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کرم پور نماینده مردم فیروزآباد:

توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار یکی از 
برنامه های بسیار پیشرفته، مناسب و قابل 

اجرا در سیاست دولت است

قندالی
رئیس سازمان امور عشایر کشور :

سال طالیی برای جامعه عشایر 
پیش رو است

دین پرست معاون وزیر کشور :

می خواهیم سندی داشته باشیم با 
مجموعه ای از برنامه های عملیاتی برای 

تسریع در اجرای طرح های توسعه ای استان

بزرگترین انجیرستان دیم دنیا به مساحت 24500 هکتار 
با یک اکوسیستم خاص در شهرستان استهبان استان فارس قرار دارد

استاندار فارس:

در بسته بندی محصوالت باید 
فرهنگ و ارزش های کشور هدف 

مدنظر قرار گیرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ایران نمایشگاهی از
 ارقام انگور است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

متقاضیان احداث صنایع فرآوری 
تسهیالت 15 درصدی

دریافت می کنند



معرفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی به عنوان مدیر نمونه استان

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از استان فارس



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

 هر آن کس خدمت جانان به جان کرد
 به گیتی  نام خود را جاودان کرد

 روز کارمند مبارک باد

یکـی از ایـام پـر اهمیـت در تاریـخ 
کشـور عزیزمـان هفتـه دولت اسـت 
کـه از یکـم تـا هشـتم شـهریور ماه 
هـر سـال و بـه مناسـبت شـهادت 
وزیـر  نخسـت  و  جمهـور  رئیـس 
کشـورمان در سـال 1360 نامگذاری 
شـده اسـت و روز چهـارم شـهریور 
مـاه نیـز بـه عنـوان روز کارمنـد اختصـاص داده شـده و در این 
روز بـه منظـور تجلیـل از کارگـزاران دولـت جمهوری اسـامی 
ایـران و ارج نهـادن بـه خدمـت، بـا تبیین ماک هـای انتخاب، 
کارمنـدان نمونـه بـه عنـوان نماینـدگان خیـل عظیـم کارکنان 
نظـام در اقصـی نقـاط کشـور، انتخـاب و مـورد تشـویق قـرار 
می گیرنـد و البتـه اعتـای مدیریـت در نظـام اداری و ارتقـاء 
منزلـت اجتماعـی کارکنـان دولـت، اصاح نگرش مردم نسـبت 
بـه خدمـات ایـن قشـر شـریف و زحمتکـش، ترویـج فرهنـگ 
رفتـاری و خدمـات شـخصیت های مانـدگار خدمـت بـه مـردم، 
شـهیدان رجایـی و باهنر به عنـوان الگوهای مناسـب خدمت به 
جامعـه، ایجـاد روحیـه امیـد، نشـاط، تاش و تشـویق مـردم به 
مشـارکت در امـور از دیگر اهداف گرامیداشـت ایـن روز فرخنده 

محسـوب می شـود.
از منظـر اسـام، منزلـت اجتماعـی به عنـوان موهبـت و امانت 
الهـی در اختیـار کارمنـدان و کارگـزاران قـرار می گیـرد تا برای 
رفـع محرومیـت هـا و گرفتاری هـا از امور جامعه بـه کار گرفته 
شـود کمـا اینکـه حضـرت امیرالمومنیـن علـی )ع( بـه یکـی از 
کارگـزاران خـود فرمـوده انـد: " کاری کـه بـه عهـده توسـت، 
طعمـه نیسـت، امانتی اسـت که بـر گردنت نهاده انـد." بنابراین، 
اگـر کارمنـدان و کارگزاران نظام اسـامی با انگیـزه های الهی، 
امانـت داری و خدمـت رسـانی بـه مـردم در جایـگاه خـود قرار 
گرفتـه انـد، بایـد شـکرگزار پـروردگار بزرگ باشـند؛ چـرا که در 
جایگاهـی هسـتند کـه می تواننـد خاطـری را شـاد کننـد، غمی 
را بزداینـد، بـی پناهـی را پنـاه دهنـد و مظلومـی را یاور باشـند 
 و بـه ایـن ترتیـب، زمینـه رشـد و تعالـی خـود را فراهم سـازند. 
خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز مفتخـر 
اسـت در جـای جـای ایـن اسـتان پهنـاور کارمنـدان دلسـوزی 
را در بطـن خـود دارد کـه بـا حسـن نیـت، وقـت خـود را صرف 
خدمـت رسـانی بـه مردم و نظـام و به ویـژه بهره بـرداران عزیز 
بخـش کشـاورزی، این قشـر زحمتکـش جامعه که در راسـتای 
 تامیـن امنیـت غذایـی کشـور گام بـر مـی دارنـد مـی کننـد .

همـکاران ارجمنـدم، تاش خالصانه و صادقانه شـما آینه وظیفه 
شناسـی و پـژواک دانایـی و تعهـد اسـت. نتیجـه بـذر تاش و 
کوشـش شـما، درخـت امیـدی اسـت کـه بـه بـار می نشـیند و 

نویـد بخـش آینده ای پرنشـاط زیبا اسـت. 
درود بـر همـت بلند تـان، ضمـن تبریـک روز کارمنـد بـه نوبـه 
خـود و بـه عنـوان یکـی از کوچکتریـن اعضـاء ایـن خانـواده 
بـزرگ از زحمـات و تاش هـای بی دریغ شـما صمیمانـه تقدیر 
و تشـکر نمـوده، توفیـق و سـامتی شـما را از درگاه ایـزد منان 

مسـئلت می نمایـم.
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

مقاله

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
دوره جـدید - شماره 53 - شهریورمـــــاه 1398

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

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

بابک جوکار - رضیه چابکی - شیدا اشتـری - نادیـا جعفـری - طاهره عبودی - میتــرا دهقانیان

طراحی و چاپ: موسسه فرهنگی هنری پرنیان سپهر جاویدان

بازدید معاون وزیر کشور از پروژه های کشاورزی فارس ...................................................................................... 2

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی؛ 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس »مدیر نمونه استانی« شد .......................................... 3

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت صورت گرفت؛
افتتاح واحد صنعتی بسته بندی حبوبات، خشکبار و ادویه جات در شیراز .......................................... 4
گشایش یک واحد بسته بندی آبزیان در شیراز .................................................................................................................... 5
افتتاح اولین واحد » پرورش مرغ تخمگذار« در داراب ............................................................................................... 5
افتتاح گلخانه سبزی و صیفی در سپیدان .................................................................................................................................... 8
جشنواره غوره دشمن زیاری برگزار شد ...................................................................................................................................... 8
تجلیل از برترین  های کشاورزی فارس .................................................................................................................................... 15
نخستین آئین برداشت انگور در کوار برگزار شد ......................................................................................................... 17
انتصابات شهریورماه سازمان جهاد کشاورزی فارس ............................................................................................ 25

ارسنجان: کلنگ نخستین روستای گلخانه ای به زمین خورد ................................................................. 33
اقلید: کاشت چای ترش برای اولین بار در شهرستان ........................................................................................ 36
خرامه: افتتاح نخستین گلخانه تولید بامیه ........................................................................................................................... 40
خرم بید: شهرک گلخانه ای کلنگ زنی شد .................................................................................................................. 42
سپیدان: افتتاح مرغداری 30 هزار قطعه ای .................................................................................................................. 48
قیروکارزین: خشکه کاری برنج برای اولین بار در شهرستان ................................................................... 56
المرد: ساخت اولین شهرک گلخانه ای در شهرستان آغاز شد ................................................................. 63
نی ریز: بهره برداری از اولین باغ مادری گردوی استان فارس ................................................................. 67

اهمیت صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی .............................................................................................................. 80
نظام مدیریت مدرن؛ رمز ماندگاری کاریز عایشه ارسنجان .......................................................................... 86
تورهای سایبان )shading net( و کاربرد آنها در کشاورزی ..................................................................... 90



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس2
شماره 53 - شهــــــــــریورماه 1398

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
معـاون  دین پرسـت  بابـک  گفـت:  فـارس  اسـتان 
منطقـه ای  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
در حـال  فـارس  اسـتان  بـه  در سـفر  وزارت کشـور، 
در  مقاومتـی  اقتصـاد  برنامـه  پروژه هـای  بررسـی 
از  اقتصـاد مقاومتـی  اجـرای سیاسـت های  راسـتای 
طرح هـا و پروژه هـای عمرانی، زیربنایـی و اقتصادی 
در بخش هـای کشـاورزی، صنعتـی و گردشـگری در 
19 شهرسـتان اسـتان فـارس بـه مـدت 6 روز بازدید 

 . د کر
به گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 
افـزود: وی و هیـات همـراه در بخـش کشـاورزی از 
طرح هـای مجتمع کشـت و صنعـت گیاهـان دارویی 
اسـپاد رایمون پاسـارگاد و مجتمـع گلخانه ای در حال 
احـداث شـرکت سـیرجان بنیـاد واقـع در شهرسـتان 
مرودشـت، شـرکت تعاونـی تولیـد لبنیات ارسـن لبن 
واقع در شهرسـتان ارسـنجان، گلخانه تولید سـبزی و 
صیفـی و محـل تأسـیس واحـد سـورتینگ و ترمینال 
آبخوانـداری  و  سـیاب  کنتـرل  طـرح  و  صـادرات 
بجدانـه واقـع در شهرسـتان بوانـات، طـرح مجتمـع 
دامـداری خوشـه چیـن واقع در شهرسـتان خـرم بید، 
پروژه هـای برنامـه اقتصـاد مقاومتی کشـاورزی واقع 
در شهرسـتان های اسـتهبان، فسـا، ممسـنی، رستم و 

نمودند. بازدیـد  کازرون 
دفتـر  کل  مدیـر  فـر  همایـون  بازدیدهـا  ایـن  در 
هماهنگـی امـور اقتصـادی وزارت کشـور، مشـاورین 
معاون وزیر کشـور، یـداهلل رحمانی معـاون هماهنگی 
محمدمهـدی  فـارس،  اسـتانداری  اقتصـادی  امـور 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس 
فـارس و جمعـی از مسـئولین جهاد کشـاورزی؛ بابک 

دیـن پرسـت را همراهـی کردنـد.

بـه  سـفر  از  پـس  سـرانجام  پرسـت  دیـن  بابـک 
مرودشـت،  خرامـه،  شـامل  فـارس  شهرسـتان   19
ارسـنجان، پاسـارگاد، بوانـات، خـرم بید، آبـاده، اقلید، 
سـپیدان، شـیراز، کـوار، سروسـتان، نی ریز، اسـتهبان، 
داراب، فسـا، رسـتم، ممسـنی و کازرون بـا طـی سـه 
هـزار و 200 کیلومتـر مسـافت در جلسـه مشـترک 
سـتاد اقتصـاد مقاومتـی و کارگـروه تسـهیل و رفـع 
موانـع تولیـد کـه با حضـور اسـتاندار فـارس، معاونین 
اسـتانداری، مدیران کل و فرمانداران شهرسـتان هایی 

کـه از آنهـا بازدیـد بـه عمـل آمـد شـرکت کرد.
معـاون هماهنگی امـور اقتصادی و توسـعه منطقه ای 
وزارت کشـور در ایـن جلسـه، علـت سـفر خـود بـه 
اسـتان فـارس را در راسـتای اجـرای اباغیـه ای کـه 
معـاون اول رئیـس جمهـوری بـه عنوان رئیس سـتاد 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی به 12 وزیـر، پنج معاون 
رئیـس جمهـوری و رئیـس کل بانـک مرکـزی اباغ 
کـرده دانسـت و گفـت: از آنجـا کـه وزیـر کشـور بـه 
عنـوان جانشـین معـاون اول رئیـس جمهـوری برای 
اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی در اسـتان های 
فارس و سیسـتان و بلوچسـتان معرفی شـده  از سـوی 
وزیر کشـور ماموریت یافتم که برای بررسـی مسـائل 
و مشـکات پروژه هـای عمرانی و واحدهـای تولیدی 

فـارس بـه این اسـتان سـفر کنم.
دین پرسـت افـزود: بر این اسـاس بنا اسـت کـه پیگیر 
تحقـق اهـداف و اجـرای طرح ها و پروژه هـای اقتصاد 

مقاومتـی باشـیم و بـر همین اسـاس بافاصلـه با 19 
دسـتگاهی کـه پـروژه اولویـت دار اقتصـاد مقاومتـی 

داشـته اند مکاتبـه ای داشـته ایم.
وی ادامـه داد: در گام نخسـت 19 شهرسـتان فـارس 
مـورد بازدیـد قـرار گرفـت و طـی هفته هـای آتـی از 
نیـز  اسـتان  ایـن  دیگـر  شهرسـتان   10 پروژه هـای 

بازدیـد خواهیـم داشـت.
ایـن مقام مسـئول اظهار داشـت: در ابتـدا برنامه ریزی 
ایـن بـود کـه مشـکات واحدهـای تولیـدی بـزرگ 
باقـی مانـده  مقیاسـی کـه مشـکات آنهـا سـال ها 
بـود در دسـتور کار باشـد امـا در کنـار آن مسـائل و 

مشـکات دیگـر پروژه هـا را نیـز بررسـی شـد.
بـا  باشـیم  داشـته  سـندی  می خواهیـم  افـزود:  وی 
برنامه هـای  و  تاکتیک هـا  راهبردهـا،  از  مجموعـه ای 
عملیاتـی بـرای رفـع موانع موجـود و تسـریع در اجرای 
طرح های توسـعه ای اسـتان کـه بتوانیم با ایـن اقدامات 
شـاخص های اقتصـادی اسـتان فارس را ارتقـاء دهیم و 

عملکـرد دسـتگاه ها را نیـز ارزیابـی کنیـم.
دین پرسـت بیـان کـرد: سـند مذکـور یـک سـند پویا 
سـوی  از  کـه  موثـری  پیشـنهادات  و  بـود  خواهـد 
فرمانـداران و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی مطـرح 

می شـود بـه ایـن سـند افـزوده خواهـد شـد.
پیگیـری  کمیتـه  کشـور  وزارت  در  مـا  گفـت:  وی 
تشـکیل دادیـم و برنامه ریـزی کرده ایـم کـه هـر 30 
تـا 45 روز به اسـتان فارس سـفر کنیـم و مطالب را از 

اسـتان دریافـت و در مرکـز پیگیـری کنیـم.
معـاون وزیـر کشـور تصریح کـرد: اگر همـکاری همه 
مجموعه هـا را داشـته باشـیم ایـن سـند بـه یک سـند 
هماهنـگ کننـده بیـن مـا و اسـتانداری تبدیـل خواهد 
شـد و می توانیـم عـاوه بر خـود ارزیابی، جلـو پراکنده 

کاری و مـوازی کاری هـا را نیـز بگیریم.
وی اذعان داشـت: پیشـنهاد می شـود که کمیته ای هم 
در اسـتانداری فـارس بـا مسـئولیت معـاون هماهنگی 
امـور اقتصادی این اسـتانداری با حکم اسـتاندار فارس 
در  فرمانـداران  و  مدیـران  عملکـرد  و  شـود  تشـکیل 
اجـرای این سـند توسـط ایـن کمیتـه ارزیابـی و برای 

اعـام بـه وزیـر کشـور در اختیـار ما قـرار گیرد.
دیـن پرسـت اضافـه کـرد: یکـی از برنامه هـای جدی 
مـا ارزیابـی عملکـرد فرمانـداران در اجـرای این سـند 
خواهـد بـود که هر 6 مـاه انجام خواهیـم داد که اولین 

ارزیابـی در ایـن زمینـه اسـفندماه انجام خواهد شـد.
وی، بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن سـند باید بـا 2 رویکرد 
شهرسـتانی و دسـتگاهی تنظیـم شـود تاکیـد کـرد: 
اگـر بنـا اسـت وزیـری به فـارس سـفر کند بـه جای 
در  کـه  شـود  تقاضـا  او  از  اداری  شـورای  تشـکیل 
سـفر خـود در خصـوص ایـن سـند جلسـه بـا مدیران 
مجموعـه خـود تشـکیل دهـد و مسـائل مربـوط بـه 
حـوزه کاری خـود کـه در ایـن سـند آمـده را تعییـن 

کند. تکلیـف 

بازدید معاون وزیر کشور از پروژه های کشاورزی فارس
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در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی؛ 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس "مدیر نمونه استانی" شد

قاسـمی رئیس  مهـدی  رجایـی، محمـد  دومیـن جشـنواره شـهید  و  بیسـت  در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در "شـاخص اقتصـاد مقاومتـی" نمونه 

اسـتانی شـناخته شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امید، همزمـان با هفته دولت در آئین جشـنواره شـهید 
رجایـی از میـان 64 دسـتگاه اجرایی اسـتان فارس، مدیـر چهاردسـتگاه در محور 

“ اقدامات برجسـته” نمونه اسـتانی شـناخته شدند.
در ایـن آئیـن مردمی بـودن، نـگاه انسـان گرایانـه، قانـون مـداری، کار جهادی و 
انقابـی، رفـع پیچیدگی هـای اداری، سـرلوحه قـرار دادن مبارزه با فسـاد اداری و 
فراهـم کردن بسـتر جذب سـرمایه گـذاری به عنـوان مهمترین شـاخص ها برای 

انتخـاب مدیران مطرح شـد.
جشـنواره شـهید همـه سـاله رجایـی بـا هـدف نهادینـه کـردن فرهنـگ ارتقـاء 
و بهبـود عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی در سـطوح مختلـف بـه منظـور معرفـی 

دسـتگاه های اجرایـی برتـر در ارزیابـی عملکـرد برگـزار می شـود.
در ایـن جشـنواره سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در محـور اقتصـاد 
و  اشـتغال  شـاخص  در  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  اداره  مقاومتـی، 
سـرمایه گذاری، اداره کل راه آهـن در شـاخص فعالیت هـای عمرانـی و اداره کل 
بهزیسـتی در شـاخص ارتقـاء سـطح رفـاه اجتماعـی نیز بـه عنوان دسـتگاه های 

برتـر در محـور اقدامـات برجسـته معرفـی شـدند.
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مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از افتتاح یک 
واحـد بسـته بنـدی حبوبـات، خشـکبار و ادویه جـات 
در شهرسـتان شـیراز بـه مناسـبت هفتـه دولـت و بـا 
قاسـمی رئیس  و  فـارس  رحیمی اسـتاندار  حضـور 

سـازمان جهـاد کشـاورزی ایـن اسـتان خبـر داد.
در این مراسـم اسـتاندار فـارس گفت: بسـته بندی به 
عنـوان یکـی از ابزارهای مهـم بازاریابی شـناخته می 
شـود و شـرکت ها و دولت هـا بـرای افزایـش تـوان 
رقابتـی خـود در بازارهای داخلی و خارجی از آن سـود 

مـی برند. 
رحیمی افـزود :بسـته بنـدی بایـد بـه نحـوی باشـد 
کـه مشـتری را جلـب کنـد، جذابیـت داشـته باشـد، 
شـخصیت و شـأن مشـتری را حفظ کند و به مصرف 
کننـده احتـرام بگـذارد، همچنین فرهنـگ و ارزش ها 

را در کشـور هـدف مـد نظـر داشـته باشـد .
وی در ادامـه تاکیـد کـرد : نـوع و جنـس مـواد اولیـه 
از نظـر بهداشـتی و ایمنـی مناسـب انتخـاب شـود و 

سـامتی مصـرف کننـده را تضمیـن کنـد. 

ایـن مقام مسـئول بیان کـرد: نباید هزینه بسـته بندی 
آنقـدر زیـاد باشـد که بهـاء فـروش کاال را نسـبت به 
کاالهـای مشـابه غیرقابـل رقابـت کنـد و مطابـق بـا 
اسـتانداردها، مقـررات بـازار و کشـورمورد نظر باشـد.

فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس 
بـه  اشـاره  بـا  شـرکت  ایـن  گشـایش  مراسـم  در 
اینکـه صنایـع تبدیلـی تکمیلـی مـورد توجـه بخـش 
کشـاورزی و سیاسـت  گذاران ایـن بخـش می باشـد، 
حلقه هـای  از  یکـی  محصـوالت  فـرآوری  افـزود: 
اسـت  کشـاورزی  بخـش  تولیـد  زنجیره هـای  مهـم 
کـه می توانـد ارزش افـزوده قابـل توجهـی را بـرای 
محصـوالت مختلـف ایـن بخـش بـه ارمغان بیـاورد.
ارزان  تسـهیات  کـرد: خوشـبختانه  قاسـمی تصریح 
قیمـت صندوق توسـعه ملـی در چند سـال اخیر برای 
صنایـع تبدیلـی تکمیلـی لحـاظ شـده و مـا شـاهد به 
بهره برداری رسـیدن واحدهای بسـیار زیـادی در این 

حـوزه بودیم.
بـا  کارخانـه  فـارس694  اسـتان  در  وی  گفتـه  بـه 

ظرفیـت فـرآوری 3.9 میلیـون تـن مـاده خام بـا اخذ 
مجـوز از سـازمان جهـاد کشـاورزی فعالیـت می کنند 
و تقریبـا بـه همیـن تعـداد کارخانـه با مجوز سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت مشـغول بـه کار هسـتند 
و جمعـا ظرفیـت فـرآوری حـدود 7.5 میلیـون تـن 
محصـوالت کشـاورزی را در ایـن اسـتان وجـود دارد.

شـیراز  شهرسـتان  در  اینکـه  بـه  اشـاره  قاسـمی با 
ظرفیـت فـرآوری 580 هزارتـن ماده خام وجـود دارد، 
افـزود: این شهرسـتان یکی از شهرسـتان های اسـت 

کـه بیشـترین ظرفیت فـرآوری مـاده خـام دارد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
تبدیلـی  صنایـع  واحدهـای  احـداث  متقاضیـان  بـه 
توسـعه  صنـدوق  قیمـت  ارزان  تسـهیات  تکمیلـی 
ملـی تعلـق می گیرد، همچنیـن جهت تسـهیل فرآیند 
احـداث ایـن واحدهـا مجوزهـای بی نامی نیـز صـادر 

است. شـده 
در ادامـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
گفـت: انتظـار داریـم کـه جوانـان ایـن شهرسـتان با 
رسـیدن بـه نقطـه خودبـاوری و خـود اتکایـی بتوانند 
متنـوع  محصـوالت  و صـادرات  تولیـد  عرصـه  وارد 

. ند شو
اختـری افـزود: کارخانـه ای هـم کـه امـروز شـاهد 
افتتـاح آن بودیـم در زمینـه بسـته بنـدی حبوبـات و 
فعالیـت می کنـد  ادویـه جـات  بسـته بندی  و  تهیـه 
کـه بـه ارزش افـزوده و ماندگاری محصـوالت کمک 

می کنـد.
وی در ادامـه بیـان کـرد: سـرمایه گـذاری 14هـزار 
میلیون ریالی توسـط سـرمایه گذار و سـهم تسهیات 
بانکـی 12200 میلیـون ریالـی از بانـک کشـاورزی 
می باشـد و کل اعتبـار هزینـه شـده جمعـًا 26200 

اسـت. ریال  میلیـون 
بـه  را  فـوق  طـرح  اشـتغالزایی  مسـئول  مقـام  ایـن 
صـورت مسـتقیم 10 نفـر و غیرمسـتقیم 20 نفر بیان 
کـرد و افـزود: در ایـن واحـد تولیـدی انواع خشـکبار، 
غـات و حبوبـات با آخریـن تکنولوژی بسـته بندی و 

فـرآوری می شـود.
اختـری در خاتمـه ایجـاد واحدهای بسـته بنـدی مواد 
غذایـی را ظرفیتـی بـرای بهبـود عرضـه مـواد غذایی 

بـا کیفیـت و ایجاد اشـتغال عنـوان کرد.

به مناسبت هفته دولت؛ 

واحد صنعتی بسته بندی حبوبات، خشکبار و 
ادویه جات در شیراز افتتاح شد
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همزمان با چهارمین روز از هفته دولت؛ 

یک واحد بسته بندی آبزیان در شیراز 
گشایش یافت 

همزمـان بـا چهارمیـن روز از هفتـه دولت یـک واحد "بسـته بندی آبزیان" به دسـت 
عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس گشـایش یافت.

بـه گـزارش خبرنـگار پرتو امید، " شـرکت آبزیـان گسـتر امیرکبیر" واقع در شـهرک 
صنعتـی شـیراز در زمینـه بسـته بندی ماهـی و میگو، بـا توانایی جـذب 770 تن ماده 

خـام در سـال و اشـتغال زایی مسـتقیم 10 نفر شـروع بـه کار کرد.
ایـن شـرکت با سـرمایه 35 میلیـارد ریال راه اندازی شـده که 12 میلیـارد ریال از این 

مبلغ تسـهیات بانک کشـاورزی از محل صندوق توسـعه ملی اسـت.
در مراسـم گشـایش ایـن شـرکت اسـتاندار فـارس، فرماندار شـیراز، رئیس سـازمان 

جهـاد کشـاورزی و رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان فـارس و جمعی 
از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی حضور داشـتند.

همزمان با سومین روز از هفته دولت؛ 
اولین واحد 

» پرورش مرغ تخمگذار«
در شهرستان داراب افتتاح شد 

"واحـد پـرورش مـرغ  اولیـن  از هفتـه دولـت،  بـا سـومین روز  همزمـان 
تخمگـذار" شهرسـتان داراب بـه دسـت عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس 

گشـایش یافـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، ایـن واحـد پـرورش مـرغ تخمگـذار بـا 
ظرفیـت یـک صـد و پنـج هـزار قطعـه و میـزان تولیـد روزانـه 90 هـزار 

می کنـد. فعالیـت  تخم مـرغ 
میـزان سـرمایه گـذاری جهـت راه انـدازی ایـن واحـد 99 میلیارد ریـال بود 
کـه از تسـهیات بانکـی 39 میلیـارد ریالی بانک کشـاورزی اسـتفاده کرده 

است.
در ایـن مراسـم محمـود رضایی معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری، 
محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و 

جمعـی از مسـئولین اسـتانی، شهرسـتانی و محلی حضـور دارند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛ 
افتتاح گلخانه سبزی و صیفی

در سپیدان
بـا فـرا رسـیدن هفتـه دولت یـک واحـد گلخانه سـبزی و صیفـی در بخش 

بیضـاء از توابع شهرسـتان سـپیدان گشـایش یافت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در مراسـم افتتاحیه گفـت: گلخانه 
مذکـور در زمینـی بـه مسـاحت 9400 مترمربـع و مسـاحت مفیـد 5100 

مترمربـع احداث شـد.
محمـود باصـری افـزود: این گلخانـه با اعتبـار 22 میلیارد ریـال و 5 میلیارد 
ریـال تسـهیات بانکـی بـا مشـارکت بانـک کشـاورزی احـداث شـده و 

سـالیانه 250 تـن محصـول بـه چرخـه تولیـد عرضـه می کنـد. 
ایـن مراسـم با حضـور عبدالرضا قاسـم پور معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
اسـتانداری فـارس، محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، جمال جـوادی جهرمی فرماندار شهرسـتان سـپیدان، محمود 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان و تعـدادی از مسـئولین 

اسـتانی و شهرسـتان برگزار شـد.
.
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 15 تسـهیات  فـرآوری  صنایـع  احـداث  متقاضیـان 
می کننـد. دریافـت  درصـدی 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
و  چغندرقنـد  فـرآوری  کارخانـه  احـداث  متقاضیـان 
گوجه فرنگـی بـا تکنولـوژی جدیـد و در مناطـق مـورد 
نیاز از تسـهیات بـا بهره 15 درصد برخوردار می شـوند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، محمد مهدی قاسـمی در نشسـت کشت 
چغندرقنـد پاییـزه کـه بـا حضـور مدیـر عامـل اتحادیه 
شـرکت های تعاونـی تولیـد ایـران برگـزار شـد، ابـراز 
کـرد: در زنجیـره تولیـد صنایـع فـرآوری نقـش موثری 
دارنـد، از ایـن رو در برنامـه طوالنـی مـدت "مدیریـت 
کشـت چغنـدر قند وگوجـه فرنگی" توسـعه کارخانجات 
بـا مدیریـت کشـاورزان و تعاونی هـا تولیـد در دسـتور 

کار قـرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط تحریـم و جنـگ اقتصـادی 
حاکـم بـر جامعـه، گفـت: در شـرایط موجـود تامیـن 
امنیـت انـرژی و کالـری جامعـه از جملـه تولیـد شـکر 
اسـتحصالی از چغندرقنـد ضرورت دارد چـرا که واردات 

ایـن محصـول، ارزبـری را بـه دنبـال دارد.
بـه گفتـه قاسمی کشـت چغندرقنـد پاییـزه نسـبت بـه 
بهـاره بـه دلیـل صرفه جویـی 50 درصـدی در مصرف 

آب در اولویـت اسـت. 
وی بـا اشـاره به افـت کمی وکیفی آب هـای زیرزمینی، 
گفـت: اولیـن و مهمتریـن اسـتراتژی جهاد کشـاورزی 
آب محـوری اسـت از ایـن رو انتقـال کشـت بهـاره بـه 
پاییـزه و در رأس آن چغندرقند در دسـتور کار قرار دارد.
شـرایط  در  بهـاره  چغندرقنـد  اینکـه  بیـان  قاسـمی با 
سـنتی 15 هـزار متـر مکعـب و بـا روش هـای نویـن 
آبیـاری 9 تـا 10 هزار متر مکعـب در هکتار آب مصرف 
می کنـد، افـزود: در چغندرقنـد پاییـزه امکان اسـتفاده از 

آب سـبز فراهـم می شـود.
وی از دیگـر مزایـای کشـت چغندرقنـد پاییـزه "گنـدم 

بنیـان بـودن" ایـن محصول زراعـی برشـمرد و تصریح 
کرد: کاشـت ایـن محصول بـه اصاح و بهبود سـاختار 
خـاک و همچنیـن کنتـرل عوامـل خسـارت زا کمـک 
اگرچـه  کـرد:  تصریـح  مسـئول  مقـام  ایـن  می کنـد. 
چغندرقنـد پاییـزه عیـار پاییـن تـری نسـبت بـه بهـاره 
دارد امـا بـا توجـه بـه تنـاژ تولیـد باالتـر ایـن نقصیـه 

می شـود. برطـرف 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس فراهم 
کـردن بسـتر تولیـد را وظیفه و مسـئولیت این سـازمان 
توسـعه  در  برنامـه کوتـاه مـدت  از  افـزود:  و  دانسـت 
گذشـته  سـال  مطالبـات  پیگیـری  چغندرقنـد  کشـت 
چغنـدرکاران اسـت و اگرچـه از ابتـدا روش قهـری بـا 
کارخانـه داران برخـورد نشـد امـا در نهایـت هـر روش 
ممکـن کـه حـق و حقـوق کشـاورزان را بـه رسـمیت 
بشناسـد، دنبال می شـود. وی بـا بیان اهمیـت علمی و 
فنـی کـردن کشـت چغندرقنـد از محققیـن خواسـت تا 
مـزارع چغندرقنـد را از نظـر علمی پایـش کننـد و نتایج 

را بـه کشـاورزان انتقـال دهند. 
از  کشـتی  جـا  یـک  و  قاسمی یکپارچه سـازی 
رعایـت  همچنیـن  چغندرقنـد  درکشـت  اسـتراتژی ها 

دانسـت.  ضـروری  را  مناسـب  کشـت  تاریـخ 
وی پیگیـری Contract Farming یـا کشـت مبتنـی 
بـر قـرارداد توسـط تشـکل ها را قابـل تقدیر دانسـت و 
افـزود: کشـاورزان بـه مداخـات تشـکل ها نیـاز دارند، 
افزایـش  روز  بـه  روز  را  کشـاورزی  حـوزه  مداخـات 

. هید د
مدیرعامل تعاونی تولید روستایی کشور:

تعاونی تولید کاشت چغندر پائیزه را 
دنبال می کند

تعاونـی  اتحادیـه مرکـزی شـرکت های  مدیـر عامـل 
تولیـد روسـتایی کشـور بـا اشـاره بـه نقـش تعاونی هـا 
در افزایـش عملکـرد محصوالت کشـاورزی، بهره وری 
آب و مهندسـی کردن کشـاورزی، گفت: توسـعه کاشت 

چغندرقنـد پائیزه در دسـتور کار قـراردارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمدرضـا رزاقـی در نشسـت کشـت 
تولیـد  تعاونـی  افـزود:  شـیراز  در  پاییـزه  چغندرقنـد 
روسـتایی کشـت چغندرقند را در سـه اسـتان کرمانشاه، 
ایـام و فـارس در سـال جـاری دنبـال می کنـد که در 
اسـتان فارس در سـطحی حـدود یک هزار هکتـار اجرا 

می شـود.
به گفته وی جهت سـهولت توسـعه چغندرقند "کارگروه 
اسـتانی" شـامل سـازمان جهـاد کشـاورزی، سـازمان 
تعـاون روسـتایی، صنـدوق بیمـه و بانک کشـاورزی با 
دبیـری "اتحادیـه اسـتان" تشـکیل شـده اسـت. رزاقی 
ابـراز کـرد: بـه منظور مدیریـت بهتر کشـت و کمک به 
کشـاورزان، اتحادیـه تعاونی کشـور عقد قرارداد کشـت 
بـا تعـدادی از کارخانه هـای چغندرقند را دنبـال می کند.
1500 شـرکت تعاونـی تولیـد در سـطح کشـور فعالیت 
می کنـد. ایـن مقـام مسـئول گفـت: اتحادیـه مرکـزی 
تعاونی هـای تولیـد، 1500 شـرکت تعاونی هـای تولیـد 
در سـطح کشـور و بیـش از 170 شـرکت در اسـتان 

فـارس فعالیـت می کنـد.
بـه گفتـه رزاقـی، بالغ بـر500 هـزار بهره بـردار بخش 
کشـاورزی عضـو ایـن شـبکه گسـترده هسـتند و 3.3 
میلیـون هکتـار از اراضی کشـور در حوزه شـرکت های 

دارد. قـرار  تعاونی 
وی اضافـه کـرد: 66 اتحادیـه شهرسـتانی و اسـتانی 
داریـم و ده هـزار نفـر نیـرو ازکاردان تـا دکتـرا در ایـن 

اتحادیـه مشـغول بـه کار هسـتند. 
ایـن مقـام مسـئول گفـت: تشـکل های تعاونـی تولیـد 
بـه سیاسـت های کان وزارت جهـاد  توجـه  بـا  بایـد 
کشـاورزی و سـازمان مرکزی، برنامه هـای کوتاه مدت 

و طوالنـی مـدت خـود را تنظیـم کنند.
رزاقـی تصریـح کـرد: در اتحادیـه کشـور برنامه هـا در 
چهـار محـور فنـی مهندسـی، پایـداری و توسـعه، مالی 
و اعتبـاری و بازرگانـی تنظیـم شـده اسـت از ایـن رو 
در سـال جـاری سـه محـور اصلـی تولیـد بذر، توسـعه 
قالـب  در  کشـت  مدیریـت  و  تعاونی هـا  و  تشـکل ها 
کشـت کشـاورزی قـراردادی یـا مشـارکتی در دسـتور 

کار قـرار دارد.

مدیرعامل تعاونی تولید روستایی کشور: تعاونی تولید کاشت چغندر پائیزه را دنبال می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

متقاضیان احداث صنایع فرآوری تسهیالت 15 درصدی دریافت می کنند
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:
بزرگترین انجیرستان دیم دنیا 

به مساحت 24500 هکتار با یک 
اکوسیستم خاص در شهرستان استهبان 

استان فارس قرار دارد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه نیاز باغـداران 
شهرسـتان اسـتهبان به بَر انجیـر، گفت: آمادگـی واگذاری اراضی شـیب دار به 

منظـور احـداث باغ بَـر انجیـر را داریم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی در بازدیـد از باغ های 
انجیـر اسـتهبان، افـزود: احـداث باغ بَـر انجیر تولید بیشـتر محصـول و کاهش 

قیمـت بَرانجیر را بـه دنبال خواهد داشـت.
بـه گفتـه وی بزرگتریـن انجیرسـتان دیـم دنیـا بـه مسـاحت 24500 هکتار با 
یـک اکوسیسـتم خاص درشهرسـتان اسـتهبان قـرار دارد که سـنت ها و دانش 

بومی حاکـم بـه توسـعه ایـن باغ هـای قدیمی کمـک کرده اسـت.
ایـن مسـئول با اشـاره بـه اقدامات انجام شـده بـه منظـور ثبت جهانـی انجیر، 
تصریـح کـرد: آخریـن ویرایش های بسـته ثبت جهانی انجیر توسـط مؤسسـه 
پژوهش هـای برنامـه ریـزی و اقتصـاد کشـاورزی انجام و بـه دفتر فائو ارسـال 
شـده و منتظریـم در کوتاه مدت جشـن ثبت جهانـی انجیر را با مردم اسـتهبان 

برگـزار کنیم.

قاسمی یادآورشـد: مکان هـای خاصـی مانند انجیرسـتان اسـتهبان که بـر پایه 
دانـش بومی بنیـان نهـاده شـده و پایـداری خـود را بـه صـورت طبیعـی حفـظ 
کردنـد به عنـوان یک ظرفیـت ویژه برای شهرسـتان اسـتهبان، اسـتان فارس 

و کشـور جمهـوری اسـامی ایران مطـرح شـده اند.
بـه گفتـه وی بـا ثبت جهانـی انجیرسـتان دیـم اسـتهبان، یک ظرفیـت جهانی 

بـرای حفـظ و حراسـت آن ایجاد می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه قسـمت عمـده ای از انجیـر تولیـدی 
بـه خـارج از کشـور صـادر می شـود، افـزود: صـادر کننـدگان ضمـن توجـه به 
مسـائل بسـته بنـدی محصول و پیـدا کـردن مقاصد صادارتـی جدید بـه غیر از 
کشـور های معمـول مثـل چیـن باید کشـور هایی بـرای صـادرات انتخـاب کنند 
کـه کمتریـن میزان تعرفه ها را داشـته و مطالباتشـان سـهل الوصول تر باشـند.
قاسـمی حضور و اسـتفاده از ظرفیـت اسـتارت آپ هـا بـه منظـور شناسـاندن 

محصـول انجیـر بـه مـردم کشـور و دیگـر نقـاط دنیـا بسـیار مهم دانسـت.
وی یادآور شـد: شـرکت شهرک های کشـاورزی در شهرستان اسـتهبان مستقر 
بـوده و همه سـرمایه گـذاران و عاقـه مندان به سـرمایه گـذاری در این بخش 
می تواننـد از تسـهیاتی کـه این شـرکت در اختیـار می گذارد بهره مند شـوند.

قاسـمی افزود: بـه هـر سـرمایه گذار عاقه منـد بـه کار در حوزه فـرآوری انجیر 
تسـهیات بـا بهـره 15 درصد پرداخت می شـود. 

در باغ های انجیر پوشش توری استفاده شود
 قاسـمی در بازدیـد از بـاغ الگویی انجیـر، گفـت: اقدامات موثری بـرای کاهش 
آفـات و امـراض نباتـی، متناسـب سـازی بَـر و تامیـن نیاز آبـی درختـان انجام 
شـده امـا کارهـای فنـی دیگـری ماننـد احـداث پوشـش های تـوری نیـز باید 

شـود.  انجام 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس افـزود: پوشـش های توری در 
کاهـش مصـرف آب و حفاظـت درختـان از پدیده های جـوی مانند تگـرگ مؤثر 
هسـتند کـه در مراکـز تحقیقات مدل ایـن موضوع بررسـی شـده و امیدواریم با 
بسـته های حمایتـی پیـش بینـی شـده و بـا اعطـای تسـهیات بانکی ایـن امر 

محقق شـود.
وی گفـت: سـطوح آبگیـر بارانـی پـای درختـان کـه بـا محاسـبه و بر اسـاس 
میـزان بارندگـی تعبیه شـده، نحـوه جمع آوری محصـول، بَردادن و بـارور کردن 

محصـول و تیمـار درختـان بـر اسـاس دانش بومی اسـت.
قاسـمی از دیگـر اقدامـات بـر اسـاس دانـش بومی بـه انجـام مراحـل داشـت 
درختـان، فرآوری و فروش توسـط مـردم، نحوه اسـتقرار و اسـتفاده از کارگران 
بومی اشـاره کـرد و افـزود: ایـن اقدامات باعث شـده که انجیرسـتان اسـتهبان 

بـه عنوان یـک اکوسیسـتم خودجـوش، پایدار و ارزشـمند باقـی بماند. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار کـرد: رقم هـای انجیر 
دیـم غالبـا از انجیرسـتان های اسـتهبان قلمـه گرفتـه شـده و به سـایر مناطق 

می شـود. منتقل 
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:
از صنایع فرآوری انگور 

حمایت می شود
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: 
راه انـدازی صنایـع فـرآوری انگـور عـاوه بـر ایجاد 
ارزش افـزوده، اشـتغال زایـی و جلوگیـری از ضایعات 
محصـوالت را بـه دنبال دارد از ایـن رو حمایت از راه 
انـدازی این صنایع در اسـتان فارس و منطقه دشـمن 

زیـاری در دسـتور کار قرار دارد. 
محمدمهـدی  امیـد،  پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
آئیـن  در  مـاه  شـهریور   8 جمعـه  قاسـمی روز 
شـکرگزاری غوره دشـمن زیـاری واقع در شهرسـتان 
ممسـنی با اشـاره بـه اینکـه صنایع فـرآوری در حوزه 
فرآورده هـای  سـایر  و  الـکل  انگـور، سـرکه،  شـیره 
قابـل اسـتحصال از انگـور امکان پذیـر اسـت، افـزود: 
حمایـت از صنایـع فـرآوری در دسـتور کار قـرار دارد 
درهمیـن راسـتا تسـهیات ارزان تـری از تسـهیات 
رایـج بانک هـا جهـت حمایـت از افـراد راغب بـه راه 
انـدازی صنایـع فـرآوری در نظـر گرفته شـده اسـت.

بـه گفتـه وی برگـزاری جشـنواره غـوره در منطقـه 
دشـمن زیـاری در سـنوات اخیـر و بـه همـت مـردم 
ایـن منطقـه، باعـث معرفـی دشـمن زیاری به سـایر 

مـردم اسـتان فـارس و کشـور شـد.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه انگـور و غـوره، نقـش و 
جایـگاه خاصـی در اقتصـاد منطقـه دشـمن زیـاری و 
اسـتان فـارس دارد، تصریـح کـرد: اسـتان فـارس بـا 
حـدود 65 هـزار هکتـار سـطح زیرکشـت انگـور، 24 
درصد از سـطح زیر کشـت انگور کشـور را دارد و این 

باغ هـا تولیـدی بالـغ بـر 500 هـزار تـن دارند.
بـه گفتـه وی عمـده شهرسـتان های تولیـد کننـده 

انگورممسـنی، سـپیدان و شـیراز اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه اینکه مردم منطقه دشـمن زیاری خواسـتار 
راه هـای بیـن مـزارع و جاده بیـن باغ ها بودنـد، گفت: 
مطالبـات مـردم منطقـه براسـاس اعتبـارات و تملک 

مالـی کـه دولت داشـته حمایت شـده اسـت.
وی خواسـتار حمایـت نمایندگان و مسـئولین اسـتان 
فـارس در جهـت جلـب اعتبـارات بیشـتر بـه منظـور 
ایجـاد سـهولت در رفـت و آمـد مـردم به باغ ها شـد.
قاسـمی از دیگـر درخواسـت های مردم به درخواسـت 
اسـناد باغ ها اشـاره کـرد و افزود: بر اسـاس قانون هر 
جایـی کـه جنگل، مرتع و بیشـه زار باشـد در مناطقی 
کـه جنـگل غالـب بـوده در مالکیت دولت اسـت ولی 
تـا زمانـی کـه ایـن باغ هـا مـورد بهره بـرداری قـرار 
گیـرد در قالـب مـاده سـه حـق بهره بـرداری، هیـچ 
کسـی بـه حقوق کشـاورزان هیـچ تعـدی نمی کند و 
در مکان  هایـی کـه بـاغ یـا اراضـی کشـاورزی غالب 
باشـد، در قالـب کمیسـیون رفـع تداخات مـوازی در 

اختیـار مـردم قـرار می گیرد.
وی اظهـار کـرد: بـا مسـتحدثات در حـد یـک اتـاق 

جشنواره غوره دشمن زیاری برگزار شد

ادوات  نگهـداری  و  رفـع خسـتگی  کارگـری جهـت 
باشـد، بـه شـرط اخذ مجـوز مخالفـت نمی شـود و در 
صورتـی کـه مجوز اخذ نشـود، ایـن رفتار غیـر قانونی 
اسـت و قطعـا بـه لحـاظ قانونی برخـورد خواهد شـد.

بـه گفتـه قاسـمی اخذ مجـوز قانونـی باعـث کوتـاه 
شـدن دسـت سـودجویانی کـه بـه دنبـال ویاسـازی 
هسـتند خواهـد شـد و حفظ اکوسیسـتم طبیعـی را به 

دنبـال داشـته و بـه نفـع مردم اسـت.
پایـداری باغ هـای منطقـه بـه برکـت درختـان بلـوط 
اسـت. رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا بیـان اینکـه پایـداری باغ هـای منطقـه بـه برکـت 
درختـان بلـوط اسـت، گفـت: بایـد از ایـن جنگل های 
خـدادادی و از ایـن بلوط هـا که قدمتشـان از باغ های 

احداثـی ما بسـیار بیشـتر اسـت مراقبـت کنیم.
بلـوط  درختـان  بـدون  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اکوسیسـتمی که در اینجـا پایـدار شـده قطعـا پایـدار 
نمی مانـد، افـزود: همانگونـه کـه با هدف رونـق تولید 
و معرفـی منطقـه به عنـوان یک منطقه گردشـگری، 
جشـن شـکرگزاری بـا همـت مـردم برگـزار می شـود 
انتظـار مـی رود همـه مردم دسـت به دسـت هـم داده 
ودر کنـار بخـش دولتـی در حفاظـت از بلـوط کوشـا 

. شند با
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیان 
کـرد: برخـی از سـودجویان شـبانه درختـان بلـوط را 
قطـع کـرده و از چـوب آن اسـتفاده می کننـد و مـردم 

بایـد خودشـان حافظـان بلوط باشـند.
قاسـمی با بیـان اینکه پـرورش قارچ های همزیسـتی 
در کنـار بلـوط، ارزش اقتصـادی بسـیار باالیـی دارد، 
اظهـار کـرد: پـرورش ایـن قارچ هـا در کنـار ریشـه 
بـه صـورت  آمـوزش داده شـود و  بـه مـردم  بلـوط 

پایلـوت در ایـن منطقـه اجـرا شـود.
دشـمن زیـاری از توابـع شهرسـتان ممسـنی در 95 
کیلومتـری شهرسـتان شـیراز قـرار دارد و از مناطـق 

انگورخیـز اسـتان فـارس اسـت.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: در تحریم هـای ظالمانـه حاکـم بـر کشـور، 
کشـاورزی و تامیـن امنیـت غذایـی مـردم می تواند 

باشـد.  جوابگو 
محمدمهـدی  امیـد،  پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
شـتوی  محصـوالت  کشـت  همایـش  قاسـمی در 
در شهرسـتان های شـمالی اسـتان فـارس افـزود: 
رهـروان خوبـی بـرای شـهدای دولت بـه خصوص 
عنـوان  بـه  و  باشـیم  باهنـر  و  رجایـی  شـهیدان 
سـربازان امنیت غذایـی به اسـتقال، امنیت غذایی 

و رفـع وابسـتگی های کشـور کمـک کنیـم.
اسـتان  در شهرسـتان های شـمال  گفتـه وی  بـه 
فـارس )آبـاده، اقلیـد، بوانـات، خرم بیـد، پاسـارگاد، 
سـپیدان و سـرچهان( بافاصلـه پـس از برداشـت، 
مـدت  بـا  و  شـده  شـروع  جدیـد  سـال  کشـت 
ایـن  در  بایـد  کشـاورزی  کمی برنامه هـای  زمـان 

شـود.  عملیاتـی  شهرسـتان ها 
دانه هـای  کشـت  در  اینکـه  بـه  اشـاره  قاسـمی با 
روغنی در شـمال اسـتان بـه دلیل شـرایط اقلیمی و 
گذشـته  سـال  در  مناسـب  پیگیـری  عـدم  شـاید 
توفیق نداشـتیم، افـزود: این همایش درصدد اسـت 
بـا برنامه ریـزی درسـت و انسـجام و هماهنگی بین 
مسـئولین و کارشناسـان، راه کارهایـی جهـت فائق 
آمـدن بـر چالش های کشـت در سـنوات گذشـته را 

دهد. ارائـه 

پنـاه  و  ملجـأ  مقـام مسـئول تصریـح کـرد:  ایـن 
کشـاورزان وزارت جهـاد کشـاورزی می باشـد پـس 
اگـر بگویـم بـار تأمیـن امنیـت غذایـی بـر دوش 

وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت گـزاف نگفتیـم.
وی افـزود: هیـچ مانعـی در هیـچ حـوزه ای رافـع 
مسـئولیت مـا نیسـت، از صفـر تا صد تامیـن امنیت 
کشـاوری  جهـاد  مجموعـه  توسـط  بایـد  غذایـی 
پیگیـری شـود همه ما در سـطوح مختلـف وظایفی 
هم افزایـی  یکدیگـر،  کمـک  بـا  بایـد  کـه  داریـم 
جهـاد  وزارت  کان  سیاسـت های  انسـجام  و 

را عملیاتـی کنیـم. کشـاورزی 
بهبود مستمر را جزء الینفک کار خود قرار دهید

قاسـمی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بـرای موفقیـت 
هیـچ راهـی به جز اسـتفاده از علم و دانش نیسـت، 
خطـاب بـه همکاران خـود گفـت: بهبود مسـتمر را 

جـز الینفـک کار خـود قـرار دهید.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
تصریح کرد: عرصه کشـت و کار آزمایشـگاه بسـیار 
بزرگـی اسـت کـه زمینـه تحقیـق یک نوع کشـت 
در شـرایط متفـاوت را فراهـم می سـازد از ایـن  رو 
همراهـی محققیـن مرکـز تحقیقات با کارشناسـان 
اجرایـی نتایـج مثمـر ثمری را بـرای کشـاورزان به 

دنبـال دارد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه روغـن خوراکـی 
وارداتی روغن باکیفیتی نیسـت، یادآور شـد: کشـور 
در روغـن خوراکی وابسـته اسـت این وابسـتگی در 
شـرایط حاضـر کـه امـکان انتقـال ارز وجـود ندارد 

بسـیار سـخت تر اسـت. 
خوراکـی  روغـن  تامیـن  قاسـمی برای  گفتـه  بـه 
مـردم بیـش از 85 تـا 90 درصد وابسـتگی به خارج 
داریـم که ایـن امر بیـش از 4 میلیـارد دالر ارزبری 
بـرای کشـور دارد از ایـن رو کاشـت کلزا بـه عنوان 
گیاهـی کـه حـدود 40 تـا 45 درصـد روغـن دارد 
در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته 

ست. ا
این مقام مسـئول با اشـاره به اینکه شـما به عنوان 
افـراد آگاه موظـف بـه متقاعدسـازی کشـاورزان به 
کشـت کلـزا هسـتید، افـزود: بـا اسـتفاده از همـه 
روش هـای تسـهیل گری در تحقـق اسـتراتژی کـه 

برعهـده شـما گذاشـته شـده گام بردارید.

در ادامـه معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: عملکـرد 
مـا در اسـتان فـارس در مـورد محصـوالت شـتوی 
و  کار  و جـای  نیسـت  عالـی  امـا  اسـت  مطلـوب 
تـاش بسـیار دارد و بایسـتی بـه ویـژه بـا توجه به 
محصـول  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  سیاسـت های 

کلـزا در دسـتور کار کشـت اسـتان قـرار گیـرد.
حسـین پژمـان نظـام کشـاورزی دنیـا را ایـن گونه 
توصیـف نمود: گندم بنیان، برنـج بنیان، ذرت بنیان 
کـه کشـور ما جزء کشـورهای گنـدم بنیـان بوده و 
اگـر ایـن محصـول سـامان یابد مابقـی محصوالت 
تولیـدی کشـاورزی کشـور سـامان پیـدا می نماید.

وی در ادامـه گفـت: مـاده آلی خاک را همـواره باید 
مـد نظـر قـرار دهیـم و هـم چنیـن بقایای کشـت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در همایش کشت شتوی استان فارس: 

کشاورزی و تامین امنیت غذایی 
جوابگوی شرایط تحریم است
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را بایـد مدیریـت کنیـم. در بخـش کشـاورزی حفاظتـی نیـز بایـد از تکنیک 
تنـاوب و آیـش بهـره ببریم.

ایـن مقـام مسـئول افـزود: در بحـث تکنولـوژی بذر رقـم گندم اگر پتانسـل 
هـم زیـاد داشـته باشـد پـس از 8 الـی 10 سـال باید ایـن رقم حـذف و رقم 
دیگـر جایگزیـن شـود وتغذیـه گیاه بایـد همواره کنترل شـود و امـاح مورد 

نیـاز گیاه بایسـتی مدیریـت گردد.
وی گفـت: کشـت کینـوا کـه به عنـوان گیـاه نجات بخـش انسـان معروف 
اسـت و در دنیـا بـه عنـوان خاویارسـبز نـام گـذاری شـده می توانـد بسـیار 
مطلـوب باشـد و در اسـتان پهنـاور فـارس کشـت ایـن گیـاه موفقیـت آمیز 
بـوده و در زنجیـره تولیـد و فـرآوری و بازرگانـی ایـن محصول خوشـبختانه 

هستیم. پیشـرو 
در ادامـه ایـن همایـش محقـق و عضـو هیـأت علمی مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس گفـت: در بحث تولیـدات زراعی 
مهمتریـن عامـل در مدیریـت مزرعـه عامل رقم اسـت و انتخاب نـوع بذر با 

توجـه بـه اقلیـم بایسـتی در اولویت قـرار گیرد.
منوچهـر دسـتفال در ادامـه گفـت: تجربـه ثابـت کـرده روش هـای علمی و 
عملـی بـه زراعی که شـامل تهیه بسـتر، بذر مناسـب، رعایت تاریخ کاشـت، 
بـذرکاری دقیـق، مدیریـت صحیـح آبیـاری، تغذیـه گیاهـی، کنتـرل علـف 
هـرز، کنتـرل آفـات، کنتـرل برداشـت، و هـم چنیـن روش هـای بـه نژادی 
کـه شـامل پهنـه بنـدی ارقـام و الین های گنـدم با توحـه به اقلیـم مناطق 

مختلـف می تواننـد در تولیـد نقـش بسـزایی را ایفـاد کنند.
سـطح زیـر کشـت مناطـق بایـد بـا متوسـط بارش هـا و متوسـط بـارش 
مطابقـت داشـته باشـد. دومیـن قدم در تهیه بسـتر بـذر اینکه خـاک پودری 
نباشـد، آرایـش کاشـت بـذر مناسـب باشـد، مدیریت بقایـای گیاهـی اعمال 

. د شو
در پایـان دسـتفال اظهـار داشـت :کارشناسـان پهنه هـا باید بتواننـد از نقطه 
نظـر خـود مـزارع را تحلیـل کننـد کـه این مهـم با نظـر انداختن بـه مزرعه 
تـا 6 فاکتـور را می تـوان متوجـه شـد از جملـه ایـن فاکتور ها شـامل تراکم 
کشـت گیـاه، وضعیـت علف هـای هرز، وجـود بیمـاری در مزرعـه و ... قابل 

رویت اسـت.
همایـش کشـت محصوالت شـتوی در شهرسـتان های آباده، اقلیـد، بوانات، 
خرم بیـد، پاسـارگاد، سـپیدان و سـرچهان روز یک شـنبه سـوم شـهریور ماه، 

بـا حضور مسـئولین، محققیـن و کارشناسـان اجرایی برگزار شـد.

پاسخ سازمان جهاد کشاورزی فارس
به کلیپ پخش شده در شبکه های 

مجازی توسط یکی از خبرگزاری ها
در پـی پخـش کلیپـی در شـبکه های مجـازی منتصـب بـه کـوه خـواری کوه 
دراک در اسـتان فارس و نسـبت دادن آن به سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس ضمـن تعجـب از اینکه ایـن تهیه کننـده دلسـوز !!! چرا با مدیـران این 
سـازمان و یـا مدیـر عامل آن شـرکت صحبت نکـرده و راه بـرد دوربین مخفی 
را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت و بـرای تشـویش افـکار عمومی مـردم 
نـه تنهـا اسـتان فـارس بلکه کل کشـور آغـاز کلیپ را نیـز با منظـری از پارک 
دراک شـیراز، آغـاز می نمایـد تـا همـه دیدگاه هـای ندیـده از طـرح، ذهنشـان 
بـه سـمت و سـوی سـاختمان سـازی و خیابـان کشـی ها و ... بـرود و آن را به 
سـازمان جهـاد کشـاورزی نسـبت دهنـد، این عـدم رعایت اخـاق حرفه ای و 
مغرضانـه بـودن تهیـه آن، بـه عنـوان تشـویش افـکار عمومـی و بهانه دسـت 
دشـمنان قـرار دادن از سـوی اداره حقوقـی ایـن سـازمان و از طریـق مراجـع 

قضایـی در حـال پیگیری اسـت.
روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ضمن بیـان این مطلب 
اظهـار نظـر محمـود دوکوهکی مدیر عامل شـرکت صـادق، علی ارغـون مدیر 
امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و شـهرام منتصـری مدیر 
کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس را به شـرح زیـر در اختیار رسـانه های جمعی 

قرار داده اسـت.
عامـل  مدیـر  دوکوهکـی  محمـود 
گفـت:  صـادق  ایثارگـران  شـرکت 
ایـن شـرکت در زمینـه حمایـت از 
خانـواده شـهداء و ایثارگران از سـال 
نمـوده  آغـاز  را  خـود  فعالیـت   72

اسـت.
وی افزود: از سـال 81 پیگیری های 
الزم جهـت اخـذ ایـن اراضـی انجام شـد و نهایتًا در سـال 87 از مراجـع قانونی 
138 هکتـار از زمین هـای پیربـرد حمـزه ای در قالـب طرح طوبی بـرای بحث 
کاشـت درختـان انگـور، انجیـر و بـادام در اختیـار ایـن شـرکت قرار داده شـده 
اسـت و از آن سـال این شـرکت در همین راسـتا به فعالیت خود مشـغول بوده 
و بـه منظـور حفـظ و حراسـت بهتـر از مجموعـه و جلوگیـری از ورود دام های 
موجـود در منطقـه کـه باعث تخریب درختان و سیسـتم های آبیـاری قطره ای 
مجموعـه می شـد پیگیری هایـی الزم نسـبت بـه دریافـت مجـوز دیوارگذاری 
دور قطعـات اقـدام شـد و بنابرایـن دیوارگـذاری شـرکت پـس از اخـذ مجـوز 

می باشـد. قانونی 
مدیرعامـل شـرکت صـادق تاکیـد کـرد درب ورودی متعلـق بـه ایـن شـرکت 
نیسـت و ارتفـاع دیوارهـا بـه گونـه ای اسـت کـه حتـی یـک پسـر بچـه هـم 
می توانـد بـه راحتـی از عبـور کنـد، نگهبانـی فقـط در یک سـاختمان مسـتقر 
اسـت و نیـز نسـبت بـه چاهـی کـه اعـام شـده پروانـه بهره بـرداری آن از 

سـازمان آب اخـذ شـده و ایـن هـم قانونـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زمین هـای در اختیـار شـرکت قانونـی اسـت گفـت: 
اخیـراً قـرار منـع تعقیـب چـه از نظـر حفر چـاه و چه از نظـر واگـذاری زمین ها 
از دادسـتانی گرفتـه شـده و نسـبت بـه شـکایت مطروحـه از سـوی شـعبه 20 
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بازپرسـی دادگسـتری فارس قرار منـع تعقیب صادر 
و بـه ما ابـاغ گردیده اسـت.

وی در خاتمـه ضمـن اظهـار ناخشـنودی از تهیـه 
کننـدگان مغرض کلیـپ مربوطه خاطر نشـان کرد: 
به واسـطه نداشـتن اخـاق حرفه ای در کارشـان و 
افتـرا زدن بـه اعضـاء ایـن شـرکت و اهانـت آن ها 
کـوه  تعبیـر  بـا  ایثارگـران  و  شـهداء  خانـواده  بـه 
خـواری، ایـن موضـوع از سـوی مراجـع قانونـی در 
حـال پیگیری هسـت و امیدواریم مسـئولین قضایی 
ضمـن بازدیـد از ایـن قطعـات بـا ایـن گونـه افـراد 
خبرنـگار نمـا کـه هدفشـان چیـز دیگـری اسـت 
در  ویـژه  عمومی بـه  اذهـان  تشـویش  سـبب  و 
شـرایط کنونـی جامعـه می شـوند برخـورد جـدی و 
قاطعانه ای داشـته باشـند چرا که نـه کار غیرقانونی 
انجـام شـده اسـت، نـه بـا داشـتن کیوسـک های 
نگهبانـی متعـدد از تـردد افراد جلوگیری می شـود و 
نـه دیوارهـا به گونه ای سـاخته شـده اند که کسـی 

در فکـر انجـام کار محرمانـه ای بـاش!!!

