـه قطر )2تـا 2/1میلـی متر( 

بـه دسـت می آید.

تعـداد تخمـک در گـرم ایـن گونـه 88تـا98 عـدد می باشـد. رشـد سـال اول ایـن 
گونـه 0.2 کیلوگـرم و در سـال دوم 0.6کیلوگـرم و در سـال سـوم بـه 1تـا1.5 
کیلوگـرم افزایـش می  یابـد. گزارشـات نتیجـه عملکـرد تولیـد پـرورش ماهیـان 
خاویـاری اسـترلیاد در اسـتخرهای ذخیره کشـاورزی کشـور و تولید خاویـار آن در 
وزنـی کمتـر از یـک کیلوگـرم می توانـد تحولـی چشـمگیر در توسـعه آبزی پروری 
در اسـتان و کشـور داشـته باشـد. از انواع ماهیان خاویاری ماهی اسـترلیاد به خاطر 
زودبازدهـی، داشـتن دوره بـاروری کوتاه تـر و همچنین آسـان بودن شـیوه پرورش 
از جملـه مزیت هـای ایـن نـوع ماهـی در پـرورش و تولیـد خاویـار بـوده و قابـل 

مازیار یعقوبعلی پور 
کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان مدیریت 

شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

ماهی خاویاری
استـرلیاد
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توصیـه به عاقمنـدان پرورش ماهیان خاویاری در اسـتخر های ذخیره کشـاورزی 
می باشـد. غـذای اختصاصـی ماهیـان خاویـاری در داخـل کشـور تولید می شـود. 
مراکـز تکثیـر و پـرورش ماهیـان خاویـاری بخـش خصوصـی کشـور نقطـه قوت 
تامیـن نهـاده بچـه ماهـی مورد نیاز توسـعه پـرورش ماهیـان خاویاری می باشـند. 
ایـن گونـه قادر اسـت در دمای پائیـن )زیر 18 درجه سـانتی گـراد( در محیط های 
پرورشـی بـه خوبـی رشـد نماید بنابـر این جهـت پـرورش در مناطق سردسـیر نیز 
گونه مناسـبی اسـت. در سـال 1۳8۳ گونه اسـترلیاد از کشور مجارسـتان خریداری 
و در وزن 1 تـا ۳ گـرم بـه کشـور معرفـی شـد. در بهـار سـال 1۳88 از 18 قطعـه 
ماهـی اسـترلیاد بـا وزن میانگیـن 80۷ گرم از هـر ماهی به طـور میانگین 85 گرم 

خاویـار اسـتحصال گردید. 
بـا توجـه بـه توسـعه تکثیـر و پـرورش ماهیـان خاویـاری در کشـور آن چنـان که 

شایسـته ابعـاد اکولوژیـک و اقتصـادی آن هـا باشـد تکامـل نیافته اسـت.
امـروزه ایـن گونـه به عنـوان گونه مناسـب پرورش ماهیـان خاویـاری در آکواریوم 

مطـرح اسـت و از آن بـرای دو رگه گیـری ماهیان خاویاری اسـتفاده می شـود. 
در مطالعـات انجام شـده موسسـه تحقیقات بیـن المللی دریای خـزر ضریب تبدیل 
غذائـی 0.1 ± 1.2 ، نـرخ رشـد بـه گـرم 2 ± 8.4 ، در صـد غذادهـی ۳ درصد وزن 
بـدن، دمـای مطلـوب تغذیـه 15 تا25 درجه سـانتی گـراد و بهترین رشـد در دامنه 

دمایـی 22 تـا 24 درجـه سـانتی گراد به دسـت آمد.

پرورش نوزادان
طـی مرحلـۀ تفریـخ، نـوزادان فعال، خود را از پوسـتۀ تخـم آزاد سـاخته و در ظرف 
تفریـخ بـا جریـان آب شـنامی کنند و می تـوان بـه آسـانی آن هـا را در یـک تـور 
متصـل بـه دریچـۀ خروجـی جمـع آوری نمـود . در مرحلـۀ ای کـه نـوزادان تغذیه 

نمی کننـد انکوباتورهـای بـزرگ بـرای پـرورش نوزادان مناسـب هسـتند. 
در تانک هـای پـرورش بایـد جریـان قـوی آب هم زمـان بـا هوادهی برقرار شـود. 
ایـن دو عامـل برای رشـد نـوزادان در مراحل اولیه ضـرورت دارند، زیـرا نوزادان در 

ایـن مرحلـه احتیـاج دارند کـه در جریان آب جمع شـوند.
حـد شـروع مرحلـۀ تغذیـه در ایـن نـوزادان هم زمـان بـا ناپدیـد شـدن مدفـوع 
آنهاسـت کـه بـه شـکل رشـته های مارپیچـی )بـه اصطـاح مدفـوع سـیاه رنـگ 
روده( در قسـمت عقـب روده می باشـد. در ابتـدا ماهیـان از کرم هـای کوچـک 

)کرم هـای قطعـه قطعـه شـده( پانکتون هـای جانـوری تصفیـه شـده از آب و یا 
ناپلیوس هـای آرتمیـای تـازه تفریـخ یافتـه تغذیـه می نماینـد. 

