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نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم 
در مجلس شورای اسالمی:

هر طرحی که باعث توسعه کشاورزی است
مورد حمایت است

عضو هیات علمی و معاون دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز :

در خشکسالی، مشکل "بحران آب" نیست 
بلکه بحران "مدیریت آب" است

رئیس صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 مرکز فارس :

اطالع رسانی در زمینه امنیت غذایی مهم ترین گام
در تامین امنیت روانی جامعه است

ماهیت قارچ خوراکی در هیچ شرایطی به سمی تغییر نمی کند

امام جمعه شیراز :
نشاط کار با تفکر در مورد قیامت
تعطیل نمی گردد و انگیزه
افزایش پیدا می کند

تولید ساالنه 11 هزار تن قارچ
در 308 واحد تولیـدی استان فـارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس :
مهم ترین رویکرد ما

مباحث علمی، فنی و مهندسی کردن 
کشاورزی است

 استاندار فارس :
سند راهبردی و نگاه مشترک

بر مقوله آب در بخش صنعت، 
کشاورزی و شرب باید مبنای کار 
در نظر گرفته شود



برای اولین بار
دو نفر نیروی شایسته خدمتگذار معرفی و از استاندار فارس لوح تقدیر

دریافت کردند

سومین جلسه شورای کشاورزی استان فارس



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

 دگر بار،
   بیست و هفتم خردادماه؛ 

         روز جهاد کشاورزی 
                        بر شما گرامی باد

تمام  اقتصادی  توسعه  در 
کشورها، اعم از توسعه یافته و 
اهمیت بخش کشاورزی  نیافته 
قطب های  از  یكی  عنوان  به 
توسعه  و  پیشرفت  اصلی 
عرضه  نخستین  و  اقتصادی 
حیات  اساسی  عوامل  کننده 
بشر و بخش های دیگر اقتصاد؛ 
عالوه  که  چرا  می رود  شمار  به 
بر استقالل و خودکفایی ملی؛ زمینه اشتغال وسیع، آبادانی و به 

دنبال آن صادرات را برای یك کشور فراهم می  آورد. 
بدون شك پرداختن به امر کشاورزی، ایجاد انگیزه و حمایت 
از کشاورزان در کشوری مانند ایران که با دارا بودن 745/1 
هزار کیلومتر مربع در جایگاه هجدهم دنیا از لحاظ وسعت قرار 
داشته و دارای ویژگی های فراوانی از جمله نیروی کار جوان و 
مستعد، ویژگی ها و خصوصیات طبیعی، شرایط اقلیمی مناسب 
و متنوع برای کشاورزی است؛ می تواند در توسعه و آبادانی آن 
نتیجه بخش باشد و آن را به یكی از کشورهای مهم منطقه و 
جهان تبدیل نماید که البته در بعضی از محصوالت اینچنین هم 
هست. در این میان استان پهناور و چهار فصل فارس نیز از 
سالیان گذشته همواره به عنوان یكی از قطب های کشاورزی 
های  خشكسالی  علیرغم  نیز  اکنون  هم  و  بوده  مطرح  کشور 
کشاورزی  پایدار  توسعه  در  موثری  ساز  ظرفیت  هنوز  اخیر، 
زمینه ی  در  پررنگی  و  مهم  بسیار  نقش  و  می شود  محسوب 
تولید بسیاری از محصوالت استراتژیك و حیاتی کشور را دارد 
و در تولید بسیاری از این محصوالت دارای رتبه های نخست و 

تك رقمی در سطح کشور است.
آن  شدن  میسر  و  مهم  این  شدن  محقق  که  است  واضح  پر 
عالوه بر یاری خداوند متعال و زحمات بهره برداران زحمتكش 
جهادگر  و  ارزشمند  سربازان  همانا  که  گسترده  بخش  این 
عرصه کار، تالش و سازندگی هستند به واسطه برنامه ریزی، 
حمایت ، نظارت و تالش شبانه روزی رئیس، معاونین، مدیران، 
کارشناسان و تك تك کارکنان تالش گر خانواده بزرگ جهاد 
که  خانواده ای  می باشد.  استان  این  جای  جای  در  کشاورزی 
در سال 1379 پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت 

کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشكیل شد.
و  سازندگی  جهاد  تاسیس  سالگرد  فرارسیدن  تبریك  ضمن 
روز جهاد کشاورزی خاطر نشان می گردد در تاریخ ٢7 خرداد 
خمینی)ره(  امام  حضرت  انقالب  کبیر  معمار  فرمان  با   135٨
مبنی بر تشكیل جهاد سازندگی این نهاد به منظور محرومیت 

زدائی، احیاء و نوسازی روستاها در ابعاد اجتماعی

ادامه در صفحه 13

اخبار

شهرستان ها

گفتمان کشاورزی
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محمد مهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در راس هیاتی متشکل 
این  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  مسئول  بحرانی  والمسلمین  حجت االسالم  از 
سازمان، معاونین، تعدادی از روحانیون، مدیران کل دستگاه های وابسته و مدیران 
ستادی مستقل ضمن حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمین دکتر دژکام نماینده 
محترم ولی فقیه و امام جمعه شیراز و دیدار با ایشان ضمن آرزوی قبولی طاعات 
انتصاب معظمه له به عنوان  ایشان و تبریک عید سعید فطر و تبریک  و عباد ات 
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز برایشان آرزوی توفیق الهی 

را خواستار شدند. 
مهدی  محمد  پذیرفت  صورت  کشاورزی  جهاد  روز  آستانه  در  که  دیدار  این  در 
خاطره  و  یاد  گرامی داشتن  ضمن  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رییس 
شهدای جهاد کشاورزی که برای حفظ امنیت کشور و دفاع از میهن عزیز اسالمی از 
امنیت غذایی  تا  اند  نموده  ایثارگرانه تالش  جان خود گذشتند و کلیه کسانی که 
دستگاه های  و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گفت:  باشد،  برقرار  کشور 
وابسته به آن وظیفه و مسئولیت های بسیار زیادی را در عرصه های گسترده ای و 
در بین سایر دستگاه های اجرایی به عهده دارد که از جمله می توان به عرصه های 
زمین و منابع طبیعی تا عرصه های عشایر استان فارس اشاره و گفت: در عرصه 
جنگل گسترده ترین عرصه جنگل کشور را داریم و نیز با بیشترین تعداد عشایر، 
قطب عشایر کشور محسوب می گردد و در مسائل دامپزشکی و حوزه تعاونی های 

روستایی که خود عرصه های دیگری محسوب می شوند. 
از  اعم  گیاهی  تولیدات  نظیر  مباحثی  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  افزود:  وی 
مرکبات،  از  باغات  انواع  حبوبات،  و  ذرت  جو،  گندم،  نظیر:  مختلف  زراعت های 
میوه های سردسیری و گرمسیری تا مسائل مرتبط با آب و خاک، صنایع تبدیلی 
و...دنبال  کشاورزی  محصوالت  واردات  و  صادرات  رسانی،  بازار  و  بازار  تکمیلی، 
کشاورزی  محصوالت  تولید  قطب  فارس  استان  کشاورزی  دیرباز  از  و  می شود 
با  کشور  تولیدات  درصد   10 حدود  کلی  طور  به  و  می شود  و  شده  محسوب 
رقمی معادل 10 میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود. این 
تولید  بر  نظارت  و  هدایت  حمایت،  ما  وظیفه  کرد:  تصریح  ادامه  در  مسئول  مقام 
محصوالت کشاورزی و سیاست گذاری است و زحمت اصلی بر دوش کشاورزان 
می باشد و البته رسیدن به این جایگاه ها، رتبه ها و پیشتازی در خیلی از امور نتیجه 
تالش ها و پیگیری های کارشناسان، محققان، دست اندرکاران و متولیان این حوزه 

نیز می باشد.
رتبه های  به  از سخنانش  استان در بخش دیگری  رییس سازمان جهادکشاورزی 
این استان در تولید محصوالت کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: در باغبانی با 

15 درصد تولیدات کشور رتبه اول، در زراعت رتبه دوم، در تولیدات امور دام رتبه 
چهارم کشور را داریم، در صنایع تبدیلی و تکمیلی رتبه دوم و در خیلی از محصوالت 

خودکفا هستیم و اخیرا در تولید تخم مرغ به خودکفایی رسیده ایم. 
بخش  گیر  گریبان  چالش هایی  اخیر  خشکسالی های  پی  در  داشت:  بیان  وی 
این که  به  توجه  با  و  است  آبی  آن بحث کم  کشاورزی شده است که مهمترین 
بالطبع  است،  زمینی  زیر  آب های  به  وابسته  کشاورزی  در  فعالیت ها  درصد   80
این  و  اند  زمینی شده  زیر  آب  منابع  از  برداشت  منفی  بیالن  باعث  خشکسالی ها 
بر  ایجاد کرده که سعی  را  برای کشاورزی زحمات و دردسرهایی  وابستگی قطعا 
این بوده تا با اتخاذ راه کارهای فن آورانه به مقابله با بحران خشکسالی پرداخته 
شود که از جمله راه کارها، ترویج و توسعه آبیاری تحت فشار است که در این راستا 
تجهیز کلیه اراضی ای که با آبیاری غرقابی مشروب می شوند، به آبیاری مدرن و 
نوین از برنامه های پیش رو است به نحوی که سقفی برای اجرای آبیاری تحت 
فشار نداریم و دولت با اعطای 85 درصد یارانه بالعوض در اجرای آّبیاری تحت 
فشار مشارکت می کند و در حال حاضر فارس رتبه اول کشوری در اجرای سامانه 
نوین آبیاری را دارد و به حمداهلل برای اولین بار رکورد میزان آّبیاری تحت فشار 
شکسته شد و به سطحی بالغ بر 24 هزار هکتار در سال گذشته رسیدیم و در سال 
جاری هدف گذاری 70 هزار هکتاری داریم و امیدواریم با همکاری شرکت های 
مشاوره ای، پیمانکاران و همکاران در مدیریت آب و خاک و شهرستان ها به این 

سطح دست یابیم. 
قاسمی اظهار داشت: با توجه به آب محور بودن همه برنامه ها، توسعه گلخانه ها در 
دستور کار قرار گرفته و چون محور تمام استراتژی ها آب است لذا از بذور مناسب 
جهت کاهش مصرف آب تا توسعه گلخانه در جهت افزایش بهره وری 10 تا 15 
درصدی از آب در دستور کارمان است و در حال جایگزین نمودن 80 هزار کشت 
سبزی و صیفی به 7 هزار هکتار گلخانه هستیم و البته به دلیل این که فضای کسب 
و کار گلخانه در استان فارس هنوز جا نیفتاده و به توفیقی که در پی آن بوده ایم 
هنوز دست نیافته ایم، اما با تسهیالت در نظر گرفته شده و با شیوه هایی که اتخاذ 
شده شروع خوبی در توسعه گلخانه ها داریم و امیدواریم به چشم انداز خوبی که در 

این حوزه متصور شده ایم، دست یابیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در قسمت دیگری از سخنانش گفت: طی 5، 
6 سال اخیر به بذر به عنوان مهم ترین نهاده تولید با توجیه 40 درصدی تولید، توجه 
شده است و البته این توجه تمام نشده و هنوز خیلی نیاز داریم که در این حوزه ها 

بتوانیم اقدام موثری که آرمان و هدفمان هست را به انجام برسانیم. 
وی در ادامه یادآور شد: مهم ترین رویکرد ما مباحث علمی، فنی و مهندسی کردن 

دیدار رئیس، معاونین و تعدادی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی فارس 
با نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز



3 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  39 - خردادمـــــاه 1397

کشاورزی است و توسعه دانش و آموزش کشاورزان با شیوه های نوین و مجهز 
شدن به علم روز در دستور کارمان است و در همین راستا طرح نظام نوین ترویج 
در سطح کشور و در استان فارس به عنوان یکی از استان های پیشرو را در حال 
اجرا داریم ضمن این که با استفاده از ظرفیت خوب محققین و مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوبی که در استان است و بیش از 100 عضو 
هیئت علمی دارد و از کارشناسان زبده و متبحری نیز برخوردار هست امیدواریم 

بتوانیم کشاورزی را به سمت علمی، فنی و مهندسی شدن ببریم. 
به  استان  کشاورزی  عرصه  راستا  همین  در  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  قاسمی در 
پهنه های 2500 هکتاری تقسیم شده اند و یک کارشناس مروج پهنه مسئولیت 
تمام فعالیت های مختلف آن پهنه اعم از زراعت، باغبانی، اموردام و... را پیگیری 
و دنبال می کند و بدین ترتیب ضمن برقراری ارتباط موثرتر، آخرین یافته های 

علمی به مزرعه انتقال یافته و مسائل و مشکالت مردم پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: با فنی و مهندسی کردن کشاورزی، علی رغم خشکسالی های 
اخیر و کاهش سطح زیر کشت گندم، با افزایش بهره وری میزان تولید کاهش پیدا 
نکرده است که این مهم با استفاده از بذور مناسب، کود دهی به موقع و مبارزه به 

موقع با آفات تهیه بستر مناسب و مکانیزاسیون بهتر محقق شده است.
قاسمی تاکید کرد: انجام کلیه امور برنامه محور بوده و به عنوان نمونه در صنایع، 
سند استراتژی صنایع و در شیالت، سند توسعه شیالت وجود دارد و وظایف هر 
کسی تا حدودی مشخص است و اگر الزامات برنامه ها محقق شود به اهدافی که 
در اسناد تبیین و نوشته شده خواهیم رسید و تالش همه همکاران ما در مجموعه 
پشتیبانی  و شرکت های  اجرا  و  تحقیقات  از  اعم  بزرگ جهاد کشاورزی  خانواده 
کننده این است که بتوانیم اهداف را محقق کنیم و ما کماکان نیازمند راهنمایی، 
همکاری، همفکری هستیم و دست هر عزیزی که بتواند به ما کمک کند را به 
طی  که  این  رغم  علی  فارس  کشاورزی  که  می کنیم  فکر  و  گرمی می فشاریم 
سالیان متمادی پیشرو بوده و اقدامات فن آورانه بسیار زیادی از کشاورزی فارس 
به کشاورزی کشور منتقل شده و الگو گردیده است، می تواند کماکان جایگاه رفیع 

تری را رقم بزند.
وی افزود: ظرفیت های کشاورزی فارس بابت اشتغال و سرمایه گذاری کماکان 
رغم  علی  تکمیلی  و  تبدیلی  حوزه صنایع  در  هنوز  و  می باشد  زیاد  بسیار  بسیار 
زحمات زیادی که عزیزمان کشیدند فضای بسیار بسیار بزرگتری داریم که با گام 
برداشتن در این حوزه می توانیم هم به تولید، ارزش آفرینی و ارزش افزوده و هم 
به ایجاد اشتغال و جلوگیری از ضایعات محصوالت کمک کنیم و البته تا رسیدن 
به جایگاه علمی هنوز فاصله زیادی وجود دارد که با کمک محققین و بهره مندی 
از صاحبان علوم در پی حل مسائل و مشکالت کشاورزان به عنوان بندگان خوب 
خدا و تولیدکنندگان مان هستیم و بر این باوریم که ارکان توسعه کشاورزی از 
توسعه روستایی می گذرد و از وظایفی که اخیرا به عهده جهاد کشاورزی گذاشته 

شده، کمک به توسعه روستایی به اتفاق سایر دستگاه های ذی مدخل است.
در ادامه این جلسه حجت االسالم والمسلمین دکتر لطف اهلل دژکام نماینده ولی 
سجاد)ع(  امام  از  حدیثی  به  اشاره  با  شیراز  جمعه  امام  و  فارس  استان  در  فقیه 
گفت: ماه مبارک رمضان فرصت های بسیار استثنایی را از نظر معنوی به ارمغان 
می آورد و در صحیفه سجادیه در دعای وداع ماه رمضان این گونه آمده است: 
ما کسي را وداع مي کنیم که رفتنش براي ما بسیار گران و سخت است و ما را 

غمگین مي کند. 
وی در ادامه با قرائت آیه ای از سوره مبارک حشر اظهار داشت: خداوند به مومنان 
خطاب کرده از خدا بترسید و یک تعبیر تقوا خداترسی هست، خوف از خدا مسلما از 
نظر دینی مطلوب است و آنهایی که خدا را دوست دارند از خدا می ترسند. دوست 
داشتن و ترس از خدا با یکدیگر جمع می شود و ترس از خدا مسئله محوری است 

که باید در جامعه وجود داشته باشد.
از پیش می فرستیم،  زندگی آخرت  برای  آنچه  به  تفکر  افزود:  امام جمعه شیراز 

مسافرت به عالم آخرت را راحت تر خواهد کرد و تفکر در مورد مرگ مانع تالش 
تعطیل  قیامت  مورد  در  تفکر  با  کار  نشاط  بلکه  نمی شود  دنیوی  زندگی  برای 
نمی گردد و انگیزه افزایش پیدا می کند و باید به این فکر کنیم برای روز قیامت 

چه چیزی از پیش فرستادیم و خداوند کامال آگاه هست که ما چه می کنیم. 
وی در ادامه گفت: خیلی از کارها ممکن است وجه قانونی داشته و از نظر قانونی 

صحیح باشد اما دقت شود که واقعی باشد.
حجت االسالم و المسلمین دژکام در ادامه گفت: وزرات جهاد کشاورزی مجموعه 
گسترده ای است و بنده وظیفه خود می دانم از حجم قابل توجه کارهای خوب 
سازمان جهاد کشاورزی به خصوص در زمان مدیریت فعلی آقای دکتر قاسمی که 
از متدینین هستند تشکر کنم اما از باب این که می خواهیم حساب روز قیامت را 
پس دهیم در جهاد به عنوان ارگان انقالبی و بایستی کار انقالبی شود و یک افق 

باالتر از این دیده شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنانش اظهار داشت: استان فارس 
توقع  اما  است.  اول  کشور  در  شما  تالش  دلیل  به  کشور  در  جهات  بسیاری  از 
چیست؟ در کشور هلند با روزهای آفتابی کم درآمد حاصل از تولید گل چند برابر 
بیشتر از کشور ما است، ایران منهای شرایط خشکسالی فعلی حاکم، در بهترین 
شرایط اقلیمی، تعداد روزهای آفتابی، زمین حاصلخیز و شرایط ویژه جهت تولیدات 
کشاورزی دارد و اگرچه در برخی محصوالت استراتژیک به خودکفایی رسیده ایم 
و اقدامات خوبی صورت گرفته است اما اقدامات ترویجی بیشتری و برنامه ریزی 
مناسب جهت تغییر الگوی کشت مناسب با شرایط خشکسالی بایستی صورت گیرد.

وی افزود: در هند سطح مورد نیاز یک محصول و سطح زیر کشت شده در سامانه 
ای قابل مشاهده جهت بهره برداران ثبت می گردد و کشاورزان در صورت مشاهده 
به سقف رسیدن کاشت یک محصول از کاشت آن صرف نظر نموده و محصولی 
جدید کشت می نمایند، در استان فارس نیز در فضای مجازی این برنامه ریزی و 
اعتمادسازی در جهت مدیریت کشت موثر صورت گیرد و بنابراین هنوز الزم است 
که جهاد، جهاد باشد و نیاز به عمل انقالبی داریم و با روال اداری سایر ادارات این 
خال پر نمی شود. وی خاطر نشان کرد: مدیریت جهادی از سازمان جهاد کشاورزی 

و از این اداره صادر می شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: کار، اگر برای خودمان بود انقالبی 
نیست، اگر برای ملت بود بعد از مدتی متوقف خواهد شد و اگر برای خدا بود " ِمَن 
الَْمْهِد إِلَی اللَّْحد" ادامه خواهد داشت و قدردان فرصت کار برای خدا که در این 
مجموعه ها ایجاد شده است باشید، آن کس که کار برای خدا می کند، فراموش 
نخواهد شد و نام های ماندگار در تاریخ کشور باشید، در عالم باال و پیش خدا بیشتر 

از سایر بنده ها بدرخشید.
 امام جمعه شیراز همچنین تاکید کرد: به مساله زمین خواری توجه بیشتری شود 
چرا که به فرموده مقام معظم رهبری زمین خواری، کم کم به کوه خواری تبدیل 

شده است.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس4
شماره  39 - خردادمـــــاه 1397

استاندار فارس: نمی توانیم از اقتصاد کشاورزی صرف نظر کنیم

ماه،  خرداد   27 شنبه  یک  روز  جاری،  سال  در  کشاورزی  شورای  جلسه  سومین 
حضور  با  و  فارس  استاندار  تبادار  ریاست  به  کشاورزی  جهاد  روز  با  زمان  هم 
مردم  نماینده  خادم  استانداری،  منابع  و  اموراقتصادی  هماهنگی  معاون  رحمانی 
شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسالمی، تاجگردون رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان فارس، قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، توکلی 
مشاور استاندار در امور کشاورزی، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی فارس 
و مدیران کل دستگاه های وابسته به این سازمان در سالن شهید قاضی استانداری 

فارس تشکیل شد. 
به گزارش "پرتو امید" این جلسه با محوریت دو موضوع ارائه اقدامات و برنامه های 

شیالت و آبزی پروری، ارائه اقدامات و برنامه های اتحادیه دامداران برگزار شد.

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
در این جلسه ابتدا محمد مهدی قاسمی دبیر شورای کشاورزی استان فارس ضمن 
تبریک روز جهاد کشاورزی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهاد کشاورزی که 
برای حفظ امنیت کشور و دفاع از میهن عزیز اسالمی از جان خود گذشتند، گفت: 
کارکنان جهاد کشاورزی با تاسی از شهدا و با عهدی که با آنها بستنه اند، ایثارگرانه 

در تامین امنیت غذایی کشور تالش می کنند.
وی با توجه به مقارن بودن جلسه شورای کشاورزی با روز کشاورزی، از وضعیت این 
بخش گزارش کلی به شرح ذیل ارائه نمود: همانگونه که مستحضر می باشید نقش 
تمام دستگاه های حاکمیتی حمایت، هدایت و نظارت امورات بوده، به گونه ای که 
هدایت، برنامه ریزی و سیاست گذاری است که در حوزه های کاری انجام می شود. 
به نحوی که  نظیر است  به گستردگی جهاد کشاورزی کم  افزود: دستگاهی  وی 
وظایف آن حوزه های زمین، عشایر، دام، طیور، آبزیان و انواع زراعت هایی که کشت 

می شود و در سبد غذایی مردم است، انواع محصوالت باغبانی، مسائل آب و خاک، 
دامپزشکی، حفظ نباتات، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تنظیم بازار و 
عرصه  در  که  است  سازمان  این  وظایف  جمله  از  کشاورزی  بازرگانی محصوالت 

بسیار گسترده هم بایستی انجام شود.
قاسمی افزود: در حال حاضر برداشت و خرید گندم و کلزا و خرید حمایتی روزانه شیر، 
مباحث زمین و جلوگیری از تغییر کاربری ها، مباحث آموزشی- ترویجی مستمر و 
مداوم انجام می شود و نیز مباحث برداشت سیب زمینی، آفات وبیماری های باغ ها 
العمل  نیاز به عکس  اپیدمی شده و  و به طور خاص در شرایطی که یک بیماری 

سریع دارد دنبال می گردد.
وی در ادامه به شرح وظایف جهاد کشاورزی اشاره نمود: توسعه گلخانه در استان 
پیگیری می شود و با اعطای تسهیالت روستایی سرعت عمل خوبی خواهد گرفت. 
تامین کود، تامین بذور از جمله پنبه، گندم و جو و خرید محصوالت گندم وجو سال 
آتی، ترغیب بهره برداران به عدم کاشت برنج و آتش نزدن بقایا، اعطای تسهیالت 
این تسهیالت،سهم  از  از 45 درصد  بیش  با  روستایی که جهاد کشاورزی  توسعه 
عمده ای از آن را دارد و برنامه ریزی تبدیل پس از برداشت چغندر پاییزه که در 
است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در  بهاره شده  چغندر  جایگزین کشت  الگوی کشت 
گفته  موارد  و همه  نهال  فشار، صندوق های حمایت،  تحت  آّبیاری  علوفه،  تامین 
بیانگر گستردگی و نشان دهنده زحمات همکاران جهادکشاورزی است که  شده، 

ضرورت دارد به آن ها خدا قوت و خسته نباشید گفت.
شدن  شکسته  به  اشاره  با  ادامه  در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در سال گذشته، سرعت خاص  در کشور  فارس  استان  فشار  آبیاری تحت  رکورد 
توسعه گلخانه ها، شرایط ویژه جهت تامین بذر گندم، توسعه جهشی کاشت کلزا و 
کاشت چغندر پاییزه برای اولین بار در سطح 1300 هکتار در استان فارس گفت: 

برگزاری سومین جلسه شورای کشاورزی استان فارس در سال جاری

تبادار:
تدوین هرچه سریع تر
سند راهبردی حوزه آب 
در دستور کار باشد

قاسمی:
تسهیالت توسعه روستایی، بدون 

محدودیت به کشت گلخانه ای 
اختصاص داده شد
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با  اما  هست،  زیاد  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط  شده  انجام  کارهای 
برنامه ریزی های صورت گرفته و با همت و یاری همه عزیزان در جهت تحقق 

کارهای انجام نشده، گام برمی داریم.
دبیر شورای کشاورزی فارس در ادامه این جلسه با اشاره به مصوبات جلسه گذشته 
اظهار داشت: مقرر گردیده بود سند توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی ارائه شده در 
جلسه قبل، به دستگاه های مختلف اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق 
بازرگانی و استانداری ارائه شود و نقطه نظرات ارسالی به سازمان جهاد کشاورزی 
در سند لحاظ گردد که عدم ارائه نطرات دلیل بر کامل بودن سندبوده و این سند 

به عنوان "سند توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی" می تواند لحاظ شود.

توکلی مشاور استاندار در امور کشاورزی
در ادامه این جلسه امیر رضا توکلی مشاور استاندار در امور کشاورزی، در رابطه با 
سند توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی گفت: به نظر می رسد سند بسیار خوبی است 
که با توجه به نیاز و ضرورت امروز بخش کشاورزی بایستی مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. وی افزود: این سند باعث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باال می گردد و مورد 
توجه ویژه استاندار محترم است و امید است که از این رهیافت اشتغال پایداری 

جهت استان برنامه ریزی کنیم.

رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس
یداله رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس در 
ارتباط با این سند گفت: یک دوره چند ساله با تاکید بر اهداف سال 97 برای همه 
بخش های مختلف تنظیم شده است و با توجه به تاکید استاندار محترم به برنامه 
محور بودن تمام فعالیت ها، مبنای رصد عملکرد دستگاه ها سند توسعه آنهاست. 
تغییرات نهایی به  با  "سند توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی"  وی خاطر نشان کرد 

عنوان مصوبه منتشر شود و مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد.

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
قاسمی نیز در همین راستا گفت: میثاق نامه ما در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی، 
"سند توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی" خواهد بود که جهت تحقق ارزش افزوده، 

بر جهاد  از ضایعات عالوه  جلوگیری  و  فروشی  خام  از  جلوگیری  زایی،  اشتغال 
کشاورزی، سایردستگاه های حمایتی مانند بانک کشاورزی و سایر بانک ها نیز در 

اجرای این سند همکاری خواهند داشت.
دنبال  را  تولید  زنجیره های  ما  گفت:  برندینگ  و  بندی  بسته  با  ارتباط  در  وی 
توانمندسازی  سازی،  برند  و  بندی  بسته  به  مربوط  قسمتی  قطعا  که  می کنیم، 
از  زنجیره مرغ سالیذ یکی  این مقوله گنجانده شده است. مثل  بهره وری در  و 
مرغداری  واحد  از 150  بیش  با  مرغ جنوب کشور  تولید  زنجیره های  بزرگترین 
است و در این زنجیره تولید کارخانه تولید خوراک، واحدهای مرغداری، کشتارگاه، 
سردخانه، بازار و بازار رسانی دیده شده است. وی افزود: در توسعه گلخانه ها بحث 

برند سازی و زنجیره تولید دنبال می شود.
دبیر شورای کشاورزی با اشاره به این که مصوبه دوم جلسه قبل بررسی نقش 

هر کدام از فعالیت های صورت گرفته نظیر آبیاری نوین، توسعه گلخانه، بذور و...
در کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در سال 96 بود، افزود: در برنامه سال 
97 محور تمام استراتژی های سازمان جهاد کشاورزی آب است، به تناسب هر 
اقدام، میزان صرفه جویی آب محاسبه می گردد، به عنوان مثال به ازای اجرای 
هر هکتار آبیاری نوین 4 هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می گردد 
میلیون   280 نوین،  آبیاری  هکتار  هزار   70 اجرای  صورت  در   97 سال  در  که 
مترمکعب آب صرفه جویی می گردد و یا در ارتباط با بازسازی و نوسازی قنوات 
اقدامات اعم از کشت نشا، گلخانه،  میزان صرفه جویی مشخص است در تمام 
کاشت چغندر پاییزه تا جایگزینی محصوالت کم آب بر میزان صرفه جویی آب به 

صورت کمی محاسبه شده است.
و  بذر  و  تولید  برنامه  در  گفت:  قبل  جلسه  مصوبات  دیگر  با  ارتباط  قاسمی در 
نهال های مختلف، افق یازده ساله بذور مختلف در طبقات مختلف اعم از پرورشی 
ارائه  تا گواهی شده در نظر گرفته شده است و بیشتر برای محصوالت اساسی 
شده است و البته در استان فارس در سایر محصوالت و نهال ها هم ارائه شده 
که برنامه موجود هست. همچنین در ارتباط با برنامه تولید محصول گواهی شده، 
تولید  دستورالعمل   " و  شده"  گواهی  محصول  تولید  جامع  "راهبرد  کتابچه  دو 
محصول سالم با اخذ ICM"، در کارگروه سالمت استان ارائه گردیده و خوشبختانه 
 ICM استان فارس در این زمینه استان پیشرویی است و اکنون اعطای گواهی
شده  واگذار  مهندسی  نظام  به  پزشکی  گیاه  کلینیک های  ظرفیت  از  استفاده  با 
گواهی  و  سالم  محصول  تولید  پیگیری  جهت  استان  در  هولدینگ هایی  است. 
شده داوطلب شده اند و از سازمان جهاد کشاورزی مجوز نیز اخذ نموده اند و در 
مجموع کتاب، برنامه و دستورالعمل تولید محصول گواهی شده کامال مهیا است.

فارس  منابع طبیعی  و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات  مرکز  رئیس  زارع  ابراهیم 
نیز در ادامه در ارتباط با سالمت سبزی و صیفی و محصوالت گلخانه ای گفت: 
در سال گذشته از 18 محصول سبزی و صیفی در بازار، 1300 نمونه به صورت 
تصادفی آزمایش شد و تنها 10 درصد عدم تطابق داشته و بیش از 90درصد میزان 

باقی ماندگی سموم در حد مجاز بود.

اقدامات و برنامه های مدیریت شیالت 
و آبزی پروری فارس

فالحی مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
مدیر شیالت و امور آبزیان استان فارس، ابتدا جایگاه این استان در کشور را با 
اشاره به رتبه 7 تولید ماهیان سردآبی، رتبه 5 تولید گوشت ماهیان خاویاری، رتبه 
4 استحصال خاویار در کشور و رتبه ششم در کل تولید محصوالت شیالتی در 
بین استان های غیر ساحلی را بیان نمود و افزود: مصرف سرانه ماهی در کشور 

10.6 کیلوگرم و در استان فارس 9.4 کیلوگرم است.
علی فالحی گفت: "سند برنامه توسعه شیالت و آبزی پروری در استان فارس" به 
صورت تهاجمی نوشته شده که اگر ملزومات سند و مواردی که در سند دیده شده 
محقق شود، به راحتی برنامه ها اجرا خواهد شد. در این سند پیش بینی 27 هزار 
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تن تولید در بخش آبزیان شده است. 
وی افزود: این سند در سه فصل وضعیت موجود، ارائه برنامه های توسعه و جمع 
آبزی  و  توسعه شیالت  آن  انداز  است، چشم  تهیه شده  اجرایی  برنامه های  بندی 
پروری در استان فارس جایگاه رتبه چهارم و قرار گرفتن تولید ماهیان سردآبی، رتبه 
سوم استحصال خاویار، رتبه سوم تولید گوشت ماهیان خاویاری در کشور و تولید 
بچه ماهی SPF )بچه ماهی عاری از بیماری(، اجرای طرح RAS با هدف افزایش 
تولید  مزارع سردآبی،  واحد حجم  در  برابری   4 تولید  افزایش  و  آب  از  وری  بهره 

اقتصادی میگو و زالو و افزایش میزان سرانه مصرف آبزیان به 11.5 کیلوگرم بود.

طلعتی رئیس دفتر مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی شیراز

اتاق  آب  و  کشاورزی  مطالعات  دفتر  رئیس  طلعتی  محمدحسن  گزارش  این  بنابر 
تامین  این سند گفت:  با  ارتباط  در  نیز  و کشاورزی شیراز  معادن  بازرگانی، صنایع، 
اعتبارات مکانیزاسیون در ارتباط با برگشت، تصفیه و ضدعفونی آب جهت دستیابی به 
اهداف صرف نظر از مسائل خشکسالی، کمک بزرگی جهت تحقق اهداف خواهد بود.

توکلی مشاور استاندار در امور کشاورزی
در ادامه این جلسه امیر رضا توکلی مشاور استاندار در امور کشاورزی گفت: سند 

بسیار پویایی تهیه شده است و جا دارد در زمینه صادرات اقدام شود. 
وی افزود: در دنیا بیشتر از تخم های تمام ماده با ضریب تبدیل پایین تر، کیفیت 
گوشت باالتر و همچنین از خوراک ماهی با کیفیت و ضریب تبدیل پایین تراستفاده 
می کنند که این مهم نیز بهتر است در دستور کار قرار گیرد ضمن این که منابع 
تکثیر اعم از بچه ماهی و تخم چشم زده در خود استان تولید شود، چون بیماری های 

قرنطینه ای خیلی کاهش می یابد.

تاج گردون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
ارتباط  استان فارس در  برنامه ریزی  تاجگردون رییس سازمان مدیریت و  ساسان 
با این سند گفت: برنامه بسیار خوبی ارائه شده است. در برنامه تهاجمی پیش بینی 
آینده با نگاه های باز مدیریت می شود، طبیعی است که از ارکان نظام برنامه ریزی 
این است که محدودیت برای خودتان قائل نشوید،در جهت تحقق اهداف بایستی 
حرکات هم وزن شکل گیرد و ساختار مناسبی برای تسهیالت کم بازده ترسیم گردد.

کالهی رییس اتحادیه دامداران استان فارس
فارس ضمن  استان  دامداران  اتحادیه  رییس  ابراهیم کالهی  جلسه  این  ادامه  در 
افزایش تعرفه واردات کره و  اتحادیه خواستار  این  برنامه های  اقدامات و  توصیف 
نزدیک شدن آن به قیمت جهانی شد و افزود: در قیمت تمام شده شیر، امروز سرعت 
تغییرات قیمت نهاده ها به اندازه ای است که هیچ فلسفه افزایش بهره وری به آن 
نمی رسد. وی خواستار تعریف درست از قیمت گذاری شیر با توجه به دو محصول 
فرآوری شده از آن یعنی شیرخشک و چربی شد و افزود: 40 هزار تن کره وارداتی 
مورد نیاز کشور تنها در کارخانه های ما بسته بندی می شوند، تمام کارخانه های کره 
سازی در ایران به دلیل عدم رقابت پذیری تعطیل شده اند، اگر قیمت چربی به قیمت 

جهانی نزدیک شوند نیازی به واردات نخواهیم داشت.

بهجت حقیقی مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان فارس
احد بهجت حقیقی مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: معمواًل از 
کارخانجاتی خرید حمایتی شیر انجام می شود که شیر استحصالی قابلیت صادرات 
استان فارس، سرمایه گذاری  اتحادیه دامداران  باشد، که درخواست رییس  داشته 
این که معمواًل حراج هفتگی  به جای شیر خشک، ضمن  روی خامه استحصالی 

خامه در زمان خرید شیر حمایتی اتفاق می افتد.

همتی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
و  شیر  گفت:  فارس  استان  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  رییس  همتی  علی 
فرآورده های لبنی جز کاال هایی است که در ستاد تنطیم بازار کشور قیمت گذاری 
می شود، البته درخواست دامداران در خصوص افزایش قیمت به مراجع ذی صالح 

انعکاس داده شده است.

مهندس مدیرکل دامپزشکی استان فارس
در  بتواند  که  تشکل خصوصی  گفت:  فارس  دامپزشکی  مدیرکل  مهندس  یعقوب 
مورد صادرات گوشت و شیر تصمیم بگیرد یا به آن بها داده نمی شود یا حضورش 

کمرنگ است.

مقصودي مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی استان فارس

غالمرضا مقصودي مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
نیز اظهار داشت: سرمایه دام در صندوق 3 میلیارد و 300 میلیون تومان است و 
سهم بخش شیالت 660 میلیون تومان از سرمایه 38 میلیاردی را شامل می شود. 

شیبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی استان فارس
حیدر شیبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی استان فارس هم در ادامه 
و بخش  واسطه ها  از  گندم  گندم گفت: حذف خرید  برداشت  پیرامون  این جلسه 
خصوصی که آسیب و ضرر و زیان آن به خود کشاورز برمی گردد، از کارهای بسیار 

خوب در سال جاری بوده است.
وی افزود: قطع برق چاه های آب کشاورزی خسارات زیاد و سنگینی را به کشاورزان 
تحمیل کرده است، اگر قطع برق به دلیل کمبود آب است کشاورزان سالهاست که 
اعالم کرده اند حاضر هستند با توجه به قانون توزیع عادالنه آب سال 61، کنتور 
حجمی روی چاه ها نصب کنند و چرا با گذشت سال ها اعالم آمادگی صددرصدی 
کشاورزان کنتور حجمی نصب نمی شود و چرا قطع برق فقط در کشاورزی اتفاق 

بیفتد و در صنعت و مسکونی قطع برق نیست.
شیبانی افزود: در حوزه سد درودزن چرا سهم آب شرب و صنعت به قوت خود باقی 
مانده و افزایش یافته و سهم کشاورزان صد در صد از بین رفته است و اگر توزیع 
عادالنه آب است چرا از سهم شرب و صنعت کاسته نمی شود و خواهشمند است 

بحث معیشتی حوزه سد درودزن پیگیری شود.

کاظمی بازرس نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان شیراز
در ادامه اردالن کاظمی رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان شیراز در ادامه این 
جلسه خواستار بیمه تامین اجتماعی جهت کارفرمایان بخش کشاورزی و نیز تشکیل 

ستاد بحران به منظور رفع مشکل حوزه سد درود زن شد. 

بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در ادامه این جلسه 

گفت: 17 ژوئن مصادف با 27 خرداد و به نام روز بیابان زدایی است. 
وی افزود: از 34 میلیون هکتار عرصه های مساعد بیابانی کشور، 1/1 میلیون هکتار 
زرین  شهرستان  در  زدایی  بیابان  برنامه  بزرگترین  که  دارد  قرار  فارس  استان  در 
دشت به مساحت 3000 هکتار جنگل کاری و 800 هکتار هم در شهرستان نی ریز 

می باشد که مربوط به سنوات قبل است.

خادم نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس 
شورای اسالمی و عضو کمیسیون کشاورزی

عضو  اسالمی و  شورای  مجلس  در  سپیدان  مردم  نماینده  خادم  عالءالدین  سید 
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جلسات  این  گفت:  کشاورزی  شورای  جلسات  خصوص  در  کشاورزی  کمیسیون 
مهم جز سرمایه های مردم است. حضور استاندار در این جلسات جای تقدیر دارد، 
حضور مسئولین جهت تصمیم گیری اهمیت دارد. همه اهل علم و برنامه هستید 
بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که ضمن بیان قوت، آسیب شناسی شود و 
خروجی هایی به عنوان محور تصمیم گیری در این جلسات حاصل شود و برنامه ها 
بایستی منطبق بر قانون باشد. وی در ادامه با بیان این که در بحث آب چند مولفه 
قانونی داریم که یکی از آنها بحث نصب کنتور هوشمند به عنوان یک سند قانونی 
است و دولت مکلف به انجام آن است، خاطرنشان کرد: اگر دلیل انجام نشدن آن 
بحث مالی است، این موضوع یک بار برای همیشه به صورت اجماعی در تهران 

بررسی شود و از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای آن برداشت شود.
با بیان این که برخی از استان ها که ظرفیت آنها نسبت به استان  خادم در ادامه 
فارس پایین تر است اداره کل شیالت دارند اما استان فارس در حد مدیریت شیالت 
سازمان جهاد کشاورزی فعالیت می کند، اظهار داشت: با توجه به وسعت و ظرفیت 

استان فارس باید مدیریت شیالت استان فارس به اداره کل ارتقاء یابد.
وی در ارتباط با مشکل آب استان گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروه کشوری تطبیق یا 
سازش با کم آبی برای استان فارس ارائه شد و با ارائه برنامه عملیاتی و پیشنهادات 

از جانب استان با کمک شما این کارگروه تشکیل می شود.

تبادار استاندار فارس
در پایان جلسه استاندار فارس ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی به خدمتگزاران 
ویژه کشاورزان،  به  متولیان و صنوف مختلف  از مسئولین،  اعم  عرصه کشاورزی 
افزود: استان فارس در عرصه کشاورزی صاحب مقام و منزلت هست و رتبه باالیی 

در کشور در عرصه های مختلف باغی، زراعی و دامی دارد.
اسماعیل تبادار در ادامه با بیان این که نگاه به اقتصاد کشاورزی نگاه جامعی در 
دستور کار مسئولین بوده، هست و خواهد بود افزود: البته بحران هایی در آن مترتب 
است که از جمله می توان بحران آب اشاره نمود و باید مدیریت بحران آب در ابعاد 
مختلف در دستور کار قرار گیرد، در این زمینه باید مدیریت کاشت، داشت و برداشت 

باید  برنج اعالم می شود،  به کشاورز ممنوعیت کشت  اگر  محصول لحاظ شود و 
برای کشت جایگزین نیز برنامه ریزی کرد که این مهم نقش آفرینی محقیقن را 
می طلبد. استاندار فارس افزود: در کشت جایگزین، پهنه بندی خیلی مهم است و 
نباید همان نسخه ای که برای مناطق مرکزی و شمالی فارس تجویز می شود برای 
مناطق جنوبی هم اعمال شود زیرا به طور مثال عملکرد کلزا در الر 1.2 تن در 
هکتار بوده است در حالی که این عملکرد در مناطق اطراف شیراز و مرودشت به 5 

تن در هر هکتار رسیده است.
تبادار با بیان این که برنامه ها زمانی اصالت و معنی دارد که عملیاتی شود و صرفا 
در حد تئوری باقی نماند، گفت: به طور مثال برنامه هایی که در زمینه توسعه شیالت 
فارس براساس ظرفیت موجود، امکانات برنامه عملیاتی و با هدف افزایش ارزش 
افزوده در وضع موجود ارائه شود و در حد تئوری و حرف باقی نماند، افزود: باید دید 
چه موانعی وجود داشته که حتی یک سالن کوچک برای پرورش زالو به صورت 

صنعتی در استان فارس ایجاد نشده است.
استاندار افزود: بنابراین باید در اسرع وقت سند راهبردی و نگاه مشترک به مقوله 
آب در بخش صنعت، کشاورزی و شرب در شورای کشاورزی استان تکمیل و به 

عنوان مبنای کار در نظر گرفته شود.
استاندار فارس با بیان این که به کرات در جلسات مختلف در مورد لزوم فرآوری 
محصوالت و پرهیز از خام فروشی سخن گفته شده و افزایش ارزش افزوده بر این 
نکته که جزیره ای عمل کردن معنا ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید در کنار جهاد کشاورزی باشند تاکید شده است، 
گفت: به طور حتم ما در فراهم کردن ارزش افزوده در ابعاد مختلف مشکل داریم. او 

گفت: باید حلقه های متصل به هم در پهنه کشاورزی داشته باشیم.
وی سپس با بیان این که چاه های غیرمجاز در استان فارس بیداد می کند و نصب 
کنتورهای حجمی بر روی چاه های مجاز نیز یکی از ضرورت ها در مدیریت مصرف 
آب است، افزود: اگر بر روی چاه ها کنتور هوشمند نصب شود کشاورز بر اساس 
ظرفیتی که در پروانه بهره برداری آن ثبت شده آب برداشت می کند و اگر بیشتر 

برداشت کند جریمه می شود.

جهاد  سازمان  شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد  ارزشیابی  و  بازرسی  مدیر  از 
کشاورزی استان فارس و کارشناس مسئول کلزای مدیریت زراعت این سازمان 

توسط استاندار تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، در سومین جلسه شورای کشاورزی استان فارس 
به ریاست "مهندس تبادار" استاندار فارس "برای اولین مرتبه در طول فعالیت 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، توسط استاندار فارس از فرج اله عباسی، 

مدیر بازرسی و ارزشیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس و منصور رشیدی، کارشناس مسئول کلزای مدیریت زراعت این 
سازمان به عنوان "نیروی شایسته خدمتگزار" تقدیر شد و از استاندار فارس لوح 

سپاس اخذ نمودند. 
آرزوی  از خداوند متعال  برایشان  این دو عزیز  به  تبریک  نیز ضمن  امید  پرتو 

توفیق روزافزون و صحت و سالمتی آرزو می نماید.

با تقدیر استاندار فارس

برای اولین بار 2 نفر " نیروی شایسته خدمتگزار " معرفی شدند
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به مناسبت بزرگداشت روز جهاد کشاورزی نشست خبری رئیس، معاونین، مدیران 
ستادی سازمان جهادکشاورزی استان فارس با اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار “پرتو امید”، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
جهاد  سازمان  برنامه های  تمام  محور  آب  گفت:  نشست  این  در  فارس  استان 

کشاورزی فارس خواهد بود.
برنامه ها آب است و  استان فارس، محور تمام  با توجه به خشکسالی  افزود:  وی 
وظیفه ما هدایت، حمایت و نظارت بر امور و برنامه محوری سرلوحه کارها بوده 

و هست.
توانمندسازی  بحث  که  این  بیان  با  فارس  استان  سازمان جهاد کشاورزی  رییس 
کارکنان و بهره برداران نیز از اولویت های کاری مان خواهد بود، اظهار داشت: فنی 
و مهندسی کردن بخش کشاورزی به باال بردن راندمان کار منجر خواهد شد و امید 
است با توجه به اقدامات انجام شده، شاخص های بهره وری در بخش کشاورزی 

را افزایش دهیم. 
وی خاطر نشان کرد: راه اندازی زنجیره های تولید، ایجاد و توسعه بازار نیز یکی 

دیگر از اولویت هایی که امسال به صورت جدی پی گیری خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
کشت برنج در فارس طی 5 سال به صفر می رسد

تولیدات  بهبود  معاون  صادقی  محمد  نشست  این  ادامه  در 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به این 
که اقداماتی برای مقابله با بحران آب در این استان آغاز شده 
است، طرح به صفر رسیدن کاشت شلتوک ) برنج ( طی 5 تا 

6 سال آینده را یکی از برنامه ها در این ارتباط عنوان کرد.
تا 160  بر 150  بالغ  فارس  استان  اینک در  افزود: هم  وی 
هزار تن شلتوک در سطحی معادل 26 هزار هکتار تولید شده 
است و این درحالی است که قباًل در حدود 300 هزار تن شلتوک تولید می شده 

است.

صادقی تصریح کرد: یکی از راه کارهای مقابله با مشکالت ناشی از خشکسالی و 
کم آبی تغییر الگوی کشت است که از یکی دو سال قبل در فارس آغاز شده و باید 

به تدریج و با همراهی کشاورزان اجرایی شود.
وی در عین حال تاکید کرد: تغییر الگوی کشت شلتوک نیازمند تامین هزینه های 
برای کشاورزان محسوب  نوع کشت  ترین  اقتصادی  زیرا، شلتوک  سنگینی است 
از یک سوم  به کمتر  را  بود درآمد خود  می شود و کمتر کشاورزی حاضر خواهد 

کاهش دهد. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه گفت: 
اکنون ساالنه حدود 11 میلیون تن محصوالت زراعی و باغی در استان فارس به 
ارزش بین 20 تا 30 هزار میلیارد ریال تولید می شود به گونه ای که 7 و نیم میلیون 
تن از این میزان محصوالت زراعی و 3 و نیم میلیون تن محصوالت باغی است .