علـی ارغـون مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز در مـورد واگـذاری 
زمیـن بـه شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره صـادق 
اظهار داشـت: شـرکت تعاونـی چند منظـوره صادق 
کـه متعلق به خانواده شـهداء، ایثارگـران و جانبازان 
سـایر  هماننـد  می باشـد  سـابق  سـازندگی  جهـاد 
اشـخاص حقیقی و حقوقی در سـال 1387 از طریق 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در قالـب 
طـرح طوبـی واگـذاری زمیـن را در پـاک حمـزه 
ای شـیراز درخواسـت می کنـد و در همـان سـال 
ایـن درخواسـت بـه تصویـب کمیته طـرح طوبی در 

مدیریـت شهرسـتان شـیراز می رسـد.
مدیـر امـور اراضـی در ادامه گفت: در جلسـه مورخ 
اراضـی  واگـذاری   2 مـاده  کمیسـیون   87/7/27
هکتـار   138.2953 میـزان  واگـذاری  بـا  اسـتان، 
 1646 و   2206/1 پاک هـای  ملـی  اراضـی  از 
بخـش 4 فـارس مشـهور بـه پیـر بـرد و حمزه ای 
طوبـی  طـرح  اجـرای  بـرای  شـیراز  شهرسـتان 
)باغـداری( موافقـت کرده و قـرارداد اجاره در مورخ 
87/9/23 منعقـد شـده و اراضـی تحویـل شـرکت 

اسـت. شـده  مذکور 
وی افـزود: در جلسـه مورخ 90/11/10 کمیسـیون 
پیشـرفت  بـه  عنایـت  بـا  نیـز  واگـذاری   2 مـاده 
طـرح  اجـاره  قـرارداد  تمدیـد  بـا  طـرح  فیزیکـی 
مذکـور بـه مـدت 3 سـال موافقـت می گـردد و 
مـورخ   321800 شـماره  بـه  آن  اجـاره  قـرارداد 

می گـردد. تنظیـم   91/2/28
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه اظهـار کرد: بـا توجه 
بـه درخواسـت ایـن شـرکت مبنی بـر دیوارکشـی 
از  حفاظـت  جهـت  واگـذاری  اراضـی  اطـراف 
درختـان کاشـته شـده و لوله هـای آبیـاری قطـره 
ای، موضـوع در کمیسـیون ماده 2 واگـذاری مورخ 
93/1/25 مطـرح و بـا احـداث دیـوار بـدون حـق 
هرگونـه تفکیـک و تغییر کاربـری موافقت گردیده 

. ست ا
ارغـون یـادآور شـد: اراضـی مـورد نظـر بـه دلیـل 
موقعیـت جغرافیایـی در 6 قطعه واگذار شـده اسـت، 
کا 138.2953 هکتـار اسـت و به صـورت تجمعی 

در یـک قطعـه نمی باشـد.
مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در ادامـه پیرامـون یک حلقه چـاه موجود در 
ایـن اراضـی گفـت: در ایـن اراضـی یک حلقـه چاه 
وجـود دارد کـه دارای رای شـماره 1075001973 
مـورخ 94/10/12 قاضـی کمیسـیون رسـیدگی بـه 
امـور آب هـای زیرزمینـی شـرکت آب منطقـه ای 
اسـتان فـارس بـوده و دارای پروانـه بهره بـرداری 

می باشـد.
وی در خاتمـه یـادآور شـد: بـا توجـه به درخواسـت 
شـرکت صادق مبنی بر صدور سـند قطعـی اراضی، 
پرونـده مذکور در دسـتور کار بررسـی هیات نظارت 

ماده 33 اسـتان می باشـد.
و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر  منتصـری  شـهرام 
آبخیـزداری اسـتان فـارس نیـز در این راسـتا اظهار 
داشـت: اخیـراً کلیپـی در فضـای مجـازی منتشـر 
شـده کـه بازگـو کننـده کـوه خـواری در منطقه ای 
بـه نـام کـوه دراک اسـت و موقعیـت کوه بـه گونه 
ای اسـت کـه خط الـراس و آبریز دامنه شـمالی آن 
بـه موقوفـه برف فروشـان و جبـل الـدراک و دامنه 

جنوبـی آن بـه حمـزه ای معـروف اسـت.
وی افـزود: در ایـن کلیـپ عنـوان شـده در منطقـه 
دراک پدیـده کـوه خـواری به صـورت خیلی مخفی 
اتفـاق افتـاده و بـا کـوه خـواری و زمیـن خـواری 
جهـت احـداث بـاغ بـه افـراد واگـذار شـده اسـت 
کـه ایـن صحـت نـدارد. چـرا کـه براسـاس اسـناد 
مربوطـه درخواسـت و سـابقه واگـذاری ایـن اراضی 
بـه سـال 1381 بـر می گـردد و ایـن اراضـی جهت 

اجـرای طـرح طوبـی بـه شـرکت ایثارگـران صادق 
کـه متعلق به خانواده شـهداء، ایثارگـران و جانبازان 
جهـاد سـازندگی وقـت بـوده اسـت واگـذار شـده و 
مجـاری  طریـق  از  قانونـی  و  الزم  پیگیری هـای 
قانونـی و مکاتبـات انجـام شـده و نهایتـًا در سـال 
87 از طریـق کمیسـیون مـاده 2 کـه در سـازمان 
هسـت  مسـتقر  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اراضـی بـه این شـرکت جهت توسـعه باغـات مثمر 
واگـذار شـده اسـت و نهایتـًا در چندیـن مرحلـه هم 
قـرارداد اجـاره ایـن شـرکت تمدید شـده و شـرکت 

بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت .
منتصـری گفـت: در کلیـپ مربوطـه بیـان کردنـد 
قطعه هـای چنـد هـزار متـری اراضـی ایجـاد شـده 
اسـت و ایـن هـم باز مایه تاسـف اسـت و بـه نوعی 
صحـت نـدارد چـرا کـه واگـذاری ابتداً همـان 138 
هکتـار اراضـی در 6 قطعـه واگـذار شـده و بـرای 
دیـوار کشـی ایـن قطعـات مجـوز الزم از مراجـع 
قانونـی کـه همـان کمیسـیون مـاده 2 بـوده اخـذ 
شـده و شـرکت بـا اطـاع و دریافت مجـوز قانونی 
نسـبت به صرفًا دیوارکشـی در اطـراف این 6 قطعه 

پیگیـری کرده اسـت.
اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
فـارس در پایـان اظهاراتـش تصریـح کـرد: بحـث 
کـوه خـواری وجـود نـدارد و آن قسـمتی کـه بـه 
دامنه هـای  تـا  واگـذار شـده صرفـًا  ایـن شـرکت 
جنوبـی دراک بیشـتر ادامـه پیـدا نکـرده بنابرایـن 
قسـمت هایی کـه قابلیـت کشـت در حـوزه باغبانی 
را داشـته کـه عمدتًا قسـمت های نسـبتًا مسـطح و 
بعضـًا تپـه ماهـور بـوده و هیـچ نیـازی بـه تـاش 
بـرای کـوه خـواری کـه امـروز در جامعـه در واقـع 
نوعـی تراشـیدن و بـرش کـوه بـه ذهن هـا متصور 
می شـود نداشـته و عمـًا هیـچ اتفاقـی نیفتـاده و 
صرفـًا طبیعـت بـا همـان حالتـی کـه وجود داشـته، 
جهـت کشـت و توسـعه باغـات در اختیـار شـرکت 
ایثارگـران صـادق قرار گرفتـه و مورد اسـتفاده واقع 

است. شـده 
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیدار 
بـا مـردم منطقـه جـوکان شهرسـتان فیروزآباد با اشـاره 
بـه پیگیـری نماینـده مـردم شهرسـتان های فیروزآبـاد، 
قیروکارزین و فراشـبند در مجلس شـورای اسامی مبنی 
بـر حـل مسـائل و مشـکات مـردم منطقـه جـوکان به 
خصـوص منطقـه وحـدت آباد و روسـتاهای ایـن منطقه 
اسـناد  بـه طـور ویـژه کـه در حـوزه زمیـن در حـوزه 
اراضـی و در حـوزه مشـکاتی کـه رفع تداخـل اراضی و 
مسـتثنیات بـود، گفـت: بـا توجه بـه احکام قطعـی صادر 
شـده امـکان اینکـه بـاز ایـن اراضی کـه مردم کشـت و 
کار می کردنـد در قالـب مـاده 2 در صـورت وجود آب به 
مـردم عزیـز و بـه بهره بـرداران واگذار شـود، هسـت در 

صورتـی کـه آب مـورد نیـاز تامین شـود.
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی افزود: بـا توجـه بـه اینکـه ما بـه لحـاظ اراضی 
مشـکلی نداریـم و محدودیتـی در میـزان اراضی نیسـت 
در صـورت تامیـن آب ایـن اراضـی می توانـد در قالـب 
مـاده 2 بـه مـردم واگـذار شـود و رونـد آن توسـط مردم 

شـود. پیگیری 
وی تصریـح کرد: بـا توجه به اینکه ایـن منطقه بارندگی 
قابـل توجهـی دارد و امـکان اینکـه ما باغـات دیم مثمر 
را ایجـاد کنیـم، وجـود دارد و همچنیـن بـا توجـه بـه 
تقاضاهـای مـردم مبنـی بـر اراضـی کـه امـکان کشـت 
و کار دیـم دارنـد و مسـتعد کشـت و کار دیـم هسـتند 
مقـرر گردیـد توسـط کمیته کارشناسـی شهرسـتانی این 
موضوع بررسـی و سـپس بـه کارگـروه اسـتانی مربوطه 
ارسـال شـود تا ایـن عرصه هـای دیم در قالـب واگذاری 
اراضـی بـرای ایجـاد باغـات مثمر دیـم و از طریـق ماده 
3 حـق بهـره بـردای در اختیـار مـردم قـرار داده شـود تا 
بتواننـد هم تولید محصوالت کشـاورزی داشـته باشـند و 
بـه تامیـن امنیت غذایی اسـتان و کشـور کمـک کنند و 

همچنیـن در معیشـت و اشـتغال آنـان تاثیـر گذار باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن آمادگـی 
وجـود دارد کـه در هـر جـای اسـتان فـارس بـا توجه به 
اینکـه اسـتان فـارس اسـتان مسـتعد باغـداری اسـت و 
از دیربـاز مـردم مناطـق مختلـف مـا بـه پیشـه باغداری 
مشـغول بـوده انـد و بـه خوبـی مجـرب هسـتند در این 
حـوزه از طریـق انجیرسـتان های دیـم، انگورسـتان ها و 
سـایر مناطقـی کـه بـه هـر ترتیـب باغـات بادامی که به 
صـورت دیـم هسـت در جـای جـای ایـن اسـتان امکان 
اینکـه هـم ارتـزاق، تولیـد داشـته باشـند معیشتشـان را 
سـامان دهـی کننـد هسـت و ایـن امـکان امروز توسـط 
کارگـروه واگـذاری اراضـی شـیب دار وجـود دارد و در 
خدمـت مـردم هسـتیم کـه از ایـن طریـق به مـردم این 

اراضـی را در قالـب مـاده 3 واگـذار کنیـم.
بـه  اراضـی  تجهیـز  زمینـه  در  کـرد:  تصریـح  وی 
بـا  )آبیـاری تحـت فشـار(  آبیـاری  نویـن  سـامانه های 
توجـه بـه اینکـه 85 درصد تسـهیات باعوض توسـط 
دولـت تامیـن می شـود لذا هـر میـزان اراضی کـه اینجا 
مجهـز بـه آبیاری هـای نویـن یـا تحت فشـار نشـده اند 
مطالعـه آن انجـام و ان شـاء الـه اجـرا خواهـد شـد کـه 
بـرای ایـن مهـم نیـاز اسـت کـه مـردم تشـکیل پرونده 
بدهنـد و بـه جهـاد کشـاورزی و مراکـز خدمـات جهـاد 
در  شـد:  قاسـمی یادآور  نماینـد.  مراجعـه  کشـاورزی 
حوزه هـای دیگـری نظیـر صنایـع تبدیلـی و تکمیلی ما 
راغـب هسـتیم که مردم تشـکیل تعاونی هایـی بدهند یا 
تعاونی هـای موجـود بیایند و صنایع تبدیلـی تکمیلی که 
تکمیـل کننـده زنجیره های تولید هسـت را شـکل دهند 
تـا بتواننـد ارزش افـزوده اصلـی را خـود مـردم همیـن 

ببرند. مناطـق 
وی تاکیـد کـرد: در حـوزه گلخانـه بـه عنـوان یکـی از 
اسـتراتژیک ترین اهدافی که در اسـتان توسـط سـازمان 

جهـاد کشـاورزی فـارس دنبـال می شـود و همچنیـن 
بهتریـن تسـهیات هم به این حـوزه داده می شـود این 
آمادگـی وجـود دارد کـه بهتریـن تسـهیات موجـود در 
قالـب تبصـره 18 کـه حـدود 7 درصـد در مناطـق کمتر 
برخـوردار و 9 درصـد در مناطق برخوردار اسـت در اختیار 
مـردم قـرار داده شـود و بتوانیـم از ایـن آب در اختیار به 

نحـو احسـن و بهره بـرداری بـاال اسـتفاده کنیم. 
فیروزآبـاد،  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده  ادامـه  در 
قیروکارزین و فراشـبند در مجلس شورای اسامی ضمن 
تشـکر از حضور مسـئولین در ایـن منطقه گفـت: حقیقتًا 
ارتبـاط اصولـی و تنگاتنـگ بیـن مـردم و  وقتـی کـه 
مسـئولین شهرسـتان و مسـئولین اسـتان فراهم می شود 
و مشـکات در یـک فضـای میدانـی پیگیری می شـود 
خروجـی آن یقینـا بـه نفع نظام اسـت که نفـع نظام هم 

در ایجـاد رضایـت منـدی مردم اسـت.
کرمپـور افـزود: آنچـه که امـروز در یک زمان 3 سـاعته 
بیـن مسـئولین اسـتان و مـردم مظلوم و محـروم کهمره 
سـرخی در شهرسـتان فیروزآباد گذشـت حرف های دلی 
بود، مشـکاتی که از دل برخواسـت و بر دل نشسـت و 
تصمیماتـی که عزیزان مسـئول براسـاس وظایف قانونی 
کـه دارنـد گرفتنـد خوشـبختانه در ایـن تصمیـم کامـًا 
ضمانت اجرایی مشـهود اسـت و من بسـیار امیدوارم که 
مصوبـات ایـن جلسـه در کمتریـن زمان ممکـن اجرایی 

شـود و رضایتمنـدی مردم تامین شـود.
وی تصریـح کرد: در جلسـه بـا وزیر جهاد کشـاورزی در 
خصـوص مشـکات کشـاورزان ایـن منطقه تبـادل نظر 
صـورت پذیرفـت که الحمـدهلل تمام مشـکاتی که آنجا 
مطرح شـد براسـاس هماهنگی های انجام شـده توسـط 
وزارتخانـه متبـوع بـا رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فرمانـداری  بـا  کـه  هماهنگـی  اسـاس  بـر  و  فـارس 
فیروزآبـاد و مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان 
و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برقـرار بـود 

امـروز در ایـن جلسـه مطرح شـد.
کرمپـور تاکید کرد: خصوصًا در رابطه با اراضی شـیب دار 
کـه یکی از برنامه های بسـیار پیشـرفته، مناسـب و قابل 
اجـرا در سیاسـت دولـت آقای روحانی اسـت ان شـاء اله 
در ایـن منطقـه اجرایـی شـود و کل موانعـی کـه وجـود 
دارد مـواردی کـه مسـئولیتش بر عهده اینجانب اسـت با 
هماهنگی که با رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـه عمـل می آیـد و همچنیـن هماهنگـی کـه با 
مدیـر کل دادگسـتری که یکی از مسـئولین دلسـوخته و 
درد آشـنا و پا به کار و متعهد اسـتان فارس اسـت و یک 
نعمـت و یـک فرصـت بـرای اسـتان فـارس می باشـد 
امیـدوارم کـه موانع بر سـر راه ایـن طرح برطـرف گردد 
و سـازمان جهـاد کشـاورزی در اجرای قانـون در اجرای 
سیاسـت نظام جمهـوری اسـامی در منطقه شهرسـتان 
فیروزآبـاد بـه ویـژه کهمره سـرخی، میمنـد و فیروزآبـاد 
عملیاتـش را اجرایـی کنـد و اجـرای ایـن مهـم موجـب 

رضایتمنـدی مردم می باشـد.

نماینده مردم شهرستان های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسالمی:

توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار یکی از برنامه های بسیار 
پیشرفته، مناسب و قابل اجرا در سیاست دولت است
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سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در 
سـال جـاری سـطح تعهـد اسـتانی کاشـت 
کلـزا 55 هـزار هکتـار ابـاغ شـده کـه 50 
هـزار   5 و  آبـی  کشـت  آن  هکتـار  هـزار 

هکتـار دیـم اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین 

پژمـان در دومیـن گردهمایـی "برنامه ریـزی کشـت محصـوالت شـتوی" افـزود: 
کاشـت کلـزا در اسـتان فـارس از اوایـل شـهریورماه در شهرسـتان های شـمالی 
شـروع شـد کـه ده روز آینـده کاشـت در این مناطق بـه پایان می رسـد همچنین از 

پنـج مهرمـاه کاشـت در شهرسـتان های معتـدل آغـاز می شـود.
بـه گفتـه وی در برنامـه ریزی الگوی کشـت در سـطح ملی و به طور خاص اسـتان 

فـارس، توسـعه کمی و کیفی کلزا در اولویـت قرار دارد.
پژمـان بـا اشـاره به تاکیـدات مقـام معظم رهبـری در خصـوص کاهش وابسـتگی 
بـه واردات روغـن خوراکـی، تصریـح کـرد: علـی رغـم تاش هـای دو سـه سـال 
اخیـر وزارت جهـاد کشـاورزی، تقریبـا حـدود 16 درصـد در تولیـد روغن کشـور به 
خودکفایـی رسـیدیم و هنـوز نزدیـک 84 درصـد از روغـن موردنیاز کشـور از خارج 

تامیـن می شـود.
بـه گفته وی در سـنوات گذشـته قریـب به 3تا 4 میلیارد دالر صـرف خرید و واردات 

روغـن می شـده که این مبلـغ در شـرایط تحریمی فعلی عدد قابل توجهی اسـت.
پژمـان با اشـاره بـه اینکه حدود 55 درصد از سـطح زراعی کشـور را گندم تشـکیل 
می دهـد از ایـن رو ایران کشـوری گنـدم بنیان اسـت، افزود: از دالیل فنی کاشـت 
کلـزا، نقـش آن در پایـداری تولیـد گنـدم و افزایـش 25 درصـدی در عملکـرد این 

محصول اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه حـدود 40 تـا 45 درصـد از کل ترکیبـات دانـه کلـزا را روغـن 
تشـکیل می دهـد، گفـت: روغن این گیـاه به دلیـل " امگا3 " موجـود از روغن های 

بسـیار با کیفیت اسـت.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه برنامـه ریـزی در جهـت توسـعه افقـی محصـوالت کشـاورزی، افـزود: افزایش 
بهـره وری را بـا اسـتفاده از سـه مکانیـزم افزایش عملکـرد در واحد سـطح، کاهش 

هزینه هـا و کاهـش ضایعـات دنبـال می کنیـم.

پروژه ایران سیمیت در حفظ خودکفایی گندم موثر است
پژمـان اظهار کرد: گندم مهمترین محصول کشـور اسـت از ایـن رو دولت جمهوری 
اسـامی ایران از سـه سـال گذشـته بـا "موسسـه سـیمیت" یـا "موسسـه تحقیقات 
بیـن المللـی گنـدم و ذرت" موافقت نامـه ای مبادله کرد که به موجـب این موافقت 
نامـه در نتیجـه تحقیقاتـی کـه با همـکاری این موسسـه صورت می گیـرد در تولید 

گنـدم آبـی30 درصـد و گندم دیـم 25 درصد افزایش عملکرد داشـته باشـیم. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: به دلیـل نقش ایـن پـروژه در افزایـش محصول 
گنـدم، علـی رغـم تحریم هـای موجـود بـا اسـتفاده از تـوان داخلـی اجـرا شـد که 
نتایـج حاصـل از آن در افزایـش تولیـد گنـدم، افزایـش ضریب خوداتکایـی و حفظ 

خـود کفایـی گندم بسـیار موثر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پروژه مذکور در اسـتان فـارس در شهرسـتان های داراب و 

مرودشـت اجـرا شـد، اظهار کرد: در رتبه بنـدی که از طرف وزارت جهاد کشـاورزی 
صـورت گرفت، "پروژه داراب" دارای کیفیت برتر کشـوری شـناخته شـد.

دومیـن گردهمایـی "برنامـه ریـزی کشـت محصوالت شـتوی" شـامل گنـدم، جو، 
کلـزا و چغندرقنـد ویـژه شهرسـتان های مرکزی بـا اقلیم معتدل روز یک شـنبه 31 

شـهریور ماه برگزار شـد.
در ایـن همایـش ضمن تقدیـر از همکاری رسـانه ها در زمان هجـوم ملخ صحرایی 

بـه اسـتان فـارس، از برگزیدگان این امر تجلیل شـد.
برگزیـدگان علیرضـا پرنیـان خبرنـگار خبرگـزاری ایرنـا، زینـب شـهریاری خبرنگار 
خبرگـزاری ایسـنا، فاطمـه ایـزدی خبرنـگار روزنامـه خبـر جنـوب، مریـم مـرادی 
جمهـوری  سـیمای  و  صـدا  خبرنـگار  جـوکار  صیـاد  افسـانه،  روزنامـه  خبرنـگار 
اسـامی ایران مرکـز فـارس، احمدعلـی احمدپـور سـردبیر خبـر سـیمای جمهوری 
اسـامی ایران مرکـز فـارس، محمد حسـن فاحیـان دبیـر خبر سـیمای جمهوری 
اسـامی ایران مرکـز فـارس و مجتبـی زارعـی و لیـدا کرمی فـرد سـردبیران خبـر 

رادیـو مرکـز فـارس بودند.
در ادامـه ایـن همایـش مسـئول حـوزه 
سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن 
دفـاع  از هفتـه  روز  اولیـن  گرامیداشـت 
مقـدس، گفت: نظام جمهوری اسـامی، 
میـراث گران بهای شـهدای عزیز اسـت 
کـه همگـی بایـد در حفـظ و حراسـت از 

ایـن میـراث کوشـا باشـیم.
حجـت االسـام و المسـلمین سـید محسـن قائمـی در همایش کشـت محصوالت 
شـتوی افـزود: ایثارگـران بـه عنوان یک وظیفه شـرعی در طول هشـت سـال دفاع 

مقـدس از خـاک این مـرز وبوم حفاظـت کردند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه افتخـار وزارت جهـاد کشـاورزی خدمت به تامیـن کنندگان 
نان و غذای مردم اسـت، یادآورشـد: کشـاورزان شـریف ترین اقشـار جامعه هسـتند 
همـان گونـه کـه خداونـد تبـارک و تعالـی در آیـه 63 و 64 سـوره واقعـه بـا ذکر " 
اِرُعوَن" خود را کشـاورز خوانده تا  أََفَرأَْیُتـْم مـا تَْحُرُثـوَن، أَ أَنُْتـْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحـُن الَزّ

اهمیت شـغل کشـاورزی را بیـان فرماید.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکه کشـاورزی شـغل اکثرپیامبران اولوالعـزم بوده و در 
کام و رفتـار معصومیـن بـه اهمیـت خدمـت گزاری به آنان سـفارش شـده، گفت: 

بایـد مشـکات پیـش روی کشـاورزان به هر طریق ممکن برداشـته شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خدمـت بـه کشـاورزان یکـی از باالتریـن عبـادات اسـت، 
اظهارکـرد: پیامبـر اکـرم )ص( در پاسـخ بـه سـوال بهتریـن شـغل ها چیسـت؟ 
می فرمایـد: کسـی کـه زراعـت کنـد، زراعتـش را درو کنـد و زکات آن را بپـردازد، 

ایـن حـال تریـن کسـب روزی اسـت.
حجـت االسـام قائمی به گایه مقـام معظم رهبـری در ارتباط بـا وضعیت واردات 
روغـن اشـاره کـرد و افـزود: پیـرو تاکیـد ایشـان در خودکفایـی تولید روغـن، وزیر 

جهاد کشـاورزی کشـت کلـزا را در دسـتور کار قرار داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ملـت ایـران افـرادی باهـوش و توانمند هسـتند، تصریـح کرد: 
همیشـه خواسـتن برای ایرانیان توانسـتن بـوده از ایـن رو می توانیم بـه خودکفایی 

روغـن نیز دسـت یابیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس: نظام جمهوری اسالمی میراث شهدای عزیز است 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس: سطح تعهد کاشت کلزا 55 هزار هکتار است

دومین گردهمایی “برنامه ریزی کشت محصوالت شتوی” استان فارس
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برگزاری کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ 
کاربری اراضی کشاورزی

مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: ضرورت 
حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا و حفـظ ظرفیت هـای تولیـد و 
عرصه هـای کشـاورزی بـا توجـه بـه گسـترش شـهرها و شـهرک ها از 

مهم تریـن وظایـف دسـتگاه های مرتبـط بـا اراضـی می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، علـی ارغون افزود: تشـخیص موارد ضـروری تغییر 
کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا در هـر اسـتان بـه عهده کمیسـیون 
فـوق می باشـد کـه بـه همیـن منظـور در شـهریورماه سـال جـاری از 
مجمـوع 46 پرونـده کـه بـه دبیرخانـه هیـات واصل شـده بـود، به 22 

پرونـده رسـیدگی و تصمیـم گیری شـد.
وی بیـان کـرد: از مجمـوع طرح هـای رسـیدگی شـده، بـا اجـرای 12 
مـورد از طرح هـا موافقـت بـه عمل آمـد و 9 مورد از طرح هـا نیز مورد 
مخالفـت اعضـای کمیسـیون قـرار گرفت و مقرر شـد کـه از یک مورد 

از طرح هـا نیـز بازدیـد مجدد صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون فـوق بـا حضـور رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیـر امـور اراضـی اسـتان، مدیـرکل راه و 
شهرسـازی، مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت و یـک نفـر نماینـده 
اسـتانداری در محـل سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار 

. شد

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های 
کشاورزی فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفت: کمیسـیون 
مـاده 2 بـه منظـور بررسـی و اتخـاذ تصمیـم در خصـوص طرح هـای 
تقاضـای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بـرای ایجـاد و توسـعه واحدهای 
دامـداری، پرورش طیور، آبزیان و تاسیسـات وابسـته بـه آن ها و صنایع 

تبدیلـی و تکمیلـی وابسـته بـه بخش کشـاورزی تشـکیل می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد 
فـوق،  مـوارد  بـر  عـاوه  افـزود:  ارغـون  علـی  فـارس،  کشـاورزی 
کمیسـیون مـاده 2، طرح هـای اقتصـادی زراعـی و باغبانـی موضـوع 
مـواد 31، 70، 75 و 108 را شـامل می شـود کـه بـه همیـن منظـور 
در شـهریورماه سـال جـاری تعـداد 47 پرونـده در خصـوص طرح های 

مختلـف کشـاورزی بررسـی و تصمیـم گیـری شـد.
وی تصریـح کـرد: از مجمـوع طرح هـای رسـیدگی شـده، 45 مـورد از 
طرح هـا تاییـد و در خصـوص 2 مـورد دیگـر نیـز مکاتبه با شهرسـتان 
مربوطـه و همچنیـن بازدیـد مجدد مـورد تایید اعضای کمیسـیون قرار 

گرفت.
شـایان ذکر اسـت که کمیسـیون فـوق با حضـور رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان، نماینده 
تـام االختیـار اسـتانداری، مدیـر امـور اراضـی اسـتان و سـایر اعضـای 

کمیسـیون در محـل سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس برگزار شـد.

دبیر تیم تکنولوژی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: جمـع بنـدی سـبد تکنولـوژی سـال 
گذشـته، تهیـه و ارسـال فایـل جدید بـه بخش های 
مختلـف سـازمان جهـت تکمیـل ایـن سـبد در حال 

اسـت.  انجام 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر فـن آوری هـای 
نوین سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، فاطمه 
اکبـری افـزود: هـدف از ایـن جلسـه تهیه نقشـه راه 
نقشـه  ایـن  کـه  می باشـد  سـازمان  تکنولـوژی 
براسـاس مـدل اطلـس تکنولـوژی )شـامل 4 سـطح 
سـخت افـزار، نـرم افـزار، دانـش افـزار و سـازمان 

تهیـه می شـود. افـزار( 
وی تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن مـدل و تحلیـل 
از  یـک  هـر  گپ هـای  تعییـن  و  موجـود  وضـع 
اجـزاء، نهایتـًا نقشـه راه )Road map( تکنولـوژی را 

ترسـیم می کنیـم و Road map سـازمان ها را قـادر 
بازارهـای هـدف،  ابتـکارات،  تـا اهـداف،  می سـازد 
معیارهـای عملکرد و ارتباطات میان اجزاء اسـتراتژی 
خـود را بـه وضـوح و بـا زبـان سـاده توصیـف کنند.
شـایان ذکر اسـت که این جلسـه با حضـور غامعلی 
مقصـود بیگـی مشـاور تعالـی سـازمان، میعـاد امیـن 
پـور رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری، حسـین 
آوری هـای  فـن  دفتـر  جهرمی رئیـس  صحرائیـان 
نوین، فاطمه اکبری کارشـناس هواشناسـی و فردین 
محصـوالت  استانداردسـازی  کارشـناس  بهجانـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تشکیل شد.

تشکیل اولین جلسه تیم تکنولوژی در سال 98



15 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 53 - شهــــــــــریورماه 1398

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: همزمـان با هفتمیـن گردهمایی 
سراسـری کشـت محصـوالت زراعـی سـال 98-99 
کـه بـا حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی برگـزار شـد، 
از برترین هـای کشـاورزی اسـتان فـارس تجلیـل بـه 

آمد. عمـل 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 

افـزود: ایـن برترین هـا شـامل حسـین پژمـان معاون 
بهبـود تولیـدات گیاهـی، حمیـد دبیـری مدیـر حفـظ 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  نباتـات 
لطیـف رسـتاد مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی، 
علی اکبـر صلـح  جـو محقـق ماشـین های کشـاورزی 
مرکـز تحقیقـات، سـید محمـد جعفـری مدیـر عامل 
تعاونـی کمبایـن داران و مجیـد محمـدی کشـکولی 
ماشـین های  کننـده  تولیـد  شـرکت  عامـل  مدیـر 

کشـاورزی اسـتان فـارس بودنـد.
بـه گفتـه واحدی پـور ایـن همایـش در سـالن خوشـه 
سـاختمان مرکـزی وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار 
شـد و مدیر عامـل تعاونی کمباین داران اسـتان فارس 

از جملـه سـخنران های ایـن همایـش بود.
وی افـزود: سـید محمـد جعفـری در ایـن همایـش با 
اشـاره بـه اینکـه 3 هـزار و 650 کمبایـن در اختیـار 
تعاونی کمباین داران اسـتان فارس اسـت، از برداشـت 
58 درصـد غـات آبی کشـور و 53 درصد غات دیم 

توسـط کمباین هـای ایـن اسـتان سـخن گفت.
تعاونـی  از درخواسـت های مدیـر عامـل  واحدی پـور 
کمبایـن داران اسـتان فـارس در همایـش مذکـور را 
تشـکیل تعاونـی و یـا تشـکل کمبایـن داران بـرای 
همـه اسـتان ها، تخصیص بیمـه یارانه دار بـه کمباین 
جـزو  کمبایـن داری  شـغل  کـردن  لحـاظ  و  داران 

مشـاغل سـخت برشـمرد.
هفتمیـن گردهمایـی سراسـری کشـت محصـوالت 
جهـاد  وزیـر  حضـور  بـا   98  -  99 سـال  زراعـی 
کشـاورزی، رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع 
طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـامی، 
معاونیـن و مدیـران ارشـد وزارت جهـاد کشـاورزی، 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و 
رؤسـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ها، جمعی 
از مدیران کشـاورزی شهرسـتان ها وکشـاورزان نمونه 

حضـور داشـتند.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس: از برترین  های کشاورزی فارس تجلیل شد
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رئیـس دفتـر فـن آوری هـای نویـن سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: شـناخت تغییـرات 

کشـاورزی  اراضـی  خصـوص  بـه  اراضـی  کاربـری 
و  گیـری  تصمیـم  جهـت  در  را  مدیـران  می توانـد 

تصمیـم سـازی هـر چـه بهتـر یـاری نمایـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر فـن آوری هـای 
نوین سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، حسین 
پایـه ای  نقشـه  وجـود  جهرمی افـزود:  صحرائیـان 
می توانـد بـه عنـوان یک سـند مسـتند بهبـود بخش 
طرح هایـی همچـون آمایش سـرزمین اسـتان باشـد. 
حضـور  بـا  جلسـه  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
مجتبـی پـاک پـرور مشـاور رئیـس سـازمان در امـور 
از  سـنجش  و  جغرافیایـی  اطاعـات  سـامانه های 
دور، محمـد جعفـر ملـک زاده مدیـر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کـوار، حسـین صحرائیـان جهرمی رئیـس 
بذرافکـن  اصغـر  علـی  نویـن،  فن آوری هـای  دفتـر 
جهـاد  سـازمان  دور  از  سـنجش  و   GIS کارشـناس 
کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار و مقـرر شـد باغات 
دیـم شهرسـتان دوبـاره بررسـی و دالیـل عـدم تأیید 

بـه صـورت مسـتند ارائـه گـردد.

جلسه بررسی وضعیت تائید نقشه
فرم های اطلس کشاورزی شهرستان کوار

برگزاری گردهمایی و کالس آموزشی توسعه فرآوری انگور در شهرستان کوار

آمـوزش نـکات کلیدی جهـت افزایـش راندمان و 
کاهـش ضایعـات، در فـراوری و تصفیـه کشـمش 
بـا حضور اسـاتید مرکـز تحقیقـات، تولیدکنندگان، 
متقاضیـان احـداث واحدهـای فـرآوری انگـور در 

شهرسـتان کـوار برگـزار گردید.
بـا توجـه به سـطح بـاالی تولیـد انگـور در منطقه 
کـوار و نیـاز بـه ایجاد واحد هـای فـراوری و نحوه 
فـرآوری انگـور گردهمایی بـا حضور اسـاتید مرکز 

تحفیقـات، مدیـر و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کـوار و کارشناسـان مدیریـت صنایـع 
تبدیلـی و غذایـی اسـتان با حضور چشـمگیر تولید 
کننـدگان و متقاضیـان احداث واحد هـای فرآوری 
انگـور در تاریـخ چهارشـنبه 6 شـهریور در سـالن 
برگـزار  کـوار  شهرسـتان  فرمانـداری  اجتماعـات 

گردید.
خصـوص  در  تحقیقـات  مرکـز  اسـاتید  سـپس 
انـواع ارقـام جدیـد، بهتریـن روش هـرس و انگور 
و مناسـب تریـن ارقـام بـا تولیـد بـاال و متناسـب 
همچنیـن  و  منطقـه  هوایـی  و  آب  شـرایط  بـا 
و  مویـز  و  کشـمش  تولیـد  مختلـف  روش هـای 
نمودنـد.  ایـراد  توضیحاتـی  کار  انجـام  مراحـل 

بـه  اشـاره  بـا  شهرسـتان  مدیـر  خاتمـه  در 
بـاالی  پتانسـیل  گرفتـه،  صـورت  فعالیت هـای 
شهرسـتان، حمایت هـای بخـش دولتی از توسـعه 
فـرآوری انگـور در کلیـه زمینه هـا اعـام داشـت.
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اولیـن آئیـن برداشـت انگـور در شهرسـتان کـوار بـا 
حضـور محمدعلـی طهماسـبی معـاون وزیـر جهـاد 

کشـاورزی در امـور باغبانـی برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، معـاون وزیر جهاد 
کشـاورزی در امور باغبانی در اولین آئین شـکرگزاری 
برداشـت انگور در شهرسـتان کـوار، با بیـان اینکه در 
ایـران بیـش از 300 هـزار هکتـار انگـور با تولید سـه 
میلیـون و 200 هـزار تـن در سـال وجـود دارد، گفت: 
کشـور مـا نمایشـگاهی از پایه ها و ارقام انگور اسـت.

محمدعلـی طهماسـبی نبـود زنجیـره تولیـد در تـاک 
داران و انگورکاران را ضعف اساسـی دانسـت و افزود: 
اسـتراتژی وزارت جهاد کشـاورزی حمایت از تشـکیل 

زنجیـره بـا اعطای تسـهیات ارزان قیمت اسـت.
تامیـن نهاده هـا، نهـال و پیونـدک،  بـه گفتـه وی؛ 
بازاریابی، بازاررسـانی و برندسـازی در قالب تشکل ها 
مـورد حمایـت قـرار می گیـرد. طهماسـبی از دیگـر 
حمایت هـا، اعطـای تسـهیات ارزان قیمـت جهـت 
و صنایـع  فشـار  آبیـاری تحـت  توسـعه سـایبان ها، 
تبدیلـی برشـمرد و افـزود: بـا تسـهیل گری صـورت 

گرفتـه در حـال حاضـر یـک  سـری از فعالیت هـای 
کشـاورزی تغییـر کاربـری محسـوب نمی شـود و بـا 
ورود سـرمایه گـذار و کارآفرینـان به بخـش و حمایت 
و موافقت سـازمان جهاد کشـاورزی تسـهیات ارزان 

قیمـت اعطـا می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـه انگـورکاران توصیـه کـرد: در 
کشمشـی،  رقـم  درصـد   30 کشـت  ریـزی  برنامـه 
ارقـام  درصـد   40 و  خـوری  تـازه  رقـم  30درصـد 
بـا قابلیـت مانـدگاری بـاال کشـت شـود چـرا کـه بـا 
نگهـداری ایـن ارقام جهـت ارائه در زمانـی که تقاضا 
در بـازار بیشـتر اسـت ماننـد ایـام نـوروز و صـادرات 

سـود زیـادی نصیـب تولیـد کننـده خواهـد شـد. 
معـاون وزیر جهاد کشـاورزی در امـور باغبانی با بیان 
اینکـه بـه جـای توسـعه سـطح زیـر کشـت، افزایش 
عملکـرد دنبـال شـود، تاکیـد کـرد: تغذیـه مناسـب، 
رعایـت فاصلـه مناسـب درختـان، اجـرای طـرح فراز 
)داربسـتی کـردن انگـور( کنتـرل آفـات و بیماری هـا 
و اسـتفاده از پوشـش سـایبان از راهکارهـای افزایش 

اسـت. عملکرد 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس پیشـتاز در 
اسـتفاده از پوشـش سـایبان در باغ هـا اسـت، افـزود: 
ایـن پوشـش عـاوه بر صرفـه جویـی در مصرف آب 
و خسـارات ناشـی از حـوداث طبیعـی ماننـد سـیل، 
حداقـل  بـه  را  گرمازدگـی  و  سـرمازدگی  تگـرگ، 

می رسـاند.
برگزاری همایش مردمی انگور 
منطبق بر اقتصاد مقاومتی است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ایـن آئیـن با اشـاره بـه اینکـه اقتصـاد مقاومتـی پنج 
رکـن مـردم بنیان، عدالـت بنیان، دانش بنیـان، درون 
زا و بـرون نگـر دارد، افـزود: برگـزاری همایش انگور 
بـا همـت مـردم منطبق بر رکن مـردم بنیانـی اقتصاد 

اسـت. مقاومتی 
زا  درون  کـرد:  قاسـمی تصریح  مهـدی  محمـد 
بـودن اقتصـاد مقاومتـی یعنـی بایـد بـا بهره گیـری 
نحـو  بـه  وتوانمندی هـا  پتانسـیل ها  ظرفیت هـا،  از 
موثرتـری در جهـت رونـق اقتصـادی گام برداریـم.

بـه گفتـه وی پتانسـیل ها و ظرفیت های بی شـماری 
بـه طـور طبیعـی، ارثـی بـا تـاش نیـاکان مـا بوجود 
آمـده کـه از آن جملـه ظرفیت باغداری اسـتان فارس 
و شهرسـتان کـوار اسـت و سیاسـت ها و اسـتراتژی 
سـازمان  آن  تبـع  بـه  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـارور سـازی ایـن ظرفیت هـا بـا 
کمـک مـردم اسـت. قاسـمی از جملـه راه هـای بارور 
سـازی پتانسـیل های موجـود توسـعه صنایـع تبدیلی 
نویـن و کشـت  آبیـاری  تکمیلـی، مکانیزاسـیون،   -
گلخانـه ای دانسـت. وی بـا اشـاره بـه رکـن دانـش 
بنیـان بـودن اقتصـاد مقاومتـی، گفت: باید با اسـتفاده 
از دانـش، تکنولـوژی و فـن برچالش هـا فائـق بیایم.
ایـن مقـام مسـئول کشـاورزی را شـغل پرمشـقت و 
پرریسـکی دانسـت و افـزود: بایـد بـا اسـتفاده از نقاط 
قـوت بـر نقـاط ضعفمـان غلبـه کنیـم و نقـاط قـوت 
اسـتان فـارس را تجربه و دانش کشـاورزان برشـمرد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه اینکـه بیـش از 50 درصـد فضای کسـب و 
کار ایـن اسـتان به کشـاورزی تعلـق دارد، ابـراز کرد: 
بایـد بـا راه انـدازی زنجیره هـای تولید هـم افزایی در 

بخش کشـاورزی داشـته باشـیم.
وی بـه ظرفیت هـای انسـانی و خـدادادی طبیعی این 
کشـور اشـاره کرد و گفت: بـا وجود ایـن ظرفیت ها و 
بـا هـم افزایی هیچ کـدام از این تحریم ها خدشـه ای 

بـه اقتدار و اسـتقال این کشـور وارد نمی کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی :

ایران نمایشگاهی از ارقام انگور است

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ نخستین آئین برداشت انگور در کوار برگزار شد
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
نشسـت های مسـتمر مدیـران سـتادی بـا ادارات کل 
وابسـته ایـن سـازمان با هـدف ایجـاد نـگاه تعاملی و 

هـم افزایـی درون بخشـی برگزار می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی در نشسـت بـا مدیـران سـتادی و ادارات کل 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  وابسـته 
افـزود: در جمـع خانـواده جهـاد کشـاورزی بـا ارائـه 
بخـش  ارتقـای  جهـت  در  انتقـادات  و  پیشـنهادات 

برداریـد. گام  مسـتمر  بهبـود  و  کشـاورزی 
بـه گفتـه وی برنامـه تحولـی 6 ماهـه دوم سـال در 
دسـتور کار سـازمان جهاد کشـاورزی قـرار گرفته تا با 
سـرعت بیشـتر در راستای سیاسـت های وزارت جهاد 

کشـاورزی اقدام شـود.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه شـرایط تحریمی باعـث 
شـکوفایی اذهـان شـده و زمینـه تبدیـل تهدیدهـا به 
فرصت هـا را ایجـاد می کنـد، افـزود: تحریم ها باعث 
می شـود نـگاه مـا از نفت به سـمت نیروهای انسـانی، 
طبیعـت، اقلیـم و سـایر توانمندی هـا معطوف شـود. 

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه ظرفیت هـای بی 
شـماری در کشـور وجـود دارد که هنوز متبلور نشـده، 
تصریـح کـرد: ایـران کشـور کوچکـی نیسـت کـه بـا 
کنـد،  خالـی  را  زود صحنـه  تحریمی خیلـی  شـرایط 
توصیـه می شـود در خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی 
بهبـود  در جهـت  ظرفیت هـا  ایـن  از  همفکـری  بـا 

مسـتمر و تولیـد پایـدار اسـتفاده شـود.

فعالیت پشتیبانی امور دام با هدف 
بهبود تولید 

در ادامه نشسـت مدیر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان 
جلـب  هـدف  بـا  شـرکت  ایـن  فعالیـت  بـه  فـارس 
تعاونـی  و  بخش هـای خصوصـی  بیشـتر  مشـارکت 
اشـاره کـرد و گفـت: ایـن شـرکت بـه منظـور بهبـود 
وضعیـت تولیـد، حمایـت از تولیدکننـدگان، مصـرف 
کننـدگان و صنایـع وابسـته بـه زیربخـش دام فعالیت 

می کنـد.
رهـام رحمانـی افزود: این شـرکت در سـال های اخیر 
در زمینـه حفـظ ذخایر اسـتراتژیک، توزیع، پشـتیبانی 
و تنظیـم بـازار انـواع خـوراک دام، طیـور و آبزیـان و 

فرآورده هـای دامی فعالیـت کـرده اسـت.
بـه گفتـه وی در خصـوص حمایـت از تولیدکنندگان، 
شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس مسـتقیما 
ذرت،  دامی شـامل  نهاده هـای  تـن   674 و  هـزار   9
کنجاله سـویا و جو در سـال گذشـته و 47 هزار و 325 

تـن در نیمـه اول جـاری توزیـع کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: همچنیـن در سـال 
گذشـته 7899 تـن و در سـال جـاری 1499 تن انواع 
گوشـت توسـط شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان 

توزیع شـد. فـارس 
نشسـت شـورای هماهنگـی مدیـران سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا ادارات کل وابسـته ایـن 
دام  امـور  پشـتیبانی  شـرکت  میزبانـی  بـه  سـازمان 

شـد. برگزار 

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

نگاه تعاملی درون بخشی را دنبال می کنیم

قاسـمی تصریح کـرد: بـا پیـاده سـازی مـدل اقتصاد 
ارتقـای  دنبـال  بـه  در حـوزه کشـاورزی  مقاومتـی 

ارزش افـزوده در ایـن بخـش هسـتیم.

کوار 5 درصد تولیدات کشاورزی 
در استان فارس دارد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـا اشـاره 
ایـن شهرسـتان یـک درصـد  اینکـه مسـاحت  بـه 
درصـد   5 گفـت:  اسـت،  فـارس  اسـتان  مسـاحت 
تولیدات کشـاورزی اسـتان فارس به این شهرسـتان 

دارد. اختصـاص 
محمـد جعفـر ملـک زاده افـزود: در ایـن شهرسـتان 
سـاالنه حـدود 160 هـزار تـن محصـوالت باغـی و 
240 هـزار تـن محصـوالت زارعـی تولیـد می شـود 

کـه عمده تریـن محصـول باغـی آن انگـور اسـت.
وی بـا اشـاره به جایـگاه انگور در شهرسـتان و لزوم 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و فـرآوری انگور، 
تصریـح کـرد: در حـال حاضر ایجاد چند سـردخانه با 

ظرفیت هـای باال در دسـتور کار قـرار دارد.
ملـک زاده در ادامـه بـا اشـاره بـه تـاش در جهـت 
تولیـد محصـول سـالم در شهرسـتان کـوار، گفـت: 
طی دو سـه سـاله اخیر تعـداد زیـادی از بهره برداران 
موفـق بـه دریافـت گواهی تولیـد محصول سـالم در 

محصـوالت مختلف شـدند.

اسـتان فـارس با سـطح زیر کشـتی بالغ بـر 65 هزار 
هکتـار و تولیـدی بیـش از 600 هـزار تـن محصول 
انگـور اسـت، رتبـه اول تولیـد انگـور کشـور را دارد 
و شهرسـتان کـوار بـا سـطح زیـر 6 هـزار هکتـار 
انگـور و تولیـد 140 هزارتـن، دارای رتبـه اول تولیـد 
اسـتان اسـت، نخسـتین آئین برداشـت انگور در این 
شهرسـتان از 26 شـهریور مـاه آغاز و بـه مدت چهار 

روز ادامـه دارد.
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 27 چهارشـنبه  روز  کشـاورزی  شـورای  نشسـت 
شـهریورماه بـا حضور محمـد علی طهماسـبی معاون 
وزیـر در امـور باغبانـی، اصغر مسـعودی نماینده مردم 
مجلـس  در  اسـتهبان  و  نی ریـز  شهرسـتان های 
شـورای اسـامی و فرمانـداران نی ریز و اسـتهبان در 

محـل فرمانـداری نی ریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در نشسـت مذکـور، 
گفـت: دریاچـه بختـگان بـه عنـوان حیـات اسـتان 
فـارس، جلوگیـری از پیشـرفت کویر به داخل اسـتان 

فـارس را برعهـده دارد.
محمـد مهـدی قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه بـر اثـر 
دریاچـه  محیطـی  زیسـت  حقابـه  خشکسـالی ها 
بختـگان تاحـدودی نادیـده گرفتـه شـده، افـزود: از 
سـال گذشـته حدود 50 میلیون مترمکعب در شـورای 
حفاظـت بـرای حقابـه زیسـت محیطـی ایـن دریاچه 

لحـاظ شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در اولیـن بارندگـی یـا در اولیـن 
رهاسـازی آب بـرای کشـاورزان، همزمـان بـا شـارژ 
مـورد  و  برسـد  دریاچـه  بـه  آب  بایـد  رودخانه هـا، 

گیـرد. قـرار  باالدسـت  در  بهره بـرداری 
محیـط  محتـرم  سـازمان  امیدواریـم  قاسـمی گفت: 
زیسـت بـا اسـتفاده از ردیـف اعتبـار مطالعـه دریاچـه 
بختـگان احیاء تـاالب بختگان و طشـک را به جدیت 

کند. دنبـال 
بـه گفتـه وی خشـکی دریاچـه و ایجـاد ریزگردهـا 
انسـانی باعـث  تاثیـر منفـی بـر جوامـع  عـاوه بـر 
سـوختگی در برگ هـا، کاهـش رطوبـت در باغ هـای 
اسـتهبان و نی ریـز و افزایـش نیـاز آبـی باغ های این 

می شـود. شهرسـتان  دو 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
بیان اینکه سـود اصلـی دریاچه بختگان بـرای جوامع 
محلـی و روسـتاهایی اسـت کـه در ایـن حـوزه قـرار 
گرفتنـد، تاکیـد کـرد: از احیـای ایـن دریاچـه حمایت 

می کنیـم.

اراضی مستعد کشت گیاهان دارویی 
در نی ریز واگذار می شود

در ادامـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا اشـاره بـه محدودیـت قانونـی پیـش آمده 
در ارتبـاط بـا واگـذاری اراضـی شـیب دار، گفـت: در 
نشسـت اخیـر بـا مسـئولین دادگسـتری و دادسـتانی 
اسـتان، نـگاه موافـق ایـن افـراد گرفتـه شـد و بـرای 

تائیـد نهایـی باید در همان شـورای پیشـگیری مجدد 
شـود. مطرح 

تجربـه  اقلیمـی و  شـرایط  بـه  اشـاره  قاسـمی با 
بهره بـرداران منطقـه در کشـت آنغـوزه، تصریح کرد: 
در مناطقـی کـه مسـتعد ایجاد باغ های دیم یا مسـتعد 
کشـت گیاهـان دارویـی مثـل آنغـوزه باشـد، اراضـی 

می شـود. واگـذار 

وی حفـظ ذخائـر ژنتیکـی و جنگل هـا را ضـروری 
نظـر  زیـر  اراضـی  واگـذاری  افـزود:  و  دانسـت 
کارشناسـان و محققیـن مرکـز تحقیقـات در مناطقی 
بارندگـی  و  خـاک  عمـق  نامناسـب،  پوشـش  کـه 

می گیـرد. صـورت  باشـد،  داشـته  مناسـب 
در ادامـه سـفر معـاون وزیـر در امور باغبانـی و هیئت 
آبخیـزداری بخـش  و  منابـع طبیعـی  اداره   " همـراه 
آباده طشـک " گشـایش یافـت و از دریاچـه بختگان، 

گلخانـه  و  نی ریـز  شهرسـتان  دار  شـیب  اراضـی 
شهرسـتان اسـتهبان بازدیـد شـد.

در سـفر بـه شهرسـتان اسـتهبان و نی ریـز، محمـد علی 
طهماسـبی معاون وزیر جهاد کشـاورزی در امور باغبانی، 
جـال ابوالحسـنی مدیـر کل دفتـر توسـعه شـبکه های 
آبیـاری و زهکشـی، علـی بالـی معـاون نماینده سـازمان 
محیـط زیسـت کشـور، بهمن افراسـیابی معاون سـازمان 

جنگل هـا و مراتع کشـور، اصغـر مسـعودی نماینده مردم 
نی ریـز و اسـتهبان در مجلـس شـورای اسـامی، محمد 
مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
منابـع طبیعـی و  فـارس، شـهرام منتصـری مدیـر کل 
آبخیـزداری اسـتان فـارس، حمیـد یـزدان پنـاه فرمانـدار 
شهرسـتان نی ریـز، احمدرضا کمالی سروسـتانی فرماندار 
اسـتانی،  مسـئولین  از  جمعـی  و  اسـتهبان  شهرسـتان 

شهرسـتانی و محلـی حضور داشـتند.

نشست مشترک برای حل معضل دریاچه بختگان برگزار شد

دریاچه بختگان حیات استان فارس را بر عهده دارد
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مدیر باغبانی جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: تولید بالغ بر 180 هزارتن خرما در استان فارس

کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس: فارس دارای رتبه اول تولید لیمو ترش در کشور

مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با اشـاره بـه آغاز برداشـت خـارک و رطب 
گفـت:  اسـتان،  ایـن  نخلسـتان های  از  نوبرانـه 
سـاالنه بیـش از 180 هزارتـن خرما در این اسـتان 

تولیـد می شـود. 
بـه گـزارش خبرنگار پرتـو امید، مجیدرضـا پاکاری 
افـزود: برداشـت خارک و رطب نوبرانه در سـطحی 
بالـغ بـر 30 هـزار هکتـار از نخلسـتان های ایـن 

اسـتان و از شهرسـتان خشـت آغاز شـد.
ایـن  در  خرمـا  برداشـت  متوسـط  وی  گفتـه  بـه 
اسـتان 6 تن در هکتار اسـت و قسـمتی از خرمای 
فـارس،  خلیـج  حاشـیه  کشـور های  بـه  تولیـدی 
کشـورهای اروپایی، آسـیای میانه، هند و پاکسـتان 

صـادر می شـود.
پـاکاری بـا بیـان اینکـه 80 رقـم خرمـا در اسـتان 
شناسـایی شـده، افزود: شـاهانی، کبـکاب، زاهدی، 

از  پیـارم  و  برحـی  مضافتـی،  دیـری،  خاصویـی، 
عمـده ارقـام تولیـدی اسـتان هسـتند.

وی تصریـح کـرد: اسـتان فـارس بعـد از کرمـان، 
هرمـزگان و خوزسـتان از نظر سـطح و تولید خرما 

چهارمین اسـتان در کشـور اسـت.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی گفـت: 
شهرسـتان های کازرون، قیـر و کارزیـن، جهـرم، 
فراشـبند، الرسـتان، داراب، گـراش، خنـج، مهـر و 
المـرد از عمده شهرسـتان های تولیـد کننده خرما 

در اسـتان فارس هسـتند.

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  کارشـناس 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ایـن اسـتان بـا 
سـطح زیـر کشـت بالغ بـر 13 هزار هکتـار و تولید 

از 340 هزارتـن رتبـه اول کشـور دارد.  بیـش 
بـه گزارش خبرنـگار پرتـو امید، غامرضـا جباری 

واریتـه  فـارس  اسـتان  لیموتـرش  غالـب  افـزود: 
لیمـوی آب، "مکزیکیـن الیم" اسـت که در سـال 
جـاری از نیمـه دوم مردادماه برداشـت آغاز و پیش 
بینـی می شـود تـا اواخـر آبـان مـاه ادامـه داشـته 

. شد با
بـه گفتـه وی دیگـر ارقـام لیموتـرش در اسـتان 
فـارس شـامل رقـم لیمولیسـبون )خارکـی(، لیمـو 

پرشـین الیـم و لیمـو چهـار فصـل اسـت.
درصـد   80 بـر  افـزون  کـرد:  تصریـح  جبـاری   
لیموتـرش تولیـدی اسـتان فـارس بـه سـایر نقاط 
مختلـف کشـور و نیـز بـه کشـورهای حـوزه خلیج 
ایـن  و  می شـود  صـادر  میانـه  آسـیای  و  فـارس 
در  خـوری  تـازه  مصـرف  بـر  عـاوه  محصـول 

کارخانجـات اسـتان فـارس بـه صورت فـرآوری و 
دارد. کاربـرد  تبدیلـی  درصنایـع 

وی افـزود: باتوجـه بـه مقـاوم بـودن ایـن درخـت 
نسـبت بـه سـایر گونه هـای مرکبـات بـه شـرایط 
اقلیمـی در چنـد سـال گذشـته در مناطـق جنوبـی 
اسـتان گسـترش و توسـعه زیـادی داشـته اسـت. 
بـه گفتـه جباری اشـتغال پایـدار در ایـن محصول 
در اسـتان فـارس 13 هـزار و 825 نفـر و اشـتغال 

موقـت 195 هـزار و 100 نفـر اسـت.
عمـده شهرسـتان های تولیـد کننـده لیموترش در 
اسـتان فـارس بـه ترتیـب جهـرم، قیروکارزیـن و 

است. الرسـتان 

ارزیابـي  بازرسـی  مدیریـت  کارشـناس 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ارزیابـی سـطح  پرسشـنامه های  گفـت: 
شهرسـتان   29 بهره بـرداران  رضایـت 
ویـژه  کشـاورزی  جهـاد  مرکـز  یـک  و 

مختلـف  بخـش   9 خدمـات  براسـاس 
سـازمان، تکمیـل و جمـع بنـدی شـد.

مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات، سـازمان جهاد کشـاورزی 
امتحانـی  رضـا  حمیـد  فـارس  اسـتان 
اظهـار نمـود: در راسـتای جـاری سـازی 
طـرح تعالـی سـازمانی و مصوبـات تیـم 
ارتبـاط بـا مشـتری ایـن پرسشـنامه بـه 
ارسـال گردیـد. مدیریـت شهرسـتان ها 
در  پرسشـنامه  ایـن  افـزود:  وی 
و  تخصصـی  معیارهـای  گـروه  دو 
بهره بـرداران  عمومی رضایتمنـدی 

خـاک،  و  آب  باغـی،  زراعـی،  حـوزه   9
حفـظ نباتـات، دام، طیور، شـیات، زنبور 
عسـل، و صنایـع کشـاورزی در چارچوب 
طرح تعالی سـازمانی تدوین شـده اسـت.

هـای  معیـار  نمـود:  عنـوان  امتحانـی 
نظـارت،  حمایـت،  هدایـت،  تخصصـی، 
عملکـرد کلـی، و رفتـار کارکنـان را در 
بـر می گیـرد و معیارهـای عمومی میزان 
خدمـات  از  بهره بـرداران  رضایـت 
ارائـه شـده در حـوزه آمـوزش و ترویـج، 
از  آگاهـی  مکانیـزه،  فناوری هـای 
اسـتاندارد،  محصـول  تولیـد  مراحـل 
روابـط عمومـی، امـور اراضـی، سـرمایه 

گـذاری، تنظیم بـازار، ارزیابی و بازرسـی 
می نمایـد. بررسـی  را 

پرسشـنامه ها  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
کـه بـا هـدف ارزیابـی سـطح رضایـت 
بهره بـرداران بـه منظـور بهبـود مـداوم 
نحـوه ارائـه خدمـات تدویـن شـده بـود، 
بهره بـرداران  از  درصـد  یـک  توسـط 
مراکـز  در  مذکـور  گانـه   9 بخش هـای 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها تکمیـل 
و بـه مدیریـت بازرسـی ارسـال گردیـد 
کـه پـس از جمع بنـدی در فایل اکسـل 
بـرای تجزیـه و تحلیـل نهایی بـه گروه 
نوسـازی و تحـول اداری تحویـل گردید.

تکمیل و جمع بندی پرسشنامه های ارزیابی سطح رضایت بهره برداران
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 
کارخانجات تولید رب گوجه با کشاورزان قرارداد کشت تنظیم کنند

گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کارخانجـات صنایـع غذایـی و تبدیلی بایـد برای تهیـه محصول 
مـورد نیـاز خـود در قالـب کشـت قـراردادی بـا کشـاورزان در 
مناطـق مختلف قـرارداد منعقـد کننـد و ظرفیت جذب مـواد اولیه 

در واحدهـای صنعتـی را بـه حداکثـر برسـانند. 
قاسـمی در  امیـد، محمـد مهـدی  پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
جلسـه بررسـی قیمـت خرید گوجـه فرنگی افـزود: قیمـت خرید 
محصـوالت نیـز بایـد در یک گروه کارشناسـی شـامل نمایندگان 
کشـاورزان، کارخانجـات و سـازمان جهاد کشـاورزی یـا تعاونی 

روسـتایی بـا در نظـر گرفتن سـود کشـاورز مشـخص شـود.
وی بـا بیـان اهمیـت توجه بـه توصیه هـای این سـازمان مبنی بر 
کاشـت گوجه فرنگـی منطبق با سـطوح اباغی برای هـر منطقه، 
گفـت: نیاز بـازار مصرف بـه هر محصـول، میزان مشـخصی دارد 
و در مـورد گوجـه فرنگـی سـه نـوع بـازار تـازه خوری، فـرآوری 
و صـادرات وجـود دارد کـه بایـد بـا کنتـرل سـطح زیـر کشـت، 
موجبـات بـه صرفـه بودن آن بـرای کشـاورز، کارخانجـات رب و 

همچنیـن دولت فراهم شـود.
قاسـمی تصریح کـرد: کشـاورزان اگـر جهـاد کشـاورزی را بـه 
عنـوان حامی خـود می داننـد بایـد بپذیرند که محصـوالت زراعی 
خـود را مطابـق بـا الگـوی کشـت و سـطوح اباغی کشـت کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـی توجهـی بـه توصیه هـای سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس موجب متضرر شـدن کشـاورزان 
و دولـت شـده، گفـت: در صورتـی کـه سـطح زیر کشـت گوجه 
فرنگـی نصف سـطح حاضر بود قطعاً کشـاورزان سـود دو برابری 
داشـتند زیـرا هزینه تولیـد نصف و قیمـت فروش سـال قبل بود.
قاسـمی اظهار کـرد: ما از نظـام صنفی انتظـار داریم کشـاورزان 

را در ایـن مـورد توجیه کنند زیرا کشـاورزان باید از زحماتشـان و 
هزینه هایـی کـه متقبل می شـوند منفعـت ببرند. 

از  افـزود:  فـارس  اسـتان  کشـاوزری  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کارخانه هـای تولیـد رب انتظـار میرود سـریعا این تفاهـم نامه ها 
را بـرای منافـع مشـترک تنظیـم کننـد و اطمینـان می دهیـم کـه 
تبدیلـی، توسـعه  مـا در بخش هـای مختلـف صنایـع  مدیـران 

بازرگانـی و دیگـر بخش هـا در کنـار شـما خواهنـد بـود.
قاسـمی در پایـان گفت: در شـرایط کنونـی باید بتوانیـم با کمک 
صنایـع تبدیلـی تصمیماتـی اتخـاذ کنیـم کـه کشـاورزان کمتـر 
متضـرر شـوند و ایـن منابـع مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد گوجه 

ضایعـات نشـود و بتوانیـم نیـاز کشـور را نیـز تامیـن کنیم.
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رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس:

تشخیص فساد مواد غذایی با تولید 
زیست حسگر

رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس از 
تولید " زیسـت حسـگر" یا " بیوسنسـور" به منظور تشـخیص فسـاد مواد غذایی 

توسـط این مرکز خبـر داد. 
بـه گـزارش خبرنگار “پرتـو امید”، ابراهیم زارع روز یکشـنبه دهم شـهریورماه در 
نشسـت خبـری به مناسـبت گرامیداشـت هفته دولت؛ بـا موضوع دسـتاوردهای 
پژوهشـی ایـن مرکـز، افـزود: ایـن محصـول برپایـه پلیمرهـای زیسـتی تجزیه 
پذیـر تولیـد شـده کـه بـا کاربـرد آن در مـواد غذایی بسـته بندی شـده، می توان 

از سـامت غذا اطمینـان یافت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زیسـت حسـگرتولیدی، خطـری بـرای سـامتی یـا 
محیـط زیسـت نـدارد، گفـت: بیوسنسـور تولیـدی تکنولـوژی روز دنیا بـوده که 
در نـوع خـود بـی نظیر اسـت و در صورتـی که شـرکت   هایی متقاضـی دریافت 
تکنولـوژی ایـن محصـول تولیـدی باشـند در اختیـار آنهـا قـرار خواهـد گرفت.

زارع از دیگـر محصـوالت تولیـدی ایـن مرکـز در حـوزه صنایـع غذایـی بـه " 
بارمغـذی انـرژی زا" یـا " Functional food" اشـاره کـرد و افـزود: ایـن مـاده 
غذایـی بـا اسـتفاده از خرماهـای درجـه دوم و سـوم تولید شـده و در یـک دوره 

طوالنـی در دمـای معمولـی قابـل نگهـداری اسـت.
بـه گفتـه وی افـراد در شـرایط اضطراری نظیـر عملیات جنگی، گشـت زنی، آب 
و هـوای سـرد و ارتفاعـات کوهسـتانی می تواننـد از ایـن جیره غذایـی انرژی زا 
اسـتفاده کننـد. رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه " بارمغـذی انـرژی زا " مذکـور محصولـی 
کامـا گیاهـی و سـالم اسـت، گفـت: این مرکـز آمادگی واگـذاری امتیـاز آن به 

شـرکت های خصوصـی بـا تـوان تولیـد در مقیـاس صنعتـی را دارد.

29 رقم زراعی و باغی جدید معرفی شد
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس با 
اشـاره بـه اینکـه از اقدامـات و وظایـف ایـن مرکز معرفـی ارقام جدیـد زراعی و 
باغـی اسـت، افـزود: از سـال 97 تاکنـون 29 رقـم زراعـی و باغی جدید توسـط 
ایـن مرکـز شناسـایی و معرفـی شـد. زارع تصریح کرد: ارقـام جدید با پتانسـیل 
بـاال، متحمـل بـه خشـکی و نسـبت بـه ارقـام قدیمی معمـوال نیـاز آب کمتری 
دارنـد. وی بـا اشـاره به اینکه اسـتان فـارس یکی از اسـتان های اصلـی معرفی 
ارقـام اسـت، گفـت: ارقـام جدید شـامل 20 رقـم گندم و جو، سـه رقـم پنبه، دو 
رقـم کلـزا، یـک رقم ذرت، یـک رقم کنجـد، یک رقـم لوبیا و یک رقـم زیتون 

بـه نـام رقـم آوان بوده که مناسـب کشـت اسـتان فارس شـناخته شـده اند.

تولید "خاکورز کج ساق"
زارع در ادامـه بـا اشـاره بـه خشکسـالی های حاکـم بـر اقلیـم فـارس، گفـت: با 
توجـه بـه اینکـه در شـرایط موجـود، در برخـی از مـزارع قبـل از شـخم، امکان 
آبیـاری وجـود نـدارد درنتیجـه در زمـان اسـتفاده از گاوآهـن برگـردان دار نیـاز 
بـه تراکتـور 6 سـیلندر )تراکتـور بـا قـدرت زیـاد( اسـت، از طرفی پس از شـخم 
کلوخه هـای بـزرگ ایجـاد می شـود کـه عملیـات تهیـه زمیـن را بـا مشـکل 
مواجـه می کنـد و کشـاورزان بـرای خـرد کـردن کلوخه هـا مجبـور بـه چندیـن 
بـار اسـتفاده از دیسـک می شـوند کـه ایـن موضـوع عاوه بـر هزینه هـای زیاد 

باعـث آسـیب بـه خـاک نیز می شـود. 

رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
افـزود: بـا هـدف حفاظـت از منابـع تولیـد )آب و خـاک( کارشناسـان ایـن مرکز 
در بخـش تحقیقـات فنـی مهندسـی، موفـق به تولید "خاکورز کج سـاق" شـدند 
کـه می توانـد زمیـن خشـک را با انـرژی خیلی کمتری شـخم بزند و یک بسـتر 

مناسـبی را برای کشـت ایجـاد کند.
وی از دیگـر دسـتاوردهای ایـن مرکـز در حـوزه ماشـین آالت بـه یـک نـوع 
کولتیواتـور اشـاره کـرد کـه بـا انـرژی کمتـر و کارآیـی باالتـری کار می کنـد.

معرفی فارس به عنوان مرکز منطقه ای تحقیقات 
فرآوری کینوا

زارع بـا اشـاره بـه اینکـه کینـوا یـک گیـاه جدیـد در حال توسـعه اسـت، افزود: 
در مرکـز تحقیقـات فـارس حـدود 20 نوع محصـول خوراکی مثل سـاالد، آش، 
دوغ، حلـوا، کیـک، کشـک از کینـوا بـا نسـبت های مختلـف تهیـه شـده و در 

نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و دهـه فجـر در سـال 97 عرضه شـد.
بـه گفتـه وی مرکـز تحقیقـات فـارس بـه عنـوان "مرکـز منطقـه ای تحقیقات 
فـرآوری کینـوا " یـا " Focal point" از طرف سـازمان تحقیقات انتخاب شـده و 

در همیـن راسـتا "کارگـروه فـرآوری کینوا " در مرکز تشـکیل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول یکـی از برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان فـارس را 
تهیـه برنامه هـای پژوهشـی و آموزشـی در زمینـه فـرآوری کینـوا برشـمرد و 
افـزود: برآنیـم تـا همزمان با توسـعه کشـت کینوا، فـرآوری و بـازار مصرف این 

محصـول نیـز ایجـاد کنیم.
کینـوا در آهـن و پروتییـن نسـبت بـه ذرت، برنـج و گنـدم برتـری دارد وبـه 
خصـوص چـون فاقـد گلوتن اسـت بـرای کسـانی که به دلیـل بیماری سـلیاک 

نمی تواننـد گنـدم مصـرف کننـد می توانـد جایگزیـن بسـیار خوبـی باشـد.

تولید نهال عاری از ویروس در مرکز تحقیقات فارس
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
گفـت: در سـال 97 بـرای اولین بـار دراین اسـتان، تولید نهال عـاری از ویروس 
آغـاز شـد کـه بـا حمایت های سـازمان جهـاد کشـاورزی ایـن اسـتان، تولید 9 
هـزار نهـال عـاری از ویـروس در دسـتور کار قـرار دارد. به گفتـه وی همچنین 
گلخانـه نگهـداری ارقـام مقـاوم مرکبـات بـه بیمـاری جـاروک را در ایسـتگاه 
زرقـان احـداث شـده و در این گلخانـه تمام ارقام بـه بیماری خطرنـاک جاروک 

اعـم از پرتقـال و لیمـو شناسـایی و نگهداری شـده اسـت.

جایگزینی علوفه های بومی با علوفه های وارداتی 
زارع جایگزینـی علوفه هـای بومی بـا مصـرف کـم آب بـا علوفه هـای وارداتـی 
و پرمصـرف را از دیگـر اقدامـات پژوهشـی برشـمرد و افـزود: جایگزینـی دانـه 
تریتیکالـه بـا دانـه ذرت وکنجالـه سـویا در جیـره مـرغ گوشـتی، جایگزینـی 
کنجالـه کلـزا و کنجالـه پنبـه دانـه بـه جـای کنجالـه سـویا در جیـره طیـور و 
جایگزینـی دانـه تریتیکالـه بـا دانه جو در جیره فاشـینگ )جیـره کمکی قبل از 
جفت گیـری( از طرح هـای موفـق انجام شـده در مرکـز تحقیقات فارس اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از علوفـه هیدروپونیـک در تغذیـه دام بـا محوریـت 
کاهـش مصـرف آب و تولیـد انبـوه علوفـه در واحـد سـطح، گفـت: جایگزینـی 
علوفـه هیدروپونیـک بـا علوفه خشـک به بهبود کیفیت گوشـت منجر می شـود.

رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
تصریـح کـرد: بـا هدف کاهش وابسـتگی بـه خارج از کشـور در حـال راه اندازی 
یـک کارخانـه تولید خـوراک دام به صـورت پایلـوت در مرکز آمـوزش علی آباد 

کمین هسـتیم.
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همزمـان بـا سـومین روز از هفتـه دولـت و بـا حضور اسـتاندار فـارس یک واحد 
گلخانـه از مجتمـع گلخانـه ای واقع در شهرسـتان داراب گشـایش یافت. 

بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امید، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در مراسـم افتتاحیـه گلخانـه در شهرسـتان داراب گفت: این گلخانه به مسـاحت 
1.7 هکتـار و بـا ظرفیـت تولیـد 680 تـن، اولیـن واحـد از یـک مجتمـع پنـج 
هکتـاری اسـت و اشـتغال زایی مسـتقیم 17 نفـر و غیـر مسـتقیم 50 نفـر را بـه 

دارد.  دنبال 
محمدمهـدی قاسـمی افزود: ایـن گلخانه با تسـهیات 28 میلیارد ریالی شـروع 
بـه کار کـرده و بانـک عامـل پرداخت کننـده ایـن تسـهیات بانـک کشـاورزی 

ست.  ا
وی بـا اشـاره بـه اینکـه رونـد صـدور مجوزهـا گویـای توجـه خاص به توسـعه 
گلخانـه در اسـتان فـارس اسـت، تصریح کـرد: در دولـت تدبیر و امیـد در زمینه 

اعطـای تهسـیات بانکـی ارزان قیمـت از "محـل بنـد الـف تبصـره 18" بـه 
گلخانه هـا بهترین مسـاعدت شـده و امـروز در مناطق کمتر برخوردار تسـهیات 
بـا بهـره 7 درصـد و در مناطق برخـوردار 9 درصد بـه گلخانه هـا اختصاص داده 

شـد کـه کمـک بزرگی بـه توسـعه گلخانه ها اسـت. 
بـه گفتـه قاسـمی، یکـی از اسـتراتژی های اساسـی اسـتان در ارتبـاط بـا کـم 
آبـی، توسـعه گلخانـه اسـت چـرا کـه بهـره وری آب از 5 تـا 15 برابـر افزایـش 
می دهـد و بـه ازای هـر هکتـار گلخانـه ده نفـر اشـتغال زایی مسـتقیم و پنـج 
نفـر اشـتغال زایی غیـر مسـتقیم ایجـاد می شـود از ایـن رو گلخانه بـه دو چالش 
"کم آبـی و اشـتغال" بـه عنـوان چالش هـای اساسـی جامعـه پاسـخ می دهـد.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: در شهرسـتان داراب 14 
هکتـار گلخانـه وجـود دارد و در سـال جـاری تاکنـون مجـوز حـدود 27 هکتـار 

گلخانـه صادر شـده اسـت.