بـه تدریـج که رشـد آنهـا زیادتـر می شـود می توان آنهـا را با مـواد غذایـی حاوی 
پروتئیـن زیـاد ماننـد غـذای ماهیـان قـزل آال تغذیه نمـود. در این مرحله سـرعت 
رشـد ماهـی بـه خاطر مرغـوب بودن کیفیـت غذا زیاد شـده و در مـدت 6 هفته به 

طـول 5 تـا ۷ سـانتی متر می رسـد. 
از ایـن زمـان بـه بعد می تـوان نوزاد ماهیـان اسـترلیاد را در سـامانه های متراکم و 

بـا اسـتفاده از غذاهای سـاخته شـده تغذیه نمود.

فن آوری پرورش در قفس
فنـاوری پـرورش اسـترلیاد در قفس هـای شـناور در دریاچه ها و آبگیرهـا، در دهه 
80 در روسـیه پایـه گـذاری شـد. مشـخص گردیـد کـه اسـترلیاد را می تـوان در 
تابسـتان در قفس هـای میلـه ای ثابـت یـا شـناور پـرورش داده و در زمسـتان در 
 قفس هایـی در زیـر یـخ نگهـداری نمـود کـه در ایـن حالـت از هـر متـر مربـع

15- 10 کیلوگرم محصول قابل عرضه به بازار تولید می شود.
بـرای زمسـتان گذرانـی موفـق، میانگیـن وزن ماهیان زیر یک سـال بایـد حداقل 
25 – 20 گـرم و ماهیـان سـال دوم حداقـل ۳00 – 250 گرم باشـد. اسـترلیادهای 
جـوان در قفس هـای تابسـتانه بـا تراکـم ۳ – 1/5 کیلوگـرم در متـر مربـع ذخیـره 
شـده و ۳ – 1 بـار در روز بـا غـذای پلـت مرطـوب، کـه از ماهیـان هـرز مخلوط با 
درسـنیا ) Derissena ( خرد شـده تشـکیل می شـد مـورد تغذیه قـرار می گرفتند. 

افزایـش نسـبی سـاالنه وزن حـدود 20 – 10 درصد بود.
در زمسـتان مولدیـن در قفس هایـی بـا تراکـم 15 – 10 کیلوگـرم در متـر مربـع 
نگهـداری می شـدند. حداقـل۳ -2 سـال طول می کشـد کـه اسـترلیادهای جوان 

در قفس هـا بـه رسـیدگی جنسـی برسـند. 
درصـد بقـای فصلـی 100 – 90 درصـد اسـت . مـدت زمـان الزم جهـت طـی 
مراحل الروی تا رسـیدگی جنسـی در نرها 5 – 4 سـال و در ماده ها 8 – ۷ سـال 
طـول می کشـد. وزن ماهیـان مـاده رسـیده 900 گـرم و نرهای رسـیده ۷00 گرم 
می باشـد. بهتـر اسـت بچـه ماهیـان اسـترلیاد تـا وزن 50 گرمـی را در تانک های 
پاسـتیکی 4 متـر مربـع نگهـداری نمـود. چنانچـه دمـای آب بـه 1۷ – 15 درجه 
سـانتی گراد برسـد ماهیـان بـاالی 50 گـرم را بایـد بـه اسـتخرهای 1000 – 500 
متـر مربعـی منتقـل کـرده و بـه میـزان ۳ – 2 درصـد وزن بـدن غذادهـی شـوند. 
در دمـای 8/5 – 8 درجـه سـانتی  گراد ایـن بچـه ماهیـان را بایـد بـه اسـتخرهای 
زمسـتان گذرانی منتقـل کرد و در دمـای ۳ – 2 درجه سـانتی گراد غذادهی متوقف 
شـود. آب این اسـتخرها باید دارای mgr 9 – 6 اکسـیژن PH = ۷/۷ = 8/9 باشـد.
بـر اسـاس گـزارش سـازمان خواربار و کشـاورزی برآورد شـده اسـت کـه تنها 25 
درصـد از ذخائـر طبیعـی قابـل برداشـت اسـت. بنابرایـن آبزی پـروری بایـد برای 

جبـران کمبـود و تامیـن بخشـی از نیـاز پروتئنـی جوامع توسـعه یابد. 
اقتصادی تریـن  از  یکـی  بـازده  زود  خاویـاری  ماهیـان  پـرورش  بیـن  ایـن  در 
فعالیت هـا بـرای تامیـن پروتئیـن و سـایر مـواد مغـذی جوامـع انسـانی بـه شـمار 
مـی رود. بهره بـرداری و اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک بـا بـه کارگیـری 

فنـاوری و ترکیـب روش هـای مختلـف میسـر اسـت.
یکـی از ایـن روش هـای ترکیبـی اصـاح کمـی و کیفی شـرایط موجود و سـپس 

بهره بـرداری از روش هـای نویـن پرورش اسـت.
در حـال حاضـر 22 گونـه ماهیـان خاویـاری )12 گونـه اصلـی و 10گونـه هیبرید( 
در بیـش از ۳8 کشـور جهـان پـرورش داده می شـوند و از ماهـی اسـترلیاد در دو 

رگه گیـری )فیـل ماهـی × اسـترلیاد( و تولیـد ماهـی بسـتر اسـتفاده می شـود.
مهم تریـن ویژگـی پرورش ماهی اسـترلیاد سـرعت رشـد مطلوب برای رسـیدن به 
تولیـد خاویـار، مقاومت بیشـتر در شـرایط پرورش متراکم، سـازگاری به اسـتفاده از 