صادقی با بیان این که کشاورزی بار اشتغال استان فارس را بر دوش می کشد، بیان 
داشت: حدود 30 درصد اشتغال فارس به شکل مستقیم به کشاورزی وابسته است 

حال آن که در جهان میانگین این عدد 15 درصد است. 
در  بارندگی  کاهش  به  اشاره  با  فارس  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  معاون 
سال های اخیر یادآور شد: سطح زیر کشت گندم نسبت به ده سال قبل به کمتر از 
نصف رسیده و تولید گندم به عنوان محصولی استراتژیک از دو میلیون و 800 هزار 

تن در سال به حدود یک میلیون تن کاهش یافته است .
صادقی اظهار داشت: تولید برنج در استان فارس انتخاب ما نیست اما به دلیل گره 
خوردن تولید آن با معاش مردم با تولیدکنندگان برنج با مماشات برخورد می کنیم 
بازار به  اما تقاضای  ایم  و گرچه برنج پر محصول نیز به کشاورزان معرفی کرده 
سمت برنج کیفی، موجب شده است که برنج پر محصول مورد استقبال کشاورزان 

قرار نگیرد.
را جایگزین کشاورزی کند  زارعی بخواهد شغل دیگری  اگر  این که  بیان  با  وی 
به  نسبت  دیگر  مشاغل  کردن  فراهم  و  شد  خواهد  روبرو  فراوانی  با سختی های 
کشاورزی هزینه بر است، گفت: شناخت، دلبستگی، علم و دانش مردم نیز در ادامه 
بنابراین سازمان جهادکشاورزی در  یا رها کردن کار کشاورزی موثر است،  دادن 

نشست خبری رئیس، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اصحاب رسانه

قاسمی: آب محور تمام برنامه های کشاورزی است



9 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  39 - خردادمـــــاه 1397

راستای تغییر الگوی کشت و معیشت مردم تالش می کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس گفت: برای تغییر الگوی کشت 
اقدامات فنی، محتوایی و اجرایی انجام شده است از جمله این که کار گروه هایی 
با حضور نمایندگانی از استانداری فارس، سازمان آب منطقه ای، برنامه و بودجه، 
صنایع و محیط زیست تشکیل شده که در این کار گروه ها جهاد کشاورزی نقش 

دبیر را دارد.
صادقی ادامه داد: برای تغییر الگوی کشت باید مطالعات اجتماعی و اقتصادی انجام 
تولید محصول  و  تولید محصولی در منطقه ای کاسته  از  تدریج  به  بتوان  تا  شود 
دیگری افزایش پیدا کند و نگاه اقتصادی نیز در الگوی کشت تاثیرگذار است که از 
نظر اقتصادی تولید برنج و صیفی جات گرچه آب بر می باشد اما برای کشاورزان 

مقرون به صرفه تر است.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس درادامه ضمن اشاره به کاهش تولید 
ذرت از 800 هزار تن به 240 هزار تن در سال گفت: گرایش ما به سمت تولید 
تن محصول  تا 120  بین 100  در هر هکتار  فارس  در  است که  ای  علوفه  ذرت 
برداشت می کنیم در حالی که رقم برداشت در کشور به صورت متوسط 57 تن در 

هر هکتار است.
صادقی اقدام دیگر جهادکشاورزی فارس برای مقابله با خشکسالی را معرفی 22 
رقم گندم و 16 رقم جو مقاوم به خشکی عنوان و اظهار کرد: افزایش تولید دانه های 
تولید  ایم به طوری که در گذشته در فارس کلزا  بوده  را شاهد  روغنی در فارس 
انتظار  اما اکنون سطح زیر کشت کلزا به 15 هزار هکتار رسیده است و  نمی شد 
نیاز فارس و یک استان  یابیم و روغن مورد  داریم امسال به تولید 30 تن دست 

مجاور را بدون پالم تولید کنیم.
وی جایگاه فارس در تولید محصوالت باغبانی را خوب توصیف و اظهار کرد: توسعه 
نخیالت و باغات دیم در اراضی شیب دار و همچنین آبیاری نوین را در دستور کار 
گیاهان  توسعه  هکتار،   1320 به  قند  چغندر  پاییزه  توسعه کشت  همچنین  داریم، 
دارویی به 4800 هکتار، توسعه کشت گلخانه ای به 500 هکتار از سایر اقدامات 

جهاد کشاورزی فارس بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
رشد 15 درصدی جذب تسهیالت ارزان قیمت در بخش 

کشاورزی فارس
در ادامه این نشست جعفر صبوری پور معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 
اعتبارات مصوب جهاد کشاورزی فارس در سال 96 نسبت 
به طوری  است  داشته  رشد  درصد  به سال 95 حدود 170 
که از 57 میلیارد تومان در سال 95 به 155 میلیارد تومان 
از 17  نیز  اعتبارات  این  در سال 96 رسیده و در تخصیص 
میلیارد تومان در سال 95 به 55 میلیارد تومان در سال 96 
رسیده است. وی با بیان این که در تقسیم اعتبارات به اولویت ها توجه ویژه شده 
است، افزود: یک میلیارد تومان به کشت گیاهان دارویی، 18 میلیارد برای کمک به 
یارانه سود کارمزد تسهیالت بانکی، 5 میلیاردتومان برای افزایش سرمایه صندوق 

کشاورزی اختصاص یافته است.
صبوری پوردرادامه با اشاره به رشد 15 درصدی جذب تسهیالت ارزان قیمت در 
بخش کشاورزی، عنوان کرد: جذب تسهیالت ارزان قیمت از 320 میلیارد تومان در 

سال 95 به 380 میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وی افزود: در سال 96 حدود 5 هزار و 146 میلیارد تومان خسارت از طریق عوامل 
خطرزا مثل خشکسالی، سیل، سرمازدگی و غیره به بخش کشاورزی فارس وارد 
شده است که بیش از 4600 میلیارد تومان آن از محل خشکسالی و مابقی از محل 

سیل، سرمازدگی و غیر بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس سپس با بیان 
این که در طرح اشتغال پایدار روستایی 1126 طرح در بخش کشاورزی با اعتبار 
461 میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شده است حدود 132 طرح آن با اعتبار 
62 میلیارد تومان به مرحله عقد قرارداد رسیده است، گفت: در طرح اشتغال فراگیر 
نیز 140 طرح کشاورزی با اعتبار 104 میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شده 

است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
30 هزار تن سبوس و 40 هزار تن جو دامی بین دامداران 

توزیع شده است
بهبود  معاون  جزایری،  عبدا...  سید  نشست  این  ادامه  در 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با بیان 
این که استان فارس با تولید بیش از 65 هزار تن گوشت قرمز، 
بیش از 110 هزار تن گوشت سفید، بیش از 58 هزار تن شیر 
خام، 49 هزار تن تخم مرغ رتبه های اول تا پنجم کشور را 
در تولید این محصوالت به خود اختصاص داده است، اظهار 
مانند  نهاده هایی  تن   1400 به  تولید  پایداری  برای  داشت: 

ذرت دانه ای، گنجاله و غیره و معادل 4 برابر آن به علوفه نیاز است.
وی با بیان این که سال گذشته 30 هزار تن سبوس و 40 هزار تن جو دامی بین 
دامداران توزیع شده است، گفت: 7 هزار تن ذخیره استراتژیک مرغ در استان فارس 
داریم و امسال با افزایش ظرفیت تولید تخم مرغ به 49 هزار تن به خودکفایی تولید 

تخم مرغ خواهیم رسید.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سرانه مصرف آبزیان در استان فارس 6/9 کیلوگرم است

در ادامه این نشست علی فالحی مدیر شیالت و امور آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به تکثیر 26 
میلیون قطعه بچه ماهی در استان فارس و تولید 8 هزار و 
فعال  کارگاه   22 در  داشت:  اظهار  سردابی،  ماهی  تن   939
پرورش ماهیان زینتی نیز 10 میلیون و 100 هزار قطعه ماهی 

زینتی در استان فارس تولید شده است. 
تن   42 فارس  استان  در  گذشته  سال  که  این  بیان  با  وی 
در  آبزیان  مصرف  سرانه  گفت:  است،  شده  تولید  میگو  تن   3/5 و  خاویار  گوشت 
استان فارس 9/6 کیلوگرم است که در تالش هستیم این سرانه را به نرم مصرف 

جهانی برسانیم. 

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
فارس در اجرای سامانه آبیاری نوین رتبه نخست کشور را دارد

در ادامه این نشست امیر اسالمی، مدیر آب و خاک و امور 
با  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی 
بیان این که اعتبار مصوب حوزه آب و خاک در سال گذشته 
468 میلیارد تومان بوده است که 375 میلیارد تومان از این 
اعتبار مربوط به اجرای سامانه های نوین آبیاری بوده است، 
اظهار داشت: از کل این اعتبار 193 میلیارد تومان تخصیص 

یافته است.
وی افزود: استان فارس در اجرای سامانه آبیاری نوین رتبه 
نخست کشور را دارد به طوری که در حال حاضر در هر هفته حداقل 1200 هکتار 
طراحی سامانه آبیاری نوین و بین 300 تا 500 هکتار اجرای سامانه نوین آبیاری 

انجام می شود.
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مسئول کشت های فراسرزمینی سازمان جهاد کشاورزی استان
سال گذشته کشت های فراسرزمینی استان فارس در 7 کشور 

دنبال شد
در ادامه این نشست شیبانی، مسئول کشت های فراسرزمینی 
سازمان جهاد کشاورزی استان، با بیان این که از سال گذشته 
در 7 کشور  فارس  استان  در  فراسرزمینی  بحث کشت های 
و  اوکراین  قزاقستان،  تاجیکستان،  غنا،  عراق،  گرجستان، 
اظهار داشت: در حال حاضر حدود  دنبال شده است  روسیه 
گرجستان  شرقی  استان های  از  یکی  در  زمین  هکتار   100
در  گندم  و کشت  ایم  کرده  اجاره  متقاضی  برای کشاورزان 

این زمین ها آغاز شده است.
کشورهای  اراضی  از  هکتار  هزار   5 در  فراسرزمینی  کشت  اکنون  هم  افزود:  وی 
عراق، غنا و گرجستان را دنبال می کنیم وافزود: به زودی 20 کشاورز که متقاضی 
کشت در 5 هزار هکتار از اراضی گرجستان هستند را به این کشور منتقل خواهیم 

کرد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
جهاد کشاورزی فارس در سکوی نخست آموزش کشور قرار دارد

هماهنگی  مدیر  ابراهیمی  رضا  حمید  نشست  این  ادامه  در 
تشریح  به  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ترویج 

فعالیت های این مدیریت پرداخت.
ارتقاء  توانمندسازی  راستای  در  مدیریت  این  در  گفت:  وی 
سطح دانش، نگرش و مهارت های بهره برداران فعالیت های 
یکی  و  است  آمده  در  اجرا  به  و  شده  برنامه ریزی  متنوعی 
است،  اجرا  حال  در  و  گرفته  شکل  که  اساسی  کارهای  از 
کارآمدسازی و تسریع در جریان دانش و اطالعات کشاورزی از طریق اجرای نظام 

نوین ترویج است. 
وی افزود: نظام نوین ترویج مبتنی بر سه رکن ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات 
اختیار  در  اطالعات  و  دانش  آنها  ازطریق  که  پایگاه هایی  عنوان  به  کشاورزی؛ 
بهره برداران قرار می گیرد، پهنه بندی عرصه های تولیدی و مدیریت شبکه دانش 

هست.
این مقام مسئول اظهار داشت: در حوزه ساماندهی و تجهیز مراکز کشاورزی در سال 
گذشته، زیر ساخت های استفاده از IT و ICT تا حدود زیادی جهت 92 مرکز فراهم 
لوازم کار تعیین شده  ابزار و  اینترنت پرسرعت،  شده است به نوعی که کامپیوتر، 
و در اختیار مراکز قرار گرفته است و نیز تب لت هایی برای تمام مروجین مسئول 
پهنه تامین شده که از طریق این تبلت ها امکان تبادل اطالعات فراهم گردید، از 
طرفی شبکه سازی جهت تسریع انتقال اطالعات بین بخش های دولتی، خصوصی 

و بهره برداران پیشرو در حال انجام است.
هکتاری  حدود2500  پهنه ی،   612 به  کشاورزی  عرصه های  داشت:  اظهار  وی 
تقسیم بندی شده اند و برای هر کدام از اینها یک مروج مسئول پهنه تعریف شده و 

این افراد به اطالع رسانی و آموزش بهره برداران اشتغال دارند.
ترویجی  گـسترده  انتشارات  دانش،  شبکـه  مدیـریت  حوزه  در  ابراهیمی افزود: 
آدرس به  کشاورزی  فنون  و  دانش  ترویج"  نوین  "تاالر  عنوان  تحت  سایتی   در 
نشریات  کلیه  سایت  این  در  و  می گردد  بارگزاری   "/http://www.agrilib.ir  "

ترویجی، فیلم های آموزشی و منابع کشوری موجود و قابلیت دانلود را دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: جهت بهره مندی هر چه بیشتر کارشناسان و بهره برداران 
بخش کشاورزی از دانش نوین، در تعاملی که با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
فارس انجام شده، برای هر مرکز جهاد کشاورزی یک نفر محقق معین تعریف شد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ارتباط با کانون های 

یادگیری بهره برداران گفت: 400 سایت الگویی امید به صورت گسترده در حوزه های 
زراعی باغی و دامی داریم.

ترویجی در سال گذشته،  آموزش های  زمینه  فارس در  اول  رتبه  به  اشاره  با  وی 
گفت: بالغ بر 184 هزار نفر روز آموزش را در قالب آموزش های کارگاهی یک روزه، 
مهارتی چند روزه، انفرادی و بازدیدهای آموزشی به انجام رسانده ایم و تالش بر این 
بوده که در هر مرکز جهاد کشاورزی در زمینه آب، خاک و تولید محصول گواهی 
شده یک نفر مروج متخصص را تربیت کنیم که از این ظرفیت ها استفاده نمائیم و 

بتوانیم اطالع رسانی کنیم. 
به  کمک  جهت  در  ترویجی  اقدامات  دیگر  از  داشت:  اظهار  ابراهیمی همچنین 
معشیت زنان روستایی و عشایری ایجاد 72 صندوق خرد زنان روستایی و عشایری 
در سال گذشته است که با این ترتیب 339 صندوق در حوزه زنان در استان فارس 

مشغول به فعالیت هستند.
ظرفیت  از  برداران  بهره  به  آموزش  و  رسانی  اطالع  جهت  گفت:  پایان  در  وی 
رسانه های مختلف مثل تلویزیون و رادیو مرتب استفاده می شود و هفته ای یک 

برنامه تلویزیونی و یک بازپخش و سه برنامه رادیویی در حال پخش داریم.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس:
سند تک برگ 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی فارس

صادر می شود
اراضی سازمان  امور  ارغون مدیر  این نشست علی  ادامه  در 

جهاد کشاورزی فارس به ایراد سخن پرداخت.
وی گفت: 300 هزار هکتار از زمین های کشاورزی فارس در 
نوبت صدور سند تک برگ است و پیش بینی می شود اسناد 
کشاورزان  به  و  صادر  امسال  اسفندماه  پایان  تا  اراضی  این 

تحویل داده شود.
با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیر 
بیان این که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، 
افزود: در سال گذشته و  اراضی زراعی را تحویل کشاورزان دهد،  سند تک برگ 
امسال 300 هزار هکتار از اراضی زراعی این استان برای صدور سند معرفی شده اند 
که تاکنون سند یک برگ 10 هزار هکتار صادر و مابقی نیز در حال طی مراحل 

اداری است.
ارغون در ادامه با بیان این که سال گذشته رفع اختالف در خصوص 26 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان فارس صورت گرفته است که در یک سال گذشته 306 
هکتار از اراضی این استان در قالب 49 طرح صنعتی به صنایع واگذار و با این اقدام 
زمینه  که  فراهم  فارس  در  را  ریال  میلیارد  ارزش12هزار  به  سرمایه گذاری  زمینه 

اشتغال زایی یک هزار و 642 نفر را مهیا کرده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در یک سال گذشته، 
مجوز 58 مورد تغییر کاربری در 61 هکتار از اراضی فارس صادر شده است که با این 

کار زمینه اشتغال هزار و 968 نفر دیگر نیز در این استان ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال گذشته یک هزار و 130 مورد اخطار 
و 330 حکم قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در فارس به مرحله اجرا در آمده است.

کاهش  هدف  با  اراضی  و  زمین  پرونده های  شدن  الکترونیکی  خاتمه  در  ارغون 
رفت و آمد مراجعین به دستگاه های دولتی را از اولویت های این سازمان عنوان 
کرد و افزود: این کار از چند ماه گذشته آغاز شده و در راستای آن تمام پرونده های 
از  بهره برداری  فرآیند  اکنون  نیز اسکن شده است و  استان  اراضی  و  حوزه زمین 
این اطالعات در حال انجام است و امیدواریم تا پایان اسفندماه سال جاری کاماًل 

به اتمام برسد.
گفتنی است در پایان این جلسه خبرنگاران با طرح سئواالت خود در ضیافت افطار 

شرکت کردند.
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اقدامات موثر و فعالیت های چشمگیر حوزه کشاورزی 
معظم  مقام  منویات  تحقق  راستای  در  فارس  استان 
رهبری در رابطه با "حمایت از کاالی داخلی" و توان 
رسانه ای صدا و سیما در تولید آثار با موضوعات ملی 
دنیا،  اسالمی به  ایران  اقتدار  گذاشتن  نمایش  به  و 
ضرورت تعامل بیش از پیش سازمان جهاد کشاورزی 

و صدا وسیما را مشهود می سازد.
مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رییس 
به عهده کشاورزان  مردم  غذایی  امنیت  تامین  گفت: 
فهیم و سیاست گذاری و برنامه ریزی این امر بر عهده 

وزرات و بالطبع سازمان جهاد کشاورزی است.
مخاطبین  از  زیادی  جمعیت  که  این  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی  با  مرتبط  فعالیتی  فارس  در  سیما  و  صدا 
دارند، افزود: در این استان 270 هزار بهره بردار بخش 
کشاورزی با اختصاص بیش از 50 درصد فضای کسب 

و کار فعالیت می کنند.
وی با اشاره به نقش بی بدیل صدا و سیما در ایجاد 
ارتباط تاثیرگذار با مخاطبان عام و خاص بیان داشت: 
و  گسترش همکاری سازمان جهاد کشاورزی و صدا 
سیما، زمینه ترویج و آموزش نکات فنی به بهره برداران 
در جهت افزایش سطح درآمد و اقتصادی کردن بیش 
از پیش کشاورزی را ایجاد نموده و تحول چشمگیری 
کشور  کشاورزی  قطب  عنوان  به  فارس  استان  در  را 

این که در توسعه بسیاری  در پی خواهد داشت. کما 
تا  اول  دامی حائز مقام  باغی و  زراعی،  از محصوالت 

پنجم هستیم.
قاسمی جایگاه کشاورزی استان فارس در کشور را با 
اشاره به رتبه اول تولید گوشت قرمز و شیر، رتبه اول 
تولید محصوالت باغبانی، دومین استان مرکبات خیز و 

مقام چهارم دام و طیور بیان نمود.
در ادامه جلسه سیدتقی سهرابی مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز فارس با اشاره به وظیفه سنگین این سازمان در 
روانی  امنیت  تامین  منظور  عمومی به  افکار  مدیریت 
جامعه گفت: یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد امنیت 
روانی آگاه سازی و اطمینان بخشی به جامعه در ارتباط 

با تامین امنیت غذایی است.
وی افزود: فارس یک استان کشاورزی است و معشیت 
درصد زیادی از مردم با آب، خاک، کشاورزی و صنایع 
جانبی آن گره خورده است و ارتباط صمیمانه سازمان 
اهداف  پیشبرد  در  وسیما  صدا  با  کشاورزی  جهاد 

کشاورزی کمک موثری خواهد نمود.
وسیمای  صدا  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
مرکز فارس به عنوان یک سازمان امنیتی رسانه ای 
با نیروهای متخصص و متعهد بی بدیل خود علی رغم 
اخبار  انعکاس  در  همکاری  حداکثر  امکانات،  کمبود 

جهاد کشاورزی را خواهد داشت.
کشاورزی  جهاد  دفتر  اندازی  راه  لزوم  به  سهرابی 

اشاره  اخبار  تر  سریع  انعکاس  سیما جهت  و  در صدا 
نمود و افزود: در موارد حساس که به تشخیص جهاد 
باشد،  اسرع وقت  در  اطالع رسانی  به  نیاز  کشاورزی 
زیرنویس  شکل  به  موضوع  محدودیتی  هیچ  بدون 

منعکس خواهد شد.
و  رادیو  از  استفاده  به سهولت  اشاره  با  وی همچنین 
ترویجی  رسانی  اطالع  جهت  در  رسانه  این  پتانسیل 
این  از  افزود:  و آگاهی سازی کشاورزان در حین کار 
رسانه می توان بهره بسیاری را برد و البته باید به خاطر 
داشته باشیم که برای مخاطب امروز ما موضوع های 
کشاورزی، غذایی و آب موضوعات مهمی هستند که 

نیاز به تکرار دارند.
توسعه  منظور  به  که  نشست  این  است  گفتنی 
مرکز  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  تعامالت 
و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  با  فارس 
بود  شده  تشکیل  کشاورزی  اهداف  پیشبرد  در جهت 
پخش  و  تدوین  و  انجامید  طول  به  ساعت   3 قریب 
پیام های کشاورزی متناسب با موضوعات و مخاطب 
پخش  و  تهیه  سیما،  و  صدا  مختلف  برنامه های  در 
تولیدی سازمان جهاد کشاورزی  برنامه های  و  کلیپ 
متناسب با ضوابط صدا و سیما، استفاده از کارشناسان 
و  تلویزیون  محور  گفتگو  برنامه های  در  کشاورزی 
استفاده از فضای مجازی صدا و سیما در جهت تامین 
امنیت غذایی هر چه بیشتر جامعه از مصوبات آن بود.

رییس صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکز فارس:

اطالع رسانی در زمینه
امنیت غذایی مهم ترین گام

در تامین امنیت روانی جامعه است

سیمای  و  صدا  تعامالت  توسعه  منظور  به 
جمهوری اسالمی مرکز فارس با سازمان جهاد 
پیشبرد  در جهت  و  فارس  استان  کشاورزی 
اهداف کشاورزی نشستی مشترک تشكیل شد
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نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان:
تالش کارکنان جهاد کشاورزی در راستای تامین غذای سالم برای جامعه

همانا جهاد در راه خداست

فارس"  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی کارکنان  "مجمع  گردهمایی 
خبرگان،  مجلس  در  فارس  استان  مردم  نماینده  بهشتی  اهلل  آیت  حضور  با 
قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، حجت االسالم والمسلمین بحرانی 
نماینده ولی فقیه در این سازمان و جمعی از کارکنان و روحانیون سازمان جهاد 

کشاورزی استان" برگزار شد.
قاسمی رئیس  محمدمهدی  جلسه  این  آغاز  در  امید”  “پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تشکر از تالش های مجموعه تحت 
مدیریت خود و با عرض تبریک روز جهاد کشاورزی و گرامی داشت این روز به 
پیشگاه همه شهیدان و ایثارگران این عرصه که در راه امنیت غذایی جامعه گام 
بر می دارند، افزود: سازمان جهاد کشاورزی با مسئولیتی که بر عهده گرفته و با 
قرار دادن برنامه محوری و اولویت بندی کارها در دستور کار خود، همواره با خرد 

جمعی در راه تحقق اهداف سازمانی تالش می نماید.
وی افزود: وظیفه ما خدمت به مردم به عنوان ولی نعمت های جامعه به خصوص 
به قشر محروم کشاورز واجب بوده و نیاز است که همه ما کارکنان و مسووالن 
سازمان جهاد کشاورزی در زمان تحریم ها احساس مسئولیت بیشتری نماییم و با 
توجه به این که حوزه بخش کشاورزی بسیار گسترده است، ایجاب می نماید همه 

کارکنان در واحدهای مختلف سازمان جهاد کشاورزی بر تالش خود بیفزایند.
مسووالن  همه  از  سازمانی  تعالی  سازی  پیاده  به  اشاره  ادامه ضمن  قاسمی در 
واحدهای مختلف و کارکنان خواست که در این راستا سازمان را همکاری نموده 
و راه کارهای خالقانه را با برنامه های محوری در دستورالعمل کاری خود قرار 
دهند و با این روند موجب شوند که برنامه های جهاد کشاورزی منسجم تر پیش 
برده شود و البته نمونه بارز آن کسب مقام اول آبیاری تحت فشار در کشور و 
یا کشت چغندر قندپائیزه برای اولین بار در استان و همین طور کشت گسترده 
و با کیفیت کلزا در سطح کشور همه نشان دهنده تالش تک تک همه عزیزان 

عرصه جهاد کشاورزی است.
در  فقیه  ولی  نماینده  بحرانی  والمسلمین  حجت االسالم  جلسه،  این  ادامه  در 
سازمان جهاد کشاورزی فارس با تبریک روز جهاد کشاورزی و خوش آمدگویی 
به مدعوین حاضر در این جلسه گفت: موجب افتخار است که آیت اهلل بهشتی 

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان در جمع ما حضور دارند. 

جهاد  سازمان  مجموعه  افزود:  وی 
کشاورزی در مسئولیت های سازمانی، 
به حول و قوه الهی هم متعهد و هم 
متخصص هستند و در راستای امنیت 
غذایی و سالمت جامعه خالصانه گام 
وارثان  عزیزان  این  و  می دارند  بر 
و  مقدس  دفاع  گران  جهاد  همان 
که  هستند  امروز  سازندگی  عرصه 

همواره در جبهه خدمت به مردم تالش می نمایند.
در ادامه این جلسه آیت اهلل بهشتی نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان ضمن 
تبریک روز جهاد کشاورزی به جهادگران عرصه کشاورزی گفت: توفیقی حاصل 
دیداری  نزدیک  از  و  برسم  جهادی  عرصه  گران  تالش  خدمت  امروز  که  شد 

داشته باشم. 
وی افزود: خدای متعال در قرآن می فرماید: حقی بر عهده ماست که مومنان 
را یاری نموده و حضرت حق خودش را ملزم به این امر می داند و چه مانعی 
دارد که خداوند برای خودش تعیین تکلیف می کند و حق را به مومنان می دهد!

دارد  الزام  را خداوند  ای  ادامه گفت: هر جنبنده  در  فارس  استان  نماینده مردم 
ارکان  و  نیست  انسان  به  مربوط  فقط  این  و  بدهد  را  اش  روزی  و  رزق  که 
سازمان جهاد کشاورزی که در عرصه جهاد امنیت غذایی و سالمت جامعه تالش 
می کنند را خداوند بدون تردید یاری می نماید و باید با ژرف اندیشی هم دور و 
هم نزدیک خود را ببینیم و تالش کنیم سالمت جامعه و مردم را به دور از مواد 

شیمیایی و با برنامه ریزی تضمین نماییم.
7محور  حول  را  خود  خبرگان سخنان  مجلس  در  فارس  استان  مردم  نماینده   
داشت:  اظهار  و  نمود  بیان  امیرالمومنین)ع(  توسط حضرت  گرفته شده  نظر  در 
همواره صالبت، چهره مصمم، استواری، سپردن جمجمه و مغز خود به عنوان 
عاریه نزد خدا، بررسی دور و نزدیک از لحاظ زمانی و مکانی، فرو بستن چشم از 
حاشیه های اخالقی و هوشیاری را در اعمال و رفتارتان حفظ نمایید تا اعمالتان 

جهادی باشد.
آیت اهلل بهشتی بیان نمود: همه دنیا مثل یک دهکده جهانی است که باید با در 
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پیام تبریك رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
به مناسبت سالروز تاسیس جهاد سازندگی و روز جهاد کشاورزی

نظر گرفتن همه جوانب، پیشرفت های بشری را مورد بررسی قرار داده و دورترین 

نقطه را ببینیم و نیز فرزندان خود را برای آینده و برنامه های بلند مدت تربیت 
نماییم و چشم ها را باید در مقابل نامحرم ها بست و این الزم است در میدان و 
عرصه های مختلف و حتی در جنگ مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم فارس 
در مجلس خبرگان تاکید کرد: تالش کارکنان جهاد کشاورزی در راستای تامین 

غذای سالم برای جامعه، همانا جهاد در راه خداست.
رئیس سازمان جهاد  دفتر  در  بهشتی  اهلل  آیت  این جلسه،  از  گفتنی است پس 
کشاورزی فارس حضور یافت و قاسمی گزارش کاملی را از وضعیت کشاورزی این 
استان ارائه نمود. وی پس از استماع این گزارش با اشاره به این که رفع وابستگی 
امروز کشاورزی سنتی  اظهار کرد:  است،  بزرگی  بسیار  غذایی مملکت، خدمت 
پاسخگویی نیاز مملکت نیست وکشاورزی نوین کارآفرینی نیز ایجاد می کند و 
در جهت ارتقای کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین باید از ظرفیت های موجود 

حداکثر استفاده شود.

 دگر بار، بیست و هفتم خردادماه؛ 
         روز جهاد کشاورزی 

                        بر شما گرامی باد
اقتصادی و فرهنگی تشکیل گردید و از همان آغاز کار توانست خیل عظیم 
نیروهای دلسوز، جوان، متخصص و متعهد را در رشته های گوناگون را 
برای خود جذب نماید و البته خدمات ارزنده جهاد سازندگی و در طول 
حفظ  در  سنگر  بی  سازان  سنگر  موثر  نقش  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
استقالل و تمامیت ارضی ایران حکایت داشته و به یاد ماندنی خواهد بود.

عرصه  جهادگران  ارزشمند  تمامی  تالش  یادآور  همانا  که  روز  این 
و  بی سنگر، همکاران شاغل  ایثارگران، سنگرسازان  ویژه  به   کشاورزی 
بازنشسته، تولیدکنندگان و بهره برداران عزیز می باشد را ارج نهاده، یاد 
پر  روح  به  و  داشته  گرامی  را  خانواده  این  الشان  و خاطر شهداء عظیم 
با  تا  می بندیم  پیمان  خویش  باخدای  و  فرستیم  می  صلوات  فتوح شان 
ایران  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار  و  انقالب  بزرگ  معمار  راه  از  تأسی 
رهبری  معظم  مقام  حکیمانه  رهنمودهای  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
برافزایش تولید به همراه بهره وری درراه پایداری تولید و توسعه بخش 

کشاورزی بیش ازپیش بکوشیم.
علیرضا واحدی پور

» اطـالعیه«
قارچ های خودرو  از مصرف  ناشی  به گسترش مسمومیت های  توجه  با 
)وحشی( در روزهای اخیر در کشور و ادامه فصل رویش این گونه قارچ ها 
در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور تا اواخر خرداد ماه سال جاری و 
عدم امكان تشخیص قارچ های خودرو سمی و غیرسمی در محل رویش 
پرورش  واحدهای  در  تولید شده  خوراکی  قارچ های  که  این  بر  تاکید  و 
قارچ خوراکی کشور پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان می باشد،  به کلیه 
هموطنان عزیز توصیه اکید می گردد به منظور حفظ سالمت و ایمنی خود، 
از برداشت، خرید و مصرف قارچ های خودرو )وحشی(، خودداری نمایند. 
خوراکی  های  قارچ  کنندگان،  مصرف  کلیه  گردد  می  تاکید  همچنین 
موردنیاز خود را به صورت بسته بندی شده برچسب دار و دارای پروانه 
بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی که در مراکز و فروشگاه های معتبر 

کشور عرضه می شوند، تهیه نمایند.

روابط عمومی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

“ جهاد کشاورزی “ فریاد بی انتهای آزاد اندیشی و یک دگردیسی کامل از دوره 
تکاملی جهادی محرومیت زدایی کشور نظیر؛ احداث راه، آب آشامیدنی، برق و 
سایر کارهای زیربنایی، سخت افزاری تا دفاع مقدس و از خودگذشتگی های 
فراوان و ماندگار و تقدیم بسیاری شهید سنگر ساز بی سنگر و هم اکنون نیز 
ورود به مقوله کشاورزی نوین در مبحث نرم افزاری که همانا نشان از ساختار 
قابل انعطاف و اطمینان این سازمان می باشد که بعد از “ جهاد سازندگی “ و “ 
کشاورزی “ دیروز، امروز در جبهه آب و نان و به نام زیبنده “ جهاد کشاورزی “ 

به تالش و خدمت مشغول است.
سازمانی با زیرمجموعه و ساختارهای زیربنایی متعدد و تعامل سازنده با نهادهای 
مرتبط که گامی بلند در اعتالی خدمت به این آب و خاک بر می دارد تا همواره 

در این صراط به ایران و ایرانی بودن مان ببالیم.
ماه 1358 توسط  اینجانب طلیعه و تشکیل جهاد سازندگی در روز 27 خرداد 

معمار کبیر انقالب و روز جهاد کشاورزی را به همه همکاران و طالیه داران 
این عرصه تبریک عرض نموده، باشد که در پاسداری از حریم ارزش های این 

سازمان همواره بیش از پیش کوشا باشیم.
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آب تصفیه خانه فاضالب شیراز، به هیچ وجه کاربرد کشاورزی ندارد.
داروی  و  غذا  معاون  نهاد  نیک  حسین  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
شوینده،  مواد  حاوی  فاضالب  گفت:  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فقط  کلرزنی  با  و  است  منازل  در  استفاده  مورد  سموم  و  بازکن ها  چاه 
آلودگی های میکروبی آن از بین می رود و فلزات سنگین و مواد شیمیایی 

با تصفیه اولیه جدا نمی شود. 
باعث ورود مواد  آلوده در مصارف کشاورزی  داد: کاربرد آب  وی هشدار 
شیمیایی مضر و فلزات سنگین به بدن انسان شده و با توجه به این که 
ورود این آب به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به بدن انسان خطرناک 

است، توصیه می شود فعاًل این آب در کشاورزی استفاده نگردد.
نیک نهاد در ادامه با اشاره به کف موجود در آب تصفیه خانه شیراز اظهار 
داشت: مشاهدات و گزارشات حاکی از عدم تصفیه جدی به شکل قابل 
شرب آب است و حتی با ورود آب تصفیه خانه به دریاچه مهارلو نمک های 
دریاچه مهارلو قبل از مصرف نیاز به تصفیه دارند که البته این امر صورت 

می گیرد. 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به این که این 
آب قابل استفاده برای فضای سبز و مصارف صنعتی است، بیان داشت: 

قطعا بایستی در صنعت استفاده شود، اما در صنایع غذایی استفاده ندارد.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، سید عبدالکریم جزایری معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از طرح خرید حمایتی شیر در این 
استان خبر داد و با اشاره به این که استان فارس رتبه چهارم تولید شیر در 
با توجه به باالرفتن هزینه های تولید شیر خام در  کشور را داراست گفت: 
جهت حمایت از تولیدکنندگان و تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای شیر 
در این استان، طرح خرید حمایتی شیرخام با همکاری و مشارکت سازمان 
فارس  استان  لبنی  و کارخانجات صنایع  دامداران  اتحادیه  تعاون روستایی، 

آغاز می گردد.
وی افزود: این طرح که با دریافت سهمیه 100 تن روزانه از سازمان تعاون 
روستایی کشور آغاز و بالطبع تقاضا و قیمت شیر خام در استان بهبود می یابد، 
درگام اول با عقد قرارداد با دامداران به میزان روزانه 50 تن آغاز و در صورت 

نیاز تا 100 تن قابل افزایش است. 
با  شیر  عرضه  جهت  ویژگی هایی  داد  قرار  متن  در  کرد:  تصریح  جزایری 
دریافت  را  قرارداد  مبلغ  شیر  تحویل  از  پس  دامداران  و  شده  ذکر  کیفیت 
می کنند و امیدواریم با اجرای این طرح دیگر شاهد وجود شیر مازاد در استان 
فارس نبوده و حرکت موثری در تعادل بخشی چرخه عرضه و تقاضای شیر 

انجام پذیرفته باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

طرح خرید حمایتی شیر در 
استان فارس کلید خورد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی شیراز:

آب تصفیه خانه فاضالب شیراز فعاًل
به هیچ وجه کاربرد کشاورزی ندارد

آغاز ارزیابی عملکرد
مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان ها
ارزیابی  بازرسی،  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
ارزیابی عملکرد  به شکایات،  پاسخگویی  عملکرد و 
طرح ها و پروژه های سال 96 شهرستان های استان 

فارس آغاز گردید. 
و  طرح ها  عملکرد  ارزیابی  گفت:  محقق زاده 
پروژه های سال 96 از پایان اردیبهشت ماه 97 آغاز 
گردید و پس از بررسی موافقت نامه های ارسالی به 
شهرستان ها، با هماهنگی های الزم ارزیابی عملکرد 
مدیریت شهرستان شیراز آغاز و کارشناسان مدیریت 

طی چهار روز متوالی با بررسی مستندات، گزارشات 
و  ادارات  مجموعه  عملکرد  میدانی  بازدیدهای  و 
ارزیابی  را  شهرستان  این  مدیریت  تحت  واحدهای 

نمودند.
در همین راستا عباسی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات گفت: در چند ماه اخیر پس 
از برگزاری جلسات متعدد و انجام بررسی های الزم 
و  مدیریت های ستادی  از  نظر سنجی  نهایت  در  و 
براساس  عملکرد  ارزیابی  شاخص های  شهرستانی، 
سال  در  تا  گردید  تدوین  سازمانی  تعالی  مدل 
جهاد  مدیریت  پروژه های  و  طرح ها  ارزیابی  جاری 
کشاورزی شهرستان ها بر این اساس صورت پذیرد.

جهاد  مدیریت  فعالیت های  ارزیابی  افزود:  وی 

شاخص های  چارچوب  در  شهرستان ها  کشاورزی 
براساس  و  سازمانی  تعالی  راستای  در  شده  تدوین 
راستای  در   ،96 سال  مالی  نامه هاي  موافقت 
سازمان  سوی  از  ابالغی  وظایف  شرح  و  تعهدات 
و  آب  مختلف  حوزه های  در  مدیریت های  به 
و  ترویج  نباتات،  حفظ  باغبانی،  زراعت،  خاک، 
و  اراضی، صنایع  امور  و شیالت،  دام  امور  آموزش، 
مکانیزاسیون، مالی و اداری انجام می شود. الزم به 
ذکر است عالوه بر شهرستان شیراز ارزیابی طرح ها 
تاریخ ششم خرداد  و پروژه های شهرستان کوار در 
به صورت  ارزیابی ها  این  و  پذیرفت  انجام   97 ماه 
سالیانه در خصوص عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان های دیگر استان صورت می پذیرد.
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حضور  با  کشتارگاه ها  و  لبنی  صنایع  طیور،  دام،  اتحادیه های  مدیران  گفتمان  جلسه   
محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ، سیدعبداله جزایری 
معاون بهبود تولیدات دامی، مهندس مدیرکل دامپزشکی فارس و سایر مدیران ذی ربط 
خانواده جهاد کشاورزی فارس پیرامون مسائل و مشکالت صنعت دام و طیور این استان 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی در این جلسه پس از بیان مسائل 
و مشکالت موجود توسط مسئولین هر اتحادیه اظهار داشت: تمام دست اندرکاران این 
صنعت اعم از معاونت امور دام، پشتیبانی امور دام و به ویژه تشکل ها با هم فکری و با 

ارائه بسته حمایتی در جهت رفع موانع تولید اقدام نمایند. 
متقاضیان  استان،  در  بهره وری  افزایش  و  تمام شده  قیمت  افزود: درجهت کاهش  وی 
اجرای طرح های پنل های خورشیدی، اتوماسیون و هوشمند سازی طیور، مورد حمایت 
این سازمان قرار خواهند گرفت تا حداقل به صورت الگویی درسطح استان اجرا گردد و 
محدودیتی نیز از بابت استفاده ازتسهیالت در این امر وجود ندارد وازهرمحلی که امکان 

پذیر باشددراعطای تسهیالت ارزان قیمت کمک خواهد شد
قاسمی در ادامه با اشاره به این که تدابیری در جهت رفع این مشکل اندیشیده شده است 
و پی گیری هایی صورت گرفته است گفت: این آمادگی را داریم که از منابع دولتی، چه 
تملکی و چه تسهیالتی با سمت و سویی که شما ترسیمش کنیددرخدمت شما باشیم و 
مسئولین آگاه هستند که قیمت خریداری شده شیرتوسط کارخانجات کمتر از قیمت تمام 

شده شیر می باشد و دامداران را به سختی انداخته است. 
وی با بیان این که مطالبه گری در چارچوب قانون و فضای آرام نتیجه مطلوب تری 
خواهد داشت، افزود: در این سازمان مدیریت امور تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس هفتگی و مداوم وضعیت بازار را رصد نموده و قیمت ها روزانه به وزراتخانه 

ارسال و توسط وزیر محترم مشاهده می شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یونجه در شرایط خشکسالی 
در این استان تولید می گردد و با توجه به صادرات این محصول درخواست هایی تهیه 

و از جانب استاندار گرامی از مسئولین امر خواستار مدیریت تولید و عدم صادرات یونجه 
شده ایم تا با اجرایی شدن این امر، دامداران ما بتوانند در کنار کشاورزان به تولید پایدار 
برسند. وی افزود: در ارتباط با قیمت شیر خوشبختانه تمهیداتی اندیشیده شده و به دنبال 
ایجاد قیمت تمام شده در جهت سود حداقلی برای دامداران هستیم که تا آن زمان خرید 

تعاونی با قیمت 1440 تومان، در حال عملیاتی شدن است.
نیز تنگ کرده  افزایش قیمت جهانی نهاده ها عرصه را بر مرغداران  قاسمی یادآورشد: 
است که در جهت حمایت از این قشر حمایت های پشتیبانی صورت گرفته است و با توجه 
به این که صنعت مرغداری ما یک صنعت وابسته به ذرت و سویا است، این دو نهاده 

تامین شده و به وسیله کامیون ها و از طریق ریلی به استان وارد می گردد.
تولیدکنندگان  تولید است،  وی تصریح کرد: مشکل اساسی موجود، عدم وجود زنجیره 
و اعضای زنجیره تولید می بایستی از یکدیگر حمایت کنند و در سود و زیان یکدیگر 
سهیم باشند و در کنار هم قرار بگیرند، به عنوان مثال در صنعت مرغداری منافع مرغدار 
با کارخانه دام و کشتارگاه به هم پیوند خورده و یا در صنعت دامداری منافع دامدار و 

کارخانه لبنی همسو است.
زیادی  اقدامات  اخیر  سال  درسه  داشت:  بیان  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
ازجمله راه اندازی سامانه جوجه ریزی که بخش عمده ای از آن در استان فارس رقم 
نبود،  مشخص  استان  دراین  مرغداری ها  آمارتعداد  حتی  این  از  پیش  و  است  خورده 
تسهیالت مختلفی که دولت به این سمت هدایت کرده است و استانداردسازی هایی که 

باعث بهبود فضای کاری شده، انجام شده است .
وی اظهار داشت:با توجه به این که سازمان صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی از گذشته 
برای تامین و توزیع محصوالتی مانند سیب و پرتقال در شب عید اندیشیده است درایام 

نوروز متولی تنظیم بازار این محصوالت می باشد.
قاسمی با اشاره به اهمیت تولید و تأمین میوه ایام سال نو گفت: خوشبختانه میوه به مقدار 
کافی و با کیفیت مطلوب در استان ذخیره سازی شده که با برنامه ریزی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت، توزیع آن در استان آغاز گردیده است.

خرید شیر با قیمت 1440 تومان عملیاتی می شود
در نشست گفتمان مدیران اتحادیه های دام، طیور، صنایع لبنی و کشتارگاه ها مطرح شد
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تکریم و معارفه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس برگزار شد.
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، مراسـم تکریـم و معارفـه مدیر شـرکت خدمات 
حمایتی کشـاورزی با حضور محمد مهدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد کشـارزی 
فـارس، علی بازوند مسـئول هماهنگی امور اسـتان های شـرکت خدمـات حمایتی 
کشـاورزی کشـور، منصوری عضـو هیئت مدیره و معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی کشـور، جمعـی از تولیدکننـدگان، مدیـران 

شـرکت های تعاونـی و تعـدادی از مدیـران برگزار شـد. 
حمایتـی  مدیـر شـرکت خدمـات  عدالتـی  جهانزیـر  زحمـات  از  جلسـه  ایـن  در 
کشـاورزی اسـتان فـارس کـه پس از سـال ها سـکانداری این شـرکت بـه افتخار 
بازنشسـتگی نائـل گردیدنـد، تقدیـر شـد و حمیدرضـا ناظمی بـه عنوان سرپرسـت 

جدیـد ایـن شـرکت معرفی شـد.
در ایـن مراسـم رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: شـرکت خدمات 
حمایتـی کشـاورزی در کشـور قدمتـی نزدیک به یـک قرن دارد، برند این شـرکت 
بـه عنـوان یـک برنـد قابـل اعتمـاد بیـن کشـاورزان در داخـل و خـارج از کشـور 

اسـت. مطرح 
وی افـزود: ایـن شـرکت در تامیـن و تـدارک نهاده هـای کشـاورزی طی سـالیان 
مختلـف نقـش اساسـی داشـته و با کمک این شـرکت کشـاورزان حتی در شـرایط 
سـخت بـه کشـت و کار خـود ادامه داده اند، تامیـن نهاده هـا و در رأس آن کود که 
تغذیـه گیاهـی بـه واسـطه آن صـورت می گیـرد، حجـم عمـده ای از فعالیت هـای 

شـرکت خدمات حمایتی اسـت.
قاسـمی در ادامـه گفـت: در سـال 96 حـدود 2.3 )دو و سـه دهم( میلیـون تن کود 
در کشـور توسـط شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی تامین شـد که بیـش از 85 
درصـد آن، در داخـل کشـور تولید می شـود و حـدود 300 هزار تـن از منابع خارجی 

می شـود. تامین 
 رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: نقـش ایـن شـرکت در تامیـن، 
تـدراک، تولیـد، توزیـع، حمـل و نظـارت بـر کیفیـت 2.3 میلیون تن کـود داخلی و 
خارجـی بسـیار پررنـگ و عمـال وظیفـه منـدی شـرکت، در این حـوزه بسـیار زیاد 

ست. ا
وی تصریـح کـرد: شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی، شـرکت اصل 44 هسـت 
کـه بایسـتی تـالش گـردد، بـا افزایـش بهـره وری و متنـوع سـازی خدمـات و 

حمایت هایـی کـه توسـط ایـن شـرکت ارائـه می شـود، شـاهد ارتقـای شـرکت تا 
قابلیـت واگـذاری و تحویـل بـه بخـش خصوصی باشـیم کـه در این راسـتا بخش 

خصوصـی مدنظـر اسـت کـه توانمنـد بـوده و اهلیت الزم را داشـته باشـد.
وی افـزود: تغذیـه گیاهـی بـرای متولیـان بخش کشـاورزی نـوع، میـزان، کیفیت 
و زمـان تحویـل کـود بـه کشـاورزان و همچنیـن اقتصادی بـودن کـود از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. بر این اسـاس اگر نقیصـه ای در هر کدام از موارد باشـد، 
مـا را دچـار خدشـه می کنـد. کمـاکان در تغذیـه گیاهـی خالهایـی شـامل کیفیت 
کـود، در دسـترس نبـودن بـه موقـع، عدم تامیـن کودها، عـدم نظارت وجـود دارد، 
کـه در صـورت بهبـود و اصالح، خدمت رسـانی به کشـاورزان عزیز ارتقـا می یابد.

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در قسـمت دیگری از سـخنانش از اقدامات 
بسـیار خـوب صورت گرفته توسـط شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی بـه ایجاد 
باشـگاه مشـتریان اشـاره نمـود و افـزود: در قالـب ایـن باشـگاه ارتباط دو سـویه و 
متقابـل باکشـاورزان برقـرار می گـردد کـه ضمـن ارائه سـبد حمایتی کشـاورز، به 

عنـوان مشـاوری در کنار کشـاورز قـرار می گیریم.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: در "سـامانه 1559" ارتباط دوسـویه جهاد کشـاورزی با 
کشـاورزان از طریـق شـرکت خدمات حمایتی بـه نحو موثر و چشـمگیری افزایش 
پیـدا می کنـد و مشـاوره الزم در خصـوص نهاده هایـی کـه وظیفـه منـدی آنها به 
عهـده شـرکت خدمات حمایتی اسـت، توسـط بخش هـای مختلف خانـواده بزرگ 

سـازمان جهـاد کشـاورزی از جملـه ترویج و آموزش ارائه شـود.
وی افـزود: در ایـن نهاده هـا بخـش وسـیعی اعـم از بـذر هـم امکانـات وسـیعی 
شـرکت دارد و هم خدمات وسـیعی را در سـالیان متمادی ارائه داده اسـت، کود به 
عنـوان عمده ترین اقدامات شـرکت اسـت و حوزه ماشـین آالت کشـاورزی اسـت 
کـه بـه آمـوزش کارکنان شـرکت، توجیـه کارگـزاران و توانمندسـازی کشـاورزان 

است.
قاسـمی در پایـان گفـت: امروز کشـاورزان ما نیازمنـد ارتقای حمایت هـا و خدمات 

می باشـند کـه بـه این امـر توصیه می شـود.
مدیـر جدید شـرکت خدمـات حمایتی در اسـتان فارس ضمن ادامه مسـیرهایی که 
بـه قـوت دنبـال می شـده، در صورت نیـاز تغییـرات در جهت کمک به کشـاورزی 
و تولیدکننـدگان ایـن بخـش صورت گیـرد تا به وظیفه و رسـالت خود، که اسـاس 
آن خدمـات رسـانی بـه نحو شایسـته تر و با سـبد حمایتـی متنوع تر دسـت یابیم.

قبلـی شـرکت خدمـات حمایتـی  رییـس  از زحمـات  تقدیـر  افـزود: ضمـن  وی 
کشـاورزی فـارس و آرزوی موفقیـت و سـالمتی در فصـل جدیـد زندگی شـان، 

بـرای رییـس جدیـد آرزوی توفیـق روز افـزون دارم. 
در ادامـه معـاون توسـعه منابع انسـانی شـرکت خدمـات حمایتی کشـور گفت: این 
شـرکت تبلـور مجموعـه کارکنان خدوم سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
بـه عنـوان یکی از بـازوان توانمند بخش کشـاورزی برای اجرای اهـداف حاکمیتی 

و بـه عنـوان یکـی از زنجیره هـای تامین و توزیع بسـیار منسـجم و قوی اسـت.
اسـتان فـارس، یکـی از قطب هـای کشـاورزی ایران اسـت، بنابراین نـگاه مدیران 
ارشـد وزارتخانـه نسـبت بـه ایـن جـا خـاص اسـت پـس کارکنـان نیـز بایـد افراد 

باشـند. خاص 
منصـوری در ارتبـاط بـا اصـل 44 گفت: فـارغ از این کـه مالکیت شـرکت خدمات 
حمایتـی دولتـی یا خصوصی باشـد، آنچه اهمیـت دارد، انجام وظیفه شـرکت برای 
بخـش کشـاورزی بـه نحـو مطلوب اسـت و افـزود: چندین بـار شـرکت، از طریق 

مراسم تكریم و معارفه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
استان فارس برگزار شد
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فرابـورس در آگهـی مزایـده گذاشـته شـده، در صورتـی که بخش 
خصوصـی بتوانـد ایـن زنجیـره تامین و توزیـع را اداره کنـد، دولت 

نمود. خواهد  اسـتقبال 
وی افـزود: یکـی از اسـاس مردم سـاالری هـم سـپردن کار مردم 

به دسـت مـردم و خصوصی سـازی اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه مسـئول هماهنگی امور اسـتان های شـرکت 
خدمـات حمایتی کشـاورزی کشـورگفت: حساسـیت اسـتان فارس 
محصـوالت  تولیـدات  نظـر  از  موقعیـت  و  گسـتردگی  نظـر  از 
کشـاورزی در سـطح کشـور بر کسـی پوشـیده نیسـت، در بسیاری 
از محصـوالت اسـتان فـارس رتبه برتـر دارد ویکـی از بزرگ ترین 
نهاده هـای  بـه موقـع  تامیـن  اسـتان  ایـن  در  مسـئولیت ها هـم 

کشـاورزی اسـت .
 وی تصریـح کـرد: شـرکت خدمـات حمایتـی شـعارش را برپایه و 
اسـاس 5 اصـل بـرای خدمـت بـه کشـاورزان قـرارداده اسـت که 
عبارتنـد از، تامیـن بـا کیفیـت، کمیـت، سـهل و آسـان، ارزان و به 

موقـع نهاده هـای کشـاورزی اسـت.
بازونـد در خاتمـه اظهـار داشـت: جهانزیـر عدالتـی مدیـر قبلـی 
شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی فـارس در طول این سـال ها 
سـه بـار به عنـوان مدیر نمونـه کشـوری و بارها به عنـوان کارمند 
نمونـه انتخـاب شـد و تمـام تـالش خـود را در جهـت رضایـت 
خداونـد و حل مشـکالت کشـاورزان بـه کار گرفت و هیـات مدیره 
ایـن شـرکت در نظـر دارد بـه عنـوان مشـاور از ایشـان اسـتفاده 

 . ید نما
در ادامـه ایـن جلسـه عدالتـی گفـت: موفقیـت من مرهـون تالش 
رییـس سـازمان جهـاد  راهنمایـی و حمایـت  و  همـه همـکاران 

کشـاورزی اسـت.
آمـده در شـرکت خدمـات حمایتـی  بـه دسـت  توفیقـات  از  وی 
کشـاورزی فارس در سـنوات اخیر به اجرای طرح فروش مسـتقیم 
نهاده هـای کشـاورزی بـا درخواسـت این شـرکت بـرای اولین بار 
در کشـور در سـال89، همچنیـن راه اندازی انبارهـای امانی جهت 
ذخیـره سـازی کـود در فصولی کـه تولیـد و تامین بیشـتر از تقاضا 
اسـت جهـت عرضـه در زمـان مـورد نیـاز، اسـتقرار نظـام توزیـع 
هوشـمند نهـاده کشـاورزی از ابتدای سـال 96، حمل کـود به تمام 
نقـاط اسـتان و 20 نقطـه دیگـر کشـور بـه شـکلی کـه در سـال 
گذشـته میـزان حمل از یـک هزار تن در روز به 2 هـزار و 700 تن 
در پیـک نیـاز رسـید، طرح مسـتمر و دائم نظـارت و کنترل کمی و 
کیفـی توزیـع نهاده هـای کشـاورزی و افزایـش تعـداد کارگـزاران 

بخـش خصوصـی از 46 مـورد بـه 156 مـورد اشـاره کرد.
در ادامـه ایـن جلسـه حمیدرضـا ناظمی سرپرسـت جدیـد شـرکت 
خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: با تعامل سـازنده 
و تکریـم اربـاب رجـوع درجهـت خدمت بـه کشـاورزان و تامین به 

موقـع نهاده هـا تـالش می نمایم.
گفتنی اسـت ناظمی پیش از این در سـنوات گذشـته در سمت های 
قائم مقام و معاون آموزشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد الرسـتان، 
معاون توسـعه و منابع انسـانی اداره کل دامپزشـکی اسـتان، معاون 
فنـی و بهداشـتی شـرکت پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس، قائم 
مقـام معاونـت توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و مشـاور رییـس ایـن سـازمان در اسـتان فـارس 

مشـغول انجـام وظیفه بوده اسـت.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، سیدکمال پاک 
شوراهاي  و  روستایي  امور  مدیرکل  فطرت 
استانداري فارس گفت: با هدف تحقق اهداف 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رونق تولید 
روستایی،  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و 
به  نسبت  اخیر  در سنوات  امید  و  تدبیر  دولت 
روستاها  به  قیمت  ارزان  تسهیالت  اختصاص 
کرده  اقدام  تفاهم نامه هایی  قالب  در  عشایر  و 

است.