با حضور استاندار فارس؛ مجتمع گلخانه ای داراب گشایش یافت
همزمان با سومین روز از هفته دولت

کاشت کلزا در استان فارس آغاز شد 
مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: کشـت کلـزا در ایـن اسـتان از 

شهرسـتان اقلیـد آغـاز شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، احمـد دهقان 
بـا اشـاره بـه اینکـه کشـت کلزا تـا آبان مـاه در 
شهرسـتان های معتدل وگرم ادامـه دارد، افزود: 
در سـال زراعـی جـاری برنامه ریـزی کشـت در 
سـطح 55 هـزار هکتـار از اراضـی ایـن اسـتان 
صـورت گرفتـه اسـت. به گفتـه وی برنامه ریزی کشـت تا سـطح پهنه ها انجام شـده 
و نهاده هـای الزم از جملـه بـذر، کودهای شـیمیایی و ادوات کارنده تدراک دیده شـد. 
دهقـان با اشـاره به تولید 26 هزارتن کلزا در سـال گذشـته در اسـتان فـارس، تصریح 
کـرد: باالتریـن عملکـرد این دانه روغنـی مربوط به مزرعـه ای در شهرسـتان کوار با 
عملکـرد 7.9 تـن بـود که متوسـط بذر مصرفـی در این مزرعـه 4 کیلوگـرم در هکتار 
بـود. مدیـر زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس رعایـت تراکم مناسـب 
بـذر، تاریـخ مناسـب کشـت، کنتـرل به موقـع عوامل خسـارت زای زنـده، اسـتفاده از 

آبیـاری تیـپ از مهم تریـن شـاخصه های مدیریـت کلزا دانسـت.
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جهاد  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
خبرنگار           با  مصاحبه  در  فارس  استان  کشاورزی 
"پرتو امید"، گفت: مدل هاي تعالی سازمانی ابزاري 
براي کمک به سازمان ها براي سنجش میزان قرار 

داشتن در مسیر تعالی و رشد متوازن هستند.
امروزه سازمان هاي بسیاري  افزود:  کاووس کیانی 
وجود دارند که خواهان استقرار چرخه بهبود مستمر، 
مستمر  بهبود  مشتریان،  رضایت  افزون  روز  ارتقا 
کیفیت ارائه کاال و خدمات، افزایش توانمندي ارکان 
تعالی  به  نیل  نهایت  در  و  انسانی  منابع  و  درونی 
زمینه  بتوانند  تا  هستند  خود  سازمانی  سرآمدي  و 
خود  تجاري  رقباي  با  موثر  رقابت  براي  مناسبی 
ایجاد نموده و حیات اقتصادي خود را تعیین نمایند. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مدل هاي تعالی 
براي  ها  سازمان  به  کمک  براي  ابزاري  سازمانی 
رشد  و  تعالی  مسیر  در  داشتن  قرار  میزان  سنجش 
متوازن هستند که این مدل ها به سازمان ها کمک 
می کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود، 
تفاوت ها را شناسایی و سپس بر این اساس راه حل 
هاي بهینه سازي وضع موجود را تعیین و آن ها را 

اجرا کنند
وی تصریح کرد: تعالی در لغت به معنی بلند شدن و 
برتر شدن می باشد و تعالی سازمانی به معناي تعهد 
سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دائمی سازمان ها 
افزایش مستمر  و  در جهت کسب رضایت مشتري 
و  فراگیر  ملی  محیط  یک  در  شرکت  سودآوري 

حمایت کننده می باشد. 
تابع  سازمانی  تعالی  کرد:  اظهار  ادامه  در  کیانی 

و  خارجی  و  داخلی  محیط  فرهنگ،  خاص،  شرایط 
نقاط  سازمان،  انسانی  نیروي  ویژگی  کار،  و  کسب 
که  است  تهدیدهایی  و  فرصت  و  ضعف  و  قوت 

سازمان را در برگفته است.
وی بیان کرد: در این راستا از آنجا که سازمان جهاد 
کشاورزی طی سالهای 96 تاکنون به استقرار مدل 
به  سفر  مسیر  در  و  ورزیده  اهتمام  سازمانی  تعالی 
به  تعهد  گواهینامه  دریافت  به  موفق  تعالی  سوی 
و   )1396( ستاره  دو  تقدیرنامه  و   )1391( تعالی 

تقدیرنامه سه ستاره )1397( گردید. 
جهاد  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اساس  بر  کرد:  تاکید  فارس  استان  کشاورزی 
رهنمودهای الگوی مزبور، مفاهیم تعالی می بایست 
و  مدیران  و  یافته  تسری  سازمانی  سایر سطوح  به 
کارکنان در همه سطوح با مفاهیم، کاربرد و الزامات 
آن آشنا شده و منجر به همزبانی سازمانی گردد. وی 
در ادامه یادآور شد: بنابراین و با توجه به تاکید رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مبنی بر لزوم 
استقرار   1398 سال  در  سیستمی،  رویکرد  داشتن 
کشاورزی  جهاد  های  مدیریت  سطوح  در  مدل 
اعزام  با  ها  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مراکز  و 

تسهیلگران به شهرستان های استان کلید خورد.
آموزش  از  پس  تسهیلگران  کرد:  تصریح  کیانی 
شده  تعیین  های  شهرستان  به  تخصصی  های 
شهرستانی  های  تیم  به  را  الگو  مفاهیم  و  اعزام 
ارائه می نمایند و تاکنون تسهیلگران 2 تا 3 جلسه 
برگزار  شهرستانی  همکاران  جهت  را  آموزشی  ی 
تسهیلگران  عملکرد  سنجش  جهت  اند،  نموده 
بازخورد  آن  اجرای  با  و  سیستم نظرسنجی طراحی 
این اقدامات سنجیده و موارد اصاحی پیاده سازی 

خواهد شد.
براي  سازمانی  هر  داشت:  اذعان  ادامه  در  وی 
برنامه  و  راهبرد  نیازمند  خود،  توسعه  و  پیشرفت 
نقش  و  جایگاه  و  است  کان  و  خرد  هاي  ریزي 
نیروي انسانی در این راهبردها به عنوان منبع اصلی 
سازمان، از اهمیت و اعتبار زیادي برخوردار است، به 
مزیت  یک  و  اصلی  ثروت  انسانی،  نیروي  عبارتی، 
توسعه  مستلزم  که  است  سازمانی  هر  براي  رقابتی 
با استقرار رویکرد  امیدواریم  و نگهداشت دارد و ما 
توانیم  به  انسانی  سرمایه  توسعه  و  سازمانی  تعالی 

هدف استراتژیک سازمان سرآمد را تحقق دهیم. 

برای اولین بار در استان فارس صورت پذیرفت؛

انتخاب مسئول روابط عمومی
در مرکز جهاد کشاورزی خنجشت

شهرستان اقلید

رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: بـرای اولین بـار در این اسـتان، 
یـک نفر بـا عنوان مسـئول روابـط عمومـی در مرکز 
جهـاد کشـاورزی بـا ابـاغ رئیـس مربوطه شـروع به 

فعالیـت کرده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" در اسـتان فارس، 
"شـهربانو  انتصـاب  افـزود:  واحدی پـور  علیرضـا 
زارعـی بـه عنـوان مسـئول روابـط عمومـی مرکـز 
خنجشـت" از توابـع شهرسـتان اقلیـد نشـان از ژرف 
نگـری رئیـس ایـن مرکـز و مدیـر جهـاد کشـاورزی 
روابـط  کار  دارای  اهمیـت  بـه  نسـبت  شهرسـتان 
عمومـی اسـت که متاسـفانه حتی در بعضـی مدیریت 
هـا ایـن مهـم، مشـاهده نمی شـود. وی بـا اشـاره به 
گسـتردگی بخـش کشـاورزی و وظیفه خطیـر تامین 
امنیـت غذایـی که بر عهـده این بخش اسـت، افزود: 
اطاع رسـانی و اطـاع یابـی در ایـن حـوزه نیازمنـد 

یـک شـبکه ارتباطـی بسـیار قـوی اسـت.
واحدی پـور تصریـح کـرد: مراکـز جهـاد کشـاورزی 
نـوک پیـکان فعالیـت همـکاران پر تاشـمان اسـت 
از ایـن رو فعالیـت روابـط عمومـی در مراکـز تاثیـر 

بسـزایی در پیشـبرد اهـداف سـازمانی دارد.
مدیـر  و  مرکـز  ایـن  رئیـس  از  تشـکر  ضمـن  وی 
شهرسـتان اقلیـد اظهار امیدواری کرد: سـایر روسـای 
مراکـز جهـاد کشـاورزی و مدیـران شهرسـتان ها نیز 
از ایـن حرکت پسـندیده الگو گرفته و در تمام اسـتان 
شـاهد بهـاء دادن بـه کار روابط عمومـی و موثر بودن 
آن تحقـق هـر چـه بیشـتر اهـداف عالیـه سـازمان و 

باشـیم. متبوع  وزرات 
دهسـتان خنجشـت از توابع بخش مرکزی شهرستان 
اقلیـد، در فاصلـه 50 کیلومتـری این شهرسـتان قرار 
دارد، ایـن دهسـتان بـا 29 هزار هکتـار اراضی زراعی 
و باغـی و تولیـد سـاالنه  165 هزارتـن محصـوالت 
 2780 و  باغـی  محصـوالت  تـن   1200 زراعـی،  
و  کشـاورزی  هـای  قطـب  از  دامـی  محصـوالت 

دامپـروری شهرسـتان اقلیـد اسـت.

مدل هاي تعالی سازمانی ابزاري براي کمک به سازمان ها 
براي سنجش میزان قرار داشتن در مسیر تعالی

و رشد متوازن هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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انتصابات شهریورماه سازمان جهاد کشاورزی فارس 
بـه گـزارش خبرنـگار »پرتـو امیـد« در ماه شـهریور سـال جـاری علیرضا بصیـری به عنـوان مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز، ناصـر انصاری به عنـوان مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ذبیـح اله سیروسـی بـه عنوان مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، مهدی همتی بـه عنوان مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن، آرش خسـروانی بـه عنـوان مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد، سـید علی آقـا میرطالبـی به عنـوان مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، 
روح الـه دیانـت بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت و صمـد رنجبری به عنـوان مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فارس از سـوی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس حکـم گرفته اند.

صمد رنجبری، مدیر توسعه 
بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

روح اله دیانت 
سرپرست جهاد کشاورزی 

شهرستان زرین دشت

علیرضا بصیری 
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان نی ریز

سید علی آقا میرطالبی 
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان اقلید

ناصر انصاری 
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان فسا

آرش خسروانی 
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان خرم بید

علی موسی پور گشنی 
سرپرست مرکز ویژه

جهاد کشاورزی بخش سرچهان

مهدی همتی 
مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان قیروکارزین

آییـن تکریـم و معارفـه مدیـران سـابق و جدیـد مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
شهرسـتان شـیراز بـا حضـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزي فارس، معـاون فرماندار، مسـئول حوزه نمایندگـی ولی فقیه در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و تعدادی از مسـئوالن اسـتاني در سالن 

همایش هـاي مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، در این 
آییـن از تاش هـاي مجیـد اختـری مدیر سـابق جهاد کشـاورزي تقدیـر و ذبیح 

الـه سیروسـی بـه عنوان مدیـر جدید این شهرسـتان معرفی شـد. 
سیروسـی در ایـن آییـن گفـت: براسـاس 
شهرسـتان  ایـن  در  شـده  ایجـاد  راهبـرد 
توسـعه کیفـي محصـوالت ادامـه مـي یابد 
تشـکل ها،  ظرفیـت  از  زمینـه  ایـن  در  و 
کشـاورزان  و  صنفـي  اتحادیه هـاي 
مطلـوب  شـکل  بـه  شـیراز  شهرسـتان 

شـود.  مـي  اسـتفاده 
وی افـزود: اهداف و چشـم اندازهاي جدید 
در مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان 
شـیراز تعییـن شـده و همـه امکانـات الزم بـا کمـک کارشناسـان و همیـاري 

بهره بـرداران بـراي تحقـق آن، مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. 
سیروسـی اظهـار داشـت: افزایـش سـطح تولید و گسـترش فرصت هاي شـغلي 
در بخـش کشـاورزي شهرسـتان شـیراز بـا رعایـت نحـوه صحیـح اسـتفاده از 
سـرمایه هاي طبیعـي همچـون آب و خاک در اولویـت برنامه ها قـرار مي گیرد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزي شـیراز گفت: تولیـد محصول گواهی شـده را در دسـتور 
کار قـرار خواهیـم داد و ظرفیـت تولید شهرسـتان شـیراز در بخـش گلخانه را به 

عنـوان اقدامـي در مسـیر تحقـق رونـق تولید دنبال مـي کنیم. 
مدیـر سـابق مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز نیز در ایـن آیین گفت: 
در سـال هاي گذشـته اقدام هـاي بسـیاري بـراي تحـول در حـوزه کشـاورزي 
شهرسـتان شـیراز انجـام شـده اسـت، وی با اشـاره به اجـراي طرح هـاي تغییر 
الگـوي کشـت در ایـن شهرسـتان، افزود: سـطح گلخانه ها نسـبت به سـال94، 

بیـش از سـه برابـر افزایـش پیـدا کـرده و با ایـن روند بـا ایجاد زیرسـاخت هاي 
ایجـاد شـده در سـال هاي آینـده با سـرعت بیشـتري ادامه خواهد داشـت. 

وي ادامـه داد: در ایـن سـال ها سـاختار مرغداري ها و دامداري هاي شهرسـتان 
شـیراز تغییـر قابل توجه پیـدا کرد و از روش هاي سـنتي به صنعتـي ارتقاء یافته 
اسـت. اختـری تصریـح کـرد: کشـاورزان، تشـکل ها و اتحادیه هـاي بسـیاري 
خوبـي در شهرسـتان فعـال هسـتند کـه در همـه زمینه هـا بخـش کشـاورزي 
را همراهـي مـي کننـد. همچنیـن نیروهـاي بسـیار خوبـي در مراکـز خدمـات و 
مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز مسـتقر هسـتند و به بهره بـرداران 
خدمـت رسـاني مـي کنند کـه مي تواننـد در تحـوالت آینده ایـن مدیریت نقش 

تاثیرگذاري داشـته باشـند. 
بنـا بـه ایـن گزارش حجت االسـام و المسـلمین سـید محسـن قائمی مسـئول 
حـوزه نمایندگـي ولـي فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزي فارس نیـز در این آیین 
گفـت: مدیریـت و مسـئولیت در نظـام جمهوري اسـامي ایـران، عرصه خدمت 
گـذاري بـه مـردم اسـت و مسـئوالن بـراي تبدیـل شـدن به مدیـر موفـق باید 
مـردم داري و همـت بـراي حل مشـکل مـردم را اسـاس کار خود قـرار دهند. 

وی افـزود: امـروز رهبـر معظـم انقاب براي حل مشـکات اقتصادي کشـور به 
بخـش کشـاورزي نگاه ویـژه اي دارند و همیـن موضوع باعث مي شـود مدیران 

ایـن حوزه با روحیـه جهادي وارد فعالیت شـوند. 
ذبیـح اله سیروسـی مدیر جدید جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز پیـش از این 

مدیـر جهاد کشـاورزي شهرسـتان نی ریز اسـتان فارس بوده اسـت.

مراسم تکریم و معارفه مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد
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بازرسـي،  مدیریـت  زراعـت  ارزیـاب  کارشـناس 
شـکایات،  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
بررسـی رونـد خردیـد حمایتـی گوجـه فرنگـی در 
کارخانجـات فرآوری گوجه فرنگی شهرسـتان های 
شـیراز، مرودشـت، سـپیدان، ارسـنجان، خرمبیـد، 

بوانـات و پاسـارگاد انجـام شـد.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـکایات،  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، شـهاب 
سـرفرازی اظهار داشـت: افزایش سـطح زیر کشت 
گوجـه فرنگی در سـال جـاری باعث عرضـه زیاد و 
کاهـش قیمـت خرید ایـن محصول در بـازار گردید 
بـه طـوری که برداشـت ایـن محصول بـرای تولید 
کننـدگان مقـرون به صرفـه نبوده و ضـرور و زیان 
باالیـی ناشـی از هزینه هـای تولیـد بـه آنـان وارد 

می نمـود.
وی افـزود: بنـا بـه دسـتور وزیـر جهـاد کشـاورزی 
بـه منظـور تنظیـم قیمـت گوجـه فرنگـی در بـازار 
تعـاون  سـازمان  کننـدگان،  تولیـد  از  حمایـت  و 
روسـتایی بـا همـکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی 

مأمـور خریـد حمایتـی ایـن محصـول گردیـد.
سـرفرازی در ادامـه بیـان داشـت: بـا آغـاز خریـد 
حمایتـی گوجـه فرنگـی، مراکـز جهـاد کشـاورزی 

براسـاس سـطح زیرکشـت و میـزان تولیـد بـرای 
تـا  نمـوده  صـادر  نامـه  معرفـی  کننـدگان  تولیـد 
بتواننـد محصـول خـود را بـه کارخانجـات فرآوری 
تعـاون  قـرارداد  طـرف  فرنگـی  گوجـه  محصـول 
روسـتایی بـه قیمـت 115000 ریال تحویـل دهند.

از  مدیریـت  ایـن  کارشناسـان  نمـود:  عنـوان  وی 
تاریـخ 98/05/27 بـا هـدف بررسـی رونـد خریـد 
از  مسـتمر  طـور  بـه  فرنگـی  گوجـه  تضمینـی 
فـرآوری  وکارخانجـات  کشـاورزی  جهـاد  مراکـز 
ایـن طـرح  محصـوالت گوجـه فرنگـی مشـمول 
سـپیدان،  مرودشـت،  شـیراز،  شهرسـتان های  در 

خرمبیـد، ارسـنجان، پاسـارگاد و پاسـارگاد بازدید و 
مشـکات و مسـائل مشـاهده شـده را جهت بهبود 
اسـتان  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  بـه  کار  رونـد 
فـارس، مدیریت توسـعه بازرگانـی و مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان های مذکور گزارش نمودند.

سـرفرازی تصریح کـرد: بارزترین مشـکل در خرید 
تضمینـی محصـول گوجـه فرنگـی تعـداد کـم و 
ظرفیـت پاییـن کارخانجـات در تحویـل حجم زیاد 
ایـن محصـول بـود کـه منجـر بـه توقف بیـش از 
24 سـاعته محمولـه برای تخلیـه و کاهش کیفیت 

محصـول می گردیـد.

پایش خرید حمایتی گوجه فرنگی در 7 شهرستان 
استان فارس

ارزیابی عملکرد پروژه های 3 مدیریت و یک مرکز 
جهاد کشاورزی ویژه

مدیر بازرسـی، ارزیابی عمکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: طرح ها و پروژه های سـال 97 شهرسـتان های اقلیـد، آباده، 

بوانات و مرکز جهاد کشـاورزی ویژه سـرچهان در ماه گذشـته انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 

شـکایات، فـرج اهلل عباسـی افـزود: ایـن ارزیابی ها با نشسـتی میان گـروه ارزیابی 
عملکـرد، مدیـر و کارشناسـان شهرسـتان ها آغـاز می شـود و سـپس واحدهـای 
تخصصـی گزارشـات و مسـتندات اجـرای طرح هـا و پروژه های سـال زراعی 97-

96 را بـه کارشناسـان ارزیـاب ارائـه می دهند.
وی بیـان داشـت: ایـن مسـتندات بـا مفـاد موافقـت نامه هـا و دسـتورالعمل ها 
اداری، مراکـز جهـاد  در بخش هـای مختلـف کشـاورزی و دام، سـاختمان های 
کشـاورزی و انبارهـا مطابقـت می یابـد و متناسـب با اعتبـار تخصیصی، پیشـرفت 
مالـی و محـل هزینـه کـرد اعتبـارات بررسـی می شـود کـه در نهایـت بـه منظور 
ارزیابـی پیشـرفت فیزیکـی، نحوی اجـرا و رعایـت اسـتانداردها از طرح هـا بازدید 

میدانـی بـه عمـل می آید. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: ارزیابـی فعالیت هـای مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ها بـا برنامـه ریـزی و اعـام قبلـی، بـه صـورت هفتگـی در چارچـوب 
موافقـت  براسـاس  و  سـازمانی  تعالـی  راسـتای  در  شـده  تدویـن  شـاخص های 
نامه هـاي مالـی سـال 97، اولویت هـا، تعهـدات و شـرح وظایـف اباغی از سـوی 

سـازمان بـه مدیریـت انجـام می شـود. 
وی خاطـر نشـان کـرد: در ارزیابی هـای صـورت گرفتـه نقـاط قـوت، نارسـایی ها 
و مشـکات طرح هـا، براسـاس شـاخص ها و دسـتورالعمل ها شناسـایی و طـی 
مدیریت هـای  شهرسـتان ها،  ایـن  مدیریـت  بـه  مجـزا  تحلیلـی  گزارش هـای 

سـتادی مربوطـه و ریاسـت سـازمان اعـام گردیـد. 
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در آئینـی بـا حضـور علیرضـا اورنگی رئیس سـازمان 
امـور اراضی و سـرهنگ ابراهیم حسـن آبادی فرمانده 
یـگان حفاظـت اراضی کشـاورزی کشـور؛ "سـرهنگ 
امیرعلـی رسـتمی" به عنـوان فرمانده یـگان حفاظت 

اراضـی کشـاورزی اسـتان فارس معرفی شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار »پرتـو امیـد«، رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در آئیـن مذکـور بـا 
اشـاره بـه اینکـه طی چند سـال اخیـر اقدامات بسـیار 
خوبـی در حـوزه زمیـن و امـور اراضـی انجـام شـده 
اسـت، گفـت: در ایـن اسـتان 16 خودرو یگان گشـت 
در سـامانه ارتبـاط مردمی حفاظـت اراضی کشـاورزی 

131 فعالیـت می کنـد.
محمـد مهـدی قاسـمی افزود: اولویت ما در رسـیدگی 
مرودشـت  شـیراز،  شهرسـتان های  تخلفـات  بـه 
ارزش بـاالی  دلیـل  بـه  اسـت چـرا کـه  و سـپیدان 
زمین هـا، بیشـترین تخلفـات در ایـن شهرسـتان ها 

می دهـد. رخ 
بـه گفتـه وی اقدامـات بسـیار خوبـی در حـوزه زمین 
از جملـه کاداسـتر و الکترونیکـی کـردن فعالیت هـای 
مختلـف صـورت گرفتـه و سـاماندهی ایـن اطاعات 
در قالـب پوشـه هایی بـا هدف سـهل الوصـول بودن 

در دسـتور کار اسـت.
بـرای  زمیـن  ارزش  بـه  توجـه  بـا  قاسـمی افزود: 
برنامه ریـزی  بـا  ملـی  سـطح  در  آینـده  نسـل های 
مـدون حفاظـت و حراسـت این سـرمایه ملـی به طور 

می شـود. دنبـال  جـدی 
وی تصریـح کـرد: در اسـتان فـارس بـه خصـوص 
شهرسـتان شـیراز، در طول چند دهه گذشته تعرضات 
بـه حـوزه زمیـن به حدی بـاال بـوده که امـروز مقابله 

بـا این مسـئله خیلی سـخت اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
بیـان اینکـه حفظ و حراسـت از زمین های کشـاورزی 
در جهـت تامیـن امنیـت غذایـی بـر عهـده ما اسـت، 
افـزود: ایجـاد هـر یک سـانتی متـر خاک 500 سـال 

دارد. نیـاز  زمان 
بـه گفتـه وی بـا از بیـن رفتـن هر سـه هکتـار زمین 
یـک فرصـت اشـتغال از دسـت مـی رود و بـه طـور 
متوسـط یـک هکتـار زمیـن کشـاورزی کـه از حیـز 
انتفاع خارج شـد، حـدود 7 تن محصوالت کشـاورزی 

نیـز از بین مـی رود.
قاسـمی با بیـان اینکـه خـاک برخـاف آب تجدیـد 
پذیـر نیسـت، یادآورشـد: شـاید بتـوان آب را از سـایر 
سـرزمین ها، از خلیـج فـارس و دریـای عمـان انتقال 
داد و یـا بـا بارورکـردن ابرها کمبـود آب راجبران کرد 
ولـی روشـی جهـت برگرداندن خـاک به حالـت اولیه 

نـدارد. وجود 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 

اظهـار کـرد: متاسـفانه در گذشـته شـهرها در مناطق 
جلگـه ای و آبرفت هـای بسـیار خوب قـرار گرفته که 
ایـن امرتهدید بزرگی اسـت، بـه طور نمونـه باغ های 
قصرالدشـت دو هـزار هکتـار بـوده کـه امـروزه بـه 
600 هکتـار رسـیده و مـا مجبوریـم اقدامـات بسـیار 
پیـش  باغ هـا  ایـن  حفـظ  جهـت  سـختگیرانه ای 

بگیریـم.

فرمانده یگان حفاظت اراضی 
کشاورزی در استان ها 

معرفی می شوند
در ادامـه این آئین، رئیس سـازمان امور اراضی کشـور 
گفـت: در چهـار چـوب دسـتورالعمل یـگان حفاظـت 
اراضی کشـاورزی تاکید شـده که در سـطح اسـتان ها 
بـا هماهنگی فرمانـده نیروی انتظامی اسـتان، فرمانده 

یـگان حفاظت اراضی کشـاورزی منصوب شـود.

علیرضـا اورنگـی با بیان اینکه یکـی از وظایف وزارت 
جهـاد کشـاورزی و بـه تبـع آن سـازمان امـور اراضی 
کشـور اجـرای قانـون حفـظ اراضـی زراعـی و باغ ها 
اسـت، گفـت: در راسـتای انجام این وظیفـه حاکمیتی 
و یکـی از احـکام قانـون برنامـه ششـم مقرر شـد که 
بـا هماهنگی سـتاد کل نیروهـای مسـلح، یگان های 
حفاظت اراضی کشـاورزی در سـطح کشـور تاسـیس 

شود.
از  پـس  گذشـته  سـال  آذرمـاه  در  وی،  گفتـه  بـه 
هماهنگـی بـا وزارت کشـور و نیروی انتظامی کشـور 
و بـا تاییـد سـتاد کل نیروهـای مسـلح رسـما یـگان 
جهـاد  وزارت  در  کشـاورزی  اراضـی  از  حفاظـت 
کشـاورزی و در سـازمان امور اراضی کشـور تاسـیس 

. شد
اورنگـی بـا اشـاره بـه معرفـی "سـرهنگ امیرعلـی 
رسـتمی" بـه عنـوان فرمانـده یـگان حفاظـت اراضی 
کشـاورزی اسـتان فارس، افزود: امیدواریـم این یگان 
بـا هماهنگی بـا مراجع قضایـی و نیـروی انتظامی در 

اجـرای وظایـف محولـه موفق باشـد.
شـد:  یـادآور  کشـور  اراضـی  امـور  سـازمان  رئیـس 
باغ هـا،  و  زراعـی  اراضـی  حفـظ  قانـون  اجـرای 
جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی، نظارت بـر آنچه به 
عنـوان مجوزهای قانونـی صادر می شـود و همچنین 
برخـورد بـا سـاخت و سـازهای غیرمجـاز کـه بـدون 
اعمـال قانون صـورت می گیـرد از وظایفی اسـت که 
ایـن یـگان بـه عنوان یـک ضابـط اجرایـی و قضایی 
در ایـن موضـوع در سـطح اسـتان انجـام خواهـد داد. 
اورنگـی تصریـح کـرد: آنچـه کـه در دسـتورالعمل به 
نیـروی مسـلح کشـور و فرماندهـی کل قـوا  تاییـد 
رسـیده هـدف از تشـکیل ایـن یـگان اجـرای قانـون 
راسـتای  در  کشـور  باغـی  و  زراعـی  اراضـی  حفـظ 
امنیـت غذایی کشـور، برخـورد با پدیـده زمین خواری 
و تغییـر کاربـری غیرمجـاز در تبدیـل و تغییـر اراضی 

حاصـل خیز کشـور اسـت. 
وی افـزود: همچنیـن نظـارت بـر آنچـه کـه در چهار 
در  مجـاز  مسـتحدثات  عنـوان  بـه  قانـون  چـوب 
بعضـی از حوزه هـا در عرصه هـای کشـاورزی ایجـاد 
می شـود، جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی و اجرای 
بخشـی از قانـون یکپارچـه سـازی اراضـی بـه عهده 

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس معرفی شد
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ایـن یـگان گذاشـته شـده اسـت. ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: یک سـری 
وظایـف دیگـر هـم متناسـب بـا وضعیـت و شـرایطی کـه در اسـتان ها و یـا 
در کشـور وجـود دارد بـه تشـخیص رئیس سـازمان امـور اراضی کشـور قابل 

تفویـض بـه یگان هـای حفاظـت اسـت.
رئیـس سـازمان امـور اراضـی کشـورگفت: وظیفـه همـکاران مـا در یـگان 
حفاظـت اراضـی کشـاورزی ایجـاد ارتبـاط تنگاتنـگ بـا نیـروی انتظامـی، 
مرجـع قضایـی، سـازمان جهـاد کشـاورزی و امـور اراضـی اسـتان در اجرای 

صحیـح ایـن قانـون در سـطح اسـتان و کشـور اسـت.
اورنگی یادآور شـد: در سـطح ملی توسـط رئیس پلیس پیشـگیری در نیروی 
انتظامی کشـور و در سـطح اسـتان از طریق معاونین ذی ربط شـان در نیروی 
انتظامـی، حداقـل بیـن چهـار یـا پنـج یگانـی کـه از نظـر نـوع و موضـوع 
ماموریـت در حـوزه زمیـن همـکاری بایـد داشـته باشـند، هماهنگی هایـی 

صـورت گرفته اسـت.

فرماندهان یگان اراضی 
کشاورزی 7 استان 

معرفی شدند
یـگان  فرمانـده  آئیـن  ایـن  در 
حفاظت اراضی کشـاورزی کشـور 
بـا اشـاره بـه اینکه مراحـل جذب 
انجـام  اسـتان   17 شناسـایی  و 
فـارس  اسـتان  گفـت:  شـده، 
هفتمیـن اسـتانی بود کـه فرمانده 
اراضـی کشـاورزی در آن  یـگان 

معرفـی شـد.
سـرهنگ ابراهیـم حسـن آبـادی ابـراز کرد: از سـال گذشـته "یـگان اراضی 
کشـاورزی" در سـطح کشـور تشـکیل شـد و بـا تعامـل خوبـی کـه بـا ناجـا 
نیـروی  از  کشـور  سراسـر  اسـتان های  فرماندهـان  شـد  مقـرر  داشـتیم، 
انتظامی باشـد کـه تـا دو ماه آینـده فرمانده یـگان اراضی کشـاورزی در همه 

می شـوند. معرفـی  اسـتان ها 
وی بـا بیـان اینکـه هـدف از تشـکیل یـگان اراضـی کشـاورزی، صیانـت و 
حفاظـت از اراضـی کشـاورزی ابتـدا از طریق پیشـگیری اسـت، تصریح کرد: 
در سـطح کان بـه دنبـال اجـرای قانـون حفظ کاربـری در راسـتای حفظ و 

تامیـن امنیـت غذایی هسـتیم.
فرمانـده یـگان حفاظت اراضی کشـاورزی کشـور با اشـاره به روند افزایشـی 
تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی در دهـه گذشـته، یادآورشـد: بـا تشـکیل 
یـگان و هماهنگـی و هم افزایـی که بین دسـتگاه قضایی، نیـروی انتظامی و 
همچنیـن خـود مـا بـه عنـوان مجـری اجـرای قانـون حفـظ کاربـری ایجاد 

شـده، شـاهد رونـد کاهشـی در کاربـری غیرمجاز هسـتیم.
حسـن آبـادی افـزود: خوشـبختانه در مـاده 10 قانـون حفـظ کاربـری، بـر 
جرم انـگاری تاکیـد کـرده کـه در صـورت نیـاز تشـکیل پرونـده قضایـی 
صـورت می گیـرد و یـا تبصـره 2 قلـع و قمع و اعاده به وضع سـابق اسـت با 
حضـور نماینـده دادسـتان و دادسـرا انجام می شـود و در جاهایی که دادسـرا 
نباشـد بـا حضـور نماینـده دادگاه اقدامـات انجـام شـده کـه می توانـد ایـن 

اثربخشـی را فرمانـده یـگان ما داشـته باشـد. 
عنـوان  بـه  موجـود  گشـت های  بـر  عـاوه  انتظامی گفـت:  مقـام  ایـن 
گشـت های دهگردشـی و غیـره، 341 گشـت اقـدام سـریع در سـامانه 131 
فعـال می باشـد کـه بـه گزارش هـای مردمی این سـامانه رسـیدگی و ظرف 

72 سـاعت نتیجـه اعـام می شـود.

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و راه اندازی 
آکواریوم های گیاهی

کارگاه آموزشی طراحی و راه اندازی آکواریوم های گیاهی در فارس برگزار شد.
مدیـر شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اعـام این خبر 
گفـت : بـه منظور آشـنایی هرچه بیشـتر عاقـه مندان بـه نگهداری و پـرورش ماهیان 
زینتـی و گیاهـان آکواریومی یـک دوره کارگاه آموزشـی طراحـی آکواریوم هـای گیاهی 
برگـزار شـد. علـی فاحـی افـزود: در ایـن کارگاه کـه با همـکاری بخـش خصوصی و 
بـا حضـور علـی رضایـی )طـراح آکواریـوم و تنها ایرانـی راه یافتـه به مسـابقات جهانی 
طراحـی آکواریـوم( برگـزار گردیـد، تعـداد 40 نفـر از مدعویـن از سراسـر کشـور که در 
زمینـه گیاهـان آکواریومی فعالیـت دارنـد، شـرکت کردنـد و نحـوه علمـی و کاربـردی 
اسـتفاده از انـواع گیاهـان در تزییـن آکواریوم، توسـط مدرس به صـورت عملی تدریس 

شـد کـه مورد توجه و اسـتقبال شـرکت کننـدگان قـرار گرفت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن کارگاه آموزشـی؛ اسـتفاده صحیـح و 
راه انـدازی تجهیـزات و لـوازم مـورد نیـاز گیـاه، معرفی گیاهـان و انتخاب گیاه مناسـب 
بـا دکـور، هـرس صحیـح گیاه به سـبک های مختلـف، آشـنایی با سـبک های مختلف 

طراحـی و اندازه هـای اسـتاندارد آکواریـوم بـه شـرکت کنندگان آمـوزش داده شـد.

تخصیص تسهیالت ارزان قیمت و کمک های 
بالعوض به سیل زدگان

مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از تخصیـص 
تسـهیات ارزان قیمـت وکمک هـای باعـوض بـه سـیل زدگان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی ایـن مدیریـت، علـی فاحی بـا اعام ایـن خبر گفـت: بر 
اثـر سـیل فروردیـن مـاه 98، تعداد 34 واحـد از مزارع آبـزی پروری در شهرسـتان های 
اقلید، سـپیدان، خرم بید، کازرون و ممسـنی دچار خسـارت شـدند که به منظور حمایت 
و جبـران خسـارت، بافاصلـه پـس از دریافت تقاضا، بازدید میدانی توسـط کارشناسـان 
ایـن مدیریـت انجـام و گـزارش خسـارات وارده جهت پیگیری هـای بعدی بـه مقامات 

ارسـال شد.  ذیصاح 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه افـزود : جهـت حمایـت از آسـیب دیـدگان، کمک هـای 
نقـدی باعـوض و تسـهیات ارزان قیمـت جمعـَاَ بـه مبلـغ 120 هـزار میلیـون ریـال 
تخصیـص یافتـه اسـت کـه پـس از تاییـد نهایـی و بـا نظـارت فرمانـداری شهرسـتان 

مربوطـه قابـل پرداخـت خواهـد بود. 

تولید ماهی قزل آال در آب لب شور در استخرهای 
ذخیره کشاورزی شهرستان خرامه

 مدیرشـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اعـام این خبر 
گفـت : با شـور شـدن منابـع آبی )چاه هـای کشـاورزی(حاصلخیزی وتولیـد محصوالت 
کشـاورزی در سـطح شهرسـتان خرامـه کاهش یافته ولیکـن یکی از کشـاورزان منطقه 
در اسـتخرهای ذخیـره کشـاورزی، موفـق به تولید چهار تن ماهی قزل آال شـده اسـت.

علـی فاحـی در ادامـه افـزود: در ایـن اسـتخر 625 متـر مربعـی بـا عمـق 2 متـر و با 
شـوری آب 3 گـرم در لیتـر ؛ در طـول یـک دوره پـرورش 6 ماهـه بـا دمـای آب 18 
درجـه سـانتی گـراد و بـه کارگیـری 4 دسـتگاه هوادهـی و برجک هـواده تولیـد مذکور 
اسـتحصال شـده اسـت. قابل ذکر اسـت بـا اعمـال مدیریت بهتـر، تراکم ماهـی ریزی 

قابـل افزایـش بـوده و در نتیجـه تولیـد بیشـتری حاصـل خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه وجـود تعـداد فـراوان 
اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی، ترویج طرح پرورش ماهیان سـردابی در اسـتخرهای 
ذخیـره آب کشـاورزی و بـه کارگیری تجهیـزات و ادوات مورد نیاز زمینـه افزایش تولید 

آبزیـان و ایجـاد اشـتغال و افزایـش بهره وری فراهـم گردد.
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برگزاری جلسه شورای هسته گزینش سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

مدیر گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: جلسـه شـورای هسته 
گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با حضور اعضاء تشـکیل شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، فردیـن زمانی افـزود: تعداد کل پرونده های واصله در سـال جـاری از امور 
اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و دسـتگاه های تابعـه 1205 فقره 
بـوده کـه تعـداد 871 پرونـده مربوط به مهندسـین ناظـر جدید االسـتخدام و 334 

پرونـده مربـوط بـه تمدید وضعیـت همـکاران قراردادی می باشـد. 
وی بیـان کـرد: از ابتـدای سـال جـاری لغایـت مـرداد مـاه، نسـبت بـه انجـام 
تحقیقـات 560 فقـره پرونـده ناظریـن جدیـد االسـتخدام اقـدام و بـا تشـکیل 33 
جلسـه تخصصـی شـورای هسـته گزینـش، تعـداد 353 پرونده در شـورای هسـته 

مطـرح و تاکنـون 241 پرونـده صـدور و ابـاغ رای شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: در آخرین جلسـه مـرداد ماه با حضـور اعضاء 
شـورای هسـته گزینـش 22 پرونـده جهـت تبدیل وضعیـت از رسمی آزمایشـی به 
رسـمی قطعی )داراب 9 پرونـده، جهـرم 3 پرونـده، کازرون و زرین دشـت هر کدام 
2 پرونـده و شهرسـتان های اقلیـد، خـرم بیـد، فسـا، خنـج و نیریـز هر کـدام یک 

پرونـده( همچنیـن 1 پرونـده تجدیـد نظر نیز مورد بررسـی قـرار گرفت. 
وی در خاتمـه اظهـار کرد: از ابتدای سـال جـاری تاکنون 70 مـورد مصاحبه اولیه، 

تکمیلی، نیابتی، ارشـادی و ... انجام شـده اسـت.

حضور مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در جلسه هم اندیشی مدیران

هسته گزینش منطقه ۴ کشور

جلسـه هـم اندیشـی مدیـران هسـته گزینـش منطقه 4 کشـور بـه میزبانی هسـته 
گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان چهارمحـال و بختیاری برگزار شـد.

ایـن جلسـه بـا حضـور مدیـر کل دبیرخانـه هئیـت مرکـزی گزینـش وزارت جهاد 
کشـاورزی و مدیـران هسـته های گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان های 
اصفهـان، فارس، بوشـهر، خوزسـتان، مرکزی، لرسـتان و کهکیلویـه و بویراحمد به 
میزبانـی هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان چهارمحـال و بختیاری 

برگـزار گردید.
در ایـن نشسـت حاضریـن بـا هـدف بررسـی ظرفیـت و امـکان سـنجی میزبانـی 
جهـت برگـزاری دوره هـای آموزشـی منطقـه ای )با توجه بـه منطقه محور شـدن 
برنامه هـای آموزشـی( بررسـی و اعـام نظر در خصـوص وظایف و تقسـیم بندی 
جهـت تعییـن سـاختار سـازمانی هسـته ها و موضوعـات مربوطه به بحـث و تبادل 

نظـر پرداختند.

دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناختی
بـه گـزارش روابـط عمومی هسـته گزینـش جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس دوره 
آموزشـی " آشـنایی بـا آزمون هـای روانشـناختی " بـه میزبانـی هسـته گزینـش 
منطقـه 5 در اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان فـارس و بـا حضـور کارشناسـان 

مدیریـت هسـته گزینـش جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد. 

در ایـن دوره یـک روزه حجت االسـام و المسـلمین کرمی از هیـات عالی گزینش 
تاثیـر آن در فرآینـد  از  کشـور ضمـن معرفـی کلیـات آزمون هـای روانشناسـی 
مصاحبـه و نحـوه شـناخت شـخصیت مصاحبه شـونده با شـرکت کنندگان سـخن 

گفـت و بـا حاضـران بحـث و تبادل نظـر انجـام گرفت. 

دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع گزینش
دهم و یازدهم شـهریور ماه 1398 دوره آموزشـی آشـنایی با سـامانه جامع گزینش 

در مرکـز آمـوزش عالی امام خمینی )ره( شهرسـتان البرز  برگزار شـد.
در ایـن دوره آموزشـی جاویـدان از هیئـت مرکـز گزینـش مطالبـی را در خصوص 

سـامانه جامـع گزینش بیـان نمود.
در ایـن دوره رابطیـن آمـار و فـن آوری اطاعـات هسـته های گزینـش جهـاد 
کشـاورزی کل کشـور حضـور داشـتند و بـا سـامانه جدیـد گزینـش که بـه زودی 

جایگزیـن سـامانه هماهنـگ خواهـد شـد آشـنا شـدند. 

تقدیر و تشکر از مدیر هسته سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس توسط هسته مرکزی گزینش وزارت 

جهاد کشاورزی 
هسـته مرکـزی گزینـش وزارت جهـاد کشـاورزی از تاش هـای فردیـن زمانـی 
فـارس در خصـوص  اسـتان  مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی 
برگـزاری جلسـه تخصصـی توسـط مدیـرکل دبیرخانـه هیـات مرکـزی گزینـش 
تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آورد. برنامه ریـزی، اجـراء و مدیریت خاقانـه ازمواردی 

اسـت کـه در ایـن تقدیرنامـه بـه آنها اشـاره شـده اسـت.
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فرهنگـی  امـور  و  عقیدتـی  آمـوزش  اداره  رئیـس 
فـارس گفـت:  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
سـفیران هدایـت، علمـدار حـوزه نمایندگـی ولـی 

فقیـه در حـوزه کاری خـود هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
حجت االسـام والمسـلمین قاسـمی در نشست هم 

اندیشـی سـفیران هدایـت ضمـن بیـان دغدغه هـا 
و  فرهنگـی  حـوزه  جزییـات  و  کلیـات  توضیـح  و 
اقدامـات در دسـت اجرا و آتـی تاکید کرد: سـفیران 
هدایـت در هـر اداره و مدیریـت بـا توجه به داشـتن 
روحیـات فرهنگـی و اهمیـت بـه این مسـائل حکم 
علمـداری حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 

را دارنـد .

فرهنگـی  امـور  و  عقیدتـی  آمـوزش  اداره  رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ادامـه داد: 
در راسـتای افزایـش کیفیت فعالیت هـا ضمن تبلیغ 
و یـادآوری برنامه هـای ایـن اداره در صـورت وجود 
پیشـنهاد و یـا انتقـاد بایـد هرچـه سـریع تـر مـا را 
مطلـع نماینـد تـا نسـبت به انجـام یا بهبـود کیفیت 

هـر برنامه گام برداشـته شـود.

فرزنـدان همکاران سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از حـوزه خدمـات رسـانی والدین خـود بازدید 

کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
فرهنگـی  امـور  و  عقیدتـی  آمـوزش  اداره  رئیـس 

کاس هـای  برگـزاری  از  پـس  گفـت:  سـازمان 
آموزشـی فرهنگی تابسـتانه در نمازخانه ی سـازمان 
جهـت پرکـردن اوقـات فراغـت فرزنـدان کارمندان، 
و حضـور ایـن نونهـاالن در محـل کار والدیـن خود، 
برخـود الزم دیدیـم کـه فرزنـدان را با حـوزه خدمت 
رسـانی والدیـن نیـز آشـنا کنیـم. حجـت االسـام 

قاسـمی افـزود: در همیـن راسـتا اقـدام بـه برگزاری 
اردوی ویـژه فرزنـدان نمودیـم و در اولین اردو بازدید 
از واحـد تکثیـر و پـرورش ماهیـان زینتی در دسـتور 
کار قـرار گرفـت که مورد اسـتقبال و هیجان و شـور 
فرزنـدان گردیـد.  در پایـان ایـن بازدیـد هدایایـی از 
همیـن واحـد تهیـه شـد و به نونهـاالن اهـدا گردید.

برگزاری نشست هم اندیشی سفیران هدایت در جهاد کشاورزی استان فارس

بازدید فرزندان همکاران جهاد کشاورزی استان فارس از حوزه های فعالیت والدین
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مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: هرکـس کـه امـام 
حسـین )ع( چـراغ هدایتـش باشـد بـر کشـتی نجات 

سـوار خواهد شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار »پرتـو امیـد«، حجت االسـام 
و المسـلمین سـید محسـن قائمی در مراسـم عزاداری 
حضـرت ابا عبـداهلل )ع( در سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، افـزود: بـه فرمـوده پیامبـر اکـرم )ص(، امـام 
حسـین )ع( چـراغ هدایـت و کشـتی نجات انسـان ها 

ست. ا

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مضامیـن بلنـد در مورد 
هیـچ کـس گفتـه نشـده، تصریـح کـرد: بـه گواهـی 
تاریـخ بشـریت رمـز ماندگاری قیـام امام حسـین )ع( 
و مصـون مانـدن قضیـه عاشـورا و محـرم به واسـطه 
ِمصبـاُح الُهـدی وَسـفیَنُة الَنّجـاة بـودن فرزند حضرت 

اسـت. زهرا )س( 
حجـت االسـام قائمی با اشـاره به اینکه امام حسـین 
)ع( همـه امـوال، اهـل و عیـال و اهـل بیتـش را در 
صحـرای کربـا در مقابل سـپاه یزید و دشـمنانی که 
اشـقل اشـقیا بودنـد قـرار داد، افـزود: آن دون صفتان 

چندیـن برابـر تعـداد اصحـاب اباعبداهلل بودند و شـاید 
تنهـا قوت قلب یـاران حضرت، "چـراغ هدایت بودن" 

ایشـان بود.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: در تاییـد این جملـه همان 
بـس کـه "حـر بـن یزیـد ریاحـی" اولیـن فـردی که 
در مقابـل امـام حسـین)ع( ایسـتاد، وقتی نـور هدایت 
اباعبـداهلل بـه قلـب او تابید اولین کسـی شـد که کنار 

امـام حسـین و در مقابل دشـمنانش ایسـتاد. 
وی بـا بیـان اینکـه سرنوشـتی زیباتـر از سرنوشـت 
امـام حسـین)ع( و یاران با وفایش نیسـت، یادآورشـد: 
اگـر امـام حسـین و اصحابـش نبودنـد امـروز اثـری 
از اسـام نیـز نبـود و اگـر اربعیـن هر سـال باشـکوه 
تـر از سـال قبـل برگـزار می شـود و همـه بـا ادیـان 
و مذاهـب دیگـر نیـز در ایـن جریـان عظیم حسـینی 
شـرکت می کننـد همـان وجه "مصبـاح الهدایـة" امام 

حسـین )ع( اسـت.
حجـت االسـام قائمی با اشـاره بـه اینکه شـروع ماه 
محـرم تلنگـری بـرای همـه اسـت، گفـت: اگـر همه 
اهـل عالـم بـا هـدف کمرنـگ کـردن مـاه محـرم و 
اربعیـن امام حسـین)ع( تـاش کنند، موفـق نخواهند 

بـود چـرا که امـام حسـین در قلوب ماسـت. 
مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه فرمـوده امـام 
صـادق )ع( شـاید کمتـر ثوابـی بـه پـای ثـواب اقامه 

مراسـم عـزاداری اباعبـداهلل الحسـین)ع( برسـد. 
کارکنـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
همکاری هیئت شـهدای سـنگر سـازان بی سنگر، در 
سـازمان همانند سـنوات گذشـته از ابتـدای ماه محرم 
در ماتـم حضـرت ابا عبداله الحسـین)ع( بـه اقامه عزا 

می پردازند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس: 

رهپویان حسین )ع( نجات یافتگان هستند
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کمال مهرآور

شهرستان ارسنجان 

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
اولین جشنواره سنتی انگور شمال فارس برگزار شد

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دولـت اولیـن جشـنواره سـنتی انگـور شـمال 
فـارس در شـهر بهمـن از توابـع شهرسـتان آبـاده برگـزار شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مدیر 
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان در مراسـم مذکور گفت: بیش از 600 هکتار از 
زمین هـای شـهر بهمـن بـه باغ های انگـور اختصـاص دارد که ارقام عسـگری، 
ریـش بابـا، مهـره، سـیاه پیـازی، قرمـز شـاهانی، قرمـز  یاقوتی )پیـش رس( و 
دانـه دار از مهم تریـن ارقـام انگور کشـت شـده در این منطقه به شـمار می رود. 
در ایـن جشـنواره کـه بـا حضـور بیـژن کاووسـی پژوهشـگر انگـور کشـور، 
مجیـد یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده و دیگر مسـئولین این 
شهرسـتان برگـزار شـد از باغ ها، نمایشـگاه محصـوالت  و فرآورده هـای انگور، 
غرفه هـای معرفـی محصوالت مختلف، صنایع دسـتی و آش محلی، نمایشـگاه 
عکس، غرفه نمایش مراحل اسـتحصال شـیره و شـهد انگور و کارگاه  آموزشـی 

مخصـوص کشـاورزان و باغـداران ایـن منطقه بازدید شـد.

پایان عملیات برداشت خوشه های طالیی 
گندم دیم آباده

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی خسـرو شـیرین شهرسـتان آباده گفت: سـطح 
زیر کشـت گنــدم دیــم در این دهسـتان بیش از ده هزار هکتــار بوده و ارقام 

کشـت شـده شـامل ارقام کل حیدری، آذر 2 و سـرداری اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مهدی 
یعــقوبی افـزود: تاکنـون عملیات برداشـت از مزارع روسـتاهای خسروشـیرین، 
محمدآبـاد و فتـح آبـاد بـه اتمـام رسـیده و حـدود 50 هکتـار دیگـر در حـال 

است. برداشـت 
بـه گفتـه وی 24 دسـتگاه کمبایـن مهاجـر بـه صـورت شـبانه روزی برداشـت 

گنــدم کشـاورزان را انجـام دادند.
یعقوبـی ابـراز کـرد: خریـد گنـدم کشـاورزان توسـط دو مرکـز خریـد آسـیاب 
وحـدت آبـاده و شـرکت تعاونـی روسـتایی خسروشـیرین انجـام شـد و عـاوه 
بـر آن مقـداری از محصـول تولیـدی بـه عنـوان گنـدم بذر مـورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد.
یعقوبـی در خاتمـه اظهـار کـرد: پیـش بینـی می شـود در سـال زراعـی جدیـد 
حـدود 11 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزان بـه ایـن کشـت اختصـاص یابد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
آغاز بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی 

در شهرستان آباده 
بـه مناسـبت هفتـه دولـت بهره بـرداری از کانـال آبرسـانی خواجـه مهـدی بـه 
طـول 270 متـر واقـع در دهسـتان خسـرو شـیرین از توابـع شهرسـتان آبـاده 

شـد. آغاز 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده در مراسـم 
گشـایش ایـن کانـال مجید یعقوبی مدیر جهاد کشـاوزری این شهرسـتان گفت: 
ایـن کانـال بـا اعتبـاری بالـغ بـر 1400 میلیـون ریـال بازسـازی و احیاء شـده 

است.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت بازسـازی و زهکشـی کانال هـای آبرسـانی مـزارع، 

تصریـح کـرد: الزم اسـت مسـیری را کـه آب طـی می کنـد تـا بـه زمین های 
کشـاورزی برسـد بـا سـازه های قابـل اطمینـان بـرای جلوگیـری از هـدر رفت 

کنیم.  ترمیـم  آب 
در ادامـه ایـن مراسـم معـاون فرماندار شهرسـتان آباده با اشـاره بـه اینکه هیچ 
نعمتـی باالتـر از خدمـت بـه همنوعـان نیسـت گفـت: همـه مـا متولیـان امـر 
خدمتگـزاری وظیفـه داریم از امکانـات و فرصت های موجـود نهایت بهره وری 

را در راسـتای تحقـق خدمـت خود بـه کار گیریم.
حجـت علـی سـلیمی با اشـاره بـه اینکـه کشـاورزی اسـاس معیشـت مـردم 
منطقـه اسـت، افـزود: جایـگاه بخـش کشـاورزی در جامعه بـه عنوان بـرآورده 
کـردن مایحتـاج ضـروری مـردم و اشـتغال زایی بسـیار مهم اسـت کـه باید با 

اسـتفاده از روش هـای نویـن ایـن جایـگاه را تثبیـت بخشـیم.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور حجـت علـی سـلیمی معاون فرمانـدار، مجیـد 
یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده و دیگـر مسـئولین نهادهـا و 
ارگان هـای دولتـی این شهرسـتان برگزار شـد بهره بـرداری از شـبکه آبیاری و 

زهکشـی کانـال خواجـه مهـدی دهسـتان خسروشـیرین آغـاز گردید. 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح طرح های آب و خاک در ارسنجان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از افتتـاح دو طـرح کانـال بتنـی 
آّبرسـانی باغ هـا و سیسـتم آبیـاری تحت فشـار در دومین روز از هفتـه دولت با 

حضـور محمـد باقـر کاظمی فرمانـدار این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
علـی عسـکر امیـدی گفـت: طرح کانـال بتنـی آبرسـانی باغ های ارسـنجان به 
طـول 600 متـر و هزینـه 1600میلیـون ریـال از محل اعتبارات اسـتانی اسـت.

 بـه گفتـه وی طـرح مذکـور 65 هکتـار از باغ هـا را تحت پوشـش قـرار داده و 
120 خانـوار از ایـن طـرح بهره منـد می شـوند.

مدیـر جهـاد کشـاورزی ارسـنجان همچنیـن از گشـایش طـرح آّبیـاری تحـت 
فشـار )سیسـتم نـواری( در رو سـتای اسـام آّبـاد از توابـع این شهرسـتان خبر 
داد و افـزود: سیسـتم آبیـاری مذکـور در سـطح 32/2 هکتـار و بـا هزینـه ای 
5107 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات راه انـدازی شـد کـه 25 خانـوار از این 

طـرح بهره منـد می شـوند.
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احسان توسلی

شهرستان استهبان 

در ایـن مراسـم افتتاحیـه اعضای شـورای اداری، دهیاران و جمعی از مسـئولین 
این شهرسـتان حضور داشـتند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
کلنگ نخستین روستای گلخانه ای در ارسنجان 

به زمین خورد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: در پنجمیـن روز از هفتـه 
دولـت بـا حضـور یدالـه رحمانی معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری 
فـارس کلنگ نخسـتین روسـتای گلخانـه و یک گلخانـه پنج هـزار متر مربعی 

در ایـن شهرسـتان به زمیـن خورد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، علی 
عسـکر امیـدی گفـت: این روسـتا گلخانه ای در سـطح 24 هکتار با مشـارکت 

33 بهـره بـردار و بـا سـرمایه 75 میلیارد تومـان راه اندازی خواهد شـد.
تـن  هـزار  سـالیانه هشـت  مذکـور  ای  گلخانـه  روسـتای  در  گفتـه وی  بـه 
محصـوالت گلخانـه ای تولیـد خواهـد کـرد و اشـتغال زایـی دائـم 75 نفری و 

موقـت 120 نفـری را بـه دنبـال خواهـد داشـت. 
در ایـن مراسـم معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس گفـت: 
دولـت سـعی کـرده با همـه محدودیت هـا روش های نویـن را بـه کار گیرد در 

همیـن راسـتا نهضـت گلخانـه ای در اسـتان فـارس راه اندازی شـد.
رحمانـی بـا اشـاره بـه اینکه در سـال 94 تنهـا 130 هکتـار کشـت گلخانه ای 
در اسـتان فارس داشـتیم، افـزود: در حاضر مسـاحت گلخانه ها بـه 450 هکتار 

رسـیده است.
وی تصریـح کرد: سـهم اسـتان فارس در احـداث گلخانه تا پایان سـال 1400، 
7 هـزار هکتـار اسـت کـه بایسـتی مدیـران و مردم نقش پـر رنگـی در این امر 
داشـته باشـند. در ادامـه مراسـم کلنـگ احـداث گلخانه پنـج هزار متـر مربعی 

اسـفندیار زریـن مـو در روسـتای علی آبـاد ملک به زمیـن خورد.
 ایـن گلخانـه بـا سـرمایه ای معـادل 16 میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات بند 
الـف تبصـره 18و آورده متقاضـی راه انـدازی خواهـد شـد و با بـه بهره برداری 
رسـیدن ایـن طـرح هفـت نفـر بـه صـورت دائـم و موقت به اشـتغال مشـغول 

شـد. خواهند 
در ایـن مراسـم پژمـان معاون بهبود تولیـدات گیاهی و مجیدرضـا پاکاری مدیر 
باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمد باقـر کاظمی فرماندار، 
احمـد زارع معـاون فرمانـدار شهرسـتان ارسـنجان، علـی عسـکر امیـدی مدیر 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان و جمعی از مسـئولین شهرستانی حضور 

داشتند.

اولین نشست تعالی سازمانی در ارسنجان
برگزار شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از برگـزاری اولیـن نشسـت بـا 
موضـوع "تعالـی سـازمانی" و بـا تسـهیل گـری عبدالرحیـم پیشـکار در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، علی 
عسـکر امیـدی گفـت: مدل تعالی سـازمان بـه عنـوان چارچوبی بـرای مدیریت 

سـازمان ها در راسـتای پیشـبرد اهداف وزارتخانه، سـازمان و ذی نفعان اسـت.
وی افزود: مجموعه جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان در جهت پیاده سازی 

هرچـه مطلـوب تر این مدل آمادگـی کامل دارد.
در نشسـت تعالی سـازمانی در جهاد کشـاورزی ارسـنجان، مدیر حوزه ریاست با 
اشـاره به پیاده سـازی تعالی در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، افزود: 

این سـازمان در پیاده سـازی این مدل پیشـرو اسـت.
پیشـکار تصریـح کـرد: به منظور دسـتیابی به اهداف سـازمان همه پرسـنل باید 

با "مدل تعالی سـازمانی" آشـنایی داشـته باشند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نتایـج فراگیـری "تعالـی سـازمانی" منحصر بـه اهداف 
سـازمانی نیسـت، بیـان کـرد: تاثیـر این مـدل به خانـواده افـراد خواهد رسـید.

پیشـکار تاکیـد کـرد: هـدف اصلی نـگاه برنامه محـور، علمی و سیسـتماتیک بر 
است. امور سـازمان 

80 درصد محصول تاکستان های شهرستان استهبان 
به شیره انگور تبدیل می شود

مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: هـم زمـان بـا 
برداشـت انگـور کارگاه هـای شـیره پـزی ایـن شهرسـتان بـه راه افتادنـد.

بـه گـزارش روابط عمومی شهرسـتان اسـتهبان، علـی اکبر حیدریـان افزود: 80 
درصـد محصـول باغ هـای انگور اسـتهبان بـه صورت شـیره فرآوری می شـود 
کـه از مرغوبیـت باالیـی برخـوردار اسـت و یکـی از مهـم تریـن فرآورده هـای 

انگـور در این شهرسـتان شـناخته می شـود.
علـی اکبـر حیدریـان تصریـح کـرد: تولیـد شـیره انگـور بـرای باغـداران صرفه 
اقتصـادی بیشـتری دارد و هـم مانـدگاری باالیی دارد و با اسـتقبال بیشـتری از 
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سـوی مشـتریان روبرو می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه سـطح زیـر کشـت انگورسـتان های دیـم اسـتهبان 2 هزار 
و 200 هکتـار اسـت اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود در سـال جـاری بیش از 
یـک هـزار و 200 تـن انگـور دیـم برداشـت شـود، 15 درصد ایـن محصول به 
صـورت غـوره اسـتفاده می شـود و کمتـر از 10 درصـد هم به صورت کشـمش 

و مویـز فرآوری می شـود.

کارشناسان با دیدار چهره به چهره به ترویج
کشت کلزا می پردازند

رئیـس منطقـه خیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: اهمیت کشـت 
کلزا در چند سـال گذشـته مورد توجه بسـیاری قـرار گرفته و کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی در منطقـه خیـر این شهرسـتان بـا دیدار چهـره به چهره کشـاورزان 

را از مزایـای کشـت کلـزا آگاه می کنند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، مسـلم پور 
رضایـی افـزود: بـرای تولیـد پایـدار گنـدم، کشـت دانـه روغنـی کلـزا ضروری 
اسـت زیـرا ایـن دانـه روغنـی در تنـاوب کشـت بـا گندم سـبب تقویـت خاک، 
کاهـش آفـات و بیماری هـا، اسـتفاده بهینـه از آب و در نهایـت افزایـش تولیـد 

گنـدم می شـود.
وی تصریـح کـرد: در کشـت سـال جـاری از رقـم بذر نپتـون بهره گرفته شـده 
و بـا توجـه بـه عملکـرد بـاال و همچنیـن هم زمانـی گل دهـی بـرای برداشـت 

محصـول مشـکاتی را ایجـاد نمی کنـد.

عقد تفاهم نامه بین مدیریت جهاد کشاورزی
و مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان استهبان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: بـا مرکـز آمـوزش فنـی 
حرفـه ای این شهرسـتان جهـت همکاری با کشـاورزان در زمینه هـای مختلف 
و انتقـال آخریـن یافته هـای کشـاورزی نویـن به آنـان تفاهم نامه همـکاری با 

آن مرکـز منقعـد گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، مهـدی 

اعیان منـش افـزود: مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای دارای مفیـد تریـن و کار 
آمـد ترین دوره های آموزشـی می باشـند و با بـه کارگیری از امکانـات و دانش 
روز آموزش هـای مهارتـی می تـوان اشـتغال زایـی ایـن شهرسـتان را افزایش 

داد و خانواده هـا را از نظـر اقتصـادی توانمنـد سـاخت.
وی از مزایـای همـکاری بیشـتر بـا مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای تصریـح 
کـرد: هـر فـرد جویـای کار بـا حضور جـدی در ایـن مراکـز و با بهـره گیری از 
دوره هـای آموزشـی آن می توانـد مهارت هـای الزم را بـرای ایجـاد اشـتغال و 

تامیـن آینـده مالـی خود بـه دسـت آورند.
اعیـان منـش گفـت: در ایـن تفاهـم نامـه برگـزاری آموزش هـای مختلـف 
در زمینه هـای کشـت گیاهـان دارویـی، تولیـد اسـانس و عرقیـات گیاهـی، 
کشـت های گلخانـه ای، صنایـع غذایـی بـا اسـتفاده از مشـارکت و توانمنـدی 
دسـتگاه های مذکـور در تامیـن مربـی، تجهیـزات و فضـای آموزشـی، جهـت 

آموزش هـا در نقـاط مختلـف ایـن شهرسـتان لحـاظ شـده اسـت.

آغاز کاشت زعفران در شهرستان استهبان
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: پیـش بینـی 
می شـود در سـال جـاری بیـش از 30 هکتار زعفران در این شهرسـتان کشـت 

. د شو
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، علـی اکبر 
کشـور  در  باالیـی  مرغوبیـت  از  شهرسـتان  ایـن  زعفـران  افـزود:  حیدریـان 
برخـوردار اسـت و در پـی حل مشـکل زعفـران کاران هسـتیم تا در سـال های 

آینـده افزایش سـطح کشـت بیشـتری داشـته باشـیم.
وی اظهـار کـرد: زمانـی کـه زعفـران کشـت می شـود تـا هفـت سـال نیـاز 
بـه کشـت نـدارد و همـان پیـازی کـه در زمیـن کشـت شـده هـر سـاله تکثیر 

می شـود و افزایـش برداشـت بیشـتری هـم خواهـد داشـت.