غـذای کنسـانتره و فراهـم بـودن زمینه فـروش و بازاریابی را می توان بر شـمرد.
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الف: گیاهی:
اگـر چـه سـطح زیـر کشـت گیاهـان تراریختـه بـه بیـش از 180 میلیـون هکتـار 
می رسـد امـا ماحظاتـی در مـورد آن مطـرح اسـت .تولیـد گیاهـان تراریختـه بـا 
اهـداف مختلفـي، ماننـد بـه دسـت آوردن عملکـرد بیشـتر، بهبـود کیفیـت، ایجاد 
مقاومـت بـه آفـات وبیماري هـا صورت مـي گیـرد .)ایکـس و همـکاران، 2011(. 

ب: حیوانی: 
تولیـد اولیـن دام تراریختـه بـه سـال 1985برمی گـردد کـه در نتیجـه سـال ها 
تـاش و تحقیـق صـورت گرفـت. در ابتـدا تولیـد ایـن دام هـا بیشـتر بـا اهـداف 
دارویـی و پزشـکی ماننـد تولیـد پروتئین هـاي دارویـی در شـیر بـود و کاربردهاي 
دامی کمتـر مـورد توجـه قـرار می گرفـت. بـا ایـن وجـود، پـس از آن، تاش هـا 
بـراي تولیـد دام هـاي تراریختـه در جهـت بهبود تولیـدات دامی نیـز افزایش یافت 

)طاهـره دزفولـی، 1۳92(.

کاربرد تولید تراریخته ها

• کشاورزی
گاوهـای تراریختـه شـیر زیـادی تولیـد می کننـد و یـا شـیری تولیـد می کنند که 
الکتـوز و کلسـترول کمتـری داشـته باشـد. همچنیـن گاوهـای تراریختـه تولیـد 

گوشـت بیشـتر و گوسـفند تراریختـه نیـز تولیـد پشـم بیشـتر می کنـد.
جانـوران  رشـد  گسـترش  بـرای  رشـد  هورمون هـای  از  کشـاورزان  گذشـته  در 
اسـتفاده می کردنـد ولـی ایـن تکنیـک بـا مشـکل همـراه بود بـه ویژه اینکـه این 
هورمون هـا در محصـول جانـوران باقـی می مانـد. محققیـن در تـاش انـد کـه 

جانورانـی را تولیـد کننـد کـه بـه بیماری هـا مقـاوم باشـند. 

• پزشکی
استفاده از حیوانات تراریخته برای تولید پروتئین های نوترکیب 

در بیـن محصـوالت تولیـدی که بـه عنوان منبـع تولیـد پروتئین نوترکیـب به کار 
می رونـد شـیر بیشـتر از همـه مـورد توجه اسـت. شـیر بـه خاطر داشـتن پتانسـیل 
زیـاد جهـت تولید، شـیوه جمع آوری آسـان و غیر تهاجمی نسـبت به سـایر تولیدات 

حیوانـی مثـل ادرار، خون، پوسـت یا بـزاق دارای مزیت اسـت.
فرآورده هایـی نظیـر انسـولین، هورمون رشـد و ترکیبـات ضد انعقادخـون از جمله 

ترکیباتـی هسـتند کـه از شـیر گاو، بـز و گوسـفند ترانـس ژن گرفتـه می شـود.
همچنیـن شـیری کـه از حیوانـات ترانـس ژن گرفتـه می شـود ممکن اسـت برای 
درمـان بیماری هایـی کـه باعـث ناتوانی می شـود نظیر فنیـل کتونـوری و التهاب 

ریه بـه کار رود. 
پیونـد خارجـی: بسـیاری از بیمـاران هـر سـاله بـه علـت نبـود قلـب، کلیـه و کبد 
کـه بتوانـد جایگزیـن شـود می میرنـد در صورتیکـه امـروزه می تـوان از جانـوران 

ترانس ژنیـک در ایـن مـوارد اسـتفاده کـرد. 

• صنعت
دانشـمندان کانادایـی ژن هـای عنکبـوت را به سـلول های یـک بز شـیرده اضافه 
کردنـد. بـز شـروع بـه تولیـد ابریشـمی کرد کـه بـا اسـتخراج ایـن رشـته های 
ابریشـمی از شـیر و تنیـدن آنهـا توانسـتند پارچه روشـن، محکـم و قابـل انعطافی 

کنند.  تولیـد  را 
تاریخچه تولید تراریخته ها:

در دهـه ۷0 میـادي اولیـن مـوش تراریختـه توسـط محققـان تولیـد شـد )ولـر و 
همـکاران، 200۳(. پـس از آن در سـال 1981 تولـد اولیـن مـوش تراریختـه بـا 
تکنیـک تزریق درون سـلولی توسـط زیسـت شناسـی به نـام Gordon انجام شـد 

)گـوردن و همـکاران، 1980(.
تولیـد اولیـن دام تراریختـه به سـال 1985برمی گـردد که در ابتدا تولیـد این دام ها 
بیشـتر بـا اهـداف دارویی و پزشـکی مانند تولیـد پروتئین هاي دارویی در شـیر بود 