وی افزود: در سال 97، مبلغ 12 هزار میلیارد 
عشایری  و  روستایی  اشتغال  جهت  تومان 
مصوب شد که سهم استان فارس 4.29 درصد 
) چهار و 29 صدم درصد( از این مبلغ است و 
در مرحله اول 180 میلیارد تومان از کل سهم 

به این ابالغ گردید.
این  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
متقاضیان  رقمی به  تک  سود  با  تسهیالت 
و  هزار   20 زمینه  همین  در  و  می گیرد  تعلق 
و  تومان  میلیارد  نهصد  اعتبار  با  طرح   104
بانک ها  به  زایی  اشتغال  نفر  و 70  هزار   9 با 
تومان  میلیارد   90 تاکنون  شدندکه  معرفی 
به  عامل  بانک های  توسط  تسهیالت  این  از 
متقاضیان پرداخت شد که اشتغال زایی ایجاد 
شده در زمینه کشاورزی، صنعت، صنایع دستی 

و گردشگری و... است.
این مقام مسئول با اشاره به کندی روند جذب 
تسهیالت، اظهار داشت: این تسهیالت بایستی 
در اشتغال و زندگی روستاییان تاثیرگذار باشد 
به  روستاییان  زندگی  به  را  اقتصادی  رونق  و 
خشکسالی  از  دیده  خسارت  قشر  خصوص 
برگرداند، بنابراین دستگاه های بخشی بایستی 
با توجه خاص به اهمیت ویژه این تسهیالت 

در اجرای آن گام بردارند.

شده  ایجاد  مشکل  بزرگترین  فطرت،  پاک 
بوروکراسی  را  تسهیالت  جذب  روند  در 
وثایق  به  مشکالت  دیگر  از  و  دانست  اداری 
بین  هماهنگی  عدم  بانکی،  ضمانت های  و 
در  متقاضی  و  بانک  بخشی،  دستگاه های 
عدم  و  درخواستی  تسهیالت  میزان  تعیین 
مراجعه نهایی برخی از متقاضیان دریافت وام 

اشاره نمود.
در همین راستا جعفر صبوری پور معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس گفت: تسهیالت اشتغال پایدار از 
ترکیب منابع صندوق توسعه ملی بدون سود و 
منابع داخلی 4 درصد بانک و صندوق با سود 
به  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  درصد   6

طرح های اولویت دار تخصیص یافت.
مبلغ 4083  به  تاکنون 992 طرح  افزود:  وی 
به  نفر   4008 زایی  اشتغال  با  ریال  میلیارد 
تعاون،  توسعه  کشاورزی،  عامل  بانک های 
معرفی  امید  کارآفرینی  صندوق  بانک،  پست 
به  طرح   844 طرح ها  این  از  و  اند  شده 
ریال(  میلیارد  ) سه هزار و 663 و 265  مبلغ 
3663.265 میلیارد ریال مورد بررسی بانک ها 
سوی  از  مستمر  صورت  به  که  گرفته  قرار 
تعداد 125 طرح  این  از  و  رصد شده  سازمان 
و 17   387 ( ریال  میلیارد  مبلغ 387.017  به 

میلیارد ریال ( مصوب گردیده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با هدف رفع 
موانع بانکی، جلسات مشترک متعدد با بانک ها 
صورت  به  متقاضیان  مشکالت  و  برگزار 
طرح ها  تصویب  در  و  می گردد  رصد  مستمر 
زنجیره های تولید و حلقه های آن و نهادسازی 
محصوالت  بازارسازی  و  پشتیبانی  برای  الزم 
در اولویت قرار گرفت و از به جریان در آمدن 

طرح های ناقص جلوگیری شد.
در  تغییر  داشت:  بیان  خاتمه  در  وی 
پوشش  عدم  تهران،  از  دستورالعمل ها 
بدهکاری  باغات،  اصالح  و  توسعه  طرح های 
نبود  متقاضیان،  کافی  وثیقه  نداشتن  و  بانکی 
کارشناس فنی در بانک های غیر از کشاورزی 
روستائی  پایدار  تسهیالت  جذب  مشکالت  از 

است.

معرفی 20 هزار و 104 طرح با اشتغال زایی بالغ 
بر ۹ هزار نفر در قالب تسهیالت روستایی

و عشایر در استان فارس

سیدکمال پاک فطرت مدیرکل امور روستایي و شوراهاي استانداري فارس:
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مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
در  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رییس 
همایش منابع طبیعی گفت: اگر بیابان زایی را کاهش 
مختلف  محیط های  بیولوژیکی  و  اکولوژیک  توان 
بدانیم، عوامل مختلفی از جمله فرسایش های مختلف، 
این ضعف  ایجاد  باعث  درختان  فیزیکی قطع  عوامل 

خواهند شد.
وی افزود: در بررسی دالیل بیابانی شدن در کنواسیون 
عوامل   UNCCD متحد  ملل  زدایی  بیابان  با  مقابله 
انسانی از علت های بیابان زایی ذکر شده، که از بین 
فقر  و  مادی  اقتصادی،  جنبه  از  فقر  انسانی،  عوامل 
فرهنگی یکی از علت های اساسی باعث دخالت های 
محیط  بر  انسان  که  است  مخربی  اثرات  و  انسان 
گذاشته و باعث می شود توان اکولوژیکی و بیولوژیکی 
محیط رو به زوال رود. در پی فقر مهاجرت هم شکل 
می گیرد مثلث مهاجرت، فقرو بیابان زایی کنار یکدیگر 

قرار گرفته و روز به روز افزایش پیدا می کنند.
اولین  از  ایران  که  این  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
کشورهایی است که منشور کنوانسیون را امضا کرده 

در  مردم  مشارکت  منشور  این  در  داشت:  بیان  است، 
کمک به جلوگیری از بیابان زایی به عنوان مهم ترین 

راه کار ارائه شده است. 
دخالت های  و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  گفت:  وی 
بیابان  در  پارامتر های هستند که  اثرگذارترین  انسانی 
عامل  ترین  اساسی  فقر  قضیه  و  دارند  نقش  زایی 
است، برای مثال قطع درختان بلوط در زاگرس یا فقر 
اقتصادی باعث نادیده گرفتن محیط زیست و طبیعت 
بکر شده و یا فقر فرهنگی، اطالعاتی و آگاهی باعث 

قطع اشجار گردیده است.
وی افزود: از راه کارهای ارائه شده در حوزه جلوگیری 
مشارکت  دانشمندان  توسط  جهان  در  زایی  بیابان  از 

مردم و برنامه ریزی با مردم نه برای مردم است. 
ملی،  عرق  با  بومیان  که  این  به  اشاره  قاسمی با 
در  بزرگی  کمک  اقلیمی بیشتر،  و  جغرافیایی  شناخت 
اظهار  داشت،  خواهد  زایی  بیابان  از  جلوگیری  جهت 
داشت: بایستی برنامه ریزی جهت جلوگیری از بیابان 
زایی از پایین به باال صورت گیرد و با ایجاد تشکل و 
انجمن های مردم نهاد، استفاده از ظرفیت زنان جوامع 

و کسانی که در سالیان متمادی در شرایط بسیار سخت 
تواتستند گذران عمرکنند در این مسیر گام نهاد.

طبیعی  منابع  بر  فشار  کاهش  جهت  در  افزود:  وی 
غنی  اقتصادی  و  فکری  لحاظ  به  را  جوامع  بایستی 
کشاورزی،  عرصه  در  مثال  طور  به  کنیم،  تقویت  و 
کشاورزان آبخور سد درودزن به دلیل نبود آب زمین ها 
بیابان  پدیده  باعث  روند  این  ادامه  که  نموده  رها  را 
کشت  روش های  ترویج  بایستی  که  می گردد،  زایی 
جایگزین، آموزش بهره برداری از زمین های موجود، 
جایگزین،  معیشیت  در  اعتبارات  افزایش  همچنین 
ذی  دستگاه های  مشارکت  و  مردم  آگاهی  افزایش 
منطقه  این  در  زایی  بیابان  از  جلوگیری  در  مدخل 

ضروری است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان داشت: این 
با  مرتعی  عرصه های  کشور،  جنگل  اول  مقام  استان 
122 هزار کیلومتر مساحت ضرورت حضور بخشی در 
چند  که  است  علمی ضروری  مباحث  پیگیری  جهت 
سالی است که دپارتمان محیط زیست و منابع طبیعی 
استان وسیعی  استان ما که  بوجودآمده که در عرصه 
است بسیار کمک می کند که البته مباحث اجتماعی و 

فقر جوامع فراموش نشود.

برنامه ریزی در بیابان زدایی
با مشارکت مردم؛ نه برای مردم

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس:

کشاورزان بدهکار به بانک 
کشاورزی دغدغه برداشت مبلغ 

فروش گندم و کلزای خود
 توسط بانک را نداشته باشند

در سال جاري در مراکز خرید گندم و کلزا تحویل 
و خرید از طریق سامانه جامع و یکپارچه و فقط با 
نام خود کشاورز ثبت و انجام مي شود. به گزارش 

استان  کشاورزی  جهاد  عمومی سازمان  روابط 
بازرگانی  توسعه  مدیر  رحیمی ،  اله  هدایت  فارس؛ 
بیان این مطلب گفت: به دلیل  این سازمان ضمن 
بانک  به  این عزیزان  از  تعدادی  بحران خشکسالي 
کشاورزی سررسید معوقه داشته و بیم آن را دارند 
بدهي شان  جاي  به  بانک  توسط  مربوطه  وجه  که 
تحویل  زمان  در  خاطر  همین  به  و  گردد  برداشت 
همسرشان  یا  فرزندان  نام هاي  با  فروش  به  اقدام 
این که در سامانه مربوطه  به  با توجه  مي نمایند و 
اسامي بستگان آن ها وجود ندارد مشکالت عدیده 
فراهم  خرید محصولشان  و  تحویل  روند  در  را  اي 

آورده است. 
با پي گیري های به عمل  : این دغدغه  افزود  وی 
آمده از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزي و مدیریت 
شعب بانک کشاورزي حل شده است به نحوي که 
کشاورزی  بانک  شعب  مدیریت  دستور  براساس 
و  گندم  از حساب  برداشت  از شعب حق  هیچ یک 
کلزاي کشاورزان را بدون اجازه ایشان بابت مطالبات 
بانکی را نخواهند داشت و بدین ترتیب این عزیزان 
یا  گندم  فروش  به  نسبت  خاطر  با طیب  می توانند 
کلزای خود با نام خودشان اقدام نموده و در اسرع 
وقت وجه مربوطه را از بانک کشاورزی اخذ نمایند.
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در  فارس  استان  باغبانی سازمان جهاد کشاورزی  مدیر 
گفتگو با "پرتو امید" با بیان این که قارچ های پرورشی 
شامل صدفی، دکمه ای و شاه صدف به صورت مکانیزه 
قارچ  تولید  مراحل  افزود:  می شوند  بسته بندی  و  تولید 
کشت،  بستر های  سالن ها،  کردن  پاستوریزه  شامل 
پوشش و برداشت بوده و این قارچ ها در شرایط کامال 
بهداشتی و در دما، نور و رطوبت استاندارد تولید می شوند.

مجید پاکاری با اشاره به نظارت کارشناسان بهداشت و 
جهاد کشاورزی بر مراحل پرورش، برداشت و بسته بندی 
این قارچ ها  قارچ های صنعتی خاطر نشان کرد: ماهیت 
و  نمی کند  به سمی تغییر  خوراکی  از  شرایطی  هیچ  در 
شهروندان می توانند با اطمینان از سالمت این قارچ ها، 
آن ها را استفاده کنند. وی افزود: در حال حاضر استان 
فارس با 308 واحد تولید قارچ و تولید ساالنه بالغ بر 11 
رتبه  کشور  تولید  درصد   10 با  خوراکی  قارچ  تن  هزار 

هشتم کشور را به خود اختصاص داده است. 
واحد های  درصد   96 که  این  بیان  با  مسئول  مقام  این 
تولید قارچ فارس بر پرورش قارچ دکمه ای متمرکز شده 
اند، افزود: این واحد ها قارچ های تولیدی خود را عالوه 
فارس صادر  به کشور های حاشیه خلیج  داخلی  بازار  بر 
و  گیاهی  پروتیین  یک  قارچ  افزود:  پاکاری  می کنند. 
سرشار از انواع ویتامین ها، امالح، فیبر و پروتئین است 
که با رعایت نظارت بهداشتی می تواند جایگاه ویژه ای 

در سبد غذایی خانواده ها داشته باشد.
از بزرگترین کارگاه تولید  بازدید  در همین راستا و طی 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز  فارس،  در  قارچ 
در  قارچ  ازمصرف  ناشی  مسمویت های  به  اشاره  با 
مصرف  از  ناشی  مسمویت  این  گفت:  اخیر  هفته های 
قارچ سمی کوهی بوده که این قارچ ها همزمان با فصل 
بهار و به صورت خودرو در باغ ها، جنگل ها و مراتع رشد 
می کنند و تشخیص سمی بودن آنها بسیار دشوار و تنها 

در آزمایشگاه های مجهز امکان پذیر است.
کشاورزی  جهاد  مدیر  اختری  مجید  راستا  همین  در 
شرایط  در  صنعتی  قارچ های  گفت:  شیراز  شهرستان 
و  بهداشت  کارشناسان  نظارت  تحت  و  استاندارد  کامال 
جهاد کشاورزی تولید و بسته بندی می شوند و کاماًل از 

هرگونه مسمومیتی عاری هستند.
غذایی،  محصول  این  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
شهروندان از قارچ های بسته بندی شده با اطمینان خاطر 
در سبد غذایی خود استفاده نمایند و از مصرف هر گونه 

قارچ خودرو خودداری نمایند.
چین  مه  قارچ  تولید  کارگاه  مدیر  شریفی  است  گفتنی 
فارس  استان  در  خوراکی  قارچ  کننده  تولید  بزرگترین 
نیز با اشاره به صادرات قارچ های تولیدی به کشورهای 
از  اخذ مجوزهایی  با  فارس گفت: صادرات  حوزه خلیج 
از  قارچ ها  این  افزود:  و  می گیرد  صورت  سالمت  نظر 
نظر سالمت و باقی ماندگی حدود 145 نوع سم و فلزات 
سنگین مورد آنالیز قرار می گیرد و قارچ عرضه شده به 
کاماًل  و  صادراتی  قارچ های  همین  از  نیز  داخلی  بازار 

سالم است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان فارس: 

ماهیت قارچ خوراکی در هیچ شرایطی، از خوراکی
به سمی تغییر نمی کند

برگزاری چهارمین جلسه 
کمیته کارشناسی ستاد 
هماهنگی صدور پروانه

و مجوزها

کارشناسـی  کمیتـه  جلسـه  چهارمیـن 
و  پروانـه  صـدور  هماهنگـی  سـتاد 
حضـور  بـا  جـاری  سـال  در  مجوزهـا 
اعضـای این کمیته شـامل، کارشناسـان 
دامپزشـکی، امور اراضـی، مدیریت های 
بخـش تخصصـی دام و طیـور در دفتـر 
اسـتان  مجوزهـای  و  پروانـه  صـدور 

گردیـد. برگـزار  فـارس 

صـدور  امامی مسـئول  جـواد  سـید 
پروانه هـا و مجوزهـای سـازمان جهـاد 
بیـان  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مـاده 18  ایـن مطلـب گفـت: مطابـق 
دسـتورالعمل اجرایی مـاده 5 قانون نظام 
جامـع دامپـروری کشـور و در راسـتای 
واگـذاری  اساسـی  قانـون   44 اصـل 
تصـدی گـری امـور صـدور مجوزهـا و 
پروانه هـا از سـوی جهـاد کشـاورزی به 
سـازمان های نظام مهندسـی کشاورزی 
و نظـام دامپزشـکی واگـذار گردیده و به 
منظـور اجـرای سیاسـت ها و برنامه هـا، 
دسـتورالعمل ها و هماهنگـی در انجـام 
سـایر امـور حاکمیتـی مربوط بـه صدور 
مجوزهـای دامپـروری صنعتـی و نیمـه 
صنعتـی سـتاد هماهنگـی صـدور پروانه 
و مجوزهـا با ترکیب مشـخص تشـکیل 
و متعاقـب آن کمیتـه کارشناسـی سـتاد 
و  حـل  بـرای  کشـاورزی  هماهنگـی 
باقـی  پرونده هـای  مشـکالت  فصـل 
مانـده از قبـل، هـر هفتـه یـک جلسـه 

. می نمایـد  برگـزار 
بـه گفتـه وی ابتـدا پرونده هـا در ایـن 
بـرای  الزم  کار  راه  و  بررسـی  کمیتـه 
تصمیم گیـری بـه سـتاد مربوطـه ارائـه 

می شـود.
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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از 
هزار   16 بر  بالغ  سطحی  در  پنبه  کاشت  بینی  پیش 
هکتار از اراضی این استان در سال زراعی جاری خبر 
داد و افزود: در صورت عدم بروز حوادث غیر مترقبه از 
این سطح بیش از 56 هزارتن پنبه برداشت خواهد شد.

عملکرد  اول  "مقام  کسب  به  اشاره  با  دهقان  احمد 
رتبه دوم سطح  و  فارس"  استان  پنبه  واحد سطح  در 
زیر کشت پنبه این استان در کشور، در سال گذشته، 
گفت: در سال زراعی جاری با توجه به اهمیت صرفه 
با  پنبه  زودرس  ارقام  کاشت  آب،  مصرف  در  جویی 
صرفه جویی 2000 متر مکعب در هر هکتار در دستور 

کار قرار گرفت.
به  بخشی  تنوع  با  جاری  زراعی  سال  در  افزود:  وی 
ارقام مختلف پنبه و استفاده از رقم های زودرس تولید 
و  ارمغان  و  ساجدی  گلستان،  خرداد،  از  اعم  داخلی 
کشور  از  زودرس  وارداتی  ارقام  از  استفاده  همچنین 
بذر  توزیع  در  را  گستردگی  بیشترین  عمان،  و  ترکیه 

لیبل دار نسبت به سنوات گذشته داریم.
و  هزینه ها  کاهش  هدف  با  کرد:  تصریح  دهقان 
استراتژیک  محصول  این  کشت  توسعه  و  ضایعات 
به  پنبه  برداشت  مخصوص  کمباین  دستگاه  سه 
با  امیدواریم  و  پیوسته  استان  مکانیزاسیون  ناوگان 
به  نیز  دیگر  گرفته سه دستگاه  پیگیری های صورت 

این استان تخصیص یابد.
پایان  در  فارس  جهادکشاورزی  سازمان  زراعت  مدیر 

از روش بدون خاک  با استفاده  گفت: در کاشت پنبه 
ورزی و به کارگیری روش های آبیاری نوین با استفاده 
صرفه  آب  مصرف  در  درصد   50 تا  زودرس  ارقام  از 
در  می شود:  توصیه  کشاورزان  به  و  می گردد  جویی 
کارشناسان  مشاوره  از  کشت  مناسب  زمان  تعیین 
هدر  و  دوباره کاری  دچار  تا  نمایند  استفاده  کشاورزی 
این که  افزایش هزینه نشوند، ضمن  و  نهاده ها  رفت 
برداشت  تا  از کشت  مراحل  تمام  در  می شود  توصیه 
از ماشین آالت مناسب و مکانیزاسیون استفاده کنند . 

فارس  استان  در  پنبه  کاشت  گزارش  این  اساس  بر 
از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان خرداد ماه 
ادامه خواهد داشت و بیشترین محصول پنبه فارس در 
و  فسا  دشت،  زرین  داراب،  الرستان،  شهرستان های 

استهبان تولید می شود.

کاشت طالی سفید
در استان فارس

در سطح 16000 هكتار

دهقان مدیر زراعت
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، منصور رشیدی کارشناس 
مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس با بیان این مطلب گفت: این استان با سطحی بالغ 
بر 19 هزار هکتار کلزا در سال جاری رتبه چهارم سطح 
زیرکشت کشور را داراست و پیش بینی می گردد از این 

سطح بالغ بر 30 هزار تن کلزا برداشت شود.
وی افزود: برداشت کلزا از نیمه دوم فروردین ماه و از 
شهرستان های المرد و مهر آغاز گردید و تا نیمه اول 
مرداد در مناطق سردسیری استان ادامه خواهد داشت و 
در حال حاضر 122 کمباین با هد مخصوص در عملیات 

برداشت مشارکت داشته و در مناطق گرمسیری و نیمه 
گرمسیری 20 مرکز خرید غله، این دانه های روغنی را 
روغنی  دانه های  مسئول  کارشناس  می گیرند.  تحویل 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: 
کارشناسان فرانسوی و آلمانی در بازدیدهایی که در سال 
در  را  این کشت  داشتند  استان  کلزای  از کشت  جاری 
العاده  فوق  عملکردهای  با  جهانی  استانداردهای  سطح 

باالیی ارزیابی کردند.
وی تصریح کرد: در سال زراعی جاری به منظور تنوع 
بخشی، 23 رقم کلزای هیبرید جدید وارد چرخه تولید 
شده و بیش از 154 تن ارقام هیبرید با یارانه دولتی در 
 85 راستا  همین  در  که  گرفت،  قرار  کشاورزان  اختیار 

دستگاه ریز دانه کار با یارانه دولتی توزیع شد.

رشیدی افزود: جهت کاهش مصرف بذر و هزینه های 
تولید 95 درصد از کل مزارع به صورت مکانیزه کشت 
گردید و به منظور صرفه جویی در مصرف آب 2 هزار و 

500 هکتار با سیستم تیپ آبیاری شدند.
وی در راستای انتقال دانش فنی دنیا از اجرای طرح های 
پایلوت ارقام فرانسوی، طرح پایلوت ارقام آلمانی، طرح 
پایلوت تغذیه گیاهی و دو طرح انتخاب مشارکتی کلزا 

در سال زراعی جاری خبر داد.
 46 و  هزار   7 عملکرد  به  اشاره  با  پایان  در  رشیدی 
شهرستان  در  هیوال  رقم  نوع  از  هکتار  در  کیلوگرم 
فیروزآباد اظهار داشت: شاهد عملکردهای بسیار خوب 
کلزا در مزارع برداشت شده بودیم، که با وضعیت رویشی 
برخی مزارع و نشان از عملکرد باالتر در برداشت های 

آینده مشخص خواهد شد.
الزم به ذکر است که بیشترین سطح زیر کشت کلزای 
استان فارس مربوط به شهرستان های فیروزآباد و رستم 

است.

خرید تضمینی کلزا
از مرز 22000 تن گذشت
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به گزارش "پرتو امید" مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس با اشاره به این که این استان 
با سطحی حدود 26 هزار هکتار نخیالت، ساالنه بالغ 
افزود: در سال  تولید می کند،  بر 156 هزار تن خرما 
قرنطینه ای سوسک سرخرطومی حنایی  آفت  گذشته 
ماه  اردیبهشت   19 تاریخ  در  بار  اولین  برای  خرما، 
1396، در روستای فیشور شهرستان الرستان مشاهده 

گردید. 
عزیزاله امیری افزود: با مشاهده آفت مذکور با فعالیت 
اصله  آفت 670  کنترل  و  شناسایی  ردیابی،  تیم های 
درخت آلوده به صورت پراکنده در سطح 900 هکتار 
شناسایی که با تیمار 528 اصله و امحای 142 اصله 
درخت به علت آلودگی باالی 60 درصد کانون آلودگی 
استان  مناطق  سایر  به  آفت  گسترش  از  و  سرکوب 

جلوگیری شد.
وی با اشاره به این که به منظور جلوگیری از گسترش 
و  ردیابی  استان ها،  سایر  و  استان  سطح  در  آفت 
پایش آفت در سطح استان در دستور کار قرار گرفته 
از  جلوگیری  منظور  به  افزود:  دارد،  ادامه  همچنان  و 

گسترش آفات قرنطینه ای به ویژه این آفت، از انتقال 
پاجوش های نخل از مناطق آلوده از قبیل کشورهای 
استان  در  سراوان  شهرستان  فارس،  خلیج  حوزه 
استان  پارسیان در  بلوچستان و شهرستان  سیستان و 
در  الرستان  شهرستان  فیشور  روستای  و  هرمزگان 

استان فارس اکیدا خودداری نمایند.

امیری بیان کرد: آفت سرخرطومی خرما، حشره ای به 
رنگ قرمز متمایل به قهوه ای )حنایی رنگ(، به طول 
30 تا 35 میلیمتر طول و عرض 10 میلیمتر و دارای 
خرطومی بلند و خمیده است. این حشره در تمام طول 
سال فعال بوده اما با گرم شدن هوا و در شش ماه اول 
این  الرو  است.  بیشتر  آفت  این  فعالیت  میزان  سال 
حشره با تغذیه از دسته جات آوندی یا به عبارتی جوانه 
مرکزی غالف های تازه، در نهایت باعث خشک شدن 

تاج درخت و افتادن درختان آلوده می شود.
درصورت  باغداران  نمود:  تصریح  مسئول  مقام  این 
برگ ها، خشک  در  رنگ  تغییر  مشاهده عالئمی نظیر 
طبیعی  غیر  شدن  خشک  و  مرکزی  جوانه  شدن 
قهوه ای  مایع  تراوش  درخت،  تنه  شدن  درخت،پوک 
در  الروی(  )تونل  سوراخ  وجود  درخت،  تنه  از  رنگ 
تنه، جویده شدن بافت به همراه پوسیدگی و بوی بد 
ناشی از تغذیه آفت و مشاهده شفیره یا حشره کامل 
روی درختان نخل، در اسرع وقت به کارشناسان مراکز 
جهاد کشاورزی شهرستان و کلینک های گیاهپزشکی 

را اطالع رسانی نمایند.

سوسک سرخرطومی حنایی خرما مهمان ناخوانده نخیالت فارس

کنترل آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما در استان فارس

"پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
امید"، رضا فروزنی کارشناس 
دامی سازمان  تولیدات  بهبود 
جهاد کشاورزی استان فارس 
با بیان این مطلب از اجرای 
آمیخته گری  طرح  موفق 
با  آلپاین  نژاد  بز  راس   400
گونه بومی استان فارس خبر 

با  سازگار  و  مقاوم  بسیار  آلپاین  نژاد  بز  گفت:  و  داد 
شیردهی  دوره  که طول  است  اقلیمی متفاوت  شرایط 
طوالنی، کمیت و کیفیت باالی شیر تولیدی و احتمال 
چند قلوزایی باال از ویژگی های برتر این نژاد نسبت به 

دیگر نژاد بومی استان فارس است.
استان  سبک  دام  نژاد  اصالح  منظور  به  افزود:  وی 

واحدهای  در  وری  بهره  افزایش  هدف  با  و  فارس 
بز  راس   400 تاکنون  گذشته  سال  آبان ماه  از  دامی، 
ماده محلی از سه گله استان فارس با اسپرم بز آلپاین 
تلقیح که این گله ها در شهرستان های المرد و خرامه 

هستند.
سال  ماه  فروردین  در  که  این  بیان  با  کارشناس  این 
به  آلپاین  ژن  درصد   50 با  بزغاله های  اولین  جاری 
دنیا آمده اند خاطر نشان کرد: در مراحل بعدی آمیخته 
با 50 درصد خلوص نژاد  گری بین همین آمیخته ها 

آلپاین صورت می گیرد.
وی در خاتمه به دامداران توصیه کرد: به منظور پایش 
و ارزیابی عملکرد این نژاد در شرایط استان فارس و 
مقایسه با نژاد بومی، حداقل 5 رکورد تولید شیر را به 
فاصله یک ماه در سامانه مرکز اصالح نژاد ثبت نمایند.

یکی از مشهورترین نژادهای بز در جهان نژاد آلپاین 
است.

تولد اولین بزغاله های دورگه آلپاین - محلی در استان فارس
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معرفی بز “مورسیا” اسپانیایی در کارگاه آموزشی اصالح نژاد گاو شیری، گوسفند و بز

به گزارش مسئول روابط عمومی معاونت بهبود تولیدات دامی کارگاه آموزشی 
با عنوان اصالح نژاد دام سبک و سنگین، با حضور سید حبیب اهلل ساجدی مدیر 
امور دام، کارشناسان این مدیریت و تعدادی از بهره برداران و دامداران استان 

فارس تشکیل شد. 
در آغاز این جلسه علی رضا مقدسی کارشناس مسول دام سنگین در رابطه با 
توسعه نژاد دو منظوره )شیری گوشتی( گاو سیمنتال و لزوم حرکت به سمت 
ارائه  را  با مطالبی  نژاد  این  پوینتی در خصوص مزایای  پاور  اقتصاد مقاومتی 

نمود.
در ادامه فزونی کارشناس مسئول دام سبک این معاونت مطالبی را در مورد 
شرکت  معرفی  با  و  کرد  بیان  را  مواردی  بز  و  گوسفند  مثل  تولید  مدیریت 
treseus و معرفی رئیس انجمن آریمون در اسپانیا که مسئولیت مزارع آنجا 

را بر عهده دارد و گروه کارشناسان اسپانیایی که جهت معرفی نوعی بز به نام 
مورسیا و مشخصات و نیز شرایط و ویژگی های آن دعوت شده بودند مطالبی 

را ارائه کرد. 
در ادامه این جلسه این کارشناس اسپانیایی که از سال 1999 دامپزشک شرکت 
آلریمون می باشد طی ایراد سخنانی اطالعات کاملی را در مورد بز مورسیا بیان 
کرد و گفت: از ویژگی های برجسته این نژاد فراوانی تولید شیر آن است و به 

همین دلیل پنیر با کیفیت همراه با چربی و پروتئین باالی آن معروف است.
وی افزود: این بز که در رنگ های مشکی و قهوه ای و با وزنی حدود 45 کیلو 

گرم می باشد و میزان شیردهی آن در زایمان اول 310 کیلو گرم و در زایمان 
دوم 550 کیلو گرم می باشد و در سن 4 تا 5 سالگی بهترین تولید شیر را دارد.

گفتنی است نام این بز از نام شهر مورسیا که در جنوب شرق اسپانیاست گرفته 
شده و محل اصلی پرورش این بز می باشد.

عبد الرحمن ابراهیمی معاون مدیریت طیور سازمان جهاد کشاورزی درگفتگو با خبر 
نگار پرتو امید گفت: در دنیای در حال تغییر کنونی، آموزش و پژوهش جهت بهره 
برداران بخش تولید به دالیل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده 
است و تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات، 
که  گردد  مرغداری ها  نوین  پرورش  وارد عرصه  و روش های جدیدی  تکنیک ها 
از  برخی  و  آموخت  را  آنان  باید  ناچارا  وری  بهره  بردن  باال  و  حیات  ادامه  برای 

روش ها و سیستم های قدیمی را که کارآیی ندارندکنار گرفت.
برای  جامعه  نیازهای  با  کنندگان  تولید  مهارت های  و  دانش  چه  هر  افزود:  وی 
پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، 
درجه اطمینان از موفقیت تولید باالتر می رود و به روز شدن تولیدکنندگان از نظر 
موثر می باشد  راستا  این  در  موثر  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  با  علمی و عملی 
فراهم  تولید،  مدیریت  ارتقاء  مهم  کارکردهای  از  یکی  عنوان  به  آن  اهداف  و 
آوردن زمینه ای است که بر اساس آن توانایی های بالقوه افراد به فعل در آمده و 

استعدادهای آنان شکوفا می گردد.
این اهداف از طریق ایجاد فرصت های آموزشی جهت نیروی انسانی مشغول در 
بخش تولید تحقق یافته که در نتیجه نیروی انسانی آموزش دیده نسبت به دیگران 
که از این شاخصه بهره مند نیستند به تغییرات مدیریتی و هم چنین تغییرات جامعه 
آگاهانه تر واکنش نشان می دهند از آن جا که حیات و ادامه فعالیت آنها تا حدود 

زیادی به دانش و مهارت های آموزش دیده بستگی دارد، افراد ماهرتر و آموزش 
دیده تر نقش موثرتری در کارآمدی و بهره وری تولید خواهند داشت و نیز با افزایش 
میزان اطالعات، دانش، مهارت ها و قابلیت های مدیران بخش تولید، آنان را برای 

ایفای وظایف و قبول مسئولیت های جدیدتر آماده تر می کند.
برگزاری  پی گیر  جد  به  کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  مدیریت  ابراهیمی افزود: 
همایش های ترویجی و آموزشی برای تولیدکنندگان در این بخش بوده و می باشد 
در  به گوشت  دان  تبدیل  بهبود ضریب  آموزشی طرح  کارگاه  این خصوص  در  و 
بردار و کارشناسان مرتبط  بهره  نفر  از 120  برای بیش  را  مرغداری های گوشتی 
به  شهرستان ها  کشاورزی  جهاد  مدیریت های  در  مشغول  طیور  پرورش  رشته  با 
صورت علمی و عملی به منظور دستیابی و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در 
مرغداری ها در زمینه های: تعریف مرغداری، هدف از پرورش مرغ، استانداردهای 
تامین آب، دان، دما و تهویه سالن، کیفیت جوجه، شرایط حمل جوجه و همچنین 
نوین  پرورش  مهم  فاکتور های  سایر  و  گوشت  به  دان  تبدیل  ضریب  اهمیت 

مرغداری برگزار کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی
بهبود ضریب تبدیل دان به گوشت

در مرغداری های گوشتی
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بازگشت عقاب طالیی به طبیعت
از سوی سازمان محیط زیست  پرنده شکاری و گونه حمایت شده  عقاب طالیی 

است. این پرنده طول بالی بیش از 2 متر و وزنی تا 7 کیلوگرم را داراست. 
عقاب طالیی تنها با یک جفت دیده می شود و احتمااًل تا پایان عمر پیوند جفت ها 
کویرهای  و  زاگرس  و  البرز  کوه های  رشته  امتداد  در  پرنده  این  می ماند.  برقرار 

مرکزی سکونت دارد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الرستان: مسئول سر 
به  درمان  از  بهله عقاب طالیی زخمی پس  رهاسازی یک  از  بنارویه  بانی  محیط 
نیم ماه قبل توسط شکارچیان  این پرنده که مدت دو و  افزود:  طبیعت خبر داد و 
غیرمجاز زخمی شده بود،توسط یکی از دوستداران طبیعت در دشت بنارویه پیدا و به 

محیط بانی بنارویه تحویل داده شد.
علی اصغر شکوهی گفت: عقاب مذکور در این مدت در منزل مصطفی اصغر زادگان، 
بنارویه  از معاینه دامپزشک بخش  تیمار و پس  از دوستداران محیط زیست  یکی 
و اطمینان کارشناسان محیط زیست از سالمت این پرنده در اواخر اردیبهشت در 

دامان طبیعت رها گردید. 
وی افزود: شکار عقاب طالیی ممنوع وجریمه نقدی آن 25 میلیون تومان است.

این گزارش افزود: بخش بنارویه از توابع شهرستان الرستان استان فارس در جنوب 
ایران است.

شهرستان زرین دشت با داشتن مناطق خشک 
و نیمه کویری، آب و هوای خشک و گونه های 
یا  خانواده هالوفیت ها  )گیاهان  گیاهی  خاص 
شتر  پرورش  مستعد  نواحی  از  یکی  شورپسند( 

در استان است.
جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
علیرضا  دشت؛  زرین  شهرستان  کشاورزی 
شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  مدیر  بصیری 
ضمن اعالم این مطلب گفت: زرین دشت از دیر 
اکنون  هم  و  است  بوده  شتر  پرورش  محل  باز 
آزاد  )نگهداری  سنتی  روش  به  شتر  نفر   1000
شیر  و  گوشت  تولید  جهت  بیشتر  و  مراتع(  در 
در این شهرستان پرورش و نگهداری می شوند 
که جهت تامین معاش کشاورزان خسارت دیده 
از خشکسالی بسیار موثر می باشد. وی در ادامه 
سخنانش با اشاره به این که گوشت شتر ارزش 
نسبتا باالی از حیث تامین انرژی مورد نیاز بدن 
و لذیذ بودن داشته و شیر شتر نیز به دلیل دارا 

ترکیبات  و  باال  نسبتًا  امالح  ویتامین ها،  بودن 
نسبتًا  اهمیت  از  ایمنی  سیستم  کننده  تقویت 
است،  برخوردار  انسان  غذایی  جیره  در  باالیی 
از  سرمایه گذاری  و  حمایت  منظور  به   افزود: 
بخش صادرات غیرنفتی و باهدف ایجاد اشتغال 
توسعه  منطقه  بالقوه  ظرفیت های  از  استفاده  و 
جهاد  مدیریت  کار  دستور  در  شتر  پرورش 
گرفته  قرار  دشت  زرین  شهرستان  کشاورزی 

است. 
گفتنی است در همین راستا و با هدف آموزش 
آن،  بیولوژیکی  جایگاه  شتر،  پرورش  اهمیت 
آن  جانبی  محصوالت  و  مثلی  تولید  رفتارهای 
زاده،  تدریس داوود کیان  با  آموزشی  یک دوره 
جهاد  وزارت  سنگین  دام  مسئول  کارشناس 
دام  نژاد  اصالح  مرکز  مدرسین  از  کشاورزی، 
از متقاضیان  نفر  از 70  با حضور بیش  کشور و 
پرورش شتر، پرورش دهندگان شتر و مسئولین 

استانی و شهرستانی برگزار گردید.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

با راه اندازی سالن فری استال
گاوها به آرامش می رسند

سازمان  دام  امور  مدیر 
استان  کشاورزی  جهاد 
سیستم  ساخت  از  فارس 
 Free استال"  فری   "
گاوداری های  در   stall

خبر  استان  این  شیری 
راه اندازی  با  و گفت:  داد 

فری استال گاوها به آرامش می رسند.
دام  استال  فری  سالن  ساخت  با  افزود:  ساجدی  حبیب اهلل 
استراحت بیشتری دارد و شیردوشی با راحتی و آرامش بیشتری 
صورت گرفته و بدین ترتیب که این کار به افزایش کمیت و 

کیفیت شیر و سالمت دام نیز کمک مؤثری می کند.
وی تصریح کرد: در استان فارس 320 هزار رأس گاو شیری 
وجود دارد که از این تعداد 150 هزار رأس دام مولد است و 
تولیدات دامی این  از سیاست های مهم معاونت بهبود  یکی 
سازمان، افزایش کیفیت شیر در دامداری است که در همین 
شیراز،  شهرستان های  شیری  گاوداری  از  تعدادی  راستا 
مرودشت، سپیدان و کوار مجهز به سیستم فری استال شدند.

وی افزود: فری استال، جایگاه انفرادی است که گاوها آزادانه 
خارج  آن  از  آسانی  به  و  شده  وارد  آن  به  استراحت  برای 
افزایش  استال  فری  جایگاه  راه اندازی  از  و هدف  می  شوند 
زمان  سالمت،  ضریب  رفتن  باال  دام،  خوراک  بهره وری 
بار میکروبی شیر، کاهش  استراحت، نشخوار دام و کاهش 
لنگش در گله و کاهش هزینه های تعویض بستر و ... است.

بر اساس این گزارش؛ استان فارس با تولید ساالنه بالغ  بر 
580 هزار تن شیر، مقام چهارم تولید شیر کشور را داراست.

توسعه پرورش شتر در شهرستان زرین دشت
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چهار  جزء  تولید عسل  در  فارس  استان 
دارا  دلیل  به  و  است  کشور  اول  استان 
گیاهان  و  مراتع  اقلیمی،  تنوع  بودن 
مناسب، عسل تولیدی آن از لحاظ کیفی 
عسل  جهت  بدین  و  دارد  را  برتر  مقام 
خلیج  حوزه  در کشورهای  فارس  استان 
فارس و سایر مناطق کشور از مقبولیت 

باالیی برخوردار است.
امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به   
زنبور  کارشناس  بحرانی  عبدالخالق 

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عسل 
این  گفت:  مطلب  این  بیان  با  فارس 
استان در سال گذشته با دارا بودن 668 
هزار کلنی و تولید 6200 تن عسل رتبه 
چهارم کشور را کسب نمود و با فعالیت 
را  کشور  سوم  رتبه  زنبوردار  نفر   5500
وی  نمود.  اخذ  زنبوردار  تعداد  لحاظ  به 
افزود: شهرستان های فیروزآباد، کازرون، 
تولیدکنندگان  از  اقلید و ممسنی  جهرم، 

عمده عسل استان فارس می باشند.

برداشت پیله تر ابریشم در استان فارس آغاز شد
برداشت پیله ابریشم در استان فارس آغاز شد.

و  ابریشم  کرم  مسئول  کارشناس  رنجبر  هاشم  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: پرورش 
کرم ابریشم از مشاغل خانگی و یکی از فعالیت های تولیدی جانبی کشاورزی است 
که ویژگی هایی نظیر کوتاه بودن دوره پرورش، سرمایه گذاری اندک و درآمدزایی 

مناسب را برای روستاییان به همراه دارد.
وی افزود: شیراز، سپیدان، اقلید، آباده، جهرم، پاسارگاد و بوانات از شهرستان های 
تولید کننده پیله کرم ابریشم در استان فارس هستند که با پرورش 40 جعبه تخم 
نوغان، پیش بینی می گردد، امسال حدود 600 کیلوگرم پیله تر ابریشم برداشت شود.

رنجبر اظهار داشت: هر جعبه نوغان شامل 20-22 هزار تخم نوغان است که جهت 
پرورش در هر جعبه به 600 تا 700 کیلو برگ توت  و20 متر مربع مکان  نیاز است 
و پرورش آن 35 الی40 روز طول می کشد و در شرایط اقلیمی استان فارس از هر 

جعبه نوغان 20-15 کیلوگرم پیله تر ابریشم تولید 
می شود و در سال جاری قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم به ازاء هر کیلو گرم 

30 هزار تومان و پیله خشک 75 هزار تومان تعیین شده است.

کارت هوشمند شیر،  مبتکر سامانه  عنوان  به  فارس  استان 
تنها استانی است که به دامداران دارای کارت هوشمند شیر 

تعلق می گیرد.
کارشناس  عارفی  علیرضا  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس گفت: با هدف دسترسی به آمار و اطالعات پیرامون 
دامداری ها، میزان تولید شیر ، آمار دام های استان و جهت 
برنامه ریزی و اجرای طرح های مختلف از سال 94 سامانه 

کارت هوشمند شیر در این استان راه اندازی شد.
دامپروری  صنعت  اتحادیه  سامانه  این  مجری  افزود:  وی 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  باشد  می  فارس  استان 
فارس و اتحادیه های دامپروری استان فارس در اجرای این 

طرح همکاری دارند .
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  کارشناس 

کارت  هزار  ده  تاکنون  افزود:  فارس  استان  کشاورزی 
هوشمند شیر در اختیار دامداران، حمل کنندگان شیر خام، 
مراکز جمع آوری شیر خام و  کارخانه های لبنی قرار گرفته 
جریان  تولیدی،  شیر  دقیق  میزان  وسیله  بدین  تا  است 
گردش شیرخام از دامداری ها به کارخانه های فرآوری و 

مسائل قیمت گذاری مشخص شود.
هوشمند  کارت  دارندگان   : داشت  بیان  ادامه  در  عارفی 
بهره  ها  نهاده  و  شیر  یارانه  عادالنه  تخصیص  از  شیر 
مند شده و با راه اندازی این سامانه  مکانیزه شدن امور 
از  جلوگیری  و همچنین  ها  پرداخت  گاوداری ها، سیکل 
بروکراسی اداری نیز امکان پذیر گردیده است و متقاضیان 
آدرس: در  اطالعات  ثبت  از  پس  شیر  کارت   دریافت 
www.milkdirector.com ، کارت هوشمند را  از اتحادیه  

صنعت دامپروری استان  فارس دریافت می نمایند.

آغاز برداشت عسل در استان فارس

صدور ده هزار کارت هوشمند شیر در استان فارس
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علی حسین کشاورز، رئیس هیئت مدیره کانون 
گفتگو  در  فارس  سازندگی  جهاد  بازنشستگان 
دوره  اتمام  به  توجه  با  گفت:   " امید  پرتو   " با 
جهاد  بازنشستگان  کانون  مدیره  هیئت  اعضاء 
سازندگی فارس در روزهای پایانی سال گذشته 
هیئت  رئیس  مقدم  میرزاخانی  فرامرز  حضور  با 
مدیره کانون بازنشستگان جهاد سازندگی کشور 
کانون  مدیره  هیئت  قبل  دوره  فعالیت های 
بررسی شد و سپس با حضور اعضاء در مجمع و 
اخذ رای عبداله شجاع، علی حسین کشاورزی، غالمحسن امینی، غالمرضا 
کیخایی و محمدحسین شیرازی به عنوان اعضاء هیئت مدیره و عبدالخالق 

ریاحی عالم به سمت بازرس این کانون در استان فارس انتخاب شدند.
اطالع  فارس:  سازندگی  جهاد  بازنشستگان  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
رسانی به افراد بازنشسته در رابطه با استفاده از بیمه تکمیلی شرکت های 
)آتیه سازان و ایران(، اطالع رسانی اطالعیه های مهم صندوق بازنشستگی 
کشوری، استفاده از سفرهای سفرهای زیارتی و سیاحتی تعدادی سهمیه از 
صندوق بازنشستگی کشوری گرفته شد و حدود یکصد نفر نیز با هماهنگی 
کانون جهادگران به صورت اقساطی از این فرصت ها استفاده کردند و نیز 
اطالع رسانی جهت ثبت نام وام ضروری صندوق بازنشستگی کشوری از 

دیگر کارهای انجام شده می باشد. 
علی حسین کشاورز در ادامه نسبت به تسهیالت داده شده به بازنشستگان 
به  متعددی  تسهیالت  مدت  این  طول  در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
بازنشستگان این سازمان با ایجاد کارگروه های متفاوت پرداخت شده است: 
راه اندازی صندوق رفاه، گرفتن 413 نفر عضو و دارا بودن 2/900/000/000 
این  و همکاری  با هماهنگی  تاکنون  تیرماه سال 95  از  که  ریال سرمایه 
کانون تعداد 306 نفر به مبلغ 4/490/000/000 ریال، از بانک کشاورزی و 
تعداد 335 نفر به مبلغ 33/500/000/000 ریال، از بانکی ملی تسهیالت 
گرفته اند و نیز با هماهنگی و همکاری مدیریت امور اداری به 80 نفر از 

بازنشستگان مبلغ 30/000/000/000 ریال وام داده شده است.

کاشت 480 هکتار سیر در استان فارس

کشاورزان استان فارس 480 هکتار از زمین های زراعی خود را به کشت 
سیر اختصاص دادنده اند و پیش بینی می شود در پایان بالغ بر 11 هزار تن 

محصول برداشت کنند.
جهاد  سازمان  زراعت  مدیر  دهقان  احمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
باال،  سودآوری  کم،  آبی  نیاز  گفت:  مطلب  این  بیان  با  فارس  کشاورزی 
قابلیت عرضه به شکل خشک و تر و همچنین قابلیت انبارداری با کمترین 

امکانات از ویژگی های مثبت کاشت این محصول است.
وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت سیر مربوط به شهرستان های سپیدان، 

شیراز، کوار و مرودشت است .
که  این  با  اشاره  با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
محصول این گیاه در استان فارس به صورت تر در آبان ماه تا آخر اسفند 
ماه و به صورت خشک از اردیبهشت تا خردادماه برداشت می شود، افزود: 
تن   12 خشک  سیر  و  تن   35 فارس  استان  در  تر  سیر  عملکرد  متوسط 

می باشد.
دهقان گفت: سیر های تولید ی به دلیل کیفیت مطلوب به کشور های حوزه 
خلیج فارس و نقاط مختلف کشور صادر می شوند که تقویت حافظه، کاهش 
فشار خون و افزایش ایمنی بدن از جمله خواص مصرف این محصول است.

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ترویج  اداره  رییس 
فارس در گفتگو با خبرنگار پرتو امید گفت: افزایش 
تولید  دادن  قرار  اولویت  با  جامعه  سالمت  سطح 
توسعه  برای  راهبرد  ترین  اصلی  سالم،  محصول 
این مسیر،  در  کشاورزی کشور است. الزمه حرکت 
به وجود آوردن زیر ساخت هایی از جمله آموزش به 

کارشناسان دولتی و غیردولتی می باشد.
برگزاری سه دوره  از  راستا  حمید رشیدی در همین 
از  نفر   500 از  بیش  شرکت  با  روزه،   4 آموزشی 
کارشناسان اعم از مدیران پهنه، کارشناسان ترویج، 
باغبانی، حفظ نباتات و کارشناسان فنی کلینک های 
گیاه پزشکی خبر داد و افزود: در این دوره ها، تولید 

سالم برخی از محصوالت که بیشترین مصرف تازه 
خوری در سبد غذایی مردم عزیز استان فارس داشته، 

آموزش داده شد.
درختی،  سیب  شامل  محصوالت  این  افزود:  وی 
پرتقال، خیار، پیاز، سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی 
گلخانه ای و غیرگلخانه ای است که در این دوره با 
هدف نظارت بیشتر بر باقی ماندگی سموم و نیترات، 
شناسنامه دار نمودن کلیه کشاورزان تولید کننده این 
محصوالت و همچنین تامین سالمت این محصوالت 

از شروع تولید تا زمان عرضه آموزش داده شد. 
آلودگی  وضعیت  شناسایی  گفت:  ادامه  در  رشیدی 
خاک های استان فارس به فلزات سنگین به منظور 

تغییر ترکیب کشت مناطق آلوده، نحوه بسته بندی، 
لیبل گذاری و عرضه محصوالت کشاورزی گواهی 
شده؛ توانمند سازی بهره برداران با مشارکت دادن در 
استفاده از عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی و سموم 
از  استفاده  آفات و  کم خطر و کم مصرف درکنترل 
این  در  آموزشی  مباحث  دیگر  از  زیستی  کودهای 

دوره ها بود.

رشیدی رئیس اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
افزایش سطح سالمت جامعه با اولویت قرار دادن تولید محصول سالم

عملکرد کانون بازنشستگان جهاد سازندگی 
فارس تشریح شد
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سال گذشته 9990 تن انواع آبزیان و 275 کیلوگرم خاویار
در استان فارس تولید شد 

آبزیان سازمان جهاد  امور  و  مدیر شیالت 
کشاورزی استان فارس از تولید بالغ بر 9 
آبزیان و 275 کیلو  انواع  هزار و 990 تن 
خاویار در سال 1396 خبر داد . علی فالحی 
در گفتگو با "پرتو امید" گفت: استان فارس 
با داشتن پتانسیل های متنوع آبزی پروری 
رودخانه ها،  دریاچه های طبیعی،  از جمله: 
و  شور  و  شیرین  آب  چشمه های  قنوات، 
مزارع کوچک و بزرگ دارای فرصت های 
آبزیان  صنعت  در  گذاری  سرمایه  مناسب 

می باشد. فعالیت های آبزی پروری در استان شامل تولید ماهیان سردآبی، گرمابی، 
خاویاری، زینتی و میگو بوده است.