حیدریـان تصریـح کـرد: از آنجایـی کـه مراحـل کاشـت تـا برداشـت زعفـران 
بـه صـورت دسـتی انجـام می شـود، در حـال تعامـل بـا شـرکت های تولیـد 
ماشـین آالت کشـاورزی هسـتیم تـا ماشـین های منطبـق و قابـل اسـتفاده در 
ایـن زمینـه را بـه مـا معرفی کنند، ماشـین آالتـی در زمینـه جدا سـازی کاله 
زعفـران در مشـهد سـاخته شـده کـه بـه دنبـال سـرمایه گـذار در ایـن زمینـه 

هسـتیم تـا قسـمتی از عملیـات برداشـت زعفـران را مکانیـزه کنیـم.
ایـن مقام مسـئول بـه زعفـران کاران گفت: مراقـب پیاز های زعفـران آلوده به 
بیمـاری باکتریایی که از خراسـان رضوی وارد می شـود باشـند، از ورود بیماری 

بـه این شهرسـتان جلوگیری بـه عمل آید.
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح طرح ابیاری تحت فشار در سده

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از افتتـاح طـرح آبیـاری تحت فشـار 
داد. خبر 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی گفـت: همزمـان بـا هفتـه دولـت طـرح آبیـاری تحـت 
معـاون  رضایـی  بـا حضـور  محمـدی  الـه  رحمـت  مزرعـه  بـه  فشـارمربوط 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس، نماینـده مـردم اقلیـد در مجلس 
شـورای اسـامی، فرمانـدار شهرسـتان، صبـوری معـاون برنامـه ریـزی و امور 
اقتصـادی سـازمان، مدیر جهاد کشـاورزی و جمعـی از مسـئولین ادارات افتتاح 
شـد. وی افـزود: ایـن طـرح از نـوع کاسـیک ثابـت، بـا اعتبـار 160 میلیـون 
تومـان سـهم مشـارکت دولـت بـه صـورت یارانـه و 40 میلیـون تومـان آورده 

می باشـد. متقاضـی 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در بخش مرکزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از افتتـاح طـرح آبیـاری تحت فشـار 
خبـر داد. بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی اقلید، سـیدعلی 
آقـا میرطلبـی گفـت: ایـن طـرح به مناسـبت هفتـه دولت و بـا حضـور نماینده 
مـردم اقلیـد در مجلس شـورای اسـامی، فرماندار، بخشـدار بخـش مرکزی و 

جمعـی از مسـئولین شهرسـتان اقلید افتتاح شـد.
وی افـزود: ایـن طـرح در مزرعه پیرمرادی در روسـتای حیاتـی بخش مرکزی و 

بـا اعتبـاری بالغ بـر 262 میلیون تومـان به بهره برداری رسـید.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح کانال شبکه آبیاری و زهکشی حومه

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفت: کانال شـبکه آبیاری و زهکشـی 
حومـه اقلیـد به مناسـبت هفتـه دولت افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 
اقـا میرطالبـی افـزود: شـبکه فرعـی آبیـاری و زهکشـی باغـات و مـزارع حومه 
اقلیـد بـه طـول 1860 متر و بـا اعتبـاری بالغ بـر 670 میلیون ریال افتتاح شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح کانال شبکه آبیاری و زهکشی منطقه سرحد

مدیـر جهـاد کشـاورزی اقلیـد گفـت: کانـال شـبکه آبیـاری و زهکشـی منطقه 
سـرحد اقلیـد بـه مناسـبت هفتـه دولـت افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 
آقـا میرطالبـی افزود: شـبکه فرعـی آبیاری و زهکشـی منطقه سـرحد اقلید واقع 
در امامـزاده سـید محمـد روسـتای کافتر بـا اعتباری بالـغ بر 760 میلیـون ریال 

افتتاح شـد.

آغاز کشت کلزا در استان فارس از شهرستان اقلید 
مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس شهرسـتان اقلیـد را به 
دلیـل شـرایط آب و هوایـی به عنـوان اولین نقطه کاشـت کلزا در اسـتان فارس 

دانست.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، احمـد دهقان 
ضمـن حضـور در این شهرسـتان گفت: بخش سـده نیـز در شهرسـتان اقلید به 
عنـوان نقطـه شـروع کاشـت این محصـول بـا توجه بـه اقلیم و وضعیـت آب و 
هـوا و همچنیـن مناسـب بـودن اراضـی ایـن بخـش برای کشـت کلـزا در نظر 

گرفته شـده اسـت.
سـید علـی آقـا میرطالبی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفـت: با توجه 
بـه اینکـه سـاالنه حـدود 20 هـزار هکتـار از مـزارع این شهرسـتان به کاشـت 
گنـدم اختصـاص می یابد تاش می شـود کاشـت کلـزا را جایگزیـن گیاهان پر 
آب بـر کنیـم و در ایـن راسـتا بـرای سـال زراعـی 99-98 میـزان 3950 هکتار 
کشـت کلزا برای شهرسـتان اقلید در الگوی کشـت پیش بینی شـده اسـت که 
در صـورت رعایـت کلیـه مسـائل فنی پیـش بینی می شـود ازهر هکتـار به طور 

متوسـط 3 تـن محصول کلزا برداشـت شـود. 
وی افـزود: سـازگاری ایـن محصـول با شـرایط مختلف آب و هوایـی، باال بودن 
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 معمـوال میـوه را در آبـان و آذر مـاه برداشـت می کنند. وقتی کـه گل های این 
گیـاه پـس از 50 تا 60  روز می افتد، کاسـبرگ گیاه خشـک شـده و از آن چای 
تـرش برداشـت می شـود. کشـت این گیـاه بهـاره و پائیزه اسـت و پیـش بینی 

می شـود از هـر هکتـار 250 کیلوگرم چای ترش خشـک تولید شـود.

پس از کاشت نهال پالونیا در بهار
وضعیت قابل قبول کشت نهال های پالونیا 

در اقلید تاکنون
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی 
شـهرمیان از وضعیـت قابل قبول 
کشـت 1600 اصلـه نهـال پالونیا 
در شهرسـتان اقلید تـا کنون خبر 

داد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
حسـین  سـید  اقلیـد،  شهرسـتان 
میرسـلیمانی گفـت: در طرحی به 
منظور بررسـی سـازگاری درخت 
 )Paulownia( پالونیـا  رشـد  پـر 
بـا آب و هـوای شهرسـتان اقلیـد 
دشـت  در  ولیجانـی  مزرعـه  در 
نمـدان اقلیـد تعـداد 1600 اصلـه 
پالونیـا  درخـت  گلدانـی  نهـال 
در   4*4 فاصلـه  بـا  )هیبریـدی( 

اردیبشـهت مـاه سـال جـاری کاشـته شـد، در ایـن سیسـتم کاشـت سیسـتم 
آبیـاری بـه صـورت قطـره ای اسـت و نحـوه کـود دهـی بـه صـورت چالکـود 
می باشـد و بـا بررسـی های بـه عمـل آمـده تـا کنـون وضعیـت قابـل قبولـی 

می شـود.  مشـاهده 
 وی افـزود: هـدف از کاشـت ایـن درخـت بررسـی سـازگاری این گونـه مهاجر 
درخـت در منطقـه بـا توجـه بـه سردسـیر بـودن منطقـه و کاهـش شـدید دمـا 
می باشـد و در صـورت سـازگاری بـا منطقه و با توجـه بـه ارزش اقتصادی زود 
بـازده چـوب ایـن درخـت افزایش سـطح کاشـت در دسـتور کار قـرار می گیرد.

آن  ارزش  بـا  چـوب  بـر  عـاوه  همچنیـن  گفـت:  خاتمـه  در  میرسـلیمانی 
بـرای  از گل هـا و شـکوفه های آن  از برگ هـای آن جهـت خـوراک دام و 

کـرد. اسـتفاده  می تـوان  عسـل  زنبـور  بهره بـرداری 

اجرای طرح پالک کوبی دام های سبک و سنگین
رئیـس اداره تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: تـا پایان 
سـال جـاری کلیه دام های این شهرسـتان پـاک کوبی وهویت دار می شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، اصغـر مایی 
گفـت: در ارتبـاط با اجـرای این طرح، شهرسـتان اقلید یکی از شهرسـتان های 
پیشـرو در اسـتان بـوده و از ابتـدای اجـرای طـرح )اول مردادمـاه سـال جاری( 
تاکنـون بیـش از 7250 راس دام سـبک و بالـغ بـر 2050 راس دام سـنگین در 

راسـتای هویـت دار کـردن دام هـای شهرسـتان، پاک کوبی شـده اسـت. 
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت طـرح و کوتـاه بـودن مـدت اجـرای آن 
)حداکثـر تـا پایان سـال جـاری( از کلیه دامـداران )بومی و عشـایر( درخواسـت 
می شـود هـر چـه سـریع تر بـرای پـاک کوبـی و هویـت دار کـردن دام های 
خـود بـه اداره دامپزشـکی یـا اداره امـور دام مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 

شهرسـتان و یـا بـه مراکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی مراجعـه نمایند.

درصـد روغـن دانـه ایـن گیـاه، نقـش بسـیار آن در توسـعه صنعت زنبـورداری، 
داشـتن ریشـه عمیـق، کاهش علف هـای هرز مزرعـه و آفات و امکان کاشـت، 
از جملـه  امکانـات موجـود  بـا  و  برداشـت آن در شـرایط مختلـف  داشـت و 

خصوصیـات کشـت کلـزا در ایـن منطقه به شـمار مـی رود.

کاشت چای ترش برای اولین بار در اقلید
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی شـهرمیان از کاشـت چـای ترش بـرای اولین 

بـار در شهرسـتان اقلیـد خبر داد.
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سیدحسـین میرسـلیمانی گفـت: بـرای اولین بار چـای ترش در سـطحی معادل 
5 هـزار متـر مربـع در منطقـه سـیف آبـاد شـهرمیان شهرسـتان اقلید بـا هدف 
بررسـی سـازگاری این محصول با آب و هوای منطقه اقلید کشـت شـده اسـت.

 Hibiscus sabdarifa و نـام علمـی Roselle چـای تـرش بـا نـام انگلیسـی
از خانـواده Malvaceae، گیاهـی علفـی یکسـاله یـا چندسـاله درختچـه ای و 

بومی آفریقاسـت.
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هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح دو طرح آب و خاک در شهرستان بوانات

رئیـس اداره آب و خـاک مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت: دو 
طـرح آب و خـاک در روسـتا های جعفرآباد سـلفی و روسـتای اکبـری در هفته 

افتتـاح گردید. دولت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، 
علـی جعفـری بـه مناسـت هفتـه دولـت افـزود: طـرح کانـال آبرسـانی باغات 
در روسـتای جعفرآبـاد سـفلی بـا اعتبـار بالـغ بـر 1200 میلیـون ریـال و جهت 

اسـتفاده 90 بهـره بـردار بـه باغـداران ایـن منطقـه تحویـل داده شـد.
وی بیـان داشـت: کانال روسـتای اکبرآباد بـا اعتبار بالغ بـر 1800 میلیون ریال 
بـه طـول 330 متـر که تعـداد 120 بهره بـردار از این کانال اسـتفاده می نمایند 

نیـز در ایـن منطقه به بهره برداری رسـید.

شـایان ذکـر اسـت که این مراسـم بـا حضـور فرماندار شهرسـتان، امـام جمعه 
مسـئولین  از  جمعـی  و  شهرسـتان  ایـن  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  مزایجـان، 

شهرسـتانی انجـام شـد. 

 به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح فاز اول گلخانه 5 هکتاری سبزی و صیفی 

در شهرستان پاسارگاد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد از فـاز اول احداث گلخانه سـبزی و 
صیفـی 5 هکتـاری را در ششـمین روز از هفتـه دولـت، در ایـن شهرسـتان خبر 

داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد در مراسـم 
گشـایش ایـن طرح گفـت: گلخانه مذکـور در فاز اول در سـطح 5000 متر مربع 
سـطح زیـر کشـت گوجـه فرنگی چـری توسـط حسـن زاده در بخـش مرکزی 
این شهرسـتان اجرا شـده اسـت. هوشـیار تصریح کـرد: طرح از نیمـه بهمن ماه 
سـال 97 آغـاز و در اول مـرداد ماه سـال جـاری به بهره برداری رسـیده اسـت.

در مراسـم افتتاحیـه افشـون معاون هاهنگی و مدیریـت امور زائرین اسـتانداری 
فـارس، فاحـی فرمانـدار شهرسـتان پاسـارگاد، و جمعی از مسـئولین اسـتانی و 

شهرسـتانی حضور داشـتند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
گاوداری 80 راسی در پاسارگاد گشایش یافت

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد از افتتاح گاوداری80 راسـی همزمان 
بـا ششـمین روز هفتـه دولـت و بـا حضـور ظفـر افشـون معـاون هماهنگـی و 

مدیریـت امـور زائرین اسـتانداری فـارس خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
بهـزاد هوشـیار بـا اشـاره بـه اینکـه واحـد گاوداری شـیری مذکـور بـا ظرفیـت 
کامـل تولیـد 2500 کیلوگـرم شـیر در روز فعالیـت می کنـد، افـزود: بـه منظـور 
راه انـدازی ایـن طـرح 20 هـزار میلیـون ریـال اعتبـار هزینـه شـده و 6 نفـر 

اشـتغال زایی مسـتقیم بـه دنبـال داشـته اسـت.
در مراسـم افتتاحیـه ایـن طـرح، جزایری معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، فاحـی فرماندار شهرسـتان پاسـارگاد، هوشـیار مدیر 
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و جمعی از مسـئولین اسـتانی، شهرسـتانی نیز 

حضور داشـتند.

کنترل بیولوژیکی آفات گلخانه ها 
در شهرستان پاسارگاد

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از طـرح مبـارزه 
بیولوژیـک در محصـوالت گلخانـه ای بازدیـد کـرد و گفـت: مبـارزه بیولوژیک 
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بـا اسـتفاده از کنه هـای شـکارگر کـه به صـورت پایلوت در سـطح 5 هـزار متر 
مربـع گلخانه ی فلفل دلمه ای رنگی در حسـین آباد پاکوه شهرسـتان پاسـارگاد 
در حـال اجـرا اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان پاسـارگاد، حمیـد دبیـری افـزود: اسـتفاده از عوامـل بیولوژیک یکی 
از روش هـای موثـر در تولیـد محصـوالت سـالم و کنتـرل آفـات گلخانـه ای و 

کاهـش هزینه هـای داشـت محسـوب می شـود.
وی همچنیـن عـدم بـه کارگیری سـموم شـیمیایی، حفـظ تنوع زیسـتی و وارد 
کـردن یـک گونـه بیولوژیـک بـه اکوسیسـتم را از جملـه مزایـای ایـن روش 
دانسـت و اظهـار کـرد: ترویـج و اشـاعه ی آن بیـن گلخانـه داران و کشـاورزان 

منطقـه از مهـم تریـن رسـالت های کارشناسـان ایـن طـرح اسـت.
در ایـن بازدیدکه کارشـناس مبـارزه بیولوژیک و محصول گواهی شـده مدیریت 
حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معـاون فنـی جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کارشناسـان حفـظ نباتـات و کلینیـک گیاهپزشـکی 
شهرسـتان نیـز حضـور داشـتند، روند اجرای طرح سـالم سـازی محصـوالت با 

اسـتفاده از کنه های شـکارگر بررسـی شـد.

برگزاری کارگاه آموزشي گلخانه ویژه کارشناسان و 
مدیران پهنه در پاسارگاد

اولیـن کارگاه آموزشـی نهضـت سـاماندهی و توسـعه گلخانـه با هـدف افزایش 
راندمـان تولیـد در بخـش کشـاورزی در مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

پاسـارگاد برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
بهـزاد هوشـیار در ایـن کارگاه آموزشـی بـه بیـان ماهیـت، رسـالت و جایـگاه 

ایـن نهضـت پرداخـت و گفت: هـدف از تشـکیل نهضت سـاماندهی و توسـعه 
گلخانه هـا، ارتقـاء معیشـت بهره بـرداران و افزایـش راندمان تولیـد محصوالت 
کشـاورزی اسـت. وی در ادامـه ضمن بیـان توضیحاتی بیشـتر از جزئیات طرح 
نهضـت سـاماندهی و توسـعه گلخانه هـا، پیرامـون وضعیـت احـداث گلخانـه، 

نحـوه اجـرا و هزینه هـای مربوطـه مطالبـی را عنـوان کرد.

برای اولین باردرشهرستان پاسارگاد
کاشت گیاه دارویی فیسالیس در فضای گلخانه 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد از کشـت گیـاه دارویی فیسـالیس 
بـرای اولیـن بـار در فضای گلخانـه، در ایـن شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
بهـزاد هوشـیار بـا اشـاره بـه اهمیت کشـت گیاهـان دارویـی در مصـرف بهینه 
آب گفـت: بـا توجه بـه محدودیت منابع آبی و سیاسـت توسـعه کشـت گیاهان 
دارویـی، میـزان 3 هـزار متـر مربـع گلخانـه واقع در علـی آباد کمیـن از بخش 

مرکـزی ایـن شهرسـتان بـه زیر کشـت فیسـالیس رفت.
وی تصریـح کـرد: در سـال گذشـته میزان یک هکتـار از اراضـی مرکز آموزش 
علی آبـاد کمین شهرسـتان پاسـارگاد تحت کشـت گیاه فیسـالیس قـرار گرفته 
کـه بـا توجـه به برگـزاری کاس هـای آموزشـی ترویجی توسـط کارشناسـان 
مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و در سـال جاری به منظور بهره وری 

مطلوب تـر، ایـن کشـت در فضـای گلخانه ای انجام شـد.
ایـن مقام مسـئول بیـان کرد: میوه فیسـالیس ماننـد پرتقال، رنـگ زرد متمایل 
بـه نارنجـی و طعمی ترکیبـی از میوه هـای تـوت فرنگـی، گیـاس، کیـوی و 
آنانـاس دارد، منبـع غنـی و طبیعـی از آنتـی اکسـیدان ها بـوده و ویتامین های 
A، E و C را در خـود دارد کـه عـاوه بـر خـواص دارویـی فراوان ایـن میوه، از 

بـرگ و سـاقه های آن نیـز بـه صـورت دم نـوش اسـتفاده می کنند.
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

برداشت انجیر از باغات شهرستان جهرم
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفت: برداشـت انجیر آبـی از بیش از 
200 هکتـار از باغ هـای انجیـر ایـن شهرسـتان از اوایـل مـرداد ماه آغاز شـده 

است. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم، محمد 
رضـا شـهابی افـزود: پیش بینی می شـود از باغ هـای انجیر بیـش از 1600 تن 

محصول برداشـت شود. 
محمدرضاشـهابی گفـت: شهرسـتان جهـرم 5 هزار هکتـار انجیر دیـم نیز دارد 
کـه زمـان برداشـت آن از اوایـل شـهریور مـاه شـروع و پیش بینی می شـود 5 
هـزار تـن انجیـر دیم برداشـت شـود. وی، نبـود صنایع فـرآوری و بسـته بندی 

ایـن محصـول در شهرسـتان جهـرم را یکی از مشـکات مهم دانسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم با اشـاره به اینکه سـطح وسـیعی از 
باغ هـای انجیـر دیـم ایـن شهرسـتان درارتفاعات بخـش خفر و سـیمکان قرار 
دارد، افـزود: احـداث جـاده بیـن باغ ها در این مناطـق از اقدامـات این مدیریت 

بـه منظـور توسـعه باغ هـا و حمایـت از تولید کنندگان اسـت. 

کارمند جهاد کشاورزی جهرم 
بلندترین قله ایران را فتح کرد

کارشـناس اداره امـور اراضـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم قله 
دماونـد ایران را فتـح کرد. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، مدیر 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: مهسـا مهـر پویا کارمنـد مدیریت جهاد 
کشـاورزی این شهرسـتان توانسـت قله حـوض دال دنا به ارتفـاع 4360 متر و 

قلـه دماونـد به ارتفـاع 5610 متـر را در مردادماه سـال 98 فتح کند.
محمـد رضـا شـهابی افـزود : این کارشـناس موفقیت خـود را به پـاس کاهش 
تخلفـات تغییـر کاربـری غیرمجـاز اراضی کشـاورزی، به سـازمان امـور اراضی 

کشـور و سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تقدیم کرد. 
دماونـد بلندتریـن قلـه فـات ایـران و خاورمیانـه و همچنیـن بلندتریـن قلـه 

اسـت.  آتشفشانی آسـیا 

کاشت کنجد در شهرستان جهرم به 100 هکتار رسید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم بـا اشـاره به اینکـه کنجد در سـطح 
100 هکتار از مزارع این شهرسـتان کشـت شـده اسـت گفت: 30 هکتار آن به 
صورت مسـتقیم کشـت شـده اسـت. به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمـد رضا شـهابی با بیـان اینکه کاشـت کنجد 
در شهرسـتان جهرم نسـبت به سـال گذشـته افزایش 1/5 برابری داشـته، افزود: 
ارقـام محلـی و داراب کشـت شـده اسـت. شـهابی گفـت: کنجد دانـه روغنی و 
منبـع سرشـار از از کلسـیم، فسـفر و پتاسـیم اسـت و در صنایـع تهیـه روغـن 

خوراکـی و انـواع حلـوا شـکری و شـیرینی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
وی بیـان کـرد: متوسـط تولیـد کنجـد 1800کیلوگـرم در هـر هکتـار اسـت که 

پیـش بینـی می شـود 180تـن کنجـد از مـزارع جهرم برداشـت شـود . 

افزایش کاشت پنبه در شهرستان جهرم
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفـت: در سـال زراعـی جـاری 172 
هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت پنبـه اختصـاص یافـت کـه 125 

هکتـار آن بـه صـورت کشـت مسـتقیم و کـم خاکـورزی اسـت . 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی در بازید از کشـت مسـتقیم پنبـه در بخش کردیان گفـت: با توجه 
بـه پیـش بینـی تولید 3 تـن پنبه از هـر هکتار در حـدود 520 تن پنبـه از مزارع 
شهرسـتان جهـرم برداشـت می شـود کـه این مقـدار رشـد 3 برابری نسـبت به 

سـال گذشـته را نشـان می دهد. 
وی بـا اشـاره بـه شـوری آب در بخـش مرکـزی و کردیـان شهرسـتان جهـرم، 
گفـت: کاشـت پنبـه به عنـوان محصـول مقاوم به شـوری در راسـتای اسـتفاده 

بهینه از شـرایط اسـت. 
این مقام مسـئول در ادامه به مزایای کشـت مسـتقیم پنبه اشـاره و یادآور شـد: 
ایـن مزایا شـامل نگهـداری و افزایش ماده آلـی خاک، تاثیر برخواص شـیمیایی 
خـاک و کاهـش فرسـایش آن، تغذیـه بهینـه و تولیـد همـراه با حفاظـت منابع، 
ْکاهـش هزینـه مکانیزاسـیون و کاهـش مصـرف سـوخت کـه باعـث افزایـش 

کاشـت پنبه توسـط کشـاورزان جهرمی شـده است.

پنبه در شهرستان جهرم در آذرماه برداشت می شود.

نقشه اطلس کشاورزی شهرستان جهرم تهیه شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفـت: نقشـه اطلـس کشـاورزی 
شهرسـتان جهـرم بـا هـدف معرفـی پتانسـیل های کشـاورزی ایـن شهرسـتان 
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اسـت.  تهیه شـده 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
رضـا شـهابی افـزود: شهرسـتان جهـرم بر اسـاس نقشـه اطلس کشـاورزی 77 
هـزار و720 هکتـار زمیـن کشـاورزی دارد کـه بـه قسـمت های کشـاورزی 
فعـال 36 هـزار 453 هکتـار و زمین هـای آیـش 41 هـزار 267 هکتـار تقسـیم 
می شـود. بـه گفتـه وی، ایـن طرح توسـط دفتـر فـن آوری های نوین سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس طراحی و توسـط کارشناسـان جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان جهرم تکمیل شـده اسـت.
شـهابی، تهیـه “ نقشـه اطلـس کشـاورزی شهرسـتان جهـرم “ را نتیجه تاش 
کارشناسـان پهنه هـای کشـاورزی دانسـت که توانسـته انـد ایـن کاربری های 

کشـاورزی شهرسـتان را در تمـام زمینه هـا شناسـایی کنند. 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
بهره برداری طرح احیاء و مرمت قنات بیدزرد 

کارشـناس امـور فنـی و زیر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه 
از بهره بـرداری طـرح احیـاء و مرمت قنات بیـدزرد در پنجمیـن روز هفته دولت 

بـا اسـتفاده از اعتبارات صندوق توسـعه ملـی خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد شهرسـتان خرامه، حلیمـه بذرافکن 
گفـت: احیـاء و الیروبـی 600 متـر از رشـته قنـات بیـدزرد کـه در برگیرنـده 
25 میلـه چـاه اسـت بـا اعتبـار دولتـی بالـغ بـر 32 میلیـون تومـان از محـل 

صنـدوق توسـعه ملـی و پنـج میلیـون و 674 هـزار تومـان خودیاری بـه مرحله 
رسـید. بهره بـرداری 

وی تصریـح کـرد: بهره بـرداری از این رشـته قنـات موجب شـرب 30 هکتار از 
اراضی کشـاورزی روسـتای بیـدزرد و افزایـش تولید محصـوالت زراعی خواهد 
شـد. بذرافکـن بـا تاکیـد بر جایـگاه قنـوات در تامیـن آب کشـاورزی و اهمیت 
تاریخـی آن نـزد مـردم، افـزود: بـا توجـه بـه وضعیـت آبـی منطقـه، احیـای 
قنات هـا و حفـظ و نگهـداری آنهـا سـبب رفـع بخشـی از مشـکات موجود در 

حـوزه کم آبـی و بحـران آب می شـود.
شهرسـتان خرامـه دارای 14رشـته قنات اسـت کـه از این تعداد 10رشـته قنات 
غیرفعـال و 4 رشـته قنـات بیـدزرد، آبشـور، دومن نیـم و احمد آباد فعال اسـت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛ 
افتتاح نخستین گلخانه تولید بامیه در خرامه 

کارشـناس باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از بهره برداری 
اولیـن گلخانـه ی تولیـد بامیـه توسـط بخـش خصوصـی بـا هزینـه ای بالغ بر 

یک میلیـارد ریـال خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع گفـت: بـا حضـور یداله رحمانـی معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتاندار 

فـارس گلخانـه بامیـه بـرادران قائدی در روسـتای خیرآباد افتتاح شـد.
وی افـزود: در ایـن گلخانـه بـا مسـاحت 600 متـر مربـع بـذر ناسـکو بـه تعداد 

1300 دانـه در ردیف هایـی بـه فاصلـه یـک متر کشـت شـده اسـت.
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه احـداث گلخانه هـا بسـتر مناسـبی بـرای 
ایجـاد فرصت هـای شـغلی اسـت، تصریـح کـرد: کشـت گلخانـه ای امـکان 
کسـب در آمـد کافـی بـرای کشـاورزان بـا اراضی کوچـک و محدودیـت آب را 

فراهـم می کنـد.
کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه توضیـح داد: 
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص آب و هوایـی و محدودیت هـای منابـع آبـی تغییر 
سـاختار نظـام کشـت و جایگزینـی روش هـای نویـن نظیـر توسـعه کشـت 

گلخانـه ای می توانـد بـه عنـوان یـک راهـکار مناسـب مطـرح شـود.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح یک واحد پرورش گوسفند نژاد قره گل

در خرامه 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از افتتـاح طرح پـرورش و اصاح نژاد 
گوسـفند قـره گل در روسـتای معزآبـاد گورگیـر بـه مناسـبت هفتـه دولـت و با 

حضـور بهـرام لطیفـی مدیـر صنـدوق کارآفرین امید اسـتان فـارس خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی گفـت: ایـن واحـد دامپـروری با سـه میلیـارد ریـال تسـهیات از محل 
اشـتغال پایـدار روسـتایی صندوق کارآفرینـی امید و یک میلیـارد و 200 میلیون 

ریـال سـهم آورده متقاضی در روسـتای معزآبـاد گورگیر راه اندازی شـد.
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ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکه شناسـایی نژادهـای بومی از نظر اسـتعدادهای 
ژنتیکـی اولیـن قـدم بـرای اصـاح نژاد آن ها اسـت، افـزود: این واحـد دامی با 
65 رأس گوسـفند قـره گل کـه از بهترین نژاد گوسـفند پوسـتی جهان اسـت و 

از نظـر گوشـت با سـایر نژادها قـدرت رقابـت دارد کار خـود را آغاز کرد.
وی اظهار کرد: مشـکات روسـتاها ناشـی ازکمبـود امکانـات اجتماعی و پایین 
بـودن درآمـد اسـت که بـدون وجـود یـک اسـتراتژی کان نمی تـوان توفیق 
فراوانـی در امـر توسـعه روسـتایی و توسـعه کارآفرینـی در روسـتاها به دسـت 

آورد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بهترین راهـکار توسـعه فرهنگ کار 
آفرینـی در روسـتاها را ارتقـای سـواد کار آفرینـی سـاکنین روسـتا از طریـق 

برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی بیـان کـرد.
همتـی بـا اهـدا لـوح سـپاس از بهـرام لطیفی مدیـر صنـدوق کارآفرینـی امید 
اسـتان فـارس و مهـدی هزار رئیس صنـدوق کارآفرینی امید شهرسـتان خرامه 

تقدیـر کرد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛ 
افتتاح طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی خرامه 

گشایش یافت

کارشـناس فنـی و امـور زیر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه 
از بهره بـرداری طـرح تسـطیح و یکپارچه سـازی 25 هکتار از اراضی روسـتای 

سـامت آباد خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، حلیمه 
بذرافکـن گفـت: ایـن طـرح بـه 43 نفـر از بهـره بـردار ایـن روسـتا ایـن طرح 
کـه بـا اعتبـار 800 میلیـون ریالـی از محل اعتبارات اسـتانی راه اندازی شـد به 
43 نفـر از بهـره بـردار ایـن روسـتا تعلـق دارد. وی ناهمواری اراضـی زراعی و 
غیرفنـی بـودن مسـیر انتقـال آب را عامل کاهـش بهره وری مصـرف آب بیان 
کـرد و افـزود: پراکندگـی قطعـات اراضی، از دیگر موانع پیشـرفت و توسـعه در 

بخش کشـاورزی و جوامع روسـتایی اسـت.

عملکرد کارکنان ارزیابی شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفـت: عملکرد کارکنان و کارشناسـان 
ایـن مدیریـت با حضـور مسـئولین ادارات و کارشناسـان مورد تحلیل و بررسـی 
قـرار گرفـت. به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
خرامـه، کاوس همتـی افزود: تعیین اسـتاندارد، سـنجش و امتیازدهی به عملکرد 

از جملـه راهکارهـای موثـر در تقویت انگیزه و پیشـرفت کارمندان اسـت.

وی اظهـار کـرد: ارزیابـی عملکـرد یـک مسـئولیت مدیریتی اسـت کـه به طور 
منظـم در هـر سـازمان انجـام می شـود تـا صاحیـت، کیفیـت و مهـارت در 
عملکـرد، تخصـص عملـی و پتانسـیل بالقـوه کارکنان مشـخص و بهبـود یابد.

همتـی تصریـح کرد: با مشـارکت و هم اندیشـی مسـئولین ادارات نقـاط قوت و 
ضعـف واحدهـای مختلـف تجزیه و تحلیل شـده و متناسـب بـا آن برنامه هایی 

بـرای آمـوزش و بهبـود توانایی هـای کارکنان تدارک دیده شـد.

طرح پایش تراکتورهای کشاورزی 
در خرامه آغاز شد

کارشـناس مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفـت: 
طـرح پایـش تراکتورهـای کشـاورزی بـا حضـور نماینـده جهـاد کشـاورزی، 
کارشـناس شـرکت ملـی پخـش فرآوردهـای نفتی اسـتان فارس و مدیـر عامل 

شـرکت تعاونـی تراکتـورداران برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، جواد 
سـهرابی شـورجه اظهار کرد: 700 دسـتگاه تراکتور در این شهرسـتان از شرکت 
نفـت سـوخت دریافـت می کنـد که بـا عملیاتی شـدن طـرح پایـش، تراکتورها 
و ادوات غیر فعال شناسـایی، از لیسـت سـوخت تحویلی سـه ماهه سـوم سـال 

جـاری حذف خواهند شـد.
وی تصریـح کـرد: اطمینـان از واقعـی بـودن و فعـال بـودن ادوات کشـاورزی 
مسـتلزم آمارگیـری دقیـق روسـتا به روسـتا و ثبت سیستمی مشـخصات اسـت.

سـهرابی شـورجه بیـان کـرد: بـا اجرای ایـن طرح، بـرآورد و تخصیص سـوخت 
مصرفـی تسـهیل شـده و امـکان اعمـال مدیریـت مصـرف سـوخت مبتنـی بر 
اصـل صیانـت از منابع انرژی کشـور و جلوگیری از سـوء اسـتفاده منفعت طلبان 

می شـود. فراهم 
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

بازدید معاون وزیر کشور
از بخش کشاورزی شهرستان خرم بید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید گفـت: بابـک دین پرسـت معاون 
اقتصـادی وزیـر کشـور از طرح مجتمع خوشـه چین این شهرسـتان بازدید کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی در ایـن بازدیـد افـزود: ایـن مجتمـع بـا 101 واحـد گاوداری 
شـیری، هرکـدام بـا ظرفیـت 40 راس و 88 واحـد بـره پـرواری هـر کـدام بـه 
ظرفیـت 400 راس در مسـاحتی بالـغ بـر 72 هکتـار آغـاز بـه کار کـرده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ اعتبـار مـورد نیاز جهـت راه اندازی ایـن طرح 2 الـی 2.5 میلیارد 
تومـان اسـت کـه بـا راه انـداری آن 700 نفـر به صـورت مسـتقیم و 1500 نفر 

بـه صورت غیر مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهند شـد.
در ایـن بازدیـد یـداهلل رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و منابـع 
اسـتانداری، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس و جمعـی از مسـئولین اسـتانی، شهرسـتانی و محلـی، معـاون اقتصادی 

وزیـر کشـور را همراهـی کردنـد. 

برگزاری کارگاه آموزشی تعالی سازمانی 
در جهاد کشاورزی خرم بید

پیشـبرد  راسـتای  در  گفـت:  خرم بیـد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
اهـداف تعالـی سـازمانی در سـال 98، کارگاه آمـوزش تعالـی سـازمانی با هدف 
عارضه یابـی بـرای تعییـن نقاط قابل بهبود و مشـکات شناسـایی شـده در این 
حوزه با حضور امیری کارشـناس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی هـدف از برگـزاری این جلسـه را، بررسـی همه جانبه سـازمان 
و تعییـن نقـاط قـوت و نواحـی قابـل بهبـود در زمینه هـای مختلف بیـان کرد. 
وی در ادامـه افـزود: فراینـد ارزیابـی و عارضه یابـی به سـازمان اجـازه می دهد 
بـه طـور شـفاف زمینه هـای قابل بهبـود خـود را شناسـایی کنـد و برنامه هایی 

و  نمایـد  ریـزی  در سـازمان طـرح  بهبـود  پروژه هـای  و  اقدامـات  قالـب  در 
همچنیـن نتایـج ارزیابـی مذکـور در تعییـن نقشـه راه تعالـی در سـال جـاری 
بسـیار حائـز اهمیت خواهد بود.خسـروانی در پایـان افـزود : اگربتوانیم این مدل 
را اجـرا کنیـم می توانـد بهتریـن الگـو باشـد و این امر با پیاده سـازی دوسـویه 

ایـن مدل میسـر خواهد شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
شهرک گلخانه ای خرم بید کلنگ زنی شد

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفت: به 
مناسـبت هفتـه دولـت و بـا حضـور عبدالرضا قاسـم پور معـاون توسـعه و منابع 
اسـتانداری فـارس، کلنـگ شـهرک گلخانـه ای سـبزی و صیفی فـدک در این 

شهرسـتان بـه زمین زده شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
رامیـن جعفـری افـزود: ایـن گلخانـه در زمینـی بـه مسـاحت 10 هکتـار در 

روسـتای قصـر یعقـوب از توابـع شهرسـتان خـرم بیـد قـرار دارد. 
بـه گفتـه وی؛ شـهرک گلخانـه ای مذکـور بـا اسـتفاده از تسـهیات بانکی به 
مبلـغ 20 میلیـارد تومـان آغـاز بـه کار کـرده و طبـق پیـش بینی هـای صورت 

گرفتـه تـا پایـان سـال 1399 طـرح فوق بـه پایان می رسـد.
جعفـری تصریـح کـرد: ایـن طـرح زمینه اشـتغال 80 نفـر را به طور مسـتقیم و 

100 نفـر را بـه طـور غیر مسـتقیم فراهـم می کند.

پرورش شتر مرغ در بخش محمله
مسـئول مرکـز خدمات جهـاد کشـاورزی بخش محمله شهرسـتان خنـج از راه 

انـدازی یـک واحـد پرورش شـتر مـرغ در این بخش خبـر داد.
خنـج،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
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خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

جمال الدیـن شـمس بـا اعام ایـن خبر افـزود: این واحـد پرورش شـتر مرغ با 
دارا بـودن 33 مولـد و 80 جوجـه در روسـتای گزیوز از توابـع بخش محمله این 
شهرسـتان راه انـدازی شـده و عملکـرد خوبـی در زمینه پـرورش و تولید جوجه 
دارد بـه طـوری کـه افـراد دیگـری نیـز در ایـن زمینه اعـام آمادگی کـرده و 
در حـال انجـام اقدامـات اولیـه برای پرورش شـتر مرغ در این روسـتا هسـتند. 
وی بـا بیـان اینکـه دوره آموزشـی پـرورش شـتر مرغ بـرای متقاضیـان برگزار 
شـده و بـه تازگـی 30 متقاضـی بـا حضـور در این روسـتا از نزدیـک در جریان 
پـرورش، تغذیـه و شـیوه نگهـداری ایـن قـرار گرفتند گفـت: اشـتغال زایی در 
روسـتاها و بازدیـد از طرح هـای موفـق زمینـه اشـتغال خوب و پایدار اسـت که 
امیدواریـم در چنیـن روسـتای محرومی بتوانیـم خدمـات خوبـی بـه متقاضیان 

ارائـه نمائیم.

تعقیب نقطه به نقطه سوسک حنایی 
توسط کارشناسان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: ردیابـی و مبـارزه با سوسـک 
حنایـی در تمـام نخلسـتان ها ادامـه دارد.

خنـج،  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بسـتان اسـامی با اعـام ایـن خبـر افـزود: بـا توجـه بـه مشـاهده سوسـک 
سـر خرطومـی در 30 اصلـه درخـت آلـوده، کار مبـارزه صورت گرفتـه و ردیابی 

همچنـان ادامـه دارد.
وی تصریـح کـرد: کارشناسـان این مدیریـت برای مبارزه با ایـن آفت خطرناک 
علـی رغـم پراکندگی نخلسـتان ها و هـوای گرم این شهرسـتان تمـام نقاط را 
ردیابـی کردنـد. این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بیشـترین مناطـق آلوده به 
ایـن آفت منطقه موسـوم به چهل گزی اسـت که در همسـایگی شـهر فیشـور 
می باشـد کـه احتمـاال بـا توجه بـه قدرت پـرواز این سوسـک از آن جـا به این 

منطقه سـرایت کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تخصیـص اعتبـارالزم بـرای مبـارزه بـا ایـن آفـت در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت خـود باغـداران نیز روزانـه به ایـن مدیریت مراجعـه کرده و 

همـکاری الزم را انجـام می دهنـد.

کنارهای خنج و شهد شیرین عسل کنار
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج از اسـکان زنبورداران در این شهرسـتان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی با اعـام ایـن خبـر گفـت: همـه سـاله بـا فرارسـیدن فصـل پائیـز و 
خنـک تـر شـدن هـوا، ایـن شهرسـتان پذیـرای زنبوردارانی اسـت کـه از تمام 
نقـاط فـارس و اسـتان های دیگـر بـه ایـن شهرسـتان کوچ کـرده تا برداشـت 

خـوب عسـل از کنارهـای این شهرسـتان را داشـته باشـند.

وجـود  را  شهرسـتان  ایـن  بـه  زنبـورداران  آوردن  روی  دالیـل  از  یکـی  وی 
درخت هـای کنـار زیـاد در شهرسـتان خنـج دانسـت و بیـان کـرد: عسـل کنار 
بسـیار مشـتری پسـند اسـت و قیمـت باالیـی نسـبت بـه سایرعسـل ها دارد.
اسـامی افزود: در سـال گذشـته تعداد 254 زنبور دار در این شهرسـتان با تعداد 
74 هـزار و 487 عـدد کندو اسـکان داشـته انـد و انتظار می رود در سـال جاری 

تعداد بیشـتری خواهان اسـکان در این شهرسـتان باشند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: از هرکنـدوی زنبورعسـل بـه طـور متوسـط 
مقـدار 5 تـا 8 کیلـو عسـل برداشـت می شـود و در سـال جـاری بـه تدریـج به 
مرحلـه گل دهـی مـی رسـند و انتظـار برداشـت بهتری بـرای زنبـوردارن داریم 
و ایـن مدیریـت بـا اسـکان زنبـوردارن در فواصـل مشـخص و حفـظ حریم ها، 

همـکاری الزم را بـا آنـان انجـام می دهـد.

افزایش 65 هکتاری سطح گلخانه های
شهرستان داراب

فرمانـدار شهرسـتان داراب گفـت: بـا مهیـا بـودن زیـر سـاخت های الزم، ایـن 
شهرسـتان افزایـش 65 هکتـاری گلخانه هـا را داشـته اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، علی 
مظفـری افـزود: سـطح گلخانه هـای موجـود 15 هکتـار می باشـد ولی بـا روند 
تسـهیل سـازی در اخـذ مجـوز و تسـهیات بانکـی ایـن سـطح بـه 65 هکتـار 
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افزایـش می یابـد. وی بیـان داشـت: زیـر سـاخت های الزم در بخش هـای 
فسـارود، فـورگ، جنـت و مرکـزی جهـت توسـعه گلخانه هـا موجود اسـت و با 
همـکاری ادارات مرتبـط رونـد احـداث گلخانه هـای جدیـد تسـریع می گـردد.

ایـن مقـام مسـئول نیـز در ادامـه با اشـاره بـه اینکـه پروانه چـاه و سـند زمین 
جهـت احـداث گلخانـه از ضروریـات اسـت اظهـار کـرد: رونـد افزایـش سـطح 
گلخانه هـا در ایـن شهرسـتان از طریـق احـداث روسـتا، گلخانه هـای کوچـک 
مقیـاس و مجتمع هـای گلخانـه ای با هماهنگی سـایر ادارات در حـال پیگیری 

ست.  ا

به مناسبت هفته دولت
بهره برداری از مزرعه پروار بندی پرورش 

شتر مرغ در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: در اولیـن روز از هفتـه دولـت 
بهره بـرداری از مزرعـه پـروار بنـدی 200 قطعـه ای پـرورش شـتر مـرغ در 

منطقـه قلعـه بیابـان ایـن شهرسـتان آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی افـزود: این مزرعه در زمینی به مسـاحت یک هکتار و با اسـتفاده 
از تسـهیات بانکـی بـه مبلـغ 640 میلیون تومـان و 515 میلیون تومـان آورده 

شـخصی راه اندازی شـده است.
وی میـزان اشـتغال زایـی ایـن مزرعـه را 2 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 10 نفر 
بـه صـورت غیرمسـتقیم اعـام و اظهار داشـت: با راه انـدازی ایـن مزرعه پیش 
بینـی می شـود بـه طـور میانگیـن سـالیانه 6 هـزار کیلوگـرم گوشـت قرمـز به 

ارزش 480 میلیـون تومـان تولیـد و روانـه بـازار مصـرف گردد.
صالحـی تصریـح کـرد: پروانه تاسـیس ایـن واحد تولیـدی پس از اخـذ موافقت 
اصولـی توسـط سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 

فـارس بـا ارائـه طـرح توجیهـی از طـرف مجـری طرح صادر شـده اسـت . 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
گلخانه 6 هزار متر مربعی در رستم گشایش یافت

 در سـومین روز از هفتـه دولـت بـا حضـور محمـود رضایـی معـاون عمرانـی 
اسـتاندار، گلخانـه 6 هـزار متـر مربعـی در حومه میرخیـراهلل از توابع شهرسـتان 

رسـتم گشـایش یافت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، 
علـی گـودرزی در مراسـم افتتـاح ایـن گلخانه با اشـاره بـه راه انـدازی نهضت 
گلخانـه در راسـتای اسـتفاده بهینـه از آب و خاک و مقابله با خشکسـالی، گفت: 
سیاسـت های وزارتخانـه متبـوع و سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس منطبق با 

اقلیـم آب و هوایـی شهرسـتان بـه طـور جـدی دنبال می شـود.
وی افـزود: امیـد اسـت بـا همکاری متولیـان امـر بتوانیم از آب هـای جاری که 
بـه صـورت هـدر رفـت از این شهرسـتان خـارج می شـود در بخش کشـاورزی 

اسـتفاده نمائیم.
در ادامـه معـاون عمرانـی اسـتانداری فـارس بـه تـاش دولـت و وزارت جهاد 
کشـاورزی بـرای تغییـر الگـوی کشـت و مقابلـه بـا خشکسـالی اشـاره کـرد و 
افـزود: جایـگاه کشـاورزی اسـتان فارس در سـطح کشـور بسـیار مهم اسـت از 
ایـن رو همـه ما وظیفـه داریم همکاری هـای الزم را برای پایـداری این بخش 
اسـتراتژیک داشـته باشـیم تـا زمینـه اشـتغال زایی و تامیـن مایحتـاج ضروری 

جامعـه فراهم شـود.
رضایـی با اشـاره بـه زمین های مرغـوب دارای پتانسـیل خوب با کشـت و زرع 
مطلـوب افـزود: تـاش می کنیم بـا اختصـاص تسـهیات الزم، کشـاورزی را 

بیـش از پیـش در ایـن منطقه رونق ببخشـیم.
در ادامـه معـاون تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تمـام تـاش خـود را بـه کار می بنـدد بـا 
بیشـترین  مکانیـزه کـردن بخـش کشـاورزی و کشـت های تحـت کنتـرل، 

بهـره وری را از امکانـات موجـود در ایـن شهرسـتان داشـته باشـد.
حسـین پژمـان بـه اهتمـام رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـرای 
بـا  مقابلـه  منظـور  بـه  اقلیمـی و  تغییـرات  کشـاورزی،  بخـش  علمی کـردن 
خشکسـالی ضروری اسـت که کشـت انـواع محصـوالت را منطبق با نیـاز بازار 

در محیط هـای گلخانـه ای دنبـال کنیـم.
در ادامـه ایـن مراسـم کـه هدایـت ا... رحیمی رئیس سـازمان تعاونی روسـتایی 
فـارس، سـیدابوطالب حسـینی فرمانـدار نیـز حضـور داشـتند، کلنگ سـاختمان 

اداری اتحادیـه روسـتایی شهرسـتان رسـتم به زمیـن خورد.
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عسکر خشنودی

شهرستان زرین دشت 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح همزمان 350 هکتار آبیاری نوین 

در شهرستان رستم
در ششـمین روز از هفتـه دولـت، بـا حضور سـید کمـال پاک فطـرت مدیر کل 
امـور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری فـارس به طـور همزمان طـرح آّبیاری 

نویـن در 350 هکتـار از باغ هـای شهرسـتان رسـتم گشـایش یافت.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، مدیر 
کل امـور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری فـارس در مراسـم گشـایش ایـن 
طرح هـا بـا بیـان اینکـه روسـتاها می توانند بـه عنـوان مولد نقـش عظیمی در 
اشـتغال زایـی جامعـه ایفـا نماینـد، افـزود: همـه مـا وظیفـه داریـم کـه نهایت 
تـاش خـود را بـرای پایداری معیشـت مردم در مناطق روسـتایی بـکار بندیم.

پـاک فطـرت با اشـاره به اینکه شهرسـتان رسـتم دارای پتانسـیل خـوب برای 
اجـرای برنامه هـای تولیـدی اسـت تصریـح کـرد: بایـد بـا ترغیـب و تشـویق 
سـرمایه داران و کارفرمایـان، راه رونـق تولیـد و اشـتغال زایـی ایجـاد کـرد تـا 

روسـتائیان بـه شـهرها مهاجـرت نکنند.
وی تاکیـد کـرد: بایـد فرهنـگ آبیـاری نویـن را بـرای اسـتفاده بهینـه از آب 

مصرفـی ترویـج دهیـم.
در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان رسـتم به اجرای طـرح آبیاری هـای نوین در این 
شهرسـتان اشـاره کرد و گفت: ضروری اسـت که برای مقابله با خشکسـالی و 
اسـتفاده بهینـه از آب مصرفـی موجود، کشـت های مکانیزه را در سـطح مزارع 

و باغ ها توسـعه ببخشـیم.
طـرح آبیـاری نویـن در یـک بـاغ 7/1 هکتـاری بـه نمایندگـی از سـایر باغ ها 

یافت. گشـایش 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاحیه طرح های بخش کشاورزی در رستم

راسـی   400 پروژه هـای  گفـت:  رسـتم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گوسـفند داشـتی عقیـل مرادیـان و طرح 200 راسـی بره پرواری سـید مرتضی 

اکبـری در کـرم آبـاد در محلـه شاسـنی افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی افـزود: از دیگـر فعالیت های هفته دولـت رونمایی از مشـاغل خانگی، 
بازدیـد از فعالیت های کارآفرین نمونه، راحله راسـتین در محله دشـتک سـادات 

با حضور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی انجام شـده اسـت.

سمپاشی مزارع پنبه زرین دشت با پهپاد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت گفـت: بـرای اولیـن بـار سـم 

پاشـی مـزارع پنبـه ایـن شهرسـتان بـه وسـیله پهبـاد انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
علیرضـا بصیـری بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده از پهباد جهـت سمپاشـی مزارع 
باعـث صرفـه جویـی در مصـرف آب و سـم می شـود، افزود: بـا اسـتفاده از این 

روش، سـم پاشـی زمینـی در مناطـق سـخت به راحتـی صـورت می گیرد.

وی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان زریـن دشـت اغلب سـم پاشـی ها بـه روش 
النـس و شـیلنگی انجـام می شـود کـه بـرای هر هکتـار بـه 400 لیتـر آب نیاز 
اسـت تصریـح کـرد: این میـزان در روش سمپاشـی با پهبـاد بـه ده لیتر کاهش 
می یابـد. بصیـری بـا بیـان اینکـه این پهبـاد کامًا هوشـمند بـوده و الین های 
مشـخص بـا عرض پنج متر را پوشـش می دهـد گفت: گنجایش مخـزن آن ده 

لیتـر اسـت و میـزان مصـرف سـم را 15 تـا 30 درصد کاهـش می دهد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت خاطر نشـان کـرد: ایـن پهباد 
روزانـه بیـش از 40 هکتـار از مـزارع را سـم پاشـی می کند که هـر هکتار حدود 

هشـت تـا ده دقیقـه زمـان می برد.
وی در خاتمـه اظهـار کـرد: از مزایـای اسـتفاده از ایـن نـوع سمپاشـی بـه عدم 
ورود ماشـین آالت کشـاورزی بـه مـزارع، جلوگیـری از تمـاس سـم با انسـان، 
کاهـش نیـروی انسـانی جهت سـم پاشـی و صرفه جویـی در زمان اشـاره کرد.

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و جهاد کشاورزی 
زرین دشت امضاء شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از آغـاز همکاری بـا کمیته امداد 
امـام خمینـی )ره( جهت سـاخت 40 واحـد گلخانه کوچک مقیـاس خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
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علیرضـا بصیـری گفـت: در راسـتای ایجـاد اشـتغال پایـدار و تولیـد محصـول 
گلخانـه ای تفاهـم نامـه ای بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( شهرسـتان 

زرین دشـت و مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان منعقـد شـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا امضـاء تفاهـم نامه مذکـور، روسـتای دهنـو در بخش 
ایزدخواسـت شهرسـتان زریـن دشـت بـه عنوان روسـتای پایلوت مشـخص شـد 
افـزود: در ایـن روسـتا دوره هـای آموزشـی الزم جهـت آشـنایی روسـتاییان بـا 
کشـت گلخانـه ای و مزایـای آن و همچنیـن نحـوه صدور پروانه تاسـیس توسـط 
کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت برگزار خواهد شـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه گلخانه کوچـک مقیـاس در مسـاحت های 
10 تـا 300 مترمربعـی احـداث خواهنـد شـد، تصریح کـرد: این نـوع گلخانه ها 
در روسـتاها بـه دلیـل هزینـه کمتـر نسـبت بـه گلخانه هـای بـزرگ مقیـاس 
از شـرایط مطلـوب تـری برخـوردار اسـت و ظرفیـت خوبـی بـرای اشـتغال در 

روسـتاها فراهـم می شـود.

برگزاری اولین جلسه تعالی سازمانی در جهاد 
کشاورزی زرین دشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از تشـکیل اولین جلسـه تعالی 
سـازمانی در ایـن مدیریـت خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
علیرضـا بصیـری با اشـاره بـه اینکه مـدل تعالـی EFQM ارزش هـای بنیادین 
تعالـی سـازمانی را در قالب هـای مختلـف معرفـی کـرده، افزود: بر اسـاس این 

مـدل حرکـت سـازمان ها در مسـیر تعالـی و بهبود مسـتمر قـرار می گیرد.
وی افـزود: سـازمان های متعالـی پایه هـای اصلـی رشـد و توسـعه اقتصـادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی کشـور را تشـکیل می دهنـد و با دسـتاوردهای ارزشـمند 
خـود الهـام بخـش الگـوی دیگر سـازمان ها هسـتند و آن هـا را بـه حرکت در 
 EFQM مسـیر تعالـی ترغیـب می کنند. اولین جلسـه پیاده سـازی مـدل تعالی
در شهرسـتان زریـن دشـت با حضور علیرضـا پرویزی رئیـس اداره فناوری های 
مکانیـزه بـه عنـوان تسـهیل گـر در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 

شهرسـتان برگزار شـد.

استقبال کشاورزان زرین دشتی از گلخانه های 
کوچک مقیاس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از صـدور 31 پروانه تاسـیس 
گلخانـه کوچـک مقیـاس در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
علیرضـا بصیـری گفـت: بـا اقداماتـی کـه کارشناسـان امـور گلخانـه و مدیران 
پهنـه در زمینـه ترویـج و آموزش بـه بهره برداران انجـام داده انـد تاکنون تعداد 
31 پروانـه تاسـیس گلخانـه کوچک مقیاس به مسـاحت هفت هـزار و 897 متر 
مربـع صـادر و تعـداد 11 پروانـه دیگـر بـه مسـاحت دو هـزار و 730 متـر مربع 

نیز در دسـت اقدام اسـت. 
بـه گفتـه وی تاکنـون تسـهیات مـورد درخواسـت 9 نفـر از متقاضیـان در 
کارگـروه اسـتانی بـه تصویـب رسـیده و به شـعب بانک کشـاورزی شهرسـتان 
زریـن دشـت معرفـی گردیـده انـد و تعـداد 9 نفر نیـز در سـامانه سـیتا ثبت نام 
کـرده انـد کـه پرونـده آن هـا نیز در دسـت بررسـی اسـت. ایـن مقام مسـئول 
افـزود: گلخانه هـای کوچـک مقیـاس بـا هـدف ایجـاد فرصت هـای شـغلی 
جدیـد برای اقشـار مختلف جامعه روسـتایی و شـهری، تامین نیاز سـبزیجات و 

جلوگیـری از مهاجـرت روسـتائیان بـه شـهرها راه انـدازی شـد.
بصیـری تصریـح کـرد: توسـعه کشـت های گلخانـه ای یکـی از راه کارهـای 

بهـره وری مصـرف آب و تولیـد در واحـد سـطح بـه شـمار مـی رود. 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح یک طرح آبیاری نوین در 

شهرستان زرین دشت

همزمـان بـا فـرا رسـیدن هفتـه دولـت یـک طـرح آبیـاری نـواری در اراضـی 
کشـاورزی شـهر دبیران از توابع شهرسـتان زرین دشـت به بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
رئیـس اداره فنـی و زیـر بنایـی ایـن مدیریـت گفت: ایـن طرح در سـطح 21.6 
هکتـار بـه نمایندگـی از 94 هکتـار طـرح اجرا شـده آبیاری نوین در شهرسـتان 
زریـن دشـت بـا اعتبـار سـه میلیـارد و 478 میلیـون ریـال راه اندازی شـده که 

مبلـغ دو میلیـارد و 808 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات دولتی بود. 
حسـن یزدانـی افـزود: بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و کاهـش دبی آب 
چاه هـای کشـاورزی، اسـتفاده از سیسـتم های آبیـاری نویـن می توانـد کمک 
شـایانی در جهـت کاهـش مصـرف آب، افزایـش راندمـان آبیـاری و افزایـش 

محصول داشـته باشـد. 
ایـن مراسـم بـا حضور ابراهیـم خرم فرمانـدار شهرسـتان زرین دشـت، علیرضا 
بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان و دیگر مسـئولین شهرسـتانی 

برگزار شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان زرین دشت

بـه مناسـبت گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر و گرامیداشـت 
هفتـه دولـت مراسـم تجلیـل از مدیـران و کارمنـدان نمونـه شهرسـتان زریـن 
دشـت بـا حضـور ابراهیـم خـرم فرمانـدار شهرسـتان، حجـت االسـام مـراد 

نـوروزی امـام جمعـه شهرسـتان و سـایر اعضـاء شـورای اداری برگـزار شـد.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
در ایـن مراسـم علیرضـا بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه 
عنـوان مدیـر نمونـه شهرسـتان، کرامـت الـه رضایـی مسـئول مرکـز جهـاد 
کشـاورزی ایزدخواسـت و نرجـس رمضانیـان مسـئول امـور زنـان روسـتایی 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت بـه عنـوان کارمنـد نمونه 

انتخـاب و از آن هـا تجلیـل شـد. 
ایثارگـر  و  بازنشسـته  کارمنـد  از رجبعلـی خـرم  ادامـه مراسـم  در  همچنیـن 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت به پـاس زحمات 30 سـاله 

شـد. قدردانی 
الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم از کلیـه اعضـاء شـورای هماهنگی 
مدیریـت بحران شهرسـتان و سـایر کسـانی کـه در زمینـه مبارزه بـا آفت ملخ 
صحرایـی بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت همـکاری 

داشـته انـد بـا اهداء لـوح تقدیـر تجلیل شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح طرح تسطیح لیزری اراضی در زرین دشت

رئیـس اداره فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن 
دشـت از افتتـاح طـرح تسـطیح لیـزری و جـاده بیـن مـزارع در اراضـی تحـت 

پوشـش مرکـز جهـاد کشـاورزی خسـویه از توابـع ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
حسـن یزدانـی گفـت: همزمان بـا فرا رسـیدن هفتـه دولت یک طرح تسـطیح 
لیـزری بـه مسـاحت 150 هکتار و با سـرمایه سـه میلیـارد و 970 میلیون ریال 
از محـل اعتبـارات ملـی و 700 میلیـون ریال سـهم بهـره بردار در شهرسـتان 

زرین دشـت افتتاح شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا انجـام عملیـات تسـطیح لیـزری حـدود 30 درصـد 
در مصـرف آب صرفـه جویـی می شـود افـزود: اصـاح شـیب و حـذف پسـتی 
بلندی در تسـطیح لیزری سـبب توزیع مناسـب آب در مزرعه و رشـد یکنواخت 

محصـول و در نهایـت باعـث افزایـش عملکـرد می شـود. 
ایـن مراسـم با حضـور ابراهیم خـرم فرمانـدار شهرسـتان زرین دشـت، علیرضا 

بصیـری مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و سـایر مسـئولین برگزار شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
کلنگ زنی شهرک بزرگ گلخانه ای شرکت فجر 

ایزدخواست

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از کلنـگ زنـی طرح شـهرک 
گلخانـه ای 80 هکتـاری شـرکت تعاونـی فجـر ایزدخواسـت در این شهرسـتان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
علیرضـا بصیـری گفـت: فاز اول ایـن طرح با واگـذاری 24 قطعه پنـج هزار متر 
مربعـی بـه سـرمایه گذاران بـه اجـرا در خواهد آمـد و تسـهیات مصوب جهت 
احـداث واحدهـای گلخانـه ای سـبزی و صیفـی، 288 میلیـارد ریـال از محـل 
اعتبـارات بنـد الـف تبصره 18 بر عهده بانک کشـاورزی شـعبه شـهرپیر اسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: میزان تولید سـالیانه این شـهرک گلخانـه ای بزرگ در 
فـاز اول دو هـزار و 640 تن اسـت و نقش بسـزایی در تولید محصوالت سـبزی 
و صیفـی اسـتان فـارس خواهـد داشـت و همچنیـن موجب اشـتغال مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم بـرای 120 نفر می شـود.
اقتصـادی  امـور  بـا حضـور یـداهلل رحمانـی معـاون هماهنگـی  ایـن مراسـم 
اسـتانداری فـارس، ابراهیـم خـرم فرمانـدار شهرسـتان زرین دشـت و جمعی از 

مسـئولین ادارات ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
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محمدحسین زراوشان

شهرستان سرچهان

زهرا خسروی

شهرستان سپیدان 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح گلخانه با مدیریت صندوق خرد زنان 

روستایی در سپیدان
بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور سـیدعاءالدین خـادم نماینـده مـردم 
شهرسـتان سـپیدان در مجلـس شـورای اسـامی یک واحـد گلخانـه سـبزی 
و صیفـی متعلـق بـه صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی در بخـش بیضـاء از توابـع 

شهرسـتان سـپیدان افتتـاح شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
معـاون فنـی و اجرایـی ایـن مدیریت گفـت: این گلخانـه با مسـاحت مفید یک 
هـزار متـر مربـع و با سـرمایه گذاری یـک میلیـارد و 150 میلیون ریـال از تیپ 
گلخانه هـای کوچـک مقیاس اسـت که بـا تـاش مدیریت صندوق خـرد زنان 

روسـتایی و در بافت روسـتا احداث شـد.
مسـتقیم  بـه صـورت  نفـر  دو  بـرای  گلخانـه  ایـن  افـزود:  نصیـری  مهـدی 
اشـتغال زایی می کنـد و بـه لحـاظ نـوع مدیریـت کـه  قشـر زنـان روسـتایی 

هسـتند از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه کشـت های گلخانـه ای و نقـش آن هـا در 
حفاظـت از منابـع آب و خـاک، اظهـار کـرد: شهرسـتان سـپیدان دارای ظرفیت 
بسـیار مطلوبـی بـرای کشـت های گلخانـه ای اسـت و در حـال حاضـر تعـداد 

گلخانه هـای فعـال شهرسـتان 79 واحـد بـه مسـاحت 36 هکتـار اسـت.
نصیـری تصریـح کـرد: از ایـن تعـداد 57 واحد به مسـاحت 26 هکتار به کشـت 
محصـوالت سـبزی و صیفـی و تولیـد نشـاء و 22 واحـد بـه مسـاحت ده هکتار 

بـه کشـت گل و گیاهـان زینتـی اختصاص یافته اسـت. 
نصیـری بـا بیـان اینکـه از سـال 1396 احـداث پنج پـروژه مجتمـع گلخانه ای 
در دسـتور کار مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان قرار گرفته، افزود: 
ایـن پروژه هـا جمعـًا بـه مسـاحت 153 هکتـار و یـک روسـتای گلخانـه ای به 
مسـاحت 60 هکتار اسـت که در سـال جاری بـا ارائه حمایت های ویژه توسـعه 

کشـت های کنترل شـده بـا جدیـت در حال پیگیری اسـت.

ایـن مراسـم با حضـور جمال جـوادی جهرمی فرماندار این شهرسـتان، شـاهرخ 
رستمی بخشـدار بیضـاء، مهـدی نصیـری معاون فنـی و اجرایـی مدیریت جهاد 

کشـاورزی سـپیدان و جمعی از مسـئولین و تولیدکنندگان برگزار شـد.
در حاشـیه ایـن مراسـم، مسـئولین از سـایر دسـتاوردهای اعضاء صنـدوق خرد 

زنان روسـتایی نیـز بازدیـد کردند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح مرغداری 30 هزار قطعه ای در سپیدان

همزمـان بـا هفتـه دولت بـا حضور جمـال جـوادی جهرمی فرماندار شهرسـتان 
سـپیدان یـک طـرح مرغداری گوشـتی 30 هـزار قطعه ای در بخـش همایجان 

از توابع شهرسـتان سـپیدان افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در مراسـم افتتاحیه گفـت: مرغـداری مذکور 
بـه مسـاحت 8 هـزار متـر مربـع و اعتبـار 14 میلیارد ریالـی راه اندازی شـد که 

6.5 میلیـارد ریـال تسـهیات بـا مشـارکت بانک سـپه دریافت کرده اسـت.
ایـن مراسـم بـا حضـور جمـال جـوادی جهرمی فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان، 
محمـود باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و تعدادی از مسـئولین 

و بهره بـرداران روسـتای هرایجـان برگزار شـد.

برداشت گوجه فرنگی در سرچهان آغاز شد
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مرکـز ویـژه جهاد کشـاورزی سـرچهان 
گفـت: برداشـت گوجـه فرنگـی از مـزارع بخـش سـرچهان آغـاز شـده و پیش 
بینـی می شـود بیـش از 90 هـزار تن گوجه از مزارع این بخش برداشـت شـود.

بـه گـزارش روابط عمومـی مرکز ویژه جهاد کشـاورزی سـرچهان، بیژن قائدی 
افـزود: امسـال سـطح زیر کشـت گوجـه 1300 هکتار بوده که نسـبت به سـال 

گذشـته افزایش 50 درصد داشـته است.
بـه گفتـه وی، ارقام کشـت شـده از رقم های هیبرید و شـامل سانسـید 6189، 

مارکونـی، متین، مـارول و یونیژن بوده اسـت.
قائـدی در ادامـه گفـت: کشـت گوجه بـا روش مکانیـزه و آبیـاری تیپ صورت 

گرفتـه و از هـر هکتـار بـه طـور متوسـط 70 تن محصول برداشـت می شـود.
وی تصریـح کـرد: بخشـی از تولیـد گوجـه فرنگـی در منطقـه بـه صـورت 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

تازه خـوری و در میـدان میـوه و تـره بـار عرضـه و بقیـه آن بـه کارخانه هـای 
شهرسـتان های مجـاور بـرای فـرآوری و تبدیـل بـه رب گوجه فرنگـی انتقال 

می شـود. داده 
قائـدی بـه کشـاورزان توصیـه کرد: پیـش از اقدام به کاشـت به منظـور آگاهی 
از الگـوی کشـت و سـطوح قابـل کشـت بـا کارشناسـان مراکز خدمـات جهاد 

کشـاورزی مشـورت کنید. 