)کارک و همکاران، 200۳(. 
نخسـتین حیوانـات تغییریافتـه ژنتیکـی در خاورمیانـه بُْنیانـا، اولین گوسـاله شـبیه 
سـازی شـده در ایران اسـت. تولد این گوسـاله در سـال 1۳88 که بنیانا به مفهوم 
بنیادیـن و پایـه ای نـام گرفتـه، اولیـن تولـد موفق گوسـاله همانندسـازی شـده در 
خاورمیانـه محسـوب می شـود، این گوسـاله چندروز بعـد از به دنیا آمـدن به دالیل 

عفونـی که مشـخص نیسـت چگونـه ایجاد شـده بود تلف شـد. 
تکنیک هـای مهندسـی ژنتیـک گیاهی برای تولیـد گیاهان تراریختـه از اوایل دهه 
1980 تـا بـه امـروز در حـال توسـعه و به روز رسـانی هسـتند و اولیـن محصوالت 
تراریختـه تجـاری در اواسـط دهـه 1990 به بازار عرضه شـد. از آن زمـان تاکنون 
تولیـد و اسـتفاده از محصـوالت تراریختـه بـه سـرعت رو بـه افزایش بوده اسـت. 

)زکویی و همـکاران 1۳96(.

نقش محصوالت تراریخته در راستاي
کمک به سالمت انسان

1- بیوتکنولوژی
 امـروزه یکـی از چالش هـاي اساسـی ایـن اسـت که جمعیـت جهان از گرسـنگی 
رنـج می برنـد. همچنین بیـش از نیمی از جمعیـت جهان به گرسـنگی پنهان مبتا 
هسـتند کـه ناشـی از کیفیـت پاییـن غذاي در دسـترس اسـت. فقدان مـواد مغذي 
بـه طـور اصلی وابسـته بـه پروتئین ها و ریزمغذي هاسـت. ارائه محصـوالت اصلی 
غذایـی کـه از لحـاظ مـواد مغـذي، تقویـت شـده اند می توانـد اثر عظیمی داشـته 

گردآورنده: غزال رئوفت
کارشناس ارشد بخش زراعت سازمان

جهاد کشاورزی فارس

محصوالت تراریخته؛
شناخت و کاربردها

)قسمت دوم: اهداف ایجاد تراریخته ها(
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باشـد. در محصـوالت اصلـی مانند برنـج، بهبود بعضـی ویژگی هـاي پیچیده مثل 
ویتامیـن A بـا اسـتفاده از روش هـاي پـرورش مرسـوم ممکن نیسـت؛ چـون هیچ 

نـوع برنـج طبیعی کـه غنی از ایـن ویتامین باشـد، وجـود ندارد.
در گیـاه برنـج، بتـا کاروتن)پیـش ویتامیـن A( فقط در قسـمت هاي سـبز گیاه، نه 
در قسـمت هاي ذخیـره نشاسـته در دانـه، تولیـد می کننـد. همچنیـن شـیوه هاي 
پـرورش مرسـوم در گونه هـاي تکثیـر رویشـی )مثـل سـیب زمینـی( بـه علـت 
کمیابـی روش پرورشـی مناسـب از لحـاظ ژنتیکـی، بـراي غنی سـازي این دسـته 
از گیاهان بسـیار سـخت اسـت. بـه عاوه، ایـن شـیوه ها نمی تواننـد ویژگی هاي 
مهمی مثـل طعـم که مصـرف کننده انتظـار دارد را تغییـر دهند. مهندسـی ژنتیک 
و علـم بیوتکنولـوژي رویکرد بسـیار بـا ارزش و تکمیل کننده اي را براي پیشـرفت 

محصـوالت تقویتـی ارائـه می کند. 
1-1- افزایش میزان پروتئین

سـلول هاي بـدن انسـان فقـط می تواننـد 10 نـوع از 20 نـوع آمینواسـید را تولیـد 
کننـد و بقیـه ي انواع آمینواسـید از طریـق غـذاي دریافتی تامین می شـود. اکنون 
سـعی بر این اسـت که میـزان ذخیـره پروتئین در گیاهـان تراریختـه افزایش یابد.

A 2-1- مقابله با کمبود ویتامین
افزایـش یـا کمبـود ویتامیـن A باعـث نابینایـی غیرقابـل بازگشـت، حساسـیت در 
برابـر بیماري هـا و همچنیـن مرگ می شـود. برنـج طایی  شـامل دو ژن دریافتی 
از طریـق مهندسـی ژنتیـک اسـت. ایـن دو ژن بـا تولید آنزیـم این ویتامیـن را در 

ایـن نـوع محصـول تولیـد می کند.