با تولید  با اشاره به این که استان فارس  با تولید ماهیان خاویاری  ارتباط  وی در 
275 کیلوگرم خاویار، دارای رتبه اول در استان های غیر ساحلی و رتبه سوم در 
کشور می باشد، افزود: بیش از 42 تن گوشت انواع ماهیان خاویاری در3 شهرستان، 
استهبان، سپیدان، مرودشت تولید که شهرستان استهبان باالترین رتبه را در بین 

سه شهرستان فوق داراست.

در تولید ماهیان سردآبی شهرستان سپیدان با تولید بیش از 3000 تن ماهی قزل آال 
محسوب  نیز  کشور  در  شاخص  شهرستان های  از  یکی  و  بوده  پیشرو  استان  در 

می گردد. 
فالحی با بیان این مطلب که 8 هزار و 539 تن ماهی قزل آال و نیز 26 میلیون و 
160 هزار قطعه بچه ماهی قزل آال مورد نیاز آبزی پروران استان در مراکز تکثیر 
و پرورش ماهیان سردآبی استان تولید گردید افزود: یک هزار و 407 تن از گونه 
کپور ماهیان در این مدت تولید و صید شد که حاصل فعالیت سه مزرعه انفرادی در 
سه شهرستان با تولید 62 تن، یک هزار و 150 استخر ذخیره آب با تولید 830 تن 
در24 شهرستان و صید 515 تن از آب های طبیعی و نیمه طبیعی استان به وسعت 
14 هزار و 578 هکتار بوده است. الزم به ذکر است که بیشترین میزان تولید کپور 

ماهیان متعلق به شهرستان جهرم می باشد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تولید 3/5 )سه ونیم( تن میگو از گونه وانامی در 
یک مزرعه پرورش میگو در شهرستان الر افزود: در بسیاری از مناطق استان فارس 

امکان دو دوره پرورش میگو در سال وجود دارد.
وی اضافه کرد: تولید آزمایشی میگوی وانامی در استخرهای خاکی و سیمانی در 
سطح استان انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان دهنده از وجود منابع آبی مناسب 

و جایگاه خاص این گونه پرورشی در آینده آبزی پروری استان است.
وی خاطر نشان کرد که بر اساس اهداف طرح توسعه با احداث و راه اندازی مزارع 
پروانه  صدور  فرآیند  و  گردیده  صادر  موافقت  تن   60 تولید  جهت  میگو  پرورش 

تاسیس آن در دست اقدام می باشد. 
وی در ادامه گفت: تولید بیش از ده میلیون و یکصد هزار قطعه ماهیان زینتی در 
22 کارگاه از 7 شهرستان استان فارس و با اشتغال زایی بالغ بر 100 نفر از دیگر 
به  متعلق  تولید  رتبه  باالترین  زمینه  این  در  که  است  بوده   96 سال  فعالیت های 

شهرستان شیراز می باشد.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین گفت: در 
حال حاضر تعداد 12 واحد صنایع شیالتی با اشتغال زایی جهت 237 نفر در 253 
استاندارد  تعداد 122 خودرو  و  آبزیان  فروشی  فروشی، 7 مرکز عمده  مرکز خرده 
حمل آبزیان در زمینه عمل آوری، فرآوری و توسعه بازار آبزیان در استان فعالیت 

می کنند.
وی بیان داشت: از اولویت های این مدیریت ایجاد مراکز تفرجگاهی شیالتی است، 
که در این راستا مطالعه موردی انجام و در جهت رفع موانع راه اندازی مراکز جمع 
در  واقع  سردآبی  ماهیان  پرورشی  مزارع  در  قزل آال  ماهی  زنده  عرضه  و  آوری 
کارشناسایی  همچنین  است،  پذیرفته  صورت  موثری  اقدامات  تفرجگاهی  مناطق 
نقاط تفرجگاهی شیالتی در مناطق دارای پتانسیل گردشگری و توریستی استان 
در راستای توسعه مراکز عرضه نوین و افزایش سرانه مصرف در دستور کار قرار 

گرفته است.
با بحران خشکسالی و کاهش دبی آب  مقابله  با هدف  این مقام مسئول گفت: 
این  کار  در دستور  مزارع سردابی  در   )RAS( آب  اجرای سامانه چرخش  مزارع، 
مدیریت می باشد، همچنین با هدف اشتغال فارغ التحصیالن شیالت و رشته های 
تدوین  معیشتی  طرح های  قالب  در  وجلبک  آرتمیا  پرورش  بیوتکنیک  مرتبط، 

گردیده است. 
علی فالحی از برگزاری 55 دوره آموزشی با شرکت سه هزار و 24 نفر روز جهت 
مهندسی  نظام  فنی  کارشناسان  پارسل،  مدیران  شیالت،  کارکنان  بهره برداران، 
کشاورزی در سال 1396 خبر داد و افزود: این دوره ها شامل پرورش زالو، ماهیان 
گرمابی و ماهیان سردآبی، برگزاری کارگاه های اموزشی عملی آبزیان – تکثیر و 
پرورش زالو طبی – بازاریابی محصوالت شیالتی – مکانیزاسیون در آبزی پروری 
و... بوده است و در همین راستا تعداد 21 بازدید با 147 نفر روز آموزش کارشناسان 
فنی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز تکثیر، پرورش، مدار بسته، 

استخرهای ذخیره کشاورزی، خاویاری، گرمابی و زینتی انجام گردید. 
وی همچنین از برگزاری 4 جلسه شورای فنی-تخصصی با عناوین: ارزیابی ماهیان 
سد درودزن، معرفی ازن و عملکرد آن در مزارع پرورش ماهی، نحوه تولید و تزریق 
اکسیژن در مزارع پرورش ماهی قزل آال، آشنایی با تکثیر جلبک اسپیرولینا با حضور 

کارشناسان بخش دولتی و خصوصی سخن گفت.
راهکارهای  و  پروران  آبزی  مشکالت  و  مسائل  بررسی  منظور  به  افزود:  وی 
توانمندسازی تشکل های آبزی پروری، 8 جلسه با اتحادیه استانی و تعاونی های 

آبزی پروری برگزار شد.

عملكرد مدیریت شیالت و امور آبزیان
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 13۹6
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در جلسه ای با حضور مدیر توسعه بازرگانی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان، 
از  تعدادی  و  ماهی  و  مرغ  اتحادیه  معاون  سردابی،  ماهیان  اتحادیه  عامل  مدیر 
و  این مدیریت، مسائل  در سالن کنفرانس  فارس  استان  صاحبان صنایع شیالتی 

مشکالت بازار آبزیان مورد بررسی قرار گرفت.
فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی مدیریت شیالت  روابط  گزارش  به 
به  آمدگویی  امورآبزیان ضمن خوش  این جلسه فالحی مدیر شیالت و  درابتدای 
مدعوین، وضعیت موجود صنایع شیالتی و بازار آبزیان استان را تشریح و به وجود 
توانمندی ها و پتانسیل های شیالتی استان از قبیل صادرات و اهمیت توسعه بازار 
بازارهای  احداث  مصرف،همچنین  سرانه  افزایش  راستای  در  شیالتی  محصوالت 

جدید و اهتمام در تولید محصوالت صادرات محور در استان اشاره نمود .
در این جلسه نماینده اتحادیه مرغ و ماهی خواستار از سرگیری کمک های ترویجی 
نیاز  ارائه تجهیزات عرضه، نگهداری و نیز اعطای تسهیالت مورد  شیالت جهت 
به منظور ساماندهی وضعیت مراکز عرضه آبزیان به ویژه مراکز عمده فروشی و 
بازار  به  مراکز عرضه  انتقال  درخصوص  اتحادیه  اعضای  نظرات  نقطه  از  استفاده 

جدید شد.
در ادامه این جلسه مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردابی استان به دو موضوع عمده 
قیمت  مکانیسم  اصالح  و  کنندگان  تولید  از  بیشتر  حمایت  ضرورت  شامل:  مهم 

گذاری اشاره نمود.
استان  تاریخچه شیالتی  به  اشاره  با  نیز  سپس مدیرعامل شرکت زاگرس جنوبی 
به  گذشته،  در  شیالتی  محصوالت  پایانه  عنوان  به  شیراز  شهرستان  موقعیت  و 

مشکالت این صنعت اشاره و پیشنهادات ذیل را جهت رفع آن ها ارائه نمود:
• حفظ و ارتقاء کیفیت زنجیره سرد در تمامی مراحل نگهداری و حمل و نقل آبزیان

• ارائه برنامه هایی در جهت افزایش مصرف سرانه آبزیان از طریق عرضه محصول 
با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب

• حمایت و پشتیبانی گسترده ی دستگاه های متولی در جهت معرفی محصوالت 
شیالتی استان، به مراکز دولتی دارای تغذیه گروهی
• جلوگیری از ورود بی رویه ماهی تیالپیا به استان

• رتبه بندی محصوالت فرآوری شده
فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر  جلسه  این  ادامه  در 

با اشاره به عوامل و راه کارهای موثر در مقابله با چالش ها، به تشریح موارد زیر 
پرداخت:

شامل  شیالت  صنعت  مثلث  راس  سه  بیشترمیان  انسجام  ایجاد  در  اهتمام   •
تولید کنندگان، واحد های فرآوری و بازار مصرف

• تکرار جلسات به صورت ماهانه با حضور کارشناسان اداره کل دامپزشکی و ارائه 
راهکارهایی توسط اعضاء به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول

• توجه جدی به مقوله صادرات آبزیان و ارائه اطالعات مورد نیاز به پرورش دهندگان 
با  مطابق  استان  پرورشی  مزارع  در  محور  صادرات  محصوالت  تولید  راستای  در 

سلیقه بازار مصرف کشورهای هدف
• امکان الزام مراکز اداری و خدماتی دارای تغذیه گروهی به استفاده از محصوالت 

تولید شده در استان در شرایط برابر
• عدم امکان مداخله مدیریت توسعه بازرگانی در قیمت گذاری محصوالت و حاکم 

بودن معادله سنتی عرضه و تقاضا بر تنظیم قیمت ها
• انجام هماهنگی الزم از طریق مدیریت ترویج در راستای تبلیغات بدون هزینه با 

توجه به نقش موثر آن در باال بردن سرانه مصرف
در پایان مهندس صادقی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی ضمن ابراز همکاری در تمام 
موارد مطرح شده حمایت خود را از اجرای طرح رتبه بندی محصوالت تولیدی و 
ایجاد کارخانجات فرآوری به منظور تولید محصوالت متنوع شیالتی صادرات محور 

اعالم نمود.

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مشكالت و موانع توسعه بازار آبزیان استان فارس

وی در ادامه گفت: جهت ارتباط با کارشناسان مسئول 
منظور  به  و  در شهرستان ها  پهنه  مدیران  و  شیالتی 
و  عملکرد  فعالیت ها،  مشکالت،  و  مسائل  بررسی 
 96 سال  در  گردهمایی   4 عمرانی،  اعتبارات  بررسی 

برگزار شد. 
وی اضافه نمود: جهت بررسی هر چه بهتر و آسان تر 
مسائل و مشکالت و به کارگیری راهکارهای مناسب 
تعداد  مجموعه،  کارکنان  دانش  تجربه  از  استفاده  با 
پیشنهاد   60 و  برگزار  پیشنهادات  نظام  10جلسه 

همکاران بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مقام مسئول از معرفی متقاضیان دریافت تسهیالت 
به بانک های عامل به مبلغ 851802 میلیون ریال خبر 
داد و افزود: این تسهیالت شامل تسهیالت ساخت و 
توسعه  و  احداث  منظور  به  گردش  در  سرمایه  سازی 
کار  صندوق  محل های  از  تولید  نهاده های  تامین  و 

آفرینی امید، صندوق توسعه و طرح رونق تولید بوده 
که مبلغ 40355 میلیون ریال از آن جذب شده است. 
ریال  میلیون   161 و  هزار   2 جذب  از  همچنین  وی 
بنایی  زیر  تاسیسات  طرح  دارایی  تملک  اعتبارات  از 
سال  در  صیادی  فعالیت های  ساماندهی  و  توسعه  و 

96 خبر داد.
گفتنی است با ارزیابی میزان سرانه مصرف آبزیان در 

سال 95 شهرستان های مهر، المرد، الرستان، خنج و 
شیراز به ترتیب با میزان مصرف سرانه 29/6 )بیست 
نه و شش دهم(، 20/4 )بیست و چهار دهم(، 15/4 
)پانزده و چهاردهم( 13/7 )سیزده و هفت دهم( و 13 
کیلوگرم بیشترین میزان و شهرستان های زرین دشت، 
سرانه  مصرف  با  ارسنجان  و  رستم  استهبان،  کوار، 
حدود 3 کیلوگرم در سال دارای کمترین میزان سرانه 
افزایش  راستای  در  اقداماتی  که  می باشند  مصرف 
سرانه مصرف ماهیان با برگزاری نمایشگاه های عرضه 
آبزیان، جشنواره های طبخ انواع آبزیان و کالس های 
آموزشی انواع طبخ در سال گذشته انجام شده است. 

استخرهای  در  نمایشی  صید  برگزاری  با  همچنین 
ذخیره کشاورزی در شهرستان های اقلید و آباده زمینه 
آشنایی و ارتقاء فرهنگ آبزی پروری و آبزی مصرفی 

ایجاد شده است.
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بررسی سند توسعه پیشنهادی
شیالت و آینده تشكل های

آبزی پروری

در  پروران  آبزی  نظرات  دریافت  و  بررسی  منظور  به  شیالت  مدیریت 
سندتوسعه پیشنهادی شیالت اقدام به برگزاری نشستی با اتحادیه و آبزی 
پروران استان فارس جهت آشنایی آنان با سند مذبور و همچنین تعامل و 

توانمندسازی تشکل های بخش آبزی پروری نمود. 
با توجه به تاکید استاندار سند توسعه شیالتی استان مراحل نهایی خود را 
با تمام  انعقاد تفاهم نامه همکاری  طی می کند که در این سند پیشنهاد 

دستگاههای اجرایی مرتبط با شیالت داده شده است. 
مراکز  بهبود  و  توسعه  سند،  دراین  گفت:  وآبزیان  شیالت  مدیر  فالحی 
تکثیر، و بحث ایجاد مراکز تفرجگاهی، استاندارد سازی محصوالت، بازار و 

ساماندهی حمل و نقل مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 
پروری،  آبزی  بخش  تشکل های  توانمندسازی  و  ساماندهی  همچنین 
اتحادیه استانی و تعاونی های صید و صیادی از موارد قابل توجه در این 

سند می باشد. 
وی با بیان این که بحث برندسازی و عرضه ماهی قزل آال در بسته های 
تولیدکنندگان و  از  امری ضروری در حمایت  با هزینه کمتر  و  استاندارد 
از  مدیریت  این  که  نمود  اشاره  نکته  این  به  می باشد  مصرف کنندگان 
پیشنهادات و نظریات اتحادیه در امور شیالتی جهت بهبود امور استقبال 
می کند و خواهان واگذاری بخشی از وظایف و پیگیری طرح های شیالتی 
به اتحادیه می باشد بدیهی است در این راستا مجموعه شیالت نیز در این 

زمینه همکاری خواهند نمود.
بیان داشت: تدوین سند توسعه  اتحادیه  ادامه هوشمندی مدیر عامل  در 
ارزشمندی  تعیین کننده مسیر حرکت کار  راه و  نقشه  به عنوان  شیالت 
تشکر می گردد.  و  تقدیر  مدیریت شیالت  از  آن  نگارش  برای  که  است 
که  است  آبزیان  عرضه  بازار  حاضر  حال  در  بحث  مهمترین  گفت:  وی 
پروران موفقیت  آبزی  و  اتحادیه  بین شیالت،  با مشخص شدن وظایف 
بیشتری در این زمینه خواهیم داشت که نتیجه آن تولید محصول استاندارد 

و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود. 
وی عدم هماهنگی بین آبزی پروران و اتحادیه را باعث عدم موفقیت در 
عرضه صحیح و مناسب آبزیان و همچنین باعث ورود ماهی قزل اال از 
سایر استانها برشمرد. در پایان مقرر گردید اتحادیه برنامه های پیشنهادی 
به مدیریت شیالت  تولید(  و  تکثیر  بندی،  بسته  )بازار،  را در بخش  خود 

ارائه نماید.

ICM برون سپاری صدور گواهی
و استانداردسازی به

بخش خصوصی

با توجه به این که ایجاد بستر ضمن فرآیند تولید محصول سالم در استان 
و  برند  ایجاد  بازاریابی،  بازارسازی،  اما  است  گرفته  انجام  فنی  صورت  به 
از حلقه های مفقوده در زنجیره  بسته بندی مناسب جهت این محصوالت 
قانونی  نقش  ملی 19-134/227/ف  استاندارد  به  توجه  با  تولید می باشند. 
گواهی  صدور  بنابراین  محرز،  گواهی ها  و  استانداردها  اخذ  در  کلینیک ها 
ICM به انجمن کلینیک های گیاه پزشکی در راستای برون سپاری و تصدی 

گری بخش دولتی در حوزه سالمت محصوالت کشاورزی ضروری به نظر 
می رسد. 

غیاثی مسئول دفتر محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی 
با بیان این مطلب گفت: در راستای اجرای ماده 144 قانون  استان فارس 
اساسی و پیاده سازی اهداف سازمانی در تعامل بخش خصوصی و دولتی بر 
اساس تفاهم نامه فی مابین استانداردسازی محصوالت کشاورزی به سازمان 
با توجه به اهمیت  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردید. 
برون سپاری صدور گواهی ICM و استانداردسازی محصوالت و لزوم نظارت 
عالی سازمان )دفتر محیط زیست و سالمت غذا( بر این امر، قرار بر تهیه 
برنامه جامع اقدام توسط انجمن کلینیک های گیاه پزشکی و نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی گردید.
کلینیک های  جانمایی  مذکور  طرح  کردن  اجرایی  منظور  به  بنابراین 
کلینیک های  توسط  نویسی  نسخه  تمامی شهرستان ها،  در  گیاهپزشکی 
ماده 19 فصل ششم  اجرای  راستای  در  بازار  توسعه  براساس  گیاهپزشکی 
آیین نامه و ماده 29 قانون افزایش بهره وری، ارایه برنامه زمان بندی عرضه 
گواهی  محصوالت  مشاوره  تخصصی  عرضه  مرکز  توسط  محصوالت  این 
نظام مهندسی کشاورزی،  به سازمان  استاندارد سازی  دفتر  واگذاری  شده، 
ایجاد زیر ساخت بازار محصوالت فرآوری شده با بهره گیری از محصوالت 
خام گواهی شده کشاورزی و ارایه برنامه با دعوت از صاحبان صنایع، ابالغ 
امنیت  تنظیم سند  به شهرستانها،  تولید محصول گواهی شده  دستورالعمل 
غذایی داخلی، واگذاری صدور گواهی ICM و استاندارد تشویقی حد مجاز 
آالینده ها به انجمن کلینیک ها به مدت یکسال با امکان بررسی و ارزیابی 
تولیدکنندگان  صنفی  فعالین  باشگاه  ایجاد  کار،  روند  نحوه  از  ماهه  شش 
محصول گواهی شده و آمادگی سازمان جهاد کشاورزی درخصوص توسعه 
محصوالت گواهی شده بر اساس ثبت سفارش با بهره گیری از ظرفیت های 

استانی در دستور کار قرار گرفت.
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آشنایی  و  آب  بهینه سازی مصرف  لزوم  به  توجه  با 
کارشناسان بخش دولتی و خصوصی به روش های 
مهندسی  کمیته  توسط  آب  بهینه سازی  مختلف 
ارزش پروژه های آبیاری نوین اولین کارگاه آموزشی 
محصول  تولید  ویژه  زیرسطحی  قطره ای  آبیاری 

پسته با سرفصل های ذیل برگزار گردید:

به  سیستم  اجرای  شرایط   -2 سیستم  معرفی   -1
لحاظ کیفیت آب، بافت خاک، شرایط اقلیمی و ...

3- مبانی مطالعه و طرحی )محاسبات فنی و آرایش 
اتوماسیون  به  سیستم  تجهیز  مبانی   -4 لوله ها( 

)برنامه ریزی آبیاری( 5- تمهیدات مورد نیاز اجرا
محمدی مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

فارس در پروژه های عمرانی ضمن بیان این مطلب 
نفر  با حضور 110  کارگاه مذکور  پرتوامید گفت:  به 
باغبانی سیزده  از کارشناسان مسئول آب و خاک و 
کارشناسان  توسط  ستادی،  کارشناسان  و  شهرستان 
شماره  ساختمان  کوثر  سالن  در  تجهیز  بنیز  شرکت 
برگزار شد و طی آن کلیات مطالب  این سازمان   2
کارشناسان  به  و  حاضرین  بررسی  و  نقد  مورد 
و  اصول  نیز  و  شد  داده  الزم  آموزش های  مشاور 
مبانی طراحی و اجرا سیستم به صورت جزئی تر به 

کارشناسان مهندسین مشاور آموزش داده شد.
اجرای  جهت  بینی  پیش  سطح  مذکور  کارگاه  در 
زیرسطحی که مقرر گردیده است  ای  آبیاری قطره 
از  و  اعالم  گردد  اجرا  پسته  باغات  در   97 سال  در 
و  مطالعه  با  که  شد  درخواست  جلسه  در  حاضرین 
کلیه  دادن  قرار  نظر  مد  با  مذکور  سیستم  طراحی 
اصول فنی نسبت به اجرایی نمودن این سیستم در 

سطح استان فارس اقدام نمایند.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی آبیاری قطره ای زیرسطحی در باغات

چندی پیش استاندار فارس از عدم جذب 477 میلیارد 
تومان از اسناد خزانه سهم این استان در سال گذشته 
ریال  تا  باید  اسناد خزانه  که  بود  تاکید کرده  و  انتقاد 

آخر جذب شود.
در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی فارس در سال 
گذشته بین سازمان های دیگر جهاد کشاورزی کشور 
مقام اول را در جذب اسناد خزانه کسب کرد و امسال 

نیز جزو دستگاه های برتر محسوب می شود.
سازمان  ذیحساب  و  مالی  امور  مدیر  هژبری،  ناهید 
بردن  کار  به  از  دولت  هدف  فارس  کشاورزی  جهاد 
که  دانست  طلبکارانی  به  پاسخگویی  را  خزانه  سهام 
قبل  دولت های  دلیلی  هر  به  اما  کرده اند  کار  قبل  از 
نتوانستند  الزم  اعتبارات  یا  نقدینگی  نبود  دلیل  به 

پاسخگوی دیون آنها باشند.
از  یکی  که  این  بیان  با  امید  پرتو  با  گفتگو  در  وی 
از  استفاده  طلبکاران  مطالبات  پرداخت  روش های 
سهام خزانه است تاکید کرد: رویکرد جدید دولت در 
ارائه بودجه از این طریق آغاز شده است و البته با تغییر 
تغییر کرده  با آن  باید موازی  نیز  رویکردها ساختارها 
و پیش بروند. هژبری افزود بدیهی است که یکی از 
بودن  مطلع  خزانه  سهام  جذب  روش های  مهمترین 
کسبه  تجار،  مشاوران،  اقتصادی،  بنگاه های  مودیان 
این  و  می باشد  خزانه  سهام  ماهیت  از  پیمانکاران  و 
اطالعات  افراد  از  بسیاری  تنها  نه  که  است  حالی  در 
نقدینگی  نحوه  از  بلکه  ندارند  از سهام خزانه  چندانی 
و تعامل مربوطه مطلع نیستند و همه این ها با اطالع 

رسانی دقیق از سوی متولیان امر مرتفع می شود.
وی تصریح کرد: سهام خزانه دولت سود الزم را تحت 

عنوان قدرت خرید لحاظ کرده و به دلیل ارائه شدن 
برای  شناسه  کد  بودن  دارا  فرابورس  در  خزانه  سهام 
شرکت کنندگان الزامی است که متاسفانه همانگونه که 
ذکرشد اکثر مردم سهام خزانه مطلع نیستند وبه دنبال 
که سهام  نیستند  مطلع  حتی  یا  اند  نرفته  شناسه  کد 

خزانه قدرت نقد شوندگی دارد.
جهاد  سازمان  ذیحساب  و  مالی  امور  مدیر  نظر  از 
کشاورزی فارس بسیاری از اولویت های سهام خزانه، 
اطالع  عدم  فاکتور  مهمترین  اما  است  چک  از  بهتر 
مردم می باشد. باید دستگاه های مجری را موظف به 
را توجیه نمود که  نمایندگان اصناف  این کار نمود و 

روند کار به چه صورت است.
سهام  نقدشوندگی  قدرت  از  مردم  اگر  گفت:  هژبری 
خزانه آگاه شود و بابت معامله ای که انجام می دهند 
دولت تا موعد سررسید به عنوان قدرت خرید برایشان 
بیشتری  استقبال  نمی شوند،  متضرر  و  کرده  تعیین 
خواهند داشت و میزان مشارکت نیز باال خواهد رفت، 
چرا که برخی مردم تاکنون به همین دلیل برای دریافت 
کد شناسه اقدامی نکرده اند و بدین ترتیب از تعامل با 
گام هایی  ترین  ازمهم  یکی  اند.  بازمانده  دستگاه ها 
قطع  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  مسیر  در  دولت  که 
معامالت  انجام  برداشته،  گران  واسطه  دست  کردن 

و مناقصات دولتی از طریق سامانه الکترونیک است.
شده اند  ملزم  دولتی  دستگاه های  تمام  افزود:  وی 
الکترونیک ثبت کنند که  معامالت خود را در سامانه 
البته عدم اطالع رسانی در این خصوص نیز بیش از هر 
چیز، اهداف اصلی این سامانه را تحت الشعاع خود قرار 
داده و موجب عدم استقبال و عدم شرکت بنگاه های 

اقتصادی شده است.
جهاد  سازمان  ذیحساب  و  مالی  امور  مدیر  دیدگاه  از 
کشاورزی فارس مهم ترین حسن سامانه الکترونیک 
عمومی بودن آن در سطح کشور می باشد یعنی ممکن 
است پروژه ای در شیراز کلید بخورد و یک پیمانکار 
انجام  کمتری  قیمت  با  بتواند  اصفهان  یا  تهران  در 
دهد. بنابراین در این ماجرا اطالع رسانی به پیمانکاران 

مشاوران و بنگاه های اقتصادی حرف اول را می زند.
هژبری نقش سازمان صنایع و معادن سازمان سامانه 
الکترونیکی است را گوشزد نمود و در عین حال تاکید 
کرد که اطالع رسانی به تجار و کسبه در هر مزایده، 
این  وظیفه  دولتی  دستگاه های  معامله  و  مناقصه 
با توجه به تاکید رییس  سازمان می باشد. وی گفت: 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و دیدگاه ایشان 
جهاد  مدیران  برای  کارکنان  آموزش  مثبت  اثرات  در 
آن ها  ذیحساب  عاملین  و  شهرستان ها  کشاورزی 
تمهیدات الزم در آموزش به موقع این عزیزان انجام 
شد که نتیجه آن جذب میزان قابل توجهی اسناد خزانه 

توسط این سازمان است.

هژبری، مدیر امور مالی و ذیحساب سازمان جهاد کشاورزی فارس:

جهاد کشاورزی فارس از دستگاه های دریافت کننده باالترین رقم سهام خزانه
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به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی فارس؛ 
صیدی نژاد معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی 
حفاظت  راستای  در  کشور  اراضی  امور  سازمان 
کاربری  تغییر  از  جلوگیری  و  کشاورزی  اراضی  از 
کشاورزی  جهاد  مدیران  مجمع  در  آن  مجاز  غیر 
از  حفاظت  درکارگروه  گفت:  فارس  شهرستان های 
اراضی کشاورزی که به عنوان زیر مجموعه شورای 
حفظ حقوق بیت المال، مشکالت در کارگروه مرکزی 
سازمان امور اراضی کشور به منظور حل و فصل آن ها 

طرح می گردد.
استفاده  مجازات  قانون  خصوص  در  نژاد  صیدی 
و  خدمات رسان  دستگاه های  غیرمجاز  کنندگان 
همچنین پیش بینی نقش سازمان جهاد کشاورزی در 
تکمیل آیین نامه قانون مجازات مطالبی را بیان نمود 
و گفت: اگرچه یک دهه از تصویب قانون جلوگیری 
از خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور می گذرد اما 
همین  به  است،  نداشته  مشخصی  و  روشن  دستاورد 
در جهت حفظ  ای  نامه  آئین  سال 1395  در  منظور 
خرد  از  جلوگیری  و  کشاورزی  اراضی  یکپارچگی 
نیز  ای  بخشنامه  و  گردیده  ابالغ  و  تنظیم  آن  شدن 
در خصوص حد نصاب احداث گلخانه در اراضی ملی 
و دولتی با عنایت به روند خشکسالی ها و محدودیت 
اراضی  واگذاری  نصاب های  اساس حد  بر  آب  منابع 

صادر گردیده است.
اراضی سازمان  ادامه توکلی مدیر کل یکپارچگی  در 
نامه  آئین  خصوص  در  را  نکاتی  کشور  اراضی  امور 

ماده 6 قانون و همچنین موظف شدن صدا و سیما در 
اجرای برنامه های آموزشی-ترویجی در زمینه افزایش 
در  برداران  بهره  دانش  ارتقای  آگاهی های عمومی و 
یکپارچه سازی اراضی و حفظ پایداری کاربری اراضی 
را  مطالبی  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  کشاورزی 

بیان نمود.
یکپارچگی  استانی  کارگروه  جلسه  اولین  ادامه  در 
جهاد  سازمان  رئیس  حضور  با  کشاورزی  اراضی 
کشاورزی فارس، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان، مدیر کل ثبت اسناد و امالک، 
مدیر شعب بانک کشاورزی و مدیر امور اراضی استان 

تشکیل گردید.
و  کاربری  حفظ  معاون  نژاد  صیدی  جلسه،  این  در 
این  تشکیل  از  هدف  کشاورزی  اراضی  یکپارچگی 
به  مربوط  امور  ساماندهی  و  هماهنگی  را  کارگروه 

تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بیان نموده 
که بایستی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان 

و با حضور کلیه اعضا تشکیل گردد.
اراضی  شدن  خرد  از  جلوگیری  قانون  در  افزود:  وی 
کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، حد 
نصاب های قانونی لحاظ گردیده است که بایستی به 
عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، 
الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و 
کیفیت منابع آب و خاک جهت بهره وری مناسب از 

عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
بر  این جلسه وظایف دستگاه های عضو کارگروه  در 
اساس دستورالعمل تشریح شد و مقرر گردید مدیریت 
تا  اعالم  استان  شهرستان های  به  کشاورزی  جهاد 
کارگروه های شهرستانی حداکثر ظرف یک ماه آینده 
طرح  اجرای  مستعد  مناطق  و  دشت ها  و  تشکیل 

یکپارچگی را به کارگروه استانی اعالم نمایند.
در پایان قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس 
نیز حمایت و همکاری تمامی بخش های ذی ربط را 
در طرح یکپارچه سازی اراضی خواستار شد و اضافه 
منابع  از  استفاده  موازات  به  که  است  انتظار  نمود: 
باالی  به هزینه های  توجه  با  نیز  ملی  منابع  استانی، 

تولید در این خصوص در نظر گرفته شود.
وی افزود: در سطح استان فارس 3000 هکتار اراضی 
کشاورزی یکپارچه شده و 10000 هکتار نیز در دست 
افزایش  با اجرای خدمات زیربنایی،  مطالعه است که 
بهره وری در منابع آب و خاک را در پی خواهد داشت.

تشکیل کارگروه استانی یکپارچگی اراضی در استان فارس

تثبیت مالكیت 205 هكتار از اراضی 
شهرستان المرد

با تصویب کمیسیون رفع تداخالت استان فارس 205 هکتار از اراضی کشاورزی و 
غیرملی پالک روستای انجیربند در شهرستان المرد رفع تداخل گردید و مالکیت 

این اراضی تثبیت شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی فارس جلسه کمیسیون رفع تداخالت 
اراضی  برخی  به  مربوط  پرونده های  به  رسیدگی  منظور  به  فارس  استان  اراضی 
ثبت  مدیرکل  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  حضور  با  المرد  شهرستان 
اسناد و امالک فارس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل امور اقتصاد و 
دارایی استان، مدیرامور اراضی و سایر اعضای کارگروه در محل دفتر رئیس سازمان 

جهادکشاورزی فارس برگزار گردید.
پیگیری  در خصوص  فارس  قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی  این جلسه  در 
مجدانه و همه جانبه جهت تحقق اهداف و برنامه های اجرایی سال 97 در حوزه 
رفع تداخالت و کاداستر و همجنین صدور اسناد کشاورزی به عنوان رویکرد جدید 
زیربخش امور اراضی جهت نهایی شدن اقدامات در حوزه رفع تداخالت ناشی از 

اجرای مقررات موازی توضیحاتی ارائه نمود.
از  هکتار   3761 تجمیعی  نقشه های  و  سوابق  مستندات،  جلسه  اعضای  ادامه  در 

اراضی روستای انجیربند شهرستان المرد را رسیدگی کردند و پس از بررسی نظرات 
و اقدامات کارگروه شهرستان از مجموع اراضی واقع در این پالک میزان 317 هکتار 
اراضی غیرملی و 3444 هکتار اراضی ملی تثبیت شده و 205 هکتار از اراضی نیز 
با تصمیم اعضا رفع تداخل شد. عمدتا مالکیت کشاورزان بر این عرصه ها تثبیت و 
تعیین تکلیف شد. همچنین مقرر گردید ادارات ثبت اسناد و امالک، منابع طبیعی و 
سازمان جهاد کشاورزی درزمینه تبادل اطالعات حدنگاری و ارسال نقشه ها بدون 

محدودیت همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند.
مقررات  و  قوانین  رفع هم پوشانی  منظور  به  فوق  کارگروه  است که  به ذکر  الزم 
در  مالکیت  اسناد  ازجمله  اسناد  و  دفاتر  کلیه  و  نقشه ها  سوابق،  اصالح  و  موازی 

عرصه های مورد تداخل برگزار می گردد.
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به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی فارس، 
استان  اراضی  امور  روسای  گردهمایی  جلسه  اولین 
اراضی  امور  مدیر  حضور  با  جاری،  سال  در  فارس 
استان، معاونین، روسای ادارات ستادی و روسای امور 
اراضی 30 شهرستان استان در محل سازمان جهاد 

کشاورزی فارس برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه ارغون مدیر امور اراضی استان 
فارس در خصوص ثبت اطالعات سامانه جامع امور 
اراضی، مراحل ثبت مستندات در خصوص واگذاری 
و  تداخالت  رفع  در  تسریع  لزوم  و همچنین  اراضی 
گویا سازی نقشه ها و ماده 54 قانون رفع موانع تولید 
که از اواسط سال 94 اجرایی گردیده، توضیحاتی را 

ارائه نمود. 
در ادامه معاونین و روسای ادارات ستادی مدیریت، 
گزارشی از اقدامات انجام شده و همچنین تعهداتی 

به  و  بیان  را  گردد  اجرایی   97 سال  در  بایستی  که 
سئواالت حاضرین پاسخ های الزم داده شد. 

اراضی  امور  روسای  از  اراضی  امور  مدیر  پایان  در 
حداکثر  استعالم ها  پاسخ  خواستار  شهرستان ها 
ارتباط  داشتن  همچنین  و  روز   14 مدت  ظرف 
طرح  اجرای  در  شرکت ها  نمایندگان  با  مستمر 
بر  و  شدند  طبیعی  رقومی منابع  نقشه های  کاداستر 
اجرای  متقاضیان  از  عواید  وصول  و  تعهدات  انجام 
فرم های  تکمیل  الزم،  قضایی  اقدامات  طرح ها، 
گشت های 131 در راستای حفاظت از اراضی زراعی 
و باغی و تشکیل کارگروه یکپارچه سازی اراضی در 

شهرستان ها تاکید کرد.

پیش  تشریفات  طی  مستلزم  قانونی  مقرر  مجازات های  اعمال  کلی  به صورت 
بینی شده در قانون آئین نامه دادرسی در امور کیفری است که طی آن شاکی 
در  مورد  حسب  مقدماتی  رسیدگی های  و  قضایی  مراجع  به  شکایت  تقدیم  با 
دادسرا و دادگاه کیفری، استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم، بررسی دالیل 
و مستندات طرفین عندالزوم قرار تحقیق یا معاینه محل، ارجاع امر به کارشناس، 
استماع شهادت شهود و نهایتًا با صدور کیفر خواست، رای در محکمه بدوی و 
تجدید نظر و پس از طی مراحل قضایی و انقضاء مواعید و تقاضای اجرای حکم 

از سوی محکوم له، حکم صادره به مرحله اجرا در می آید.
اهمیت  دلیل  به  گذار  قانون  باغ ها  و  زراعی  اراضی  کاربری  قانون حفظ  در  اما 
ویژه ای که اراضی زراعی و باغ ها در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیتی 
داشته و این که زمین های کشاورزی به عنوان بستر تولید مواد غذایی و ایجاد 
اشتغال پایدار می باشد و از شرایط اقلیمی و محدودیت های آبی برخوردار بوده 
زیاد  هزینه های  به صرف  منجر  رسیدگی  روند طوالنی  موارد  از  بسیاری  در  و 
ورود خسارت  به  منجر  آن  تخریب  که  احداث می شود  بنایی  و  متخلف  توسط 
افراد و منافع کشور می شود و به ویژه این که تخریب بنای احداث شده و  به 

دیگری  محل  رفته،  کار  به  مصالح  جمع آوری 
برای دپوی آن نیاز دارد که خود منجر به ضرر 
منافع کشور است، در ماده 10 الحاقی به قانون 
ای  العاده  فوق  اختیارات  اراضی  کاربری  حفظ 
نموده  تفویض  کشاورزی  جهاد  مامورین  به  را 
قالب  در  کاربری  تغییر  هرگونه  شده:  مقرر  که 
و  ماسه  و  شن  افزایش  یا  برداشتن  بنا،  ایجاد 

سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب 
می گردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 
یک ماده یک این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل 
مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به 

مراجع قضایی اعالم نمایند.
مامورین جهاد کشاورزی مکلف شده اند هر گونه اقداماتی را که مانع از استمرار 
اجرایی  اقدامات  اخطار،  صدور  ضمن  می دهند  تشخیص  زراعی  برداری  بهره 
متخلف را متوقف و حسب تبصره 2 این ماده راسًا و با حضور نماینده دادستان و 
یا در بخش ها با حضور نماینده دادگاه، مستحدثات و بناهای احداثی را تخریب و 

وضعیت را به حال اول اعاده نمایند. 
بنابراین اختیار مامورین جهاد کشاورزی برای تخریب بناهای غیر مجاز در حال 
احداث در زمین های کشاورزی و باغات نیازی به تقدیم شکایت و طی تشریفات 
و  با مشاهده ساخت  و می توانند  نداشته  را  دادرسی کیفری  نامه  آیین  در  مقرر 
ساز در زمین کشاورزی با صدور اخطاریه از متخلف بخواهند که نسبت به توقف 

عملیات و تخریب بنای غیر مجاز اقدام نمایند. 
در صورت استنکاف متخلف، جهاد کشاورزی اجازه دارد که از دادستان یا دادگاه 
عمومی محل جهت معرفی نماینده و با تهیه وسیله اجرای حکم راسا نسبت به 
نمودن مستندات  پیوست  و  تنظیم شکایت  با  و  اقدام  اعاده وضع  و  بنا  تخریب 
تخلف و اجراء از دادستان تعقیب متخلف و اعمال مجازات های پیش بینی شده در 
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی یعنی یک تا سه برابر بهای اراضی با کاربری 

مورد نظر متخلف را درخواست نماید.

گردهمایی روسای امور اراضی شهرستان های فارس

اعطای تفویض اختیار فوق العاده به مامورین سازمان جهاد کشاورزی

آشنایی با قوانین و مقررات حوزه امور اراضی کشاورزی

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت 

امور اراضی فارس
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رئیس  امین پور  میعاد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
اداری سازمان جهاد کشاورزی  و تحول  نوسازی  گروه 
عنوان  به  سازمانی  تعالی  مدل  گفت:  فارس  استان 
کسب  جهت  در  سازمان ها  مدیریت  برای  چارچوبی 
نتیجه و موفقیت، با استفاده از شیوه های نوین مدیریتی 
ارشد  مدیر  راستا  همین  در  که  می گردد،  محسوب 
سازمان، با انجام بهینه کاوی و الگو یابی از سازمان های 
موفق، مدل برتری سازمانی اروپا )EFQM( را به عنوان 

الگوی تعالی انتخاب نمود.
فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  افزود:  وی 
و  کشور  در  پیشرو  کشاورزی  جهاد  سازمان  عنوان  به 
آذرماه  در  است که  دولتی  معدود سازمان های  از  یکی 
پانزدهمین  در  و  نهاد  گام  تعالی  مسیر  در   1395 سال 
"گواهینامه  دریافت  به  موفق  سازمانی  تعالی  همایش 
سازمان  تعالی  مدیر  گردید.  سازمانی"  تعالی  ستاره   2
جهاد کشاورزی فارس با اشاره به این که استقرار این 
مدل در سازمان مرهون دیدگاه تحول خواه و تعالی گرا 
در  فعالیت ها  تمام  داشت:  اظهار  بوده،  سازمان  رییس 

و  تعالی  الگوی  رویکردهای  استقرار  با  سازمان  این 
جاری سازی الزامات آن توسط تیم های مرتبط و البته با 

نگرش علمی صورت می گیرد. 
پیاده سازی  ابتدای  از  گرفته  صورت  اقدامات  از  وی 
الگوی تعالی به کمک گرفتن از مشاور با تجربه تعالی 
سازمانی در جهت آموزش به معاونین و مدیران ستادی، 
مدیران شهرستان ها و تعدادی از کارشناسان اشاره نمود 
و بیان داشت: در همین راستا طراحی نقشه ی راه تعالی 
تعالی،  الگوی  معیارهای  اساس  بر  تیم سازی  سازمانی، 
اهداف  تعیین  و  سازمان  استراتژی  ی  نقشه  تدوین 
استراتژیک، طراحی نقشه ی فرآیندهای سازمان مبتنی 
کارکنان،  اخالقی  منشور  تدوین  کیفیت،  استاندارد  بر 
 ... و  نظرسنجی  انسانی،  منابع  راه  نقشه ی  طراحی 

صورت گرفت.
امین پور تصریح نمود: از گام های دیگر در اجرای مدل 
تعالی برگزاری چندین مورد بهینه کاوی در داخل و خارج 
از کشور توسط رده های مختلف مدیریتی این سازمان 
و حتی بعضی از بهره برداران، و برگزاری همایش بزرگ 

تعالی جهت تسری مفاهیم مدل به بدنه کارکنان بود.
در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تعالی  مدیر 
اساس  بر  و  تعالی  مسیر  ادامه  در  کرد:  تاکید  خاتمه 
پروژه های بهبود به دست آمده از خودارزیابی ها، در سال 
97 یکی از اهداف مهم استانداردسازی و استقرار چندین 
استاندارد و مدل در سازمان خواهد بود و از مهم ترین 
گام ها تدوین نقشه راه منابع انسانی، طراحی و استقرار 
استانداردهای  استقرار  مدیران،  عملکرد  ارزیابی  مدل 
ویژه  به  سازمان  نفعان  ذی  رضایت  و سنجش  کیفیت 

مشتریان یا بهره برداران بخش خواهد بود.

امین پور رییس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

جهاد کشاورزی فارس، اولین سازمان جهاد کشاورزی که در مسیر تعالی گام نهاد

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیریت 
فارس متولی حوزه حاکمیتی امور زمین است.

اراضی سازمان جهاد کشاورزی  امور  ارغون مدیر  علی 
اراضی  شدن  سنددار  لزوم  به  اشاره  با  فارس  استان 
کشاورزی گفت: بر اساس قانون جامع حدنگار، وزرات 
تا  شدند  مکلف  اسناد  ثبت  سازمان  و  کشاورزی  جهاد 
را  کشور  کشاورزی  اراضی  کلیه  ششم  برنامه  پایان 
تقدیم  را  کشاورزی  اراضی  برگ  تک  سند  و  کاداستر 
کشاورزی  اراضی  کاداستر  افزود:  وی  نمایند.  زارعین 
مهم ترین وظیفه برعهده ماست و در سال گذشته 200 
هزار هکتار قرارداد کاداستر اراضی منعقد و در حال انجام 
از  هکتار  هزار   10 از  بیش  اطالعات  تاکنون  که  است 
اراضی مذکور به اداره کل ثبت جهت صدور اسناد ارسال 
هکتار  هزار   100 کاداستر  نیز  جاری  سال  در  گردیده، 

دیگر از اراضی در دستور کار استان فارس قرار گرفت.
ارغون در ارتباط با قانون رفع تداخالت در استان گفت: 
در برخی موارد اجرای قوانین متعدد، باعث ایجاد تداخل 
که  گردیده  ملی  اراضی  و  کشاورزی  عرصه های  بین 
در همین راستا کمیسیون رفع تداخالت استان فارس، 
در سال گذشته 23 هزار هکتار از اراضی اختالفی بین 
زارعین و عرصه ملی را رفع تداخل نمود، احکام صادر و 

جهت صدور سند به اداره ثبت تحویل داد.
وی با اشاره به این که زمین بستر سرمایه گذاری و تولید 

گذشته  سال  در  گرفته  صورت  گشایش های  از  است، 
قالب  در  ملی  اراضی  از  هکتار   306 واگذاری  تصویب 
49 طرح به سرمایه گذاران بخش های مختلف اعم از 
صنعت، خدمات و صنایع تبدیلی دانست که این طرح ها 
پیش بینی اشتغال زایی مستقیم معادل هزار و 642 نفر 
و سرمایه گذاری 12هزار میلیارد ریال را دارد و همچنین 
58 مورد صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در 
سطح 61 هکتار با پیش بینی 7 هزار 277 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی هزار و 968 نفر در سال 

گذشته انجام شده است.
این مقام مسئول از دیگر وظایف مدیریت امور اراضی 
به نظارت بر اراضی واگذاری صورت گرفته در سنوات 
در دستور  این موضوع که  و گفت:  نمود  اشاره  گذشته 
جهاد  مدیریت های  شهرستانی  واحدهای  مستقیم  کار 
کشاورزی قرار دارد و در یک سال گذشته هزار و 991 
مورد از اراضی واگذاری سنوات گذشته با سطحی معادل 
28 هزار هکتار مورد بازبینی قرار گرفتند و قرارداد 90 
نرسیده  بهره برداری  به  که  واگذاری  اراضی  از  مورد 
بودند، فسخ شد و اراضی به دولت برگشت داده شد و از 
این اراضی در طرح های سرمایه گذاری استفاده خواهد 
شد و در سال جاری نیز نظارت بر 2400 مورد از اراضی 

واگذاری سنوات قبل در دستور قرار گرفته است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

و  حقوقی  وظایف  به  خود  سخنان  از  دیگر  قسمت  در 
بخش حاکمیتی امور اراضی در سال گذشته اشاره نمود 
و گفت: بیش از هزار و 130 مورد به متخلفین ساخت 
و  شد  داده  عملیاتی  توقف  اخطار  غیرمجاز  سازهای  و 
330 مورد حکم قلع و قمع تغییر کاربری غیر مجاز در 
کل استان به استناد تبصره دو ماده 10 راسا با حضور 
دادستان و 60 مورد حکم قطعی دادگاه های تجدید نظر 
اجرا شد. وی افزود: سامانه 131 کاماًل فعال است و 16 
رسمی فعالیت  طور  به  شهرستان   14 در  گشت  خودرو 
کار  دستور  در  هم  دیگر  شهرستان های  و  می کنند 
آماده  ساعته   24 سامانه  هستند،  گشت  خودرو  تجهیز 
ساعات  در  همچنین  مردمی و  گزارش های  دریافت 

اداری آماده مشاوره در حوزه زمین است.
سازی  شفاف  منظور  به  گفت:  خاتمه  در  ارغون 
حق  رعایت  جهت  در  اراضی  امور  حوزه  فعالیت های 
دولت و مردم و کاهش مراجعه ارباب رجوع به مدیریت، 
امسال پس از سالیان طوالنی الکترونیکی کردن حوزه 
پایان سال جاری  تا  و  قرار گرفته  زمین در دستور کار 
را  اراضی  امور  حوزه  عملکردهای  و  فرآیندها  کلیه 

الکترونیکی خواهد شد.

تصویب واگذاری 306 هکتار از اراضی ملی فارس با پیش بینی 
اشتغال زایی مستقیم 1642 نفر

ارغون مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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در گروه سازمان های دارای بیش از 400 نفر زن شاغل
سازمان جهاد کشاورزی فارس حائز رتبه 

برگزیده استانی شد

رتبه بندی عملکرد سازمان ها و ادارات استان 
فارس در فعالیت های حوزه بانوان و خانواده از 
سوی گروه نظارت و ارزیابی استانداری فارس 
صورت گرفت. کاوسی مشاور رئیس سازمان 
بانوان ضمن  امور  در  فارس  کشاورزی  جهاد 
اعالم این خبر گفت: در ارزیابی به عمل آمده 
از عملکرد مشاورین امور بانوان دستگاه های 
استان فارس، الزم به ذکر است سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در 
گروه سازمان های دارای بیش از 400 نفر زن شاغل در سال 95، در شش 

ماهه اول حائز رتبه برتر بوده و در سال 96 رتبه اول را کسب نموده است.
)سازمان های  شامل:  سنجش  این  در  شده  ارزیابی  گروه های  افزود:  وی 
و  بهزیستی  شهید،  بنیاد  شامل  حمایتی  )نهادهای  عام(،  مخاطب  دارای 
نفر   400 از  بیش  دارای  )سازمان های  فرهنگی(،  )نهادهای  امداد(،  کمیته 
زن شاغل(، )سازمان های دارای جمعیت زنان شاغل بین 71 تا 400 نفر(، 
)سازمان های دارای جمعیت زنان شاغل بین 21 تا 70 نفر(، )سازمان های 

دارای جمعیت زنان شاغل کمتر از 21 نفر( بوده اند.

برگزاری جلسه برنامه ریزی تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس در استان فارس 

باغبان رییس اداره امور ایثارگران سازمان جهاد 
کشاورزی فارس به پرتو امید گفت: به همت بنیاد 
استان  مقدس  دفاع  ارزشهای  نشر  و  آثار  حفظ 
فارس با حضور نمایندگان نیروهای مسلح و کلیه 
ادارات ارگان های مرتبط با دفاع مقدس، جلسه 
برنامه ریزی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس 
که  مراسم  این  در  شد.  برگزار  فارس  استان  در 
پاسداری  پیشکسوتان،  نکوداشت  آئین  از  هدف 
از مفهوم جمله ی حضرت امام خمینی )ره(: » نگذارید پیشکسوتان جهاد و 
شهادت در پیچ و خم زندگی به فراموش کشیده شوند« می باشد بیان گردید.