توزیع بذر خیار یارانه ای بین کشاورزان صیفی کار

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان گفت : 
بیـش از 1100 کیلوگـرم بـذر خیار بـه صورت یارانـه دار بین کشـاورزان توزیع 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی مرکـز ویـژه سـرچهان، بیـژن 
قائـدی افـزود: در فصـل زراعـی جـاری بـه علـت گرانـی بـذر خیـار در بـازار 
آزاد، بـذر یارانـه دار بـا اختـاف قیمـت هـر کیلوگـرم سـه میلیون تومـان بین 

کشـاورزان توزیـع شـده کـه هـم اکنـون بـه مرحلـه باردهـی رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: برداشـت خیـار بـه صـورت ریز و ویژه تولید خیار شـور از سـطح 

مـزارع آغـاز و حـدود 8 هـزار نفر کارگر مشـغول به برداشـت خیار می باشـند.
قائـدی از پاییـن بـودن نـرخ خیـار و نبود صنایـع تبدیلـی در منطقه بـه عنوان 
مشـکات موجـود در خصـوص ایـن محصول یاد نمـود و عنوان کـرد: با توجه 
بـه هزینه هـای بـاالی تولید، انتظـار می رود قیمـت خرید باالتر از نـرخ کنونی 

باشـد تا بهره بـرداران متضرر نشـوند.
پیـش بینـی می شـود امسـال حـدود 25 هـزار تـن خیـار تحویـل کارخانجات 

گردد. شـوریجات 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح طرح توسعه گلخانه سبزی و صیفی و گیاهان 

زینتی در شهرستان سروستان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: هم زمـان با هفتـه دولت 
طـرح توسـعه گلخانه سـبزی و صیفـی و گیاهان زینتی شـمس الزمان شـفیعی 

در ایـن شهرسـتان بـه بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی افـزود: در راسـتای تشـویق و ترغیـب بهره بـرداران جهـت 
توسـعه محیط هـای کنتـرل شـده و گلخانه هـا، ایـن طـرح به مسـاحت 2000 
متـر مربـع با حضـور پورزارعی فرماندار شهرسـتان سروسـتان و روسـای ادارات 

ایـن شهرسـتان افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـید.
سـامانی ضمـن تشـریح وضعیـت این طـرح، افـزود: در کشـت های گلخانه ای 
میـزان مصـرف آب تـا 90 درصـد کاهـش می یابـد و یکـی از راه هـای مصرف 
بهینـه و حفـظ منابـع آب، انتقـال کشـت از فضـای بـاز بـه محیط هـای کنترل 

می باشد. شـده 
وی تصریـح کـرد: بـرای اجـرای ایـن طـرح 900 میلیـون ریـال تسـهیات 

پرداخـت گردیـده اسـت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح گلخانه هیدروپونیک گل رز در مرکز استان

مدیـر جهـاد  و  فرمانـدار شهرسـتان شـیراز  مراسـمی با حضـور  برگـزاری  بـا 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان، گلخانـه گل رزشـاخه بریـده در بخـش ارژن ایـن 

رسـید. بهره بـرداری  بـه  شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، مدیر 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان در این مراسـم گفـت: این گلخانه با مسـاحت 
5 هـزار متـر مربـع و تولیـد 35 هـزار قلمـه گل رز، روزانـه بـه طـور میانگیـن 
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1500 و سـاالنه 550 هـزار شـاخه گل در رنگ هـا و واریته هـای مختلف قرمز، 
سـفید، نباتـی، لـب صورتی و زرد از ارقام آوالنچ، سـامورایی، آنجلینا، دل سـوتیا 

می کند.  تولیـد 
مجیـد اختـری افـزود: ایـن طـرح بـا 10 هـزار میلیـون ریـال سـرمایه گـذاری 
توسـط بهـره بـردار و 22600 میلیون ریال تسـهیات بانکی اخذ شـده از بانک 
کشـاورزی و در مجمـوع بـا اعتبـار 32600 میلیون ریال به بهره برداری رسـید. 
بـه گفتـه وی ایـن طـرح بـرای 7 نفر اشـتغال مسـتقیم و بـرای 10 نفـر ایجاد 

اشـتغال غیـر مسـتقیم ایجاد کرده اسـت. 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
افتتاح گلخانه گل هاي آپارتمانی در شیراز

طـی مراسـمي بـا حضور بخشـدار مرکزی شـیراز و مدیـر جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان گلخانـه تولیـد گل هـاي زینتـي و آپارتمانـي در بخـش مرکزی این 

شهرسـتان در هفتـه دولـت، بـه بهره برداري رسـید.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در آییـن افتتـاح ایـن گلخانـه گفت: 
بخـش خصوصـي بـراي راه انـدازي ایـن گلخانـه بیـش از 70 میلیـارد ریـال 

هزینـه کرده اسـت. 
مجیـد اختـری افـزود: ایـن گلخانـه توانایـي تولیـد و پـرورش هـزاران گلـدان 
گل زینتـي از جملـه گل هـاي آنتوریـوم، ارکیـده، پتـوس، دیفن باخیـا، آگلونما، 
شـفلریا و کاکتـوس را در هـر دوره داشـته و عـاوه بـر تامیـن نیـاز مـردم این 
شهرسـتان، گل هـاي زینتـي مـورد نیـاز اسـتان فـارس و سـایر اسـتان هاي 

همجـوار را نیـز فراهـم می نمایـد. 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر اشـتغالزایی برای هفـت نفر به صـورت دائم 
و 13 نفـر بـه صـورت فصلـی ایجـاد شـده اسـت کـه بـا بهـره بـرداري از این 
طرح هـا بـراي افـراد جویـاي کار شهرسـتان زمینـه اشـتغال پایـدار فراهـم و 
اقتصـاد منطقـه نیـز رونق خواهـد گرفت. ایـن گلخانه ی تولید گل هـاي زینتي 
و آپارتمانـی در شهرسـتان شـیراز، در روسـتاي ظفرآبـاد از توابـع بخش مرکزي 
ایـن شهرسـتان واقع شـده اسـت و در هـر متر مربـع 200 عدد گلـدان کوچک 

و 17 عـدد گلـدان بـزرگ تولید می شـود.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
افتتاح کارخانه بسته بندی ماهی

در شهرک صنعتی شیراز
افتتـاح کارخانـه بسـته بندی و  از  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
عمـل آوری آبزیان گسـتر امیرکبیـر در هفته دولـت با حضور رحیمی اسـتاندار و 

قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس خبـر داد .

شـیراز،  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مجیداختـری در مراسـم بهره بـرداری از شـرکت آبزیـان گسـتر امیرکبیـر گفت: 
ایـن پروژه شـامل کارخانه بسـته بندی، فـرآوری و عمل آوری آبزیان در شـهرک 
صنعتـی بـزرگ شـیراز اسـت که با ظرفیـت 600 تن در سـال و با اعتبـاری بالغ 

بـر 12 هـزار میلیـون ریـال در هفتـه دولـت بـه بهره برداری رسـید.
وی تصریـح کـرد: ایـن کارخانـه بـا هـدف حفـظ، نگهـداری و فـرآوری آبزیان، 
ایجـاد اشـتغال و رونـق اقتصـادی راه انـدازی شـده اسـت و با اجـرای این طرح 
برای 30 نفر به طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم شـغل ایجاد اشـتغال کرده اسـت.
اختـری اظهـار داشـت: ایـن کارخانـه دارای امکاناتـی همچون سـالن انجماد و 
سـالن نگهـداری اسـت و محصوالتی از قبیل فیله گوشـت ماهـی، ماهی کامل 
آب شـیرین بـه صـورت منجمـد، ماهـی کامـل آب شـور بـه صـورت منجمـد، 

میگـو منجمـد و غیرمنجمـد را بـه بـازار عرضـه می نماید.

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
شرکت تعاونی بسته بندی قصب و خرمای باغ 

بهشت در فراشبند افتتاح شد
بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور سـیدکمال پـاک فطـرت مدیـر کل امور 
روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری فارس شـرکت تعاونی بسـته بنـدی قصب و 

خرمـای بـاغ بهشـت در شهرسـتان فراشـبند گشـایش یافت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در این مراسـم گفت: شـرکت تعاونـی مذکور 
در روسـتای آویـز بخـش مرکـزی شهرسـتان فراشـبند و بـا ظرفیت یـک هزار 
تـن بسـته بنـدی محصـول و 150 تـن سـردخانه در زمینی به مسـاحت 2000 

مترمربـع و زیربنـای 1400 مترمربع افتتاح شـد.
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ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

بیـژن نادرپـور بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن واحـد بـا اسـتفاده از 12 میلیـارد ریال 
گـذاری  سـرمایه  ریـال  میلیـارد   8 و  روسـتایی  پایـداری  توسـعه  تسـهیات 
شـخصی راه انـدازی شـده، افـزود: با بهره بـرداری از این طرح بـرای 70 نفر از 

روسـتاییان بـه صـورت دایـم و فصلـی اشـتغال ایجـاد می شـود.
ایـن مراسـم بـا حضـور سـیدکمال پـاک فطـرت مدیـرکل امـور روسـتایی و 
شـوراهای اسـتانداری فـارس، صـادق فروغـی فرمانـدار شهرسـتان فراشـبند، 
جعفـر صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سـعید بیـاری معـاون اداره کل کار، تعـاون و رفـاه 

اجتماعـی فـارس و جمعـی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در 

فراشبند افتتاح شد
بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور سـیدکمال پـاک فطـرت مدیـر کل امور 
روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری فارس، صندوق شهرسـتانی حمایت از توسعه 

بخش کشـاورزی در شهرسـتان فراشـبند افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در مراسـم افتتاحیـه گفـت: صنـدوق 
حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند با سـرمایه ده میلیارد 
ریـال و بـا مشـارکت دولت و 67 بهـره بردار بخش کشـاورزی این شهرسـتان 

یافت. گشـایش 

بیـژن نادرپـور تصریـح کرد: این صنـدوق با هـدف تأمین سـرمایه و حمایت از 
سـرمایه از طریـق توزیـع یارانـه بخش کشـاورزی و اعطاء تسـهیات کم بهره 

و ارزان قیمـت، ایجـاد زنجیره تولید ایجاد شـده اسـت.
بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه اسـتقبال خـوب کشـاورزان در صـورت تخصیـص 
سـرمایه سـهم دولت، امکان مشـارکت بهره برداران بیشـتر و افزایش سـرمایه 

بـه چنـد برابـر نیـز فراهم خواهد شـد.
ایـن مراسـم بـا حضـور سـیدکمال پـاک فطـرت مدیـر کل امـور روسـتایی و 
شـوراهای اسـتانداری فـارس، صـادق فروغـی فرمانـدار شهرسـتان فراشـبند، 

جعفـر صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سـعید بیـاری معـاون اداره کل کار، تعـاون و رفـاه 

اجتماعـی فـارس و جمعـی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
یک واحد فرآوری، بسته بندی و سردخانه در 

فراشبند کلنگ زنی شد
بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور سـیدکمال پـاک فطـرت مدیـر کل امـور 
روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری فـارس، یـک واحـد فـرآوری، بسـته بندی و 

سـردخانه محصـوالت کشـاورزی در شهرسـتان فراشـبند کلنـگ زنـی شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند در مراسـم افتتاحیـه ایـن واحـد صنعتـی 
گفـت: طـرح مذکـور به ظرفیـت 3500 تن شـامل دو هزار تن سـردخانه، 1500 
تـن فـرآوری خرمـا و تهیـه محصـوالت جانبـی و بسـته بنـدی در زمینـی بـه 

مسـاحت دو هکتـار و زیربنـای 6200 مترمربـع کلنـگ زنی شـد.
وی تصریـح کـرد: ایـن واحـد بـا سـرمایه گـذاری 120 میلیـارد ریـال شـامل 
یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریال سـهم شـرکت و 60 میلیارد ریال تسـهیات 
اشـتغال پایـدار روسـتایی توسـط بانـک کشـاورزی احـداث می شـود کـه بـا 
بهره بـرداری از آن بـرای 51 نفـر بـه طـور مسـتقیم ایجاد اشـتغال خواهد شـد.
ایـن مراسـم بـا حضـور سـیدکمال پـاک فطـرت مدیـر کل امـور روسـتایی و 
شـوراهای اسـتانداری فارس، صادق فروغی فرماندار شهرسـتان فراشـبند، جعفر 
صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، سـعید بیاری معـاون اداره کل کار، تعاون و رفـاه اجتماعی فارس 

و جمعـی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار گردید.

جان دوباره توسعه زیتون در فسا 
مجـری طـرح زیتـون وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: بـا اجـرای طرح هـای 
اصـاح و احیـاء باغ هـای زیتـون و معرفـی ارقام امیـد بخش، توسـعه زیتون در 

ایـن شهرسـتان جانـی دوبـاره گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، رحمت 
اهلل پریچهـر در بازدیـد از باغ هـای زیتـون بـا اشـاره بـه موفقیـت آمیـز بـودن 
طرح هـای اصـاح و احیـای باغ هـای زیتـون ایـن شهرسـتان اظهـار کـرد: 
کاشـت ارقـام امیـد بخش کنسـروالیا و فیشـومی تخم کبکی در توسـعه کشـت 

زیتـون در ایـن شهرسـتان نقـش به سـزایی داشـته اسـت.
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بـه گفتـه وی اصـاح باغ هـای زیتـون نیـز اصـاح باغ هـای زیتـون بـا انجام 
انـواع پیوندهـای شـکمی، تاجـی و لولـه ای در طـول 7-6 سـال گذشـته نیز از 

دیگـر مـوارد موثر در توسـعه کشـت زیتون اسـت.
در حـال حاضـر 720 هکتـار از باغ هـای شهرسـتان فسـا بـه کشـت زیتـون 
اختصـاص یافتـه کـه 600 هکتـار آن بـارور و 120هکتـار آن غیـر بارور اسـت. 
پیوندک هـا از ارقـام فیشـومی تخم کبکـی و کنسـروالیا بـوده که بـر روی 500 
هکتـار از باغ هـای زیتـون با پایه شـنگه پیوند زده شـده و درختان اصاح شـده 
بـه وسـیله پیونـد دارای رشـد و ثمردهی بهتری بـوده و مورد رضایـت باغداران 

واقع شـده است.
در ایـن بازدیـد رحمـت اهلل پریچهر مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشـاورزی، 
پـاکاری مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه همـراه انصـاری 
سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، شـیروانی دوسـت معاون 
فنـی و اجرایـی و عطـارزاده رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت 
از طرح هـای اصـاح و احیـاء، هـرس، تغذیـه و توسـعه باغ هـای زیتـون ایـن 

شهرسـتان واقـع در بخـش مرکزی حضور داشـتند.

استقبال کشاورزان از کشت کلزا 
مسـئول واحـد زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: سـال 
گذشـته سـطح ابـاغ شـده برای کشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان 1700 هکتار 

بـود کـه 1880 هکتـار بـه این کشـت تخصیص داده شـد.
محمـد  فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غامی افـزود: عملکـرد مناسـب کلـزا در سـال های گذشـته، رعایـت صحیـح 
تنـاوب زراعـي باکشـت گنـدم و جو، تقویـت خاک، کاهـش آفـات و بیماری ها 
و علف هـای هـرز و نیـز بـاال بـودن قیمت نـرخ تضمیني کلزا نسـبت بـه گندم 
از جملـه دالیـل اسـتقبال کشـاورزان از کشـت کلـزا در این شهرسـتان اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح اباغـی کلزا در شهرسـتان فسـا در سـال جاری 
1780 هکتـار اسـت، افزود: بهترین زمان کاشـت کلزا در زمین هاي کشـاورزي 
ایـن شهرسـتان در صـورت مسـاعد بودن شـرایط جـوي از نیمه مهر ماه سـال 

جـاري تا پایـان آبان ماه اسـت.
غامـی در خصـوص معرفـي رقم هـاي کشـت کلزا گفـت: رقم هایـوال 50 در 
ایـن شهرسـتان موفـق بـوده و در سـطح گسـترده ای کشـت مي شـود و این 
مدیریـت رایزني هـای الزم بادسـتگاه هاي مرتبـط بـراي حمـل بـذر و کـود 
مـورد نیاز کشـت کلـزا انجام داده تا مشـکلي از بابـت تامین بذر وجود نداشـته 

شد.  با
بـه گفتـه مسـئول واحد زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا این 
شهرسـتان در سـال زراعـی گذشـته رتبـه نخسـت سـطح زیرکشـت کلـزا در 

اسـتان فـارس را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

مجوز احداث 30 گلخانه کوچک مقیاس 
در شهرستان فسا صادر شد

مسـئول گلخانـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از صـدور مجـوز 
ایـن  در  مربـع  متـر  در سـطح 7800  مقیـاس  گلخانـه کوچـک  احـداث 30 

شهرسـتان خبـر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، امین 
امینـی افـزود: از ایـن سـطح نزدیک بـه 400 متر نیـز مجوز بهره بـرداری برای 

سـه نفر بهـره بردار صادر شـده اسـت. 

بـه گفتـه وی با توجـه به صدور اباغ دسـتورالعمل سـاماندهی و صـدور مجوز 
گلخانه هـای کوچـک  مقیـاس، واحدهـای گلخانه ای با مسـاحت کمتـر از 300 

متـر مربع اجـازه تأسـیس و فعالیـت می یابند.
امینـی بـا بیـان اینکـه در اکثـر گلخانه هـای کوچـک مقیـاس این شهرسـتان 
گیاهـان زینتـی و نشـاء گیاهـان دارویـی کشـت می شـود، گفـت: احـداث این 
نـوع ازگلخانه هـا بـا توجـه بـه نیاز سـرمایه گذاری انـدک و اعطای تسـهیات 
کم بهره در زمینه اشـتغالزایی روسـتاییان سـهم به سـزایی دارد. این کارشناس، 
برگـزاري مسـتمر کاس هـاي ترویجـي، تسـهیل در رونـد صـدور مجـوز و 

اسـتفاده از فضـاي حداقلـي را در اسـتقبال خـوب کشـاورزان موثر دانسـت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
بازدید از طرح های صنعتی در حال احداث 

شهرستان فسا
دردومیـن روز از هفتـه دولـت و در سـال مزین به شـعار رونق تولیـد، عبدالرضا 
قاسـم پـور معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی اسـتانداری فـارس از 

طرح هـای در حـال احـداث واحـد لبنـی و کشـتارگاه طیـور بازدیـد کـرد.
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فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی اسـتانداری فـارس ضمـن تشـکر از 
تمامی کارآفرینـان، تولیدکننـدگان و سـرمایه گـذاران در ایـن شهرسـتان بـا 
اشـاره بـه اینکـه کار اقتصـادی بایـد بـا همـت بـاال، از مبـادی قانونـی و بـه 
صـورت جهـادی و انقابـی انجـام شـود و کار بـا کیفیـت و جهـادی سـرلوحه 

ادارات قـرار گیـرد.  فعالیت هـای مدیـران و روسـای 

قاسـم پـور افـزود: مدیـران و روسـای ادارات بایـد بـا سـعی و تـاش راهـکار 
مناسـب و قانونـی را از میـان آئین نامه ها و دسـتورالعمل ها بیابند تا مشـکات 
سـرمایه گـذاران را در زمینـه احـداث واحدهـای تولیـدی مرتفع سـازند و زمینه 

اشـتغال زایـی بـرای جوانان ایـن مرز و بـوم را فراهـم نمایند. 
شـایان ذکـر اسـت واحـد لبنـی نعمتـی در زمینی به مسـاحت 37 هـزار و 700 
متـر مربـع بـا ظرفیـت 6 هـزار تـن تولیـد انـواع فرآورده هـای لبنـی در سـال 
بـوده و در حـال حاضـر بـا پیشـرفت فیزیکـی 80 درصـد و بـا سـرمایه گذاری 
بالـغ بـر 200میلیـارد ریـال در حـال تکمیل اسـت و نیـز واحد طیور مـرادی در 
زمینـی بـه مسـاحت20 هـزار متـر مربـع و ظرفیـت تولیـد 6 هزار تن در سـال 
و پیشـرفت فیزیکـی 91درصـد و بـا سـرمایه گذاری بالـغ بر 120میلیـارد ریال 

نیـزدر حـال تکمیل اسـت.
در ایـن بازدید سـلیمان کرمی معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه فسـا، صادقی مدیر 
صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، کرمی معاون اسـتاندار و 
فرماندار ویژه، سـایر مسـئولین و اعضای شـورای اداری، شـیروانی دوسـت معاون 

فنی و اجرایی و سـایر کارشناسـان این شهرسـتان نیز حضور داشـتند.

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

اجرای 56 طرح زیر بنایی با کمک منابع صندوق 
توسعه ملی

مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن از اجـرای 56 طـرح زیـر بنایـی بـا کمـک تسـهیات کـم بهـره 
اعطایـی از محـل منابـع صنـدوق توسـعه ملـی طی یک سـال گذشـته در این 

شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
حبیـب کوهکـن گفـت: ایـن طرح ها بـا اعتباری بالـغ بـر 52 میلیـارد ریال در 

ایـن شهرسـتان اجرا و بـه بهره برداری رسـیده اسـت. 

وی افـزود: طرح هـای اجرایـی در حـوزه فنـی و زیـر بنایی شـامل برقـی کردن 
چاه هـای  از  آب  برداشـت  ادوات  نوسـازی  و  تجهیـز  کشـاورزی،  چاه هـای 

کشـاورزی و احـداث اسـتخر های ذخیـره آب کشـاورزی اسـت. 
ایـن کارشـناس بیان داشـت: بهـره گیری از این تسـهیات و تسـریع در اجرای 
طرح هـای فنـی و زیربنایـی تاثیـر به سـزایی در رونـق تولید بخش کشـاورزی 
دارد بـه نحـوی کـه اثـرات آن با صرفه جویی در مصرف سـوخت های فسـیلی، 
ایجـاد اشـتغال جدیـد و پایـدار، افزایـش سـطح زیر کشـت و تولیـد محصوالت 

زراعی، باغی و شـیات مشـهود اسـت. 
کوهکـن بـا اشـاره بـه رتبـه نخسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن در جـذب اعتبـارات صندوق توسـعه ملـی در حوزه امـور فنی و زیر 
بنایـی در اسـتان فـارس طـی یک سـال گذشـته، تصریح کـرد: ایـن موفقیت و 
جایـگاه ناشـی از وجـود تعامـل سـازنده مـا ایـن مدیریـت، بانک کشـاورزی و 

بهره برداران است.
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی ایـن مدیریت ضمـن تاکید بـر خدمات و 
تاش هـای شـعب بانـک کشـاورزی شهرسـتان در راسـتای تحقق اهـداف مد 
نظـر، اظهـار کـرد: بهره بردارانـی کـه قصد اسـتفاده از این تسـهیات را داشـته 
باشـند می تواننـد بـا مراجعه بـه سـامانه یکپارچه تسـهیات اعتباری )سـیتا( به 

آدرس cita.maj.ir نسـبت بـه ثبـت درخواسـت خود اقـدام کنند. 

برداشت لیموترش از باغ های قیروکارزین آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با تاکیـد بر سـهم 25 درصدی 
ایـن شهرسـتان در تولیـد لیمـو ترش کل کشـور، گفت: برداشـت لیمـو ترش از 

باغ هـای دهسـتان هنگام آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: سـطح باغ هـای لیموتـرش در ایـن شهرسـتان بالـغ بـر 
3700 هکتـار اسـت و سـالیانه بیـش از 136 هـزار تـن از این محصـول تولید و 
روانـه بـازار مصرف می شـود که سـهم 40 درصـدی از کل تولید لیمـو ترش در 

اسـتان فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه هر سـاله برداشـت لیمـو تـرش از نیمه 
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مـرداد مـاه شـروع می شـد، اظهار کـرد: امسـال به دلیـل رخداد هـای جوی در 
فروردیـن مـاه و دیگـر عوامـل موثر بر رسـیدگی محصول، برداشـت لیمو ترش 

بـا تاخیر آغاز شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه کشـت ارقـام مختلـف لیمو تـرش مثـل مکزیکن 
اواخـر  تـا  ایـن محصـول  برداشـت  و الیـم  پرشـین الیـم  لیسـبون،  الیـم، 

اردیبهشـت مـاه سـال آینـده ادامـه خواهـد داشـت. 
همتـی بـا تشـریح اینکـه لیمـو تـرش عـاوه بـر مصـرف تـازه خـوری امکان 
اسـتفاده و فـرآوری در صنایـع تبدیلـی را دارد، گفـت: فـرآوری لیموتـرش در 
صنایـع آبمیـوه گیـری، عصـاره گیـری و پکتیـن موجـب ارزش افـزوده خواهد 
شـد، امـا نبود کارخانجـات صنایع غذایـی و تبدیلـی در منطقه از عمده مسـائل 

و مشـکات باغـداران این شهرسـتان اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا آغـاز فصـل برداشـت لیموتـرش و بـا توجه بـه غیر 
مکانیـزه بـودن ایـن عملیـات پیـش بینی می شـود که بیـش از یک صـد هزار 
نفـر روز نیـروی انسـانی به صورت مسـتقیم برای برداشـت محصول مـورد نیاز 
باشـد کـه عـاوه بـر نیرو هـای بومـی از شهرسـتان های همجـوار نیـز تامیـن 

می شـوند. 

عملیات پالک کوبی دام های سنگین آغاز شد
کارشـناس اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن از آغـاز عملیـات پـاک کوبی دام های سـنگین به منظـور هویت 

دار کـردن دام هـا در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
جـال رضائـی گفت: بـا اطاع رسـانی های انجام شـده در خصـوص ضرورت 
هویـت دار کـردن دام هـا، ایـن طـرح بـا عملیـات پـاک کوبـی یـک گله 30 

راسـی از دام هـای سـنگین، در روسـتای علـی آباد آغاز شـد. 

ایـن کارشـناس افـزود: بر اسـاس دسـتور العمـل اباغی دامـداران بـرای انجام 
مراحـل هویـت دار کـردن دام هـای سـنگین فرصـت زمانـی 6 ماهـه و بـرای 
دام هـای سـبک فرصـت زمانـی یـک سـاله از تاریـخ الزم االجـرا شـدن ایـن 

دارند.  مصوبـه 
اینکـه در صـورت عـدم اجـرای طـرح توسـط دامـداران،  وی بـا اشـاره بـه 
پـس از پایـان مـدت زمـان اعـام شـده دام هـای فاقـد هویت بـه عنـوان دام 
قاچـاق محسـوب می شـوند، گفـت: کلیـه دامـداران ملزم بـه مشـارکت در این 
طـرح بـوده کـه جهـت کسـب اطاعـات دقیـق باید بـه مراکـز خدمـات جهاد 

کشـاورزی مراجعـه شـود. 
کارشـناس اداره بهبـود تولیـدات دامی ایـن مدیریت بـا تاکید بـر مزایای هویت 
گـذاری دام هـا همچـون شناسـنامه دار شـدن و قابلیـت ردیابـی و شناسـایی 

دام هـا، گفـت: تمامی اقدامـات الزم در خصـوص پاک کوبی توسـط مامورین 
آمـوزش دیـده و ذی صـاح انجام می شـود. 

کشت گوجه فرنگی نشایی آغاز شد
مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از آغاز کشـت گوجه فرنگی پائیزه به روش نشـایی در این شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمـدی گفـت: کشـت گوجـه فرنگـی پائیـزه بـه روش نشـایی از 
اواسـط مـرداد مـاه در سـطح ایـن شهرسـتان آغـاز کـه مراحـل کاشـت آن تـا 

کنـون در بیـش از 30 هکتـار از مـزارع بـه پایـان رسـیده اسـت. 

ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه زمـان برداشـت ایـن مـزارع از ابتـدای آبـان ماه، 
افـزود: پیـش بینـی می شـود در صـورت عـدم مواجـه بـا سـرمای زود رس و 
دیگـر عوامـل خسـارت زا، از هر هکتـار مزرعه گوجـه فرنگی به طـور میانگین 

50 تـن محصول برداشـت شـود.
احمـدی بیـان داشـت: در کشـت گوجـه فرنگـي بـه صـورت نشـایي، نشـاء ها 
در سـیني کشـت و در گلخانـه تهیـه مي شـود و اسـتفاده از بذرهـاي هیبرید و 

ضدعفونـي شـده تاثیـر بسـزایي در افزایـش عملکـرد در واحد سـطح دارد. 
مسـئول تولیـدات گیاهی ایـن مدیریت با بیـان اینکه به منظور بـاال بردن بهره 
وري مصـرف آب در بخـش کشـاورزي در تمام دنیا کشـت محصـوالت زراعی 
بـه روش نشـایی مرسـوم اسـت، گفـت: یکنواختـي مزرعـه، کاهـش مصـرف 
نباتـي، کاهـش هزینه هـاي  بـذر و سـموم  از جملـه  نهاده هـاي کشـاورزي 

کارگـري بـه ویـژه در عملیـات وجین از سـایر مزایاي کشـت نشـایی اسـت.

کوچ زود هنگام زنبورداران به قیروکارزین 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: کـوچ زود هنـگام و 
پائیـزه ی زنبورسـتان ها هـم زمـان بـا شـکوفه دادن ُکنـار دان ها، بـرای تولید 

عسـل ُکنـار بـه ایـن شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی افـزود: به منظـور اخذ مجوز اسـکان از ایـن مدیریت بـه همراه 
داشـتن مجـوز کـوچ و قرنطینه بهداشـتی از مدیریت جهاد کشـاورزی و شـبکه 
دامپزشـکی شهرسـتان های مبـدا الزامی بـوده کـه تـا کنـون بیـش از ده فقره 

مجـوز اسـکان بـرای دو هـزار فروند کلنی صادر شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: پیـش بینی می شـود بیش از 300 زنبورسـتان 
بـا تعـداد بالـغ بـر 60 هـزار فرونـد کلنـی زنبور عسـل با هـدف بهره منـدی از 
شـهد و گـرده گل ُکنـار بـه ایـن شهرسـتان کـوچ کـرده که کلیـه زنبـورداران 
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مهاجـر و بومی ملـزم بـه اخـذ مجـوز اسـکان از ایـن مدیریت خواهنـد بود. 
همتـی بـا اشـاره به لـزوم رعایت فواصـل مجاز محل اسـکان زنبورسـتان ها با 
یکدیگـر و بـا اماکـن مسـکونی برای حفظ مسـائل بهداشـتی، تولیـد اقتصادی 
عسـل و جلوگیـری از متضـرر شـدن زنبورسـتان های مجاور با هـم در منطقه، 
توضیـح داد: در ایـن شهرسـتان محل مورد نظر برای اسـکان زنبورسـتان ها با 

فن آوری های نوین GIS مکان یابی می شود. 
وی بـر پیشـرو بـودن ایـن مدیریـت در بـه کار گیـری فـن آوری GIS بـرای 
صـدور مجـوز اسـتقرار زنبورسـتان ها و مزایـای آن مثـل مـکان یابـی دقیـق 
محـل مـورد نظـر در عرصـه، ارائـه توصیه هـای الزم بـه زنبـورداران به جهت 
میـزان پوشـش گیاهـی منطقـه و اعـام هشـدار بـرای رعایـت فاصلـه بـا 

مسـیل های سـیابی تاکیـد کـرد. 
همتـی بیـان کـرد: هر چند که درجـه حرارت منطقـه هنوز در حد مناسـب قرار 
نـدارد امـا بـا توجه به مقبولیت و بازار پسـندی عسـل ُکنـار زنبـورداران با خطر 

پذیـری ایـن موضوع به مراتع این شهرسـتان وارد شـده اند. 
وی توصیـه کـرد: زنبـورداران بـرای جلوگیـری از هـر گونه تلفـات در جمعیت 
زنبـور عسـل خـود بـه دلیل گرمـای هوا بایـد در سـاعات ابتدایـی و خنک روز 

اقـدام بـه تخلیـه کلنی هـای زنبـور عسـل در مناطق مـورد نظـر کنند. 
قیروکارزیـن از مناطـق قشـاقی واقـع در 169 کیلو متری جنوب غربی شـیراز 
اسـت کـه بـه واسـطه مراتـع با پوشـش درختـان ُکنـار و باغ هـای مرکبـات از 

مسـتعد تریـن مناطـق پرورش زنبور عسـل در نیمه دوم سـال اسـت. 

کمیته امداد و جهاد کشاورزی قیروکارزین 
تفاهم نامه امضاء کردند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از امضـاء یـک تفاهـم نامـه 
همـکاری بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره(، بـه منظـور توانمندسـازی مـدد 

جویـان ایـن نهـاد انقابـی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: در نتیجه این تفاهـم نامه مدد جویان از حالت مسـتمری 
بگیـری خـارج و بـا تسـهیات اعطائـی بسـتر کارآفرینی و اشـتغال بـرای آنان 

می شـود. فراهم 
بـه گفتـه وی ایـن افـراد بـه تدریـج توانایی هـای الزم اقتصـادی را کسـب 

نهـاد حمایتـی خـارج می شـوند. پوشـش  از  و  می کننـد 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه اجـرای دوره هـای 
آموزشـی و مهارتـی بـا موضوعـات تولیـد محصوالت گلخانـه ای، تولیـد قارچ 
خوراکـی، پـرورش گوسـفند و بز، پـرورش زنبور عسـل و دیگـر عناوین مرتبط 

در دسـتور کار خواهـد بـود. 
همتـی بـا تاکید بر آموزش های مهارتـی به منظور ایجاد عاقـه در مددجویان، 
اظهـار کـرد: تسـهیل و تسـریع در صـدور مجـوز گلخانه های کوچـک مقیاس 

بـرای مـدد جویـان واجد شـرایط از دیگر مفـاد این تفاهم نامه اسـت. 
وی بـا اشـاره به اینکـه اقدامات مذکـور عاوه بـر توانمندسـازی مددجویان، در 
رونـق اقتصـادی و افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی در مناطق شـهری و 
روسـتایی نیـز تأثیـر بـه سـزایی دارد، تصریـح کـرد: در صورت حصول شـرایط 
صنایـع  تمامی زمینه هـای  در  واحد هـای صنعتـی  مجـوز  انـواع  الزم صـدور 

کشـاورزی بـرای مـدد جویان تفاهم شـده اسـت. 
همتـی خاطـر نشـان کـرد: باغـداران و تولیـد کنندگانـی کـه برای مـدد جویان 
اشـتغال دائـم یـا فصلـی ایجـاد کننـد از برخـی بخشـودگی ها و تسـهیات 
مثـل معافیـت از پرداخـت حـق بیمـه و یـا پرداخـت تسـهیات ارزان قیمت به 

کارفرمایـان برخـوردار خواهنـد شـد.

تداوم تولید با کشاورزی حفاظتی محقق می شود

رئیـس مرکـز خدمـات جهاد کشـاورزی افزر گفت: در کشـت کنجد، کشـاورزی 
حفاظتـی بـه منظـور تـداوم تولیـد و افزایـش مـاده آلـی خـاک گسـترش یافته 

ست.  ا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
امیـن پورحمـزه گفت: به منظور کشـاورزی پایـدار و تـداوم در تولید محصوالت 
کشـاورزی، 200 هکتـار از اراضی بخـش افزر با روش های کشـاورزی حفاظتی 

به کشـت کنجـد اختصاص یافته اسـت. 
ایـن مقام مسـئول افـزود: از مجموع حدود 300 هکتار سـطح زیر کشـت کنجد 
در بخـش افـزر، 150 هکتـار بـه روش کـم خـاک ورزی و 50 هکتـار نیـز بـه 

طریـق بـی خاک ورزی کشـت می شـود. 
پورحمـزه بـا تاکیـد بر کشـاورزی حفاظتی بـه عنوان مهـم ترین رویکـرد برای 
تحقـق کشـاورزی پایـدار گفت: دسـتیابی به موفقیـت از لحاظ کمیـت و کیفیت 
تولیـدات کشـاورزی زمانـی ارزشـمند خواهد بود کـه در بلندمدت دوام داشـته یا 

بـه اصطاح پایدار باشـد.
ایـن کارشـناس بیـان کـرد: کشـاورزی حفاظتـی بـه مجموعـه ای از اقدامـات 
شـامل نگهـداری مقـدار مناسـبی از بقایـای گیاهـی در سـطح خـاک، رعایـت 
تنـاوب زراعـی مناسـب و کاهـش هـر چـه بیشـتر عملیـات خـاک ورزی گفتـه 
می شـود کـه سـبب صرفـه جویی در زمـان، انـرژی و تقویت منابـع آب و خاک 

شـد.  خواهد 
رئیـس مرکـز خدمـات جهاد کشـاورزی افزر تصریـح کرد: زیر و رو شـدن خاک 
در ایـن روش مثـل سیسـتم رایج خـاک ورزی نبوده و حداقـل 30 درصد بقایای 
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محصـول قبل در سـطح خاک حفظ می شـود.
وی اظهـار کـرد: ایـن روش کشـاورزی بر پایـه حفاظت از خـاک، آب و گیاه بنا 
شـده و یکـی از راه هـای موثر برای برون رفـت از بحران خشکسـالی، مدیریت 

آب و جبـران مـواد آلـی خاک برای اقتصادی کردن کشـاورزی اسـت.

خشکه کاری برنج برای اولین بار در قیروکارزین

مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
از خشـکه کاری برنـج، بـه عنـوان یکـی از روش هـای کشـت مسـتقیم بـرای 

اولیـن بـار در مزارع ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمـدی گفـت: دو هکتـار از اراضـی آبـادی سرچشـمه در بخـش 
مرکـزی بـه کاشـت مسـتقیم برنـج بـه روش خشـکه کاری اختصـاص یافتـه 
کـه در صـورت نتیجـه بخـش بـودن طـرح در سـنوات آینده شـاهد توسـعه آن 
و اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری در مزارع برنـج این شهرسـتان خواهیم 

 . د بو
ایـن کارشـناس افـزود: خشـکه کاری یکـی از روش هـای ارزشـمند در کاهش 
میـزان مصـرف آب و غلبـه بـر کـم آبـی ناشـی از خشکسـالی های اخیر اسـت 
کـه موجـب کاهش مصرف انرژی، کاسـته شـدن از زحمت کشـاورز نسـبت به 
روش تهیـه خزانـه، کاهـش 40 درصـدی هزینه هـا، یکنواختی در سـبز شـدن 

مزرعـه و رسـیدن محصـول و امـکان اسـتفاده از کمباین می شـود.
وی تصریـح کـرد: کاهـش آلودگـي خـاک و آب، بهبـود تهویـه خـاک، کاهش 
امـراض و آفـات برنـج، بهبـود بیـان آبـي، اجـراي آسـان مدیریـت مزرعـه، 
کاهـش زمـان مـورد نیـاز بـراي کاشـت و پیشـگیري از کشـت هاي تاخیري و 
پیشـرفت اقتصـاد منطقـه از جملـه مزایـای دیگر کشـت برنج به روش خشـکه 

کاری اسـت. 

آغاز صید از دریاچه سد سلمان فارسی 
قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن صیـد بیـش از 170 تـن انواع 
ماهیـان گرمابـی از دریاچـه سـد سـلمان فارسـی را توسـط شـرکت تعاونـی 

صیـادی پیـش بینـی کرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: از ابتـدای شـهریور مـاه هفـت گروه بـا 14 نفـر عضو در 
قالـب شـرکت تعاونـی صیـادان، صیـد از دریاچـه سـد سـلمان فارسـی را آغـاز 

کـرده انـد کـه این امـر تـا پایـان آذر ماه امسـال ادامـه خواهد داشـت. 

ایـن مقـام مسـئول افـزود: دریاچـه سـد سـلمان فارسـی ایـن شهرسـتان بـا 
مسـاحت مفیـد قریـب بـه 38 میلیـون و 500 هزار متـر مربع عمـده ترین منبع 
آبـی ایـن شهرسـتان در صیـد ماهیان گرمابـی و آزاد اسـت که سـالیانه موجب 

تولیـد و تامیـن بیـش از 150 تـن گوشـت سـفید می شـود. 
وی بـا یـاد آوری اینکـه صید آزمایشـی از این دریاچه در خرداد ماه سـال جاری 
بـه منظـور ارزیابـی ذخایـر آبزیان انجام شـده اسـت، توضیح داد: اداره شـیات 
ایـن مدیریـت بـا هماهنگـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس پـس از پایش هـای انجام شـده نسـبت بـه معرفی 
گروه هـای صیـادی بـه اداره محیـط زیسـت جهـت اخذ مجـوز صیـادی اقدام 

اند.  کـرده 
همتـی بـه انـواع ماهیـان قابل صیـد از این دریاچـه ماننـد انواع کپـور معمولی 
و آمـور و گونه هـای بومی بـا نام هـای محلـی سـرخه، شـکاری، لجـن خـوار، 

سـرگنده و فیتوفـاک اشـاره کرد. 
وی تصریح کرد: پس از شـروع آبگیری سـد سـلمان فارسـی در سـال 88 یک 
شـرکت تعاونـی صیـادی بـا بیـش از 40 نفر عضو در قیروکارزین تاسـیس شـد 

و صیـادی از ایـن دریاچه قدمت ده سـاله دارد.
همتـی اظهـار کـرد: صیـادی از دریاچـه سـد سـلمان فارسـی ایـن شهرسـتان 
صرفـا بـا عضویـت در شـرکت تعاونـی صیـادی و اخـذ مجوز هـای الزم از 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی و اداره محیـط زیسـت مقـدور اسـت کـه می توانـد 

موجـب اشـتغال افـراد عاقـه منـد باشـد. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا رایزنی های انجام شـده توسـط بخـش خصوصی 
بـرای صـادرات ماهیـان گرمابی صید شـده از ایـن دریاچه به کشـور های حوزه 
آسـیای میانـه مثل جمهوری آذربایجان بتوانیم شـاهد ارزش افـزوده و ارز آوری 

این محصول باشـیم. 
ایـن شهرسـتان بـا تولید سـالیانه بیـش از 250 تن مـواد پروتئینی شـیاتی در 

فاصلـه 169 کیلومتـری جنوب غربی شـیراز قـرار دارد.

شناسایی و پلمپ 28 فروشگاه غیرمجاز 
سموم در قیروکارزین

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از شناسـایی 28 فروشـگاه غیر 
مجـاز سـموم کشـاورزی و صـدور دسـتور پلمپ آن، توسـط مقام عالـی قضائی 

در ایـن شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی گفـت: بـا تشـدید بازرسـی های فنـی از فروشـگاه های سـموم 
کشـاورزی بـه منظـور سـاماندهی آن ها و بـر اسـاس مـاده 45 و 46 آئین نامه 
اجرایـی قانـون حفـظ نباتـات، 28 فروشـگاه غیـر مجـاز شناسـایی کـه پس از 
هماهنگی هـای الزم، مقـام عالـی قضائـی در این شهرسـتان دسـتور پلمپ آن 

را صـادر کرده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: اکیپـی متشـکل از نماینـدگان جهـاد کشـاورزی، 
اداره نظـارت بـر اماکـن عمومی فرماندهـی انتظامـی و اتاق اصناف شهرسـتان 
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سرکشـی بـه واحد هـای غیـر مجـاز را آغـاز کـرده انـد. 
وی در خصـوص نحـوه برخـورد بـا متخلفیـن اظهـار کـرد: در اولیـن مرحلـه 
اخطاریـه بـا اعتبـار هفـت روز بـرای واحد هـای غیـر مجاز صـادر می شـود تا 
نسـبت بـه اخـذ مجـوز الزم یـا جمـع آوری سـموم اقدام شـود کـه در صورت 
عـدم اجـرای مـوارد مذکـور بـا توجه بـه تعهد اخذ شـده از فروشـنده و دسـتور 

مقـام قضائـی، فروشـگاه پلمـپ خواهد شـد. 
همتـی تصریـح کـرد: باتوجـه بـه رشـد جمعیـت، محدودیـت منابـع در بخش 
کشـاورزي و نیـاز مبـرم بـه افزایـش تولیـد محصـول، ضـرورت انجـام مبارزه 
اصولـي علیـه آفات بـا تاکید بر رعایت حفظ سـامت کشـاورزان، افـراد جامعه 
و توجـه به مسـائل زیسـت محیطي احسـاس مي شـود که دسـت یابـی به این 

اهـداف بـا اجرای ایـن طرح تسـریع خواهد شـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تولید محصول سـالم و باال بـردن کیفیت مـواد غذایی 
یکـی از مسـائل مهـم در جوامـع امـروزی اسـت، گفـت: باقـی مانـدن بیش از 
حـد مجـاز مـواد شـیمیایی در مـواد غذایـی بـر سـامت انسـان اثـر نامطلوب 

گذاشـت. خواهد 

برای اولین مرتبه در قیرو کارزین ارزن کشت شد
مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
گفـت: 55 هکتـار از اراضـی زراعی این شهرسـتان به کشـت پائیـزه گیاه ارزن 

اختصاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
عبدالحمیـد احمـدی افـزود: بـا هـدف تغییـر الگـوی کشـت و ترویـج کاشـت 
گیاهـان بـا نیـاز آبـی کـم در سـطح ایـن شهرسـتان، کشـت ارزن بـه عنـوان 
کشـت دوم آغـاز شـده کـه بـا توجـه بـه مزایـای آن پیـش بینـی می شـود در 

سـال های آتـی شـاهد افزایـش سـطح زیـر کشـت آن باشـیم.
وی با اشـاره به کاشـت آزمایشـی ارزن در سـال گذشـته در سـطح یک هکتار 
و تولیـد سـه تنـی محصول اظهار کـرد: پیش بینی می شـود در زمان برداشـت 

بیـش از 150 تـن ارزن از ایـن مـزارع حاصل و روانه بازار شـود.
ایـن کارشـناس تصریـح کرد: کشـت ارزن بـا توجه بـه ویژگی هایـی همچون 
نیـاز آبـی پاییـن، تحمـل به شـوری، دوره رشـد کوتاه و امکان کشـت و رشـد 

در تابسـتان دارای توجیـه اقتصادی اسـت. 
احمـدی بیـان کـرد: کاشـت ارزن در اوایـل تیـر مـاه انجـام و محصـول آن در 
اواخـر آبـان برداشـت می شـود کـه عمـده مصـرف دانـه ارزن بـرای پرندگان 

بـوده و از علوفـه آن بـه منظـور تغذیـه دام هـا اسـتفاده می شـود.
دانـه ارزن ارزش طبـی داشـته و برای محافظت از سـامت قلب، پیشـگیری از 
دیابت، بهبود سیسـتم گوارشـی، سـم زدایی از بدن، افزایش سـامت تنفسـی، 

بهبـود سیسـتم ایمنـی بـدن، بهبود عضات و سـامت عصبی مفید اسـت.

کاشت سویا برای اولین بار در قیروکارزین
رئیـس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی مبارک آباد از کاشـت آزمایشـی سـویا 

بـرای اولیـن بـار در اراضـی زراعی ایـن منطقه خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی انصـاری گفت: بـرای اولین بـار در بخش مرکزی روسـتای علـی آباد و 
" اراضـی آبـادی دکتر خلیلی" یک طرح آزمایشـی کاشـت سـویا در سـطح یک 

هکتـار بـه اجرا در آمده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: کاشـت سـویا در این مزرعـه با اسـتفاده از دسـتگاه 
کارنـده بـا مصـرف 11 کیلـو گرم بـذر انجـام و از تاریخ بیسـت و پنجـم تیرماه 

آبیـاری در آن بـه روش تیـپ آغاز شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت سـطح سـبز بسـیار مناسـب در ایـن مزرعـه اظهـار 
کـرد: پیـش بینـی می شـود در صـورت نتیجه بخش بـودن این کشـت بتوان از 

اواسـط مهـر مـاه بیـش از 2/5 تـن سـویا از ایـن مزرعه برداشـت کرد.
انصـاری بـا تاکید بر کشـت دانه های روغنـی به عنوان محصوالت اسـتراتژیک 
بـه منظـور قطع وابسـتگی و واردات از خارج کشـور تصریح کرد: توسـعه کشـت 
دانـه روغنـی کلـزا در دسـتور کار اسـت و کشـت سـویا بـه عنـوان دیگـر دانـه 

روغنـی و کشـت دوم نیـز می توانـد در موفقیـت این اسـتراتژی مثمر باشـد. 

کشت گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی 
قیروکارزین

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان قیـرو کارزیـن گفـت: 15 
هکتـار از اراضـی ملـی شهرسـتان قیـرو کارزیـن بـه کشـت گیاهـان دارویـی 

اختصـاص یافـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
یعقـوب نظریـان افـزود: این طرح بـا همکاری مجریان کشـت گیاهـان دارویی 

و بـرای نخسـتین بار در این شهرسـتان انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول توضیـح داد: در مرحله اول کشـت آزمایشـی در سـطح 200 
مترمربـع و بـه صـورت پایلـوت اجرا شـد که خوشـبختانه ایـن طـرح در مرحله 
نخسـت بـا موفقیـت انجـام و پس از آن حـدود 15 هکتـار دیگـر از اراضی ملی 
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بـر اسـاس " تبصـره 7 قانـون اصاح مـاده 3 " با مشـارکت بهره بـرداران مجاز 
بـه بهره برداری رسـید.

دارویـی  گیاهـان  از  گونه هایـی  طـرح  ایـن  در  کـرد:  اظهـار  نظریـان 
بومی عرصه هـای منابـع طبیعـی از جملـه آویشـن باغـی، آویشـن بـرگ پهـن، 
آویشـن شـیرازی، اسـطو خودوس فرانسـوی، مورینیگا اولیفترا کشـت شـده که 

تامیـن بـذرآن از داخـل و خـارج از کشـور صـورت گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح کشـت و توسـعه گیاهـان دارویـی در مراتـع 
شهرسـتان بـه ویـژه عرصه هـای تخریب شـده، تصریح کـرد: بر اسـاس برنامه 
ریزی هـای انجـام گرفتـه 50 هکتـار از عرصه هـای طبیعـی قیروکارزیـن بـه 

کاشـت کاکتـوس خوراکـی و دامی اختصـاص خواهـد یافـت.
نظریـان بـا تاکیـد بـر برنامـه ریـزی مناسـب جهـت بازاریابـی بـرای گیاهـان 
دارویـی در ایـن شهرسـتان گفـت: بـا افزایـش انگیـزه مجریـان بـرای اجـرای 
چنیـن طرح هایـی در عرصه هـای مختلـف منابـع طبیعـی، ضمـن کوتـاه کردن 
دسـت دالالن و سـودجویان می تـوان از ظرفیـت بسـیار باالی گیاهـان دارویی 

بـرای حفـظ ایـن منابـع و رونق اقتصـادی منطقـه اسـتفاده کرد.
وی ضمـن اعـام اینکـه برداشـت گیاهان دارویـی از عرصه هـای مرتعی منوط 
بـه صـدور اخـذ مجـوز از منابـع طبیعی اسـت، بیـان کرد: برداشـت بـی رویه و 
غیـر مجـاز گیاهـان دارویـی آثـار زیـان بـاری بـر پوشـش گیاهـی مراتـع وارد 
می کنـد و در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلفـی بـا سـود جویـان برابـر قانـون 

برخـورد خواهد شـد.
جملـه  از  حفاظـت  و  قـرق  بـه  کمـک  فنـی،  نظـارت  رایـگان،  بـذر  توزیـع 
حمایت هـای منابـع طبیعـی بـرای رونق تولیـد گیاهـان دارویـی در عرصه های 

طبیعـی اسـت.

طرح کار آفرینی مزرعه چوب، اجرا شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از اجـرای طـرح کار آفرینـی 
مزرعـه چـوب بـرای اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا توضیـح این مطلـب که سـاالنه بیش از هشـت میلیـون متر 
مکعـب چـوب بـرای اسـتفاده در صنایـع کل کشـور نیـاز اسـت، گفـت: بـرای 
اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان یـک کار آفریـن در حـوزه کشـاورزی اقـدام بـه 
کاشـت درخـت گـز و اکالیپتـوس در یـک سـطح ده هکتـاری به منظـور تولید 

چـوب کرده اسـت.
 ایـن مقـام مسـئول افـزود: ایـن طـرح در دو قطعه پنـج هکتاری اجـرا که یک 
قطعـه بـه کاشـت نهـال گـز با تراکـم 2500 اصلـه در هکتـار و قطعـه دیگر به 

نهـال اکالیپتـوس بـا تراکم 800 اصلـه در هکتـار اختصاص یافتـه و به صورت 
غرقابـی آبیاری می شـود. 

وی اظهـار کـرد: ایـن طـرح در اراضـی بـا کاس خـاک درجـه دو به بـاال که 
از نظـر کشـت محصـوالت زراعـی و باغـی از کیفیـت پایین برخوردار اسـت به 
اجـرا در آمـده و پیـش بینی می شـود در پایان دوره رشـد دو سـاله از هر هکتار 
گـز و اکالیپتـوس بـه ترتیـب بالـغ بـر 300 و 150 تـن چـوب جهـت مصـارف 

مختلـف فراهـم آید. 
همتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه برداشـت های غیـر اصولـی از منابع جنگلی کشـور 
منجـر بـه تخریـب عرصه هـای ملـی و جنگلـی می شـود و همچنیـن واردات 
چـوب نیـز بـه علت هزینه بـاال و خروج ارز منطقی نیسـت، گفـت: طرح مزرعه 
چـوب بـه ویـژه در اراضی بـا کاس باال از توجیـه اقتصادی برخـوردار بوده که 
می تـوان بـه عنـوان یـک الگوی کشـت مناسـب جهـت ایجـاد اشـتغال و کار 

آفرینـی در دسـتور کار قـرار داد. 
وی تصریـح کـرد: کاشـت درختان گز و اکالیپتوس به واسـطه مزایـای آن مثل 
اصـاح بافـت خاک های شـور، رشـد سـریع و کوتـاه بـودن دوره بهره برداری، 
قابلیـت کشـت در اراضـی فقیـر، قابلیت کشـت در خاک های با سـطح آب زیر 
زمینـی بـاال، مقاومـت بـه شـوری و کاربرد های متنـوع در صنایع کاغذ سـازی 

و جعبـه سـازی، از جذابیت برخوردار اسـت. 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

آغاز برداشت گیاه دارویی مریم گلی درکازرون
کارشـناس گیاهـان دارویـی مدیریـت جهاد کشـاورزی کازرون گفت: برداشـت 
گیـاه دارویـی مریـم گلـی از سـطح 4000 متـر مربع کشـتزار های بخـش کنار 

تختـه شهرسـتان کازرون آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، زهرا 
پنـاه افـزود: برداشـت مریـم گلـی سـه بـار در سـال انجام می شـود و متوسـط 

تولیـد در هـر برداشـت 700 کیلوگرم اسـت.
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الگـوی کشـت در شـرایط خشکسـالی،  بـا اشـاره بـه ضـرورت تغییـر   وی 
تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه آب و هـوای شهرسـتان کازرون در سـال زراعـی 
98-97 حـدود 25 هکتـار از مـزارع به زیرکشـت10 گونه گیـاه دارویی از جمله 
آلوئـه ورا، زعفـران، بابونه، عـدس تلخ، گل گاوزبان، سـیاه دانه، اسـطوخودوس 

و همیشـه بهـار بـرده شـد و امسـال نیـز مریـم گلی اضافه شـده اسـت.
ایـن کارشـناس مدیریـت جهـاد کشـاورزی کازرون بـا بیـان اینکه گیـاه مریم 
گلـی چنـد سـاله اسـت، ادامـه داد: در مزرعه مذکـور از هیچ نوع کود و سـموم 

شـیمیایی اسـتفاده نشـده و محصـول گواهی شـده تولید می شـود.
از ایـن گیـاه کـه دارای آنتـی اکسـیدان بسـیار معطر و علفـی از خانـواده نعناع 
اسـت، در تهیـه دارو هـای تقویـت حافظـه، گردش خـون، بیماری هـای قلبی و 

آرام بخش اسـتفاده می شـود.

پیش بینی تولید 25 تن ماهی گرمابی 
در شهرستان کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: در شهرسـتان کازرون 14 
اسـتخر دو منظـوره فعـال بـه مسـاحت 1.5 هکتـار به پـرورش ماهـی گرمابی 
اختصـاص دارد کـه پیش بینـی می شـود در سـال جـاری شـاهد تولیـد 25 تـن 

ماهـی گرمابـی در این شهرسـتان باشـیم.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی افـزود: با توجـه به اینکه دمـای آب اکثر چاه ها در شهرسـتان کازرون 
باالی 20 درجه سـانتیگراد اسـت در اسـتخر های دو منظوره این شهرسـتان دو 

گونـه از ماهیـان گرمابـی به نام کپـور و آمور پـرورش می یابد.
آب  غنی سـازی  موجـب  اسـتخرها،  ایـن  در  ماهـی  پـرورش  وی  گفتـه  بـه 
کشـاورزی و در نتیجـه افزایـش تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی می گردد.

رشـیدی تصریـح کـرد: کشـاورزان می تواننـد هـم زمان بـا آبیـاری زمین های 
خـود بـه پـرورش ماهـی نیـز بپردازنـد کـه ایـن امر عـاوه بـر تولیـد و ایجاد 

اشـتغال، سـود دهـی باالیـی نیـز بـرای آن ها بـه همـراه خواهد داشـت.

تولید ساالنه 86 تن قارچ خوراکی 
در شهرستان کازرون

قـارچ  پـرورش  واحـد  کازرون گفـت: 9  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
خوراکـي در بخـش مشـاغل خانگی با تولید 86 تن در سـال در این شهرسـتان 

اسـت. فعال 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکـه تولیـد قـارچ خوراکـی از جمله طرح هـای اشـتغالزا با 
توجیـه اقتصـادی مناسـب اسـت، افـزود: میانگیـن تولیـد سـالیانه واحدهـای 
پـرورش قـارچ خوراکـی در شهرسـتان کازرون بیـن 5 تـا 10 تـن اسـت که با 

توجـه بـه تقاضـای بـازار بیشـتر قـارچ دکمـه ای تولیـد می کنند.
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر 20 نفر در شهرسـتان کازرون اقدام بـه آموزش و 

دریافـت تسـهیات جهـت فعالیـت در این زمینه کـرده اند.
رشـیدی تصریـح کرد: کلیـه عاقه منـدان به پرورش قـارچ خوراکـی می توانند 
بـا مراجعـه بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، ضمـن کسـب 
آموزش هـای الزم، نسـبت بـه اخـذ مجـوز و اسـتفاده از تسـهیات اباغـی در 

ماه هـای آتـی و اشـتغال در ایـن بخـش اقـدام کنند.

تولید ساالنه 800هزار گل شاخه بریده در کازرون 

کارشـناس گلخانـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت : از تنها 
گلخانـه هیدروپونیک این شهرسـتان با مسـاحت 0.5 هکتار سـاالنه حدود 500 

هزار شـاخه گل رز برداشـت می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، زهرا 
پنـاه افـزود: همچنیـن 300 هزار شـاخه گل گایـول در فضای بـاز در زمینی به 

مسـاحت 1.5 هکتار تولید می شـود.
وی تصریـح کـرد: در گلخانـه هیدروپونیـک به جای خاک از بسـترهای کاشـت 
مثـل پرلیت، کوکوپیت اسـتفاده می شـود و محلـول غذایی با اسـتفاده از عناصر 
ماکـرو و میکـرو بر اسـاس نیـاز غذایی گیاه تهیـه و روزانه از طریـق آب آبیاری 
در اختیـار ریشـه گیـاه قـرار می گیرد. پناه با اشـاره بـه اینکه گایول به وسـیله 
پیـاز تکثیـر و در دو تاریـخ تیرمـاه و بهمن ماه کشـت می شـود، افـزود: پرورش 

گل رز در شـرایط گلخانـه ای محدودیـت زمانی ندارد.
پنـاه گفـت: گل هـای شـاخه بریـده تولیـدی در کازرون بـه شهرسـتان های 

می شـوند.  ارسـال  اصفهـان  تهـران،  اسـتان های  و  همجـوار 

آغاز طرح پایش ادوات کشاورزی فعال در 
شهرستان کازرون

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با اشـاره بـه آغاز طـرح پایش ادوات 
کشـاورزی فعـال در ایـن شهرسـتان گفـت: در حـال حاضـر 1200 دسـتگاه 

تراکتـور در ایـن شهرسـتان مشـغول بـه فعالیت هسـتند.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی افـزود: در طـرح پایـش ادوات کشـاورزی، تراکتور هایـی که از شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتی سـوخت دریافـت می کنند بـا آمارگیری روسـتا 
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بـه روسـتا به صـورت دقیق مشـخص خواهند شـد.
 بـه گفتـه وی ایـن طـرح با هـدف جلوگیـری از قاچاق سـوخت، احـراز هویت 

ادوات کشـاورزی و همچنیـن شناسـایی کشـاورزان فعـال انجام می شـود.
رشـیدی تصریـح کـرد: تمامی تراکتور هـای موجـود به همـراه مـدارک مربوطه 
مـورد بازدیـد و بررسـی قـرار می گیرند تا کسـانی که سـهمیه سـوخت را بدون 
داشـتن هیچگونه ادوات کشـاورزی دریافت می کنند از سـامانه دریافت سـوخت 

حذف شـوند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون:
تلقیح بیش از 1200 رأس گاو با اسپرم نژاد سمینتال

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با اشـاره بـه اینکه طـرح تلقیح نژاد 
بومی بـا اسـپرم نـژاد گاو سـمینتال از سـال 96 در ایـن شهرسـتان آغـاز شـده، 

گفـت: تاکنـون 1220 راس گاو بـا نـژاد سـمینتال تلقیح شـده اند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
حمید رشـیدی افزود: تا پایان سـال جاری 750 راس گاو در سـطح شهرسـتان 

کازرون بـا اسـپرم نـژاد سـمینتال تلقیـح می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه اصـاح نـژاد دام بـه عنـوان ابـزاری موثـر در جهـت بهبود 
تولیـدات و ارتقـاء فعالیت هـای دامپـروری جایـگاه ویژه ای را به خـود اختصاص 
داده، تصریـح کـرد: گاو سـمینتال نـژادی آرام، کم خوراک با کیفیت تولید شـیر 

و گوشـت بـوده و هزینه هـای نگهـداری آن بـرای پرورش پایین اسـت.

رشـیدی اظهـار کـرد: نژادهـای بومی شهرسـتان بـا اسـتفاده از تکنیـک تلقیح 
مصنوعـی بـا نـژاد سـمینتال آمیخته شـده و در نتیجـه تلقیـح، گاوی دو رگ با 
خصوصیـات دو منظـوره بـودن از نظـر تولیـد شـیر و گوشـت، مقـاوم در برابـر 
بیمـاری، کیفیت تولید شـیر و گوشـت بـاال، کاهش هزینه های تولیـد و افزایش 

ایجاد می شـود.  درآمـد 

مدیر جهاد کشاورزی کازرون:
انجمن خبرگان بخش کشاورزی کازرون تشکیل شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: با حضـور بیـش از 40 نفر از 
تولیدکننـدگان نمونـه بخـش کشـاورزی، "انجمـن خبـرگان بخش کشـاورزی" 

این شهرسـتان تشـکیل شـد. 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکه پیگیری سیاسـت های الزم از طریق کشـاورزان پیشـرو 
در دسـتور کار قـرار دارد، افـزود: بـا تشـکیل ایـن انجمن از نخبـگان و خبرگان 
بخـش کشـاورزی در برنامـه ریزی هـا و سیاسـت گذاری های اسـتفاده خواهد 
شـد. وی با اشـاره به اینکـه نقش تولیدکننـدگان نمونه به عنـوان الگو و اعمال 
مدیریـت صحیـح در مـزارع کامـا محسـوس اسـت، گفـت: بـرای رسـیدن به 
الگوهای مناسـب، تشـکیل انجمن خبرگان کشـاورزی با حضـور تولیدکنندگان 

نمونـه بخش کشـاورزی ضروری اسـت.
رشـیدی هـدف از تشـکیل ایـن انجمـن را پیگیـری مشـکات و مطالبـات 
کشـاورزان در بخش هـای مختلـف کشـاورزی بر شـمرد و افـزود: اعضای این 
انجمـن بـا برگـزاری کاس هـای آموزشـی، ترویجـی و مهارتـی تجربیـات و 
آموخته هـای خـود را بـه سـایر بهره بـرداران و کشـاورزان منتقـل می کننـد.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

برگزاری جلسه هماهنگی همایش انگور در شهرستان کوار

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: برگزاری جشـنواره انگور 
برای نخسـتین بار در سـطح این شهرسـتان بسـیار ارزشـمند است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، محمـد مهدی 
قاسـمی در نشسـت برنامـه ریـزی همایـش انگـور کـه با حضـور فرمانـدار این 
شهرسـتان برگـزار شـد، افـزود: بنابرایـن ترتیبـی اتخـاذ تـا عاوه بـر همایش 
انگـور، مراسـمات بومـی – محلـی و سـایر توانمندی هـای ایـن شهرسـتان نیز 
معرفـی شـود. وی بـا تاکیـد بـر همـکاری فکـری سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اظهارکـرد: جشـنواره ها بایـد کامـا مردمی برگـزار شـود و نیروهـای توانمنـد 

بومـی و خـود مـردم در صحنـه حضور داشـته باشـند.
در ادامـه فرمانـدار کـوار بـا اشـاره بـه پتانسـیل های کشـاورزی و باغـداری 
ایـن شهرسـتان گفـت: ظرفیت هـای موجـود از جملـه انگـور به عنـوان عمده 
محصـول تولیـدی ایـن شهرسـتان، مـا را بـر آن داشـت تـا همایـش انگـور را 

کنیم. برگـزار 
اشـکان کاظمی افـزود: برگـزاری همایـش بـا معرفـی ظرفیت ها و پتانسـیل ها 

باعـث جلب سـرمایه گذار می شـود.
وی تصریـح کـرد: بـا تصمیـم گیری های اتخاذ شـده، جشـنواره ملـی انگور با 
حضور وزیر جهاد کشـاورزی، اسـتاندار، روسـای سـازمان های جهاد کشـاورزی 
اسـتان های انگور خیز و سـایر مقامات اسـتانی و نیز دعوت از سـرمایه گذاران 

در شـهریور ماه سـال جاری در شهرسـتان کوار برگزارخواهد شـد.
در ادامـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـا اشـاره بـه آمـار و ارقـام 
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عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

موجـود در زمینـه تعـداد تولید کننـدگان محصول انگـور و میزان تولید سـالیانه 
آن گفـت: بـا برگزاری جشـنواره انگور توانمنـدی این شهرسـتان در تولید انواع 
گوناگـون محصـول انگـور و فرآورده هـای آن در سـطح ملی معرفی می شـود.

محمـد جعفـر ملـک زاده تصریح کـرد: تثبیـت قیمت انگـور و ایجـاد بازارهای 
مناسـب و نیز جذب سـرمایه گـذار از دیگـر مزیت های برگزاری این جشـنواره 

است.

پیش بینی برداشت 50 هزار تن محصول پیاز 
در شهرستان کوار

مسـئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفت: در سـال 
زراعـی جـاری 900 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به کشـت پیـاز اختصاص 
داده شـد. بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، 
حسـین احمـد پـور افـزود: حاصلخیـزی خاک و شـرایط اقلیمی مناسـب سـبب 

شـده ارقـام مختلـف پیاز در مزارع این شهرسـتان کشـت شـود.
وی تصریـح کـرد: از مجمـوع 900 هکتـار کشـت پیـاز پاییـزه و بهـاره در ایـن 
شهرسـتان حدود 500 هکتار آن برداشـت شـده و برداشـت مابقي تا اواخر آبان 
مـاه ادامـه خواهـد یافـت. پیش بینـي مي شـود حـدود 50 هزارتن پیـاز از انواع 
مختلـف )سـفید قرمـز و طایي( در این شهرسـتان برداشـت و روانه بازار شـود.

برداشت انگور از باغات شهرستان کوار
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفت: برداشـت 
انگـور بـا رقـم یاقوتی در این شهرسـتان از اواخر خرداد ماه شـروع و تا اواسـط 

آبـان مـاه با برداشـت رقـم ریش بابـا ادامـه می یابد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، لیا 
جعفـری افـزود: این شهرسـتان با سـطح زیرکشـت 5900 هکتار باغـات انگور 
و تولیـد سـاالنه بیـش از 120هـزار تن محصـول یکی از شهرسـتان های مهم 

و قطـب عمـده تولیـد انگور اسـتان فارس اسـت. 
وی با اشـاره به اینکه 80 درصد از ارقام انگور کشـت شـده در این شهرسـتان 

ریـش بابـا و رطبی اسـت، افزود: این ارقام مناسـب تازه خوری هسـتند. 
جعفـری بـا اشـاره بـا اینکـه به لحـاظ شـرایط اقلیمی مناسـب، رقم ریـش بابا، 
عمـده رقـم انگـور این شهرسـتان دارای کیفیت بسـیار عالـی و ظرفیت خاصی 
بـرای برندسـازی اسـت، تصریـح کرد: هرسـاله از اوایل شـهریور شـاهد حضور 
خریـداران این محصول در این شهرسـتان هسـتیم. ارقام انگور این شهرسـتان 

شـامل ریش بابا، رطب، یاقوتی، عسـکری سـیاه و سـمرقندی اسـت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
کانال آبرسانی در شهرستان کوار گشایش یافت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفت: پـروژه احداث شـبکه فرعی آبیاری 
و زهکشـی فرمشـکان کـوار به طول 1/8 کیلومتـر از محل اعتبـارات ملی با مبلغ 

یـک میلیـارد و 85 میلیون و 700 هـزار تومان به بهره برداری رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، محمد 
جعفـر ملـک زاده افـزود: در سـال گذشـته 500 میلیـون تومـان در بخش هـای 
فرودسـت کانـال هزینه شـد که بـا افتتاح این طـرح حدود 2 کیلومتـر از اراضی، 

باغـات و مـزارع فرمشـکان را زیر پوشـش قـرار می دهد.