3-1 - محصوالت غنی شده از آهن براي مقابله با آنمی
بیـش از دومیلیـارد نفـر در تمـام کشـورها از آنمی)کم خونـی( فقـر آهـن رنـج 
می برنـد کـه این مسـئله باعث شـده کمبـود آهن متـداول ترین کمبـود ریزمغذي 
در سراسـر جهـان باشـد. در برنـج، یـک مهارکننده قـوي بازجـذب آهـن فیتـات 
اسـت و همچنیـن کمبـود فاکتو ر هـاي کمـک کننـده در بازجـذب آهـن، تشـدید 
شـده اسـت. القـاي پروتئین ذخیـره کننده آهن بـه نام فریتیـن لوبیاسـبز و لوبیاي 
سـویا بـه اندوسـپرم برنـج، باعـث افزایـش سـه برابـري آهـن در دانه هـاي برنـج 
شـده اسـت. بـه منظـور کاهـش میـزان فیتـات، آنزیـم فیتاز بـه برنج منتقل شـده 
و اکنـون سـعی بـر این اسـت که سـاختار برنـج را بهینه سـازي کنند. بیان بیشـتر 
یـک پروتئیـن غنـی از اسـید آمینه سیسـتئین که عناصر فلـزي را در برنـج منتقل 
می کنـد، می توانـد میـزان بازجـذب آهـن را طـی گـوارش بهبـود دهد)عسـکری، 

.)1۳92

4-1 - افزایش فولیک اسید در گوجه فرنگی 
کمبـود فولیـک اسـید یک مشـکل جهانی اسـت که اکثـرا خانم ها در کشـورهاي 
درحـال توسـعه بـا آن مواجه هسـتند. در غذا، فولیک اسـید بیشـتر به فـرم فوالت 
وجـود دارد. بـه منظـور افزایـش میـزان فـوالت در گوجـه فرنگی، دانشـمندان ژن 
آنزیـم کاتالیزکننـده سـنتز دو پیـش مـاده ي فـوالت را بیـان کرده انـد. ایـن عمل 
باعـث شـده کـه گوجـه فرنگـی تراریخته 25 برابر فوالت بیشـتري داشـته باشـد. 

2 -بیوتکنولوژي و غذاهاي کاربردي
ایـن غذاهـا حـاوي آنتی اکسـیدان اند که می توانـد احتمـال ابتا بـه بیماري هاي 
مربـوط بـه پیـري را کاهـش دهـد. غذاهـاي اساسـی و کاربـردي شـامل میوه هـا 
و سـبزیجات، همـه حبوبـات، سـویا، شـیر، غذاهـاي غنـی شـده، نوشـیدنی ها و 
بعضـی مکمل هـاي غذایـی می شـود. رژیم غذایی و سـامتی بسـیار بـه یکدیگر 
وابسـته اند. بنابرایـن محصـوالت از طریـق بیوتکنولـوژي تغییر می یابنـد تا داراي 

سـطح بیشـتري از مـواد فعال زیسـتی مهم باشـند. 

2-1- سطح باالي فیتوسترول ها براي کاهش کلسترول
فیتوسـترول و فیتوسـتانول مولکول هایی شـبیه کلسترول هسـتند و در تمام غذاهاي 
گیاهـی یافـت می شـوند اما باالترین میـزان آنها در گیاهـان روغنی خـام وجود دارد. 

مثـل سـبزیجات، روغن گـردو یا فندق و روغـن زیتون.
آجیل هـا، دانه ها، تمام حبوبات، و سـبزي ها منابع خوب غذایی فیتوسـترول هسـتند. 
مطالعـات نشـان داده کـه ایـن ترکیبـات می توانند خطر ابتـا به بیماري هـاي قلبی 
عروقـی را کاهـش دهنـد. به دلیـل آن که فیتوسـتانول در طـی فرآوري غـذا پایدارتر 
از فیتوسـترول می باشـد، مهندسـی ژنتیک براي افزایش نسـبت فیتوسـترول نسـبت 

بـه فیتوسـتانول در کلـزا و لوبیاي سـویا به  کار رفته اسـت. 

A 2-2- سطح باالي کاروتنوئیدها براي افزایش ویتامین
کاروتنوئید هـا رنگدانه  هـاي زرد، نارنجـی و قرمـز موجـود در گیاهـان هسـتند.  
بعضـی از کاروتنوئیدهـا در بـدن بـه ویتامیـن A تبدیـل می شـوند کـه براي رشـد 
و نمـو طبیعـی، عملکـرد سیسـتم ایمنـی و بینایـی ضـروري اسـت. مثا ل هایی از 
کاروتنوئیدهـاي موجـود در گیاهـان عبارتنـد از: آلفـا و بتـا کاروتـن )در هویـج و 
کدوتنبـل(، لیکوپـن)در گوجـه فرنگـی( و در گیاهـان داراي برگ هـاي سـبز تیـره 
زآگزانتیـن لوتئیـن موجود اسـت. محصوالت تراریختـه که میزان تولیـد کاروتنوئید 
در آنهـا افزایـش یافتـه عبارتند از: برنج تقویت شـده بـا بتاکاروتـن )برنج طایی(، 

کانـوال بـا کاروتنوئیـد بـاال، گوجـه فرنگی بـا بتاکاروتـن باال.
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اسامی برندگان مسابقه شماره 3
در سـومین مسـابقه "پرتـو امیـد" قریـب 278 نفـر به سـئواالت 
جـواب داده بودنـد و از بیـن آنان 263 نفر به همه سـئواالت پاسـخ 
صحیـح داده بودنـد. افـراد ذیـل بـه قیـد قرعـه از بیـن ایـن افراد 
منتخـب گردیدنـد کـه جوایـزی به رسـم یادبـود طی مراسـمی به 

اهـدا خواهد شـد: آن ها 

عباداله امیدی، ایمان زارع، فاطمه گودرزی و نسرین هوشیار

• - سطح گلخانه های فارس در دولت تدبیر و امید چه تغییری 
داشته است؟ افزایش و یا کاهش؟ به چه میزان؟