با توجه به این که در استان فارس، بالغ بر 250 هزار نفر ایثارگر از طریق 22 
ارگان عمل کننده وجود دارد، مقرر گردید در اولین اقدام درسال جاری حداقل 
از 110 هزار نفر از ایثارگران در مراسم های متعدد در جای جای استان تجلیل 

به عمل آید.
و به همین منظور، میزان سهم هر شهرستان و نیز واحدهای مختلف تعیین و 
اعالم گردید و باتوجه به این که بیش از 18000 نفر از طریق پشتیبانی جنگ 
جهاد فارس به جبهه اعزام شده اند، سهم سازمان جهاد کشاورزی در این مهم 

2000 نفر پیشکسوت جهاد اعالم شده است.

در  خرمشهر  آزادسازی  سالگرد  مناسبت  به 
ایثارگران  امور  اداره  همت  به   1397/3/3 تاریخ 
طی  سنگر  بی  سنگرسازان  کانون  همکاری  با  و 
بی  سنگرساز  فرماندهان  از  مراسمی  برگزاری 

سنگر و پیشکسوتان ایثارگر تجلیل شد.
که  مراسم  این  در  امید  پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
با دعوت از 80 نفر از فرماندهان مهندسی جنگ 
جهاد در سالن باشگاه جهاد کشاورزی برگزار شد 
سیف  علی  حاج  سنگر  بی  ساز  سنگر  حاج  ابتدا 
با قرائت آیاتی چند از قرآن کریم مراسم را آغاز 

نمود. 
در ادامه سید جمال میرشفیعیان یکی از فرماندهان 
مهندسی جنگ در خصوص نقش جهاد در دفاع 

مقدس سخنان مبسوطی را ایراد کرد.
پس از وی سید محمود دوکوهکی یکی دیگر از 
عملیات  خصوص  در  جنگ  مهندسی  فرماندهان 
آثار  المقدس و وظیفه پیشکسوتان در حفظ  بیت 
و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهاراتی را بیان 
توسط  خاطره  چند  مراسم  این  ادامه  در  و  نمود 
جانباز و یکی دیگر از فرماندهان دفاع مقدس حاج 

غالمرضا صفری بیان شد.
باشکوه  مراسم  این  ادامه  در  گزارش  این  به  بنا 
ایثاراگران  فرهنگی  کارگروه  عملکرد  گزارش 

توسط مهدی منزوی ارائه شد .
شده  انجام  خدمات  و  آتی  برنامه های  ادامه  در 
از  قبل  و   گردید  بیان  نیز  کارگروه  این  توسط 
به  افطار  ضیافت  و  عشا  و  مغرب  نماز  برگزاری 
نشریه  و  فرهنگی  بسته  هدایا،  کنندگان  شرکت 
سنگرسازان بی سنگر ویژه عملیات بیت المقدس 

داده شد.

بر گزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد، روز ایثار و مقاومت
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مشکالت  بررسی  جلسه  امید"  "پرتو  گزارش  به 
رئیس  قاسمی  ریاست  به  که  فارس  کاران  چغندر 
عربی  همراه  به  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل 
استانداری، معاونین، کارکنان، مدیران کارخانه های 
این  از چغندرکاران  قند فسا و مرودشت و تعدادی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  جلسات  سالن  در  استان 

فارس برگزار شد.
قاسمی ریاست سازمان  دکتر  این جلسه  ابتدای  در 
پاییزه  چغندر  کشت  گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد 
هکتار   1300 بر  بالغ  سطحی  در  فارس  استان 
و  مرودشت  قند  کارخانه های  که  گرفته  صورت 
فسا برنامه خرید تضمینی و قرارداد با کشاورزان را 
برعهده داشته اند و با اخذ قراردادی که کارخانه قند 
مرودشت با کارخانه همتای فسایی خود داشته مقرر 
این کارخانه  به  روزانه 800 تن چغندر  گردیده که 

جهت استیصال تحویل دهد.
چغندرقند  پاییزه  کشت  امسال  ما  قاسمی افزود: 
سطح  این  در  فارس  استان  در  بار  اولین  برای  را 
گسترده انجام داده ایم و مشکالت عدیده ای برای 
تحویل چغندر کشاورزان به کارخانه های قند استان 
قند  کارخانه  که  است  در صورتی  این  و  داشته ایم 
این  تحویل  برای  مرودشت  با  ما  می گوید  فسا 

محصول جدا نیستیم.
کرد:  بیان  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست 
کشت چغندر پاییزه کم آب بر است و اگر کارخانه 
از  باید  باشد  اورهال  روز  سه  می خواهد  مرودشت 
همین امروز تدابیر الزم را بیندیشید و نمی خواهیم 
سر و صدای کشاورزان باال بگیرد و مجبور باشند 
که به خاطر عدم برداشت به موقع هر روز مزرعه 
به  ما  راه  این  در  که  نمایند  آبیاری  را  خود  چغندر 

هدف خود نرسیده ایم.
وی ادامه داد: ما باید کشت های الگویی را حمایت 
امر  این  اندرکاران  دست  و  متولیان  از  و  نماییم 
خواهش می کنیم در تصمیم گیری ها شفاف عمل 

نمایند.
اگر  ادامه رعیت پیشه مدیر کارخانه فسا گفت:  در 
چغندر  تن   800 روزانه  فسا  کارخانه  که  باشد  قرار 
و  آب  وضعیت  با  نماید،  خود  ظرفیت  مدار  وارد  را 
روزهای  طی  که  کازرون  چغندر  و  گرم  هوای 
دیگر  چغندر  همچنین  و  است  برداشت  قابل  آتی 
شهرستان های استان باعث می شود که چندین روز 

طول بکشد که چغندر روی دست کشاورز بماند.
وی افزود: از 5 اردیبهشت ماه کار تحویل چغندرقند 
را از کشاورزان شروع کرده و در 20 اردبیهشت با 
قرار گردید  قند مرودشت  با کارخانه  قرارداد  تامین 
که ما مازاد بر ظرفیت کارخانه را از 27 اردیبهشت 

ماه از این کارخانه شروع به خریداری نماییم.
رعیت پیشه بیان کرد: در نیمه راه مسوالن کارخانه 
می خواهیم  خودمان  ما  که  گفتند  مرودشت  قند 
کارخانه  که  صورتی  در  باشیم  داشته  را  کار  ادامه 
قند فسا در این ارتباط تمام مطالبات کشاورزان را 
پرداخت نموده و با خرید چغندر خارج از استان، همه 
داشته  نگه  راضی  را  خود  قرارداد  مورد  پیمانکاران 

است.
مدیرکارخانه قند فسا عنوان کرد: 32 هزار تن چغندر 

از کشاورزان فارس خریداری کرده ایم و این چغندر 
نسبت به دیگر چغندرهای خارج از استان از کیفیت 
 400 با  فسا  قند  کارخانه  و  بوده  برخوردار  بهتری 
کارگر اگر مشکالت چغندر قند آن حل نشود حتما 

از کار باز خواهد ایستاد.
 4 که  چغندری  که  این  به  اشاره  با  پیشه  رعیت 
ساعت داخل آفتاب بماند از عیار خود خواهد افتاد و 
قابل بهره برداری مطلوب نخواهد بود گفت: ظرفیت 
کارخانه فسا روزی 800 تن است و بیشتر از این از 
توان آن خارج که با این وضعیت هنوز هم 500 تن 
چغندر قند مورد قرارداد این کارخانه در دزفول جا 

مانده است. 
روزانه  اگر  گفت:  پایان  در  فسا  قند  کارخانه  مدیر 
600 تن چغندر قند به صورت منظم وارد کارخانه 
قند فسا شود ما به هیچ مشکلی برخورد نخواهیم 
را  استان  قند  تیرماه کلیه چغندرهای  تا 15  کرد و 

جمع آوری خواهیم کرد.
فارس  نظام صنفی کشاورزی  اجرایی  دبیر  شیبانی 
در ادامه این جلسه گفت: علی رغم دغدغه ریاست 
کشاورزان  هنوز  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان 
چغندرکار با مشکالت عدیده ای روبرو هستند و از 

برگزاری جلسه بررسی مشکالت چغندرکاران فارس در سالن جلسات
سازمان جهاد کشاورزی این استان
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کارخانه قند مرودشت در برابر مطالبه چغندرکاران استان فارس
موظف به پاسخگویی است

برای اولین مرتبه در استان فارس کشت گسترده چغندرقند پاییزه
در سطحی بالغ بر 1301 هكتار صورت پذیرفته است
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آغاز مبارزه با کنه گرد آلود خرما 
در فارس

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در استان فارس آغاز شد.
نباتات  حفظ  مدیریت  کارشناس  دبیری  حمید  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس با سطحی بیش از 26 

هزار هکتار نخیالت، ساالنه بالغ بر 156 هزار تن خرما تولید می کند. 
 Paratetranychus علمی  نام  با  عنکبوتی خرما  تار  یا  گردآلود  کنه  افزود:  وی 
afrasiaticus در مناطق جنوبی فارس نظیر الر، المرد، مهر، خنج از مهم ترین 

آفت درختان خرما است.
این آفت  این که در شرایط خشکی احتمال طغیان  به  اشاره  با  ادامه  دبیری در 
حدود   در سطحی   95 سال  در  که  آفت  این  با  مبارزه  افزود: سطح  بیشتراست، 
11000 هکتار بود، در سال 96 با افزایش چشمگیر میزان بارندگی سطح مبارزه 

به 5500 هکتار کاهش یافت.

وی هشدار داد: با توجه به خشکسالی شدید سال زراعی جاری احتمال طغیان این 
آفت وجود دارد و باغداران بایستی با دقت بیشتری نسبت به بازدید از درختان 
نخل اقدام و جهت جلوگیری از خسارت، به محض مشاهده عالئم اولیه آفت به 

کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه نمایند.
دبیری افزود: فعالیت این آفت از اواخر خرداد شروع و در تابستان خصوصا تیرماه 
و  جوان  های  بافت  شیره  از  بالغ   های  کنه  و  پوره ها  است.  آن  فعالیت  اوج 
میوه های نارس تغذیه نموده و باعث ایجاد خشکیدگی و چروکیدگی در میوه ها 
می گردند. خاک آلود و نامرغوب شدن میوه، قرار گرفتن یک الیه تار روی میوه 
از مهم ترین عالئم خسارت این آفت است و این آفت در مناطق گرم تقریبًا در 
تمام طول سال فعال بوده و در سال های خشکسالی و در باغاتی که کمتر آبیاری 

می شوند جمعیت آفت بیشتر می باشد.
ادامه  استان فارس در  نباتات سازمان جهاد کشاورزی  کارشناس مدیریت حفظ 
جهت کاهش خسارت این آفت، باغداران را به رعایت بهداشت باغ و از بین بردن 
علف های هرز به منظور نابودی پناه گاه های آفت، هرس درختان، نابودی بقایای 
هرس و آرایش مناسب خوشه ها، آبیاری به موقع و منظم، تقویت درختان با تغذیه 

مناسب و میانه کاری با گیاهان زراعی نظیر یونجه توصیه نمود.
دبیری در پایان گفت: برای مبارزه با آفت کنه گرد آلود خرما باید از کنه کش های 
اختصاصی استفاده شود و در سال هایی که زمان مبارزه با زنجره نخیالت و کنه 
تارتن به هم نزدیک می شود از سموم دو منظوره کنه کش – حشره کش استفاده 

می شود.

جمله این که هنوز پول محصول پارسال آنان وصول نشده است. وی افزود: 
چه کسی باید صدمات و لطمات کشاورزی را جبران نماید و خود کشاورز 

هم توان برخورد و مقابله با این لطمات را ندارد.
شیبانی بیان کرد: کشاورزان درد دل خود را با چه کسانی درمیان بگذارند 
و با این همه تحصیالتی که از بانک ها با سود باال برای سرمایه گذاری 

گرفته اند چه کسی باید در این صراط جوابگو باشد.
در  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  صادقی 
ما  دست  فسا  کارخانه  برخالف  مرودشت  قند  کارخانه  نمود:  اظهار  ادامه 
را زمین گذاشت و پرونده های کشاورزان در مراحل قضایی جهت احقاق 
افزود: خواهش  قانونی خود را طی می نماید. وی  حقوق کشاورزان روال 
با  نگذاریم  و  نماییم  برخورد  منطقی  چغندرقند  برداشت  قضیه  با  می کنم 

وضعیت گرمی هوا روند برداشت این محصول به تابستان واگذار گردد.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر  عربی  جلسه  این  ادامه  در 
بین الملل استانداری فارس گفت: باید با یک برنامه ریزی منظم کشاورزان 
را توجیه نموده که روزانه 800 تن چغندر قند به کارخانه فسا تحویل نمایند 
مراجع  به  مرودشت  کارخانه  انگاری  دلیل سهل  به  باید  و کشاورزان هم 

قضایی جهت وصول مطالبات خود اقدام نمایند.
در پایان این جلسه قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در یک 
برابر  در  فسا  قند  برخالف  مرودشت  قند  کارخانه  گفت:  کلی  بندی  جمع 

کشاورزان تعهد دارد که مطالبات کشاورزان را پرداخت نماید.
وی افزود: اگر کارخانه مرودشت بتواند با کارخانه قند نقش جهان اصفهان 
برای تامین چغندرقند به توافق برسد می تواند از ضرر و زیان چغندرکاران 

استان فارس تا حدود زیادی جلوگیری نماید.
دکتر قاسمی بیان کرد: از امروز مقدار 800 تن چغندر قند به کارخانه قند 
فسا تحویل داده می شود و کشاورزان به خاطر مشکالت عدیده ای نظیر 
و  فسا  کارخانه  مدیران  فردا  از  و  می آورند  فشار  دولتی  نهادهای  به  آب 
با کارخانه های قند اصفهان هماهنگی های الزم را جهت  باید  مرودشت 
تحویل مازآد چغندرقند موجودی در استان را به عمل آورده و همین طور 

در بحث مطالبات کشاورزان حساسیت بیشتری به خرج دهند.
در پایان شمسایی مسئول فنی کارخانه قند فسا در سخنانی کوتاه گفت: 
چغندرقند ارسالی از کارخانه قند مرودشت غیرمطلوب و به صورت نارس 
تحویل  بار  زیر  از  آگاهانه  به صورت  مرودشت  قند  کارخانه  و  است  بوده 
چغندرقند کشاورزان شانه خالی کرده و در این قضیه به ما دروغ گفته است 
و از قبل می دانست که چغندر قند موجود برای آنها مقرون به صرفه نیست.
الزم به ذکر است چند نفر از کشاورزان چغندرکار حاضر در این جلسه با 
در  پیش روی کشاورزان  بررسی مشکالت  بیان مشکالت خود، خواستار 

نحوه برداشت چغندر و همین طور وصول مطالبات خود شدند.
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بر  مازاد  گندم  تن  هزار   500 قریب 
فارس  استان  کشاورزان  از  مصرف، 

خریداری شده است.
امور  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت 
این  زراعت  مدیر  دهقان  احمد  فارس 
در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  سازمان 

سال زراعی 97-96 در استان فارس سطحی معادل 259000 هکتار گندم آبی و 
115290 هکتار گندم دیم کشت گردید .

دهقان افزود: به دلیل خشکسالی ناشی از کاهش نزوالت جوی از سطح یاد شده 
223000 هکتار گندم آبی و 50290 هکتار گندم دیم به مرحله برداشت رسیدند 
به عبارتی حدود 36000 هکتار گندم آبی و 65000 هکتار گندم دیم دچار خسارت 

خشکسالی گردید و از چرخه تولید خارج شد.
وی گفت: در حال حاضر کار برداشت گندم در 6 شهرستان جنوبی و شرقی به پایان 
رسیده و در 11 شهرستان دیگر همچنان ادامه دارد که در این مدت حدود 310 هزار 

تن گندم از کشاورزان خریداری و تحویل سیلوها گردید.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس پیش بینی کرد میزان خرید گندم 

در سال زراعی جاری به یک میلیون تن برسد. 

حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
مرکز  چند  از  داراب  شهرستان  به  سفر  ضمن  فارس  استان  کشاورزی  جهاد 

خدمات جها کشاورزی این شهرستان و پروژه انتقال آب قناتویه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
جهاد  مدیریت  در  از حضور  پس  سفر  این  در  بحرانی  االسالم  فارس حجت 
کشاورزی این شهرستان به همراه سیدی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان 
و حجت االسالم مطهری مسئول دفتر سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در این 
مدیریت به مرکز خدمات و ترویج جهاد کشاورزی رستاق با کارشناسان این 
مرکز گفتگو کرد و پس از آن به مرکز خدمات و ترویج فورگ رفت و ضمن 
این  فعالیت  کیف  و  کم  از  مرکز  این  کشاورزی  جهاد  کارشناسان  با  گفتگو 
مرکز و بهره برداران اطالع حاصل نمود. نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد 

توفیق  گفت:  مراکز  این  در  کشاورزی 
خدمت به کشاورزان و بهره برداران این 
برای  خداوند  است،  عبادت  عین  بخش 
و  است  قایل  بسیاری  ارزش  کشاورزی 
آباد و  را  زمین  انسان می خواهد که  از 
کشاورزان  روزی  را  روزی  ترین  حالل 
می داند پس خدمت به کشاورزان بسیار 

پر اهمیت و با ارزش است.
وی در ادامه این سفر به روستای قناتویه 
رفت تا از نزدیک از پروژه انتقال آب این 
این  بازدید  از  پس  نماید.  بازدید  روستا 

طرح حجت االسالم والمسلمین بحرانی با حضور در مسجد این روستا ضمن 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به ایراد سخن پرداخت و گفت: گاهی غفلت 
و  باید همیشه مراقب خود در مقابل نفس  و  از عدم اطالع حاصل می شود 

شیطان باشیم. 
وی در رابطه با طرح آبرسانی نیز گفت با توجه به درخواست های مکرر اهالی 
این روستا مبنی بر استفاده از اعتبارات زکات در این پروژه و ادامه این طرح عام 
النفعه در این روستای محروم ما نیز مراتب را به اطالع نماینده معزز ولی فقیه 
در وزارت جهاد کشاورزی و رییس شورای عالی زکات کشور رسانده و پیگیری 
های الزم را در جهت جذب اعتبارات از محل زکات جمع آوری شده به عمل 
خواهیم آورد تا بتوان از این عمل خیرخوانه خیر خواهی و برکات مودیان زکات 
در همچین مناطق محرومی استفاده نماییم که باقیات و صالحات است و در 
امر کشاورزی و آب رحمت الهی است و 

ماندگار نیز خواهد بود.
از  بازدید  ضمن  سفر  این  ادامه  در  وی 
دامپزشکی  و  نباتی  قرنطینه  پست های 
آن  زحمتکش  همکاران  به  قناتویه 
کارگاه  از  بازدید  به  و  گفته  خداقوت 
نزدیک  از  و  رفت  ساغر  معطر  عرقیات 
و  گشت  آشنا  آن  دقیق  کار  مراحل  با 
محصول  کیفیت  کرد  واری  امید  ابراز 
زمان  مرور  به  و  است  تبلیغ  بزرگترین 

جای خود را باز می کند.

سفر حجت االسالم والمسلمین بحرانی به شهرستان داراب

خرید قریب 500 هزار تن گندم 
مازاد برمصرف از کـشاورزان فارس
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فرا رسیدن بیست و هفتم خرداد پنجاه و هشت یادآور روزی است که حضرت 
امام )ره( در پیامی فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر فرمودند. معمار کبیر 
انقالب با توجه به اهمیت محرومیت زدایی فراهم آمدن یک نهضت و جهادی 
عظیم برای فقر زدایی و آبادانی در سراسر کشور این دستور را صادر که البته 
فرصتی بی بدیل شد هم برای سازندگی و محرومیت زدایی و هم برای کسانی 
که مخلصًا دنبال فرصتی بودند تا با لبیک به ندای رهبر عزیزشان لباس همت 
را بر تن کرده و تمام همت شان را برای خدمت به کشور و مردم به کار گیرند. 
جهاد سازندگی سنگر و دژی محکم و استوار که با حضور جهادگران پرتوان و 
انقالبی در اقصی نقاط کشور ضمن ایستادگی شجاعانه در برابر دشمنان انقالب 

به خدمت مشغول و با آغاز جنگ تحمیلی به یاری رزمندگان شتافته و در این 
راستا لقب سنگرسازان بی سنگر را به خود اختصاص دادند و به منظور اهمیت و 
جایگاه جهاد سازندگی و مسئولیت خطیری که بر عهده داشت، حضرت امام)ره( 
نماینده خود را نیز برای تسهیل و شتاب بخشی به خدمت رسانی در این نهاد 
نوپا و نوظهور که با خود انقالب و از بتن آن شکل گرفته بود همراه نمودند. در 
میان همه اوصاف و ویژگی های جهادگران آن که بیشتر می درخشد و توانسته 
است سنگ زیر بنای این همه خدمات در داخل کشور و جبهه های جنگ شود، 
ایمان و اخالص و خودباوری و والیتمداری آنان است. این ویژگی های جهادی 
توانسته جهادگران را به مردان سخت هر میدان دفاع و خدمت تبدیل نموده و به 
آن ها توانمندی پذیرش هر مأموریت ضروری در عرصه های مورد نیاز انقالب 
سفیران  عنوان  به  سازندگی  جهاد  تأسیس  بدو  در  جهادگران  اسالمی ببخشد. 
انقالبی از متن مردم و با اعتقادات آنان شکل گرفته و همواره با آرزوی خدمت 

به مردم نام نیکی از خود برای نسل های آینده باقی گذاشتند.
امروز هم به حمدهلل این وزارتخانه با مسئولیت سنگین تأمین و امنیت سالمت 
غذای مردم به جد مشغول خدمت رسانی در عرصه کشاورزی است. در اهمیت 
نیازهای ضروری مردم موجب  و جایگاه کشاورزی همین بس که عدم تأمین 
دیگر  وابستگی های  موجب  قطعًا  این  و  بیگانه  به  اقتصادی  وابستگی  و  تعلق 
سیاسی، فرهنگی و نظامی است که همچنان با نظر مساعدت رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای "دامت برکاته"، نمایندگی ولی فقیه 
و حوزه های نمایندگی در کنار این عزیزان و به عنوان بازوی توانمندی آن ها 
را یاری می دهند و با انجام امور فرهنگی و تقویت بنیه فکری و عقیدتی آنان 
فروگذار  تالشی  هیچ  از  جهادی  مدیریت  و  فرهنگ  از  حراست  و  حفظ  برای 

نخواهند کرد.

پیام تبریک حجت االسالم والمسلمین بحرانی به مناسبت 
سالروز تاسیس جهاد سازندگی و روز جهاد کشاورزی

قدس می آییم ...
دولت  تشکیل  اندیشه  با  صهیونیسم 
یهودی زاده شد که با بروز و تشدید 
به  انگلیسی ها  خیانت  و  اختالفات 
از  آن ها  دریغ  بی  حمایت  و  اعراب 
غاصب  دولت  این  شوم  غده  این 

این غده چرکین سال هاست  این دولت غاصب و  امروز  بارور شد.  صهیونیسم 
که با تالش بی وقفه برای خارج کردن مسأله فلسطین از اولویت جهان اسالم، 
ایجاد تروریسم  از اختالفات برخی کشورهای اسالمی و  با بهره گیری  همواره 
تکفیری و بهره گیری از حمایت های بی دریغ رژیم مستکبر آمریکا و خیانت 
مرتجعین منطقه به کشتار خونین مردم بی گناه فلسطین و تعرض به حقوق حقه 

این مردم مشغول و از هیچ ظلم، ستم و تعدی فروگذار نیست. 
امروز که فریاد استغاثه و حق طلبی این مردم دربند بلند است بر هر مسلمانی 
الزم است به حکم ایمان در کنار آنان مانده و از این فریادهای مظلومانه دفاع 
کند. فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس که زمان فریاد بر 
بنیانگذار جمهوری  به ندای  این دشمن قسم خورده اسالم است می طلبد  سر 
اهلل  آیت  اسالمی حضرت  انقالب  معظم  رهبری  و  )ره(  خمینی  اسالمی امام 
العظمی خامنه ای )دامت برکاته( پاسخ و در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت 
و مبارزه خود با استکبار و ظلم را به نمایش گذاشته و از این پاره تن اسالم و 

ملت مظلوم فلسطین دفاع کنیم.
کلیه همکاران عزیز و بزرگوار روزه دار در سازمان جهاد کشاورزی برای شرکت 

در این روز همراه با دیگر اقشار مردم والیتمدار دعوت به عمل می آید.
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

ماه مبارک رمضان در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
با حال و هوای دگری سپری شد

قرآن  بهار  و  رحمت  برکت،  غفران،  ماه  و  خدا  میهمانی  و  رمضان  مبارک  ماه 
سازمان  این  به  عرفانی  هوایی  و  حال  نیز  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  در 
بخشیده بود. حجت االسالم قاسمی رئیس اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد 
روز  مبارک رمضان هر  ماه  این مطلب گفت: در  بیان  فارس ضمن  کشاوزری 
سازمان  نمازخانه  در  قرآن  با  انس  12:30محفل  ساعت  از  جهت عالقه مندان 
در  همکاران  از  یکی  توسط  اذان  تالوت  آن ضمن  از  بعد  و  می گردید  برگزار 
با سخنرانی  نماز جماعت، دوره آموزشی آموزه های قرآنی  سازمان و برگزاری 
حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس برقرار می گردید.
وی افزود: در تمام روزها، از سخنان روز گذشته تعدادی سوال به همراه روایاتی 
توزیع  همکاران  بین  مسابقه  عنوان  به  اداری  اخالق  موضوع  با  معصومین  از 

می گردید و مقرر گردیده جوایزی به برندگان اهداء گردد.
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جلسه تودیع و معارفه مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی 
استان فارس با حضور حجت االسالم والمسلمین کالنتری مسئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مهندس مدیر 

کل اداره دامپزشکی استان فارس، معاونین و همکاران این اداره برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در این جلسه حجت االسالم والمسلمین کالنتری گفت: دامپزشکی 
از جمله مکان هایی است که اگر کم کاری صورت پذیرد صدمات جبران ناپذیری 
از جایگاه واالیی برخوردار  به جامعه وارد می شود و به همین خاطر در کشور 

است. 
کالنتری اظهار داشت: فقه مذهب جعفری در بحث غذای حالل در جهان جا 
افتاده و به عنوان یکی از برندهای تاثیر گذار مطرح است و توانسته این را در 
دستورالعمل کنفرانس های اسالمی وارد نموده. اما از طرفی با توجه به پتانسیل 

و توانایی مان نتوانسته ایم آن طور که انتظار می رود کار کنیم.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین بحرانی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه بندگی 
خدا گفت: هرگاه انسان عکس العملی می خواهد انجام دهد باید ببیند به آخرتش 
آسیب وارد می شود یا نه و حواستان باشد به درستی راه علم را پیدا کنید و بعد 

در آن قدم بگذارید که اگر انسان این گونه عمل نماید از بازماندگان نخواهد بود.
وی در ادامه ضمن تشکر از زحمات حجت االسالم فیروزجنگ اظهار کرد: خداوند 
در خصوص بهره گیری از نعمت ها، ما را به دو اصل توجه داده است اول اینکه 
اینکه حقوق  حالل باشد و دوم این که طیب و طاهر باشد. معنی حالل یعنی 

دیگران در آن نباشد، پاکیزه و در آن ضرر نباشد.
زمان  مدت  از  گزارشی  ارائه  به  فیروزجنگ  جلسه حجت االسالم  این  ادامه  در 
با تاکید بر آموزش و حقوق ذابحین و ناظرین در مباحث دام و  مسئولیت خود 

طیور و همچنین جمع آوری اجزای حرام و ... پرداخت.
در ادامه مهندس مدیر کل دامپزشکی فارس گفت: ما موظف هستیم بر اساس 
قانون با این عزیزان همکاری کنیم و اگر بحث اعتقادی باشد قانون بی روح نمی 
شود و با این چاشنی کار رابطه خوب امروز فی ما بین حوزه نمایندگی ولی فقیه 

و اداره کل دامپزشکی برقرار است همین طور است.
کالنتری،  والمسلمین  حجت االسالم  تقدیر  های  لوح  اهدا  از  پس  خاتمه  در 
و  جنگ  فیروز  آقا  حاج  به  مهندس  دکتر  و  بحرانی  والمسلمین  حجت االسالم 
حکم انتصاب به حجت االسالم شهوندی مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در اداره کل دامپزشکی، وی ضمن تشکر از حسن نظر مسئولین به ارائه برنامه 

های پیش رو و نوآوری هایی که در نظر داشت پرداخت.

تودیع و معارفه مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشكی استان فارس

با  و  استانداری  محل  در  فارس  استان  زکات  شورای 
حضور استاندار فارس و معاونین و کلیه اعضا برگزار 

گردید.
اجرایی  دستگاه های  از  اعضا  کلیه  که  جلسه  این  در 
استان فارس حضور داشتند، حجت االسالم والمسلمین 
بحرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس به ارائه خدمات و گزارش 
فعالیت خود در سال 96 در موضوع زکات پرداخت و 
برنامه ها و پیشنهاد های خود را در جهت استحصال و 

احیای هرچه بیشتر این امر واجب در استان ارائه داد. 
ارائه گزارشات  به  نیز  اعضا  این جلسه سایر  ادامه  در 

خود پرداختند .
در خاتمه در حضور استاندار، توسط رییس کمیته امداد 

امام خمینی بذرافشان و حجت االسالم جعفری رییس 
اداره زکات کمیته از خدمات و فعالیت های ویژه جهاد 
کشاورزی در استحصال و ترویج امر زکات در استان 

تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

تشكیل جلسه
شورای زکات استان فارس
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به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس با برگزاری مراسمی حجت االسالم فیروز جنگ مسئول دفتر حوزه 

نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان شیراز شد.
در این مراسم ابتدا اختری، از زحمات حجت االسالم محمودی امام جماعت این 
مدیریت قدردانی نمود و افزود نیاز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز به 
دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه بسیار حساس می باشد چرا که این مدیریت با 5 
فعالیت های  نیازمند  پرسنل  نفر  بر 170  بالغ  تعدادی  و  و خدمات  ترویج  مرکز 

فرهنگی، عقیدتی و دفتر حوزه به شکل ویژه را طلب می نمود.
وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی گفت: حضور یک متخصص شرع و دین، ما 
فیروزجنگ،  به حجت االسالم  آمدگویی  تر می کند و ضمن خوش  توانمند  را 

امیدوارم در آینده بتوانیم قدم های بلندی را با هم برداریم.
ادامه این جلسه حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول حوزه نمایندگی  در 
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی نیز ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و 
افزود: در لغت رمضان جمع بین معانی چند جمله است، وقتی آفتاب به شدت می 
تابد سنگریزه ها، سنگ ها و دامنه های رو به آفتاب بر اثر این تابش از ابتدای 
روز گرم می شود تا در نهایت به تابیدن می رسد، حال اگر آسمان ابری شود و 
باد نسیم خنکی همراه داشته باشد و در عین حال که این نسیم خنک می وزد 
ابر نیز شروع به بارش کند و به این سنگ ها ببارد. چگونه قطرات باران سنگ ها 
را خنک می کند و این حال و هوای رمضان است. رمضان در لغت به این حالت 
گفته می شود و رمضان همانند آن سنگ ها، دل ها را خنک می کند و طراوت 

می بخشد. 
وی افزود: براساس لغت لذت روزهای بسیاری به آمدن ابر همراه با نوازش نسیم 
خنک و ریزش باران به ماه مبارک رمضان است روایتی از امام سجاد است که 
فرمودند: انسان ها در بهشت و در کنار خدا )اهل بهشت در هر رتبه ای( بهشت 

هم برایشان مهم نباشد و فقط خدا مهم است در حالی که بهشت جای آه کشیدن 
نیست اما حسرت می خورند به خاطر آن لحظاتی که بدون ذکر خدا حسرت می 

خورند. 
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: در 
فرهنگ دینی ما حیات بدون ذکر مفهوم ندارد و حیات حقیقی حیات با خداست. 
حجت االسالم بحرانی ادامه داد: موعظه این است که انسان مورد غفلت واقع 

نشود. 
وی در پایان ضمن تشکر ویژه از اختری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز 
گفت: ایشان از نیروهای بسیار پیگیر امور فرهنگی است، پتانسیل معنوی جهاد 
کشاورزی شیراز از قدیم االیام وارث یک میراث فرهنگ واالیی است و از همه 
سطح  فیروزجنگ  االسالم  حجت  به  دادن  کمک  با  که  خواهم  می  همکاران 

فرهنگی و عقیدتی این مدیریت را تا آنجا باال بریم که نمونه باشد.

معرفی مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

کاشت 160 هکتار گلرنگ آبی و دیم 
در شهرستان آباده

گلرنگ بهاره در سطح 160 هکتار از اراضی دیم و آبی شهرستان آباده به صورت 
مکانیزه کشت گردید. 

با  یعقوبی  آباده؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
اعالم این خبر گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آب و نیاز 
به تناوب زراعی مناسب و نیز نیاز کشور به روغن و خودکفایی در تولید، ترویج و 

توسعه کشت این گیاه در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.
وی افزود: این دانه روغنی را در مناطقی که آب کمتر بوده و از لحاظ برخورداری 
از ماده آلی خاک ضعیف و فقیر می باشند و کشت کلزا امکان پذیر نباشد می توان 
جایگزین کرد. وی در ادامه با بیان این که کاشت این محصول به وضعیت کیفی 
زمین های  در  گلرنگ  کاشت  مزیت های  جمله  از  افزود:  می رساند  یاری  زمین 
زراعی را می توان به اصالح بافت خاک، مبارزه با آفات و بیماری ها، سازگاری 
باال به نوع خاک منطقه اشاره کرد و از همه مهم تر پایین بودن نیاز آبی از عوامل 

مهم کشت این گیاه می باشد. 

آغاز کاشت مکانیزه لوبیا در کلوان
مسئول پهنه منطقه کلوان از توابع شهرستان آباده از آغاز کاشت مکانیزه حبوبات 

در این منطقه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده؛ در سال زراعی 
جاري 500هکتار از اراضی این شهرستان به کشت حبوبات اختصاص یافته است 
که از این میزان حدود 100 هکتار به صورت مکانیزه کامل توسط دستگاه هاي 
حبوبات کار کشت شده است. وی بیان کرد: عمده ارقام کشت شده نخود، عدس 
و لوبیا به ویژه لوبیا قرمز و چیتی است که از شرکت هاي فرآوري بذر حبوبات 
تهیه و توزیع شده است و یا از ارقام محلی که عملیات بوجاری و سورتینگ بذر 

به دقت انجام شده است. 
ارائه شده در این بخش به حبوبات کاران را شامل  وی در ادامه عمده خدمات 
تهیه و توزیع بذور اصالح شده حبوبات، تهیه دستگاه کشت مکانیزه با همکاري 
کشاورزان  براي  ترویجی  آموزشی  اجراي کالس هاي  سازمان،  زراعت  مدیریت 
هدف و نظارت مستقیم کارشناسان بر عملیات کاشت حبوبات و اجرای روش های 
بیولوژیک مبارزه با آفات و بیماری ها عنوان کرد. وي تصریح کرد: موفقیت در 
کشت مکانیزه حبوبات و ادامه استقبال کشاورزان از آن باعث افزایش چند برابري 
تولید و حفاظت بیشتر از خاک شده است و تناوب در کاشت حبوبات با غالت از 

عوامل مهم بهبود و حفظ توانایی خاک و جلوگیري از بروز آفات و بیماری هاي 
زراعی می باشد. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده:
حفظ منابع آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی با 

ایجاد کشت گلخانه ای امری ضروری است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده در گفتگوی خبری درباره ضرورت توسعه 
و ترویج کشت های گلخانه ای گفت: کشت گلخانه ای و به طور ویژه، کشت 
سبزی و صیفی در گلخانه برای کمک به بهره وری آب و تولید بیشتر در دستور 

کار سازمان جهاد کشاورزی استان فارس قرار گرفته است. 
عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
آباده؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
یعقوبی با بیان این مطلب که حفظ 
بخش  پایدار  توسعه  و  آب  منابع 
کشاورزی با ایجاد کشت گلخانه ای 
است  ضروری  آباده  شهرستان  در 
تولید  برای  گلخانه  ایجاد  افزود: 
دلیل  به  کشاورزی  محصوالت 
تأثیرگذار  عوامل  کنترل  امکان 
محیطی همچون تغییرات دمایی، جلوگیری از پدیده های سرمازدگی و گرمازدگی 
و همچنین استفاده بهینه از منابع آب و خاک، سوخت و دیگر نهاده های کشاورزی 
بسیار حایز اهمیت است و با ایجاد گلخانه همچنین امکان استفاده مناسب از کود، 
سم و در نهایت تولید خارج از فصل و ارائه محصول سالم و یک دست در زمان 

نیاز بازار فراهم می شود.
با  گلخانه ها  در  متراکم  روش کشت  کارگیری  به  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
وجود بحران خشکسالی چند سال اخیر که بسیاری از مناطق مستعد کشاورزی 
را از حیطه استفاده خارج کرده است به خصوص در مناطق کم آب؛ از اهمیت 

مضاعفی برخوردار می باشد. 
یعقوبی در ادامه گفت: افزایش درآمد در واحد سطح، تنوع کشت و کنترل بهتر 
... سبب  باران، خشکسالی و  آفات و بیماری ها و سایر عوامل همچون طوفان، 
یابند ضمن این  شده تا کشت های گلخانه ای رواج بیشتری داشته و گسترش 
و  جویی  صرفه  آزاد(،  فضای  برابر   10 )حدود  سطح  واحد  در  تولید  افزایش  که 
کاهش در مصرف آب )حدود 3 تا 5 برابر کمتر از فضای آزاد بسته به نوع کشت 
و محصوالت(، افزایش کیفیت محصول تولیدی )با توجه به کنترل بهتر آفات و 
بیماری ها( و تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال از مزایای دیگر 

این کشت می باشد. 
این مقام مسئول، ایجاد اشتغال بیشتر نسبت به فضای آزاد خصوصًا برای فارغ 
سیستم  با  کشت  قابل  غیر  اراضی  از  استفاده  و  کشاورزی  بخش  التحصیالن 
گفت:  و  کرد  ذکر  ای  گلخانه  کشت  مزایای  از  دیگری  بخش  را  هیدروپونیک 
محصول  قیمت  نوسانات  در  کنترل  شهر،  به  روستائیان  مهاجرت  از  جلوگیری 
در فصولی که با وجود نیاز بازار به محصول بوده و کمبود آن در فصل هایی از 
سال که امکان کشت و تولید در فضای باز امکان پذیر نمی باشد، فراهم شدن 
تولیدی و تحت کنترل  به کیفیت محصول  با توجه  زمینه صادراتی محصوالت 
قرار گرفتن محصوالت در کشت های گلخانه ای نیز از مهمترین مزایای این نوع 

کشت است.

برگزاری کارگاه آموزشی مصرف بهینه کود و سم 
با تاکید بر تولید محصول سالم

به همت اداره ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده 
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ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 
باغداران  و  گیاهپزشکی  کلینیک های  کارشناسان  و  پهنه  کارشناسان  حضور  با 

پیشرو برگزار گردید. 
به  توجه  با  آباده؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
پیشرو بودن این شهرستان در تولید محصول سالم و اخذ گواهی ICM در گلخانه 
و باغات زردآلو آموزش های الزم داده شد و از طریق برخی روش های ترویجی 
برای  اطالعات  انتقال  روش های  از  بردن  بهره  و  هدف  گروه  تعیین  چگونگی 

رسانش نوآوری ها در این زمینه مورد بحث قرار گرفت . 

آغاز عملیات برداشت جو در شهرستان آباده 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده؛ خدامی کارشناس 
اقلیم  به  توجه  با  جاری  اول خرداد سال  گفت:از  مرکز جهاد کشاورزی سورمق 
گرم منطقه سورمق عملیات برداشت جو به صورت مکانیزه آغاز گردیده و ارقام 

برداشت شده جو رقم ریحانه، بهمن، والفجر می باشد.
وی افزود: متوسط عملکرد جو در این منطقه حدود چهار تن می باشد که انتظار 
می رود همچنان زارعان و کشاورزان از ظرفیت های کارشناسی و ترویج صحیح در 
کشت،  داشت و برداشت محصول استفاده کنند چرا که با بهره گیری از شیوه های 

نوین کشاورزان ما قادر خواهند بود ظرفیت تولید را افزایش دهند.

زردآلوی منطقه سورمق
گواهی سالمت گرفت

زارعی  آباده؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
کارشناس کلینیک گیاهپزشکی این منطقه با اعالم این خبر بیان داشت در حال 
در   » بیماری ها  و  آفات  تلفیقی  »مدیریت  قالب  در  سالم  تولید محصول  حاضر 
اعطای کد 16  با  راستا  این  به طوری که در  قرار گرفته  دستور کار کلینیک ها 
رقمی به محصوالت تحت نظارت کلینیک ها، این محصوالت با برچسب محصول 

سالم در بازار عرضه می شوند.
وی با بیان این که تولید محصوالت سالم و ارگانیک هر کدام شرایط خاص خود 
را دارد، تصریح کرد: در تولید محصول سالم می توان از کود و سموم در حد مجاز 
و بهینه استفاده کرد به طوری که محصوالت تولیدی عاری از باقی مانده کود و 
سموم بوده و یا حد مجاز آالینده ها را داشته باشند ولی شرایط تولید محصوالت 
ارگانیک فراتر از این بوده و در روند تولید این محصوالت به هیچ عنوان نباید کود 
و سموم شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد وی خاطر نشان کرد: تولید محصوالت 

سالم مقدمه تولید محصوالت ارگانیک محسوب می شود.
زارعی افزود: به منظور ترغیب کشاورزان در مناطق مختلف شهرستان به تولید 
مختلف  ترویجی  اقدامات  انجام  با  حاضر  حال  در  ارگانیک،  و  سالم  محصوالت 
سعی داریم اثرات و نتایج تولید این گونه محصوالت را به کشاورزان نشان دهیم.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 
ارسنجان در شرف تاسیس می باشد

ارسنجان صندوق  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  به گزارش 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان تاسیس می گردد.

امیدی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان در جلسه هم اندیشی تاسیس صندوق 
افزود: با پیگیری های صورت گرفته، حمایت های بی دریغ ریاست سازمان جهاد 
کشاورزی فارس، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق مادر تخصصی تهران 
و فرماندار این شهرستان، با تامین مبلغ چهار میلیارد و 900 میلیون ریال از محل 
اعتبارات صندوق مادر تخصصی بابت سهم )49%( بالعوض دولت، این صندوق 

در شرف تاسیس می باشد.
سهم  کشاوزی  بخش  تشکل های  و  برداران  بهره  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
مشارکت خود را )51%( به حساب شماره 865897925 به نام صندوق، نزد بانک 

کشاورزی شعبه ارسنجان واریز می نمایند. 
الزم به ذکر است این صندوق پس از تاسیس نسبت به پرداخت تسهیالت %4 

به اعضاء اقدام می نماید.

سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

پایان آبیاری کمکی باغات انجیر
آبیاری  استهبان؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 

کمکی باغات انجیر در این شهرستان به پایان رسید.
به دلیل سازگاری  این مدیریت گفت:  باغبانی  اکبر حیدریان مسئول واحد  علی 
و تطابق درختان انجیر با محیط، تمایل مردم این شهرستان به کاشت آن ها را 

سبب گردیده است.
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

وی افزود: با توجه به این که خرید و فروش انجیر راه امرار معاش و گذراندن 
زندگی بسیاری از اهالی استهبان می باشد و متاسفانه به دلیل کاهش بارندگی در 
سال زراعی گذشته و عدم بر طرف شدن نیاز آبی این گیاه، عالوه بر به کارگیری 
راه کارهای مقابله با خشکسالی از قبیل شخم، هرس و ... آبیاری کمکی جهت 

حفظ و نگهداری باغات انجیر ضروری بود که انجام گردید.
وی در ادامه افزود: الزم به ذکر است در صورتی که آبیاری بیش از اندازه صورت 
پذیرد عالوه بر این که درخت از حالت دیم خارج می گردد باعث افزایش آفات 
از قبیل مگس سرکه شده که باعث ایجاد خسارت به میوه درخت و در پی آن 
تحمیل خسارت مالی و اقتصادی به باغدار می شود و با توجه به این موضوع 

پایان آبیاری کمکی در باغات انجیر شهرستان توصیه و اعالم می گردد . 

 برگزاری جلسه شورای امور دام و طرح های
اولویت دار دامپروری 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی استهبان؛ جلسه شورای امور 
دام با موضوع طرح های اولویت دار دامپروری برگزار شد.

در این جلسه فرزاد منوچهری مسئول اداره تولیدات دامی این مدیریت گفت: با 
توجه به شرایط چالشی بخش دامپروری مانند خشکسالی، معوق شدن اقساط 
بانکی مرغداران و گاوداران، لزوم پیگیری طرح های اولویت دار بخش دامپروری 

ضروری است.
گفتنی است در ادامه این جلسه حجت االسالم حمید مبشر دبیر شورای زکات 
این شهرستان ضمن ایراد سخنرانی به لزوم پرداخت زکات توسط کشاورزان و 

دامداران تاکید نمود.

برگزاری اولین گردهمایی مسئولین پارسل های 
حومه شهرستان استهبان

گردهمایی  اولین  استهبان؛  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
جهاد  مرکز  رئیس  حضور  با  استهبان  شهرستان  حومه  پارسل های  مسئولین 

کشاورزی حومه برگزار شد.

زهرا تابش رئیس اداره ترویج شهرستان با بیان این خبر گفت: از آنجا که این 
این مرکز به تازگی کار خود را با مدیریت سید مصطفی شرافت آغاز کرده است 
در ابتدا معارفه صورت گرفت سپس درخصوص برنامه های ترویجی و اجرایی 
مرکز جهاد کشاورزی حومه در محدوده پارسل ها و برنامه ریزی های آتی مرکز 

بحث و بررسی شد.
مسئولین  حمایت  و  کارشناسان  همدلی  و  همکاری  با  است  امید  افزود:  وی 
این مرکز نقطه عطفی در پیشبرد اهداف وزارت کشاورزی و  محترم، تأسیس 

منشأ خدمات ارزنده به بهره بردارن باشد.

گردهمایی صندوق های خرد زنان روستایی و 
عشایری در کرج برگزار شد

گردهمایی  استهبان؛  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری سیزده گانه کشوری در مرکز آموزش 

و تحقیقات جهاد کشاورزی کرج برگزار شد. 
زهرا تابش مسئول اداره ترویج و رابط امور زنان شهرستان با بیان این خبر گفت: 
این گردهمایی به همت صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه فعالیت های 
کشاورزی به مدت دو روز و با هدف ارائه گزارش فعالیت های کشاورزی زنان 

روستایی و بحث و بررسی ارائه مدل خدمت برگزار گردید.
این گردهمایی  در  فارس  استان  از  و شیراز  استهبان، مرودشت  سه شهرستان 
شرکت داشتند و امید است که نتیجه این گردهمایی راه گشایی جهت توسعه 
قشر  این  بیشتر  چه  هر  توانمند شدن  و  جامعه  در  روستایی  زنان  فعالیت های 

زحمت کش باشد.

آغاز کاشت گیاه دارویی اسطوخودوس
در شهرستان جهرم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از آغاز کاشت گیاه دارویی اسطوخودوس 
در 3 هکتار اراضی بخش مرکزی و خفر این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی جهرم محمدرضا شهابی مدیر 
دارویی  گیاه  کاشت  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد 

اسطوخودوس برای اولین بار در شهرستان جهرم انجام شد.
وی افزود: هزینه ی کاشت هر هکتار اسطوخودوس 9 میلیون تومان است و در 
شرایط خوب بین 10 تا 20 سال این گیاه در مزارع رشد می کند و هر سال امکان 

3 بار برداشت فراهم خواهد بود. 
شهابی با بیان این که فصل کاشت اسطو خودوس از فروردین تا اردیبهشت و 
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فصل برداشت آن آبان ماه است، خاطرنشان کرد: این محصول، سال اول معادل 
150 کیلوگرم گل و سال دوم به بعد 200 تا 300 کیلوگرم هم گل می دهد. 

به گفته ی مدیر جهادکشاورزی جهرم مصرف آب گیاه اسطوخودوس در ده روز 
اول روزی 1 ساعت و پس از ده روز روزی 45 دقیقه است. 

از کیلویی 150  این گیاه  از  تولید شده  این که محصول  بیان  با  ادامه  وی در 
هزار تا 400 هزار تومان در بازار فروخته می شود، گفت: تیمی حرفه ای متشکل 
از کارشناسان و مهندسین برتر یکی از شرکت های گیاهان دارویی در جهرم از 

لحظه ی کاشت تا برداشت با کشاورزان هستند. 
این شرکت ضمن در اختیار قرار دادن بذر رایگان، هنگام برداشت محصول را 

کارشناسی کرده و به قیمت روز طبق قرارداد می خرند. 

برگزاری دوره عملی مدیریت گلخانه ها با حضور 
کارشناس گلخانه جهاد کشاورزی جهرم

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم دوره عملی 
مصلی نژاد  فاطمه  کشاورزی،  جهاد  گلخانه  کارشناس  حضور  با  گلخانه ها 
کارشناس گلخانه های جهاد کشاورزی جهرم و با هدف آشنایی کارشناسان با 

دوره های عملی مدیریت گلخانه داری برگزار شد.
وی افزود: با توجه به برگزاری دوره کارشناسی مدیریت گلخانه ها که در مرکز 
پذیرفت کارشناسان گلخانه جهاد  انجام  آموزش عالی کرج  مجتمع کشاورزی 
گلخانه های  در  عملی  صورت  به  را  ساعت   480 مدت  به  جهرم  کشاورزی 

درشهرستان به آموزش عملی می پردازند.

جهرم از قطب های مهم پرورش ماهی استان فارس

در  ماهی ریزی  جهرم  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
استخرهای ذخیره آب این شهرستان آغاز شد.

رمضانلی کارشناس مسئول شیالت این مدیریت گفت: 60 هزار قطعه بچه ماهی 
گرمابی کپور و آمور در 33 استخر شهرستان جهرم به وسعت بیش از 43 هزار 

متر مربع رها سازی شده اند.
وی افزود: در این شهرستان به طور متوسط ساالنه 8 مرحله ماهی ریزی انجام 
می شود و با توجه به تقاضای استخرداران تا پایان امسال در چند مرحله دیگر 

بچه ماهی ها در استخرهای ذخیره آب رهاسازی می شود.

برگزاری کارگاه پرورش قارچ خوراکی در 
مدیریت جهاد کشاورزی جهرم

برگزاری  جهرم  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
راستای  در  اشتغال  ایجاد  هدف  با  حرفه ای(  )فنی  مهارتی  آموزش  دوره های 

اقتصاد مقاومتی در این شهرستان برگزار شد. 
رحیمی مسول اداره ترویج این مدیریت گفت: برگزاری کارگاه پنج روزه تئوری 
قارچ های سمی در مرکز  قارچ خوراکی دکمه ای و شناسایی  پرورش  و عملی 

مدیریت ترویج جهاد کشاورزی جهرم برگزار شد. 
شهرستان  این  ای  حرفه  فنی  اداره  همکاری  با  همراه  دوره ها  این  افزود:  وی 

همراه بود و بازدید از کارگاه های پرورش قارچ نیز در دستور کار قرار داشت. 
این مقام مسئول بیان کرد: این دوره ها با تدریس زینی از مدرسین نمونه استان 

فارس برگزار شد و در پایان با برگزاری آزمون و تهیه گواهینامه همراه بود. 