بـه گفتـه وی بـا اجرای این طرح از هـدر رفتن آب کشـاورزی جلوگیری کرده و 
باعـث افزایـش راندمان مصرف آب و آبیاری سـطح اراضی کشـاورزی می شـود. 
ملـک زاده بیـان کـرد: سـطح اراضـی تحـت شـرب کانـال 400 هکتـار و 120 

خانـوار از کانـال آبرسـانی بهره مند خواهند شـد. 
پیمانکار کانال آبرسـانی فرمشـکان شـرکت ایمن بتن ارسـنجان و شرکت طرح 
آبگسـتر جنـوب مشـاورین این طرح اسـت. این طـرح با حضور حجت االسـام 
و المسـلمین گشـول امـام جمعـه ایـن شهرسـتان، اشـکان کاظمی فرمانـدار و 

ناهید معـاون عمرانـی فرمانداری گشـایش یافت. 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
یک واحد صنعتی - کشاورزی دو منظوره در 

شهرستان گراش کلنگ زنی شد 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از کلنگ زنـی یک واحـد دو منظوره 
انبـارداری و نگهـداری موادغذایـی در سـردخانه و بسـته بندی انواع بـذر در این 

شهرسـتان خبر داد.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار در مراسـم کلنگ زنـی افزود: این طـرح در قالب یک قرارداد مشـارکتی، 
بیـن شـرکت خدمـات حمایتـی نویـن کشـاورزی آرکا با سـرمایه گـذاری 280 
میلیـارد ریـال و یـک شـرکت سـرمایه گـذار خارجـی )فـرور اویـل تـک( بـا 
سـرمایه گذاری 3 میلیـون یـورو در زمینـی بـه مسـاحت 25 هـزار متـر مربـع 

احـداث خواهد شـد. 
ایـن مقـام مسـئول گفـت: میـزان اشـتغال زایـی ایـن طـرح در شـروع کار 15 
نفـر خواهـد بـود کـه طـی یـک دوره زمانـی 3 سـاله و پـس از تکمیـل پـروژه 

اشـتغال زایی طـرح بـه 140 نفـر خواهـد رسـید.
در ایـن مراسـم فـرودی فرمانـدار شهرسـتان گـراش، مهـدی صادقـی مدیـر 
صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، علـی جوکار 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان و جمعی از مسـئولین اسـتانی، شهرسـتانی و 

محلـی حضور داشـتند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
کلنگ زنی یک واحد 2 هزار و 150 قطعه ای شتر مرغ 

در شهرستان گراش
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از کلنـگ زنـی یـک واحـد پرورش 
شـتر مـرغ تـوام در شهرسـتان گـراش همزمـان با پنجمیـن روز از هفتـه دولت 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار افـزود: ایـن واحـد پرورش شـتر مـرغ متعلق بـه بخش خصوصـی توام 
کـه بـا ظرفیـت 2 هـزار و 150 قطعـه ای کـه )150 قطعه مولـد و 2000 قطعه 

پـرواری( در بخـش ارد شهرسـتان گـراش فعالیـت خواهد کرد.
وی تصریـح کـرد: ایـن طـرح در قالـب یـک قـرارداد مشـارکتی بیـن شـرکت 
خدمـات حمایتـی نویـن کشـاورزی آرکا با سـرمایه گـذاری 50 میلیـارد ریال و 
یـک شـرکت سـرمایه گـذار اسـپانیایی ) آنتونیـو( با سـرمایه گـذاری 5 میلیون 
یـورو در زمینـی بـه مسـاحت 92000 متـر مربـع احـداث خواهـد شـد و میزان 
اشـتغال زایـی ایـن طـرح در فـاز اول 10 نفـر که پـس از تکمیل پـروژه به 45 

نفـر خواهد رسـید.

برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف شناخت بهتر 
گلخانه در شهرستان گراش 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از کشـت گلخانـه ای کـه راه کاری 
مـدرن بـرای کشـاورزی امـروز و پایانی به عطش زمین های کشـاورزی اسـت 
گفـت: در راسـتای نهضـت توسـعه گلخانـه ای در ایـن شهرسـتان بیـش از 10 

کارگاه آموزشـی و یـک همایـش توسـعه گلخانـه ای برگزار شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
علـی جـوکار افـزود: ایـن کارگاه هـای آموزشـی با هدف شـناخت بهتـر گلخانه 
بـه بهره بـرداران و اهمیـت نحـوه ایجـاد آن در 9 پهنـه ی تولیـدی در ایـن 

شـد. برگزار  شهرسـتان 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: یـک همایـش در راسـتای نهضـت توسـعه 
گلخانـه، کارگاه هـای آموزشـی، مهارتـی که مختـص بهره بـرداران و نیز برخی 
از موانـع، مشـکات و نـا هماهنگی هـای موجـود در ایـن شهرسـتان مـورد 

بررسـی قـرار گرفت.
 جـوکار اظهـار کـرد: ایجـاد شـهرک های گلخانـه ای در شهرسـتان گـراش را 
یکـی از اولویت هـای برنامه هـای ایـن مدیریـت دانسـت و در همیـن راسـتا 
چندیـن نقطـه از ایـن شهرسـتان جهـت اجرای طـرح اسـتعداد یابی شـده و در 

حال بررسـی اسـت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
شرکت بسته بندی سبزیجات خشک و منجمد 

گشایش یافت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش از گشـایش یـک واحد بسـته بندی 
سـبزیجات خشـک - منجمـد و میـوه جات خشـک در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار در مراسـم گشـایش ایـن شـرکت بـا اشـاره بـه اینکـه صنایـع تبدیلـی 
تکمیلـی مـورد توجـه بخش کشـاورزی و سیاسـت  گذاران این بخش می باشـد، 
افـزود: فـرآوری محصوالت یکـی از حلقه های مهـم زنجیره هـای تولید بخش 
کشـاورزی اسـت کـه می توانـد ارزش افزوده قابـل توجهی را بـرای محصوالت 

مختلـف ایـن بخش بـه ارمغـان بیاورد.

وی تصریـح کـرد: ایـن واحـد بـا ظرفیـت تولیـد 520 تـن در سـال )60 تـن 
سـبزیجات خشـک، 360 تن سـبزیجات منجمـد و100 تن میوه جات خشـک( 

فعالیـت می کنـد. 
جـوکار اظهـار کـرد: میـزان سـرمایه گـذاری جهـت راه انـدازی ایـن واحـد 20 
میلیـارد ریال اسـت کـه 8 میلیارد ریال سـهم مجـری طرح و 12 میلیـارد ریال 
سـهم اعتبـارات دولتـی بوده، میزان اشـتغال زایـی این واحد 15 نفـر به صورت 

مسـتقیم و 10 نفـر بـه صورت غیرمسـتقیم می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: با راه انـدازی این طـرح، این شهرسـتان در رده 
شهرسـتان های صادر کننده سـبزیجات خشـک و منجمد و میوه جات خشـک 

بـه اسـتان های همجـوار و کشـورهای حوزه خلیـج فارس قـرار می گیرد.
جـوکار بیـان کـرد: ایـن طـرح در زمینـی بـه مسـاحت 4500 متـر مربع بـا زیر 
بنـای1500 متـر مربـع احـداث شـده اسـت و محصـوالت تولیدی ایـن طرح با 

نـام تجـاری )گـراش طاهـا فارس( بـه صـورت روزانـه، روانـه بازارمی گردد.
در مراسـم گشـایش این شـرکت مهدی صادقـی مدیر صنایع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و فرودی فرماندار شهرسـتان و جمعی 

از مسـئولین استانی و شهرسـتانی حضور داشتند.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
آغاز به کار پروژه های کشاورزی بخش مرکزی 

شهرستان المرد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، از آغاز به کار سـه طرح کشـاورزی 
در بخـش مرکـزی و بـا حضور حسـین شـبانی نـژاد فرماندار این شهرسـتان به 

مناسـبت هفته دولـت خبر داد. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمد 
صـادق فانـی گفـت: اولیـن طـرح کشـاورزی کـه کلنگ آن بـه زمین زده شـد 
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

مربـوط بـه گلخانـه سـه هزارمتـری هیـدرو پونیـک عبـاس محسـنی بـود که 
محصـوالت آن گل و گیاهـان زینتـی اسـت. وی اظهـار کـرد: دومیـن طـرح 
سـردخانه دهقـان بـود کـه از محل تسـهیات اشـتغال پایدار روسـتایی احداث 

شـده و بـرای20 نفـر بـه صـورت مسـتقیم اشـتغال ایجاد کرده اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، سـومین طـرح افتتاحی به مناسـبت 
هفتـه دولـت در بخـش مرکزی این شهرسـتان را "کانـال انتقال آب دهسـتان 
ترمـان" اعـام کـرد و افزود: با اعتبـار 906 میلیون ریال و با نظـارت اداره فنی 

و زیربنایـی ایـن مدیریـت عملیـات احداث کانال انجام شـد. 
بـه گفتـه وی، 218 متـر دوس گـذاری، پوشـش کامـل روی دوس هـا و ایجاد 

حوضچـه و دریچه هـا انجام شـد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
ساخت اولین شهرک گلخانه ای در المرد آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: بـه مناسـبت هفتـه دولت با 
حضور حسـین شـبانی نژاد کلنگ اولین شـهرک گلخانه ای در این شهرسـتان 

بـه زمین زده شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، 
محمدصـادق فانـی بـا اشـاره بـه اینکه شـهرک گلخانـه ای مذکـور در بخش 

عامرودشـت بـود، افـزود: اولیـن فـاز ایـن گلخانـه 6 هکتـار اسـت. 
دبیـر کمیتـه گلخانه هـای شهرسـتان المـرد از اشـتغال 60 نفـره در زمـان 
بهره بـرداری ایـن گلخانـه خبـر داد و گفـت: در فـاز دوم، ایـن طرح در سـطح 
15 هکتـار گسـترش یافته و اشـتغال زایـی 150 نفر را به دنبال خواهد داشـت.

فانـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اعتبـارات باعـوض اختصـاص یافتـه بـه بخش 
آب شهرسـتان المـرد، اظهـار کـرد: در زمینـه اجـرای آبیاری تحت فشـار، این 
مدیریـت دومیـن شهرسـتان در جهـت جـذب ایـن اعتبارات در سـطح اسـتان 
اسـت کـه 12 میلیـارد تومـان از ایـن اعتبـارات در زمینـه اجـرای طرح هـای 

آبیـاری هزینه شـد. 

ایـن طـرح با حضور حسـین شـبانی نـژاد فرمانـدار و رئیـس سـتاد گلخانه های 
و  ادارات  مسـئولین  عامرودشـت،  بخشـدار  و  جمعـه  امـام  شهرسـتان،  ایـن 
نهادهـای ایـن شهرسـتان و بخش عامرودشـت و عمـوم اهالی، پـروژه گلخانه 
هیدروپونیک سـبزی و صیفی با مسـئولیت سـید اسماعیل هاشـمی در روسـتای 

سید هاشـمی بخش عامرودشـت المـرد کلنـگ زنـی شـد.

شهرستان مرودشت رتبه نخست جذب تسهیالت 
مکانیزاسیون کشاورزی در استان فارس

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از جذب 100 درصدی تسـهیات 
مکانیزاسـیون کشـاورزی در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: تسـهیات جذب 
شـده بیـش از سـهمیه شهرسـتان بـوده و جمـع کل تسـهیات جـذب شـده از 
ابتـدای سـال 98 تـا پایـان مردادمـاه را 83 میلیـارد و 899 میلیون ریـال اعام 

. کرد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: بـا دریافـت ایـن تسـهیات 34 دسـتگاه تراکتـور سـبک، 
یـک دسـتگاه تراکتـور سـنگین، یـک دسـتگاه کمبایـن ویکتـور، سـه دسـتگاه 
کمبایـن نیوهلنـد و شـش دسـتگاه کمبایـن جاندیر خریداری شـده و بـه ناوگان 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان افزوده شـده اسـت.
وی اهـداف جـذب تسـهیات مکانیزاسـیون را افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون، 
آالت  ماشـین  نـاوگان  نوسـازی  و  تجهیـز  مکانیزاسـیون کشـاورزی،  توسـعه 
بخـش کشـاورزی عنـوان کـرد و گفـت: ایـن تسـهیات از منابع خـط اعتباری 

مکانیزاسـیون، صنـدوق توسـعه ملـی بـا نـرخ 15 درصـد تامیـن می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، در خصـوص منابـع تسـهیات 
مذکـور نیـز بیـان کـرد: جهت خریـد ماشـین آالت کشـاورزی 80 درصـد مبلغ، 

تسـهیات پرداخـت می شـود و مابقـی آورده کشـاورز اسـت.
ایـن مقام مسـئول در پایان از متقاضیان خرید ادوات کشـاورزی خواسـت جهت 

دریافـت تسـهیات به مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعه کنند.

جو رقم یوسف مناسب اقلیم مرودشت شناخته شد
کارشـناس زراعـت مرکز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان مرودشـت با اشـاره 
بـه اینکـه میانگیـن تولیـد "جو رقم یوسـف" در کشـور سـه الی چهارتن اسـت، 
گفـت: در مزرعـه الگویـی " انتخـاب مشـارکتی ارقـام" در حومـه مرودشـت 

عملکـرد ایـن رقـم 6.5 تـن در هکتـار بود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
رویـا پـل خانی افـزود: نیاز کمتـر به آب، زودرس بـودن، عدم شـکنندگی محور 

اصلی سـنبله اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خصوصیات 14 رقـم جو در قالـب یک مزرعـه الگویی 
نمایشـی " انتخـاب مشـارکتی ارقـام" یـا " PVS" بررسـی شـد، اظهار کـرد: در 
ایـن طـرح تمـام مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت تحـت نظارت کارشناسـان 

جهـاد کشـاورزی بـود و تحقیقات مسـتمر صـورت گرفت.
پـل خانـی تصریـح کـرد: در طـرح مذکور تمـام صفات هـر رقم و اجـزای مؤثر 
در تولیـد شـامل تاریـخ جوانه زنـی، تعـداد بوته ها، ارتفـاع بوته ها، تعداد سـنبله 
بـارور، تاریـخ رسـیدگی فیزیولوژیـک، وزن هـزار دانـه، عملکرد، درصـد آلودگی 

بـه علف هـای هـرز و بیماری هـا و ... مورد بررسـی قـرار گرفت. 
کارشـناس زراعـت مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه شهرسـتان مرودشـت اظهار 
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کـرد: طبـق آنالیزهای صورت گرفته از محصول برداشـت شـده در کل پات ها 
رقـم یوسـف بـا 6.5 تـن در هکتار بیشـترین عملکـرد را به خـود اختصاص داد 
و بـر اسـاس نتایـج حاصلـه و عملکـرد مطلـوب رقم یوسـف می تـوان این رقم 

را جهـت کشـت انبـوه در منطقـه توصیه کرد.

بیش از دو میلیون قطعه جوجه ریزی در شهرستان 
مرودشت انجام شد

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامی شهرسـتان مرودشـت از تولیـد دو میلیـون و 
144 هـزار و380 قطعـه جوجـه مـرغ گوشـتی در این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
سـید محمـد رضـا دهقانیـان گفـت: از ابتـدای سـال 98 بـا نظـارت اداره بهبود 
تولیـدات دامـی در 51 واحـد از 78 واحد مرغ گوشـتی بیـش از دو میلیون قطعه 

جوجـه ریزی انجام شـده اسـت.
وی افـزود: میـزان گوشـت سـفید تولیـدی از این واحدهـا پنج هـزار و 360 تن 
اسـت و فعالیـت مرغداری هـای مذکـور 300 نفـر اشـتغال زایـی مسـتقیم را به 

دنبال داشـته اسـت.
دهقانیـان بـا اشـاره به اینکـه میزان جوجـه ریزی و تولید مرغ گوشـتی نسـبت 
به مدت مشـابه سـال قبل افزایش داشـته، تصریح کرد: گوشـت سـفید تولیدی 
بـه دو واحـد کشـتارگاه ایـن شهرسـتان و شـیراز ارسـال می شـود، عـاوه بـر 

تامیـن نیـاز داخلـی بـه شهرسـتان های همجوار نیـز ارسـال می گردد.

خرید حمایتی از متضرر شدن کشاورزان 
جلوگیری می کند

مدیـر عامـل اتحادیـه تعاون روسـتایی مرکزی کشـور بـا اعام خریـد حمایتی 
گوجـه فرنگـی توسـط ایـن اتحادیه، گفـت: قیمت قطعـی گوجـه فرنگی 1150 

تومان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
یداهلل کشـاورز در نشسـت هماهنگی خرید حمایتی گوجه فرنگی در مرودشـت، 
افـزود: ایـن قیمـت درب کارخانـه بـوده و در مکان هایـی مانند کامفیـروز که از 

مرکـز فاصلـه دارنـد نیـز مراکز خریـد دایر خواهد شـد.
بایـد کـد  فرنگـی  متقاضـی خریـد گوجـه  کارخانه هـای  کـرد:  تصریـح  وی 
مخصـوص صـادرات را داشـته و اولویـت بـا کارخانه هایـی اسـت کـه امـکان 

تولیـد رب اسـپتیک را داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن نشسـت، فرماندار شهرسـتان مرودشـت بـا بیان اینکه سـطح زیر 
کشـت گوجه فرنگی در سـال جـاری در این شهرسـتان افزایـش یافته، تصریح 
کـرد: بیـش از 6 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی بـه کشـت ایـن محصـول 

اختصـاص یافته اسـت.
افزایـش سـطح زیـر کشـت علـی رغـم  رهـام پیکـری تصریـح کـرد: ایـن 
محدودیت هـای اعمـال شـده و به دلیـل عدم توجه کشـاورزان بـه توصیه های 

بود. کارشناسـان 
وی بیـان کـرد: امیدواریـم بـا اجـرای طـرح خریـد حمایتـی گوجـه فرنگـی از 

کشـاورزان از متضـرر شـدن گوجـه کاران جلوگیـری شـود. 
در ایـن نشسـت نماینـده مـردم مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس 
شـورای اسـامی گفت: سـطح زیـر کشـت گوجـه در کشـور 80 هـزار هکتـار 
اسـت و برداشـت محصـول در شهرسـتان مرودشـت بـا 12 اسـتان همزمـان 

است. شـده 
محمـد مهـدی برومنـدی اظهـار کـرد: بـا رایزنی هـای متعـددی کـه بـا وزیـر 
جهـاد کشـاورزی و مسـئولین مربوطـه صـورت گرفـت، طـرح خریـد حمایتـی 

گوجـه از کشـاورزان ابـاغ شـد.

وی تصریـح کرد: سـازمان تعاون روسـتایی بـه عنوان مجری خریـد حمایتی را 
عملیاتـی خواهـد کـرد و آغـاز اجـرای این طرح از شهرسـتان مرودشـت خواهد 

بود.
اهلل  هدایـت  بـا حضـور  فرنگـی  گوجـه  حمایتـی  خریـد  هماهنگـی  نشسـت 
رحیمی رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، عزیـز رحیمـی  مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، بهیار قاسـمی نژاد، رئیـس اداره تعاونی 
روسـتایی شهرسـتان مرودشـت و صارمی و میرزایی معاونین فرماندار مسئوالن 

اسـتانی و شهرسـتانی در محـل فرمانـداری مرودشـت نیـز برگزار شـد.

مدیرجهاد کشاورزی مرودشت:
مرودشت پیشتاز تولید رب گوجه فرنگی

 در استان فارس 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: در ایـن شهرسـتان 113 

واحـد صنایـع تبدیلـی بـا مجـوز جهـاد کشـاورزی وجـود دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: ایـن شهرسـتان با تعـداد 43 واحد تولید و بسـته بندی رب 
گوجـه فرنگـی و ظرفیت اسـمی 172 هـزار تن و ظرفیـت ماده خـام 955 هزار 

تـن مقام اول اسـتان را دارا اسـت.
وی با اشـاره به سـهم 38.5 درصدی این شهرسـتان درتولیـد رب گوجه فرنگی 
تصریـح کـرد: 21.4 درصـد کل رب گوجـه کشـور متعلـق بـه واحدهـای ایـن 
شهرسـتان اسـت، مصرف سـرانه ی 38 میلیون نفر در کشـور را تامین می کند 

و زمینـه اشـتغال یک هـزار و 209 نفـر را فراهم کرده اسـت.
ایـن مقام مسـئول تصریـح کـرد: رب گوجه فرنگـی تولیدی این شهرسـتان به 
کشـورهای عـراق، کویـت، افغانسـتان، امـارات، بحرین، آلمـان، کانـادا، قطر و 

اسـترالیا صادر می شـود.

مشاهده بیماری لکه آجری بادام در باغ های 
مرودشت

نباتـات مرکـز جهـاد  کارشـناس حفـظ 
کشـاورزی حومـه شهرسـتان مرودشـت 
گفـت: در بازدیدهـای متعـدد از باغـات 
میـوه حومه ایـن شهرسـتان بیماري لکه 
amygdali�  آجـري بادام ناشـی از قـارچ
num Polystigma بـه دفعات مشـاهده 

. شد
مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 

مریـم برزگـر بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: یکـی از مهـم تریـن بیماري هـا لکه 
آجـري بادام اسـت که خسـارت قابل توجهـی را به ارقام حسـاس وارد می کند.

وی در خصـوص کنتـرل ایـن بیمـاری بیـان کـرد: مدیریـت ایـن بیمـاری بـر 
مبنـاي اسـتفاده از ارقـام مقـاوم، بهداشـت بـاغ و مبارزه شـیمیایی امـکان پذیر 
اسـت. برزگـر، تصریـح کـرد: بـا عنایت بـه گسـتردگی بیمـاري و عـدم رغبت 
بـاغ داران بـه سمپاشـی در زمـان گل دهـی و سـایر محدودیت هـای مبـارزه 
شـیمیایی، انتخـاب ارقـام مقـاوم یـا متحمـل بـه بیمـاری لکـه آجـری باید در 

دسـتور کار قـرار گیرد.
ایـن کارشـناس خاطـر نشـان کـرد: در حـال حاضـر غالـب نهال هـای تولیدی 
در این شهرسـتان، سـه رقم 12، 16و 21 شـاهرود اسـت که رقم 16 شـاهرود 
حسـاس، رقـم 21 شـاهرود متحمـل و تنهـا رقم 12شـاهرود مقاوم بـه بیماری 

است.
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داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

حسن مرادی

شهرستان مهر 

در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان 
مسئول طرح و برنامه مدیریت جهاد کشاورزی 

ممسنی نمونه شناخته شد

همایـش بـزرگ کارمنـدان نمونه شهرسـتان ممسـنی همزمـان بـا روز کارمند 
برگـزار و کارمنـدان نمونـه این شهرسـتان معرفی شـدند. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
در چهارمیـن روز از هفتـه دولـت در همایـش تجلیـل از کارکنـان نمونـه ایـن 
شهرسـتان خدابخش مرادیان مسـئول طرح و برنامه مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ممسـنی بـه عنـوان کارمند نمونـه معرفی شـد و از سـوی فرماندار 

شهرسـتان لوح سـپاس دریافـت کرد. 

برداشت محصول از تاکستان های 
شهرستان ممسنی 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی با اشـاره بـه اینکه تاکسـتان های 
دیـم " تنـگ خـاص جاویـد " از عمـده مناطـق تولیـد انگـور در شهرسـتان 
ممسـنی اسـت، گفـت: برداشـت غـوره از ایـن تاکسـتان ها از اواسـط تیرماه و 

برداشـت انگـور شـیرین از نیمـه دوم مـرداد مـاه آغـاز می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمدعلـی امیـری افـزود: بـه طـور میانگیـن در هـر هکتـار از باغ هـای انگور 
ایـن منطقـه، هشـت تا ده تـن انگور از نوع شـیرازی )لُرِکشـت( و ... برداشـت 
می شـود کـه امسـال بـه دلیـل بارندگی هـای مناسـبت ایـن میزان بـه 12 تن 
در هکتـار نیـز رسـیده اسـت. بـه گفتـه وی؛پیـش بینی می شـود میـزان تولید 
انگـور در سـال جـاری نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته در ایـن منطقه از 

رشـد پنج درصـدی برخوردار باشـد.

استقبال کشاورزان شهرستان مهر از 
کشت های گلخانه ای

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: ده هکتـار گلخانه در شهرسـتان 
مهـر در حـال سـاخت و بهره برداری اسـت و بـرای 40 هکتار نیـز مجوز احداث 

صادر شـده است.
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غامحسـین مظاهری افزود: در راسـتای سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی 
و بهـره وری هـر چـه بیشـتر از منابـع آب و همچنیـن افزایـش تولیـد در واحـد 
سـطح، طی دو سـال گذشـته در شهرسـتان مهـر ده برابـر عمر کشـاورزی این 
منطقـه طرح هـای گلخانـه ای کلنگ زنـی و یـا بـه بهره بـرداری رسـیده انـد. 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا دو واحـد گلخانـه سـبزی و 
صیفـی هـر کـدام به میـزان یک هکتـار در بخـش وراوی ایـن شهرسـتان و با 
حضـور جمعـی از مسـئوالن کلنگ زنی شـد و پیش بینی می شـود اجـرای این 

طـرح طـی 6 مـاه آینـده به اتمـام رسـیده و بـه بهره برداری برسـد.
وی بـا بیـان اینکـه نوع سـازه ایـن گلخانه ها فلزی و مدل سـازه گاتیک اسـت، 
افـزود: میـزان تسـهیات پیـش بینـی شـده ایـن طرح هـا 70 میلیـارد ریـال از 
محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی اسـت و 22 نفر به صورت مسـتقیم و 60 

نفـر بـه صورت غیر مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهند شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر در خاتمه گفـت: طی یک ماه گذشـته 
سـاخت بزرگ تریـن گلخانـه جنـوب اسـتان فـارس در مسـاحتی بالـغ بـر چهار 
هکتـار و بـا سـرمایه گذاری 70 میلیـارد ریـال بـا حمایـت صندوق توسـعه ملی 
و بانـک کشـاورزی توسـط بخـش خصوصـی در شـهر خـوزی شهرسـتان مهر 

آغاز شـد.

مدیر بزرگترین کارخانه بسته بندی و فرآوری خرمای کشور:
مسئوالن محلی با سرمایه گذاران هم قدم هستند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی مهـر، طـی نشسـتی با 
خبرنـگاران، اهـداف و آخریـن وضعیـت راه انـدازی بزرگترین واحد بسـته بندی 

و فـرآوری خرمـای کشـور در شهرسـتان مهر تشـریح شـد.
در ایـن جلسـه سـید حسـن فروتن، گفـت: در حال حاضـر شهرسـتان مهر یکی 
از شهرسـتان های بـی نظیـر در بحـث سـرمایه گـذاری اسـت، بـدون در نظـر 
گرفتـن شـرایط و پتانسـیل های ویـژه جغرافیایـی و صنعتی، مهـم ترین ویژگی 
ایـن شهرسـتان این اسـت کـه سیسـتم دولتی و مسـئولین شهرسـتان نـه تنها 
حامی هسـتند بلکـه سـرمایه گـذار را بـه سـمت جلـو ُهـل می دهنـد و روحیـه 

خوبـی بـرای مسـاعدت و همـکاری دارند. 
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وی خاطـر نشـان کـرد: در ایـن واحـد تولیـدی چنـد اتفـاق منحصـر بـه فـرد 
خواهـد افتـاد، اول نـوع بسـته بندی هـا بـه عنوان یـک محصول گـران قیمت 
و لوکـس کـه جایـگاه ایـن محصـول بـا ارزش را ارتقـاء خواهـد داد دوم حجم 
بسـته بنـدی کـه در آن بـه دنبـال فـروش دانـه ای ایـن محصـول هسـتیم و 
نهایتـًا فـرآوری محصوالتـی با کیفیـت و جدید برای نخسـتین بار در دنیاسـت.

مدیـر گـروه تولیـدی بنتـو اسـیر شهرسـتان مهـر گفـت: ایـن واحد بـا ظرفیت 
تولیـد 7 هـزار تـن در سـال و بـا تنـوع تولید 60 نـوع محصول از خرمـا طراحی 
شـده کـه تعـدادی از آن هـا تولیـد و تعـدادی در حـد نظریـه و آزمایش اسـت. 
اکثـر ایـن محصـوالت نیـز بـرای اولیـن بـار در کشـور و بعضـًا در دنیـا عرضه 

می شـود.
فروتـن بـا بیـان اینکه صـادرات، هـدف اول در فروش محصوالت اسـت گفت: 
80 درصـد تولیـدات بنتـو اسـیر مهـر صادراتی خواهد بـود و در حـال حاضر نیز 
رایزنی هایـی بـرای فـروش محصـوالت در کشـورهای قطـر، هند، پاکسـتان و 
چنـد کشـور اروپایـی صورت گرفته و شـروع کار نیز با سـه کشـور قطـر، ترکیه 

و هنـد خواهنـد بود.
کـرد:  اظهـار  خاتمـه  در  مهـر  شهرسـتان  اسـیر  بنتـو  تولیـدی  گـروه  مدیـر 
سـرمایه گذاری مسـتقیم ایـن پـروژه 60 میلیارد ریال اسـت که بخشـی از آن با 
تسـهیات صندوق توسـعه ملی و بخشـی با مشـارکت 40 نفر سـرمایه گذار از 
اسـتان های تبریـز، اصفهـان، قزوین، شـیراز، مهر و المرد تامین شـده اسـت و 

پـس از راه انـدازی طـرح بـرای 150 نفـر اشـتغالزایی خواهد داشـت.

دام های سبک و سنگین شهرستان مهر 
واکسینه شدند

رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان مهـر گفـت: در پنـج ماهـه نخسـت سـال 
جـاری بـا وجـود تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا و تاثیـر آن بـر واکسیناسـیون 
دام هـا، حـدود هفـت هـزار راس دام سـبک بـر علیـه بیمـاری آبلـه واکسـینه 

 . ند شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، مهدی 
حسـنی افـزود: در زمینـه تـب مالـت نیـز حدود هفـت هـزار راس بزغالـه و بره 
مـاده واکسـینه شـدند کـه سـهم بـه سـزایی در کنتـرل بیمـاری مشـترک و 
سـقط دامـی دارد. وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 59 هـزار راس دام بـر علیـه 
بیمـاری طاعـون نشـخوارکنندگان واکسـینه شـدند، گفـت: کنتـرل بهداشـتی 
فرآورده هـای خـام دامی بـا جدیـت پیگیـری می شـود و در ایـن زمینـه حـدود 
500 کیلوگـرم گوشـت مـرغ و گوشـت قرمـز فاسـد و تاریـخ گذشـته از مراکـز 
توزیـع جمـع آوری شـد. ایـن مقام مسـئول به میزان تولید گوشـت مـرغ و تخم 
مـرغ نیز اشـاره کـرد و گفت: در پنج ماهه اول امسـال بیـش از 700 هزار قطعه 
مـرغ در مرغداری هـای شهرسـتان تولیـد و بیـش از چهـار میلیـون تخـم مرغ 

تولیـد و روانـه بـازار مصرف شـد.

مدیر جهاد کشاورزی مهر :
تولید بیش از 2 هزارتن لیمو ترش در

شهرستان مهر 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: برداشـت لیمـو ترش از سـطح 
200 هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان آغـاز شـد و پیش  بینی می شـود بیش 

از دو هـزار و یکصـد تـن لیمـو تـرش در این شهرسـتان تولید شـود. 
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غامحسـین مظاهـری افـزود: برداشـت لیموتـرش از ایـن باغ هـا، نیمـه دوم 
تیرمـاه شـروع و تـا نیمـه اول شـهریور مـاه ادامـه دارد کـه محصـول تولیـدی 
عـاوه بـر مصرف در سـطح شهرسـتان و شهرسـتان  های همجـوار، در میادین 

میـوه و تـره بـار شـیراز، اصفهـان و تهـران بـه فـروش می رسـد.
بـه گفتـه وی، افزایـش قیمـت لیمـو تـرش در سـنوات اخیـر باعـث افزایـش 
تصاعـدی سـطح زیر کشـت ایـن محصول در شهرسـتان مهر شـده و بـا توجه 
به کیفیت مناسـب آب و خاک در بخش اسـیر این شهرسـتان، بیشـترین سـطح 

زیـر کشـت مرکبـات بـه ویژه لیمـو تـرش در این بخش اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، تلفیـق تجربـه باغـداران قدیمی این 
شهرسـتان بـا علـم کارشناسـان را از دالیـل موفقیت باغـداران این شهرسـتان 
شـده  تهیـه  شناسـنامه دار  نهال هـای  کشـت  بـه  اقـدام  افـزود:  و  دانسـت 
منظـور  بـه  قطـره ای  آبیـاری  از  اسـتفاده  و  مجـوز  دارای  نهالسـتان های  از 
صرفه جویـی در مصـرف آب از دیگـر اقدامـات شـاخص همزمـان بـا توسـعه 

سـطح زیـر کشـت لیموتـرش در ایـن شهرسـتان اسـت.
شهرسـتان مهـر در فاصلـه 400 کیلـو متـری جنوب شـیراز قـرار دارد که یکی 

از مناطـق مرکبـات خیز اسـتان فارس اسـت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
تولید گوشت مرغ در شهرستان مهر به

۴000 تن رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: به مناسـبت فـرا رسـیدن هفته 
دولـت یـک واحـد مرغـداری گوشـتی 20 هـزار قطعـه ای در بخـش وراوی 

شهرسـتان مهـر بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، غام 
حسـین مظاهـری افـزود: اعتبار این طرح هشـت میلیـارد ریال بوده که توسـط 

مجـری طرح تامین شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه طـرح مذکـور در سـال 96 کلنـگ زنـی شـده و پـس از دو 
سـال بـه بهره بـرداری رسـیده، اظهار کـرد: میـزان تولیـد این واحـد مرغداری 
150 تن گوشـت سـفید در طول سـه دوره جوجه ریزی اسـت و برای چهار نفر 

بـه صـورت دائـم و پنـج نفر بـه صـورت موقت اشـتغال زایـی می کند. 
تعـداد 17 واحـد مرغـداری در شهرسـتان مهـر بـا تولید سـاالنه چهـار هزار تن 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه گوشـت مـرغ تولیـدی ایـن مرغداری هـا در 
اسـتان های فـارس، تهـران، قـم، اصفهـان و دیگـر نقـاط کشـور بـه فـروش 

می رسـد.
ایـن مراسـم بـا حضـور مهـدی دهقـان معـاون فنـی و عمرانـی فرمانـداری 
شهرسـتان مهـر، مجیـد غامپـور معـاون سیاسـی فرمانـدار ایـن شهرسـتان و 

جمعـی از مسـئولین ادارات و مـردم بخـش وراوی برگـزار شـد.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

مدیر جهاد کشاورزی نی ریز:
گوسفند محلی در نی ریز ۴ قلو زایید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز با اشـاره به نـادر بـودن چهارقلوزایی 
در گوسـفندان محلـی گفـت: گوسـفند محلـی پـس از تلقیـح بـا اسـپرم نـژاد 

رومانـف بـه روش الپاراسـکوپی، بـرای اولیـن بـار در نی ریـز 4 قلـو زایید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
ذبیـح الـه سیروسـی افـزود: طـرح تاقی بـا اسـپرم نـژاد رومانـف در نی ریز از 
خردادمـاه سـال 1397 بـا 200 رأس آغـاز و تـا کنـون در 750 رأس دام محلی 

بـه مرحلـه اجـرا درآمده اسـت. 
بـه گفتـه وی این شهرسـتان با اجـرای 75 درصد طـرح تولید ترکیـب ژنتیکی 
گوسـفند محلـی با نژاد رومانف در کشـور پیشـرو بـوده و مقام اول را در اسـتان 
فـارس داراسـت. سیروسـی تصریـح کرد: هـدف از اجـرای این طـرح، افزایش 
تولیـد گوسـفند داشـتی اسـت کـه در نتیجـه آن بره هـای متولـد شـده نیمی از 

خصوصیـات مـادری و نیمـی از خصوصیات پـدری را دارند.
گوسـفند رومانـف در هـر زایـش دو تـا 6 بـره تولیـد می کنـد و تاکنـون رکورد 
تولیـد 9 بـره در روسـیه و هفت بـره در آمریکا برای این نژاد ثبت شـده اسـت.

اولین باغ مادری گردوی استان فارس
به بهره برداری رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: بـا هـدف تأمیـن پیونـدک 
ارقـام خارجـی و رقم هـای پربـار ایرانـی و بـه منظـور اصـاح باغـات غیـر 
اقتصـادی کشـور اولیـن باغ مـادری گردوی اسـتان فـارس در این شهرسـتان 

بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
ذبیح الـه سیروسـی افـزود: ایـن طـرح از سـال 1383 شـروع شـده و تأمیـن 
نهـال ایـن بـاغ از طریق موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهی بذر و نهال کشـور 
انجـام گرفتـه اسـت. وی با اشـاره به ارسـال 20 هزار چشـمه پیونـدک از ارقام 
خارجـی نظیـر چندلـر و فرانکـت بـه اسـتان همـدان در سـال گذشـته خاطـر 
نشـان کـرد: در حـال حاضر پـس از بررسـی های مجدد کارشناسـان موسسـه 
تحقیقـات علـوم باغبانی کشـور، ایـن باغ دارای شـرایط تولیـد و توزیع 15 رقم 

داخلـی و خارجی اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز ابراز امیـدواری کرد با احـداث چنین 

باغاتـی کشـور از واردات پیوندک خارجی بی نیاز شـود.
در شهرسـتان نی ریـز حـدود 200 هکتـار باغ گـردو وجود دارد کـه 190 هکتار 

آن مثمر اسـت. 

شهرستان نی ریز دومین تولید کننده
انجیرخشک استان فارس 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: اسـتان فارس نخسـتین تولید 
کننـده انجیرخشـک در ایـران اسـت و شهرسـتان نی ریـز بعـد از اسـتهبان رتبه 

دوم تولیـد و سـطح زیر کشـت انجیرخشـک را دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
ذبیح الـه سیروسـی افـزود: همـه سـاله از اواسـط مردادمـاه عملیـات برداشـت 
محصـول انجیـر خشـک در باغات دیم شهرسـتان آغـاز و تا نیمه مهرمـاه ادامه 
می یابـد و محصـول تولیـد شـده از نظر کیفیت، کمیت و سـالم بـودن در جهان 

دارای جایـگاه ویژه ای اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه قریـب بـه 8 هـزار هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه 
کشـت انجیـر دیـم اختصـاص دارد و 6500 هکتـار آن مثمر اسـت، اظهـار کرد: 
پیش بینـی می شـود بـا توجـه بـه بارندگی هـای مطلـوب سـال زراعـی جـاری 
6500 تـن انجیـر در شهرسـتان نی ریز تولید و برداشـت شـود که یـک هزار تن 

نسـبت به سـال قبـل افزایـش خواهد داشـت.

تجلیل از بازنشستگان شهرستان های 
نی ریز و استهبان

بـا حضـور رئیـس کانـون جهادگران و بازنشسـتگان، مدیـر امـور اداری و رئیس 
اداره امور بازنشسـتگان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس مراسـم تجلیل 

از بازنشسـتگان شهرسـتان های نی ریـز و اسـتهبان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
مسـئول کانون جهادگران و بازنسـتگان سـازمان جهاد کشـاورزی فارس گفت: 
بـا همـکاری رابطین شهرسـتانی ایـن کانون و بدون ارائه سـفته و چـک و تنها 
بـا ضمانـت یکـی از همـکاران، بازنشسـتگان می تواننـد تـا سـقف ده میلیـون 

تومـان وام 4 درصـد دریافـت کنند.
علـی حسـین کشـاورز افزود: نـرم افزاری در دسـت تهیه اسـت تا بـا راه اندازی 
آن بازنشسـتگان بتواننـد بـه صورت غیرحضـوری وام خود را درخواسـت نمایند.

در ادامـه سـید عبـاس رضـوی نژاد، مدیـر امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: بـا رایزنی هـای انجام شـده، مجوز اسـتخدام هـزار نفر را 
گرفته ایـم و همچنیـن جـذب سـهمیه 70 تـا 80 نیـروی قـراردادی را پیگیری 
بازنشسـتگان شهرسـتان های نی ریـز  از  نفـر  ایـن مراسـم 19  می کنیـم. در 
و اسـتهبان حضـور داشـتند کـه در ابتـدای جلسـه بـا معرفـی خـود بـه بیـان 
دیدگاه هـا و نقطـه نظراتشـان پرداختنـد و مـواردی همچـون بیمـه، اسـتخدام 

فرزنـدان، امـور رفاهـی و... را مطـرح کردنـد.

صدور اولین پروانه تاسیس گلخانه کوچک مقیاس 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: به دلیـل حذف بوروکراسـی 
پیچیـده اداری و صـدور مجـوز در بـازه زمانـی کوتـاه، گلخانه هـای کوچـک 

مقیـاس مـورد اسـتقبال کشـاورزان قـرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
ذبیح الـه سیروسـی افـزود: گلخانه های کوچک مقیـاس به تقویت نهـاد خانواده 
کمـک کـرده و امـکان فعالیـت بـه صـورت پـاره وقـت را بـرای خانواده هـا در 
مناطـق روسـتایی فراهـم مـی آورد ضمـن آن کـه موجـب عرضـه محصـوالت 

تـازه خـوری در محـل شـده و پایـداری شـغل را تضمیـن می کنـد.
سیروسـی بـا بیـان اینکه پروانه تاسـیس ایـن نوع گلخانـه، حداکثر پانـزده روزه 
صـادر می شـود، تصریـح کـرد: وسـعت گلخانه هـای کوچـک مقیـاس از 10 تا 
299 متـر مربـع، گلخانه هـای معمولـی بـاالی 300 تـا 10 هـزار متـر مربـع و 

گلخانه هـای بـزرگ مقیـاس بیـش از 10 هـزار متـر مربع اسـت.
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سیمای کشاورزی شهرستان قیروکارزین در یک نگاه

مصطفی اسفندیاری
معاونت فنی و اجرایی

مهدی همتی 
مدیر

مهدی نعیمی
مسئول روابط عمومی

تاریخچه قیروکارزین:
شهرسـتان قیروکارزیـن سـابقه تاریخـی کهنـی دارد و مورخیـن و سـیاحانی 
همچـون ابـن حوقـل بغـدادی، اصطخـری، ابـن بلخـی، مسـتوفی و… بدیـن 
شهرسـتان اشـاراتی داشـته اند و در فارسـنامه ناصـری ایـن شهرسـتان مهـد 
و خاسـتگاه دانشـمندان و فرهیختگانـی همچـون شـیخ ابوطاهـر مجـد الدیـن 
محمـد یعقـوب کارزینـی صاحـب قامـوس شـریف و… قلمـداد شـده  اسـت. 
قیروکارزیـن بـا قدمتـی بیـش از هزار سـال جـزء والیت اردشـیر خـوره یکی از 

پنـج والیـت فـارس در زمـان ساسـانیان بـوده  اسـت. 

وجه تسمیه قیروکارزین:
علـت نامیـدن ایـن شـهر به نـام قیـر مربوط بـه دوره سـلجوقیان می باشـد که 
قلعـه پـرگان نشـانگر حاکمیـت آنان بر ایـن محـدوده جغرافیایی اسـت. قیر در 
زبـان پهلـوی بـه معنـی مـرز اسـت و علـت ایـن نامگـذاری قـرار گرفتـن این 
شـهر بـر روی مـرز گرمـا و سـرما اسـت به  نحـوی  که اگـر 10 کیلومتـر از قیر 
بـه سـمت شـمال حرکت کنیم بـه طبیعت و آب و هوای سـرد سـیری مواجه و 
اگـر از قیـر 10 کیلومتـر بـه سـمت جنوب حرکت کنیـم به آب و هـوا و طبیعت 

گرمسـیری بـر خورد خواهیـم کرد. 

موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و اجتماعی قیروکارزین:
شهرسـتان قیروکارزیـن با مسـاحتي حدود 3320 کیلو متر مربـع در فاصله 169 
کیلومتـري جنـوب غربـی شـیراز واقـع شـده و از شـمال و غرب با شهرسـتان 
هـای فیروزآبـاد و فراشـبند، از شـمال شـرق با شهرسـتان جهـرم و از جنوب با 
شهرسـتان هـای خنج و الرسـتان همسـایه که متوسـط ارتفاع این شهرسـتان 
از سـطح دریـا 750 متـر اسـت . قیروکارزیـن آب و هوایـی گـرم و خشـک در 

فصـل تابسـتان و هوایـی خنک و نسـبتًا سـرد در فصل زمسـتان دارد. 
شهرسـتان قیـر و کارزیـن بـا مرکزیـت شـهر قیر، دارای دو بخـش مرکـزی و 
افـزر، پنـج دهسـتان و پنـج شـهر بـه نام  هـای قیـر، کارزیـن، افزر، امام شـهر 
و مبارک آبـاد اسـت کـه بالـغ بـر 70 روسـتا و 55 آبـادی دارد. جمعیـت ایـن 
شهرسـتان بر اسـاس سرشـماری نفوس و مسـکن سـال 1395 برابر با 71203 
نفـر اسـت که از این تعـداد 42018 نفر در مناطق شـهری و تعـداد 27283 نفر 
در مناطـق روسـتایی و 1902 نفـر غیر سـاکن هسـتند. شهرسـتان قیروکارزین 
بـه واسـطه وجـود اقلیم مناسـب، خـاک حاصلخیز، کشـاورزان سـخت کوش و 
کارشناسـان متخصـص و متعهد زیر سـاخت هـای الزم جهت سـرمایه گذاری 
در بخـش کشـاورزی را داراسـت که باید بـا برنامه ریزی دقیق و اصولی نقشـه 

راه نیـل بـه اهداف را ترسـیم و آمـاده کرد.

منابع آبی در قیروکارزین:
منابـع آبـي شهرسـتان عبارتنـد از یک رشـته رودخانه )قـره آغاج( که از دشـت 
کارزیـن و افـزر مـي گـذرد، قنـات 38 رشـته، چشـمه 12 دهنـه، چـاه مجـاز و 
غیرمجـاز 4500 حلقـه کـه بصـورت عمیـق و نیمـه عمیـق اسـت. قابـل ذکـر 
اسـت در صـورت احـداث کامـل کانال های پایاب سـد سـلمان فارسـی میزان 
14 هـزار و ششـصد هکتـار از اراضی این شهرسـتان تحت شـرب قـرار خواهند 
گرفـت. میانگیـن نـزوالت آسـمانی در این شهرسـتان 270 میلیمتر بـا پراکنش 

نامناسـب است.
سطح اراضی قابل کشت در قیروکارزین:

سطح اراضی / هکتارنوع اراضی
15827باغ آبی

8505زراعت آبی
12973زراعت دیم

37305جمع اراضی فعال
20615اراضی آیش

57920جمع کل اراضی

آمار محصوالت زراعی در سال زراعی 97-96

آمار محصوالت زراعی شهرستان قیروکارزین

سطح زیر نام محصولردیف
کشت )هکتار(

میانگین 
عملکرد

میزان تولید )تن(

43104.720287گندم آبی1

2550.7172جو2

4092.91215شلتوک3

16781315ذرت دانه ای4

7541.31004لوبیا5

2441.2300ماش6

140011475کنجد7

4964019874چغندر قند8

9362725551خربزه9

7524030557هندوانه10
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335237989طالبی11

5982816735خیار12

11192932569شمام13

9124440377گوجه فرنگی14

4982.11051کلزا15

149233473یونجه16

4572913410کاهو17

247184513بادمجان18

198183681کلم19

سایر 20
محصوالت

7872116963

15023242511جمع کل

آمار محصوالت باغی در سال 1397

نام محصول
میزان تولیدسطح زیر کشت

قطعیمیانگینغیر باروربارور

132.506.3843انگور
50113001577437خرما

35411258958پرتقال
709222517905نارنگی

367310037135928لیمو ترش
54427949268364لیمو شیرین
19828538گریپ فروت

10519198نارنج
15350525510171جمع کل 

آمار محصوالت دام، طیور، زنبور عسل و شیالت در سال 1397

نوع دام
تعداد 
واحد 
دامی

تولیدات )تن(

عسلتخم مرغگوشتشیر

سبک، 
--7780012006500سنگین، شتر

-2000200-2000طیور 
600---43000زنبور عسل
ماهیان 
--250-110گرمابی

12008750200600جمع کل تولیدات 
هر گوسفند و بز 1 واحد دامی 

- هر گاو 5 واحد دامی
- هر شتر 7 واحد دامی 

- هر 100 قطعه مرغ 1 واحد دامی 

آمار دامداری های صنعتی شهرستان قیروکارزین:

تعدادعنوان
23گوساله پرواری

11بره پرواری
18مرغداری
2گاو شیری
2شتر مرغ

65

آمار ماشین آالت کشاورزی شهرستان قیروکارزین:

تعدادنام ماشین آالتردیف

15تراکتور باغی1

290تراکتور 4 سیلندر2

60تراکتور 6 سیلندر3

5تراکتور سنگین4

3کمباین5

3سرشاخه خرد کن باغی6

1کشت مستقیم7

2تسطیح لیزری8

4خاکورز مرکب9

3کمبینات10

386جمع
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آمار صنایع غذایی و تبدیلی فعال در شهرستان قیروکارزین:

تعدادعنوان 

1درجه بندی و بسته بندی خرما

6درجه بندی و بسته بندی مرکبات

1ذرت خشک کنی

1کشتارگاه مرغ

1صنایع لبنی

10جمع کل

معرفی محصوالت برتر 
شهرستان قیروکارزین

لیمو ترش:
قیروکارزین رتبه اول تولید لیمو ترش در کشور را دارا است.

سطح زیر کشت محصول لیمو ترش در شهرستان 3773 هکتار است.
تولید محصول لیمو ترش در شهرستان به میزان 135928 تن است. 

میانگین تولید محصول در هکتار 37 تن است.
قیروکارزین 40 درصد کل تولید لیمو ترش استان فارس را دارا است.

قیروکارزین 25 درصد کل تولید لیمو ترش کشور را دارا است. 
لیمو شیرین:

قیروکارزین رتبه اول تولید لیمو شیرین در کشور را دارا است.
سطح زیر کشت محصول لیمو شیرین در شهرستان 5500 هکتار است. 
تولید محصول لیمو شیرین در شهرستان به میزان 268364 تن است. 

میانگین تولید محصول در هکتار 49 تن است. 
قیروکارزین 54 درصد تولید لیمو شیرین استان را دارا است.
قیروکارزین43 درصد تولید لیموشیرین کشور را دارا است. 

خرما :
قیروکارزین 45 درصد تولید خرما در استان دارا است. 

سطح زیر کشت محصول خرما در شهرستان 5500 هکتار است.
تولید محصول خرما در شهرستان به میزان 77000 تن است.

رقم غالب در شهرستان رقم زاهدی است.
لوبیا چشم بلبلی :

این محصول در اویل تابستان کشت و اوایل آبان ماه برداشت می شود.
شهرستان قیروکارزین از معدود تولید کنندگان این محصول در کشور است.

مقدار بذر مورد نیاز در هکتار 15 تا 20 کیلوگرم است.
مقدار تولید در هکتار 1000 تا 1200 کیلو گرم است.

کنجد:
کنجد گیاهی گلدار و دولپه که دارای 50تا 60 درصد روغن است.

این محصول در شهرسـتان از اویل تابسـتان کشـت و اواسـط مهرماه برداشـت 
می گردد.

مقدار بذر مورد نیاز در هکتار 6 تا 10 کیلوگرم است.
متوسط تولید در هکتار 1100 کیلو گرم .

سـطح زیر کشـت کنجـد در شهرسـتان1400 هکتـار که معـادل 23 درصد کل 
اسـتان فارس.

میـزان تولیـد در سـطح شهرسـتان بالـغ بـر 1400 تـن کـه معـادل 20 درصـد 
تولیـد کل اسـتان فـارس اسـت.

اقدامات شاخص جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین
اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات گیاهی 

پرداخـت یارانـه نخیـات و گیاهـان دارویـی شـامل پاجـوش و کشـت بافـت در 
سـطح 62/5 هکتـار نخیـات و 10 هکتـار گیاهـان دارویـی به مبلـغ 1023750 

ریال  هـزار 
صـدور مجـوز احـداث سـایبان باغ مرکبـات در سـطح 612 هکتـار با تعـداد بهره 

بـردار 112 نفر
معرفـی و شناسـایی محصول سـالم شـامل خرمـا 2600 هکتار، انگـور 67 هکتار، 

مرکبـات 3500 هکتـار، سـیب تـرش 22 هکتار و انـار 12 هکتار
اجرا و تکمیل طرح های موافقت نامه ای اصاح و احیا باغات 

الف ( مرمت و تعمیر جاده های دسترسی به باغات 
ب ( تولید و افزایش گل و گیاهان زینتی و دارویی در سطح 4 هکتار 

ج ( تامین کود کمپوست به عنوان تغذیه باغات به میزان 9335 کیلوگرم 
توزیـع نهادهـای باغـی شـامل کودهای فسـفاته بـه میـزان 480 تن، کود پتاسـه 

بـه میـزان 310 تـن در بیـن بیـش از 2 هـزار نفـر از بهره بـرداران باغی
اجرای طرح تغییر الگوی کشت مشتمل بر اقدامات ذیل :

اجرای کشت محصول ارزن در سطح 55 هکتار
اجرای کشت گیاهان داروئی )آلوورا، فیسالیس، استویا، آویشن، نعنا فلفلی، (

اجـرای کشـت مزرعـه تولیـد چوب)اوکالیپتوس و گـز( در اراضـی کاس خاک 2 
بـه بـاال در سـطح 10 هکتار

اجرای کشت آزمایشی محصول سویا در سطح یک هکتار
اجرای کشت محصول کینوا در سطح یک هکتار

اجـرای طـرح سـایبان باغـات جهت صرفـه جویـی در مصـرف آب و جلوگیری از 
آفتـاب سـوختگی درختـان در سـطح 100 هکتار

اجرای کشت خشکه کاری برنج به روش آبیاری نوین)تیپ( درسطح دو هکتار
توسعه کشت محصوالت کشاورزی در فضا های کنترل شده

پایـش و مبـارزه بـا ملـخ صحرائـی در سـطح 3000 هکتـار کـه 700 هکتـار آن 
مبـارزه و مابقـی پایـش در تمامـی نقـاط شهرسـتان 

واگـذاری فعالیـت در حفـظ نباتـات در سـطح 722 هکتـار بـه بخـش خصوصـی 
) کلینیـک گیـاه پزشـکی قیروکارزیـن، رویـش نویـن در محصـوالت مرکبـات، 

نخیـات، گوجـه فرنگـی و خیـار سـبز(
بازدیـد هـای میدانـی از باغـات آلـوده بـه زوال مرکبـات در سـطح شهرسـتان و 
بررسـی منابـع بـرای شناسـایی عوامـل دخیـل در ایجـاد عارضـه و تهیـه برشـور 

شـماتیک بـرای درک بهتـر عارضـه جهـت مدیریـت مناسـب آن
تشـکیل کاس های آموزشـی برای کارشناسـان و باغداران مرکبات در خصوص 

مرکبات زوال  عارضه 
توزیـع بیـش از 3 تـن کائولوپـن در بیـن باغـداران مرکبـات بـرای جلوگیـری از 

آفتـاب سـوختگی
اجـرای طـرح پایلـوت زوال مرکبـات در مبـارک آباد و با دسـتور العمل ارسـالی از 

مدیریـت حفـظ نباتـات و با نظـارت محققین مرکـز تحقیقات
ارائـه اقدامـات درمانـی و کنتـرل آفت سـرخرطومی حنایی خرما در منطقه دشـت 

الر و تیمـار درختـان جدید آلوده
تسـت علـف کـش گل و بوتیـزان اسـتار در مزارع کلزا شهرسـتان در سـطحی در 

حـدود 26 هکتار 
پاک گذاری ماشین های خودگردان کشاورزی

تشـکیل پرونـده تسـهیات خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون و معرفـی بـه بانـک به 
مبلـغ 24858 میلیـون ریـال

توزیـع سـوخت موتـور پمـپ هـا و ماشـین هـای خـود گـردان کشـاورزی و 
ای دوره  بازدید هـای 
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اقدامات شاخص اداره امور فنی و زیر بنایی 
اجرای کانال های پایاب سد سلمان فارسی واقع در دشت کارزین به طول 3 کیلومتر 

اجرای کانال های آبیاری عمومی در سطح شهرستان به طول 300 متر در مناطق 
آبگرم افزرو آب آسیاب وهنگام

اجرای 3 کیلومتر جاده بین مزارع و تسطیح اراضی در سطح 70 هکتار از اراضی 
شهرستان

مرمت و الیروبی 5 مورد قنات در سطح شهرستان
اجرای آبیاری نوین در سطح 300 هکتار از اراضی شهرستان و مطالعه و طراحی 

بیش از 1170 هکتار از اراضی 
تکمیل پروژه تغذیه مصنوعی دره کفتار دشت افزر و آبگیری طرح

برگزاری دوره های آموزشی ترویجی نگهداری از سیستم های آبیاری تحت فشار و 
ترویج سیستم های تحت فشار

اقدامات شاخص اداره ترویج و آموزش 
ایجاد 3 صندوق خردزنان روستایی جدید تاسیس در مناطق بندوبست، قات، 

زاخرویه
حضورگروه محققین استانی از سایت الگویی مرکبات وسایررگزاری کاس 

آموزشی با حضور بهره برداران پیشرو ومسئولین سایت ها
ایجاد 6سایت الگویی )زراعت، باغبانی(

تشکیل پرونده های مشاغل خانگی ومعرفی جهت تسهیات بانکی
پیگیری جذب تسهیات مشاغل خانگی

برگزاری کاسهای اموزشی –ترویجی کوتاه مدت 1992 نفر روز
برگزاری کاسهای اموزشی –ترویجی ویژه زنان روستایی 500نفر روز

ایجاد مزرعه نمایشی کشت آلوئورا
ایجاد باغچه های خانگی توسط زنان روستایی

برگزاری کاسهای اموزش بهره برداران 1429 نفر روز
اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات دامی  

اجرای طرح هویت گذاری دام در سطح شهرستان
صدور کارت شیر و انجام تراکنش دامداران در سامانه کارت شیر 

هماهنگی جهت تامین و نظارت بر توزیع نهاده های اصلی خوراک دام 
)سبوس گندم، جو، ذرت، سویا(به میزان 1000تن در شهرستان

توزیع الکترونیک نهاده های دامی با استفاده از سامانه تحت وب توزیع نهاده 
های شهرستانی که به صورت کاما مکانیزه در سطح استان انجام شده است 

پرورش ماهیان گرمابی در قفس در استخر های دو منظوره آب کشاورزی 
برای اولین بار و بصورت پایلوت در قیروکارزین

توسعه شبکه تلقیح مصنوعی دام روستایی و انجام بیش از 130تلقیح مصنوعی 
در راستای اصاح نژاد دام روستایی و افزایش بهره وری با توصیه به پرورش 
نژادهای برتر مثل سمینتال در دامهای سنگین و آلپاین وسانن در دام سبک.

توسعه پرورش شتر و انجام خدمات شتر داری برای بیش از 110نفر شتر
صدور320مجوز استقرار و کوچ زنبورستانهای در حوزه شهرستان قیر و کارزین

هماهنگی صدور 12مجوز صید ماهی در دریاچه سد سلمان فارسی
معرفی  بیش از 50 نفراز دامداران و زنبورداران و مرغ داران جهت اخذ 

تسهیات از محل سامانه کارا 
نظارت وکنترل بر جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان

ترویج پرورش ماهی در استخر های ذخیره آب کشاورزی به تعداد 150 مورد
برگزاری کاس های آموزشی در زمینه دام وطیور600نفر

تامین آب شرب دامها به تعداد 1396متر مکعب در سطح شهرستان 
همکاری جهت نظارت بر توزیع شکر از طریق تعاونی زنبورداران شهرستان به 

میزان 45 تن در بین زنبور داران 

اقدامات شاخص اداره امور اراضی 
تشـکیل پرونـده حفـظ کاربـری اراضـی 180 مـورد کـه 60 مـورد مجـوز اخـذ 

گردیـده اسـت .
واگذاری قطعی 3 مورد 

توقف عملیات تغییر کاربری غیر مجاز 40 مورد
ارسال پرونده متخلفان تغییر کاربری به دادگاه 10 مورد

قلع وقمع 4مورد اجرایی
رفع تداخات اراضی 

اقدامات شاخص اداره طرح و برنامه 
پیگیـری موافقتنامـه عمرانـي اسـتاني و 3 درصد نفـت و گاز با مبلـغ مصوب 17 

هـزار و 323 میلیـون ریال 
معرفي 390 نفر ازمتقاضیان جهت اخذ تسهیات بانکي 

پیگیـری اسـتمهال تسـهیات سـر رسـید شـده سـال 97-96 در بخـش هـای 
کشـاورزی بـه مدت 3 سـال به تشـخیص کارگـروه بنـد)خ( قانون برنامه ششـم 
توسـعه بـه تعـداد 403 پرونده به مبلـغ 22 هزار میلیون ریال در بانک کشـاورزی

ایجاد و ثبت فرصت های شغلی به تعداد 343 نفر
پیگیـری و اعـام خسـارت ناشـی از حـوادث غیـر مترقبـه در شهرسـتان تـا 24 

سـاعت پـس از وقـوع حادثه
تشـکیل پرونـده و ثبـت اطاعـات خسـارت دیـده گان ناشـی از سـیل جهـت 
پرداخـت غرامـت بیـش از 1500 پرونـده بـا مبلغـی بالـغ بـر 28میلیـارد تومـان

راه اندازی سامانه الکترونیک توزیع نهاده های 
کشاورزی

مهم ترین مزایای راه اندازی این سامانه: 
افزایش کارایی و تسریع در فرایند توزیع نهاده

مدیریت متمرکز و شفاف سازی و جلوگیری از بروز تخلفات در فرآیند توزیع
استفاده بهینه از زمان با عملیات خودکارسازی فرآیندها

مدیریت و نظارت دقیق بر فرایند توزیع نهاده
کاهش حجم مراجعات حضوری کشاورزان به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی

ثبـت و نگهـداری اطاعـات کشـاورزان و نهـاده هـا در حجـم کمتـر، ایمنـی بـاال و 
آسـان مراجعه ی 

ارسال پیامک تایید و ارسال حواله به متقاضی جهت جلوگیری از مراجعه حضوری 
صرفه جویـی در مصـرف کاغـذ و کمـک بـه جلوگیـری از قطـع شـدن درختـان در 

راسـتای حفـظ محیـط زیسـت
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

جشن عید غدیر در سازمان تعاون روستایی فارس 
برگزار شد

در آسـتانه عیـد سـعید غدیـر خـم و دهـه والیـت و امامـت جشـن باشـکوهی 
در سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس با حضـور مدیر سـازمان تعاون روسـتایی، 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه درجهاد کشـاورزی و کارکنان شـبکه تعاون 

روسـتایی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس : مدیر سـازمان 
تعـاون روسـتایی ضمـن تبریـک و گرامیداشـت ایـن روز مبـارک اظهار داشـت 
: روز غدیـر خـم را مـی تـوان عید شـجاعت، عدالت، دوسـتی و بـرادری، آینده 

نگـری و برنامـه ریـزی نامید.
هدایـت الـه رحیمـی گفـت : بایـد از ایـن عیـد بـزرگ درس بـرادری، احسـان، 
گذشـت و همـکاری گرفـت و تـاش کنیـم پیرو واقعی شـیعه بـودن در اعمال 
و رفتارمـان نمـود پیـدا کنـد و در راسـتای خدمات رسـانی بـه کشـاورز و تولید 

کننـده سـرلوحه کارمان قـرار دهیم.
وی خاطـر نشـان کـرد: در تعــــریف عیـد غدیـر از برنامـه ریزی که اساسـی 
تریـن اصـل موفقیـت مـی باشـد بایـد الگو گرفـت و محـور موفقیت در شـبکه 

تعـاون روسـتایی بـر همیـن اصل بنا شـده اسـت. 
افزایـش سـطح زیرکشـت  : توسـعه کشـت گلخانـه ای،  بـه گفتـه رحیمـی 
کلـزا و محصـوالت کـم آب بـر، بهسـازی و نوسـازی زیرسـاخت های شـبکه 
تعـاون روسـتایی از جملـه ) سـردخانه، مراکـز سـوخت و انبارها ( فعـال نمودن 
تعاونی هـای راکـد و نیمـه فعال و خریـد توافقی حمایتی محصوالت کشـاورزی 

از جملـه برنامه هـای در پیـش روی سـازمان مـی باشـد .
حجـت اال سـام و المسـلمین سـید محسـن قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس با حضور در مراسـم جشـن عید 
غدیـر،  ایـن روز بـزرگ را بـه کارکنـان شـبکه تعـاون روسـتایی تبریک گفت.

حجـه االسـام قائمـی سـخنانی را در مـورد واقعـه غدیـر خـم ایـراد نمـود و 
افـزود : واقعـه غدیـر از وقایع بسـیار مهمی در تاریخ اسـام می باشـد و قبل از 
غدیرخـم، والیـت حضـرت امیرالمومنیـن)ع( محرز بـود اما واقعـه غدیر تکمیل 

کننـده والیـت ایشـان بود .
وی بـا بیـان اینکـه : حضـرت علـی )ع( عابدتریـن و کامـل تریـن در همـه 
زمینه هـا بـود و خداونـد را شـاکریم که ما را تابـع این امام همام قـرار داد افزود 
: تـاش کنیـم تداوم راه امام اول شـیعیان را سـرلوحه وظیفه خدمت رسـانی به 

جامعه اسـامی قـرار دهیم.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن مراسـم با حضـور حجه االسـام قائمی بـا برگزاری 
مسـابقه و بـه قید قرعـه جوایزی بیـن کارکنان سـازمان تعاون روسـتایی اهداء 

گردید.

جلسه هم اندیشی اتحادیه مرغداران فارس 
برگزار شد

مدیرعامـل اتحادیه مرغداران فـارس از برگزاری 
ایـن اتحادیـه بـا حضـور  اندیشـی  جلسـه هـم 
اعضـاء هیـات مدیره و مرغداران پیشـرو اسـتان 

داد. خبر 
تعـاون  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
روسـتایی فـارس؛ سـینا عباسـی گفـت: در ایـن 
جلسـه میـزان مصـرف سـرانه گوشـت مـرغ در 

اسـتان و برنامـه ریـزی جهـت جوجه ریـزی بـا توجـه بـه تقاضـای بـازار مورد 
بررسـی قـرار گرفـت.