• - در حال حاضر چند مزرعه خاویاری با توان تولید چه میزان 
گوشت و خاویار در استان فارس فعالیت می کند؟

• - کدامیک از شهرستان های فارس از دیرباز قطب تولید آنغوزه 
تلخ کشور بوده است؟  

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“ سئواالت چهارمین مسابقه

 شـــماره : 50 -  خـــرداد مــاه 98

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

فارس رتبه اول
اجرای آبیاری نوین کشور

 را دارد

معاون وزیر در امور باغبانی:

برای توسعه 650 هکتار
گلخانه در فارس 

برنامه داریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

داشتن پروانه چاه و غیر تصرفی بودن 
زمین دو شرط اصلی و کفایت کننده 
برای متقاضیان احداث گلخانه است

استاندار فارس:

عدم توجه کافی به کشاورزی فارس
در سالیان متمادی

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

باید با استراتژی اقتصادی 
حرفی در دنیا برای گفتن

داشته باشیم

کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی:

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آمادگی 
حل مشکالت کشاورزی فارس را دارد

بزرگترین دشت گل محمدی گیتی
به وسعت 5680 هکتار در فارس

 شـــماره : 51 - تیــــــــر مــاه 98

برومندی نماینده مردم شهرستان های مرودشت، 
پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسالمی:

کشور از واردات بسیاری از محصوالت 
کشاورزی رهایی پیدا  کرده است

سید محسنی معاون مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی:

بخش کشاورزی نیازمند منزلت بخشی
اعتبار و موضوعیت بخشی است

بنی عامری مجری طرح گلخانه های کشور:

صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری 
از گلخانه، دیگر نیازی به استعالم امور 

اراضی شهرستان نخواهد داشت

در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد؛

افزایش سطح گلخانه های فارس
از 136 هکتار به 550 هکتار

آیت اهلل تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

تا 10 سال آینده انقالب عظیمی
در کشاورزی کشور ایجاد می شود

ابتکار معاون رئیس جمهوری:

روستاها بایستی منشاء حرکت، 
برکت و پیشرفت مملکت باشند

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

حدود ٢5 درصد از صندوق 
خرد زنان کشور در استان فارس است

3-2 - سطح باالي آنتی اکسیدان
آلودگـی، تشعشـعات، کشـیدن سـیگار و علف کش هـا رادیکال هـاي آزاد مضـري  
 DNA دارنـد کـه در بـدن ما تولیـد ترکیبات سـلولی می کنند کـه باعث آسـیب به
و پروتئین هـا و در واقـع ایجـاد سـرطان می شـوند.  آنتـی اکسـیدان  ها ترکیبـات 
زیسـتی مهمی هسـتند کـه بـا خنثی کـردن فعالیـت رادیکال هـاي آزاد از بـدن 

محافظـت می کننـد.
آنتـی اکسـیدان ها بـه شـکل هاي مختلفـی وجـود دارنـد، ترکیبـات فنولیک مثل 
فاونوئیدهـا و توکوفرول هـا متداول تریـن هسـتند کـه در میوه هـا و سـیزیجاتی 
مثـل هویـج، کلـم بروکلـی و توت هـا یافـت می شـوند. بـرای باالبـردن میـزان 
فاونوئیـد سـیب زمینـی، ژن منفـرد و ترکیـب ژن هـا بـراي تولیـد آنزیم هـاي 

بیوسـنتزکننده فاونوئیـد بـه ایـن گیـاه منتقل شـد ه اسـت.
گیاه هـاي تغییریافتـه افزایـش قابـل توجهـی در میـزان فنولیک هـا و ظرفیـت 

داده انـد. نشـان  آنتی اکسـیدان 

4 -2- سطح باالي اسیدهاي چرب ضروري
اسـیدهاي چـرب ضـروري به ایـن دلیـل ضروري اند کـه در بدن تولید نمی شـوند. 
میـزان بـاالي ایـن ترکیبـات در رژیـم غذایـی باعـث کاهـش احتمـال ابتـا بـه 
بیماري هـاي قلبـی عروقی می شـود. منبـع غذایی اصلی اسـیدهاي چـرب امگا-۳ 
بلنـد زنجیـر، ماهی هـا هسـتند. گیاهـان آنزیم هاي سـازنده اسـیدهاي چـرب بلند 

زنجیـر را ندارند. 
دانشـمندان دانشـگاه بریسـتول آرابیدوپسـیس را اصـاح کـرده انـد تـا اسـیدهاي 
چـرب غیراشـباع بلنـد زنجیـر بسـازد .گیاهـان تراریخته با سـه ژن کـه آنزیم هاي 
مختلفـی بـراي تبدیـل لینولئیـک اسـید و آلفـا - لینولنیـک بـه اسـیدهاي چـرب 

غیراشـباع بلندزنجیـر می سـازند، اصـاح شـده انـد.