مردم هند 
شیرینی خرمای جهرم را می چشند

خرمای شاهانی مهم ترین و فراوان ترین رقم 
نخل  ارقام  عمده  که  است،  فارس  خرمای 
شهرستان جهرم را شامل می گردد و نسبت 
به سایر ارقام، ارزش غذایی باالتری از لحاظ 

مقادیر کلسیم، فسفر و آهن دارد.
جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
محمدعلی  جهرم؛  شهرستان  کشاورزی 

خرمای  تن  از 200  بیش  از صادرات  مدیریت،  این  قرنطینه  جهرمی کارشناس 
داد  به کشور هندوستان خبر  ریال  میلیارد  ارزش ده  به  این شهرستان  شاهانی 
و اظهار داشت: خرمای صادراتی پس از تایید کارشناس قرنطینه و اخذ گواهی 
بندر شهید  به  در شهرستان جهرم  مربوطه  نهادهای  از  و ضدعفونی،  بهداشت 

رجایی ارسال و از آنجا به کشور هندوستان ارسال می گردد.
وی افزود: خرمای جهرم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان 

و روسیه نیز صادر می گردد.
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 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

انجام تست مشمشه در باشگاه اسب داری
شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان خرامه، 
باشگاه  تنها  در  مشمشه  تست 
اسب داری شهرستان توسط اداره 

دامپزشکی انجام شد.
اداره  سرپرست  مطلق  محمد 
دامپزشکی شهرستان خرامه گفت: 
ترین  قدیمي  از  یکي  مشمشه 
و  دار  واگیر  عفوني  بیماری های 
قابل انتقال بین حیوانات و انسان 
است و بیشتر تک سمیان )اسب، 
االغ، قاطر( به این بیماری حساس 

بوده و ابتالء به مشمشه می تواند منجر به مرگ آنها شود.
که تک  مالئی می باشد  بورخولدریا  باکتری  بیماری  عامل  افزود:  ادامه  در  وی 
بوده و  این که االغ ها بسیار حساس  سمیان میزبان اصلی آن هستند. ضمن 
تر  مقاوم  تا حدي  به مشمشه مبتال مي شوند و اسب ها  به شکل حاد  بیشتر 
بوده و بیشتر به شکل مزمن و مخفي به مشمشه دچار مي شوند. قاطر با نتاج 
حاصل از اسب و االغ حساسیت کمتري در مقایسه با االغ داشته و مي توانند 
هر دو شکل حاد و مزمن مشمشه را نشان دهند. همچنین این بیماری در شتر، 
گربه سانان )شیر، ببر، پلنگ، گربه اهلي(، خرس، گرگ، سگ، نشخوارکنندگان 

کوچک )گوسفند و بز( نیز دیده شده است.
مطلق تصریح کرد: انسان به مشمشه حساس است و اغلب موارد درمان نشده 
و بیماری آن منجر به مرگ افراد مي شود و علی رغم این که امروزه مشمشه 
در انسان ها به ندرت رخ مي دهد، ولي امکان ابتالء افراد در تماس نزدیک با 

حیوانات آلوده و یا در محیط آزمایشگاه وجود دارد.
الزم به ذکر است این تست در تنها اسب داری موجود در شهرستان و متعلق به 

رضا عرب با 24 راس در روستای سجل آباد انجام شده است.

تشکیل تعاونی تولید قارچ کاران شهرستان خرامه 
در بخش کربال

جلسه  خرامه،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
شهرستان،  مدیر  همتی  کاووس  حضور  با  کاران  قارچ  تولید  تعاونی  تشکیل 
گرامی مسئول مرکز خدمات بخش کربال و جمعی از نمایندگان قارچ کاران در 

محل مدیریت شهرستان تشکیل شد.
با توجه  این خبر فوق گفت:  بیان  با  این مدیریت  نیا مسئول قارچ  نگار دانش 
به خشکسالی های اخیر، بالغ بر 130سالن پرورش قارچ خوراکی در شهرستان 

راه اندازی شده است.
وی افزود: این جلسه با هدف برنامه ریزی جهت ساماندهی سالن های پرورش 

قارچ خوراکی از طریق راه اندازی تعاونی تولید تشکیل شد.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  همتی  کاووس 
خرامه در این جلسه اظهار داشت: با توجه به نقش 
و اهمیت این سالن ها در تامین امرار معاش منطقه، 
فنی  دانش  ارتقاء  در  موثری  نقش  تعاونی  تشکیل 
تا  تولید  ابتدای  از  کنندگان  تولید  مشکالت  رفع  و 

فروش محصول خواهد داشت.
مشکالت  حل  منظور  به  کرد:  نشان  خاطر  وی 
برنامه ریزی جهت  این شهرستان،  کاران  قارچ  فنی 
برگزاری کارگاه آموزشی با حضور محققین مرکز تحقیقات انجام شده است و 
امید است با تشکیل این تعاونی، شاهد استمرار تولید قارچ در شهرستان باشیم. 

اجرای فاز دوم طرح آمیخته گری 
بز نژاد آلپاین

از  یکی  خرامه،  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
اقتصادی  تولید  پربازده  روش های  به  توجه  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  الزامات 

می باشد و بدین منظور طرح آمیخته گری با نژاد بز آلپاین در خرامه اجرا شد.

دوم طرح  فاز  خبرگفت:  این  اعالم  با  دام شهرستان  امور  مسئول  کاوه  رسول 
آمیخته گری نژاد آلپاین در 100 راس از دام های این شهرستان آغاز گردید.

وی افزود: نژادهای بومی از لحاظ تولید و زاد و ولد نسبت به نژاد آلپاین ضعیف 
می باشند و با افزایش هزینه های تولید و فقر مراتع به نظر می رسد نگهداری 
دام روستایی منوط به تغذیه دستی می باشد. لذا اصالح نژاد دام های روستایی 

نقش موثری در بهبود ضریب تبدیل و افزایش درآمد دامداران دارد.
کاوه در ادامه بیان کرد: بزهای بومی در مقایسه با آلپاین در برابر بیماری های 
دامی موجود در این شهرستان مقاوم تر می باشد و اجرای این طرح منجر به 
بیماری ها  برابر  در  مقاومت  و  تولید  لحاظ  از  بهتر  با خصوصیات  نژادی  تولد 

می شود.
دو  در  خرامه  شهرستان  بومی در  بزهای  نژاد  اصالح  طرح  است  ذکر  به  الزم 
مرحله انجام شده است و مرحله دوم از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و در 200 

راس از دام های شهرستان اجرا شده است.
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برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پرورش 
گاومیش در شهرستان خرامه

کارگاه  خرامه،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
نژاد  با حضور کارشناس مسئول اصالح  با پرورش گاو میش  آموزشی آشنایی 
جهاد  مدیریت  محل  در  دامداران  از  جمعی  و  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان 

کشاورزی شهرستان برگزار شد.
رسول کاوه مسئول امور دام این مدیریت با اعالم خبر فوق گفت: با توجه به 
وجود بالغ بر 100 راس گاومیش در بخش کربال و حفظ این نژاد علی رغم 
خشکسالی و خشک شدن رودخانه کر، کارگاه آموزشی با هدف ایجاد نگرش 

جدید به پرورش نژاد گاومیش تشکیل گردید.
در  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  نژاد  اصالح  مسئول  کارشناس  زاده  کیان 
این کارگاه بیان کرد: گاومیش ها بر اساس محل زندگی به دو گروه باتالقی و 

رودخانه ای تقسیم بندی می شوند.
وی تصریح کرد: طول دوره آبستنی با توجه به نوع آن بین 300 تا 325 روز 
می باشد.گاو میش ها به دلیل ساختار تعرقی و گوارشی خود به نور مستقیم و 
آفتاب حساس می باشند و در سال های اخیر با اجرای کارهای اصالح نژادی 

توانسته اند مشکل استرس گرمایی را تا حدودی حل نمایند.

کیان زاده یادآور شد: ترکیب شیر گاو میش با گاو کامال متفاوت و داری میزان 
آب کمتر و ماده خشک، چربی، الکتوز، پروتئین و ویتامین A بیشتر می باشد.

و  بودن  توقع  کم  به  توجه  با  گفت:  دام شهرستان  امور  مسئول  کاوه  رسول   
بودن  خالص  شیر،  قیمت  بودن  باال  علوفه،  عنوان  به  خشبی  مواد  از  استفاده 
ترکیبات شیر گاومیش و امکان فرآوری جهت صنایع لبنی می توان توسعه این 

نژاد همراه با اجرای عملیات اصالحی در این شهرستان را ترویج کرد.

تولید محصول سالم با همکاری بخش خصوصی
در شهرستان خرامه

کاووس  خرامه،  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
این  در  سالم  محصول  تولید  از  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  مدیر  همتی 

شهرستان خبر داد.
کارشناسان  نظارت  و  اندیشه سبز  گیاهپزشکی  کلینیک  با همکاری  وی گفت: 

حفظ نباتات این مدیریت تولید محصول سالم در شهرستان شروع شد.
همتی افزود: این مدیریت در سال زراعی جاری تولید محصول سالم در گونه های 
انجیر و توت فرنگی را در دستور کار خود قرار داده  انار، گوجه فرنگی، پسته، 

است.

مدیریت  این  نباتات  حفظ  کارشناسان  بازدیدهای  طی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  آگاهی  پیش  فرمون جهت  و نصب  غیرشیمیایی  و  بیولوژیک  استفاده سموم 
باغات تحت  امید است در مزارع و  انبوه،کارت زرد و آبی توصیه شده و  شکار 
نظارت، عالوه بر تولید محصول سالم و اخذ کد مربوطه، در ترویج این فرهنگ 

با هدف حفاظت از محیط زیست و سالمت جامعه گام های موثری برداریم.
الزم به ذکر است از اولین مزرعه توت فرنگی تحت نظارت، نمونه برداری شد و 

جهت آنالیز و اخذ کد محصول سالم به آزمایشگاه ارسال شد.

بازدید و نظارت فنی بر نحوه برداشت کمباین ها 
در شهرستان خرامه انجام شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خرامه، با آغاز فصل 
برداشت گندم و جو در این شهرستان بازدید و نظارت فنی از کمباین ها آغاز شد.
با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  مدیریت  این  مکانیزاسیون  کارشناس  جواد سهرابی 
به عمل  بازدید  برداشت  در حال  از کمباین های  روزانه  پهنه  مدیران  همکاری 

می آید و میزان ریزش و سایر مسایل فنی بررسی می شود. 
وی افزود: در این شهرستان بالغ بر 550 دستگاه کمباین وجود دارد و پیش بینی 
می شود تا پایان فصل برداشت حدود 170 دستگاه کمباین در امر برداشت گندم 

و جو در این شهرستان فعالیت کند.
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مریم زارع قنات نوی

شهرستان خرم بید 

رایحه دلنشین گل محمدی از گلستان های 
شهرستان خرم بید به مشام رسید 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید؛ برداشت 
گل محمدی در سطح 2 هکتار از گلستان های این شهرستان از اواسط اردیبهشت 

ماه آغاز و تا اواخر خرداد ماه ادامه می یابد.
رامین جعفری کارشناس مسئول باغبانی این شهرستان در همین رابطه گفت: 
متوسط عملکرد این محصول از هر هکتار 4 تن می باشد که به دلیل عدم وجود 
به  فرآوری  برداشت، جهت  از  این شهرستان، محصول پس  در  تبدیلی  صنایع 

شهرستان های هم جوار حمل می گردد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال جاری هر کیلوگرم گل محمدی برداشت شده 
به قیمت 70.000 ریال به فروش رسیده است که با توجه به درآمد زایی مطلوب 
گل محمدی اخیراً کشت این محصول افزایش یافته و مقدار 21 هکتار از اراضی 

این شهرستان به کشت گل محمدی اختصاص یافته است. 

رها سازی 25 هزار قطعه بچه ماهی 
در استخر ذخیره آب کشاورزی شهرستان خرم بید 
25000 قطعه بچه ماهی قزل آال با وزن متوسط 20 گرم در استخر ذخیره آب 
کشاورزی واقع در منطقه قنات نو سرملکی شهرستان خرم بید رها سازی شد. 

افشین  بید؛  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم  به گزارش 
طیبی مسئول واحد شیالت این مدیریت ضمن اعالم این خبر گفت: با توجه به 

این که شهرستان خرم بید دارای استخر های ذخیره آب کشاورزی متعددی برای 
پرورش ماهی قزل آال می باشد ترویج فرهنگ پرورش ماهی یکی از محورهای 
فعالیت مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان بوده و رها سازی و پرورش بچه 
ماهی جهت استفاده دو منظوره از این استخرها با شروع فصل کشاورزی آغاز 

می شود که پس از یک دوره پرورش، بهره برداری صورت می گیرد.
وی افزود: در سال گذشته تعداد 4 باب استخر ذخیره آب کشاورزی به تعداد 90 
هزار قطعه بچه ماهی قزل آال ماهی ریزی شد که میزان 35 تن ماهی قزل آال 

تولید و روانه بازار گردید.

بر گزاری همایش نجات آب
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید، همایش 
»نجات آب« با حضور اردوان نیکنام معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت 
روستایی،  و  آبفا شهری  ادارات  روسای  دادستان،  فرماندار،  معاون  فارس،  آبفا 
سرپرست جهاد کشاورزی، مدیریت آموزش و پرورش و جمعی از دانش آموزان 
مقطع متوسطه شهرستان خرم بید در سالن آمفی تئاتر این شهرستان برگزار 

شد. 
سعیده صادقی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید هدف از برگزاری 
این همایش را دغدغه بخش دولتی از کمبود آب و ضرورت مصرف بهینه آب 
در بخش کشاورزی و مصارف و بهره مندی از ظرفیت های دانش آموزی در 

فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دانست.
نیکنام در این همایش گفت: کمبود آب یکی از مشکالت اساسی جهان و ایران 
به دلیل واقع  نیز  استان فارس  آبی است و  ایران کشور کم  می باشد و کشور 
شدن در اقلیم خشک و نیمه بیابانی و سابقه 12 ساله خشکسالی و کمبود آب در 

رأس استان های کم آب است.

وی در ادامه ضمن تشکر از حضور دانش آموزان و مشارکت آموزش و پرورش 
افزود: ما در حوزه مهندسی  بهینه سازی مصرف آب  امر ترویج فرهنگ  در 
آب سرآمد هستیم اما نمی توانیم فقط مسائل فنی را بازگو کنیم لذا بایستی 
توجه دانش آموزان را به سمتی که با راه کارهای فنی قابل حل نیستند جلب 
کنیم و از خانواده ها و مدارس که بیشترین درگیری را در بحث جامعه و آب 
دارند استفاده نمائیم و با برپایی کارگاه های آموزشی نظیر استفاده از تجهیزات 
کاهنده مصرف آب موجبات کاهش مصرف آب در خانواده ها را فراهم سازیم.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به این که ما امروز در کشورمان 
جمعیت 14 میلیون نفری دانش آموز را داریم که با فرهنگیان و معلمان به 20 
نهاد  شود  انجام  آموزشی  کار  است  قرار  اگر  کرد:  تأکید  می رسد،  نفر  میلیون 
آموزش و پرورش باید در این زمینه فعال تر از گذشته باشد البته قدم هایی از 
قبل در این زمینه برداشته شده ولی کافی نیست، چرا که بحران آب جدی است 
انتظار می رود  اما  دیده شده  آموزشی خوبی  مباحث  قبل  اگر چه در سنوات  و 
که سرفصلی در دروس مقاطع تحصیلی با عنوان مدیریت آب و محیط زیست 

داشته باشیم.
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خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

به مناسبت روز مزرعه
بازدید از طرح سایت آموزشی تحقیقاتی پنبه 

شرکت تعاونی پنبه کاران داراب
برداران  بهره  و  پارسل  مدیران  کارشناسان،  از  جمعی  مزرعه  روز  مناسبت  به 
پنبه  تعاونی  شرکت  پنبه  تحقیقاتی  آموزشی  سایت  طرح  از  داراب  شهرستان 

کاران داراب بازدید کردند. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب؛ این طرح 
در زمینی به مساحت هفتاد هکتار اجرا می شود و طی آن پنجاه هکتار اراضی 
تحت نظارت شرکت تعاونی پنبه کاران در هفت قطعه مجزا تحت کشت ارقام 

مختلف پنبه قرار می گیرد. 
حبیب رستگار کارشناس مسئول فناوری های مکانیزه شهرستان داراب با اعالم 
این خبر گفت: در هر قطعه میزان مصرف آب با استفاده از کنتورهای هوشمند 

کنترل می گردد. 
وی افزود: سه و نیم هکتار از این اراضی با آبیاری نشتی و کامال مکانیزه، شش 
پنبه رقم  آبیاری تحت فشار، بیست و سه هکتار تحت کشت  با  نیم هکتار  و 
ساجدی، پانزده هکتار رقم ارمغان، ده هکتار ارقام یونانی و بیست و دو هکتار 

تحت کشت ارقام ایرانی و خارجی قرار می گیرد. 
کارشناس مکانیزاسیون این شهرستان تاکید نمود: شرایط جهت مقایسه بذور 
یکسان بوده و هدف شناسایی بهترین رقم در شرایط آب و هوایی شهرستان 

داراب با توجه به میزان مصرف آب است. 
رستگار در پایان گفت: این مزرعه هوشمند بوده و تمامی مراحل کاشت، داشت و 

برداشت کامال مکانیزه بوده و با حداقل نیروی کارگری کنترل می گردد. 

پرداخت 85 درصدی هزینه اجرای
سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی 

شهرستان داراب

دومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان داراب در سال جاری برگزار شد.
این  به  اشاره  با  جلسه  این  در  داراب  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  سیدی 
که هم اکنون شاهد برداشت محصوالت شتوی گندم، کلزا و چغندر قند پائیزه 
افزایش  بارندگی های سال 1397 عملکرد محصوالت  برکت  به  هستیم گفت: 
یافته و تاکنون 19 هزار تن گندم )بذری و دانه ای( و یک هزار و 500 تن کلزا 
با همکاری اداره تعاون روستایی و شرکت غله خریداری شده است و پیش بینی 
می شود 70 هزار تن گندم از مزارع گندم )بذری و دانه ای( و 1750 تن کلزا تولید 

گردد که نسبت به سال قبل به ترتیب 13 و 66 در صد افزایش خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب؛ وی در ادامه 
از جمله اولویت های این مدیریت در سال 1397، راه اندازی صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی و استفاده از سامانه های نوین آبیاری اعالم کرد و گفت: 
به دنبال خشکسالی های اخیر با پرداخت 85 درصد کمک بالعوض توسط دولت 
سطح اجرا شده سیستم های نوین آبیاری در سال 96، 700 هکتار می باشد که 

نسبت به سال 95 رشد دو برابری داشته است.
سیدی افزود: تغییر نژادهای گاوهای شیری از نژاد هولشتاین به گاو سمینتال که 
نژادی دو منظوره )شیری- گوشتی( است از طریق تهیه و توزیع اسپرم در بین 

دامداران از دیگر اولویت های این مدیریت می باشد.
بحران های  از  یکی  امروز  داراب گفت:  فرماندار  پور  قاسم  این جلسه  ادامه  در 
انرژی است و آب  اقتصادی  جدی دنیا، چالش آب است و استخوان بندی هر 
یکی از اجزاء مهم انرژی و به عبارتی طالی آبی است که بدون آن آبادانی و 
زندگی معنا نخواهد داشت. در واقع آب امروزه در قرن بیست و یکم به عنوان 
عامل اقتدار حکومت ها باید به آن توجه بیشتری شود و بنابراین برای قدرت اول 

منطقه شدن باید به منابع آبی توجه کنیم و آب را هدر ندهیم. 
نگهداری  و  مدیریت مصرف  در خصوص  فرهنگ سازی  به  نسبت  افزود:  وی 
منابع آب کوشا باشیم و از تمامی ظرفیت های شهرستان برای حفظ منابع آبی 

تالش نمائیم.
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احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

هادی نیکنام

شهرستان رستم 

 بررسی مسائل و مشکالت آب و کشاورزی
در روستای مراسخون

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم، نوعی مدیر 
جهاد کشاورزی این شهرستان و عباسی رئیس اداره منابع آب شهرستان های 
ممسنی و رستم جهت بررسی مسائل و مشکالت آب وکشاورزی بهره برداران 
روستای مراسخون از توابع بخش سورنای شهرستان رستم با مردم این روستا 

دیدار کردند.

در این دیدار نوعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: با توجه به این 
که کشور ایران و به تبع آن شهرستان رستم در منطقه خشک و نیمه خشک 
قرار گرفته و میانگین بارش ها در چند سال اخیر در این شهرستان روند کاهشی 
داشته است، مسائل بسیار جدی آب را به وجود آورده است و با توجه به این که 
مصارف بخش کشاورزی در زمینه آب نسبت به سایر بخش ها بسیار باالست لذا 
بر لزوم مصرف بهینه آب، استفاده از روش های نوین آبیاری در مزارع و باغات و 

نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه های کشاورزی مورد تاکید می باشد. 
فضایی  در  مردم  و  بررسی شد  منطقه  کشاورزی  و مشکالت  مسائل  ادامه  در 
قول  عباسی  و  نوعی  پایان  در  و  پرداختند  خود  مشکالت  بیان  صمیمی به 

مساعدت و همکاری در زمینه رفع مشکالت کشاورزی منطقه دادند.

مشاور استاندار در امور کشاورزی در جلسه شورای کشاورزی شهرستان: 
امروز تغییر الگوی کشت یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر است
جلسه شورای کشاورزی شهرستان زرین دشت به ریاست ابراهیم خرم فرماندار 
این شهرستان، امیر رضا توکلی مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی، علیرضا 
بصیری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان و سایر رؤسای ادارات و تشکل ها 

تشکیل شد.
در  زرین دشت:  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  به گزارش 
حوزه  در  گرفته  صورت  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  به  بصیری  جلسه  این 
مدیریت جهاد کشاورزی پرداخت و به پیگیری تشکیل صندوق حمایت از توسعه 
گفت:  و  کرد  اشاره  خسویه  سد  آب  سازی  رها  پیگیری  و  کشاورزی  بخش 
بخش کشاورزی از بخش های پر مخاطره ای است که عوامل بسیاری از جمله 

محدودیت های آب و خاک بر روی آن تاثیر گذار است و تغییر در الگوی کشت 
و به کار گیری روش های علمی راه نجات بخش کشاورزی شهرستان است.

در ادامه ابراهیم خرم فرماندار شهرستان گفت: فعالیت در بخش کشاورزی بدون 
بهره وری بی نتیجه است.

اظهار  ادامه  در  نیز  امور کشاورزی  در  فارس  استاندار  مشاور  توکلی  رضا  امیر 
داشت: یکی از نقص های بزرگ در حوزه کشاورزی نبود یک نقشه راه عملی 
در حوزه کشاورزی  استان ها  ترین  ثروتمند  از  فارس  استان  افزود:  است. وی 
است که اگر با برنامه ریزی مناسب حرکت کنیم بسیاری از مشکالت ما کاهش 
می یابد.  توکلی تصریح کرد: امروز تغییر الگوی کشت یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر است و با توجه به الگوی کشت قدیم،کشت نخیالت و توسعه کشت 

گیاهان دارویی با محوریت آب می تواند شهرستان را دگرگون کند.
وی در ادامه پیرامون توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه صنعت دامپروری و 

حق آبه کشاورزان از سد خسویه مباحثی را مطرح کرد.

پرورش و نگهداری 1000 نفر شتر
در شهرستان زرین دشت

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت؛ مدیر 
مناطق  داشتن  با  زرین دشت  این شهرستان گفت: شهرستان  جهاد کشاورزی 
یکی  گیاهی  خاص  گونه های  و  خشک  هوای  و  آب  کویری،  نیمه  و  خشک 
از نواحی مستعد پرورش شتر در استان فارس است و از دیر باز محل پرورش 
شتر بوده و هم اکنون بالغ بر 1000 نفر شتر به روش سنتی در این شهرستان 

نگهداری می شوند .
وی با اشاره به این که گوشت شتر ارزش نسبتًا باالیی از حیث تامین انرژی مورد 
نیاز بدن و لذیذ بودن داشته و شیر شتر نیز به دلیل دارا بودن ویتامین ها،امالح 
نسبتًا باال و ترکیبات تقویت کننده سیستم ایمنی از اهمیت نسبتًا باالیی در جیره 
غذایی انسان برخوردار است افزود: به منظور حمایت و سرمایه گذاری از بخش 
صادرات غیر نفتی و با هدف ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه 
توسعه پرورش شتر در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت 
قرار گرفته است. در همین راستا و با هدف آموزش اهمیت پرورش شتر، جایگاه 
با  بیولوژیکی آن، رفتارهای تولید مثلی و محصوالت جانبی آن دوره آموزشی 
تدریس کیانزاد از مدرسین مرکز اصالح و نژاد و دام کشور و با حضور بیش از 
60 نفر از متقاضیان پرورش شتر شهرستان های المرد، داراب و زرین دشت و 

مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردید.

اجرای طرح مشارکتی ارقام )pvs( در بخش 
مرکزی شهرستان زرین دشت

دشت؛  زرین  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
این شهرستان  زراعی  تولیدات گیاهی و  بهبود  اداره  غالمرضا شفاعت مسئول 
گفت:طرح مشارکتی ارقام با هدف مقایسه هشت رقم گندم در بخش مرکزی 
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مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 
اجرا شد.

با شرایط یکسان  افزود: کاشت چندین رقم مختلف گندم در یک مزرعه  وی 
امکان مقایسه عینی و بدون واسطه را برای کشاورزان منطقه فراهم نمود تا 
کشاورزان با توجه به عوامل محیطی منطقه و مدیریت زراعی خود به صورت 

اگاهانه رقم مناسب با مزرعه خود را انتخاب نماید. 
وی افزود: با اعالم برداشت مزرعه PVS، باالترین عملکرد در بین ارقام کشت 
شده متعلق به رقم شیرودی بود که میزان 6550 کیلوگرم در هکتار تولید داشت.

شایان ذکر است این طرح با همکاری محققین ایستگاه تحقیقات کشاورزی و 
کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  امور  مدیریت  داراب،  طبیعی شهرستان  منابع 

فارس در این شهرستان اجرا گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزم 
کمباین وش چین پنبه در شهرستان زرین دشت 

کارگاه یک روزه آموزشی مکانیزاسیون زراعت پنبه با محوریت پیش نیازهای 
عملیات برداشت توسط وش چین ها در مرکز جهاد کشاورزی خسویه شهرستان 
زرین دشت جهت کارشناسان پهنه، مسئولین اداره مکانیزاسیون و بهره برداران 

شهرستان های زرین دشت، داراب و فسا برگزار گردید.
در  زرین دشت؛  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گزارش  به 
این کارگاه آموزشی مجید روزبه محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز 
تحقیقات داراب درباره چالش های مکانیزاسیون برداشت ماشینی به ویژه پنبه 
یک  عنوان  به  مناسب  رقم  انتخاب  بر  توصیه  و ضمن  نمود  ارائه  توضیحاتی 
شیوه  کارنده،  نوع  کاشت،  آرایش  تاثیر  به  ماشینی  برداشت  در  کلیدی  فاکتور 
آبیاری و استفاده از برگریزها در زمان مناسب بر کارایی کمباین و میزان تلفات 

وش اشاره کرد.

حضور تیم محققین معین مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی فارس در شهرستان زرین دشت

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت؛ تیم 
به سرپرستی  فارس  منابع طبیعی  و  تحقیقات کشاورزی  مرکز  معین  محققین 
دامپروری  و واحدهای  باغات  از مزارع،  دکتر شیروانیان در گروه های مختلف 

این شهرستان بازدید کردند.
جهاد  مدیر  حضور  با  بندی  جمع  جلسه  میدانی  بازدید  از  پس  است  گفتنی 
کشاورزی این شهرستان و مسئولین پهنه ها تشکیل شد و محققین معین نظرات 
تولید محصوالت کشاورزی و  بهتر مدیریت  بهبود هرچه  را در خصوص  خود 

دامی تشریح کردند.
ابراز  ضمن  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  بصیری  علی رضا  جلسه  این  در 
بازدیدها  استمرار  بر  تاکید  و  معین  محققین  حضور  از  استقبال  و  خرسندی 
ضرورت استفاده سامانه دیجیتال در انتقال اطالعات فنی را مورد تاکید قرار داد. 

جلسه ایجاد مجتمع های گلخانه ای برگزار شد
جلسه  سپیدان؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
باصری  سپیدان،  فرماندار  زارع خفری  با حضور  ای  گلخانه  مجتمع های  ایجاد 
مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، دهقان فارسی رئیس شرکت شهرک های 
و  سپیدان  شهرستان  کار  اداره  مسئول  هوشمندی  فارس،  استان  کشاورزی 
کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در سالن فرمانداری سپیدان 

برگزار گردید.

 در این جلسه زارع خفری فرماندار این شهرستان در رابطه با اهمیت نقش جهاد 
کشاورزی در اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و تولید پایدار محصوالت کشاورزی 

مطالبی را بیان داشت.
فرماندار شهرستان سپیدان با اشاره به حمایت دولت از طرح های گلخانه ای، بیان 
منطقه  توسعه کشاورزی  اصلی  محور  عنوان  به  باید  ای  گلخانه  داشت: کشت 
جایگاه واقعی خود را در این شهرستان پیدا کند و برای دستیابی به این هدف 
سرمایه  و  کشاورزان  برای  تشویقی  و  ترغیبی  سیاست های  تا  است  ضروری 
گذاران به منظور توجه بیشتر به کشت گلخانه ای و همچنین تنوع کشت اعمال 
شود. زارع خفری با بیان این که مدیریت مصرف بهینه آب از اهداف اولیه طرح 
توسعه کشت گلخانه ای است، اظهار داشت: توسعه کشت گلخانه ای در سپیدان 
راهکاری مناسب برای مصرف کمتر آب و مقابله با بحران آب در شهرستان است 
و امید است با انتقال کشت فضای باز مجتمع های گلخانه ای از بحران کمبود 

آب و خشکسالی عبور نمائیم. 
در ادامه این جلسه دهقان فارسی رئیس شرکت شهرک های کشاورزی استان 
از  بازدیدی  مقرر گردید  و  پرداخت  مربوطه  بررسی صدور مجوزهای  به  فارس 

مجتمع های گلخانه ای به اتفاق فرماندار شهرستان صورت پذیرد .
در ادامه هوشمندی مسئول اداره کار شهرستان سپیدان دستور العمل و شیوه نامه 
صدور مجوزهای گلخانه ای را بررسی نمود و تاکید کرد: تسهیالت به متقاضیانی 
که در سامانه " کارا " ثبت نام نموده اند جهت تسریع کار و بهره مندی از این 

خدمات براساس اولویت بندی طرح ها ارائه می گردد.

برگزاری کارگروه مشترک رفع تداخالت شهرستان 
سپیدان با مسئولین استان کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان؛ از پالک ریگون این 
شهرستان  فرماندار  کناری  سپیدان،  فرماندار  خفری  زارع  حضور  با  شهرستان 
رئیس  شریفی  سپیدان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  باصری  بویراحمد، 
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رفع  کارگروه  اعضاء  احمد،  بویر  و  کهگیلویه  استانداری  کشوری  تقسیمات 
تداخالت شهرستان سپیدان، نماینده ثبت و اسناد و منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان در روستای ده کهنه این شهرستان برگزار گردید .
 باصری با اعالم این خبر افزود: این جلسه در راستای اجرای ماده 54 قانون رفع 
موانع تولید و رقابت پذیر و افزایش بهره وری نظام مالی کشور ) رفع تداخالت 
اراضی کشاورزی( و همچنین برطرف نمودن مشکالت پالک 826 مشهور به 
ریگان واقع در بخش شش فارس، با توجه به تداخل حدود ثبتی مرز مشترک 
پالک مزبور با مرز پالک تنگ سرخ شهرستان یاسوج واقع در استان کهگیلویه 
بویر احمد  استان کهگیلویه و  برگزار شد و مقرر گردید مسئولین  بویر احمد  و 
جلسات و مساعدت های الزم در خصوص مرتفع شدن موضوع را در اسرع وقت 

انجام دهند.

بازدید محققین معین ارشد کشور از بخش های 
بیضا و همایجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان؛ محققین 
معین ارشد کشور در قالب دو گروه از بخش های بیضا و همایجان این شهرستان 

بازدید کردند.
کشور،  شیالت  دامی و  علوم  تحقیقات  موسسه  ارشد  معین  محققین  از  جمعی 
به همراه  فارس  منابع طبیعی  و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات  محققین مرکز 
کارشناسان ترویج استان، سرپرست مرکز جهاد کشاورزی بیضا و کارشناسان این 
مرکز از طرح های پرورش ماهی خاویار، مرکز جمع آوری شیر، گاوداری های 
صنعتی و کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان بازدید کردند و دیگر محققین 
در معیت کاووسی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس و 
کارشناسان باغبانی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از باغ الگویی 
سیب، گلخانه کاکتوس، گلخانه توت فرنگی ومرکز جهاد کشاورزی همایجان 

بازدید به عمل آوردند.
خود  مشکالت  و  مسائل  بیان  به  فوق  واحدهای  مسئولین  بازدید ها  این  در 
پرداختند و محققین معین راهکارهای مناسب در این خصوص را به آن ها ارائه 

دادند.
محصوالت  تولید  در  خودکفایی  گفت:  سپیدان  کشاورزی  جهاد  مدیر  باصری 
کشاورزی از اولویت های نظام در راستای اجرای تولید داخلی و حمایت از کاالی 
با  معین  محققین  از  مندی  بهره  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  که  است  ایرانی 
پشتوانه علمی و تحقیقاتی در سطح دهستان ها می تواند در تامین غذا، توسعه و 

رشد اقتصاد روستایی و افزایش تولید ملی ایفای نقش نماید.

برگزاری جلسه ممنوعیت کشت برنج در 
فرمانداری شهرستان سپیدان

جلسه  سپیدان؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
ممنوعیت کشت برنج با حضور زارع خفری فرماندار شهرستان سپیدان، باصری 
مدیر جهاد کشاورزی، مسئولین ادارات، کارشناسان مربوطه، شوراها و دهیاران 
برگزار  این شهرستان  فرمانداری  در سالن جلسات  و همایجان  مرکزی  بخش 

گردید.
در این جلسه فرماندار سپیدان با بیان این که منابع آبی به عنوان مهم ترین عامل 
اصلی ترین  از  یکی  آبی  بحران کم  کرد:  تصریح  تلقی می شوند،  پایدار  توسعه 
از  یکی  متاسفانه  که  است  و شهرستان سپیدان  پیش روی کشور  چالش های 
مسائلی که امروزه به این بحران دامن می زند، کاشت محصوالت آب بر است 
که باید با مدیریت دقیق و برنامه ریزی جامع از تشدید این بحران و پیامدهای 

آن جلوگیری شود.
باصری مدیر جهاد کشاورزی سپیدان گفت: این مدیریت به عنوان متولی امر 
تولید در این شهرستان، تابع سیاست های ابالغی از وزارتخانه و سازمان متبوع 
است و در این راستا ضمن ابالغ ممنوعیت به همه بهره برداران عزیز، با توجه 
به لزوم توجه به اقتصاد خانوار کشاورز، شرایط موجود و افزایش بهره وری در 
تولید محصوالت و پایداری تولید همواره همراه کشاورزان اقدام به ترویج کشت 

محصوالت کم آب بر با شیوه نوین آبیاری بوده است .
به  با  سپیدان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
کارگیری کارشناسان فنی و ترویجی در سطح بخش ها و مراکز جهاد کشاورزی 
برگزاری  و  باغات  و  مزارع  از  میدانی  بازدیدهای  جمله  از  مختلف  طرق  از 
کالس های آموزشی برای بهره برداران، تهیه نشریات، بروشورها و اطالعیه ها، 
راهکار ها و برنامه های اجرایی برای اصالح الگوی کشت و چگونگی مقابله با 

پدیده های خشکسالی را به بهره برداران ارائه می دهد.

برگزاری اولین جلسه زنجیره تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت گلخانه ای استان فارس 

در شهرستان سپیدان
با  ای  گلخانه  محصوالت  کنندگان  صادر  و  کنندگان  تولید  زنجیره  جلسه 
توسعه  مدیریت  معاون  رنجبر  سپیدان،  کشاورزی  جهاد  مدیر  باصری  حضور 
جمعی  و  مربوطه  کارشناسان  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی 
از گلخانه داران و سردخانه داران این شهرستان در سالن جلسات این مدیریت 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی سپیدان؛ در ابتدای این جلسه 
میزان  و  شهرستان  گلخانه های  تولیدی  آماری  اطالعات  ارائه  ضمن  باصری 
تولید این واحدها گفت: 2 مجتمع گلخانه ای80 هکتاری هرایجان و30 هکتاری 
ملوسجان در آینده ای نزدیک در این شهرستان، احداث می گردند و الزام بازاری 
مطمئن جهت تولیدات این واحدهای گلخانه ای به وضوح احساس می شود و 

بایستی برنامه ریزی مدون در این زمینه صورت پذیرد .
رنجبر اظهار داشت: این جلسه برای اولین بار در استان برگزار گردیده است و 
است که جهت  دولتی  و  بین بخش خصوصی  کار مشترک  نشان دهنده عزم 
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رفع بزرگترین چالش کارگروه های صادراتی و نیاز تشکیالت سیستمی ضروری 
می باشد.

وی درخصوص روند تشکیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی در استان به 
ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این زنجیره به پایداری تولید و بازار می انجامد 

و تسهیالت و حمایت های تضمینی تولید نیز در این قالب صورت می پذیرد.
در این جلسه مقرر گردید با توجه به برگزاری جلسه چالش های بازار روسیه، 
کلیه گلخانه داران در این کارگاه حضور یابند تا بتوانند از این فرصت در جهت 
انتقال تکنولوژی نوین در قالب ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده نمایند و 

باعث رونق تولید گردند. 
در پایان این مراسم همایون مدیر عامل سردخانه سپیدان سالمت ضمن بیان 
جهت  را  خود  آمادگی  صادراتی  قراردادهای  عقد  نامه  شیوه  و  العمل  دستور 
صادرات محصوالت سبزی و صیفی به میزان روزانه 2 تن با قیمت قراردادی 

مشخص شده به بازار روسیه و تحویل در مرز آستارا اعالم نمود . 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

بازدید کارشناسان فنی شهرستان شیراز
از کارخانه آرد سپیدان

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان شیراز در راستاي 
ارتقاي دانش و ارتباط نزدیک با صنعت و مکانیزاسیون کشاورزي، 30 نفر از 
یک  قالب  در  شیراز  کشاورزي شهرستان  جهاد  مراکز  مسئولین  و  کارشناسان 
کارگاه آموزشي و بازدید علمي در زمینه مکانیزاسیون زراعي و صنایع تبدیلي، 
از کارخانه آرد سپیدان و مزرعه گوجه فرنگي نشاءکاري شده با دستگاه جدید 

نشاءکار صیفي، واقع در بخش زرقان بازدید کردند.
غیور مسئول واحد صنایع و مکانیزاسون کشاورزي این مدیریت گفت: در این 
بازدید علمي، روند تبدیل گندم از هنگام ورود به کارخانه تا تبدیل شدن به آرد 
طي فرآیند صنعتي کارخانه، از نزدیک مورد بررسي قرار گرفت ضمن این که 
در این فرآیند انواع آردهای سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسید فولیک، آرد 
ستاره، آرد نول ماکارونی، آرد نول قنادی، آرد سبوسدار و سبوس گندم تولید 

می گردید.
وي افزود در آزمایشگاه ها و تاسیسات پیشرفته موجود در این کارخانه، میزان 
مورد  رایج  ارقام  اساس  بر  گندم  انواع  گندم، تست کشش خمیري  دانه  گلوتن 
کشت منطقه، طبق استاندارد هاي تعیین شده اندازه گیری می گردید که مورد 

بازدید واقع گردید.
غیور خاطر نشان کرد که این بازدید ها و ارتباط علمي و فني بیشتر بخش اجرا با 
صنعت مي تواند گام موثري در افزایش کمي و کیفي محصوالت کشاورزي باشد.

کشت دو هکتار نشاء گوجه فرنگی با دستگاه 
نشاءکار در بخش زرقان

سال  در  شیراز:  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
زراعی جاری دو هکتار از اراضی بخش زرقان در منطقه لپویی به کشت نشاء 
گوجه فرنگی اختصاص یافت و پیش بینی می شود با توجه به کاهش هزینه های 
تولید و تسریع کاشت، سطح زیر کشت محصوالت نشائی در بخش افزایش یابد. 
امینی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی زرقان با بیان اهمیت استفاده از شیوه های 
نوین کشت و به ویژه کشت نشائی افرود: استفاده از نشاء به جای کاشت مستقیم 
بذر باعث صرفه جویی 3-2 نوبت آبیاری، کاهش هزینه های کارگری، محصول 

زود رس و تولید با کیفیت می گردد.
باعث  را  با دستگاه نشاءکار  زارعی کارشناس مکانیزاسیون مرکز زرقان کاشت 
قابلیت  کاشت،  فواصل  تغییر  افزود:  و  دانست  منطقه  این  در  کاشت  تسریع 
با  از دیگر مزایای کاشت  لوله های تیپ  تنظیم عمق کشت و کاشت همزمان 

دستگاه های نشاکار می باشد.

برگزاری دوره مهارت های زندگی و کسب و کار به 
روش LNSIE ویژه زنان روستایی و عشایری 

سومین  شیراز  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
دوره مهارت های زندگی و کسب و کار به روش LNSIE ویژه زنان روستایی و 

عشایری در بخش زرقان برگزار گردید.
امینی رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی زرقان مهارت آموزی زنان روستایی 
را از اهداف مهم این مرکز دانست و افزود: باید با حمایت از بانوان توانمند زمینه 

را برای رشد و توسعه این منطقه فراهم کرد.
کشاورز کارشناس صندوق خرد زنان روستایی نیز گفت: در این دوره که با حضور 
28 نفر بانوی عالقه مند به خلق مدل کسب و کار برگزار گردید، ابتدا فراگیران 
درخصوص آشنایی با مزیت رقابتی، مدل کسب و کار و بخش های مختلف آن 
از جمله ارزش پیشنهادی، بخش مشتریان، کانال های توزیع، ارتباط با مشتریان، 
جریان های درآمدی، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، شرکای کلیدی و ساختار 
هزینه ها آموزش دیدند، سپس با مفاهیم استراتژی ورود به بازار، اعتبارسنجی، 
هرم ثروت، بازار گوشه ای، پذیرندگان آغازین و تبلیغات آشنا شدند و در روز آخر 
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در گروه های مختلف موارد آموزشی را به صورت عملیاتی انجام دادند.
گفتنی است در حال حاضر 6 صندوق خرد زنان روستایی در بخش زرقان فعال 

است که پیش بینی می گردد در سال زراعی جدید به 7 صندوق ارتقا یابد.

بازدید کارشناسان صنایع غذایی شهرستان شیراز
از نمایشگاه کارآفرینی

از  شیراز جمعي  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  روابط عمومي  گزارش  به 
و  همایش  در  شیراز  شهرستان  کشاورزي  مکانیزاسیون  و  صنایع  کارشناسان 
نمایشگاه سه روزه کارآفریني که در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و 

منابع طبیعی فارس )بعثت( برگزار شده بود شرکت نمودند.

به گفته خازن، کارشناس صنایع این مدیریت در این همایش و نمایشگاه سه 
روزه جلسات، سخنراني و هم اندیشي پیرامون دستاوردها و توانمندي هاي 

موجود برگزار گردید. 
وی با بیان این که از دیدگاه علمي چهار نوع کارآفرین سنتي، در حال رشد، 
سنتي  تجارت هاي  داشت:  اظهار  دارد  وجود  زندگي  سبک  و  محور  پروژه 
سال ها دوام دارند، تجارت هاي در حال رشد معمواًل در حوزه فناوري هاي 
جدید فعال هستند، تجارت هاي پروژه محور را معمواًل کارآفرینان تحصیل 
کرده اداره مي کنند و کارآفرینان سبک زندگي کاري را انجام مي دهند که 
به آن عالقه دارند مثل فروشنده ي آلوئه ورا یا محصوالت غذایي و سایر 

صنایع کوچک و خانگی.
ارتباط  و  تبادل اطالعات  و  این همایش ها  پایان گفت: شرکت در  وي در 
برگزاري  نیز  آفریني و ترویج صنایع خانگي کوچک و  با بخش کار  بیشتر 
کارآفرینان  فني  دانش  و  مهارت  ارتقاي  راستاي  در  آموزشي  دوره هاي 
مي تواند نقش بسزایي در فروش بیشتر محصوالت و افزایش بهره وري در 

این زمینه داشته باشد.

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند:
کشاورزان فراشبندی آمادگی دریافت سفارش 

تولید محصول سالم و استاندارد را دارند 

از اولویت های ویژه مدیریت جهاد کشاورزی  تولید محصول سالم و استاندارد 
شهرستان فراشبند می باشد.

بیژن  فراشبند؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
در  این مطلب گفت:  بیان  این شهرستان ضمن  مدیر جهاد کشاورزی  نادرپور 
سال زارعی جاری با برنامه ریزی، نظارت و راهنمایی کارشناسان حفظ نباتات 
مدیریت تلفیقی آفات و مدیریت تلفیقی محصول درسطح وسیعی از مزارع صیفی 

جات و جالیزی این شهرستان به اجرا در آمده است.
وی افزود: کشاورزان این شهرستان موفق به دریافت 9 مورد پروانه کاربرد کد 
حد مجاز آالینده ها )گواهی ICM( در محصوالت گوجه فرنگی، هندوانه و خربزه 
استان فارس گردیده اند و  انجمن صنفی کلینیک های گیاهپزشکی  از  )شمام( 
رویکرد این مدیریت را تنوع بخشی به محصوالت سالم و استاندارد و افزایش 

تولید این محصوالت دانست.
نادرپور خاطر نشان کرد: تولید محصول استاندارد عالوه بر حفظ محیط زیست و 
حشرات مفید و تضمین سالمت بهره برداران و مصرف کنندگان به دلیل رعایت 
استانداردها و عملیات خوب کشاورزی )GAP( توانایی رقابت در بازارهای داخلی 

و خارجی را افزایش می دهد.
از  یکی  فراشبند  شهرستان  که  این  به  اشاره  با  سخنانش  خاتمه  در  وی 
گفت:  می باشد  کشاورزی  سالم  محصوالت  تولید  در  پیشرو  شهرستان های 
کشاورزان شهرستان فراشبند آمادگی الزم جهت دریافت سفارش تولید محصول 

سالم و استاندارد از متقاضیان داخلی و خارجی را دارند.

بازدید اعضای صندوق خرد زنان روستایی
بخش دهرم از کارگاه عرقیات و گالب گیری 

در بخش میمند
کارگاه  از  دهرم  بخش  روستایی  زنان  خرد  صندوق  اعضای  روزه  یک  بازدید 

عرقیات و گالب گیری در بخش میمند شهرستان فیروزآباد.
رامین  فراشبند؛  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاوررزی شهرستان  گزارش  به 
نادرپور رئیس اداره ترویج و آموزش این مدیریت گفت: تعداد 21 نفر از اعضای 
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اجراي عملیات اصالح نژاد گاو دومنظوره سمینتال 
در شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا؛ عملیات اصالح 
نژاد دو منظوره گاو سمینتال با اعتباری بالغ بر 95 میلیون ریال در سطح این 

شهرستان در حال اجرا می باشد. 
مطلب  این  بیان  با  شهرستان  این  دامي  تولیدات  بهبود  اداره  رئیس  جمالزاده 
اظهار داشت: طرح مذکور که شامل عملیات تلقیح مصنوعی، شماره زنی، ثبت 
190راس  بین  در  جاري  سال  در  تاکنون  می باشد  رکوردگیری  و  مشخصات 

گاوشیری توسط تکنسین بخش خصوصي انجام شده است. 
وي افزود: گاو نژاد سمینتال یکی از نژادهای آرام و آسان برای پرورش است 
که در گونه های پرواري آن گوشت حاصله مطبوع، نرم و ترد می باشد و از دیگر 
مزایای آن مي توان به سازگاری با شرایط مختلف آب و هوایی، مقاومت در برابر 

انواع بیماری های دامی، آسان زایي و رفتار آرام حیوان اشاره نمود. 
نژاد دو منظوره گاو سمینتال درسال گذشته در  شایان ذکر است طرح اصالح 
بیش از 400 راس گاو در سطح این شهرستان با موفقیت به اتمام رسیده است.

بازدید از مراکز خرید گندم وکلزا 
در شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فسا؛ ساماني مدیر 
جهاد کشاورزي این شهرستان به همراه پارسا کارشناس مسئول واحد زراعت در 
راستاي برنامه ریزي هرچه بهتر خرید کلزا از مراکز خرید در محل اداره غله و 

صندوق خرد زنان روستایی از کارگاه گالب گیری، عرقیات،کارگاه شیشه گری 
و باغ گل ها در بخش میمند بازدید کردند. 

نادرپور افزود: این بازدید به منظور آشنایی با صنایع تبدیلی و فرآوری، مشاغل 
کوچک خانگی و ایجاد اشتغال های خانگی برای زنان روستایی بوده است.

برگزاری کارگاه آموزشی نژاد گاو
دو منظوره سیمنتال

کارگاه آموزشی نژاد گاو دو منظوره سیمنتال در روستای آویز برگزار شد.
درباره  مدیریت  دامی این  تولیدات  اداره  رئیس  مزارعی  فرود  کارگاه  این  در 
دو  )گاو  پربازده  و  جدید  نژادهای  جایگزینی  ضرورت  و  نژاد  این  خصوصیات 

منظوره سیمنتال( با نژادهای بومی کم بازده مطالبی را بیان نمود.

مبارزه بیولوژیک با کرم هلیوتیس گوجه فرنگی 
درسطح 1000هکتار از اراضی

شهرستان فراشبند
آفت  علیه  بیولوژیک  مبارزه   ،)IPM( آفات  تلفیقی  مدیریت  اجرای  راستای  در 
کرم هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی، با استفاده از زنبور براکون در سطح هزار 
هکتار انجام گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
این  بیان  ضمن  مدیریت  این  نباتات  حفظ  مسئول  ریحانی  سهراب  فراشبند؛ 
مطلب گفت: در روش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم هلیوتیس در مزارع گوجه 
فرنگی تعداد 500 هزار عدد زنبور براکون در سطح هزار هکتار در روستاهای 

دهرم و احمد آباد )بخش دهرم( رهاسازی گردید.
وی افزود: این عملیات گام بلندی در راستای تولید محصول سالم می باشد و با 
استفاده از زنبور براکون در برنامه کنترل تلفیقی عالوه بر کاهش مصرف سموم 
از سم  عاری  و  سالم  تولید محصول  باعث  پاشی  به سم  مربوط  هزینه های  و 
می گردد که خوشبختانه نتیجه عملیات مبارزه بیولوژیک رضایت بخش می باشد.