عباسـی خاطـر نشـان کـرد: با توجه بـه در پیـش رو بـودن اعیادقربـان و غدیر 
و هـم چنیـن دهـه محـرم، اتحادیـه مرغداران بـا برنامـه ریزی از پیـش تعیین 

شـده نسـبت بـه عرضـه مرغ آمـاده طبـخ اقـدام می نماید.
وی تصریـح کـرد: باتوجـه بـه اینکـه جوجه ریـزی مرغـداران اسـتان از طریق 
سـامانه سـماصط ثبـت و کنتـرل مـی گردد میـزان عرضـه و تقاضـا قابل پیش 
بینـی می باشـد و در همین راسـتا برنامـه جوجه ریزی مرغداران تحت پوشـش 

بود. هدفمنـد خواهد 

دومین کارگروه خرید حمایتی گوجه فرنگی 
تشکیل شد

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس خبـر داد : دومیـن کارگـروه خریـد 
حمایتـی گوجـه فرنگـی اسـتان فـارس بـا محوریـت سـازمان تعاون روسـتایی 

فـارس تشـکیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس : هدایـت الـه 
رحیمـی بـا بیـان اینکـه در راسـتای حمایـت از تولیـد کننـدگان محصـوالت 
کشـاورزی، دسـتورالعمل خرید حمایتـی گوجه فرنگی از تاریـخ 98/5/23 اباغ 
شـده اسـت افـزود :گوجـه فرنگـی کشـاورزان بـا احتسـاب هزینه جمـع آوری، 

حمـل و سـبد بـا نـرخ مصـوب 1150 تومـان خریـداری مـی گردد. 

وی تصریـح کـرد : علـی رغـم توصیه هـای کارشناسـان جهـاد کشـاورزی بـه 
کشـاورزان بـه دلیـل تولیـد زیـاد هم اکنـون عرضه ایـن محصول بیـش از نیاز 
بـازار مـی باشـد و بـه همیـن دلیـل بـا حمایت دولـت خریـد گوجـه فرنگی در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
رحیمـی خاطر نشـان کـرد : کارخانجات تهیـه رب گوجه فرنگی طـرف قرارداد 
جوابگـوی ظرفیـت تولیـد شـده در فارس نیسـت و جهت حمایت از کشـاورزان 

تعـداد کارخانجات طرف قـرارداد را افزایـش خواهیم داد. 
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

استاندار فارس در دیدار با رئیس سازمان امور عشایر کشور:
عشایر با کمترین امکانات خدمات بیشماری 

به کشور ارائه داده اند

اسـتاندار فـارس بـا بیان اینکه عشـایر با کمتریـن امکانات بیشـترین خدمات را 
بـه کشـور ارائـه می دهنـد، حفاظـت از مراتع، تولیـد محصوالت دامـی و ایجاد 

امنیـت را از جمله خدمات عشـایر برشـمرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی اسـتانداری فـارس، عنایـت اهلل رحیمی در 
دیـدار بـا کرمعلـی قندالـی، رئیـس سـازمان امور عشـایر کشـور با بیـان اینکه 
از ابتـدای انقـاب تاکنـون اقدامات زیادی در راسـتای تسـهیل زندگی عشـایر 
انجـام شـده اسـت، افـزود: در دولت هـای گذشـته موضوع اسـکان عشـایر پی 
گیری شـد و شـهرک های سـاخته شـده فعلی بـا رفاه نسـبی که اکنـون دارند 

حاصل ایـن اقدامات اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه امیدهـای فراوانی به رفع مشـکات عشـایر وجود دارد، 
یـادآور شـد: نسـبت بـه مشـکات و کمبودهـا و نیازهـای جامعه عشـایری نیز 

واقف هسـتیم.
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت تدبیـر و امیـد توجـه ویـژه ای بـه 
جامعـه عشـایری کشـور داشـته اسـت، تامیـن اعتبـارات مـورد نیـاز در برنامـه 

بودجـه و برنامـه ششـم توسـعه را از جملـه ایـن مـوارد دانسـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس با اشـاره بـه طوالنی بودن مسـیر کوچ 
عشـایر در اسـتان کـه بـه بیـش از هـزار کیلومتـر می رسـد، بـر لـزوم احداث، 

بهسـازی و اصـاح کـوچ راه ها تاکیـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای اقلیمـی فـارس و خشـک سـالی های بـه وجود 
آمـده افـزود: اقدامـات زیـادی در راسـتای تامیـن آب شـرب و آب مـورد نیـاز 
پرورش دام عشـایر در اسـتان انجام شـده اسـت؛ اما هم چنان نیازمند امکانات 
ثابـت و سـیار بیشـتر و تامیـن هزینه نگهـداری و تعمیر این تجهیزات هسـتیم.

اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه اتحادیه هـا و تعاونی هـای عشـایری تاکنـون 
اقدامـات موثـری انجـام داده و از توانمنـدی مناسـبی برخـوردار هسـتند، اظهار 
کـرد: واگـذاری امـور بـه ایـن مجموعه هـا در مـواردی کـه قانـون اجـازه داده 
اسـت سـبب کاهـش تصـدی گـری دولـت و تقویـت بعـد نظـارت و کنترل و 

هدایـت خواهد شـد.
وی اسـتان فـارس را طایـه دار آموزش عشـایر توصیف کـرد و خواهان توجه 

بیشـتر به امکانات آموزشـی عشـایر در اسـتان شد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فارس هـم چنین بر لـزوم آشـنایی فرزندان و 

دانـش آمـوزان عشـایر بـا تکنولوژی هـای جدیـد تاکید کـرد و گفـت: اقداماتی 
توسـط وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی و سـازمان فنـی و حرفـه ای در این 
زمینـه انجـام شـده کـه باید بـا برنامه ریـزی دقیق زمینـه بهره مندی عشـایر از 

ایـن آموزش هـا را فراهـم کرد.
اسـتاندار فـارس ابـراز امیـدواری کـرد بـا برنامه هایی که سـازمان امور عشـایر 
کشـور و بـه تبـع آن دولـت در دسـتور کار قـرار داده اسـت شـاهد تسـهیل هـر 
چه بیشـتر زندگی عشـایری و آینده روشـن این جامعه ارزشـمند کشـور باشـیم.

رئیـس سـازمان امـور عشـایر نیـز در ایـن دیـدار ضمـن تشـکر از همراهـی 
مجموعـه دولـت گفـت: سـال جـاری اعتبـارات خوبـی بـه جامعـه عشـایری 
تخصیـص یافتـه اسـت کـه وظیفه مـا را در مسـاعدت به عشـایر سـنگین تر و 

تـاش خدمتگـزاران ایـن حـوزه را افـزون تـر می کنـد. 
قندالـی اقدامـات انجام شـده در اسـتان فارس را به عنوان قطب عشـایر کشـور 
خـوب توصیـف کـرد و ابـراز امیـدواری کـرد بـا ظرفیت هـای قانونی بـه وجود 
آمـده خدمـت رسـانی بـه جامعـه عشـایری با شـتاب و دقـت بیشـتری صورت 

. د گیر

بازدید رئیس سازمان امور عشایر ایران از کانون 
توسعه عشایری قره مهکستان شهرستان بوانات

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایران در سـفر به اسـتان فـارس از کانون توسـعه 
عشـایری قـره مهکسـتان شهرسـتان بوانات بازدیـد کرد.

کرمعلـی قندالـی در ایـن بازدیـد در دیـداری صمیمـی بـا مـردم و مسـئولین 
شهرسـتان از نزدیک در جریان مسـائل و مشـکات عشـایر منطقه قرار گرفت.

رئیس سـازمان امور عشـایر ایران در جلسـه ای که با حضور مسـئولین، شـورای 
اسـامی عشـایری و مـردم منطقه برگزار شـد کانون های اسـکان عشـایری را 
کانون های توسـعه اسـکان عشـایری برشـمرد کـه در فرآینـد مطالعـه و برنامه 
ریزی ها بایسـت تمامی جوانب توسـعه ای آن اعم از اشـتغال، فرهنگ، توسـعه 

اجتماعـی و فعالیت هـای زیربنایـی آن رعایـت و بـه طور جد پیگیری شـود.
وی موضـوع اشـتغال و تنـوع اشـتغال را در ایـن سـایت ها از مقوله هـای مهـم 
دانسـت کـه مـی توانـد ضمـن ترغیـب عشـایر بـه اسـکان در افزایـش سـطح 

درآمـد اقتصـادی خانواده هـا نیـز موثـر باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای خوبـی کـه در منطقـه در حوزه 
کارآفرینـی و اشـتغال قـرار دارد بـر بهـره وری منابـع آبـی و ترویـج و توسـعه 
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طرح هـای اقتصـادی کـه مصـرف آب کمـی دارنـد تاکیـد کـرد. 
قندالـی بهـره گیـری از ظرفیت های صنـدوق اعتبـارات خرد زنان عشـایری را 
در اشـتغال پایـدار بانوان عشـایری مهـم ارزیابی کرد و گفت: با فرهنگ سـازی، 
آمـوزش و نیـاز سـنجی بـازار و همچنیـن ذوق، سـلیقه و توانمنـدی بانـوان 
عشـایری می تـوان در بخش هـای درآمـد زا از جملـه صنایـع دسـتی، کشـت و 
فـرآوری و بسـته بنـدی گیاهـان دارویی و بومگردی و گردشـگری عشـایری از 
ظرفیـت بانـوان کـه نیمـی از جامعـه فعـال عشـایری را شـامل می شـوند بهره 

برد.
وی در ادامـه بـا توجـه بـه مطالبه مردمـی در خصوص تامین آب شـرب سـالم 
و بهداشـتی و بـا توجـه بـه تجهیـز و پمپـاژ آب و انتقال آب به سـایت اسـکان 
گفـت مبلـغ 1500 میلیـون ریـال جهـت اجـرای شـبکه آب آشـامیدنی داخلـی 
سـایت تخصیـص یافتـه کـه ظـرف چنـد مـاه آینـده عملیـات اجرایـی آن آغاز 

شـد. خواهد 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در ایـن جلسـه بـا بیـان ظرفیت هـای منطقه و 
فعالیت هـای انجـام شـده گفت بالغ بر 212 کانون توسـعه عشـایری در اسـتان 
شناسـایی شـده کـه در حال طی مراحـل مطالعاتی خود اسـت و تاکنون در 136 

کانون توسـعه عشـایر ساکن شـده اند. 
روح اهلل بهرامـی افـزود: در کنـار کانون هـای توسـعه عشـایری بـه اشـتغال 
جوانـان نیـز توجه شـده و در هر سـایت بـا توجه بـه ظرفیت های بالقـوه ای که 
دارد فعالیت هـای اقتصـادی از جملـه صنایـع دسـتی، کشـت گیاهـان دارویـی، 
دامـداری و مرغـداری و گلخانـه و سـایر کارگاه هـای نیمـه صنعتـی در نظـر 

گرفته شـده اسـت.

حضور پررنگ عشایر فارس در چهارمین نمایشگاه 
توانمندی های روستائیان و عشایر کشور 

رئیـس روابـط عمومـی اداره کل امورعشـایر اسـتان فارس گفت: عشـایر فارس 
امسـال نیـز همچـون سـال های گذشـته، در حوزه هـای مختلفـی همچـون 
صنایـع دسـتی، صنـدوق اعتبارات خـرد زنـان عشـایری، اتحادیـه تعاونی های 
عشـایری، کارخانـه خـوراک دام و میـدان عرضـه دام در چهارمیـن نمایشـگاه 

توانمندی هـای روسـتائیان و عشـایر کشـور شـرکت کردنـد. 

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امورعشـایر اسـتان فارس اعتمـادی افزود : 
بـا توجـه بـه بزرگی و بصری سـیاه چادر عشـایری فـارس در این نمایشـگاه به 

عنـوان جایگاه ویژه حضور مسـئوالن کشـوری )vip( انتخاب شـد. 
وی افـزود: عشـایر فـارس در ایـن نمایشـگاه محصـوالت تولیـدی خـود نظیـر 
گیاهـان دارویـی، فرآورده هـای لبنـی، انواع قالی، گلیم، عسـل و صنایع دسـتی 

تزئینـی در معـرض دیـد عموم قـرار دادند.
اعتمـادی گفـت: بازدیـد وزیـر جهـاد کشـاورزی و هیـات همـراه، جمعـی از 

دولتمردان و مسـئوالن کشـوری، جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شـورای 
اسـامی و مسـئوالن سـازمان امور عشایر کشـور از سـیاه چادر عشایری فارس 
در چهارمیـن نمایشـگاه بیـن المللی توانمندی های روسـتائیان و عشـایر فارس 

به چشـم می خـورد. 

استقبال گرم عشایر تنگ خشک شهرستان 
مرودشت از پژوهشگران خارجی

 اسـاتید و پژوهشـگران دانشـگاه های مطرح خارج از کشـور نظیر چین، آلمان، 
فرانسـه، هندوسـتان، نیوزیلند، ترکیه و ... از منطقه عشـایری مرودشـت اسـتان 

بازدیـد نمودند. فارس 
ایـن پژوهشـگران کـه جهـت شـرکت در نخسـتین دوره بیـن المللـی ایـران 
شناسـی بـه میزبانـی دانشـگاه ادیان و مذاهـب قم به ایران سـفر کـرده بودند، 
بـا هماهنگـی اداره امـور عشـایر شهرسـتان مرودشـت، تحـت نظـارت اداره 
کل امـور عشـایر اسـتان فـارس در جمـع عشـایر شـریف منطقه تنگ خشـک 

شهرسـتان مرودشـت در اسـتان فـارس حضـور داشـتند.
مجتبـی حبیـب اللهـی رئیس اداره امور عشـایر مرودشـت در ایـن بازدید ضمن 
تاکیـد بـر ضـرورت آشـنایی نسـل جـوان بـا میـراث غنـی فرهنگـی عشـایر 
گفـت: جذابیت هـای جامعـه عشـایری همـواره باعث شـده تـا پژوهشـگران و 
گردشـگران خارجـی بـرای بازدیـد از سـبک زندگی جـذاب عشـایری عاقمند 

 . شند با
وی افـزود: بـوم گردی عشـایری مـی تواند آداب و رسـوم فرهنگ عشـایری را 
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مبتنـی بـر زندگی اصیل عشـایر به گردشـگران خارجی و داخلی نشـان دهدکه 
در ایـن راسـتا اداره کل امـور عشـایر فـارس پرداخـت تسـهیات کـم بهـره را 
جهـت توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری عشـایری در دسـتور کار خـود قرار 

است. داده 
اسـتفاده از ظرفیـت گردشـگری عشـایر بـا توجـه به خشـک سـالی های اخیر 
گـر چه بسـیار دیر مـورد توجه گرفته اسـت، اما حرکت بسـیار مهمـی در حوزه 
گردشـگری اسـت کـه نه تنهـا مـی توانـد درآمدزایی و رونـق اقتصـادی برای 
اسـتان های عشـایری کشـور داشـته باشـد، بلکـه بـه معرفـی فرهنـگ اصیل 

ایـن سـرزمین پهنـاور به دنیـا، کمـک بزرگی خواهـد نمود.
شهرسـتان مرودشـت یـک شهرسـتان 4 فصـل عشـایری، هم چنیـن چهارراه 
تـردد عشـایر شهرسـتان های شـمالی و جنوبـی اسـتان در فصـل کـوچ بوده و 
میزبـان جمعیـت قابـل توجهی از عشـایر ایل خمسـه و قشـقایی اسـتان فارس 

می باشـد.

جلسه مجمع عمومي اتحادیه تعاوني هاي عشایر 
سیار استان فارس برگزار شد

مدیـر کل امـور تعاونی هـا و نظـام بهـره برداری سـازمان امور عشـایر کشـور، 
اتحادیـه و تعاونی هـای عشـایری را بـه عنوان یکـی از بازوان اجرایی سـازمان 

امور عشـایر ایران برشـمرد. 
تعاوني هـاي  اتحادیـه  عمومـي  مجمـع  جلسـه  در  کـه  شـفائی  اهلل  رحمـت 
عشـایر سـیار اسـتان فـارس  مـی گفـت، حمایت، هدایـت و نظارت تشـکل ها 
را از وظایـف ذاتـی اداره امـور تعاونی هـا دانسـت و خواسـتار شـفافیت مالـی 

تشـکل ها و بهـره گیـری از خـرد جمعـی شـد.
وی بـا اشـاره بـه جمعیـت 12/5 درصـدی عشـایر کشـور در اسـتان فـارس و 
وجود 23 شـرکت تعاونی، عملکرد شـبکه عشـایری اسـتان را مناسـب دانست. 
مدیـرکل امـور عشـایر فـارس ضمن تشـکر و تقدیـر از مدیران عامـل اتحادیه 
و شـرکت ها در امـر خدمـات رسـاني بـه عشـایر اسـتان، اقدامـات اتحادیـه و 
تعاونی های عشـایری را در سـال گذشـته با توجه به شـریط اقتصادی، بسـیار 

خـوب و مناسـب خواند. 
روح الـه بهرامـی به پروژه های در دسـت اقدام اداره امور عشـایر در بخش آب، 
راه، بهداشـت و اسـکان اشـاره کرد و خواسـتار حضور و همکاری بیش از پیش 
در راسـتای اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای موجود، گسـترش فعالیت های 
تولیـدی و اشـتغال زایـی، اهتمـام جدی بـه بازاریابی و بازار رسـانی، مشـارکت 

در طرح هـای سـرمایه گـذاری، افزایش سـطح آگاهی از طریق آموزش شـد.
در ادامـه امیـر بیات رئیـس اداره امور تعاوني هـا و نظام بهره بـرداري اداره کل 
امـور عشـایر فـارس ضمـن بیان برخـی اقدامات انجام شـده در سـال گذشـته 
از جملـه افزایش سـرمایه عشـایر نزد تشـکل های عشـایری، بیمه سرپرسـتان 
واجـد شـرایط، بیمه دام عشـایر، آموزش و ترویج تشـکل ها، جذب تسـهیات، 

عملکـرد اتحادیـه و مجموعـه تشـکل ها را رضایت بخش دانسـت.

مدیرعامـل اتحادیـه تعاوني هاي عشـایر سـیار فارس گزارشـي از عملکرد سـال 
1397 اتحادیـه را بیـان و از همـکاری مدیـران تعاونی هـای عشـایر و هیئـت 

مدیـره اتحادیـه در جهـت خدمـات رسـانی به جامعه عشـایر تشـکرکرد. 
رئیـس هیئـت مدیـره اتحادیـه تعاونی هـای عشـایر سـیار نیـز در این جلسـه با 
اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته اتحادیـه تعاونی هـای عشـایر سـیار فـارس 
بـه عنـوان اتحادیـه برتـر در کشـور شـناخته شـد، ایـن افتخـار را نشـان دهنده 
فعالیت هـای مناسـب در زمینه هـای مختلـف جهـت خدمات رسـانی به عشـایر 

نست.  دا

رئیس سازمان امور عشایر ایران:
سال طالیی برای جامعه عشایر پیش رو است

رئیـس سـازمان امـور عشـایر ایـران گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای قانونی 
خوبـی کـه بـا تعامـل دولـت و مجلـس ایجـاد شـده سـال جـاری یـک سـال 

طایـی بـرای جامعـه عشـایری اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتو امیـد، کرمعلی قندالـی در گردهمایی معاونین توسـعه 
و امور زیربنایی ادارات کل امور عشـایر سراسـر کشـور در شـیراز افزود: سـازمان 

امور عشـایر ایران یک سـازمان توسـعه ای ویژه اسـت.
آمـده  بـه وجـود  از همـه ظرفیت هـای  داریـم  مـا وظیفـه  یـادآور شـد:  وی 
اقتصـاد  ارتقـای وضعیـت معیشـت و  مخصوصـًا ظرفیـت مردمـی در جهـت 

ببریـم.  بهـره  گذشـته  از  بیـش  خانوارهـای عشـایری 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـه منظـور حفـظ کرامـت انسـانی و منزلـت 
اجتماعـی عشـایر و اسـتفاده آنـان از مزایـای بیمـه از جملـه بازنشسـتگی، باید 
عشـایر را بـه منظـور عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشـاورزان، روسـتائیان 

و عشـایر تشـویق کرد.
 وی بـا اشـاره بـه مصوبه اجباری شـدن بیمه دام، گفـت: ارائـه هرگونه خدمات 

بـه دامـداران عشـایری منوط به ارائـه بیمه نامه دام اسـت.
قندالـی همچنیـن تجهیـز اتراقگاه های عشـایری بـه انرژی خورشـیدی را یکی 
دیگـر از برنامه هـای آتـی برشـمرد و افـزود: به دسـتور رئیس جمهـور 25 هزار 
خانـوار عشـایری بایـد ظـرف مـدت دو سـال پیـش رو مجهـز بـه پکیج هـای 

انرژی خورشـیدی شـوند.
رئیـس سـازمان امور عشـایر ایران اظهار کرد: برای نخسـتین بـار در حوزه راه و 

جاده با وزارت کشـور جلسـه برگزار و مشـخصات راه های عشـایری ثبت شد.

مدیر کل امور عشایر استان فارس:
1235 منطقه اسکان عشایری در فارس شناسایی شد

در ادامـه گردهمایـی مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فارس گفـت: 1235 منطقه 
اسـکان عشـایری در ایـن اسـتان شناسـایی شـده کـه نشـان دهنـده پراکنـش 
جمعیـت عشـایری در فـارس اسـت. روح اهلل بهرامـی بـا بیـان پتانسـیل ها و 
توانمندی هـای جامعـه عشـایری فـارس در حوزه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، 
فرهنگـی و آداب و سـنن، افـزود: توجـه بـه ظرفیت هـای فـوق العـاده جامعـه 
عشـایری مانـع بسـیاری از ناهنجاری هـا و آسـیب های اجتماعـی می شـود. وی 
یادآورشـد: در هفتـه دولـت طرح هـای عمرانـی بـه ارزش 50 میلیـارد ریـال از 
اعتبـارات ارزش افـزوده در جامعـه عشـایری فارس بـه بهره برداری رسـید و یا 
عملیـات اجرایـی آن آغاز شـد که مـی تواند تحولـی در زمینه توسـعه زیر بنایی 
ایـن جامعـه مولـد باشـد.  ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اسـتقرار 19 کانکس 
سـیار خانه بهداشـت عشـایری در دو سـال اخیر، گفت: رشـد شـاخص توسـعه 
انسـانی در عشـایر اسـتان را از 20 درصد در سـال 1396 به 37 در صد در سـال 
جـاری رسـید. گردهمایـی معاونیـن توسـعه و امـور زیربنایـی ادارات کل امـور 

عشـایر سراسـر کشـور بـه میزبانـی اداره کل امـور عشـایر فارس برگزار شـد.
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آتش سوزی ارتفاعات بوان شهرستان ممسنی
مهار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
آتـش سـوزی ارتفاعـات منطقـه " بـوان " شهرسـتان ممسـنی بـه طـور کامل 

مهار شـد.
علیرضـا مسـعودی جـم رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
ممسـنی گفـت: ایـن حریق سـاعت 22 شـامگاه گذشـته در کوه های روسـتای 
"بـوان" بـه وقوع پیوسـت که با حضـور به موقـع نیروهای یـگان حفاظت منابع 
طبیعـی ایـن شهرسـتان و تـاش بـی وقفـه آنهـا پس از گذشـت دوسـاعت به 

طور کامـل مهـار گردید.
وی افـزود:در ایـن عملیـات نیروهـای منابع طبیعـی به محـض دریافت گزارش 
آتـش سـوزی در کمتریـن زمـان خـود را بـه محل وقـوع حریق رسـانده و پس 
از گذشـتن از ارتفاعـات و مناطـق صعـب العبـور بافاصـه با دو دسـتگاه دمنده 

شـروع بـه اطفاء حریـق کردند. 
آبخیـزداری شهرسـتان ممسـنی اظهـار کـرد:  اداره منابـع طبیعـی و  رئیـس 
مدیریـت صحیـح و واکنـش سـریع نیروهـای منابـع طبیعـی در ایـن عملیـات 

موجـب کمتریـن خسـارت بـه عرصه هـای ایـن منطقـه شـد. 
وی بـا اشـاره بـه کاهش آتش سـوزی در عرصه هـای منابع طبیعی شهرسـتان 
در سـال جـاری افـزود: رصـد دقیـق مناطـق بحرانی توسـط نیروهای تاشـگر 
منابـع طبیعـی و نیـز افزایـش بیـش از پیـش مشـارکت مـردم در پیشـگیری از 
وقـوع آتـش سـوزی ها موجـب کاهـش وقـوع حریـق در ایـن عرصه ها شـده 
اسـت. مسـعودی جم تصریح کرد: سـامانه 1504 در تمامی سـاعات شـبانه روز 
آمـاده دریافـت گزارشـات مردمـی در زمینـه تخریـب عرصه هـا بـه خصـوص 

حریـق در مناطـق طبیعی اسـت.

دست متصرفان از مراتع" اشکفت سیاه"
شهرستان داراب کوتاه شد

بـا هوشـیاری و تاش نیروهـای یگان حفاظـت منابع طبیعی شهرسـتان داراب 
اراضـی تصرفـی محـدوده مرتـع " اشـکفت سـیاه " ایـن شهرسـتان از دسـت 

متصرفـان و سـودجویان اراضـی ملـی خارج شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
علیرضا قاسـمی رئیـس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان داراب گفت: 
بـا تـاش نیروهـای یـگان حفاظـت اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان و حمایـت 
دسـتگاه قضایـي و انتظامـی حـدود دو هـزار متـر مربـع از اراضـي ملـي منطقه 
" اشـکفت سـیاه" از چنـگال متصرفـان و زمیـن خواران خـارج و به بیـت المال 

بازگشت. 
وی افـزود: نیروهـای گشـت و حفاظـت منابع طبیعـی در بازدیـد از عرصه های 
مرتعی حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان در منطقه " اشـکفت سـیاه " متوجه شـدند 
فـردی بـا سـوء اسـتفاده از ایـن موقعیت وبه دور از چشـم مسـئوالن بـا تخلیه 
شـن و سـنگ در ایـن محـدوده بـه قصد سـاختن بنـا در ایـن اراضی اقـدام به 

تصـرف ُعدوانـی ایـن اراضی کرده اسـت.
قاسـمی اظهـار کـرد: همزمـان بـا رفـع تصـرف ایـن اراضـی تمامـی عملیـات 
غیرقانونـی متصـرف متوقـف و ابـزار آالت جـرم معـدوم و اراضی تصرف شـده 

بـه وضعیـت سـابق بازگردانده شـد. 
وی افـزود: در ایـن راسـتا پـس از تشـکیل پرونـده قضایـی فـرد متخلف جهت 

رونـد مراحـل قانونـي بـه مراجع قضایـي تحویل داده شـد. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به گشـت زنـي مسـتمر نیروهـای یـگان حفاظت 
منابـع طبیعـي شهرسـتان در جهـت جلوگیـري از هرگونـه تخلـف و تصـرف 
اراضـی ملـي اظهـار کـرد: کار این یـگان در حفاظت از اراضی ملـی تعطیل پذیر 
نیسـت و نیروهـای ایـن مجموعـه حتـي در ایـام تعطیـل نیـز در حالـت آمـاده 

بـاش کامـل قـرار دارند.
او ضمـن تأکیـد بر مشـارکت های مردمی و همیـاران طبیعت بـرای حفاظت از 
منابـع طبیعی شهرسـتان از مردم و تمامی طبیعت دوسـتان خواسـت در صورت 
مشـاهده هرگونـه تخریـب و تصرف در عرصـه و اعیان منابع طبیعـی مراتب را 

بـه سـامانه ارتباطـی 1504 یگان امـداد جنگل و مرتع اطـاع دهند.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

بازدید رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی تهران از موسسه رازی شعبه شیراز

رئیس دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد علوم تحقیقات تهران 
از موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شعبه شـیراز بازدید کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، امیـر اقبـال خواجـه 
رحیمـی رئیس دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه آزاد واحد علوم تحقیقـات تهران 
ضمـن بازدیـد از بخش هـای مختلـف موسسـه رازی شـعبه شـیراز تاکیـد کرد: 
ایـن موسسـه بزرگتریـن مجموعه تحقیقاتی و تولیدی واکسـن در جنوب کشـور 
محسـوب مـی شـود و بـا سـابقه بسـیار خـوب در حـوزه تحقیقـات و تولیـدات 

واکسـن، مجموعـه ای بسـیار بـزرگ و مهـم در منطقـه بـه شـمار می رود. 
در ایـن بازدیـد فعالیـت بخش هـای تولیـد واکسـن های باکتریایـی، تحقیقـات 
و آزمایشـگاه های شـعبه و تولیـد واکسـن های ویروسـی طیـور مـورد بررسـی 

گرفت. قـرار 

برگزاری مراسم جشن روز داروساز در موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز 

مراسـم جشـنی بـا حضـور رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز، اعضـاء هیئـت 
علمـی، کارکنان این شـعبه در محل موسسـه سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، علـی شـیرازی نژاد رئیـس ایـن موسسـه در ایـن مراسـم ضمـن 
آرزوی موفقیـت و سـربلندی بـرای همـکاران بخـش تولید واکسـن بـه اختصار 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

بـه فعالیت هـای انجـام گرفتـه در ایـن مجموعـه پرداخـت. 
وی افـزود: تـاش و همـت مضاعف جهت پیشـبرد اهـداف این دانش، توسـط 

همـکاران بخـش تولید بسـیار مهـم و قابل توجه اسـت.

مراسم گرامیداشت روز کارمند در موسسه رازی 
شعبه شیراز برگزار شد

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دولـت و گرامیداشـت روز کارمند، مراسـمی با 
حضـور رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز و کارمنـدان بخش هـای اداری و 
مالـی در سـالن جلسـات ایـن شـعبه برگـزار شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
موسسـه تحقیقات واکسـن و سرم سـازی رازی شـعبه شیراز، علی شـیرازی نژاد 
رئیـس ایـن موسسـه در این مراسـم ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهیدان 
رجایـی و باهنـر، روز کارمنـد را بـه تمامـی کارمنـدان موسسـه تبریـک گفت. 

وی بـا اشـاره بـه روحیـه کاری، همدلـی و تعامـل خـوب کارمنـدان موسسـه 
و اعضـای هیئـت علمـی از برگـزاری مراسـم روز کارمنـد در موسسـه ابـراز 
خرسـندی کـرد و ضمـن تشـکر از همکاران روحیـه همکاری، تعامـل و همدلی 

موجـود را سـرمایه مهمـی بـرای ایـن موسسـه دانسـت.

تقویت بعد پژوهشی، کمک به شناسایی جایگاه 
واقعی دانش آموختگان بخش کشاورزی

جلسـه مشـترک فـی مابین سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس بـا سـازمان بسـیج علمـی پژوهشـی و فنـاوری این اسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس در ایـن جلسـه کـه بـا هـدف معرفـی و شناسـایی زمینه هـای 
مشـترک همـکاری علمـی، آموزشـی و تحقیقـات کاربـردی برگزار شـد، معاون 
پژوهشـی و فنـاوری بسـیج گفـت: رویکـرد اساسـی در این همکاری مشـترک، 
هـم افزایـی توانمندی هـا و امکانـات موجـود، دوری از جزیره ای عمـل نمودن 

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس:
توزیع 303 تن مرغ منجمد و 606 تن گوشت قرمز 

در ماه محرم
در آستانه ماه محرم، اقام پروتئینی به منظور تنظیم بازار عرضه می شود. 

رهـام رحمانـی مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس از شـروع توزیـع 
303 تـن مـرغ منجمـد و 606 تـن گوشـت قرمز جهـت برگزاری مراسـم های 

مذهبـی محـرم و صفـر در اسـتان فارس خبـر داد. 
بـه گـزارش خبرنـگار پرتو امیـد، وی با اشـاره به اینکـه توزیع این اقـام ویژه 

هیئت هـای مذهبـی و نـذورات محرم و صفراسـت، افـزود: میـزان153 تن مرغ 
منجمـد و 306 تـن گوشـت قرمـز به شهرسـتان شـیراز و 150تن مـرغ منجمد 
و 300 تـن گوشـت قرمـز بـه سـایر شهرسـتان های اسـتان فـارس تخصیـص 

داده شـده است.
وی قیمـت مصـوب هـر کیلوگـرم مـرغ منجمد تحویلی بـه عاملیـن را 12500 
تومان و گوشـت قرمز را 50 هزار تومان درب سـردخانه های شـرکت پشـتیبانی 

امـور دام اسـتان فـارس اعام کرد.

این مقام مسـئول تصریح کرد: در سـطح شهرسـتان شـیراز با هماهنگی انجام 
شـده بـا سـازمان تبلیغـات اسـامی، هیئت هـای مذهبـی می توانند بـا مراجعه 
بـه آن سـازمان و دریافـت معرفـی نامـه به مکان های مشـخص شـده مراجعه 
و گوشـت و مـرغ مـورد نیـاز خـود را دریافـت کنند و در سـایر شهرسـتان های 
اسـتان فـارس، مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مـی توانند بـا توجه 
بـه سـهمیه های اباغـی، عاملیـن خـود را جهـت دریافـت سـهمیه گوشـت و 
مـرغ منجمـد بـه ایـن اداره کل معرفـی کننـد. توزیـع ایـن اقـام از تاریـخ 6 

شـهریورماه آغاز شـد.
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بـه منظـور رسـیدن بـه هدف نهایـی که همـان تقویـت روحیه عـزت، افتخار و 
خودبـاوری ملی اسـت.

قاسـمی بـا تاکیـد بـر تقویـت بنیه علمـی گفت: سـازمان بسـیج با اسـتقرار 30 
پایـگاه علمـی و پژوهشـی در اکثر شهرسـتان ها توانسـته زیرسـاخت های اولیه 

و الزم را در جهـت اجرایـی نمـودن ایـن مهـم در دسـتور کار خود قـرار دهد.
وی حمایت هـای مـادی از طرح هـای نوآورانـه، اسـتقرار خانـه نخبـگان در 
اسـتان، اطـاع رسـانی برنامه هـا و سیاسـت ها بـه وسـیله خبرگـزاری علـم 
از  را  انسـانی در طیف هـای گوناگـون  نیـروی  بـاالی  فنـاوری و ظرفیـت  و 
پتانسـیل های بالقـوه سـازمان بسـیج علمـی و پژوهشـی اسـتان فـارس عنوان 

. د کر
حسـین رئیسـی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
بعـد  تقویـت  را  فرصت هـا  از  بهره منـدی  الزامـات  از  یکـی  فـارس  اسـتان 
پژوهشـی دانسـت و گفـت: از ایـن طریـق مـی تـوان جایـگاه واقعـی دانـش 
آموختـگان کشـاورزی را در راسـتای مهندسـی کـردن فرآینـد تولید پیـدا کنیم.

وی برگـزاری دوره هـای آموزشـی و بازآمـوزی با رویکرد مهـارت محور نمودن 
افـراد را بـه عنوان اهداف مشـترک نـام برد. 

ایـن مقـام مسـئول تجمیـع طرح هـا در جهـت اسـتفاده از ظرفیت هـا و ایجـاد 
فرصـت شـغلی را در پیشـبرد اهـداف مثبـت قلمـداد کرد.

سازمان نظام مهندسی به عنوان مباشر در کنار 
بهره برداران و کشاورزان

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس در 
جلسـه شـورای هماهنگی مدیران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان  و 
دسـتگاه های وابسـته گفـت: در نظـام صـدور مجور مراکـز خدمات کشـاورزی 
غیردولتـی حمایـت مدیـران بخش کشـاورزی اعم دولتـی و غیردولتی در جهت 
ایجـاد، اسـتقرار و توسـعه مراکـز و تـاش در جهت واگذاری امـور تصدی گری 
جزو سیاسـت های این سـازمان لحاظ شـده اسـت که در راسـتا اجرایی شـدن 
ایـن مهـم می توان بـا ارتقاء توانمندی و مهارت آموزی کارشناسـان، شناسـایی 
و ظرفیـت سـنجی نقـاط قوت و ضعف متناسـب با شـرایط اقلیمـی، اقتصادی و 

حرکـت به سـمت کشـاورزی نویـن گام برداریم.
حسـین رئیسـی از مدیـران سـتادی بخـش کشـاورزی خواسـتار بهره منـدی از 
کارشناسـان مـاده 32 که طی مراحل آزمـون، مصاحبه، رتبه بنـدی، کارآموزی، 
تحلیـف و گزینـش انتخـاب مـی شـوند شـد و اظهـار داشـت: حضـور 44 نفـر 
از کارشناسـان مجـرب، خـوش سـابقه و بازنشسـته بـا گرایش هـای مختلـف 
می توانـد کمـک شـایانی در ارائـه خدمات مهندسـی بـه بخش کشـاورزی ایفا 

. کند
وی مـاک عمـل قـراردادن رتبه بندی سـازمان به اسـتناد تبصره 6 مـاده ماده 
2 قانـون افزایـش بهـره وری، اسـتفاده از کارشناسـان در گرایـش آبخیزداری و 
منابـع طبیعـی بـه عنـوان بـازرس، احیاء معـادن و واگـذاری صـدور مجوزها در 
حـوزه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی از ظرفیت های بالقوه این سـازمان در راسـتای 

واگـذاری امـور تصدیگری عنـوان کرد.
محمدمهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن 
تاکیـد بـر توانمندی هـا و پتانسـیل های موجـود در سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی گفت: سـازمان نظام مهندسـی به عنوان مباشـر در 

کنـار بهره بـرداران و کشـاورزان بایـد ایفـای نقـش کند.
وی شناسـایی نخبـگان در بخـش کشـاورزی و تشـکیل تیـم کاری در جهـت 
مهندسـی کـردن فرآینـد تولیـد را یکـی از وظایـف سـازمان نظـام مهندسـی 
دانسـت و بیـان کـرد: نخبـگان در کمـک بـه فرآیندسـازی امـورات و ارائـه 
بسـته های کارآفرینـی در بخش هـای مختلـف از جملـه محصول گواهی شـده 

مـی تواننـد تاثیرگذار باشـند.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه تبصـره 19 کـه امـکان واگـذاری امـورات به 
بخـش خصوصـی را فراهـم مـی کنـد تصریـح کـرد: در حـال حاضـر یکـی از 
امور حاکمیتی، کاداسـتر اراضی اسـت و چنانچه سـازمان نظام مهندسـی بسـته 
پیشـنهادی بـه صـورت کامـل و جامـع با در نظـر گرفتـن قوانین و مقـررات را 

ارئـه دهـد ایـن طـرح به سـازمان نظـام مهندسـی واگـذار خواهد شـد.
از  پایـان بـا تاکیـد بـر انسـجام و هماهنگـی بیشـتر و اسـتفاده  قاسـمی در 
ظرفیت هـای موجود در اسـتان خواسـتار کاهـش بروکراسـی اداری و رفع موانع 

و مشـکات بهره بـرداران و کشـاورزان شـد.
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آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  آموزشـی  معـاون 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس گفـت: 
سـال گذشـته 51 هـزار و 283 نفر بهره بـردار بخش 
کشـاورزی در قالـب 1684 دوره توسـط ایـن مرکـز 

آمـوزش دیدنـد.
به گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، آرمـان بخشـی جهرمی بـا اشـاره به 
اسـتان  تحقیقـات  مرکـز  آموزشـی  فعالیـت  اینکـه 
فـارس در سـه بخش کلـی بهره برداران کشـاورزی، 
کارکنـان و جوانـان طبقه بندی شـده، افزود: آموزش 
بهره بـرداران کشـاورزی اصلی تریـن و هدفمندترین 

اهـداف آموزشـی این مرکز اسـت.
بـه  بایـد  بهره بـرداران  دوره هـای  وی  گفتـه  بـه 

صـورت نظـام منـد، برنامـه ریزی شـده و بر اسـاس 
نیازسـنجی و امـکان سـنجی تدویـن و اجـرا شـود.

آمـوزش  از  هـدف  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بخشـی 
بهره بـرداران تربیـت افراد خـود اشـتغال، کارآفرینی 
تنـوع  هـم  جامعـه  نظـر  از  و  فـرد  خـود  بـرای 

اسـت،  درآمـدزا  و  کوچـک  مشـاغل  بـه  بخشـی 
تصریـح کـرد: گـروه بنـدی مخاطبیـن بـه عنـوان 
بهره بـردار متناسـب بـا نیاز شـامل: زنان روسـتایی، 
عشـایر، دامـداران، گروه هـای خـاص تولیـدی مثل 
کلـزاکاران، گلخانـه داران، پـرورش دهنـدگان زنبور 

و ... باشـد.
یکسـری  بهره بـرداران  آمـوزش  در  افـزود:  وی 
گروه هـای هـدف دیگر از جملـه زندانیـان، کارکنان 
وظیفـه نیروهای مسـلح )سـربازان( به صـورت ویژه 
آمـوزش مهارتـی می بینند که کسـب تـوان مهارتی 
توسـط ایـن افـراد باعـث افزایـش اعتمـاد بـه نفس 
آنهـا شـده و زمینـه ورود بـه بـازار کار بـرای آنهـا 

فراهـم می شـود.

51 هزار بهره بردار کشاورزی استان فارس 
آموزش دیدند

33 هزار و 370 نفر روز دوره آموزشی همکاران 
برگزار شد

معـاون آموزشـی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فارس گفت: در سـال گذشـته حـدود 33 هـزار و 370 نفر روز 

آمـوزش ضمن خدمـت همکاران برگزار شـد.
آرمـان بخشـی جهرمـی افـزود: ایـن آموزش هـا در قالـب 136 دوره 
و 164 کاس بـه شـیوه های حضـوری، نیمـه حضـوری و مجـازی و 

الکترونیـک انجـام می شـود.
بـه گفتـه وی هـدف اصلی آمـوزش ضمن خدمـت توانمندسـازی، به 
روز کـردن و رفـع نیاز آموزشـی همکاران اسـت چرا کـه محصوالت، 
شـیوه ها و تکنولـوژی جدیـد وارد می شـود و از طرفـی بازآموزشـی 
بـه صـورت مرتـب و بر اسـاس نیازسـنجی آموزشـی کارکنـان انجام 

می شـود.
آرمـان بخشـی جهرمـی افـزود: ایـن آموزش هـا متناسـب بـا شـغل، 
تحصیـات و پسـت سـازمانی همـکاران سـازمان جهاد کشـاورزی و 

ادارات وابسـته گـروه بنـدی و هـدف گـذاری می شـود.

مرکز آموزش شبانه روزی علی آباد کمین 
راه اندازی شد

آرمـان بخشـی جهرمـی معـاون مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکه فرهنـگ سـازی و تربیت کشـاورزان 
آینـده از دیگـر اهـداف ایـن مرکز اسـت، افـزود: در همین راسـتا مرکـز آموزش 
شـبانه روزی علـی آبـاد کمین که از مراکز وابسـته به مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی اسـتان فارس اسـت، بعد از 14 سـال در سـال گذشـته بازگشایی شد.
بـه گفتـه وی در ایـن مرکز 43 نفر در سـه رشـته به صورت شـبانه روزی حضور 
دارنـد و 144 نفـر دانـش آمـوز کار و دانـش روزانـه، برای کسـب دیپلم تحصیل 

کنند. می 
بخشـی بـا اشـاره به اینکـه تعداد افراد شـرکت کننده بـرای اخذ دیپلـم به روش 
سـنجش مهـارت یـک هـزار و 127 نفـر اسـت، افـزود: سـنجش مهـارت خـود 
اظهـاری بـرای افـراد بزرگسـال بـاالی 20 سـال اسـت، ایـن افـراد از آمـوزش 
رسـمی برای اخـذ دیپلـم دور ماندنـد و ایـن عاقـه مندان بـرای جبـران کمبود 
واحدهـای دیپلـم واحدهـای کشـاورزی را می گذرانند و در هشـت رشـته به آنها 

ارائه می شـود. دیپلـم 
وی یـادآور شـد: ایـن رشـته ها شـامل تولیدصنعتـی فرآوده هـای لبنـی، تولیـد 
نهـال و جنـگل کاری، کشـت گیاهـان دارویـی و زعفـران، تعمیـر ماشـین های 
ثابـت کشـاورزی، تعمیـر موتـور تراکتـور، پـرورش گل و گیاهـان آپارتمانـی و 

پـرورش گیاهـان گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری اسـت.
بخشـی افـزود: هـدف از آمـوزش دانش آمـوزان، دانشـجویان و هنرسـتان های 

کشـاورزی، فرهنـگ سـازی و تربیت کشـاورزان آینده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جامعـه کشـاورزی جامعـه ای مسـن، کم سـواد و بـا تجربه 
بـاال اسـت، گفـت: تربیـت نوجوانـان در سـنین مدرسـه و هنرسـتان ها باعـث 
می شـود در افـق بلنـد مـدت بـه سـمت کشـاورزی دانش بنیـان و کشـاورزانی 
باسـواد کشـاورزی برویم. بخشـی همچنین آموزش رسـمی 200 نفر دانشـجوی 
علمـی- کاربـردی را از دیگـر اقدامـات مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی اسـتان فارس بر شـمرد.
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صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخش کشـاورزی بـه فـرآوری و عمل آوری مـواد نباتی، 
حیوانـی، زراعـی، باغـی، شـیاتی، دام و طیور و جنـگل و مرتع می پـردازد، از جمله 
صنایعـی اسـت کـه نقـش و تاثیـر بسـیاری از ابعـاد مختلـف در بخـش کشـاورزی 
داشـته و دارد و موجـب افزایـش ارزش افـزوده، توسـعه صـادرات و کاهش ضایعات 
شـده و همیـن طـور کاهـش ریسـک در بخـش کشـاورزی از عمده تریـن فوایـد 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در ایـن بخـش اسـت که بـر ضـرورت توجه به 

ایـن صنایـع تاکیـد می کنند. 
تجربـه تعـدادی از کشـور های در حـال پیشـرفت نشـان می دهـد کـه گسـترش و 
حمایـت از ایـن صنعـت می توانـد نقش حیاتی در توسـعه بخش کشـاورزی داشـته 
باشـد. پیونـد بیـن بخـش صنعـت و کشـاورزی در کشـور های در حـال توسـعه در 
مقایسـه بـا کشـور های توسـعه یافتـه ضعیف تر اسـت، ایـن در حالی اسـت که گذار 
از کشـاورزی سـنتی به اقتصادی پویا در کشـور های در حال توسـعه ارتباط متقابل 
بیـن کشـاورزی و صنعـت را طلـب کـرده و از اهـداف کلیـدی توسـعه اقتصـادی 

محسـوب می شـود.
بـه طـور متوسـط جمعیت کـره زمین هر سـاله 1/7 درصد رشـد می کنـد. پیش بینی 
می شـود تـا اواخـر سـال2050 جمعیـت جهان بـه بیش از هشـت و نیم میلیـارد نفر 
برسـد کـه بـه ایـن ترتیب اگـر در سـال 1976 تولیـد 3/3 میلیـارد تن مـواد غذایی 
می توانسـت تـا حـدی جوابگـوی نیاز های غذایـی مردم باشـد. برای هشـت میلیارد 
نفـر حتـی در صـورت ثابت مانـدن مصرف سـرانه حداقل بـه 6/4 میلیـارد تن مواد 

غذایـی نیـاز خواهد بود.
بـه ایـن ترتیـب انسـان ها بایـد بتواننـد در 30 سـال آینـده حداقـل دو برابـر میزان 
فعلـی مـواد غذایـی تولیـد کننـد. اعتقـاد کارشناسـان بـر ایـن اسـت که ایـن امر با 
اسـتفاده از اراضـی زیر کشـت فعلی و مصرف نهاده های کشـاورزی نیـز امکان پذیر 
بـوده و حتـی می تـوان مـواد غذایی مـورد نیاز تا چهـار برابر جمعیت فعلـی جهان را 
تامیـن کرد مشـروط بـر اینکـه روش های تولیـد، نگهـداری، توزیع و مصـرف مواد 
غذایـی براسـاس اصـول نوین علمی صـورت گیـرد و حتی االمـکان از ضایعات مواد 

جلوگیری شـود.  غذایی 
بـا توجـه بـه مطالـب ذکر شـده نقـش و اهمیت صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخش 
کشـاورزی در راسـتای نگهـداری و فـرآوری مناسـب و جلوگیـری از ضایعات برای 

توسـعه ایـن بخـش کاما آشـکار می شـود. 
بررسـی های برخی کارشناسـان نشـان می دهـد که با وجـود امکانات بالقـوه فراوان 
و تولیـد انـواع محصـوالت کشـاورزی در کشـور بـه دلیل فقـدان صنایـع تبدیلی و 
تکمیلـی کافـی در بخـش کشـاورزی، همچنیـن صنایـع بسـته بندی و نگهـداری 

مناسـب و کافـی و یکپارچـه و مکانیـزه نبـودن اراضـی کشـاورزی و عـدم احـداث 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی در مناطق عمـده تولیـد محصوالت، 
مقـدار زیـادی از ایـن تولیـدات در اثر حمل و نقـل و نگهداری طوالنی و نامناسـب 
ضایـع می شـود و از بیـن مـی رود. بـا توجـه بـه اینکـه عمده تریـن تولیدکننـدگان 
محصـوالت کشـاورزی روسـتاییان هسـتند که از این طریق کسـب درآمـد می کنند 
بنابرایـن توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در ایـن بخـش می توانـد بـه افزایـش 

درآمـد آن هـا نیز منجر شـود. 
ایجـاد ایـن صنایع در بلندمـدت و کوتاه مدت منفعت های بسـیاری برای کشـاورزان 
خواهـد داشـت و گسـترش ایـن صنعت باعـث تثبیت سـطح درآمد و افزایش سـود 
کشـاورزان می شـود و عـاوه بـر اینکـه شـرایطی فراهـم خواهد شـد کـه در زمان 
افزایـش تولیـد محصـوالت و کاهـش تقاضـا بـرای تولیـدات خـام، مانـع از ضایـع 

شـدن آن و نوسـانات منفـی قیمت می شـود.
بـاال رفتن ارزش افزوده عاوه بر توانمندی کشـور به طور غیر مسـتقیم کشـاورزان 
را در جهـت توسـعه بخش کشـاورزی بهره منـد می کند و در دراز مـدت منافع آن ها 
را تثبیـت و تـداوم می بخشـد. در فرآوری ایران جزء کشـورهای پیشـرفته محسـوب 
نمی شـود کـه همیـن امـر خسـارات فراوانـی را متوجـه کشـورمان سـاخته اسـت. 
توسـعه صنایـع بـا هـدف عرضـه در بـازار داخلـی و سـرمایه گذاری بـدون توجه به 
ظرفیت هـای موجـود و نیاز هـا و تقاضا هـای بـازار، باعث بااسـتفاده ماندن بخشـی 
از ظرفیـت تولیـد و افزایـش هزینه هـای صنایـع تبدیلـی می گـردد و نشـانگر عدم 
برنامه ریـزی درسـت اسـت. در حـال حاضـر محصوالت کشـاورزی به صـورت خام 
و فـرآوری نشـده صـادر می شـود که با رونق و توسـعه صنایع کشـاورزی و مطابقت 
تولیـد بـا اسـتاندارد های جهانـی می تـوان بازار های صادراتـی بهتـر و ارزش افزوده 
بیشـتری را بـه دسـت آورد. بـرای رسـیدن بـه این هـدف نیازمنـد ارائه تسـهیات 
اعتبـاری بیشـتر و هماهنگـی آن بـا نیاز هـای موجـود در بـازار، رعایـت نـکات 
بهداشـتی و اسـتفاده از فناوری هـای تولیـد بـرای تطابـق تولیدات با اسـتاندارد های 

اهمیت صنایع تبدیلی و غذایی
بخش کشاورزی

لیال حقیقت
رییس اداره بررسی طرح های صنعتی

سازمان جهاد کشاورزی فارس
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جهانـی هسـتیم و ضـرورت دارد دولـت تسـهیات بیشـتر و ارزان قیمتـی بـرای 
سـرمایه گذاری و ایجـاد انگیـزه فعالیـت در ایـن عرصه اختصـاص دهد. 

اهمیـت صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی را زمانـی بیشـتر درمی یابیم 
کـه توجـه کنیـم پس از صنایع سـنگین، صنایع غذایی از نظر وسـعت و گسـتردگی 
دومیـن مقـام را در جهـان دارا هسـتند که صنایع غذایـی اسـتراتژیک مانند غات، 
قنـد، لبنیـات و روغـن را نیـز در بـر می گیـرد، در ضمـن بـا توجـه به میـزان ارزش 
افـزوده در صنایـع کشـاورزی که با ارزش افـزوده در صنایع پتروشـیمی برابری دارد 
و بـا جایگزینـی صـدور این محصـوالت به جای صادرات قسـمتی از نفـت می توان 

بـه شـکوفایی اقتصادی نزدیک تر شـد. 
در حـال حاضـر بـه دلیـل عـدم وجـود صنایع تبدیلـی و تکمیلـی به مقـدار الزم در 
بخـش کشـاورزی، کشـاورزان بـا ریسـک، تولیـد می کننـد در صورتـی که توسـعه 
صنعـت کشـاورزی عاوه بـر افزایش درآمـد کشـاورزان، باعث تنظیم بـازار و ثبات 
قیمت هـا می شـود. بازاریابـی و بازاررسـانی یکـی از ارکان اساسـی توسـعه بخـش 
کشـاورزی اسـت. بخش مهمی از بازاریابی محصوالت کشـاورزی، ایجاد و توسـعه 
صنایـع تبدیلـی و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی اسـت امـا ایـن صنایـع هنوز در 
زیربخش هـای مختلـف توسـعه نیافتـه اسـت در صورتـی کـه توسـعه آن مزایـای 
بسـیاری از جملـه افزایـش تولید، گسـترش بازار ها و متنوع شـدن محصـوالت و ... 

را بـه همـراه خواهد داشـت.
 بـا تاسـیس صنایـع فـرآوری محصـوالت کشـاورزی، کارخانجـات می تواننـد بـا 
کشـاورزان قـرارداد ببندنـد و با قیمت مشـخص و تضمین شـده محصـول را بخرند 
در حالـی کـه هـم اکنـون بـه دلیـل نبـود ایـن صنایـع )زیـر سـاخت های مناسـب 
در ایـن رابطـه(، کشـاورزان بـا ریسـک تولیـد می کننـد. ایجـاد صنایـع فـرآوری 
محصـوالت کشـاورزی و دامی از ضایعـات محصول به خصوص بـرای محصوالتی 
همچـون پیـاز، سـیب زمینی، گوجه  فرنگـی و ... که فسـادپذیری باالیـی دارند و در 

فصولـی از سـال تولیـد زیـادی دارنـد جلوگیـری می کند. 

توسـعه صنعـت فـرآوری و بسـته بنـدی زنجیـره بازاریابـی در بخش کشـاورزی را 
کامـل می کنـد و همچنیـن باعـث اشـتغال فـارغ التحصیـان و دسـت اندرکاران 
کیفیـت  بهبـود  دیگـر  طـرف  از  و  می شـود  کشـاورزی  بـا  مرتبـط  بخش هـای 
محصـوالت کشـاورزی و همچنیـن زمینه انتخـاب مصرف کننده را گسـترش دهد. 
بـه طـور خاصـه اهـداف ایجـاد و گسـترش صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش 

 : از  کشـاورزی و روسـتایی عبارتنـد 
1 . کمک به بهبود سطح زندگی روستائیان از طریق افزایش درآمد سرانه آن 

2 . حرکت در جهت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود در مناطق روستایی
3 . تولید بخشی از کاالی مورد نیاز کشور در مناطق روستایی 

4 . کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده باالتر 
5 . ایجـاد زمینه هـای مناسـب جهـت افزایش مهارت ها و شـکوفایی اسـتعدادهای 

روستائیان 
6 . کمک به کنترل مهاجرت های بی رویه و کاهش ناهنجاری های اجتماعی 

7. جلوگیری از خروج ارز برای ورود مواد غذایی به کشور
8. کمک به افزایش صادرات غیر نفتی کشور
9. افزایش بهره روی نیروی انسانی و سرمایه

10. ایجاد اشتغال مولد و پایدار 
11. تامین مواد غذایی و عرضه آن در خارج از فصل تولید 

12. عرضه بهداشتی تر محصوالت غذایی

پیشنهادها جهت ارتقاء وضعیت صنایع کشاورزی:
- ایجـاد بسـتر الزم در جهـت سـرمایه گـذاری بخش صنایـع تبدیلـی و غذایی در 

اسـتان بـا تخصیـص تسـهیات ارزان قیمت
- تخصیـص اعتبـار جهـت انجـام تحقیقـات در زمینـه صنایـع تبدیلـی و غذایی از 

محـل 3 درصـد اعتبار نفـت و گاز 
- تخصیـص اعتبـار جهـت اجـرای طرح هـای پایلـوت بـا توجـه بـه محصـوالت 

تولیـدی شهرسـتان
ماننـد ایجـاد بارگاه هـای خشـک کـن انگـور در شهرسـتان های کـوار، سـپیدان و 
ممسـنی، و واحـد تولیـد چیپـس میـوه )چیپس سـیب در شهرسـتان سـپیدان، میوه 

خشـک در شهرسـتان های شـمالی و ...(
- تخصیـص اعتبـار جهـت اجـرای واحـد تولیـد شـیره بـه صـورت بهداشـتی در 

... بـه صـورت پایلـوت شهرسـتان ها ممسـنی و 
در حـال حاضـر 700 واحـد صنایع کشـاورزی در اسـتان نسـبت به جذب مـاده خام 
سـاالنه حـدود 4 میلیـون تـن اقدام نموده که کاهـش ضایعات بالغ بـر 518 هزارتن 
را بـه دنبـال داشـته اسـت . ایـن واحدهای تولیـدی اشـتغال 9342 نفر را بـه دنبال 

داشـته اسـت. سـرمایه گذاری کـه در ایـن واحدها صورت گرفته اسـت.
قابـل ذکـر اسـت که اسـتان فـارس در جـذب ماده خـام و ایجـاد ظرفیـت فرآوری 

محصـوالت کشـاورزی رتبـه دوم در سـطح ملی قـرار دارد. 

فعالیت های مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی:
- تهیـه کتـاب سـند توسـعه صنایـع تبدیلی و غذایی اسـتان فـارس بر پایـه اقتصاد 

مقاومتـی 1397 تا 1401
- انجام مشاوره قبل از اجرای طرح، در زمان اجرای طرح و پس از اجرای طرح

- بازدیـد دوره ایـی از واحدهای صنایع کشـاورزی اسـتان و پی گیـری موارد مرتبط 
بـا واحدهای صنعتی

- مطرح نمودن مسایل و مشکات واحدهای صنعتی در کارگروه رفع موانع تولید
- معرفی واحدهای صنایع جهت اخذ تسهیات اباغی



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس82
شماره 53 - شهــــــــــریورماه 1398

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

تعریف تسهیلگر

مـوارد مختلفـی بـرای تعریف تسـهیلگر بنـا به اهـداف فعالیت تسـهیلگری و گروه 
مخاطـب موجود می باشـد کـه برخی از آنهـا عبارتند از اسـت :

فردی که گروه یا سازمان را قادر می سازد:
 - تا فعالیت موثرتری داشته باشد، 

 - همکاری افزایش یافته و هم افزایی ایجاد شود. 
تسـهیلگر طـرف بـی غـرض قضیـه اسـت بدین طریـق کـه در طی جلسـه جانب 
هیـچ طـرف خاصـی را نمی گیـرد یـا روی یک نظـر خـاص پافشـاری نمی کند و 
یـا از یـک نظـر خـاص حمایت نمی کند تـا بتواند از طریـق فراینـدی عادالنه، آزاد 

و جامـع انجـام فعالیت هـای گروه را در راسـتای اسـتراتژی حمایـت نماید.
فـردی کـه کار تیمـی را بـا سـاختار دهـی و هدایـت مشـارکت اعضاء گروه آسـان 
می سـازد. تسـهیلگران معمـواًل در جلسـات فعالیـت خـود را ایفـا می کننـد امـا 
همچنیـن می تواننـد بـا گـروه خارج از جلسـات هـم فعالیـت کنند. به عـاوه یک 

تسـهیلگر ممکـن اسـت نقشـی بـی طـرف در کمـک به دیگـران بـازی کند.

تعریـف انجمـن بین المللی تسـهیلگران از تسـهیلگر این اسـت که 
تسـهیلگر فرآینـد را کنتـرل می کنـد امـا محتوایـی فراهـم نمی کنـد. تسـهیلگر با 
مشـتریان یـا گـروه، اهـداف و خروجی هـا را تعییـن می کنـد. خروجی هـا معموال 
بـر اسـاس دسـتاوردهای مـورد نظـر )ماننـد برنامـه اسـتراتژیک، تصمیـم گیـری، 
تولیـد ایـده، …( تعریـف می شـوند امـا داشـتن محتوایـی خـاص زیـر مجموعـه 

مسـئولیت های گـروه قـرار دارد.

تسـهیلگر فـردی اسـت بـی غـرض و بی طرف کـه با احتـرام به کرامت انسـانی و 
بـا اسـتفاده از اصـول مشـارکت و پویایی گروه بـه اعضای گروه یا سـازمان کمک 

می کنـد تـا بتوانند بـه اهـداف گروهی یا سـازمانی خود دسـت یابند .

کجا تسهیلگر:
• زمانی که پروژه ها یا فعالیت ها کند پیش می روند

• زمانی که تعارض بین اعضادر گروه ها یا فعالیت ها یا پروژه ها زیاد است
• زمانی که نقش های اعضا زیاد شفاف و روشن نیست

• زمانی که اهداف پروژه ها اطاع رسانی کامل نشده است
• زمانی که پراکندگی زیاد و حجم پروژه ها بزرگ است

• در بحران ها
• پیچیدگی زیاد است

ویژگی های تسهیلگران
• آگاهی کامل نسبت به اهداف پروژه یا فعالیت ها

• تسلط علمی در فعالیت ها
• ارتباطات و روابط عمومی مناسب

• مورد پذیرش اعضای گروه یا سازمان
• ویژگی های شخصیتی مناسب

• آگاهی کامل از نقش خود در پروژه 
• دارای خاقیت و سرعت در ارائه بازخورد

• آگاهی از فنون مدیریت جلسات 

نکات کلیدی در به کارگیری تسهیلگران
• تسهیلگر بایستی هم راستا و همسو با اهداف سازمان یا پروژه باشد

• تسهیلگر باید مواردی را که بیان می کند منافع مشترک را لحاظ کند
• تسهیلگران باید با یکدیگر در تعامل و جلسات مشترک داشته باشند

• منابع علمی استفاده شده باید مشخص باشد
• دیگر منابع و امکانات بایستی به طور مناسب توزیع گردد

• گزارشات جلسات باید به اطاع مدیر پروژه برسد
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پدافند غیرعامل؛ 
گردآوری: محمدجعفر خاکسارصلح آمیزترین روش دفاع

کارشناس مسئول امور اداری 
رابط پدافند غیر عامل

مراکـز ثقـل، مراکـز حیاتـی، مراکـز حسـاس، مراکـز مهم و مراکـز قابـل حفاظت از 
جملـه فضاهـای در معـرض تهدید دشـمن هسـتند کـه بایـد مدنظر قـرار گیرد.

 بازدارندگـی بـه مفهوم تدابیری اسـت که با اسـتفاده از وسـایل روانی بـه جای ابزار 
فیزیکـی می تـوان از بروز جنـگ جلوگیری کرد.

پدافنـد به مفهوم مصون سـازی کشـور از تهدیدات دشـمن اسـت و دفـاع در مفهوم 
کلـی، دفـع، خنثی کـردن و یا کاهش تأثیـرات اقدامات خصمانه دشـمن و جلوگیری 

از رسـیدن او به اهداف اسـت.
 پدافنـد غیرعامـل، صلـح آمیزتریـن روش دفـاع اسـت، پدافنـد غیرعامـل، مجموعه 
اقدامـات و تدابیـری اسـت کـه بدون اسـتفاده از سـاح و تجهیزات جنگـی، نه تنها 
موجـب کاهـش آسـیب پذیـری، کاهـش تلفـات انسـانی و کاهـش خسـارات شـده 
بلکـه باعـث افزایـش تاب آوری ملـی و ارتقای پایـداری عمومی در مقابـل تهدیدات 

می شود. دشـمن 
اهمیـت پدافنـد غیـر عامـل در جهـاد کشـاورزی: بـا توجـه بـه اینکه در کشـور 
مـا، تأمیـن امنیـت غذایـی جـزء وظایـف جهـاد کشـاورزی اسـت، سلسـله اقداماتی 
کـه مجموعه هـای مختلـف این حـوزه از جمله پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 
در جهـت پیشـگیری از ایجـاد مشـکات در خصـوص خدشـه بـه امنیـت غذایـی و 
جلوگیـری از ایجـاد بحـران در ایـن بخـش انجام می دهنـد، نوعی پدافنـد غیرعامل 

محسـوب می گـردد.
شـکاف تکنولوژیک، غافلگیری، آسـیب پذیری، وسـعت سـرزمینی و مشـکل تامین 
پدافنـد عامـل ضرورت هـای اسـتفاده از پدافنـد غیرعامـل اسـت : بر اسـاس تئوری 
پنـج حلقـه واردن، پنـج حلقـه رهبـری ملـی، محصـوالت کلیـدی، زیرسـاخت های 
حمـل و نقـل، جمعیـت مردمـی و اراده ملـی، و نیروهـای نظامـی و عملیاتـی جـزء 
حلقه هـای اسـتراتژیک در سـاختار قدرت هسـتند که دشـمن بـا ضربـه زدن به آنها 
در صـدد تسـلیم کـردن سـایر کشورهاسـت کـه بایـد از آنهـا آگاهـی کامل داشـته 

شیم. با

مقابله با تهدیدات زیستی از طریق آشنایی
با پدافند غیرعامل

در رابطـه بـا بیوتکنولـوژی کشـاورزی بایسـتی اعـام نمـود کـه: هـدف، آشـنایی 
در  غیردولتـی  و  اجرایـی  دولتـی،  دسـتگاه های  کارکنـان  و  مسـئوالن  مدیـران، 
خصـوص پدافنـد غیـر عامـل و دفـاع غیـر نظامی بـرای کاهـش آسـیب پذیـری و 
ارتقـای تـاب آوری عمومی کشـور در مقابـل تهدیـدات خصمانـه دشـمن و کاربـرد 

مقابلـه بـا ایـن تهدیـدات در سـاختار مدیریتـی سازمان هاسـت.

 شـیوه های پدافنـد غیرعامـل از جمله ایجاد اختال در شناسـایی، کسـب اطاعات 
و دقـت هـدف گیـری دشـمن شـامل اسـتتار، اختفـاء، پوشـش، فریـب و جابجایی، 
کنتـرل خسـارات زیرسـاخت ها، کاهـش اهمیـت و حساسـیت نقاط هـدف از طریق 
تفرقـه و پراکندگـی و نیـز کاهـش آسـیب پذیری نقاط هدف و تأثیر سـاح دشـمن 

است.

از با اهمیت ترین موارد پدافند غیرعامل در حوزه 
بیوتکنولوژی کشاورزی :

یکـی از تهدیداتـی کـه بسـیار بـا آن مواجـه هسـتیم، تهدیـدات زیسـتی اسـت و 
دشـمن سـرمایه گـذاری بسـیاری روی آن کـرده اسـت. از آنجـا که این پژوهشـگاه 
فعالیت هایـی را انجـام می دهـد کـه بـا سـامت مـردم و امنیـت غذایـی آنهـا در 
ارتبـاط اسـت، می توانـد سـاختاری ایجـاد کنـد کـه بـرای بهبـود امنیـت غذایـی و 

فرآینـد دفـاع در برابـر تهدیـدات زیسـتی، کارگشـا و موثـر باشـد.