3 - داروسازي مولکولی و داروهاي زیستی
داروهـاي زیسـتی، داروهایـی هسـتند کـه در سیسـتم هاي زنده تولید می شـوند و 
بـراي کاربردهـای درمانی، تشـخیصی و یا مکمل  های غذایی اسـتفاده می شـوند. 
اسـتفاده از گیاهـان در مقایسـه بـا سـایر موجـودات زنـده بـراي تولیـد پروتئین ها 
سـودمندتر، امن تـر و اقتصادي تـر اسـت. گیاهـان به دلیل عـدم نیاز بـه ابزارهاي 
گـران قیمـت، هزینـه ي تولیـدي پائینـی دارنـد. اولیـن پروتئیـن بیـان شـده در 
گیاهـان سـرم انسـانی آلبومیـن بـود کـه در سـال 1990 در تنباکو و سـیب زمینی 
تراریختـه تولید شـد. سـال ها بعـد، داروهاي مشـتق از گیاهان یا دارو های سـاخته 
شـده از گیاه تجاری سـازی شـدند. تنباکـوي تراریخته متداول تریـن انتخاب براي 
مطالعـه بـر پروتئین هاي سـاخته شـده در گیاه اسـت. سـیب زمینی اولیـن گیاهی 
بـود کـه بـراي تولید واکسـن اسـتفاده شـد. محصوالت گیاهـی پربرگ هـم براي 
مطالعـه اسـتفاده شـده اند، امـا به دلیل عمـر پایین ایـن گیاهان بعد از درو شـدن، 

باید سـریعًا مـورد مطالعه قـرار بگیرند )عسـکری، 1۳92(.



عنوان: 

دستورالعمل استفاده از 
کمباین قوزه چین
در برداشت ماشین

پنبه آبی

نویسنده: 
مجید روزبه

عضو هیات علمی مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی استان فارس 
موسسه تحقیقات فنی و 

مهندسی کشاورزی
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه 

می خوانید:
بـر  موثـر  عوامـل  چین هـا،  قـوزه  سـاختمان 
کارائـی کمبایـن قـوزه چیـن، عملیـات زراعی و 
کنتـرل علف های هـرز، خصوصیات رقـم، تعداد 
بوتـه و فاصلـه بیـن رقم، مـواد شـیمیایی کمک 
برداشـت، عوامـل اثـر گـذار بـر اثر بخشـی مواد 
کمـک برداشـت، آمـاده سـازی کمبایـن قـوزه 
چیـن، دسـتورالعمل تنظیـم واحدهـای مختلـف 
کمبایـن قـوزه چیـن، تنظیم های سـکوی برش، 
بـرش  سـکوی  زاویـه  بـرش،  سـکوی  ارتفـاع 

.  ... و  محصـول  بـه  نسـبت 

معرفی تالیفات همکاران

به بهانه درگذشت پدر شهیدان افضل 
نسـرین افضل در سـال 1۳۳8 در شـهر شـیراز متولد شـد. با شـروع انقاب اسـامی و تظاهرات 
کمـک  بـا  می کـرد.  تظاهـرات  در  شـرکت  بـه  تشـویق  را  خـود  همکاسـی های  خیابانـی، 
همکاسـی هایش قـاب عکـس شـاه را از دفتـر مدرسـه پاییـن کشـید و آن را شکسـت. بعـد از 

پیـروزی انقـاب اسـامی با نصب تابلویی در سـردر دبیرسـتان شـهدخت نام جدید سـمیه را بـرای آن انتخاب کـرد. او پس از اخذ 
مـدرک دیپلـم، کمـر بـه خدمت خلق خدا بسـت. کمیتـه امداد امام خمینی، سـپاه پاسـداران و جهاد سـازندگی نهادهایـی بودند که 
نسـرین بـا آن هـا همـکاری نمـود و نهایتًا مطلـوب خود را در جهاد سـازندگی یافـت. با عضویت در جهاد سـازندگی فـارس، رفتن 
بـه روسـتاها و انجـام فعالیت هـای فرهنگـی و آگاهـی بخشـیدن بـه زنـان روسـتایی هـدف مهمی بـود کـه او دنبال می کـرد. با 

شـروع جنـگ تحمیلـی نیـز همـکاری خـود را بـا بنیاد امـور جنـگ زدگان و کمک بـه زنان جنـگ زده شـروع کرد.

وی کـه احسـاس می کـرد فقـر فرهنگـی در کردسـتان مشـهود اسـت، با مشـورت برادرش احمـد، که چنـدی بعـد در جبهه های 
جنـگ مفقـود االثـر شـد، مهاباد را مقصـد خویش قـرار داد. در این مأموریت کـه تعداد دیگـری از خواهران جهادگر اسـتان فارس 
او را همراهـی می کردنـد. نسـرین خـود را بـه آمـوزش و پـرورش منطقـه معرفـی و مشـغول فعالیـت شـد. او با تشـکیل جلسـات 
متعـدد بـا آمـوزگاران آن شـهر، مبانـی اعتقـادی اسـام و انقـاب اسـامی را تشـریح می کـرد. تاثیر گـذاری او به حـدی بود که 