در  دار  یارانه  به طور  بیولوژیک  کنترل  تمام عوامل  نشان کرد:  ریحانی خاطر 
اختیار کشاورزان قرار گرفته و با توجه به بررسی های کارشناسان مدیریت حفظ 

نباتات نتایج مفیدی به دست آمده است.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 
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کیل گیري کلزا با عملکرد شش هزارو25۷ کیلوگرم 
در هکتار در شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فسا؛ پارسا مسئول 
انتخاب  راستای  در  داشت:  اظهار  این شهرستان  زراعت جهاد کشاورزی  واحد 
بهره برداران و تولید کنندگان برتر محصوالت زراعی و ضمن بازدید از مزارع 
کلزا از مزرعه 4هکتاری کلزاکار نمونه محمد طاهر توکلی در بخش ششده و قره 

بالغ کیل گیری انجام گرفت. 
پس  که  بود  شده  کشت   50 رقم هایوال  با  کلزا  مزرعه،  این  در  افزود:  پارسا 
جهاد  سازمان  کلزای  مسئول  کارشناس  رشیدی  حضور  با  بررسي  و  بازدید  از 
کشاورزی، ساماني مدیر جهاد کشاورزي این شهرستان و سایر کارشناسان این 

مدیریت عملکرد 6257 کیلوگرم در هکتار کلزا حاصل گردید.
رشیدی در این راستا اظهار داشت: مزرعه فوق به دلیل رعایت تاریخ کاشت و 
مصرف میزان بذر متعادل در هکتار و مبارزه به موقع با علف های هرز و آبیاری 
است و  این عملکرد رسیده  به  دانه  پر شدن  در مرحله  به خصوص  به هنگام 
همچنین آفت های اعمال شده تمامي محصول کلزاي تحویلی کشاورزان این 

شهرستان در حد استاندار بوده است. 
الزم به ذکر است در سال جاري با تمهیدات در نظر گرفته شده این مدیریت، 
دستگاه های  از  استفاده  با  خود  محصول  بوجاری  به  نسبت  کشاورزان  عمده 
بوجار مستقر در مراکز خرید، محصول خود را در ابتدا بوجاری و سپس تحویل 

می دهند. 
زیر کشت کلزا در شهرستان فسا یک هزار و 681 هکتار  گفتنی است سطح 
مي باشد و پیش بیني مي شود از این میزان سه هزار و400 تن کلزا برداشت 

شود.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

بازرگاني این شهرستان، مرکز بوجاري کلزا در بخش مرکزي و مرکز خرید گندم 
در کارخانه آرد فسا بازدید کردند و از نزدیک وضعیت تحویل گندم و کلزا را از 

نظر کمي و کیفي مورد بررسي قرار دادند. 
کشاورزي  جهاد  مدیریت  کارشناسان  از  یکي  مرکز  هر  در  است  ذکر  به  الزم 

مستقر شده و بر امر خرید محصول نظارت کامل دارد. 
وی تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم در این شهرستان در سال جاري بالغ بر 
9406 هکتار و سطح زیر کشت کلزا نیز 1681 هکتار رفته و پیش بیني مي شود 

بالغ بر 4800 تن کلزا برداشت نمایند.

برداشت بیش از 400 تن عسل بهاره 
در شهرستان فسا 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا؛ این شهرستان 
با دارا بودن بیش از 4هزار و 300 هکتار از انواع باغات مرکبات و یک هزار و681 
هکتار مزارع کلزا، وجود مناطق وسیع دشت ها، دامنه ها و همچنین آب و هواي 

معتدل بهاري محل مناسبي جهت اسکان زنبورستان ها مي باشد. 
در همین راستا جمالزاده رئیس اداره بهبود تولیدات دامي این شهرستان اظهار 
زنبورداران  از  عسل  زنبور  کلني  هزار   52 از  بیش  جاري  سال  بهار  در  داشت: 
بومي و مهاجر از استان هاي اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبي، 
مازندران، تهران و چهار محال و بختیاري در جوار باغات، مزارع کلزا و دامنه هاي 

این شهرستان اسکان یافته اند .
وی گفت: با احتساب برداشت 5 تا 10 کیلوگرم عسل از هر کندو بیش از 400 

تن عسل مرغوب بهاره برداشت شده است. 
و  دهی  سامان  هدف  با  زنبورداران  اسکان  مجوز  ساله  هر  افزود:  زاده  جمال 
جلو گیری از شیوع برخی بیماری های مربوط به حوزه زنبورداری و با نظارت 

کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان صادر می شود.

توزیع یک هزارو200 تن سبوس گندم یارانه ای
بین دامداران

جمالزاده  فسا؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
در سال گذشته  اظهار داشت:  این شهرستان  دامي  تولیدات  بهبود  اداره  رئیس 
بیش از یک هزار و 200 تن سبوس گندم یارانه ای با قیمت مصوب پنج هزار و 

250 ریال بین تولیدکنندگان شیر خام شهرستان فسا توزیع شده است. 
وی افزود: سبوس گندم یکی از اقالم خوراک دام با میزان نسبی پروتئین باال، 
انواع ویتامین و مواد معدنی به خصوص فسفر می باشد که مصرف آن با توجه به 
ویژگی های آن در صورت مطابقت کمیت و کیفیت آن با استانداردهای مربوطه 

در تامین طیف گسترده ای از جیره غذایي دام موثر مي باشد.

آغاز برداشت 1103 هکتار کلزا در شهرستان 
فیروزآباد

عملیات برداشت 1103 هکتار از مزارع کلزای حومه شهرستان توسط 20 دستگاه 
کمباین نیوهلند مجهز به هد مخصوص برداشت شروع گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فیروزآباد علی اکبر 
قهرمانی مسئول مرکز خدمات جهادکشاورزی حومه شهرستان فیروزآباد ضمن 
با کیفیت و خالص  به 3000 تن کلزای  تاکنون قریب  این مطلب گفت:  بیان 
تحویل اداره غله شهرستان گردیده و انتظار می رود تا آخر برداشت تناژ تحویلی 
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سعید نصیری

قیروکارزین

به 4000 تن نیز برسد.
وی افزود: عمده رقم کشت شده کلزا در سطح حومه شهرستان رقم هایوال 50 

می باشد که از ارقام پرمحصول و با بازده باال می باشد . 

رکورد برداشت کلزا در شهرستان فیروزآباد
به بیش از ۷ تن در هکتار رسید

سید  فیروزآباد،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مزارع  از  این مدیریت گفت: کیل گیری  ترویج  اداره  مهرزاد رضوی سرپرست 

شاخص کلزای این شهرستان صورت پذیرفت.
وی افزود: کیل گیری صورت گرفته در سطح 4 هکتار از مزرعه شاخص این 
شهرستان انجام شد و در هر هکتار 7046 کیلو گرم دانه روغنی کلزا برداشت 
شد. رضوی خاطر نشان کرد: سطح زیر کشت کلزا در شهرستان فیروزآباد 1162 
هکتار می باشد که پیش بینی می گردد 4500 تن دانه روغنی کلزا از این سطح 

برداشت گردد.

پیش بینی تولید 66 تن بادمجا ن در شهرستان 
قیروکارزین

بر داشت بادمجان از 22 هکتار از اراضی زیر کشت این محصول آغاز شد . 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین، توللی 

کارشناس مسئول زراعت این مدیریت با اعالم این خبر گفت: پیش بینی می شود 
حدود 66 تن محصول از این سطح زیر کشت بر داشت شود.

برداشت شمام، خربزه و هندوانه از 2830 هکتار از 
اراضی شهرستان قیروکارزین

2830 هکتار از اراضی شهرستان قیروکارزین زیر کشت شمام و خربزه و هندوانه 
رفته است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین توللی 
کارشناس مسئول زراعت این مدیریت ضمن بیان این مطلب گفت: پیش بینی 
می شود در سال زراعی جاری حدود 84900 هزار تن محصول از این سطح زیر 

کشت برداشت شود.

وی تصریح کرد: وجود دالالن و واسطه ها از جمله مشکالت کشاورزان است 
که باعث شده محصول به قیمت ارزان خریداری شود و با چندین برابر افزایش 

قیمت به دست مردم برسد.
گفتنی است عملیات کشت این محصول ها اواخر بهمن ماه آغاز و برداشت نیز 

از اواخر اردیبهشت آغاز می شود. 
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برداشت و با قیمت 1866 تومان به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد. 

برگزاری دوره مهارتی پرورش بوقلمون

با هدف  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون  به گزارش 
محل  در  بوقلمون  پرورش  مهارتی  روزه   4 دوره  یک  اشتغال،  ایجاد  و  توسعه 
مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان با حضور 20 نفر از متقاضیان برگزار شد. 
انتخاب  جایگاه،  بهداشت  نگهداری،  و  پرورش  پیرامون  مطالبی  دوره  این  در 
نژاد مرغوب و بیماری های شایع، عالیم و پیشگیری توسط کارشناس اموردام 
از فراگیران جهت صدور گواهینامه  پایان دوره  شهرستان تدریس گردید و در 

آزمون به عمل آمد.

کلزای آبی در سایت الگویی طرح امید با 4/5 تن 
محصول در هکتار رکورددار شهرستان کازرون 

عملیات  کازرون  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گزارش  به 
کیل گیری در سایت الگویی- ترویجی طرح امید کلزا آبی رقم هایوال 50 انجام 
شد. این مزرعه در روستای قلعه نارنجی در3.5 هکتار زمین زراعی کشت گردید 
و به عنوان مزرعه الگویی طرح امید زیر نظر کارشناسان این مدیریت و سازمان 

جهاد کشاورزی فارس قرار گرفت. 
نیاکان کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اظهار داشت: 
به منظور بررسی نتایج و عملکرد این مزرعه کیل گیری با حضور کارشناسان 
ناظر استانی، شهرستان، مسئول مرکز جهاد کشاورزی فامور و کشاورز مجری 

طرح انجام پذیرفت.
وی افزود: در این مزرعه از هر هکتار بیش از 4.5 تن دانه کلزا برداشت شد که 

این میزان برداشت در مقایسه با میانگین استان رقم باالیی است.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

قائمی مدیر جهادکشاورزی شهرستان کازرون: 
آتش زدن کاه و کلش اثرات نامطلوب 

بر کیفیت خاک و کاهش عملکرد را 
به همراه خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون سوزاندن 
بقایای گیاهی در بلند مدت ضمن ایجاد اثرات نامطلوب بر کیفیت خاک و کاهش 
خاک  در سطح  بیولوژی  و  مغذی  مواد  شدید  تخریب  سبب  محصول  عملکرد 
بقایای گیاهی یک منبع تجدید پذیر  می شود و تحقیقات نشان داده است که 
طبیعی و مهم و سرشار از مواد مغذی گیاهی بوده که می تواند همراه با کودهای 

بیولوژیک برای اصالح خاک و بهبود تغذیه گیاهی مورد استفاده قرار گیرد. 
قائمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به مضرات ناشی از آتش 
موجب  گیاهی  بقایای  سوزاندن  افزود:  کشاورزان  توسط  گیاهی  بقایای  زدن 
در  آب  نگهداری  کاهش ظرفیت  ریشه ها،  توسط  غذایی  عناصر  کاهش جذب 
خاک، کاهش راندمان مصرف آب، کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش فعالیت 
بافت و ساختمان خاک و همچنین موجب  میکروارگانیسم های خاک، تخریب 
افزایش فرسایش آبی و بادی خاک و باال رفتن هزینه تغذیه ای آن نیز می گردد 
بیماری ها،  آفات،  برابر  را در  زراعی تحمل خود  آلی، گیاهان  با کاهش مواد  و 
خشکی، گرما و سرما از دست می دهند و موجبات ضرر و زیان هنگفت به تولید 

کننده می گردد.

تولید 950 تن محصول کلزا در شهرستان کازرون
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 950 ُتن 

دانه روغنی کلزا از کشت زارهای این شهرستان برداشت شد. 
قائمی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به پایان عملیات برداشت کلزا 
از مزارع این شهرستان گفت: دانه روغنی کلزا از جمله کشت هایی است که دارای 
فوایدی از جمله مصرف کم آب، هزینه کاشت پائین، خرید تضمینی، قرار گرفتن 
در تناوب کشت و عاری کردن زمین زراعی از بسیاری از آفات و بیماری ها به 
ویژه در زراعت گندم، اصالح ساختار خاک زراعی، برداشت زودهنگام و کاهش 

مصرف سم به نسبت بسیاری از زراعت های آبی است.
وی افزود: امسال 950 ُتن دانه روغنی کلزا از 610 هکتار از مزارع این شهرستان 
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

ورزي  خاک  عملیات  شامل  فوق  مزرعه  تولید  بهینه  مدیریت  افزود:  نیاکان 
صحیح و به موقع، استفاده از بذر اصالح شده، مصرف بهینه و به موقع کودهاي 
مورد نیاز و کنترل مناسب آفات و علف هاي هرز در افزایش عملکرد محصول 

و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی در تمام مراحل تولید نقش داشته است.

فعالیت 3۷5 زنبوردار و تولید ساالنه ۷50 تن عسل 
در کازرون

زندی  کازرون،  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
داراي  کازرون  شهرستان  کرد:  اظهار  مدیریت  دامی این  تولیدات  اداره  رئیس 

78000 کلني زنبورعسل است که تعداد 375 نفر در این صنعت فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه ساالنه تولید عسل استحصالي از کلني هاي زنبورعسل این 
شهرستان به بیش از 750 تن مي رسد، افزود: ارزش اقتصادي تولید این میزان 

عسل در این شهرستان 188میلیارد ریال است.

پالک گذاری 5 دستگاه تراکتور 
در شهرستان کوار

فرهمند  کوار؛  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مسئول مکانیزاسیون این مدیریت اعالم نمود: در سال جاری 50 دستگاه تراکتور 
در این شهرستان پالک گذاری شده و 45 دستگاه تراکتور دیگر نیز با بازدید 

پلیس راهور به زودی پالک گذاری خواهد شد .

برداران  بهره  راهنمایی  افزود: ضمن  کشاورزی  چاه های  سوخت  مورد  در  وی 
انجام امور مربوطه، دریافت سوخت در این  نام در سامانه پنجره و  جهت ثبت 
شهرستان به صورت مناسب برای رفع مشکل کشاورزان دارای پروانه چاه که 

نیاز به نفت و گاز دارند در حال انجام می باشد .

کالس آموزشی پرورش زالو در شهرستان کوار 
برگزار شد

در طی سه روز با حضور 80 نفر از عالقه مندان پرورش زالو در کانون فرهنگی 
نوین  حرفه  با  برداران  بهره  آشنایی  جهت  کوار  شهرستان  پور  دشتی  تربیتی 

پرورش زالو دوره ای برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار؛ کاظمی مسئول 
کارافرینی صندوق خرد زنان روستایی و برگزارکننده این دوره با بیان مطلب فوق 
گفت: این کالس آموزشی با نام نویسی80 نفر بهره بردار با تدریس عارفی برگزار 
گردید و در مورد تغذیه پرورش و تجهیزات و هزینه های مربوط به راه اندازی 

پرورش زالو بحث و گفتگو شد .
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احیاء بیش از ۷0 هکتار از اراضی واگذاری شده طرح 
طوبی در شهر گراش

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش؛ علی هنرور 
رئیس اداره امور اراضی این مدیریت گفت: احیاء اراضی واگذاری از اولویت های 
اصلی این مدیریت می باشد و با پیگیری های متعدد و بازدیدهای صورت گرفته 
توسط کارشناسان اداره امور اراضی این مدیریت، مستاجرین اقدام به احیاء بیش 

از 70 هکتار از این اراضی که در قالب طرح طوبی واگذار شده بود نموده اند .

تولید 250 تن انگور یاقوتی 
در دومین سال برداشت 

انگور یاقوتی از تاکستان های شهرستان گراش با عملکردی حدود هفت تن در 
هکتار، برداشت شد.

رضا دلیر با بیان این مطلب گفت: شرایط اقلیمی این شهرستان به گونه ای است 
که برداشت انگور رقم یاقوتی از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان خرداد ماه 
ادامه داشته و با توجه به زمان برداشت، این محصول به عنوان انگور نوبرانه وارد 

بازارهای استان گردیده است.
وی در ادامه سطح زیر کشت انگور یاقوتی در شهرستان گراش را 30 هکتار 
اعالم کرد و افزود: یکی از سایت های الگویی طرح پهنه بندی  به انگور یاقوتی 
اختصاص یافته، که با توجه به شرایط آب و هوایی این شهرستان، زودرسی و 
بازار پسندی این محصول، سطح زیر کشت آن هر ساله رو به افزایش  است.

هکتار  در  تن  هفت  را  محصول  این  متوسط  عملکرد  باغبانی  کارشناس  این 
برداشت شده  این شهرستان  در  یاقوتی  انگور  تن  و گفت: حدود 250  خواند 

است.

برگزاری اولین جلسه شورای کشاورزی
شهرستان گراش

نخستین جلسه شورای کشاورزی گراش به منظور هماهنگی و بررسی میدانی 
مشکالت بخش کشاورزی این شهرستان به ریاست اصغر فرودی، فرماندار، علی 
جوکار مدیر جهاد کشاورزی، اعضای شورای شهر، بخشداران بخش مرکزی و 
ارد و جمعی از کشاورزان و روسای ادارات مرتبط، در سالن فرمانداری گراش 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش، 
تعیین استراتژی های بخش کشاورزی شهرستان و بررسی مشکالت کشاورزان 
کشاورزی  شورای  جلسه  نخستین  موضوعات  مهمترین  از  شهرستان  این 

شهرستان گراش بود.
فرماندار گراش در این جلسه با اشاره به این که وابستگی اقتصاد شهرستان به 
بخش کشاورزی 10 درصد است، گفت: با توجه به پتانسیل های این شهرستان 
بخش  درصدی   90 سهم  از  و  کند  پیدا  افزایش  کشاورزی  بخش  توسعه  باید 

خدمات و صنعت پیشی بگیرد.
فرودی بحران کم  آبی را یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور دانست 
مسائل  مهم ترین  تولید  سطح  ارتقای  و  آبی  منابع  از  بهینه  استفاده  افزود:  و 
بخش کشاورزی است و عمده چالش های بخش کشاورزی موضوع آب و اجرای 
سیستم سنتی آبیاری است  که توسعه سیستم های نوین آبیاری برای صیانت از 

منابع آب و توسعه بخش کشاورزی ضروری است.
فرماندار گراش در ادامه از مسدود شدن 34 حلقه چاه غیر مجاز در سال 96 خبر 
داد و افزود: در مجموع در شهرستان گراش 478 حلقه چاه مجاز و 250 حلقه 
چاه غیر مجاز وجود دارد که سال گذشته با دارندگان 34 حلقه چاه غیر مجاز 
برخورد قانونی گردیده و در اثر آن بیش از 2 میلیون متر مکعب در سال آب 
صرفه جویی شده است. وی سپس با بیان این که زنگ خطر کم  آبی در کشور 
به صدا در آمده است، کشت محصوالت کشاورزی پرسود و تحت خرید تضمینی 

دولت باید در اولویت باشد. 
فرماندار گراش در قسمت دیگری از سخنان خود ایجاد صندوق حمایت از توسعه 

بخش کشاورزی در این شهرستان را ضروری دانست.
وی تصریح کرد: احیا و حفاظت از قنات ها در تامین آب شرب روستا ها از دیگر 
موضوعات مورد تاکید است و استفاده بهینه از آب های روان موجود قنات های 
بخش ارد و قنات حسن آباد فداغ و نزوالت جوی در کشاورزی موجب بهره وری 
مناسب از منابع آبی می شود ضمن این که تقویت سهم آبزی پروری، تولیدات 
گوشت سفید و تولید عسل راهبرد های بخش کشاورزی شهرستان گراش خواهد 
بود. مرتضی فتحی، عضو شورای اسالمی شهر گراش، بر تعیین تکلیف چاه های 
غیر مجاز تاکید کرد و افزود: وجود 250 چاه غیر مجاز و برداشت میلیون ها متر 
مکعب آب زیرزمینی در شهرستان تهدیدی جدی است که باید پرونده های آن 

خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی توسعه بخش کشاورزی را نیازمند هماهنگی بیشتر ادارات و نهاد های دولتی 
با کشاورزان دانست و اظهار داشت: حمایت اصولی از بخش کشاورزی موجب 

رونق کسب و کار و اشتغال و اقتصاد را به همراه دارد.

سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 
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عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

عرضه 26 تن انگور یاقوتی نوبرانه به بازار
به گزارش رواط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
باغات  در  انگور  برداشت  عملیات  آغاز  از  الرستان  باغبانی  مسئول  کارشناس 

شهرستان خبر داد.
که  است  محصوالتی  جمله  از  انگور  افزود:  خبر  این  بیان  با  ضیافت  مجتبی 
کشت آن در سال های اخیر در الرستان توسعه یافته است و پیش رس بودن 
این محصول در اقلیم الرستان یکی از دالیل استقبال باغداران از کشت انگور 

تشریح  با  گراش،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  جوکار،  علی  ادامه  در 
بخش های مختلف عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی خواستار هماهنگی بیشتر 

ادارات و نهاد ها در راستای رفع مشکالت کشاورزان و توسعه این بخش شد.
وی به راه کارهای این مدیریت در مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی اشاره 
کرد و از مواردی مانند توسعه گلخانه ها، تسطیح لیزری اراضی، مکانیزه کردن 
کانال های انتقال آب، الیروبی قنوات، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار 
موارد گزارش  از  در خصوص هر کدام  و  برد  نام    ... و  الگوی کشت  تغییر  و 
مبسوطی ارائه نمود و راه اندازی مرکز خرید گندم در شهر گراش را نیز به اطالع 

کشاورزان و مسئولین رسانید.
گفتنی است بخش عمده ای از این جلسه به دریافت نظرات کشاورزان اختصاص 
داشت و عدم برگزاری کمیسیون ماده 13، تسریع در تمدید پروانه آب کشاورزی، 
کمبود منابع آب و کنترل سیالب فصلی برای جلوگیری از خشکسالی و تقویت 
آب های زیرزمینی و رفع مشکالت بوروکراسی های اداری کشاورزان، مهمترین 

مشکالت کشاورزان بود که در این جلسه بررسی شد.

انجام کیل گیری مزارع  گندم و کلزا 
در شهرستان گراش

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش؛ عبدالرضا 
راجی مسئول اداره ترویج این مدیریت گفت: با هماهنگی اداره ترویج  سازمان 
به  خنج  شهرستان  از  اعزامی  کارشناسی  هیئت  حضور  با  و  کشاورزی  جهاد 
عنوان ناظر عملیات، کیل گیری مزارع با هدف ارج نهادن به تالش های تولید 
تعیین  و  آنان  حرفه ای  جایگاه  و  شأن  ارتقای  و  این شهرستان  برتر  کنندگان 

میزان عملکردشان برگزار گردید.
وی در مورد کیل گیری گفت: از یک قطعه پنج هکتاری مزرعه 11 هکتاری 
مزرعه  هکتار  یک  از  و  آذرشب  ایاز  بهره بردار  به  متعلق  شیرودی  رقم  گندم 
کلزاکاری بهره بردار اکبر کارگر نمونه گیری انجام شد که عملکرد گندم 10820 

کیلو در هکتار و کلزا 3818/18 کیلو در هکتار حاصل گردید .
راجی علت عملکرد مناسب از زراعت این دو بهره بردار را عواملی نظیر انتخاب 
مناسب تاریخ کاشت، رقم مرغوب و سازگار با منطقه، اجرای آبیاری تحت فشار، 
شرکت مستمر در کالس های آموزشی- ترویجی و استفاده از توصیه های فنی 

مروجین و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی عنوان کرد.

100 کیلوگرم مرغ فاقد  هویت بهداشتی 
در گراش معدوم شد

سروش اسدی کارشناس اداره دامپزشکي شهرستان گراش از کشف، ضبط و 
معدوم سازی بیش از 100 کیلوگرم مرغ گرم فاقد هویت بهداشتی در گراش خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش، وی با 

اعالم این خبر گفت: در پی بازرسی های به عمل آمده توسط اکیپ سیار بازرسی 
و در راستای طرح تشدید نظارت پیشگیری و کنترل بیماری خطرناک آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان، یک دستگاه خودرو آریسان حامل 110 قطعه مرغ زنده بومی 

غیر مجاز در محور ورودی این شهرستان کشف و ضبط گردید.
دستور  اخذ  و  انتظامی  نیروی  پرسنل  با  شده  انجام  هماهنگی  با  افزود:  اسدی 
دادستان شهرستان، کل محموله به صورت بهداشتی معدوم و خودرو حامل آن 
پس از شستشو و ضد عفونی به همراه راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی 

گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی تب کریمه کنگو 
با حضور فعاالن حوزه دام در گراش 

کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری تب کریمه کنگو با حضور دامداران و قصابان 
شهرستان گراش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش، عبدالرضا 
این  گفت:  مطلب  این  بیان  ضمن  مدیریت  این  ترویج  اداره  مسئول  راجی 
کارگاه آموزشی با توجه به شروع فصل گرما و افزایش فعالیت کنه های ناقل و 
اهمیت بیماری های مشترک، به ویژه  تب کریمه کنگو برگزار گردیده و توسط 
کارشناسان شبکه دامپزشکی و با مشارکت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی 
و  کنترل  برای  خطر،  معرض  در  افراد  آگاهی  ارتقای  هدف  با  شهرستان  این 
پیشگیری از بروز بیماری های مشترک بین انسان و دام برای دامداران و قصابان 

گراشی در نظر گرفته شده بود.
در  بیماری  ویروس، عالئم  نحوه شیوع  آموزشی  کارگاه  این  در  راجی  گفته  به 

انسان و دام و راه کارهای پیشگیری از آن تشریح شد.
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می باشد.
وی اظهار داشت: مناسب ترین رقم انگور جهت کشت در الرستان رقم یاقوتی 

است که عملیات برداشت از خرداد ماه آغاز و در مرداد ماه پایان می پذیرد.
باغات  از  نوبرانه  انگور  تن   26 از  بیش  جاری  سال  در  داشت:  اعالم  ضیافت 

الرستان برداشت و به بازار داخل و خارج از شهرستان عرضه گردیده است.

در ماه رمضان 20 تن گوشت قرمز و مرغ منجمد 
در الرستان توزیع شد

در ماه مبارک رمضان حدود 20 تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در طرح تنظیم 
بازار، در الرستان توزیع شد.

این  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  عمومی معاونت  روابط  گزارش  به 
شهرستان، دبیر کارگروه تنظیم بازار شهرستان از توزیع 20 تن گوشت قرمز و 

مرغ منجمد در قالب طرح تنظیم بازار در الرستان خبر داد.
علی فالحت پیشه با بیان این که در ایام نوروز 51 تن مرغ منجمد و 10 تن 
گوشت قرمز با نرخ مصوب از اواسط اسفند ماه سال گذشته تا اواخر فروردین 
ماه جهت تامین نیاز و تعادل در قیمت ها در بازار شهرستان توزیع گردید، اظهار 
داشت: در طرح تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و نیز با توزیع 20 تن گوشت قرمز 

و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه در حال توزیع بوده است.
وی افزود: هدف از طرح تنظیم بازار توزیع اقالم مایحتاج ضروری مردم با قیمت 

مناسب تر از بازار جهت مصرف کننده است.
بزرگ همشهری،  فروشگاه های  در  بازار  تنظیم  طرح  داد:  ادامه  پیشه  فالحت 

هایپرهوم و تعاونی مصرف فرهنگیان به مرحله اجرا در آمده است.

مبارزه با کنه گردآلود خرما در الرستان
آغاز شد

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
محمد زرگری کارشناس مسئول حفظ نباتات این معاونت اظهار کرد: به منظور 

گردآلود،  کنه  آفت  به  آلودگی  اثر  در  خرما  محصول  به  وارده  خسارت  کاهش 
هرساله عملیات کنترل این آفت از اوایل خرداد ماه در شهرستان آغاز می گردد.

زرگری افزود: آفت کنه گردآلود خرما معروف به تار عنکبوتی به عنوان یکی از 
آفات مضر خرما است که هم زمان با گرم شدن هوا فعالیت خود را آغاز کرده و 
با تغذیه از شیره نسوج برگ های جوان به خصوص میوه های خرما سبب تغییر 
رنگ طبیعی برگ و میوه ها شده و به رنگ خاکستری مایل به سفید در می آوررد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که کنترل بهینه آفت، عملیات سمپاشی در باغات 
در دو مرحله به فاصله 15 روز صورت می پذیرد گفت: شهرستان الرستان بالغ 
بر 2500 هکتار نخیالت مثمر ثمر دارد و ساالنه حدود 15 هزار تن خرما در این 

شهرستان تولید می شود.

با پایان برداشت محصوالت گلخانه ای در الرستان، 
2455 تن محصول تولید شد

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
برداشت  پایان  از  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مسئول  کارشناس 

محصوالت گلخانه ای الرستان خبر داد.
مجتبی ضیافت با اعالم این خبر گفت: الرستان با دارا بودن 13/5 هکتار گلخانه 

ساالنه 2455 تن محصول تولید و به بازار عرضه می نماید.
وی افزود: عملیات برداشت محصوالت گلخانه ای الرستان از جمله خیار، گوجه 

فرنگی و آلوئه ورا از اواسط آبان آغاز و تا اواسط خرداد ماه ادامه می یابد.
ضیافت، کاهش مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح کمتر نسبت به فضای 
باز،کاهش مصرف سموم، تولید محصول سالم و بازار پسندی را از مزیت های 

کشت گلخانه ای برشمرد.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

پایان سال زراعی گندم در المرد 
با تحویل 11300 تن محصول 

با تحویل 11300 تن محصول گندم، سال زراعی گندم در المرد پایان یافت. 
ابتدای  از  المرد  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
آبان ماه سال 96 با انجام تمهیدات الزم شامل تهیه بذور، کودها، آماده سازی 
زمین و برگزاری دوره ها و بازدیدهای آموزشی مورد نیاز، سال زراعی جدید در 
محصول استراتژیک گندم در شهرستان المرد آغاز شد. فصل کاشت گندم که 
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از آبان ماه شروع شده بود با زیرکشت رفتن 2950 هکتار آبی و 900 هکتار دیم 
از ارقام چمران، سیروان، شیرودی با حمل میزان بذور گواهی شده 1300 تن 
به شهرستان آغاز شد. در فصل داشت شاهد کاهش شدید نزوالت آسمانی در 
سطح شهرستان به کمتر از 120 میلیمتر بودیم که این کاهش بارندگی باعث 
خسارت شدید به اراضی زیرکشت رفته و از جمله گندم دیم شد و تا حدی که 
میانگین برداشت در اراضی گندم دیم کشت شده، 500 کیلوگرم در هکتار شد. 
تن محصول  برداشت 11300  فصل  در  مجموع  در  می افزاید:  گزارش  همین 
میانگین  که  داده شد  تحویل  گانه المرد  مراکز خرید سه  به  گندم شهرستان 
تولید گندم در اراضی آبی کشت شده 4 تن در هکتار بوده است. شایان ذکر 
است جهت کشت سال زراعی جدید ارقام جدید بذور مانند خلیل، برات، بهاران، 

سوسن، مهرگان و الین زود رس S-91-13 وارد چرخه کشت خواهد شد.
 

بازدید سر زده فرماندار المرد از 
مدیریت جهاد کشاورزی

فرماندار  المرد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
شهرستان به صورت سر زده از این مدیریت بازدید کرد و از نزدیک در جریان 

فعالیت های این مدیریت قرار گرفت.
حسین  المرد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
انجام  با کارکنان، فعالیت های در حال  شبانی نژاد فرماندار المرد ضمن دیدار 

آن ها را بررسی نمود و در جریان مسائل و مشکالت مراجعین قرار گرفت. 
در این بازدید محمد صادق فانی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان گزارشی 
و  آب  وضعیت  شهرستان،  خاص  محصوالت  پرسنلی،  شرایط  و  وضعیت  از 
کشاورزی  محصوالت  تولیدات  مزارع،  بین  جاده های  وخاکی،  آب  پروژه های 

توضیحاتی را ارائه کرد.
داشت:  اظهار  کارکنان  جمع  در  شهرستان  این  فرماندار  نژاد  شبانی  حسین 
روابط عمومی قوی در کنار اطالع رسانی دقیق و سرعت در  امروز وجود یک 
و  افزود: سئواالت  باشد. وی  فعالیت  انعکاس دهنده خوب یک  عمل می تواند 
با  غذایی  مواد  مصرف  از  ناشی  بیماری های  بر  مبنی  شهروندان؛  نگرانی های 

اطالع رسانی دقیق سبب از بین بردن دغدغه مردم می شود.
وی در ادامه به موضوع حرکت به سمت کشت های گلخانه ای و مدیریت منابع 
آب در کنار اهمیت به ایمنی و امنیت غذایی پرداخت و بیان داشت: اشتغال 22 

درصدی در بخش کشاورزی آماری قابل توجه است.
فرماندار المرد در ادامه گفت: تحول کیفی به نفع مردم در ادارات این شهرستان 
ضروری است و در همین زمینه می بایست روابط سازمانی و اداری در دستور کار 
قرار گیرد و ادارات و شوراهای شهرستان می بایست به سمتی حرکت نمایند که 
مراجعین بتوانند امورات خود را در خود شهرستان انجام داده و نیازی به مراجعه 
به استان نباشد، ماموریت اصلی ما حفظ سرمایه اجتماعی که همان مردم است 
باشد و امورات این سرمایه های اجتماعی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. 
اداری  اشاره به شیوع سیستم  با  از سخنان خود  نژاد: در بخش دیگری  شبانی 
یکنواخت و تکراری در بسیار از ادارات گفت: برای ما قابل قبول نیست که یک 
مدیر، کارمند و یک اداره برای خود برنامه مشخص و رو به جلو در جهت خدمت 
رسانی بهتر به مردم تعریف نکرده باشد، لذا از ادارات شهرستان درخواست شده 
برنامه های سال 97 خود را در قالب طرح های عملی و اجرایی اعالم کرده و 
قطعًا بر روند اجرا و شکل خدمات رسانی آن به مردم هم نظارت دقیق خواهم 

کرد.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

آغاز برداشت جو در حومه مرودشت 
کارشناس مسئول زراعت مرکز جهاد کشاورزی حومه مرودشت با اعالم این خبر 
گفت: عملیات برداشت جو از مزارع روستاهای عزآباد، اسماعیل آباد و بریانک از 

روستاهای تحت پوشش این مرکز آغاز گردیده است. 
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت بوذرجمهر افزود: 
با توجه به سطح زیرکشت 9 هزار هکتاری جو در حوزه تحت پوشش این مرکز، 
پیش بینی می گردد 15 هزار تن محصول جو برداشت گردد. وی افزود: متأسفانه 
و  درودزن  سد  شبکه  در  آب  سازی  رها  عدم  و  اخیر  خشکسالی های  دلیل  به 
رودخانه کر 50 درصد مزارع آبی و کل مزارع دیم دچار خسارت 100 درصدی 

شده و از چرخه تولید حذف گردید. 

ظهور آفت جدید سن بذرخوار کلزا در نقش رستم 
شهرستان مرودشت

مرودشت  رستم شهرستان  نقش  مرکز جهاد کشاورزی  نباتات  کارشناس حفظ 
گفت: در سال زراعی جاری آفت سن بذرخوار کلزا در برخی از مزارع کلزای این 
منطقه به صورت خسارت زا دیده شده که ردیابی آن جهت جلوگیری از خسارت 

احتمالی ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت اسماعیلی افزود: 
و  می شود  کلزا محسوب  رسیدگی  و  برداشت  زمان  آفات  از  کلزا  بذرخوار  سن 
پس از برداشت نیز روی دانه های ریخته شده کلزا به فعالیت خود ادامه داده و 
جمعیت های باالی آن نیز می توانند به مزارع هم جوار )سبزی و جالیز( و حتی 

باغات خسارت وارد نمایند. 
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کشت زیره سبز در مرودشت
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت کارشناس زراعت 
مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم گفت: در راستای تغییر الگوی کشت و دستیابی 
به کشت گیاهان دارویی که از اولویت های کاری سازمان جهاد کشاورزی استان 
می باشد، یک هکتار از اراضی روستای میان قلعه این شهرستان به کشت گیاه 

دارویی زیره سبز اختصاص یافته است.
فرزانه همایون افزود:کشت این گیاه دارویی با توجه به نیاز آبی کم و دوره رشد 
کوتاه می تواند به عنوان کشت جایگزین مناسبی برای گیاهان با نیاز آبی باال 

در این منطقه باشد.

وی یادآور شد از آنجا که این سن تخم های خود را در خاک قرار می دهد و 
حشرات کامل و پوره ها هم در شکاف های خاک رفت و آمد دارند، از این رو به 
منظور کاهش جمعیت این آفت، جمع آوری بقایای گیاهی و انجام شخم عمیق 

بعد از برداشت توصیه می گردد.

برداشت گل محمدی در روستای حسن آباد 
مرودشت

اولویت های سازمان که  از  به یکی  الگوی کشت و دستیابی  تغییر  در راستای 
احداث باغ گل محمدی می باشد، از اواسط اردیبهشت ماه برداشت گل از گلستان 

5 هکتاری در حوزه تحت پوشش این مرکز آغاز گردیده است . 
عیدی  سمیه  مرودشت  شهرستان  کشاورزی  عمومی جهاد  روابط  گزارش  به 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  رستم  نقش  کشاورزی  جهاد  مرکز  باغبانی  کارشناس 
با توجه اولین سال برداشت گل محمدی در این منطقه، میزان تناژ مزرعه200 
کیلوگرم در هکتار بوده که پیش بینی می گردد در سال های آتی به میزان 4 تن 

در هکتار افزایش یابد. 
وی افزود: کشت این گیاه دارویی می تواند به عنوان کشت جایگزین مناسبی 
برای گیاهان با نیاز آبی باال در سطح منطقه باشد که با ترویج آن توسط مسئولین 
پهنه ها در سال زراعی جاری سطح آن تا نزدیک به 5 هکتار افزایش یافته است.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

پیش بینی برداشت 50 تن انگور یاقوتی از 
تاکستان های شهرستان مهر

در شهرستان مهر 17 هکتار زیر کشت انگور رفته است که از این میزان 2 هکتار 
1 و 2 ساله و 15 هکتار چند ساله می باشد و عملیات برداشت انگور یاقوتی از 

تاکستان های این شهرستان آغاز شده است.
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به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر، غالمحسین 
مظاهری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان ضمن بیان این مطلب گفت: با 
توجه به تحمل انگور به کم آبی و نیز تولید محصول نوبرانه انگور یاقوتی در 
این شهرستان، سطح زیر کشت این محصول واقعی در شهرستان مهر افزایش 

چشم گیری در سال های اخیر داشته است. 
بینی  پیش  و  می باشد  اسیر  بخش  در  محصول  این  کشت  عمده  افزود:  وی 
می شود با توجه به افزایش دانش کشاورزان در این زمینه و معرفی ارقام جدید و 
پر بازده توسط کارشناسان معین مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، برگزاری 
این  بودن  قانع  و همچنین  انگور  باغداران  برای  مناسب  آموزشی  کالس های 
محصول به آب کم، این محصول در سال های آتی بتواند افزایش سطح خوبی 

داشته باشد و درآمد مناسبی عاید کشاورزان گردد.
از کارشناسان ستادی ترویج استان و همچنین کارشناسان  پایان  مظاهری در 
مراکز تحقیقات درخواست نمود نسبت به آموزش تاک داران در همه زمینه ها 

و معرفی ارقام جدید و پر محصول و بازار پسند همکاری الزم را انجام دهند.

با افزایش 43 درصدی نسبت به سال گذشته
2600 تن کلزا در شهرستان مهر تولید شد

در سال زراعی جاری 2600 تن کلزا توسط کشاورزان شهرستان مهر تولید شد 
که افزایش 433 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر غالمحسین 
جهاد  وزارت  سیاست های  به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  مظاهری 
کشاورزی در راستای خود کفایی یا خود اتکایی در تولید دانه های روغنی و با 
توجه به مشوق های صورت گرفته در این زمینه در شهرستان مهر 1400 هکتار 

از اراضی زیر کشت کلزا رفته بود.
به  رفته  کشت  زیر  تمامی سطح  افزود:  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  مدیر 
صورت مکانیزه و با دستگاه های بذر کار بوده است و متوسط بذر مصرفی در 

هکتار 7 کیلو گرم بوده است.
مظاهری تصریح کرد: رقم غالب کشت شده در شهرستان مهر رقم هایوال 50 
بود که نسبت به ریزش متحمل می باشد و کشاورزان از این رقم رضایت دارند. 
با توجه به اطالعات به دست آمده از مزارع، می توان گفت: ضمن این که تاریخ 
کشت در عملکرد نقش زیادی دارد به حدی که تاخیر در کاشت شاید عملکرد را 
به نصف کاهش دهد. در کشت سال جاری 44 هکتار به صورت نواری )تیپ( و 
135 هکتار به صورت بارانی می باشد که در روش آبیاری نواری حتی در اراضی 
شور هم عملکرد باالی 3 تن ثبت شده است که نشان از تاثیر آبیاری و روش 

آبیاری در عملکرد کلزا دارد. 
وی درپایان گفت: تمامی کشاورزان کلزا کار ثبت سامانه شده و در فاصله اندکی 
از زمان تحویل محصول به مراکز خرید توسط اداره غله پول کلزای خریداری 

شده آن ها پرداخت گردیده و یا در حال پرداخت می باشد.

تاکنون 21000 تن گندم از کشاورزان شهرستان مهر 
خریداری شده است

از  استفاده  با  مهر  گندم شهرستان  مزارع  از  زراعی جاری 200 هکتار  در سال 
روش آبیاری نواری و 2500 هکتار از مزارع با استفاده از آبیاری کالسیک ثابت 

آبیاری شده است.
کشاورزی  دامی مدیریت جهاد  و  گیاهی  تولیدات  اداره  رییس  محمد محمودی 
شهرستان مهر ضمن بیان این مطلب گفت: از آغاز برداشت گندم از مزارع این 
شهرستان تاکنون 21هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری و 

تحویل مراکز خرید داده شده است. 
وی افزود: در سال زراعی جاری در 7000 هکتار گندم کشت گردید که 3200 
از  استفاده  با  مزارع  از  کار و 200 هکتار  بذر  به وسیله دستگاه های  آن  هکتار 
روش آبیاری نواری و 2500 هکتار با استفاده از آبیاری کالسیک ثابت آبیاری 

شده است. 

جاری،  سال  در  شده  حادث  خشکسالی  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  محمودی 
خوشبختانه با توجه به مدیریت خوب مزارع توسط کشاورزان، لطف خداوند متعال 
و بازدید مسئوالن پهنه ها و مروجان جهاد کشاورزی، امسال وضعیت برداشت 
گندم از مزارع مناسب بوده است و اطالعات گندم کاران همچون سال گذشته 
با  به هماهنگی های صورت گرفته  با توجه  و  بندی ثبت شده  پهنه  در سامانه 
همکاران در اداره غله، پس از تحویل گندم به مراکز خرید، کار پرداخت پول گندم 

خریداری شده نیز صورت گرفته است .
البته علیرغم افزایش تورم موجود نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته 
است و کشاورزان امید دارند در ادامه مسیر افزایش قیمت شامل حال آن ها بشود.
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سیمای کشاورزی شهرستان ممسنی در یک نگاه

ممسنی در یک نگاه 
شهرسـتان ممسـنی دیـار چهـار فصـل از ماهـور بـا طبیعـت گـرم و تپه هـای 
گچـی تـا جلگـه مرکـزی دشـت های بکـش، جاویـد با هـوای معتـدل و گندم 
زارهـای طالیـی و دشـمن زیـاری با طبیعت خنـک و باغات سردسـیری انگور، 
بـادام و سـیب بـا مردمانـی خون گـرم و مهمـان نـواز کـه همـت می کارنـد و 

عشـق درو می کننـد. 

موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و تقسیمات کشوری
شهرسـتان ممسـنی بـه مرکزیـت شـهر نورآبـاد و بـا مسـاحت 5601 کیلومتـر 
مربـع، 4.6 درصـد کل مسـاحت خاکـی اسـتان فـارس را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. ایـن شهرسـتان در محـدوده جغرافیایـی حداقـل 50 درجـه و 35 
دقیقـه و حداکثـر 52 درجـه و 7 دقیقـه طـول شـرقی و حداقـل 29 درجـه و 
41 دقیقـه و حداکثـر 30 درجـه و 27 دقیقـه عـرض شـمالی قـرار گرفتـه کـه 
از شـمال بـه اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و شهرسـتان رسـتم و از جنـوب 
بـه شهرسـتانهای کهگیلویـه و بویراحمـد و اسـتان بوشـهر محـدود می شـود. 
بـر اسـاس آخریـن تقسـیمات کشـوری )1390( ایـن شهرسـتان دارای چهـار 
بخـش )ماهـور میالتی، دشـمن زیـاری، جاوید و مرکزی( با سـه نقطه شـهری 
)بابامنیـر، نورآبـاد و خومـه زار( و 9 دهسـتان )ماهـور، میشـان، دشـمن زیاری، 
بکـش یـک، بکـش دو، جاویـد ماهوری، جـوزار و فهلیان( می باشـد. ممسـنی 
دارای 523 پارچـه آبـادی کـه 365 پارچـه آبـادی مسـکونی و 158 آبـادی 
خالـی از سـکنه اسـت. بـر اسـاس سرشـماری سـال 1395، جمعیت روسـتایی 
شهرسـتان 48419 نفـر، کـه با جمعیت شـهری 63599 نفر و عشـایری 5509 
نفـر می باشـد. نورآبـاد ممسـنی بـا 920 باالتـر از سـطح دریا در شـمال غربی 
 اسـتان فـارس واقـع کـه متوسـط بارندگـی در ایـن شهرسـتان 550 میلیمتـر

می باشد. 
)هـم  و خشـک  گـرم  اقلیـم  دو  اقلیمی شـامل  نظـر  از  ممسـنی  شهرسـتان 
مـرز بـا شهرسـتان های گچسـاران، گنـاوه( و بـا اقلیـم معتـدل )در مجـاورت 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  سـپیدان(  و  کازرون  شهرسـتان های 

وضعیت جنگل ها و مراتع: 
ممسـنی دارای 150000 هکتـار جنـگل و مرتـع که فلور گیاهی آن زاگرسـی و 
پوشـیده از درختـان کهنسـال بلوط، بنـه، بادام، سـایر درختـان و درختچه های 
جنگلـی و گونه هـای مرتعـی از قبیـل آویشـن، درمنـه، سـیر کوهـی، جاشـیر، 

آنغـوزه، بومـادران و هـزاران گونـه دیگر می باشـد. 

وضعیت منابع آبی شهرستان ممسنی: 
ایـن شهرسـتان دارای 1350 حلقـه چـاه عمیـق، 16 رشـته قنـات، 20 دهنـه 
چشـمه و 2 شـاخه رودخانه )یک شـاخه دائمی و یک شـاخه فصلی( می باشـد. 

میزان بارندگی )میلی متر(سال زراعیردیف
186-87218
287-88582
388-89436
489-90504
590-91542

میزان بارندگی )میلی متر(سال زراعیردیف
691-92488
792-93405
893-94542
994-95290

اداره بهبود تولیدات گیاهی: 
الف: واحد زراعت: 

محصوالت زراعی شهرستان در سال 1395-96
میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(نام محصول 

1886631058گندم
4156 5379جو

ذرت
179411867دانه ای 

17684علوفه ای 
386535کلزا 
82.549.6ماش 
50.941.65عدس 
18.2512.10نخود 

246.512023هندوانه 
222.931070شلتوک 

0.80.7لوبیا
13112یونجه 
30گلرنگ 

اهم فعالیت های واحد زراعت:
- توزیع 926/23 تن بذر گندم آبی و 495/15 تن بذر گندم دیم 

- اجـرای طـرح )pvs( مقایسـه ارقـام گنـدم دیـم سردسـری در منطقه دشـمن 
زیاری 

- اجرای طرح )pvs( مقایسه ارقام جو در منطقه گرمسیری ماهور 
- اجرای طرح آزمایشی کشت کینوا در راستای برنامه اصالح الگوی کشت

- اجـرای کشـت های جایگزیـن از جملـه کلـزا در سـطح 1060 هکتـار و سـیر 
در سـطح 3 هکتار 

واحد حفظ نباتات
1- اجـرای طـرح IPM )مبـارزه تلفیقـی( بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـی در 

علی ناز رستمی
مسئول روابط عمومی 

جعفر شهریور 
معاون اداری مالی

محمدعلی امیری
مدیر شهرستان 
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شهرسـتان ) توزیـع فرمـون جهـت مبـارزه بـا کـرم گلـوگاه انـار، کـرم سـیب، 
هلیوتیـس و توتـا بـه ترتیـب، 50، 80، 250 و 250 عـدد( 

2- ردیابـی عوامـل قرنطینـه ای داخلی در شهرسـتان در باغـات مرکبات و انار 
در سـطح 400 هکتار 

3- برگزاری کمیته فنی سموم در شهرستان 
IPM 4- عقد قرارداد با کلنیک های گیاه پزشکی و اجرای طرح

5- رهـا سـازی 400000 زنبـور براکون در مزارع گوجه فرنگـی، نخود و باغات 
انگور و 77000 عدد کفشـدوزک کریپتولموس در باغات مرکبات شهرسـتان 

6- انجام آزمایشات کاربردی سموم 
آفـات و  بـا  آمـوزش در زمینـه مبـارزه  برگـزاری کالس و کارگاه هـای   -7

سـالم  محصـول  و  تلفیقـی  مبـارزه  شهرسـتان،  در  شـایع  بیماری هـای 

واحد باغبانی:
سطح و تولید محصوالت باغی در شهرستان ممسنی

نام محصول
سطح زیر کشت )هكتار(

تولید )تن(
غیر بارور بارور

466.3523.971367.38مرکبات 
5383.2246.559472انگور 
183.848.051471.371انار 

180.413.6672.575سیب 
173.81803373.28گردو 
220.2229.65161.612بادام 
81.312.5689.524انجیر 
630.5175.935زیتون 
43.15سایر 

400.004گلستان گل محمدی 

سطح و تولید محصوالت گلخانه ای

مساحت نام واحد 
تولید)متر مربع(

تولید نشا انواع صیفی و ..5000گلخانه تولید نشا )نیک اقبال(

گلخانه سبزی و صیفی 
تولید خیار 7500)حاج احمد روشن(

گل گالیول 10000گلخانه گل شاخه بریده )موسوی(

فعالیت های شاخص 
توسعه باغات در اراضی شیب دار 25 هکتار

توسـعه کشـت های گلخانـه ای و محیط هـای کنتـرل شـده در سـطح 0/7 
ر هکتا

توسعه گیاهان دارویی کم آب بر در سطح 13 هکتار

واحد مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی: 
افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون، توسـعه کشـاورزی - حفاظتـی و اسـتفاده از 

دسـتگاه های کشـت مسـتقیم از مهـم تریـن اهـداف ایـن بخـش می باشـد. 
وضعیت ماشین آالت موجود 

تعداد نوع دستگاه 

725انواع تراکتور )سنگین، نیمه سنگین و سبک، باغی(
2کمباین 

39بذرکار- کودکار میکانیکی و پنوماتیک و کمبینات 
23کارنده کشت مستقیم 

144خاک ورز مرکب 
ساقه خرد کن 

11بیلر 
2پشتی تراکتوری توربینیسم پاش 

210چهارصد لیتری پشتی تراکتوری

اهم فعالیت های جرایی در بخش مکانیزاسیون
اجرای 3239 هکتار کشت مکانیزه آبی و 7029 هکتار کشت مکانیزه دیم 

اجـرای 3043 هکتـار خـاک ورزی حفاظتـی در مزارع گندم آبـی و 6188 هکتار 
خـاک ورزی حفاظتـی در مزارع دیم 

جـذب تعـداد 36 دسـتگاه تراکتـور از طریق خـط اعتباری ویژه مکانیزاسـیون به 
ارزش 26591 میلیـون ریال 

توزیع 3 دستگاه ریز دانه کار کلزا جهت توسعه کشت دانه های روغنی 
بازدید و معاینه فنی 135 دستگاه کمباین برداشت غالت به صورت ساالنه

برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی مربوط به مکانیزاسیون 
بررسـی و تأییـد سـوخت 715 دسـتگاه تراکتـور و 42 موتور پمپ در طول سـال 

به مقـدار 5460302 لیتر 

بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی
عنوان  واحد  ظرفیت )تن (

ذرت خشک کنی 2واحد 33000
برنجکوبی 7واحد 15000

فراورده های لبنی 4واحد 29000
اسانس گیاهان دارویی 1واحد 2

صنایع تبدیلی انگور 2واحد 2400
سردخانه دو مداره 1واحد 1500

کیک و کلوچه 1واحد 1000
تهیـه پیشـرفت فیزیکی صنایع در شـش ماهـه اول و دوم96 به تعـداد 14 فقره 

و ارسـال به استان
توسـعه بخـش صنایـع تبدیلـی، بسـته بنـدی و ایجـاد سـردخانه بـا اسـتفاده از 

تسـهیالت بانکـی کـم بهره
بازدیـد دوره ای از طرحهـا، واحدهـای صنعتـی ایجـاد شـده و بررسـی آنـان 

مشـکالت و انعـکاس بـه مدیـران سـتادی

اداره ترویج و آموزش کشاورزی 
افزایـش تولیـد ضمـن کاهـش مصـرف نهاده ها با حفـظ محیط زیسـت فقط با 
دانش از عوامل تولید و به کارگیری شـیوه های علمی میسـر اسـت. بهره برداری 
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سـنتی از منابـع و بـی توجهـی به روش هـای علمی ضمـن افزایـش هزینه ها و 
کاهـش درآمـد موجب از بیـن رفتن منابـع تولید، ناپایـداری کشـاورزی، تخریب 
 محیـط زیسـت و بـروز بحرانهـای اقتصـادی، اجتماعی و توسـعه فقـر و بیکاری 

می گردد. 
اداره ترویـج و آمـوزش شهرسـتان ممسـنی بـر اسـاس برنامـه توسـعه اقتصـاد 
مقاومتی در زمینه کشـاورزی با پیگیری دو مسـأله اساسـی کشـاورزی پایدار)حفظ 
منابـع آب و خـاک، تغییـر اگوی کشـت، توسـعه کشـت گیاهـان روغنی، توسـعه 
کشـت گیاهـان دارویـی، توسـعه گلخانه، اجـرای خـاک ورزی حفاظتـی( آمایش 
سـرزمین بـا توجـه به سـامانه پهنه بندی در سـال زراعـی 95-96 بیـش از 112 

تعـداد کالس آموزشـی بـا شـرکت 2260 نفـر روز اجرا نموده اسـت.
این شهرسـتان در سـال زراعی مذکور موفق با تأسـیس صندوق توسـعه حمایت 
از بخـش کشـاورزی گردیـده کـه هـم اکنون در حـال عضوگیری می باشـد. و 3 

مـورد صنـدوق خرد فعـال نیز در شهرسـتان وجود دارد. 