گسترش فزاینده تهدیدها در فضای مجازی
 فضـای مجـازی بـر پایـه »شـبکه« شـکل می گیـرد و تبـادل اطاعـات در آن 
برقـرار اسـت، طبـق آمار سـال 2016، تقریبـا 3.5 میلیارد نفـر در جهان بـه اینترنت 
دسترسـی داشـته انـد در حالـی کـه ایـن آمـار در سـال 2000، حـدود 414 میلیـون 

نفـر بوده اسـت.
 سـرعت توسـعه وب در دنیـا بـه طـور فزآینـده ادامـه دارد بـه گونه ای کـه در حال 
حاضر تعداد وب سـایت های دنیا، بیش از 10 میلیارد وب سـایت اسـت و هر شـش 
مـاه تـا یـک سـال، حجـم وب دو برابـر می شـود و بـه همیـن نسـبت، تهدیدهـای 

فضـای مجـازی خصوصـا در زمینـه صفحـات پورنو نیـز افزایـش می یابد.
فرصـت و تهدیدهـای فضـای مجازی خصوصـا تهدیدهای موجود در حوزه سـایبری 
را شـامل تهدیدهـای هکرهـا، بدافزارهـا، جنگ های سـایبری و تهدیدات نرم اسـت 
و بـه تهدیدهـای ناشـی از موتورهـای جسـتجو، بازی هـای رایانـه ای، برنامه هـای 
قابـل اجـرا در تجهیـزات هوشـمند موبایـل و تبلـت و سـایر تهدیدهای ایـن عرصه 

می تـوان اشـاره کرد.
علی رغـم سـرعت رشـد تکنولـوژی، فرهنـگ سـازی در این زمینـه متناسـب با آن 

نیسـت و فاصلـه بیـن رشـد تکنولـوژی و فرهنگ سـازی، بسـیار زیاد اسـت.
در حـال حاضـر سـازمان های دولتـی، شـرکت ها و موسسـات، آسـیب های بسـیار 
زیـادی را از طریـق فضـای مجـازی متحمـل می شـوند و در خانواده هـا نیـز ایـن 
مشـکات وجـود دارد. برای همیـن منظور باید سـعی کنیم فرصت هـا و تهدیدهای 

فضـای مجـازی را بـه صورت دوسـویه تشـریح کنیم.
انسـان هرچـه در معرض آن باشـد بیشـتر از آن تاثیـر می پذیرد. از آنجا کـه افراد به 
طـور مـداوم در معرض تهدیدات فضای مجازی هسـتند، بایسـتی به صورت مسـتمر 
نسـبت بـه برگـزاری دوره های آموزشـی به صورت محـدود و هر چند سـال یک بار 
اقـدام نمـود و تاثیـر آن را کاهـش داد امـا اگـر این دوره هـای آموزشـی در مصادیق 
و حالت هـای مختلـف ماننـد سـمینار، فیلـم، اردو و... تـداوم یابـد، و بـه صـورت 
کاربـردی کـه خـود افـراد با آن مواجه شـده انـد، مطرح شـود، تاثیرگـذار خواهد بود.
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مشخصات گیاهشناسی
Lippia citriodora :نام علمی

Verbenaceae :خانواده
درختچـه ای اسـت پایـا، خـزان کننـده، با ارتفـاع 0/5 تـا 2 متر. از مشـخصه های 
و  میـوه سـفت  گـوش،   4 بـه سـاقه های  می تـوان  گیـاه  ایـن  و  خانـواده  ایـن 
پرچم هـای 4 تایـی اشـاره نمـود، برگ هـای ایـن گیـاه سـاده و فراهم و خشـن به 
صـورت مجتمـع 2 تـا 4 بـرگ می باشـد. گل هـای کوچک کـه از خارج سـفید و از 
داخـل آبـی مایـل بـه بنفـش اسـت، گل آذیـن در منابع خوشـه ای، گـرزن و حتی 
سـنبله ذکر شـده اسـت. این خانـواده با خانواده رونـاس و نعناغ شـباهت هایی دارد. 
جنـس Lippia دارای 220 گونـه می باشـد. البتـه در برخـی منابـع گونه هـای ایـن 

جنـس را 100 گونـه معرفـی کـرده اند.

منشـاء و خاسـتگاه: ایـن گیـاه بومی آمریـکای جنوبـی: شـیلی، پـرو و آرژانتیـن 
می باشـد و اولیـن بـار توسـط اسـپانیایی ها در سـال 1784 میـادی از آمریـکای 
جنوبـی بـه اروپـا آورده شـد. ایـن گیـاه به نام پزشـک گیاه شناسـی بنـام lippi که 
در حبشـه به قتل رسـید، نامگذاری شـده اسـت و citriodora به معنای شـبه لیمو 

بـه خاطـر بویش کـه شـبیه لیمو اسـت، نـام نهادند.

اکولـوژی: بـه لیمـو گیاهـی اسـت که بـه آب و هـوای مایـم و آفتابـی و مصون 
از بادهـای شـدید نیـاز دارد. در خاک هایـی بـا بافـت متوسـط و عمیـق و نیـز در 
خاک هایـی بـا زهکشـی خوب، رشـد می کنـد. اسـیدیته مورد نیـاز حدود 7 اسـت. 
زمـان گلدهـی از مـرداد تـا شـهریور می باشـد. در ایـران آن را می تـوان در جنوب 

فـارس و بیشـتر مناطـق جنوبی کشـور کاشـت.

تکثیر جنسی: این گیاه به علت عدم جوانه زنی بذور، با بذر تکثیر نمی شود.
تکثیـر غیـر جنسـی: بهترین روش تکثیـر غیر جنسـی از طریق قلمه اسـت. قلمه 
گیـری در اواخـر پاییـز توصیـه شـده کـه زمان مناسـبی اسـت و کاهـش هزینه را 
در بـر دارد، زیـرا بـا یـک پوشـش پاسـتیکی بسـتر قلمه گیـری ابتدایـی می توان 
گیـاه را تکثیـر کـرده و بـرای اول بهـار به رشـد مطلـوب برسـانیم. قلمه بعـد از 3 

تـا 4 مـاه از زمـان قلمـه گیـری آمـاده انتقال بـه زمین اصلی اسـت. زمان کاشـت 
در زمیـن اصلـی بعـد از خطـر یخبنـدان بهاره اسـت که بایـد توجه داشـت به لیمو 
بـه انتقـال بسـیار حسـاس اسـت و بهتـر اسـت بعـد از گلدانی کـردن و یا داشـتن 
امکانـات بعـد از یک سـال از قلمـه گیـری آنهـا را بـه زمیـن اصلـی منتقـل کنیم. 
تعـداد قلمه هـای مـورد نیاز بـا توجه به فواصل کشـت که اشـاره خواهد شـد، بین 

60000 تـا 62500 قلمـه می باشـد.

کاشـت: ایـن گیـاه به عنوان یـک گیـاه دارویی- معطر و زینتی کشـت می شـود. 
نیـاز اصلـی غذایـی 200-150 کیلوگرم کود ازتـه، 300-250 کیلوگرم کود فسـفر 
و 100-80 کیلوگـرم در هکتـار کـود پتـاس می باشـد کـه کودها را قبل از کشـت 
بـه خـاک افـزوده و شـخم می زنیـم. فواصـل کشـت در اسـلونی بـا بهتریـن مواد 
موثـره cm 40*40 توصیـه شـده اسـت کـه در هـر 100 متر مربع می تـوان 11/8 
کیلوگـرم بـرگ خشـک و 119/3 میلـی لیتـر اسـانس بـه دسـت آورد کـه بـا این 
فواصـل حـدود 62500 قلمـه نیـاز می باشـد. امـا در کشـت مکانیـزه و اسـتفاده از 
حداقـل ادوات کشـاورزی و تحقیقـات دیگـر فواصل کشـت 120-50*80-40 در 
نظـر گرفتـه اند کـه قلمه مورد نیـاز حدود 17000 تا 31500 قلمه اسـت. سیسـتم 

آبیـاری را می تـوان به صـورت قطـره ای انجـام داد.

داشـت: نیـاز آبـی گیـاه با توجـه بـه فاکتورهای نیـاز آبـی بیـن 5-10 روز اعام 
کـرده انـد. به لیمو به غرقابی شـدن نسـبتا حسـاس اسـت. بیماری خاصـی برایش 
گـزارش نشـده اسـت ولـی آفـت کنـه هنـگام نگهـداری در گلخانه گزارش شـده 
اسـت. در پاییـز بعـد از برگ ریزان بهتر اسـت گیـاه از 10 تا 15 سـانتی متر طوقه، 
هـرس شـود. در زمسـتان های سـرد بـرای جلوگیـری از سـرما زدن ریشـه و گیـاه 
بایسـتی روی انـدام گیاهـی را بـا بـرگ و کاه و کلـش کامـا بپوشـانیم. اگـر گیاه 
دچـار سـرمازدگی شـد، با آبیـاری و کوددهی مناسـب و بـه موقع می تـوان امیدوار 

بـه جوانـه زنـی تاخیری گیـاه بود.

برداشـت: برداشـت گیـاه را در سـال می تـوان 2 تـا 3 بـار انجـام داد. در ماه های 
خـرداد، تیـر، مـرداد و شـهریور تعـداد دفعـات برداشـت بـا توجه بـه شـرایط تغییر 
می کنـد. بیشـترین مـواد معطـر گیاه در زمان گلدهی اسـت و برداشـت بهتر اسـت 
از برگ هـای باالیـی صـورت گیـرد. برگ هـا را باید در هـوای آفتابی که بیشـترین 
اسـانس و عـدم وجود شـبنم اسـت، برداشـت نمود. برگ هـا در هنـگام جمع آوری 
نبایـد شکسـته شـود. برگ ها را بـرای نگهداری در انبار بایسـتی حداکثـر در دمای 

35 درجه سـانتیگراد خشـک کرد. 

قسـمت مورد اسـتفاده: قسـمت های مورد اسـتفاده گیاه برگ و اسـانس هسـتند. 
اسـانس بـه لیمـو از بـرگ گیاه بـه روش تقطیر بـا بخار به دسـت می آید.

ارزش دارویـی: به لیمـو دارای خاصیـت آرام بخشـی و رفـع افسـردگی می باشـد. 
خاصیـت آرام بخشـی و هاضمـه بـه لیمـو بـه علـت وجـود لیمونن می باشـد.

آشنایی با گیاه دارویی
بـه لـیمو

گیاه دارویی به لیمو در مرحله گلدهی

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس
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بیش از 100 قانون مهم در کشور به عنوان اسناد باالدستی، 
تکالیف و ماموریت های سازمان امور اراضی را مشخص کرده 

که اهم آن به این شرح است:

• الیحه قانونی اصاح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسامی ایران
• آئین نامه اجرایی الیحه قانونی اصاح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسامی ایران

• قانون اصاح ماده 33 اصاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
• قانون اصاحی اصاحات ارضی

• قانون تقسیم و فروش اماک مورد اجاره به زارعین مستاجر
• مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و اماک مشمول قانون اصاحات ارضی

• قانون اراضی کشت موقت
• قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

• قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه
• قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

• دستورالعمل اصاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی
• قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا و اصاحـات بعـدی و 

آئیـن نامـه اجرایـی آن
• قانون اراضی بایر

• قانـون جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی و ایجـاد قطعـات 
مناسـب فنـی، اقتصـادی و آئیـن نامـه مربوطـه

جمهـوری  توسـعه  ششـم  و  پنجـم  برنامـه  قانـون  در  مرتبـط  مـواد   •
یران ا اسـامی 

• قانـون مـواد الحاقـی بـه قانون تقسـیم و فـروش اماک مـورد اجاره به 
زارعین مسـتاجر

• قانون مواد الحاقی به قانون اصاحات ارضی
• آئیـن نامـه عمـران اراضی بایـر مصـوب 1355 و اصاحـات و الحاقات 

ی بعد
• قانون انحال بنگاه خالصجات

• قانون راجع به انتقال اماک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی
• قانـون تقسـیم عرصـه و اعیـان باغـات مشـمول قوانیـن و مقـررات 

اصاحـات ارضـی بیـن مالـکان و زارعـان مربـوط
• قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصاحات ارضی

• قانـون نحـوه رسـیدگی و اتخـاذ تصمیـم مجدد نسـبت بـه تصمیمات و 
آراء هیات هـای واگـذاری زمیـن و سـتاد مرکـزی در مـورد اراضی کشـت 

موقـت کـه مـورد نقض دیـوان عدالـت اداری واقع شـده و یا بشـود.
• مـاده 75 و 84 قانـون وصـول برخـی از درآمدهـای دولـت و مصرف آن 

در مـوارد معیـن مصوب 73/12/28 مجلس شـورای اسـامی
• مـواد 69، 110 و 111 قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت 

مصـوب 81/10/4 هیـات وزیـران

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

آشنایی با برخی
قوانین و مقررات امور اراضی
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چکیده

شهرسـتان ارسـنجان یکی از شهرسـتان های اسـتان پهناور فارس دارای مسـاحتی 
حـدود 146000 هکتـار می باشـد کـه در آن رودخانـه ی دائمـی، جریـان آبرسـانی 
از سـد و چشـمه سـارهای دائمـی وجود نداشـته و از دیربـاز مردمان این سـرزمین 
حوائـج خـود را از طریـق کاریـز و اسـتحصال آب از ایـن طریـق بـه دسـت مـی 
آوردنـد. از بیـن 30 رشـته کاریـز موجود در زمان قدیم تنها 3 رشـته قنات عایشـه، 
بنـاب و کتـک دائـر می باشـند. مجمـوع آب این 3 رشـته کاریـز به انضمـام حدود 
700 هکتـار زمیـن زراعتی مرغوب، مزرعه ی عایشـه ی ارسـنجان نامیده می شـود. 
کل ایـن مزرعـه بـه 720 سـهم یـا قفیز کـه هر قفیـز نیز 6 دانگ اسـت، تقسـیم 
بنـدی می شـود. بـه صـورت قـراردادی هر 30 سـهم یک طـاق گفته می شـود که 
بدیـن ترتیـب کل مزرعـه ی عایشـه از 24 طـاق تشـکیل شـده اسـت کـه تحـت 
مدیریتـی واحـد در اختیـار یـک طاقـدار، بـا انتخـاب بهره بـرداران، قـرار می گیرد. 
یـک نفـر نیـز توسـط 24 نفـر طاقدار بـه عنـوان »طومـاردار« انتخـاب و منصوب 
می شـود کـه در حقیقت نماینـده و هماهنگ کننده ی مجمـوع مالکیت کل مزرعه 
اسـت. ایـن نظام مدیریتی سـنتی در هـر دوره ی تاریخی کارآمد بـوده و در حقیقت 
همیشـه مـدرن و بـه روز بـه نظـر می رسـد. از طرفـی مدیریـت و بهره بـرداری از 
یـک کاریـز و همچنیـن رعایـت حریـم سـازه ی کاریـز، بـه طـور مداوم و مسـتمر 
نیازمنـد همـکاری جمعـی و خـرد همگانـی اسـت. قطعـا بـرای رسـیدن بـه چنین 
هدفـی، نشسـت هـا، گفتگوهـا، شـب نشـینی هـا و رایزنـی هایـی الزم اسـت که 
مسـتلزم ایجـاد یـک نظـام شـورایی و منظـم می باشـد. رمـز تـداوم و اسـتمرار 
مزرعـه ی عایشـه ی ارسـنجان، پای بنـدی بـه اصـول ذکـر شـده و انجـام دقیق و 

اصولـی مـوارد مذکور اسـت.

مقدمه

در ایـران کمبـود آب و چـاره جویی در این رابطه، به نوعی سـر منشـاء دموکراسـی 
بوده اسـت. اگر در روسـتاها و نقاط کم آب سـفر شـود، سـنت هایی دیده می شـود 
کـه بـرای تقسـیم عادالنـه ی آب وضـع شـده اسـت. نکتـه ی حائـز اهمیـت این 
اسـت کـه ایـن حفـر کاریزهـا بـه وسـیله ی دولـت، یـا یـک قـدرت سیاسـی حفر 

و احـداث نشـده اسـت بلکـه توسـط خـود مـردم بـا همگرایـی و تعاون احـداث و 
بهره بـرداری می شـود )توسـلی، 1374(.

شهرسـتان ارسـنجان یکی از شهرسـتان های شـمالی اسـتان پهناور فارس اسـت. 
دارای مسـاحتی حـدود 146000 هکتـار، ارتفاعـی معادل 1650 متر از سـطح دریا 
بـا طـول جغرافیایـی 52/54 درجـه و عـرض جغرافیایـی 28/30 درجـه می باشـد. 
ایـن شهرسـتان دارای آب و هـوای معتـدل و گـرم بـوده و از آنجائـی کـه در ایـن 
دیـار نـه رودخانـه ای دائمـی موجـود اسـت و نـه چشـمه سـارهای دائمـی ونـه 
جریـان آبرسـانی از سـد، از دیربـاز مردمـان ایـن سـرزمین از طریق احـداث کاریز 
و اسـتحصال آب ازآن ، بـه عنـوان تنهـا منبع آبی پایـدار، نیازهای آبیـاری مزارع و 

باغـات را تامیـن می نمودنـد )فروردیـن،1380(.

بـر اسـاس اسـناد تاریخـی و باسـتان شـناختی، سـنگ بنـای شـهر نشـینی در 
ارسـنجان، کاریـز هـای احـداث شـده در ایـن شـهر هسـتند )2(. در گذشـته ای نه 
چنـدان دور در ایـن منطقـه بیـش از 30 رشـته کاریـز دائـر بـوده کـه بـه دالیـل 
مختلـف، از جملـه خشکسـالی های پیاپـی، امـروزه در این شـهر تنها پنج رشـته از 
آن هـا جـاری اسـت و مابقـی متروکه شـده انـد )2 و 4(. از جملـه ی کاریزهای دائر 
و آبده شـهر ارسـنجان سـه رشـته کاریـز به نام هـای بناب، َکَتک و عایشـه اسـت 
کـه در ایـن مقالـه بـه تفصیـل نظـام مالکیت و نـوع بهره بـرداری از آن ها تشـریح 

می گـردد.) ناظـم السـادات، 1385(

ویژگی های مزرعه عایشه

مجمـوع سـه رشـته کاریـز به نام هـای، عایشـه، بنـاب و َکَتک و مشـخصات آن ها 
کـه در )جـدول 1( آورده شـده اسـت، بـه انضمـام حـدود هفتصـد هکتـار زمیـن 
زراعتـی بنام مزرعه عایشـه ارسـنجان می باشـد و تحت پـاک 1372 از ده اصلی 
واقـع در بخـش 5 فـارس در اداره ثبـت اسـناد و امـاک کشـور بـه ثبت رسـیده و 

نظام مدیریت مدرن؛
رمز ماندگاری کاریز عایشه ارسنجان

امیر اسالمی 
مدیر آب و خاک سازمان 

جهاد کشاورزی فارس

غالمحسن خسروانی
کارشناس مسئول قنوات 

سازمان جهاد کشاورزی فارس

نام کاریز
سطح زیر کشت 

)ha(
طول کاریز تعداد بهره بردار

)m(

آبدهی کاریز 
)L/s(

عمق مادر چاه 
)m(

طول هرنج تعداد میله چاه
)m(

مختصات مظهر کاریز

YX

30020074065146030003317762714197بناب
400500130080552152003312973721968عایشه
200200650552013016003314494716859کتک
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دارای مالکیـت مشـاعی می باشـد. در ادامـه هـر گاه از مزرعه عایشـه نام برده شـد، 
منظـور مجمـوع آب سـه رشـته کاریـز فوق الذکـر به انضمـام 700 هکتـار اراضی 
مربـوط بـه آن اسـت. در واقـع نظـام مالکیـت و بهره برداری هر سـه رشـته کاریز 
بـا بصـورت واحد اسـت و تقسـیم آب بر اسـاس تاقی آب سـه رشـته کاریز انجام 

و در اختیـار بهـره بـرداران قـرار می گیرد )خسـروانی، 1389(.

نظام حقابه بری مزرعه عایشه

بـه دلیـل اینکـه موضوع بحـث اصلـی، نظـام مالکیـت و بهره بـرداری و چگونگی 
تقسـیم آب کاریزهـای مزرعه ی عایشـه اسـت، در ادامـه به ذکر چگونگی تقسـیم 
آب و چگونگـی ثبـت و ضبـط مالکیت افراد پرداخته می شـود. مجمـوع آب مزرعه 
عایشـه بـه 720 سـهم یـا »قفیـز« تقسـیم شـده اسـت. هـر یـک قفیـز نیـز به 6 
دانـگ تقسـیم می شـود. بـرای اینکـه مدیریـت صحیـح و بهتـری بـر مجموعـه 
اعمـال شـود و عملیـات اجرایـی مثـل کاشـت، داشـت و برداشـت و تقسـیم آب 
بیـن بهره بـرداران و مالکیـن مزرعـه بـه بهتریـن وجه انجـام گیرد، و عمـًا خرده 
تریـن مالکیـت هـا هـم بتواننـد در اداره مجموعـه دخیـل و سـهیم باشـند هر 30 
قفیـز تحـت مدیریتـی واحـد در اختیـار یـک شـخص امین قرار داده شـده اسـت. 
مجمـوع ایـن 30 سـهم یـک »طـاق« نامیـده می شـود و شـخص مدیـر این یک 
طـاق را»طاقـدار« می خواننـد. بدیـن ترتیب نظام مشـارکت، تعـاون و هم گرایی در 

مدیریـت مزرعـه حکمفرمـا گردیـده است )خسـروانی، 1389(.

طاقـدار توسـط مالکیـن زیـر مجموعـه ی هـر طـاق انتخـاب و منصـوب می گردد. 
پس با احتسـاب 720 قفیز کل مجموعه، 24 طاق 30 سـهمی تشـکیل دهنده کل 
مزرعـه عایشـه هسـتند که این 24 نفـر طاقدار، یک نفـر را به عنـوان »طوماردار« 
انتخـاب و منصـوب می کننـد که امـروزه معادل مدیـر اجرایی نامیده می شـود و در 
حقیقـت نماینـده و هماهنـگ کننـده ی مالکیـت کل مزرعه اسـت. ذکـر این نکته 
خالـی از فایـده نیسـت کـه طاقـداران یـا طومـاردار الزامًا مالک سـهم عمـده ای از 
آب و زمیـن نمی باشـند. از زمان هـای پیشـین، مالکیـن خردمنـد، افـرادی را بـه 
عنـوان طومـاردار و طاقـدار انتخـاب می نمودند که واجـد خصوصیاتـی مثبت مانند 
پاک دسـتی و درسـتکاری، مـردم داری و اخـاق مداری بـا مدیریت قوی بـوده اند. 
در واقـع مـاک انتخـاب آن هـا بـه جـای میـزان مالکیـت، خصوصیـات اخاقی و 

جایـگاه اجتماعـی افـراد بوده اسـت ) ناظم السـادات، 1385(.

بـه هـر کـدام از زیـر مجموعه هـای طـاق، »تاِکنِـه« گفتـه می شـود. در مـواردی 
اسـتثنایی ممکـن اسـت مالـک یـک طاق یـک نفر و یـا حتی بالـغ بر یکصـد نفر 
باشـند. بـه ایـن معنا کـه الزامًا هر یـک قفیز از مجموع 720 سـهم مزرعه عایشـه، 
ممکـن اسـت بـه نـام یـک نفر نباشـد. بلکـه به طـور مثال پـس از فوت شـخص 
مالـک و انحصـار وراثـت، بیـن چنـد ده نفر از وارثین بصورت مشـاع تقسـیم شـده 
و عمـًا آن هـا بـر یـک قفیـز مالکیـت داشـته باشـند. از آنجا کـه آب اسـتحصال 
شـده از سـه رشـته کاریـز موصـوف، در زمسـتان و تابسـتان کاربردهـای متفاوتی 
دارد، وظایـف طاقـداران هـم بـر اسـاس نـوع کشـت )صیفـی یـا شـتوی( متفاوت 
اسـت. در کشـت شـتوی طبـق عـرف حاکم بـر مزرعـه عایشـه، فقط گنـدم و جو 
کشـت مـی شـود و در کشـت صیفی مجموع آب سـه رشـته کاریز، صـرف آبیاری 
باغ هـای انـار متعلـق بـه مالکین می شـود که حـدود 700 هکتـار باغ انار را شـامل 

)1389 می شود. )خسـروانی، 

طبـق عـرف و عـادت حاکـم بـر مجموعـه، 60 روز پس از نـوروز کـه در اصطاح 
عمـوم مـردم »شـصتم« گفتـه می شـود، بـدون در نظـر گرفتـن شـرایط جـوی، 
خشکسـالی یـا تـر سـالی، یـا هرگونـه عامـل دیگـری، آب سـه رشـته کاریـز از 
مزرعـه گرفتـه شـده و در اختیار شـخصی به نـام »میـراب« قرار می گیـرد. میراب 
وظیفـه ی تقسـیم عادالنـه آب بین مالکیـن و بهره بـرداران کاریزها و اجـاره کاران 

آب را بـه عهـده دارد بـه طـوری کـه حقی از کسـی ضایـع نگردد. در روز شـصتم، 
عمـًا بـا مدیریـت میـراب، بهـره بـرداری صیفـی از مجموع آب سـه رشـته کاریز 
آغـاز می شـود. در کشـت شـتوی، دقیقًا آیـش و تنـاوب رعایت می شـود. کل 700 
هکتـار اراضـی عایشـه، بـه سـه قسـمت عمـده و تقریبـًا مسـاوی تقسـیم بنـدی 
شـده اسـت، کـه پس از کسـر مسـاحتی کـه زیر پوشـش کانال هـای بتنـی انتقال 
آب، جـاده هـای بیـن مـزارع یا حریـم کاریزهـای دیگر قـرار گرفته، تقریبـًا در هر 
قسـمت نزدیـک بـه 200 هکتـار زمین باقی می ماند. این سـه قسـمت مسـاوی به 
نـام هـای »کشـت قبله، کشـت میان و کشـت واصف« معروفند. هر سـه قسـمت 
نیـز بـه قطعـات مسـاوی تقسـیم بندی شـده و هر قسـمت به قیـد قرعه هر سـاله 
در اختیـار طاقـداران قـرار گرفتـه و توسـط آنهـا زیـر کشـت قـرار می گیـرد. پس 
همـه سـاله یـک قسـمت کشـت و دو قسـمت آیـش گذاشـته شـده و عمـًا هـر 
قسـمت پس از کشـت، دو سـال تحت آیش قرار می گیرد و در سـال سـوم مجدداً 

زیـر کشـت خواهد رفـت. )خسـروانی، 1389(

اعـداد 30، 24 و 720 اعـدادی کلیـدی در تقسـیم آب و اراضی مجموع سـه رشـته 
کاریـز متعلـق بـه مزرعه عایشـه می باشـند. در نگاه اول ممکن اسـت این تقسـیم 
بنـدی پیچیـده و گیـج کننـده بـه نظر برسـد، امـا پـس از درک مطلب و شـناخت 
بهتـر، مشـخص خواهـد شـد کـه ایـن تقسـیم بندی در ضمـن سـادگی، بسـیار 
هوشـمندانه و خردمندانـه اسـت و بـر اسـاس اصول ریاضـی و منطقـی پایه ریزی 
شـده اسـت. زمانـی این تقسـیم بندی جالـب توجه تـر و تحسـین برانگیزتر خواهد 
شـد کـه توجـه شـود ایـن روش بـر اسـاس شـواهد و دالیـل محکـم تاریخـی و 
باسـتان شـناختی کـه ذکر آنهـا از حوصلـه این متن خارج اسـت به پیـش از تاریخ 

اسـام بر می گـردد )خسـروانی، 1389(.

نحوه محاسبه حقابه در مزرعه

میـزان حـق آبـه و مـدت زمـان برداشـت آب توسـط مالکیـن بدیـن ترتیب اسـت 
کـه هـر طاق 30 سـهمی در هـر دور آبیـاری به میـزان 12 سـاعت از آب مجموع 
سـه رشـته کاریـز حق آبـه دارد. هـر دور آبیـاری را یـک »َرشـنِه« گوینـد. بدیهـی 
اسـت کـه هـر 12 سـاعت معـادل 720 دقیقـه اسـت و با ایـن حسـاب حق آبه هر 
سـهم در هـر دور آبیـاری )720 دقیقـه تقسـیم بـر 30 سـهم هـر طـاق( 24 دقیقه 
بدسـت می آیـد. بـه ایـن معنـا کـه در هر َرشـنِه یا هـر دور آبیـاری هر قفیـز یا هر 
یـک سـهم مـدت زمـان 24 دقیقـه از آب مجمـوع سـه رشـته قنـات را دارا اسـت 

)فروردین،1380(.

تعیین دور آبیاری در مزرعه

بـا در نظـر گرفتـن مـدت زمـان720 دقیقـه)12 سـاعت( حـق آبـه هـر طـاق و با 
احتسـاب 24 عـدد طـاق، مجمـوع مزرعـه عایشـه، هـر دور آبیـاری یـا هر َرشـنِه 
دقیقـًا 12 روز بـه طـول می انجامـد و نکتـه حائز اهمیت این اسـت که تقسـیم آب 
سـه رشـته قنـات بر حسـب تحویـل حجمی )واحـد لیتر یا متـر مکعب( نمی باشـد، 
بلکـه بـر اسـاس مـدت زمان اسـتفاده از آب اسـتحصال شـده از دل زمین تقسـیم 
می گـردد کـه در زمان هـای مختلف و با شـرایط جـوی گوناگـون، در کثرت و قلت 
آب کاریزهـا، بـا یـک تناسـب مشـخص و عادالنـه بیـن مالکیـن و بهره بـرداران 

می شود )خسـروانی(. تقسـیم 

نحوه پیاده سازی مدت زمان حق آبه

در زمان هـای گذشـته کـه اسـتفاده از سـاعت و زمان سـنج رواج چندانـی نداشـته 
اسـت، مقیـاس دیگـری بـه نـام »طشـته« کاربرد داشـته اسـت، بدیـن ترتیب که 
یـک پیالـه ی کوچـک کـه سـوراخی در کـف آن تعبیـه شـده بـود درون طشـتی 
بزرگتـر کـه از آب پـر شـده بود قـرار می گرفـت. مدت زمانـی که طول می کشـید 
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تـا پیالـه ی سـوراخدار از آب پـر شـود و کامًا به زیـر آب رود، ماک عمـل بوده و 
مـدت زمـان بـا آن اندازه گیری می شـد. جالب اینجاسـت که سـوراخ کـف پیاله به 
گونـه ای طراحـی و تعبیـه شـده بود که هـر قفیز، یک طشـته و نیم زمـان می برده 
اسـت. پیالـه مـدرج شـده و دقیقـًا نیم طشـته و یک چهارم طشـته نیز قابـل اندازه 

گیری بوده اسـت )خسـروانی(.

بهره برداری و نگهداری مزرعه

بدیهـی اسـت کـه در طـول زمـان، حفـظ، مرمت و توسـعه ایـن مجموعه نیـاز به 
منابـع مالـی دارد. یکـی از روش هـای تامیـن منبع مالی این اسـت که از هر سـهم 
بـه میـزان مسـاوی، خـرج کـرد کاریـز اخذ شـود. یکـی از ایـرادات ایـن روش در 
سـال های خشکسـالی بـروز می نمایـد، بطوریکـه بهـره بـرداران در این سـال ها با 
کاهـش عملکـرد روبـرو خواهند شـد و در نتیجه قـدرت پرداخت آن هـا نیز کاهش 
می یابـد. همچنیـن بـه دلیل تکثـر آراء و عقاید متفاوت، عمًا جمـع آوری خودیاری 
و خـرج قنـات از مالکیـن متعـدد کـه بعضًا ممکن اسـت در شـهرها، اسـتان ها و یا 
حتـی ممالـک دیگری سـکونت داشـته باشـند، عملی غیر ممکن یا بسـیار دشـوار 
بـه نظـر می رسـد. برای حل این مشـکل راهکاری سـاده پیاده ْسـازی شـده اسـت، 
بطوریکـه چنـد طـاق مـازاد بـر 24 طـاق اصلـی جهـت تامیـن منابـع مالـی مورد 
لـزوم، بـه مجموعـه اضافـه می شـود. به این صـورت که یـک طاق 30 سـهمی با 
عنـوان »طـاق طومـارداری« که درآمد آن صـرف حقوق طوماردار یـا مدیر اجرایی 
و دو طـاق بـا عنوان»طـاق میـان« بـه مجموعه اضافـه می گردد. واضح اسـت که 
تعـداد کل طـاق هـا از عـدد 24 بـه عـدد 27خواهـد رسـید و دور آبیاری یـا همان 
رشـنه، بـه جـای 12 روز کامل به 13/5 روز، یعنی 324 سـاعت تغییـر خواهد کرد. 
در عـرف مزرعـه عایشـه، طومـاردار یا همان مدیـر اجرایی به جـای دریافت حقوق 
ماهیانـه یـا سـالیانه، یک طاق موسـوم به طـاق طومـارداری را تحویـل گرفته و با 
کاشـت یـا ادراه ی آندرآمد کسـب کـرده و امـورات می گذرانده اسـت. عایدات طاق 
میـان هـم در اختیـار طوماردار قـرار می گیرد کـه از محل آن، مخـارج قنات تامین 
شـده بـه ایـن صورت که در تابسـتان یـا همان کشـت صیفی 60 قفیـز آب موجود 
در طـاق میـان را بـه افـرادی کـه آب نیـاز داشـته اجـاره داده و از آنهـا وجـه نقـد 
دریافـت می کننـد و در زمسـتان نیـز کشـت شـتوی یـا همـان گندم و جو کشـت 

می شـود )فروردین،1380(.

یـک طـاق دیگـر هم بـا نـام »طـاق اشـکن« در سیسـتم اداره مزرعه عایشـه نیز 
موجـود اسـت کـه موجودیـت آن کمـی پیچیـده تـر از طـاق هـای دیگـر اسـت. 
یـادآوری می ّشـود کـه هـر طاق متشـکل از 30 سـهم یا قفیز اسـت و هـر قفیز در 
هـر رشـنه یـا در هر دور آبیـاری،24 دقیقه از مجموع آب سـه رشـته کاریز حق آبه 
دارد و یـک طـاق در هر رشـنه، 12 سـاعت حق آبـه دارد از طرفی هر سـهم یا هر 
قفیـز معـادل شـش دانگ اسـت. بنابراین هر دانـگ معادل 4 دقیقـه از مجموع آب 
سـه رشـته قنـات اسـت.  در مواقعـی که بـا صاحدیـد طومـاردار یا مدیـر اجرایی 
مزرعـه، و بـا مشـورت بـا طاقدار، بنـا به اجرایی شـدن طاق اشـکن می گـردد، به 

ایـن صـورت عمل می شـود:

میـراب کـه مسـئول تقسـیم آب و در اختیـار گذاشـتن حـق آبـه ی هـر طـاق بـه 
طاقـدار اسـت از هـر یـک از 24 طـاق اصلـی، معـادل یـک قفیـز و یـک دانگ و 
نیـم  آب را بـه نـرخ روز محاسـبه کـرده و وجـه آن را از طاقـدار اخـذ کـرده و در 
اختیـار طومـاردار یـا مدیـر اجرایـی قنات قـرار می دهد. یـا از هر طـاق معادل یک 
قفیـز و یـک دانـگ و نیـم کسـر کـرده و بـه افـراد متقاضـی اجـاره داده وجـه آن 
را تحویـل دفتـر یـا همـان مدیـر اجرایـی می دهـد. بـا توجه بـه دانسـته های فوق 
الذکـر، بـه راحتـی می تـوان محاسـبه کرد که کسـر یک قفیـز و یک دانـگ و نیم 
از هـر طـاق، معادل 30 دقیقه از آب سـه رشـته کاریز در هـر دور آبیاری از هر یک 
از 24 طـاق اسـت و بـا احتسـاب بیسـت و چهـار طاق موجـود، کل موجـودی آب 

طـاق اشـکن 720 دقیقـه در هر دور یـا به عبارتی یک طاق می باشـد )خسـروانی، 
.)1389

تفـاوت عمـده ی طاق اشـکن همانطور کـه از نام گذاری آن پیداسـت، با طاق های 
مـازاد بـر24 طـاق اصلـی در این اسـت کـه موجودیت این طاق با شکسـته شـدن 
نُـرم طبیعـی 24 طـاق اصلـی معنا پیـدا می کنـد و در نهایـت سـهام کل مجموعه 
بـه انضمـام طـاق اشـکن از 720 سـهم تجـاوز نمی کنـد ولـی طاق هـای میـان و 
طومـارداری مـازاد بـر 720 سـهم اسـت و به کل مجموعـه اضافه می گـردد )ناظم 

.)1385 السادات، 

نتیجه گیری

ایـن نظـام مدیریتـی سـنتی در هـر دوره ی تاریخـی کارآمـد بـوده و در حقیقـت 
همیشـه مـدرن و بـه روز بـه نظـر می رسـد. در سـال های اخیـر مبحـث اسـتفاده 
از مشـارکت هـای مردمـی در قالـب تعاونـی هـای آب بـران، تعاونی هـای تولید، 
شـرکت هـای سـهامی زراعـی و ... زیاد مطرح شـده و بـه حدی از اهمیت رسـیده 
اسـت کـه قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایران نیـز اقتصـاد را به سـه بخش 
عمـده: خصوصـی، دولتـی و تعاونـی تقسـیم بنـدی کـرده و بـه رسـمیت شـناخته 
اسـت. بـه نظـر می رسـد از صده هـای پیشـین، نظـام مالکیـت مزرعه ی عایشـه 
طـوری طـرح ریـزی و پایه گذاری شـده اسـت که یکـی از مدرن تریـن و پر اعضا 
تریـن تعاونـی هـا را دایـر کـرده و بهره برداری و عمـران کاریز ها را بـه این روش 
اداره کـرده انـد. ایـن شـیوه ی مدیریـت شـباهت بسـیار زیـادی بـا شـرکت های 
هرمـی امـروزی داشـته بـا ایـن تفاوت که فاقـد نکات منفی این شـرکت ها اسـت 
و بـر خـاف شـرکت هـای هرمـی اعضـا در ارتبـاط و تعامـل با راس هـرم جهت 
مدیریتـی بهتـر و کارآمـد تـر هسـتند نـه ابـزاری جهـت تامیـن منافـع و مصالـح 
شـخصی راس هـرم. تمامـی اعضـا و بهـره بـرداران با یک واسـطه به نـام طاقدار 
بـا راس هـرم کـه همـان طومـاردار یا مدیـر اجرایی اسـت، ارتباط داشـته و در اخذ 
تصمیـم و نحـوه ی مدیریـت و چگونگـی انجـام امور سـهیم و تاثیر گذار هسـتند.

مدیریـت و بهره بـرداری از یـک کاریـز، به طور مداوم و مسـتمر نیازمنـد همکاری 
جمعـی و خـرد همگانی اسـت که امـروزه به آن تعـاون و همگرایی گفته می شـود. 
قطعـا بـرای رسـیدن بـه چنیـن هدفی، نشسـت هـا، گفتگوها، شـب نشـینی ها و 
رایزنـی هایـی الزم اسـت که مسـتلزم ایجاد یک نظام شـورایی و منظم می باشـد. 
رمـز تـداوم و اسـتمرار مجموعـه ی عایشـه ی ارسـنجان، پای بندی بـه اصول ذکر 

شـده و انجـام دقیـق و اصولی موارد مذکور اسـت.

نکتـه ی مهـم دیگـری کـه بسـتگی مسـتقیم بـه حیات یـک رشـته کاریـز دارد، 
رعایـت حریـم سـازه ی خـود کاریـز اسـت. در گذشـته ای نـه چنـدان دور، پانصد 
هـزار رشـته کاریـز در پهنـه ی سـرزمین ایـران جـاری بـوده کـه امروزه بـه دلیل 
عـدم رعایـت نـکات فـوق الذکـر، متاسـفانه فقط حـدود هجده هـزار رشـته از آنها 
دائـر بـوده و مابقـی از حیـز انتفـاع سـاقط شـده و مسـلوب المنفعه گردیده اسـت.
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• خسـروانی، غامحسـن. 1389. بررسـی و مطالعـه ی اسـناد و دسـت نوشـته های قدیمـی مربوط به 
مزرعـه ی عایشـه موجـود در دفتر مزرعه ی عایشـه.

• توسلی، غامعباس. دیکتاتور کیست؟ دیکتاتوری چیست؟ نشریه ی چشم انداز ایران، شماره  56.
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اثر متیل جاسمونات و سیلیس بر عملکرد 
گوجه فرنگی رقم دافنیس زیر تنش 

شوري در شرایط گلخانه

محمدجواد آروین، عبدالحسین ابوطالبي جهرمي، وحید عبدوسي، 

علي محمدي ترکاشوند

به ترتیب، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشیار گروه 
علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسامی جهرم، استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه 

آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه آزاد 
اسامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده
ــرد و  ــر عملک ــیلیس ب ــمونات و س ــل جاس ــش متی ــی برهمکن ــور بررس به منظ
اجــزای آن در گیــاه و میــوه گوجه فرنگــی رقــم دافنیــس تحــت تنــش شــوری، 
آزمایشــی به صــورت اســپلیت پــات  در قالــب طــرح بلــوک کامــل تصادفــی بــا 
3 تکــرار و هــر تکــرار شــامل 4 مشــاهده انجــام شــد . آزمایــش   در گلدان هــای 
حــاوی 8 کیلوگــرم خــاک ماســه ای در یــک گلخانــه تجــاری و به  مــدت 11 مــاه 
ــا قابلیــت هدایــت  اجــرا شــد. عامــل اصلــی، شــوری آب آبیــاری در 3 ســطح ب
ــوان  ــل جاســمونات به عن ــر(، متی ــر مت ــر، 4 و 6 دســی زیمنس ب الکتریکــی )صف
عامــل فرعــی، در 3 ســطح )صفــر، 5 و 7/5 میکرومــوالر( و ســیلیس به صــورت 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــوالر( م ــر، 4 و 8 میلی م ــیلیکات ســدیم در 3 ســطح )صف س
ــاری از  ــوری آب آبی ــت ش ــش غلظ ــا افزای ــه ب ــان داد ک ــا نش ــد. نتیجه ه گرفتن
ــمونات  ــل جاس ــطح متی ــش س ــا افزای ــر، و ب ــر مت ــی زیمنس ب ــه 6 دس ــر ب صف
ــه 8  ــر ب ــش ســیلیکات ســدیم از صف ــا افزای ــوالر، و ب ــه 7/5 میکروم ــر ب از صف
ــه 136/2  ــه 133/5، 144/2 ب ــب از 145/1ب ــه ترتی ــرد کل ب ــوالر، عملک میلی م
ــوه،  ــرد می ــترین عملک ــت. بیش ــش یاف ــار کاه ــن در هکت ــه 136/0 ت و141/3 ب
147/7 تــن در هکتــار بــود کــه بــا اســتفاده از 4 میلی مــوالر ســیلیکات ســدیم و 

7/5 میکرومــوالر متیــل جاســمونات در شــرایط غیرشــور حاصــل شــد. 

واژه های کلیدی: متیل جاسمونات، سیلیکات سدیم، دافنیس، شوری.

مقدمه
.Solanum lycopersicum L گوجه فرنگی با نام علمي

ــود  ــت می ش ــاله کش ــورت یک  س ــه به ص ــت ک ــاله ای اس ــی چندس ــاه علف گی
ــر  ــول اث ــرد محص ــر عملک ــدد ب ــای متع ــه روش ه ــاک ب ــوري آب و خ )2(. ش
ــل  اســتفاده  ــه کاهــش آب قاب ــوان ب ــار شــوري می ت ــن آث ــذارد. از مهم تری مي گ
ــای  ــمي، ناهنجاري ه ــای س ــي یون ه ــط برخ ــمومیت توس ــاد مس ــاه، ایج گی

ــود.  ــاره نم ــت محصــول اش ــد و کیفی ــه ای و کاهــش رش تغذی

ــای  ــت عنصره ــش از غلظ ــول بی ــدیم به طورمعم ــت س ــور، غلظ ــرایط ش در ش
ــوردن  ــم خ ــه بره ــر ب ــر منج ــن ام ــوده و ای ــرف ب ــرف و کم مص ــي پرمص غذای
ــوري  ــب ش ــن ترتی ــود. بدی ــوری می ش ــش ش ــرایط تن ــی در ش ــادل غذای تع
ــاک،  ــي در خ ــای غذای ــیمیایي عنصره ــکل های ش ــر ش ــر ب ــا تأثی ــد ب مي توان
انتقــال یــا توزیــع آن هــا درون گیــاه و یــا غیرفعــال نمــودن اثرهــای فیزیولوژیکي 
ــاه  ــاز غذایــي گی ــه افزایــش ذاتــي نی عنصرهــای غذایــي مصرف شــده، منجــر ب

شــود.

مواد و روش ها
ــارس، شهرســتان جهــرم  ــع در اســتان ف ــه تجــاری واق پژوهــش حاضــر در گلخان
ــه  ــای روز 2±26 درج ــتیکی و دم ــش پاس ــا پوش ــع ب ــاحت 300 مترمرب ــه مس )ب
سلســیوس و دمــای شــب 2±17 درجــه سلســیوس و رطوبــت نســبی 2±60 %( بــه 
 صــورت اســپلیت پــات در قالــب طــرح بلوک هــای کامــل تصادفــی انجــام شــد. 
ــی زیمنس  ــر، 4 و 6 دس ــطح )صف ــاری در 3 س ــوری آب آبی ــه ش ــی  ب ــل اصل عام
ــول  ــا فرم ــل جاســمونات ب ــل متی ــب فاکتوری ــه ترکی ــی ب ــل فرع ــر( و عام ــر مت ب
 7/5 و   5 )صفــر،  ســطح   3 در   CH2CONCH3)CHC2H5=CH2CH(C5H6

میکرومــوالر( و ســیلیکات ســدیم بــا  فرمــول Na2SiO3 در 3 ســطح )صفــر، 4 و 8 
میلی مــوالر( بــا 3 تکــرار و در هــر تکــرار 4 گیــاه اختصــاص یافــت. ایــن آزمایــش 

ــد. ــام ش ــاه انج ــدت 11 م ــی 97-96 به م ــال زراع در س

نتیجه گیری
ــردی  ــای عملک ــه ویژگی ه ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــل از ای ــای حاص نتیجه ه
گیــاه و میــوه گوجه فرنگــی رقــم دافنیــس در شــرایط تنــش شــوری بــا کاربــرد 
متیــل جاســمونات کاهــش پیــدا می کنــد. بــرای کاهــش اثــر شــوری آب آبیــاری 
ــدیم  ــیلیکات س ــر، از س ــر مت ــی زیمنس ب ــی 4 دس ــت الکتریک ــت هدای ــا قابلی ب
بــه مقــدار 4 میلی مــوالر می تــوان اســتفاده کــرد. هم چنیــن اســتفاده از 5 
میکرومــوالر متیــل جاســمونات بــدون اســتفاده از ســیلیکات ســدیم و یــا ترکیــب 
ــنهاد  ــوالر پیش ــمونات 5 میکروم ــل جاس ــوالر و متی ــدیم 8 میلی م ــیلیکات س س
می  شــود. بــرای کاهــش اثــر شــوری آب آبیــاری بــا قابلیــت هدایــت الکتریکــی 
6 دســی زیمنس بــر متــر، می تــوان از 7/5 میکرو مــوالر متیــل جاســمونات و یــا 

ــا 8 میلی مــوالر اســتفاده کــرد. ــه مقــدار 4 ی ســیلیکات ســدیم ب

حسن زمانی 
دانشجوی دکتری علوم باغبانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

و تحقیقات تهران
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تورهای سایبان )shading net( و 
کاربرد آنها در کشاورزی

مقدمـه: تورهـای سـایبان )shading net( از فیبرهـای مصنوعی بـرای حفاظت 
محصـوالت بـا ارزش کشـاورزی تولید شـده اند و در سـال های اخیـر کاربرد آنان 
در کشـاورزی بدلیـل تورهـای قـوی و بـادوام افزایـش یافته اسـت به طـوری که 
در شـرایط نـور طبیعـی خورشـید حداقـل 10 سـال دوام دارنـد. تورهـای سـایبان 
در سراسـر جهـان بـرای انـواع محصـوالت از میـوه جات و سـبزیجات تـا گیاهان 
خزانـه ای بـرای محافظـت در مقابـل نـور شـدید خورشـید، بـاد و تگـرگ و حمله 

اسـتفاده می شـوند. پرندگان 
کاربـرد تورهـای سـایبان: ایـن تورهـا باعـث تعدیـل و تنظیـم تاثیـرات 
نامطلـوب اقلیمی شـامل نور شـدید خورشـید، بـاد و تگرگ می شـوند. بـا توجه به 
تاثیـر نـور خورشـید بـر آفتاب سـوختگی، تورهای سـایبان برای کاهش شـدت نور 
خوشـید در اواسـط روز مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد کـه ایـن امر باعـث کاهش 
شـدت گرمـا بـر روی درختـان میـوه بـه ویـژه محافظـت در مقابـل نـور مرعی و 
فروسـرخ شـده و در نتیجـه باعـث کاهـش میـزان تشعشـع پرتو مخـرب فرابنفش 
می گـردد. انـواع تورهـا کـه بیـن 12-25 درصد نور خورشـید را کاهـش می دهند 
تولیـد و در دسـترس می باشـد. در روزهـای گـرم ممکـن اسـت دمـای هـوا در 
قسـمت تورکشـی شـده 3-1 درجـه سـانتی گـراد کمتـر از محیط اطراف باشـد. 

بـر اسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه بیشـترین مزایـای حفاظـت محصـول از نـور 
خورشـید بـه وسـیله تورهای محافـظ، مربوط به کاهـش بار گرما بـر روی درختان 
میـوه و کاهـش شـدت نور مسـتقیم اسـت، نه ایجاد دمـای کمتر نسـبت به محیط 

اطرف!
بـاد: در برخی شـرایط سـرعت باد تـا 50 درصد قابـل کاهش اسـت و این کاهش 
وابسـته بـه نـوع تـور، اینکـه تـور به صـورت مسـطح یـا شـیروانی اسـت و اینکه 
آیـا تورکشـی جانبـی بـه عنـوان بادشـکن یـا بـرای گریـز پرنـدگان مورد اسـتفاد 
قـرار گرفتـه اسـت یـا خیـر خواهد بـود. شـواهد علمی نشـان می دهد که سـرعت 
بـاد می توانـد نقـش مهمـی در میـزان آفتـاب سـوختگی داشـته باشـد و تعامـل 
پیچیـده ای بیـن دمـای سـطح میـوه، وضعیـت اسـتفاده آب درخت، رطوبـت و باد 
وجـود دارد. بـه طـور مثـال بـاد در یـک بـاغ کامـًا آبیـاری شـده، باعـث کاهش 
دمـای میوه هایـی کـه در معـرض نور قـرار گرفته اند می گـردد و اگر باد خشـک، 
باعـث افزایـش تقاضـای آب درخـت بـه باالتـر از سـطح تامیـن آب بـه وسـیله 
ریشـه ها شـود در ایـن حالـت درخـت دچار تنـش آبـی و در نتیجه میوه ها مسـتعد 

آفتـاب سـوختگی خواهند شـد.
مدیریـت تورهـای سـایبان: تورهـای سـایبان باعـث افزایـش رشـد رویشـی در 
درختـان میـوه می شـوند و بـدون مدیریـت مطلوب، رشـد شـدید شاخسـاره باعث 
کاهـش تشـکیل میـوه و تکامـل رنگ میـوه می گـردد. البته بـا مدیریـت مطلوب 
درختـان سـیب کـه روی پایـه پاکوتـاه و نیمـه پـا کوتـاه تربیـت شـده انـد رشـد 
رویشـی مشـکلی بوجـود نمـی آورد. ایـن امـر بدیهی اسـت کـه عملکـرد درختان 
میـوه بـا میـزان نور خورشـید که بـه وسـیله برگ ها در سراسـر تاج درخـت توزیع 
و تقسـیم می گردد متناسـب اسـت. همچنین ممکن اسـت تورهای سـایبان باعث 
کاهـش فتوسـنتز در ختـان میـوه در اوایـل بهـار شـوند البتـه طـی بخـش اعظـم 
فصـل رشـد و بخـش اعظـم طـول روز میـزان نور خورشـید بـرای فتوسـنتز کافی 
اسـت و 20 درصـد کاهش شـدت نـور خورشـید تاثری منفـی بر عملکـرد نخواهد 
داشـت. در زیـر تورهـای سـایبان بدلیل شـرایط نـوری و شـدت باد کمتر، مسـئله 
مدیریـت رطوبـت از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. بـاغ در طول فصل رشـد، 
نیـاز آبیـاری کمتـر و کارایـی مصـرف آب بیشـتری خواهـد داشـت و اگـر میـزان 
آبیـاری بـه طـور مطلـوب کاهـش نیابـد رطوبت بیشـتر و جریـان هـوای کمتر در 
زیـر تورهـای سـایبان باعث غرقاب سـطح باغ و بـروز بیماری هـای قارچی خواهد 
شـد. در باغـات سـیب کـه بـه تنـک شـیمیایی نیـاز دارنـد بایـد توجه کـرد که در 
سـطح نـور کمتـر زیـر تـور سـایبان، فرآینـد تنک میـوه تسـریع شـده و میوه های 
بیشـتری ریـزش می کننـد لـذا تولید کننـدگان باید بر ایـن اسـاس مدیریت حجم 

محصـول خـود را تغییـر دهند.
انـواع تورهـای سـایبان: تنـوع گسـترده ای از نظـر نـوع و طرح سـازه های 

علی عسکر امیدی 
مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان ارسنجان

رضیه امینی
کارشناس مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان 
ارسنجان
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محافـظ وجـود دارد. اساسـی ترین نـوع تورها به طور مسـتقیم روی تـاج درخت و 
یـا روی یـک چارچـوب سـاده بـرای ایجاد یـک تونل سـاده در طول هـر ردیف از 
درختـان قـرار می گیـرد. بـه طـور طبیعـی تورهـای تونلی تنهـا برای مـدت کوتاه 
تـا زمـان رسـیدن میوه بـه عنوان محافـظ در مقابـل پرندگان اسـتفاده می شـوند. 
از آنجـا کـه ایـن تورهـا فقط چنـد هفته در سـال در معرض هـوا هسـتند بنابراین 
ارزان تـر و سـبک تر بـوده امـا هزینه نصب سـالیانه، جمـع آوری و نگهـداری آنها 
بسـیار زیـاد می باشـد. اسـتفاده از تورهـای متصل بـه سـازه نگهدارنـده دایمی در 
حـال افزایـش اسـت و این سـازه ها طـوری طراحی شـده اند کـه بتواننـد تورهای 

موقـت و یـا تورهایـی کـه بطـور دایمی نصب می شـوند را حمایـت کنند.
سـازه های نگهدارنـده تورهـای سـایبان: رایـج تریـن نوع سـازه های 
نگهدارنـده تورهـای سـایبان، از کابل هـای قابـل انعطـاف و لوله هـای مخروطـی 
شـکل سـاخته می شـوند. در هـر حـال سـازه های نگهدارنـده باید قادر بـه تحمل 

بادهـای شـدید و محافظـت از کابل هـای متصـل به فونداسـیون باشـند. 
طراحـی و سـاخت تورهـای سـایبان یـک بحـث تخصصی اسـت و باید به وسـیله 
متخصصـان حرفـه ای و یـا تحـت نظـارت دقیـق انجـام گیـرد. برخـی پـرورش 
دهنـدگان هنـگام احـداث یـک بـاغ جدیـد اقـدام بـه نصـب داربسـت های تربیت 
درخـت می کننـد کـه بـه عنـوان بخشـی از سـازه نگهدرنـده تـور قابـل اسـتفاده 
می باشـد و در مراحـل بعـدی از یک پیمانکار بـرای نصب سـازه نگهدارنده جانبی، 

کابل هـای داخلـی و اتصـال تـور روی داربسـت اسـتفاده می کننـد.
طراحـی تورهای سـایبان: تورهـای سـایبان از رشـته های منفـرد بهم گره 
خـورده پلـی اتیلـن بـا چگالـی بـاال )HDPE( کـه کامـا در هـم قفل شـده اند و 
یـا نـوع حصیـری که فـرم مش داشـته باشـند سـاخته می شـوند. ایـن مش ها در 
انـدازه و اشـکال مختلف طراحی می شـوند. غالبـًا مش های کوچک تر، مسـتحکم 
تـر، سـنگین تـر و گرانتـر بـوده و باعـث محافظـت بیشـتر در مقابـل نـور شـدید 
خورشـید و بـاد می شـوند. انـدازه منافـذ مش هـا بیـن 10-37 میلـی متـر متغیـر 
اسـت. برخـی از ایـن تورهـا دارای یـک منفذ مش بـه عاوه رشـته های یک الیه 
می باشـند کـه حـول منافـذ، امتـداد یافتـه و حالـت کشـباف در هـم گـره خـورده 
تشـکیل می دهنـد کـه باعـث کاهش انـدازه منافذ در مـش، بدون افزایـش وزن و 

هزینـه و بـدون کاهـش ضریـب انتقال نـور خورشـید می گردد. 
ایـن تورهـا تحـت عنـوان تورهـای کشـباف یـا چهـار قلـو شـناخته می شـوند که 
باعـث حفاظـت مطلـوب در برابـر تگرگ و بـه دام انداختـن حشـراتی نظیر مگس 
میـوه می شـوند. زنبورهـای عسـل در زیـر تورهای سـایبان بخوبـی کار نمی کنند 
لـذا پیشـنهاد می شـود طـی مراحـل گرده افشـانی چنـد کنـدوی زنبور عسـل زیر 
تورهـا قـرار گیـرد و بین تـور و تاج درخت، فاصلـه ای برای حرکـت آزادانه زنبورها 
در طـول ردیف هـای درختـان فراهـم گردد. طول تورهـا باید به وسـیله کناره های 
منسـجم محافظـت شـوند به طـوری کـه کناره ها از هم باز نشـوند و باعـث ایجاد 
اسـتحکام و جلوگیـری از پارگـی در حاشـیه تـور و سـهولت اتصـال بـه کابل های 
نگهدارنـده گـردد. بـه طـور کلی تورهای سـیاه دوام بیشـتری نسـبت بـه تورهای 
سـفید دارنـد امـا بـا پیشـرفت تکنولـوژی می تـوان انتظار داشـت تورهای سـیاه و 
سـفید مـدت زمـان دوام یکسـانی داشـته باشـند. می تـوان انتظار داشـت تورهای 
سـایبان در تمـام رنگ هـا بـا الگـوی بـه هـم تابیدگـی مشـابه، قدرت یکسـان در 
جـذب نـور داشـته باشـند. البتـه تفاوت هایـی از نظر میـزان جذب نـور مرعی )نوع 
فعـال از نظـر فتوسـنتزی( کـه به بـاغ انتقـال می دهند وجـود دارد، به طـوری که 
تورهـای تیـره تـر نـور بیشـتری جـذب کـرده و تورهای روشـن تـر، نور بیشـتری 
را بازتـاب می کننـد اگـر چـه تورهای سـفید برای کاهـش آفتاب سـوختگی بهبود 
تکامـل رنـگ میـوه توصیـه می شـوند. بنابرایـن می تـوان انتظـار داشـت تورهای 
بـا رنگ هـای مختلـف تاثیـرات متفـاوت برانتقال نـور خورشـید بدرون باغ داشـته 
باشـند، بـه طـور مثـال می توان بـه تاثیر بـر میزان قنـد و تکامل رنگ میوه اشـاره 
کـرد. تورهـای سـایبان دایمی ممکـن اسـت باعـث سـایه دهـی بیـش از حـد در 

شـرایط شـدت نور کم در بهار، رشـد شـدید شاخسـاره ها، تاخیر گلدهی و کاهش 
تشـکیل میـوه شـوند کـه بـرای اجتنـاب از این مسـایل می تـوان تورهـا را طوری 
طراحـی کردکـه در صـورت نیـاز قابـل جمع شـده باشـند و تنهـا در شـرایط خطر 

تگـرگ و تابـش شـدید نور خورشـید روی سـطح مورد نظر کشـیده شـوند.
مزایـای تورهـای سـایبان: از جملـه مزایای اولیـه تورهای سـایبان، کاهش 
آفتـاب سـوختگی اسـت کـه باعـث بهبـود کیفیـت میـوه می گـردد. همچنیـن 
محافظـت در مقابـل تگـرگ وآسـیب پرنـدگان، کاهـش تبخیـر و تعـرق )حفـظ 
پتانسـیل آب(، کاهـش ورس و خوابیدگـی ناشـی از باد، کاهش شـدت نـور، بهبود 
شـرایط محلولپاشـی، حفاظت از یخبندان)بدلیل کاهش تشعشـع گرمای در شـب( 
و افزایـش عملکـرد )بـه دلیـل کاهـش دمـای سـطح بـرگ و افزایـش ضریـب 

فتوسـنتز(، از مزایـای ثانویـه می باشـند.
معایب تورهای سایبان: 

1- هزینه اولیه باال 
2- تابـش کمتـر نـور باعـث تاخیر خشـک شـدن کـف باغ بـه ویژه پـس از بارش 

بهـاره و پاییـزه می گردد.
3- تاش بیشتری برای مهار رشد در باغات قوی و پررشد الزم است.

4- ممکـن اسـت باعـث کاهـش تکامـل رنگ میوه در ارقام سـیب سـرخ که روی 
درختـان پررشـد تولید می شـوند، گردد.

5- ممکـن اسـت باعـث کاهش تشـکیل میـوه بدلیل کاهش شـدت نور خورشـید 
در اوایـل بهـار گردد.

6- باعث محدودیت فعالیت زنبورهای گرده افشان می گردد.
ابعـاد اقتصـادی تورهـای سـایبان: هزینه نصـب اولیـه این تورهـا در باغ 
بیـن 72000 - 17000 دالر متغیـر اسـت. بـه طـور مثـال هزینـه نصـب تورهای 
دایمی حـدود 40000 دالر در هکتـار بسـته بـه شـرایط منطقـه ای خواهـد بود که 
ایـن هزینـه حـول 10 سـال رای تورکشـی و حـدود 40 سـال بـاری سـازه های 

نگهدارنـده کـه بـه خوبـی محافظـت می شـوند تقسـیم می گردد.
مزایـای اقتصادی: مزایای اقتصادی ناشـی از کاربرد تورهای سـایبان وابسـته 
بـه ارزش محصـول زیـر تورهـا و همچنیـن کاهش درآمد ناشـی از عدم تورکشـی 
اسـت. بدون تورکشـی، میزان آفتاب سـوختگی در محصوالت حسـاس بین 5-50 
درصـد خواهـد بـود. البتـه میـزان آسـیب در هـر قسـمت میـوه متفاوت اسـت، به 
طـوری کـه آسـیب برخـی از بخش هـای میـوه باعـث از بیـن رفتن کامـل ارزش 
محصـول می گـردد امـا بـرای برخـی محصـوالت ممکـن اسـت باعـث کاهـش 
قیمـت و درجـه کیفیـت محصول گردد. ارزیابـی دقیق افت ارزش محصول شـامل 
توجـه به نسـبت درجـات مختلف کیفیـت در محصـول نهایـی و ارزش آن در بازار 
اسـت. محصوالت با شـدت آفتاب سـوختگی کم ممکن اسـت برای فروش سـریع 
و بازارهـای داخلـی مناسـب باشـند امـا بـرای انبـار سـرد و بلنـد مـدت نامناسـب 
باشـند. بـر این اسـاس ارزیابی اقتصـادی باید شـامل تخمین ارزش مزایـای ثانویه 

ناشـی از اجرای تورکشـی نیز باشـد.
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ناصر دین خدا 
ناصـر نیکـو بـه تاسـی از فرمایـش امام بزرگـوارش که " حفظ آبـادان را واجب شـرعی " اعام کرده از شـیراز راهی بندر 
ماهشـهر می شـود. چـون وسـیله ای بـرای رفتـن به آبـادان پیدا نمی کنـد پای پیـاده فاصله بین ماهشـهر تا آبـادان که 
حـدودا یکصـد کیلومتر اسـت را با پشـت سـر گذاشـتن باتاق هـا و نهرها و نخلسـتان ها به عشـق دفـاع از ارزش های 

دینـی و وطـن عزیـز خـود طـی کـرده و در تاریخ بیسـتم مهر مـاه 59 خود را به جهـاد فارس معرفـی می کند. 
مسـئول مقـر جهـاد فارس )شـاید حـاج جزایـری( وی را با بسـیاری از مراجعین که تقاضـای کمک برای خروج از شـهر 

را دارنـد اشـتباه می گیـرد. ولـی این جوان رشـید کـه از فرط خسـتگی نای حرف زدن نداشـت. 
بـه وی می گویـد کـه بـرای اجـرای فرمـان امـام آمـده و می خواهـد با رزمنـدگان باشـد و از آبـادان دفاع کند. مسـئول 
کـه متوجـه اشـتباه برداشـت خود می شـود، دسـت بـه سـوی ناصردین خـدا دراز می کنـد. ناصر قبـل از اینکه نـام خود 
را در دفتر سـتاد ثبت کند از شـدت گرسـنگی و ضعف از حال می رود. شـهید جز آن دسـته از نیروهایی اسـت که سـر 

از پـا نشـناخته همواره آمـاده اجـرای ماموریت بود.
شـهید ناصـر نیکـو فرزنـد بهروز، متولد دوم شـهریورماه 1340 شـهر مرودشـت بـود. دانش آموز سـال چهارم متوسـطه 
در رشـته ریاضـی و فیزیـک بـود. در تاریـخ 1359/10/22 در حـال آبرسـانی بـه منطقه ذوالفقـاری آبادان بـر اثر اصابت 

ترکـش بـه بدنش به شـهادت رسـید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

شهید ناصر نیکو
فرزند بهروز

متولد: 1340/06/02 - مرودشت
شهادت: 22 دی ماه 1359 - آبادان

سئواالت پنجمین مسابقه

 شـــماره : 52 - مـــــــرداد مــاه 98

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

اسامی برندگان مسابقه شماره ۴
در چهارمین مسابقه "پرتو امید" حدود 240 نفر به سئواالت جواب 

داده بودند و از بین آنان 215 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح 
داده بودند. افراد ذیل به قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که 

جوایزی به رسم یادبود طی مراسمی به آن ها اهدا خواهد شد: 

امیر قنبریان، سید حسین معاندی، طاهره اوجی
و شهربانو مرادی نیا

• - مبارزه با هجوم ملخ ها در استان فارس چقدر هزینه داشت؟

• - در سـال زراعـی 97-98 چـه میـزان از مـزارع اسـتان فارس به 
کشـت کلزا اختصـاص یافت؟

• - در سـال 1397 چنـد دوره آمـوزش ضمن خدمت بـرای کارکنان 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد؟ 

یـک  کـدام  در  بـار  نخسـتین  بـرای  مورینـگا  دارویـی  گیـاه   -  •
شـد؟ کشـت  فـارس  اسـتان  از شهرسـتان های 

برندگان مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“

 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



بازدید معاون وزیر کشور از فعالیت های بخش کشاورزی استان فارس

همزمان با هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال ۹۹-۹۸ از برترین  های بخش کشاورزی فارس تجلیل شد



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: ۸ - 322721۸0

نمابر: 322۹3572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 322۹2670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی

www.fajo.ir :پورتال سازمان

استان فارس با حدود 65 هکتار سطح زیرکشت انگور 
تولیدی بالغ بر 500 هزار تن را دارد