آمـوزش و پـرورش مهابـاد از جهـاد فارس تقاضـای تمدیـد مأموریت ایشـان می کند.
شـهیده افضـل طـی یک سـخنرانی در مراسـم بزرگداشـت برادر شـهیدش، بـر نقش زینـب گونه خود و همـه زنان انقابـی ایران 
تأکیـد ورزیـد و گفـت: » زینـب، خواهـر متعهـدی کـه برای یـاری بـرادر از همه لذت های زندگی چشـم پوشـید و بـا وی حرکت 
کـرد و پـس از او نیـز در جهـت بـه ثمـر رسـاندن خونش، شـهر به شـهر می گـردد و کوس رسـوایی سـتمگران را در هـر کوی و 
بـرزن صـدا می زنـد. مـادر مصمم و اسـتواری که خـود، دو فرزنـدش را به قربانگاه آورد و در مرگشـان ِشـکوه نکرد. زینب، کسـی 
اسـت کـه بـا آن همـه مصائـب خـود را نباخـت و کمتریـن تزلزلـی در اراده اش کـه بر ما کـردن فجایـع حکومت ظالمانـه یزید 
بـود، بـه وجـود نیامد. زینب کسـی اسـت کـه همچون بـرادرش، درس آزادگـی و خدا گونه زیسـتن را بـه هر مسـلمانی داد، لیکن 

مـا بایـد معتـرف باشـیم کـه در جهت تحقـق راهی کـه وی پیمـوده قدمی بر نداشـته ایم ! .
نسـرین بعـد از مراسـم بـرادر شـهیدش مجـدداً راهـی کردسـتان می شـود و عـاوه بر آمـوزش و پـرورش بـا فرمانداری و سـپاه 
مهابـاد هـم همـکاری می کنـد. او در مهابـاد علیرغـم آگاهـی از مخاطـرات ازدواج بـا یـک پاسـدار رزمنـده، مسـئولیت ازدواج بـا 
بـرادر پاسـداری را می پذیـرد. وی کـه احسـاس می کنـد شـاید ازدواج، مانعـی سـر راه همسـرش در ادای وظیفه اش ایجـاد کند. 
در نامـه ای خطـاب بـه عبدالـه حاجـی مطلبـی می نویسـد کـه: عبدالـه، از زمانـی کـه با تو آشـنا شـدم و شـروع کردیـم در مورد 
ازدواج صحبـت کـردن، مـن می دانسـتم کـه اگـر روزی بـا پاسـدار ازدواج کنـم، زمانـی بایـد او را تـرک کنـم. به همیـن دلیل به 
تـو اطمینـان می دهـم کـه مـن هیـچ وقـت سـدی بـرای راه تـو نخواهم شـد. بعـد از آن زمـان که خطبـه عقـد را خواندنـد، من 
بـا خـدای خـود عهـد کـردم کـه خدایـا: این هدیـه را بـرای من نگهـدار و اگـر زمانـی او را می خواسـتی بگیـری، به مـن صبری 
عظیـم عطـا کـن و امـروز هـم همین سـخن را بـه تو می گویـم. بدان که من نسـرین، کسـی کـه تو را دوسـت دارد، شـهادت را 
هـم بسـیار دوسـت مـی دارم. چـون خـدای خـود را در آن زمـان پیدا می کنـم. بنابرایـن چون وقتـی صحبت از شـهادت می کنی، 
نمی توانـم بشـنوم. پـس دیگـر از آن حرفـی پیـش مـن نـزن. ولـی بـدان کـه قلبـًا کاری کـه خدا بـه آن راضی باشـد، مـن بنده 
خـدا هـم بـه آن راضـی هسـتم. و تـو هم هر زمـان که هر کاری احسـاس کـردی بـرای نزدیکی به اهلل الزم اسـت، انجـام بده و 
از تـو می خواهـم کـه مـن را مزاحـم خـود ندانـی و بـه راهـت ادامه بدهـی و ایـن را هم به تـو می گویـم، همان طور کـه خودت 
می گویـی، امیـدوارم بال هایـی باشـم کـه بتوانـم اگـر زمانـی ایـن اتفاق افتـاد که حق اسـت. رهـرو تو و پیام رسـان تـو و تربیت 

کننـده فرزنـد تو باشـم تا آخـر عمر.
خواهـر جهادگـر، نسـرین افضـل در دهم تیر 1۳61 در مهاباد به شـهادت در رسـید. این شـهیده جهادگر در سـال 1۳90 در جریان 
برگزاری اجاسـیه کنگره سـرداران و 14600 شـهید سـرافراز اسـتان فارس به عنوان شـهیده ملی زن انتخاب شـد. مراسـم تشییع 
محـد افضـل، پـدر شـهیدان نسـرین و احمـد ۳0 تیرمـاه 1۳98 در شـیراز و با حضور همرزمان شـهداء، مسـئولین حـوزه نمایندگی 

ولـی فقیـه، امـور ایثارگران سـازمان جهاد کشـاورزی و کانون سنگرسـازان بی سـنگر فارس برگـزار گردید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

شهیده نسرین افضل
متولد: 1338 - شیراز

شهادت: دهم تیر 1361 - مهاباد



گرامی داشت ایام عید سعید قربان و عید بزرگ والیت در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

کارگروه رفع موانع تولید با حضور استاندار فارس در شرکت شیر پگاه فارس

پاسخ دکتر قاسمی به سئواالت بهره برداران کشاورزی استان در میز خدمت استانداری فارس



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی

www.fajo.ir :پورتال سازمان

اجرای ۱۱۱5 هکتار گلخانه

6۳۳ هکتار سایه بان،

۱۸ روستای گلخانه ای 

۱9 شهرک گلخانه ای

از تعهدات فرمانداران استان فارس