حوزه کارگاه آموزشی
تعداد کارگاه آموزشی 

برگزار شده
حجم فعالیت )نفر 

روز(

15189ترویج
28545زراعت
24398باغبانی

27601حفظ نباتات
5125امور دام

8228آب و خاک
5173مکانیزاسیون و صنایع

اداره امور تولیدات دامی

ظرفیتتعداد/واحدعنوان
)رأس/قطعه(

میزان تولید
)رأس/تن(

40007000004200دام سبک 
250014000560دام سنگین 

20150024000گاو شیری صنعتی 
291500200گوساله پرواری صنعتی 

206900200بره پرواری صنعتی 
306450005100مرغداری گوشتی صنعتی 

1250250گوسفند داشتی 
78071285540پرورش زنبور عسل 

2938251100پرورش ماهی 

اهم فعالیت های انجام شده 
- پیگیری تسهیالت برای دامداری های صنعتی و سنتی و مزارع پرورش ماهی 
- ساخت و ساز تعداد 14 واحد دامداری صنعتی با پیشرفت فیزیکی 80-60 درصد 

- اجرای طرح اصالح نژاد گاو سیمنتال به تعداد 510 رأس
- آبرسانی به دامداری های روستایی

- اجرای پروژه مجتمع پرورش ماهی چناربرگ به تعداد 8 مزرعه با ظرفیت 200 
تن

- برگزاری جشنواره طبخ ماهی قزل آال برای اولین بار در استان فارس
اهم فعالیت های اجرایی 

- رفع تداخالت اراضی 
- نظارت بر واگذاری 

- نظارت بر طرح های تبصره 1 و 4 ماده 1 
- واگذاری اراضی 

- حفظ کاربری اراضی 
- پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی 

- فروش اراضی واگذاری 
- وصول عواید

اداره امور زیر بنایی )آب و خاک(
فعالیت های آب و خاک در شهرستان ممسنی در سال 1395-96

حجم فعالیت )کیلومتر- هکتار(نوع فعالیت 
1 کیلومتر جاده بین مزراع 

4کیلومتر کانال آبیاری 
-انتقال آب با لوله 

20 هکتار تسطیح لیزری 
160 هکتار آبیاری نوین 

احیا و مرمت قنوات )براساس طول(

اهداف کلی: 
1- ترویـج کشـت های جایگزیـن ماننـد چغندرقنـد، کلزا، سـیر و کشـت هایی 

ماننـد نخـود و لوبیـا جهـت اصالح الگوی کشـت
2- توسعه پوشش های محافظتی در باغات

3- طرح تجمعی آبیاری تحت فشار در باغات 
IPM 4- توسه طرح

5-توسـعه بحـث آمـوزش در زمینـه کشـاورزی پایـدار و کشـت های جایگزین 
جهـت حفاظـت از منابـع آب و خاک 

6-تقویـت نهاده هـای مالـی جهت تأمیـن و تجهیز سـرمایه و سـرمایه گذاری 
در بخش کشـاورزی 

7- تأسـیس حداقـل دو صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی در بخش هـای دشـمن 
زیـاری و مرکزی 

8- تکمیل دامداری های صنعتی با پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
9- توسعه طرح اصالح نژاد گاو سمینتال 

10- توسعه اصالح نژاد دام های سبک 
11- تجهیـز دامداری هـا بـه دسـتگاه های پیشـرفته جهـت افزایـش راندمـان 

لید  تو
12- تجهیـز مـزارع پرورش ماهی به دسـتگاه های اکسـیژن سـاز برگشـت آب 

و هـوا دهـی جهت اسـتفاده بهینـه از آب و افزایـش راندمان تولید
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

سفر مدیر کل امور عشایر استان فارس
به شهرستان ممسنی

مدیر کل امور عشایر استان فارس در سفر به شهرستان ممسنی در جلسه ای که 
این شهرستان  از مسئوالن محلی  تنی چند  و  این شهرستان  فرماندار  با حضور 
برگزار شد با تبریک انتصاب ایوبی به عنوان فرماندار جدید ابراز امیدواری کرد با 
تعامل و هم فکری بیش از گذشته بتوانیم درخدمت رسانی به جامعه مولد عشایر 

قدم برداریم.
وی افزود: از آنجایی که معیشت و زندگی عشایر وابستگی شدیدی به مراتع و 
آنها  بر  آسیب های جدی  آمدن  وارد  موجب  اخیر  دارد، خشکسالی های  بارندگی 
با  بنابراین  از آن جایی که شغل 80 درصد عشایر دامداری است،  و  شده است 
توجه به کاهش نزوالت جوی ما نیز تنوع اشتغال عشایر را در دستور کار خود قرار 
داده ایم و در همین راستا توانسته ایم، عالوه بر طرح زنجیره تولید گوشت قرمز از 
مزرعه تا سفره، طرح های اشتغال دیگری نیز از جمله بوم گردی عشایری، توسعه 
تاسیس شرکت های  و  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  ترویج  دستی،  رونق صنایع  و 
تعاونی، پشتیبانی و خدماتی عشایری را تعریف کنیم و البته تسهیالت خشکسالی 
و تسهیالت زنجیره تولید گوشت قرمز که از سنوات قبل آغاز شده بود در سال 
و  روستایی  حوزه  در  پایدار  اشتغال  تسهیالت  و  داشت  خواهد  ادامه  نیز  جاری 

عشایری نیز در قالب ارائه طرح توجیهی امسال به عشایر پرداخت می گردد. 
مطمئنم  ولی  داریم  سختی  شرایط  امروز  گفت:  خود  سخنان  ادامه  بهرامی در 
همچون گذشته و با صالبت بیشتر با همدلی و وحدت می توانیم در کنار هم از 
این تنگناه نیز با حول و قوه الهی گذر کنیم. در این جلسه ایوبی فرماندار ممسنی 
قول مساعد داد که با همکاری سایر ادارات شهرستان از هیچ کوششی در جهت 

رفع مشکالت عشایر دریغ نخواهد ورزید. 
در ادامه مدیر کل امور عشایر فارس و هیئت همراه با حضور در سایت اسکان 
قربس شهرک گرمیش از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این سایت قرار 

گرفت و بر پیگیری جدی مطالبات به حق عشایر این منطقه تاکید کرد. 
گفتنی است شهرستان  ممسنی محل زندگی بخشي از عشایر ایل قشقایي و لر 
دشمن  بکش،  رستم،  جاوید،  شوري،  دره  بزرگ،  کشکولي  طوایف  از  )ممسني( 

زیاري به تعداد 4225 خانوار مي باشد.

مدیر کل امور عشایر استان فارس: 
عشایر مرزداران واقعی حریم والیت و کشور هستند

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور عشایر فارس؛ مدیر کل امور عشایر فارس 
در دیدار با مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران فارس عشایر را مرزداران واقعی 
حریم والیت و کشور خواند. بهرامی با اشاره به ویژگی های عشایر به حضور آنان 

در مقاطع مختلف تاریخی و ایستادگی در برابر استکبار پرداخت و گفت: عشایر 
همواره در کنار مرجعیت و والیت بوده و تقدیم بیش از دو هزار شهید سرافراز در 

دوران دفاع مقدس خود گواه این ادعاست. 
از آرمان  از تمام ظرفیت خود در جهت پاسداشت و حفظ و حراست  وی افزود: 
شهدا استفاده می کنیم و با بازدید از خانواده شهدا و برگزاری یادواره شهدا سعی 

می کنیم یاد و خاطره این عزیزان را زنده و پویا نگه داریم.
به مسائل فرهنگی عشایر،  راستای توجه  بهرامی تصریح کرد: هیات وزیران در 
ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به عشایر را در آذر ماه 95 تصویب و به  طرح 
وزارت خانه ها ابالغ نمود و در این مصوبه 18 دستگاه فرهنگی موظف به ارائه 
نشان کرد: در  اند. وی خاطر  به جامعه عشایر شده  خدمات فرهنگی و مذهبی 
امور  و  شهید  بنیاد  مقدس  نهاد  برای  نیز  دستورالعمل  و  برنامه   5 مصوبه  این 
ویژه  شهادت  و  ایثار  استانی  و  ملی  کنگره  برگزاری  که  شده  تعریف  ایثارگران 
جامعه عشایر، ساخت یادمان شهدای عشایر، طرح تکریم خانواده های شهدا و 
ایثارگران عشایری، مستند سازی آمار و اطالعات شهدا و جانبازان معزز جامعه 

عشایری از آن جمله است.
در ادامه این جلسه مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: استان فارس 
در دوران دفاع مقدس بیش از 15 هزار شهید تقدیم انقالب کرده که 2200 شهید 
متعلق به جامعه والیت مدار عشایر است. رجبعلی آهی افزود: سخن از عشایر، 
سخن از شجاعت، غیرت، جوانمردی و تالش و کوششی خستگی ناپذیر است چرا 
که عشایرسرافراز کشورعزیزمان در برهه ها و دوران های مختلف تاریخ توانستند 

صحنه های زیبا و بی بدیلی از شجاعت و غیرت را به نمایش بگذارند. 
شایان ذکر است این دیدار به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای 
مسابقات تیر اندازی با اسلحه شکاری برنو و همچنین گسترش همکاری میان دو 
طرف در راستای توجه بیشتر به حوزه ایثار و شهادت در جامعه عشایری، در محل 

اداره کل امور عشایر فارس صورت گرفت.

جلسه بررسی طرح ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به 
جامعه عشایر فارس برگزار شد

در  در نشستی که  فارس  استان  امور عشایر  روابط عمومی اداره کل  به گزارش 
سالن جلسات این اداره کل و با حضور دستگاه های متولی فرهنگی استان برگزار 
شد، بهرامی گفت: جامعه عشایری فارس مستحق دریافت خدمات مطلوب به ویژه 

در مقوله خدمات فرهنگی است. 
وی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ارتقای 5 درصد شاخص های توسعه 
به صورت ساالنه در مناطق عشایری افزود: هرچند در مناطق عشایری خدماتی 
خصوصا در چند سال اخیر انجام شده، ولی پراکندگی و صعب العبور بودن مسیر 
دسترسی به عشایر باعث شده که دستگاه های خدمت رسان نتوانند به وظایف خود 

در حوزه عشایر به نحو مطلوب عمل کنند. 
مدیر کل امور عشایر فارس تصریح کرد: هیئت وزیران در راستای توجه به مسائل 
فرهنگی عشایر، طرح ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به عشایر را در آذرماه 95 
فرهنگی  دستگاه   18 مصوبه  این  در  و  نمود  ابالغ  ها  وزارت خانه  به  و  تصویب 

موظف به ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایر شده اند. 
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

بهرامی از نمایندگان دستگاه های متولی خواست بر اساس صورت جلسه فروردین 
ماه سال جاری شورای عشایر استان برنامه های سال 97 خود را در حوزه فرهنگی 
از  بخشی  ارتقاء  شاهد  جاری  سال  پایان  در  تا  کنند  تبیین  عشایر  جامعه  ویژه 

شاخص های توسعه ای در این مناطق باشیم. 

در ادامه این جلسه علی عسکر نجفی به مطالبات مربوطه از دستگاه های متولی 
پرداخت و گفت: با تعامل و هم افزایی می توانیم خدمات بهتری به جامعه پویا و 

مولد عشایر ارائه دهیم. 

مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی : 
عشایر با کمترین هزینه، بیشترین تولید و بهره وری را 

برای کشور دارند
مدیر کل امور عشایر فارس با مشاور استاندار در امور کشاورزی دیدار کرد.

به گزراش روابط عمومی مدیریت امور عشایر فارس: توکل مشاور استاندار فارس 
در امور کشاورزی در این دیدار گفت: عشایر با کمترین هزینه بیشترین تولید و 
دستگاه های  قانونی  تمام ظرفیت های  از  باید  و  دارند  کشور  برای  را  وری  بهره 

اجرایی در جهت ارتقای جامعه عشایری استفاده کرد. 
و  کرده  وارده  عشایر  به  را  شدیدی  صدمات  اخیر  های  خشکسالی  افزود:  وی 
کوچنده  عشایر  جمعیت  آینده  سال  چند  تا  برویم  پیش  روال  همین  به  چنانچه 
برون  زمینه  در  برنامه ریزی  بایستی  بنابراین  داشت،  خواهد  چشمگیری  کاهش 

رفت از این بحران انجام داد. 
توکلی در ادامه با اشاره به داشتن نقشه راه عملی و کاربردی و حرکت بر اساس آن 
اعالم آمادگی خود را در جهت پیشبرد برنامه های راهبردی سازمان امور عشایر و 
تصریح کرد: استاندار فارس دیدگاه خوبی در جهت ارتقای وضعیت معیشت جامعه 
عشایری به ویژه توسعه پایدار و علمی دارد و بایست از این ظرفیت استفاده نمود.

مدیر کل امور عشایر فارس نیز در این دیدار با بیان ویژگی ها و توانمندی های 
عشایر فارس و جایگاه ویژه این جامعه در استان و کشور به اهداف و وظایف اداره 

کل امور عشایر فارس اشاره کرد.
روح اهلل بهرامی گفت: تمام سعی ما بر این است که به صورت برنامه محور باشیم 

و بر اساس برنامه راهبردی و افق چشم انداز تعریف شده حرکت کنیم. 
کشور  عشایر  امور  سازمان  بنابراین  است  کشور  عشایر  قطب  فارس  افزود:  وی 
نگاهی ویژه ای به این استان دارد. مدیر کل امور عشایر فارس اظهار داشت: با 
توجه به بحران خشکسالی ما نیز در زمینه ارائه تسهیالت و تهیه علوفه مورد نیاز 

دام جهت دامداران برنامه ها و اقداماتی در دست پیگیری و اجرا داریم. 
در این دیدار حیاتی مشاور مدیر کل، صالحی مسئول واحد مطالعات و اعتمادی 
مسئول روابط عمومی اداره کل امور عشایر فارس نیز حضور داشتند که به بیان 

نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
شایان ذکر است استان پهناور فارس با داشتن بیش از 27 هزار خانوار عشایری 
و جمعیتی بالغ بر 148 هزار نفر قطب عشایر کشور محسوب می شود. همچنین 
این جامعه بزرگ بیش از 3 میلیون راس دام سبک را در اختیار دارد و 30 درصد 

گوشت مورد نیاز جامعه را تامین می کند.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران کشور : 
کشور در تامین شیر و محصوالت لبنی

خودکفا شده است 
سمینار چالش بیماری های مخاطی در دام های سنگین با تاکیـد بر تب برفکی با 
حضـور علی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران، عبدالهی معاون 
سازمان دامپزشکی کشور و محمدرضا مال صالحی قائم مقام معاون امور دام و 
رئیس مرکز اصالح نژاد در سالن اجتماعات اتحادیه دامداران شیراز برگزار گردید .

مدیرعامل  عزیزالهی  فارس،  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
اتحادیه مرکزی دامداران کشور از خودکفایی ایران در تامین شیر و محصوالت 
لبنی مورد نیاز خبر داد و گفت: در کشور 9 میلیون راس دام سنگین و 50 میلیون 
راس دام سبک وجود دارد که ساالنه 950 میلیون تن گوشت قرمز و 10 میلیون 
تن شیر خام تولید می کنند که حدود یک تن از این شیر تولیدی به صورت انواع 

محصوالت لبنی صادر می شود. 

وی در ادامه سخنانش با بیان این که این میزان گوشت قرمز تولیدی برای تامین 
نیاز کشور کافی نیست افزود: به همین دلیل ساالنه بین 100 تا 150 هزار تن 

گوشت قرمز وارد می شود.
عزیزالهی سپس در مورد اقدامات صورت گرفته برای کنترل بیمارهای دامی در 
کشور گفت: ایران در منطقه ای حساس و پر خطر قرار گرفته و همین موضوع 

سبب می شود کنترل بیماری ها در کشور سخت شود.
وی افزود : بیماری های مخاطی از جمله تب برفکی یکی از امــراضی است که 
خسارت ها و تلفات دامی زیادی به کشور وارد کرده است و اجرای واکسیناسیون 
ها  بیماری  این  کنترل  از  اطمینان  برای  دامپزشکی  سازمان  سوی  از  سراسری 
در واحدهای دامپروری انجام می شود ضمن این که این سازمان واکسیناسیون 
دام های سبک که می توانند بسترساز انتقال بیماری به دام های سنگین باشد را 
به صورت رایگان انجام می دهد و البته 2 سال است که اتحادیه دامداران کشور 

برای واکسیناسیون دام های سنگین با سازمان همکاری می کند.

اهمیت پیشگیری از بیماری های دامی 
باید جدی گرفته شود

رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي وزارت جهاد کشاورزي تاکید دارد 
که اهمیت پیشگیری از بروز بیماری های دامی باید از سوی همه خصوصا فعاالن 

بخش خصوصی جدی گرفته شود تا از خسارت های ناشی از آن بتوان کاست.
در ادامه این جلسه محمدرضا مال صالحی در سمینار بازشناخت و پیشگیری تب 
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 برفکی، در اتحادیه دامداران شیراز سخن می گفت، به لزوم ورود مطلوب تشکل ها 
به عنوان واحدهاي عمل کننده و صندوق توسعه دامپروري به عنوان تامین کننده 

اعتبارات مورد نیاز مقابله با بیماري  هاي دامي اشاره کرد .
تب  مانند  دامي  بیماري هاي  بتوانیم  تشکل ها  کمک  با  است  امید   : گفت  وی 
خروج  موجب  بعضا  و  کرده  وارد  دامي  صنعت  به  زیادي  خسارت  که  برفکي، 

تولیدکنندگان از عرصه تولید مي شود را کنترل کنیم.
مالصالحی در ادامه با اشاره به اعتبارات مورد نیاز براي واکسیناسیون دام ها علیه 
بیماري تب برفکي، خاطرنشان کرد: پرورش دهندگان دام باید به اهمیت موضوع 
پیشگیري پي ببرند چرا که بیماري هایی مانند تب برفکي زماني که شیوع پیدا 
بیماری  شیوع  از  ناشی  سنگین  هزینه های  و  درماني  سخت  مراحل  با  می کند 

مواجه خواهد شد.
رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي وزارت جهاد کشاورزي ادامه داد: 
با همه سختي هایي که در تهیه واکسن یا شبکه توزیع کشوري وجود دارد، اگر 
دامداران از واکسن استفاده نکنند در وهله اول به زحمات خود و سپس به اقتصاد 

ملي و سرمایه گذاري هاي این حوزه ضربه خواهند زد .
مالصالحي با اشاره به این که جمعیت گاو شیری کشور بالغ بر یک میلیون و 
100 هزار راس است، گفت: مدعی هستیم که جمعیت گاو شیری موجود از لحاظ 
کیفیت ژنتیکی با کشورهای پیشرفته برابری می کند، لذا خسارتی که بابت خروج 
دام های اصالح شده به واسطه بروز بیماری ها متحمل می شویم نجومی خواهد 

بود.
وي در پایان گفت : در این مقوله صندوق هاي حمایتي مانند صندوق دامپروري 
و تشکل ها به خوبي ورود کرده اند و عدم استقبال به موقع دامداران، از مشکالت 

اصلي ما در پیشگیري از این بیماري )تب برفکی( محسوب مي شود.
رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي وزارت جهاد کشاورزي تاکید کرد: 
نباید منتظر باشیم فاجعه اي رخ دهد و بعد دنبال مقصر بگردیم و برای یافتن راه 

 حل جبران خسارت  ها باشیم.

بازدید مدیر سازمان تعاون روستایی فارس
از 2 شرکت تعاونی روستایی زنان

توانمندی  از  فارس  استان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  حقیقی  بهجت  احد 
شرکت های تعاونی زنان روستایی شاپورجان و تفیهان شیراز بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس؛ بهجت حقیقی 
در این بازدید اظهار داشت: اتحادیه تعاونی روستایی زنان در سال 95 با عضویت 
19 شرکت با هدف ساماندهی و تقویت بنیه مالی شرکت های زنان استان فارس 

تشکیل  شده و از برنامه های اصلی آن آموزش اعضا برای توانمندسازی است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت باالی زنان روستایی در توسعه روستایی به آنان 
ها  شرکت  امور  اداره  در  جمعی  خرد  از  باالتر  عملکرد  منظور  به  کرد  توصیه 

استفاده کنند.

در ادامه رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی زنان شاپورجان به مشکالت 
این بخش در روستا اشاره کرد و گفت: از مشکالت پرداخت وام به زنان روستایی 
نداشتن ضامن است که واحد اعتباری با دریافت سفته این مشکل را حل کرده 

است. 
سپس قیاسی مدیر عامل شرکت زنان تفیهان به اشتغال زنان روستایی در این 
روستا اشاره کرد و گفت : این شرکت تالش دارد که محصوالت و تولیدات در 
این بخش را فرآوری کند تا از این طریق باعث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 

گردد .
همچنین رئیس هیات مدیره اتحادیه زنان، عدم نقدینگی را یکی از مشکالت 
شرکت های تعاونی زنان عنوان کرد و افزود: در این زمنیه برای انجام طرح های 

اشتغال زا و تامین اعتبار از بانک با مشکل وثیقه بانکی مواجه هستیم.
ارائه  ها  این شرکت  راهکارهایی جهت حل مشکالت  بهجت حقیقی  پایان  در 
داد و افزود : تعاونی های زنان روستایی با فعالیت های اقتصادی کوچک می تواند 
راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی روستاها به  ویژه زنان این مناطق باشد لذا 
حمایت و نظارت سازمان بر روند پیشرفت فعالیت های تعاونی ها بیش از پیش 

و به طور جدی تر دنبال خواهد شد.

تاسیس شرکت تعاونی تولید روستایی )واحد آب بران( 
کربال شهرستان خرامه

و  توزیع، حفاظت  تامین،  منظور  به  خرامه  کربال  روستایی  تولید  تعاونی  شرکت 
مدیریت بهره برداری از تاسیسات آب و آبیاری تاسیس شد.

حقیقی  بهجت  احد  فارس،  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
مدیر سازمان تعاون روستایی در مراسم افتتاح این شرکت گفت: از چالش های 
اساسی حفاظت از منابع آب، فقدان پیوند بین سیاست های مدیریتی و اجرایی با 
عرصه های کشاورزی در کشور است و تشکیــل واحد آب بران در شرکت های 
تعاونی تولید نقش کلیدي در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزي 

خواهد داشت.
بهجت حقیقی در ادامه، برنامه ریزی و هماهنگی در جهت بهره بــرداری مناسب 
از منابع آبی با استفاده از روش های نوین آبیاری را در نظارت بر تقسیم و توزیع 
با حفظ مالکیت فردی  اراضی خرد و پراکنده اعضاء  آب درکنار یکپارچه سازی 
واحد  عمده  وظایف  از  را  کشتی  یک جا  نظام  قالب  در  کشت  الگوی  رعایت  و 
آب بـران دانست و اظهار داشت: حمایت از تشکل آب بران موجب دستیابی به 
نتایجی چون کاهش بار مالی دولت، افزایش راندمان کاربرد آب، ارتقاء عملکرد 
در سامانه ی آبیاري و کاهش تعداد مستخدمان دولت در مدیریت آبیاري و ... به 

دنبال خواهد داشت.
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کشور در شیراز:
هم دلي و هم فکري براي تحقق اهداف ملي موسسه رازي 

ضروري است

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي در بازدید از شعبه شیراز و 
دیدار با همکاران این شعبه، هم دلي و هم فکري را رمز تحقق برنامه راهبردي 

موسسه برشمرد.
علي  رازي؛  سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  عمومي  روابط  گزارش  به 
اسحاقي که برای اولین مرتبه در این مراسم حضور یافته بود با کارمندان موسسه 
رازي شعبه جنوب کشور در شیراز دیدار و اهداف و برنامه هاي این موسسه را 

تشریح کرد.
اسحاقي در این دیدار با اشاره به برنامه راهبردي موسسه که تدوین آن از حدود 
سه سال پیش آغاز شد، اظهار کرد: این برنامه براساس نظرات کارشناسي و با 

دقت تعریف و چشم انداز آینده موسسه در این برنامه تبیین شده است.
کشورهاي  و  داخل  مشتریان  نیاز  تأمین  را  برنامه  این  نخست  اولویت  وي، 
اطراف به واکسن و فرآورده هاي بیولوژیک اعالم کرد و افزود: متخصصان و 
دانشمندان موسسه به عنوان باالترین مرجع علمي در حوزه تولید و تحقیقات 
و  دارند  ویژه  جایگاهي  برنامه  این  در  اي  منطقه  و  ملي  در سطح  دامپزشکي 
ماموریت هاي موسسه نیز بر مبناي همین استراتژي همه جانبه پیش بیني و 

طراحي شده است.
و خرد  رازی شیراز مشورت  کارکنان موسسه  از تالش  تقدیر  اسحاقي ضمن 
جمعي، حذف فعالیت هاي موازي و نگاه به آینده را از جمله موضوعات مورد 
توجه خود برشمرد و گفت: از تمامي همکاران در تمامي شعب موسسه انتظار 
است با مسئولیت پذیري، رعایت انصاف و اخالق، تالش مضاعف و هم کاري 
و هم دلي، ما را در پیشبرد برنامه راهبردي موسسه که همانا خدمت به مردم 

است یاري کنند.
در ادامه مهربانپور رئیس موسسه رازی شعبه شیراز در سخناني کوتاه، فعالیت ها 
و برنامه هاي این شعبه را مطرح و بر تالش این مجموعه در راستاي اهداف 

موسسه تاکید کرد.
در خاتمه محمد جلوخاني مشاور رئیس موسسه رازي و رئیس حوزه ریاست، با 
رویکرد  در  اظهار کرد:  آغاز شده،  رازي  این که فصل جدیدي در موسسه  بیان 
جدید برنامه هاي موسسه براساس شایسته محوري، نگاه برنامه ریز و مسئوالنه 

پي ریزي شده و حل مشکالت شعب به صورت جدي مورد توجه است.

از  و  بازدید  این شعبه  واکسن های کشته طیور  از سایت  اسحاقی  است  گفتنی 
نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در این سایت قرار گرفت و اقدامات اصالحی 
که تا کنون برای اجرای الزامات GMP این سایت صورت پذیرفته است بررسی 

شد.
انجام شده توسط مدیریت و  اقدامات  از  بازدید ضمن قدردانی  این  اسحاقی در 

همکاران موسسه، خواستار پیگیری امور تا حصول نتیجه شد. 
 

نشست هم اندیشي موسسه تحقیقات واکسن و سرم 
سازی رازي با کلینیسین هاي استان هاي فارس، بوشهر 

و کهگیلویه و بویراحمد 

به گزارش روابط عمومي موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازي، دومین 
نشست هم اندیشي اعضاي هیئت علمي موسسه رازي با کلینیسین ها و مراکز 
واکسیناسیون استان هاي فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، با حضور علي 
سالن  در  کشور  رازي  سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  رئیس  اسحاقي 

اجتماعات شعبه شیراز برگزار شد.
حوزه  مختلف  مسائل  شد،  برگزار  رازي  موسسه  همت  به  که  نشست  این  در 
اعضاي  و  مطرح  کنندگان  شرکت  سوي  از  موسسه  این  تولیدي  واکسن هاي 

هیئت علمي به پرسش ها پاسخ دادند.
همچنین سید مجید ابراهیمي عضو هیئت علمي این موسسه به معرفي بیماري 
کلون  "نیوکاسل  واکسن  معرفي  و  پیشگیري  هاي  روش  ها،  چالش  نیوکاسل، 

رازي" پرداخت .
در ادامه حمیدرضا ورشویي، علیرضا پردیس، سید مجید ابراهیمي از اعضاي هیئت 
مدیره شرکت  و عضو هیئت  مدیرعامل  و مهدي حجازي  رازي  علمي موسسه 

تعاوني تولیدي و توزیعي رازي در پنل پرسش و پاسخ حضور یافتند.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
عباس نعمتی

برگزاری دومین نشست تخصصی بررسی چالش های 
توسعه باغ دیم در اراضی شیب دار

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس؛ 
در دومین نشست تخصصی که با حضور نمایندگان شرکت سهامی آب منطقه ای 
فارس، دانشگاه شیراز، اداره کل منابع طبیعی فارس، اداره کل امورعشایر فارس، 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی فارس و محققین مرکز مذکور تشکیل گردید 

به بررسی موضوع با محوریت آب پرداخته شد.
در این جلسه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار نمود: در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس می بایستی بسته های فنی در 

زمینه های مختلف مانند حفظ خاک، تغذیه و استعدادیابی تهیه شود.
را  قسمت  ترین  مهم  مرکز  این  آب  و  خاک  بخش  رییس  زارعیان  ادامه  در 
و گفت: خاک  دانست  مناسب  گونه های  و  اقلیم  اساس  بر  اراضی  استعدادیابی 
بایستی از لحاظ فنی بررسی و پس از آن اعالم نماییم که در استان چند هکتار 

کشت انجام شود.
در پایان با بررسی مشکالت و ارائه راه کارها جهت استفاده از ظرفیت ها برای 

واگذاری تسهیالت و اشتغال زایی، مقررگردید که این جلسات ادامه دار باشد.
در ادامه این جلسه موارد زیر نیز مورد بحث و برسی قرار گرفت:

* آوردن صنایع تبدیلی، کوچک مقیاس در روستاها وتاثیر آن در اشتغال زایی این 
طرح و بالطبع نقش آن در جلوگیری از فرسایش خاک و ضررهای دیگر.

* استفاده از ظرفیت های موجود برای معیشت اشتغال زایی .
* در نظر گرفته نشدن تسهیالت برای اجرای طرح. 

بررسی  و  باغ  هکتار  هر  احداث  برای  تومان  میلیون   10 گرفته شدن  درنظر   *
اقتصادی این طرح.

 
برگزاری کارگاه آموزشی طرح ارتقاء سالمت8 محصول 

در واحدآموزش علی آباد کمین
طرح  آموزش  کارگاه  کمین  آباد  علی  آموزش  عمومی واحد  روابط  گزارش  به 
مزرعه ای  فرنگی  گوجه  زراعی  محصول   8 ارتقاء سالمت  برای  ارتقاء سالمت 
پیاز، سیب زمینی، پرتقال و سیب  و گلخانه ای؛ خیار مزرعه ای و گلخانه ای، 
به مدت 4 روز در واحد آموزش علی آباد کمین برای کارشناسان کلینیک های 
گیاهپزشکی، مسئولین پهنه ها و کارشناسان ترویج زراعت، باغبانی و حفظ نباتات 
شهرستان های فارس و در چهار گروه بر گزار شد و مباحث مربوطه توسط اساتید 

این کارگاه آموزش داده شد.

جلسه استانداردسازی محصوالت کشاورزی 
با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و اداره کل استاندارد برگزار شد
در راستای جاری کردن موضوع استانداردسازی محصوالت کشاورزی و توسعه 
پیرو  برگزار شده  ادامه جلسات  استان فارس و در  بازار محصوالت گواهی شده 
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  میان  شده  منعقد  نامه  تفاهم  کردن  اجرایی 
استان فارس و اداره کل استاندارد استان، جلسه ای در دفتر مدیر کل اداره کل 
استاندارد استان فارس با حضور رئیسی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان، فرزانه مسئول دفتر استاندارد نظام مهندسی، رهنما مدیرکل 

استاندارد استان و احمد دخت معاون اداره کل استاندارد فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان؛ 
در این جلسه گزارشی از مجموع فعالیت های صورت گرفته در دفتر استاندارد این 
سازمان از جمله برگزاری دو دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از محصوالت 
آزمون  هلدینگ  شرکت  ثبت  کشاورزی،  محصوالت  کیفی  ارزیابی  و  استاندارد 
گستر برگ سبز با موضوع استاندارد سازی محصوالت کشاورزی و صدور گواهی 
سالمت برای این محصوالت و جمع آوری بانک اطالعاتی از استانداردهای ملی 

تدوین شده ارائه گردید.

همچنین مقرر گردید برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت تولید محصول 
جهت  دو طرف  کارشناسان  اندیشی  هم  با  جلساتی  نیز  و  یافته  ادامه  استاندارد 

تدوین استانداردهای الزم در زمینه تولید محصول استاندارد تشکیل گردد. 

برگزاری گردهمایی مشترک روسای سازمان نظام 
مهندسی استان ها با روسای جنگل ها و مدیران

اداره ممیزی اراضی استان ها در فارس 
راستای  در  فارس؛  استان  مهندسی  نظام  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به  بنا 
واگذاری گواهی صدور مستثنیات به سازمان نظام مهندسی، گردهمایی دو روزه ای 
حجت االسالم  کشور،  اراضی  امور  و  حفاظت  محترم  معاون  منصور  حضور  با 
آبخیزداری کشور،  و  مراتع  ها،  سازمان جنگل  فقیه  ولی  نماینده  نژاد  طباطبائی 
کبیری رییس نظام مهندسی کشور و رؤسای نظام مهندسی استان ها و رؤسای 

ممیزی ادارات کل منابع طبیعی استان ها در استان فارس برگزار گردید.
معاون حفاظت و امور اراضی کشور با اشاره به اینکه 80 درصد از عرصه کشور را 
اراضی منابع طبیعی در خود جای داده است اظهار داشت: جهت حفاظت، احیاء و 
توسعه این منابع نیازمند استفاده از دانش، فن آوری، تکنولوژی نوین و بهره گرفتن 
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از ظرفیت و پتانسیل در حوزه های مختلف هستیم.
ظرفیت  از  استفاده  با  خود  رویکردهای  کردن  محقق  جهت  شد  یادآور  منصور 
برنامه ششم  قانون  تکلیف  و  الکترونیک  پیشخوان دولت که مروج دولت  دفاتر 
است و استفاده از دانش و توان فنی، تخصصی مهندسین سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی که در امر تهیه نقشه ها، بازدیدها و فرآیندهای مربوط به 
پاسخگویی به ما کمک می کنند توانسته ایم امور اجرایی را با کیفیت و دقت باالتر 
در حداقل زمان انجام دهیم. وی افزود: در همین راستا با همکاری سازمان نظام 
مهندسی کشور موفق به اجرای سامانه سامط )سامانه اطالعات منابع طبیعی( در 
11 استان به صورت پایلوت شده ایم که خوشبختانه با رویکرد مثبت این طرح 

می توان این سامانه را به کل کشور تعمیم داد.

در ادامه این جلسه کبیری با ابراز امیدواری که این گونه جلسات، خروجی عملی 
در عرصه داشته باشد اذعان داشت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت نابسامان در 
این  و  گردیده  بروز مشکالتی  زیست سبب  و محیط  منابع طبیعی  عرصه های 

نیازمند کنترل و مدیریت است. 
وی افزود: کشور ما در حوزه نیروی انسانی متخصص و متعهد در سازمان جنگل و 
مراتع، حفاظت و امور اراضی، نظام مهندسی کشاورزی و دانشگاه ها، ... از ظرفیت 
و پتانسیل باالیی برخوردار است اما از یک طرف به علت عدم استفاده مطلوب 
از این توان و از طرف دیگر نرسیدن به این باور که در چه مرحله بحرانی قرار 
گرفته ایم نتوانسته ایم بهره وری کافی و وافی از منابع داشته باشیم. وی با اشاره 
به پدیده خشکسالی در ایران گفت: خشکسالی در ایران پدیده تازه و نوینی نیست 
و در گذشته نیاکان ما با ایجاد راهکاره های مطلوب و مناسب توانسته اند این 
معضل را مدیریت کنند اما در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری های 

مدرن متاسفانه با بدترین شکل در حال تخریب و ویران کردن منابع هستیم.
کبیری در پایان اعالم کرد: جهت توسعه مهارت ها و ایجاد کشاورزی پایدار و 
همچنین نفوذ بیشتر علم و فن آوری در بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی و تخصصی و با دارا 
بودن قوانین و مقررات محکم خود در عرصه های مختلف آمادگی همکاری و 

کمک در جهت افزایش بهره وری و حفظ منابع را دارا می باشد.

نشست مشترک روسای سازمان های نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان ها با رییس

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
جلسه هم اندیشی مشترک رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها با 

حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در شیراز برگزار شد.
محمد مهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این جلسه 
مهندسی  و  فنی  علمی،  بخش کشاورزی  چالش های  مهم ترین  از  یکی  گفت: 

نبودن این بخش است.

وی در ادامه با اشاره به جمعیت باالی دانش آموختگان بخش کشاورزی از طرفی 
و  کشاورزی  بخش  نخبگان  شناسایی  افزود:  دیگر  از طرف  سنتی  کشاورزی  و 
استفاده از دانش و توانایی آنان در ارتقای بهره وری کشاورزی ضروری است و 
الزم است توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صورت پذیرد.

وی با اشاره به نابسامانی بازار محصوالت کشاورزی گفت: از جمله زمینه های 
و  فروش  آپ جهت  استارت  ایجاد  این ظرفیت،  از  گیری  بهره  و  اشتغال  ایجاد 
کاشت  جهت  در  کشاورزان  راهنمایی  و  کشاورزی  محصوالت  بازار رسانی 

محصوالت با لحاظ نمودن نیاز بازار و کاهش مصرف آب است.
قاسمی خاطر نشان کرد: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از نظام های 
نوپای کشور است که علی رغم اقدامات بسیار خوبی که با ابتکارات و نوآوری 
اعضای نظام مهندسی در کل کشور صورت گرفته، هنوز نیازمند پیشرفت در حوزه 
مهندسی کردن کشاورزی و انسجام بخشی بیشتر به مهندسین کشاورزی است.

در ادامه این مراسم رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
فارس با ابراز خرسندی از برگزاری این گونه نشست ها که سبب ارتقاء اهداف 
نظام مهندسی و انسجام بیشتر در نظام مند کردن مهندسی می گردد گفت: در 
حال حاضر نظام مهندسی استان فارس با دارا بودن15710عضو حقیقی و 685 
و  ارتقاء  جهت  در  که  است  انسانی  نیروی  باالی  ظرفیت  دارای  حقوقی  عضو 
توسعه نیروی انسانی با برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی و حضور 

کارشناسان در این عرصه توانسته ایم این مهم را محقق سازیم.

وی سپس در رابطه با نقش کارکردی سازمان در خصوص اشتغال فارغ التحصیالن 
به تفاهم نامه مشترک با اداره منابع طبیعی در حوزه مرتع داری و نقشه برداری 
اشاره کرد و گفت: نتایج حاصل از این تفاهم نامه عالوه بر اشتغال بالغ بر 250 
نفر از کارشناسان در استان سبب ورود دانش به بخش کشاورزی و استفاده بهینه 
افزایش کیفیت، کمیت و  افزود: در جهت کمک به  از منابع شده است. رئیسی 
سالمت محصوالت کشاورزی به عنوان یکی دیگر از سیاست های راهبردی این 
سازمان تفاهم نامه مشترکی با اداره کل استاندارد منعقد گردیده تا بتوانیم با حضور 
کارشناسان در حوزه بازرسی و نمونه برداری شاهد کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت 
سالمت و تولید محصوالت گواهی شده با اجرایی نمودن معیارها و استانداردهای 

صحیح فرآیند باشیم.
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بــــرون ســپاري

سازمان  یک  داخلي  فعالیت هاي  از  بعضي  انتقال  عمل  از  است  عبارت  سپاری  برون 
براساس قرارداد و واگذاري حق تصمیم گیري به عرضه کننده بیرون از سازمان که عماًل 
در برون سپاري نه تنها فعالیت ها منتقل مي شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیري 

نیز در اغلب موارد واگذار مي گردد. 
اصلي  اجزاء  روي  بر  گیري  تصمیم  براي  از: مسئولیت  عبارست  نیز  گیری  تصمیم  حق 

فعالیت هاي منتقل شده .

برون سپاري استراتژیک چیست؟ 
بتواند  که  برون سپاري  به  استراتژیک  نگاه  از: یک  عبارتست  استراتژیک  برون سپاري 
فرایندهاي مسئله دار، وضع بد بهره وري، مشکالت ترک کارکنان و امثال آن را در یک 
نگاه بلند مدت حل کند. بر این اساس اقدام برون سپاري زماني استراتژیک خواهد شد که 
با استراتژي هاي بلند مدت سازمان هم راستا و منافع برون سپاري بعد از گذشت چندین 
سال پدیدار گردد و نتایج مثبت یا منفي آن براي سازمان از اهمیت ویژه اي برخوردار باشد. 
با  سپاري  برون  رابطه  درباره  اساسي  سواالت  پرسیدن  با  استراتژیک  سپاري  برون 

سازمان و موضوعات سازماني برون سپاري را در سطح باالتري قرار مي دهد.
• چشم انداز آینده 

• قابلیت هاي کلیدي فعلي و آینده
• ساختار فعلي و آینده

• هزینه هاي فعلي و آینده
• عملکرد فعلي و آینده

• مزیت رقابتي فعلي و آینده
 

دالیل عمده برون سپاري
• افزایش اثربخشي از طریق تمرکز روي آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترین است

• کسب تخصص ها، مهارت ها و تکنولوژي هایي که قباًل قابل دستیابي نبوده است
• به دست آوردن ایده هاي جدید و نوآور 

• کاهش سرمایه گذاري روي دارائي ها و استفاده بهتر براي سایر اهداف 
• بدست آوردن سهم بازار و فرصت هاي کسب و کار از طریق شبکه ارائه دهندگان 

• تغییر هزینه هاي ثابت به هزینه هاي متغیر 

process سطوح برونسپاري : در سطح فرآیند 

سئواالت اساسي در برونسپاري 
 )Why( 1- چرا برون سپاري؟

 آیا سازمان شما اساسًا باید استراتژي برون سپاري را انتخاب کند یا نه؟ 
 منافع و ریسک هاي آن چیست ؟

 )What( ٢- کدام فعالیت ها؟
 سازمان شما چه فعالیت هایي را باید برون سپاري نماید؟

 )Whom( 3- به چه کسي؟
 سازمان شما فعالیت هاي انتخاب شده براي برون سپاري را باید به چه ارائه دهندگان 

خدمتي واگذار نماید؟
 )How( 4- چگونه؟

سازمان شما پس از برون سپاري فعالیت ها چگونه باید اداره شود ؟ 

انتخاب فعالیت ها براي برون سپاري 
• تعیین کلیدي بودن فعالیت 

• بررسي وجوه قانوني 
• مالحظات بازار 

• آنالیز هزینه و عملکرد 
• بررسي قابلیت مدیریت بر ارائه دهنده خدمت 

• بررسي قابلیت مدیریت بر فرآیندهاي جدید 
• ارزیابي ریسک 
• اتخاذ تصمیم 

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

فرآیند برون سپاري استراتژیک

قرارداد برون سپاري

پایش عملکرد اجرا

طرح ریزي

گزارشات عملکرد • تایید یا عدم تایید تصمیم اولیه
• فعالیت هاي منتخب براي برون سپاري

• ارائه دهندگان خدمت منتخب

تصمیم اولیه مدیریت براي 
آغاز پروژه برون سپاري
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به سراغ  ابتدا  در  بار  این  امید، در صفحه گفتمان کشاورزی  پرتو  از  این شماره  در 
مهندس گودرزی نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس شورای 
اسالمی رفتیم و در رابطه با وضعیت کشاورزی با توجه به بحران خشکسالی جویا 

شدیم.
وی در ابتدا به دیدگاه خود در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: به طور کلی بخش 
کشاورزی یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی در کشور می باشد که طبق آمار 
موجود حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی در این بخش بوده و از طرفی تامین کننده 
و در برگیرنده درصدی از اشتغال می باشد بنابراین طبیعی است که رشد چنین بخشی 

در روند اقتصادی کشور موثر واقع شده و برعکس این موضوع نیز صادق است. 
گودرزی در ادامه به اقدامات عمده انجام شده در مجلس برای کشاورزی اشاره نمود 
و افزود: در سال گذشته طرح ها، لوایح متعددی مطرح شد و نیز بازدیدهای مختلفی 
از پروژه های کشاورزی در بسیاری از استان ها انجام گردید و در راستای وظایف 
نظارتی خود در زمینه تحقیق، بررسی و سوال از دستگاه های اجرایی و وزارتخانه 
های وابسته مانند جهاد کشاورزی، نیرو و محیط زیست کارهای زیادی انجام گرفت 
و از طرفی در امور توسعه روستایی و امور عشایر یک سری طرح و لوایح مورد بررسی 
قرار گرفت و همچنین در سال 96 بودجه کشاورزی 55 درصد افزایش یافته بود که 
بنابر گزارش کمیسیون کشاورزی، متوسط افزایش بودجه در سال 96 در دیگر بخش 
ها 9 درصد بود و همه ما می دانیم 90 درصد آب شرب در بخش کشاوری مصرف 
می شود که متاسفانه در حدود 70 درصد آن به خاطر شکل سنتی کشاورزی به هدر 
می رود که مجلس نکاتی به توسعه آبیاری نوین در جهت کاهش هدر رفت منابع 

آب دارد.
نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی افزود: در 
سال های اخیر به خاطر کمبود بارش، محصوالت زراعی آسیب دید و میزان عملکرد 
نیز کاهش پیدا کرد. از نظر علمی خشکسالی میزان انحراف از میانگین بارش با سایر 
متغیرهای اقلیمی در طول یک دوره زمانی مشخص است. در هر حال این پدیده اثر 

بسیار منفی روی میزان عملکرد کشاورزی دارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با وضعیت کشاورزی حوزه انتخابیه خویش 
اظهار داشت: پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی و دامی در منطقه و وجود دست 
پایین آورده است و دامداران سنتی در  را  این عرصه، میزان سوددهی  دالل ها در 
استان ما به خاطر افزایش قیمت نهاده های مصرفی و کاهش قیمت تولیدات دامی 
ساالنه تعداد زیادی ریزش داشته اند و به عبارتی وجود چنین مشکالتی باعث شده 
است که کشاورزی علیرغم اهمیت آن برای تامین غذای جامعه، یک شغل پر ریسک 
باشد و به عبارتی کافی نبودن سرمایه گذاری در این بخش مهم و از طرفی وجود 
قوانین بسیار سخت در راه اخذ پروانه تاسیس واحدهای گلخانه ای، مواردی هستند 

که همواره کشاورزان خواهان رفع آن هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: کانال های آبرسانی کشاورزی فرسوده و قدیمی بوده و کار 
آبرسانی به مزارع با مشکل مواجه بوده است و حفر چاه های غیر مجاز رویه اشتباهی 
بوده است که از سال های قبل بر جای مانده است و این معضل بزرگی برای مدیریت 

آب در منطقه است و فرسایش خاک، استفاده بیش از حد سموم، مصرف بی رویه آب 
در کشاورزی، الگوهای اشتباه کشت هم از مشکالتی هستند که باید از طرف مدیریت 

جهاد کشاورزی دنبال شود.
گودرزی در ادامه گفت: به قطع و یقین آن چه را که ما از آن به عنوان پایین بودن 
میزان بهره وری در کشاورزی می کنیم به موضوع آموزش بهره برداری بر می گردد 
و تا زمانی که منابع آب کشاورزی اهمیت پیدا نکنند کشاورز به سمت بهبود وضعیت 
نرفته است و مادامی که آموزش کشاورزی جدی تر نشود، بهره وری کشاورزی پایین 

و هدر رفت منابع نیز ادامه خواهد یافت.
گودرزی در ادامه به سامانه حفظ اراضی اشاره نمود و اظهار داشت: خاک و اراضی 
بود  ها  که سال  است  جامعه  غذایی  کننده  تامین  اصلی  منابع  عنوان  به  کشاورزی 
زمین  چقدر  هر  و  بودند  اطالع  بی  زمین  کاربری  تغییر  قوانین  این  از  حتی  مردم 
های کشاورزی بدون توجیه تغییر کاربری پیدا کرده است به مرور تخریب اراضی 
کشاورزی افزایش و تولیدات کاهش یافته است و نیز در آینده به مخاطره خواهد افتاد 
که البته این شکل در استان های شمال کشور و دیگر استان های گردشگری بسیار 
زیاد شده است و قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی در دو دهه اخیر مورد 
بحث زیاد بوده است که متاسفانه خالء هایی داشت و حالت بازدارندگی نداشت چون 

تفاسیر و برداشت های زیادی را در برمی گرفت.
وی تصریح کرد: هدف از طرح قانون حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسالمی ایران 
تجمیع و یکپارچه کردن کلیه قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و برخودار و 
تخلفات مربوطه در زمین های زراعی بوده است و در مورد سامانه 131 هم چون این 
گونه نگاه حفاظتی به اراضی کشاورزی یک فرایند تازه بوده است قطعا در سال های 

آینده جدی تر و موثرتر خواهد بود.
نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
به آموزش اشار نمود و تاکید کرد: بی شک افزایش و بهبود میزان آموزش و ترویج 
تولیدهای  و  وری  بهره  افزایش  در  مثبتی  بسیار  تاثیر  مکانیزه  و  مدرن  کشاورزی 
کشاورزی به نسبت خواهد داشت و اولین عنصر توسعه همان نیروی انسانی آموزش 
یافته است که جوامع توسعه یافته آن را سال هاست که جدی گرفته اند و به نتیجه 

الزم نیز رسیده اند.
وی در ادامه به تغییر ضریب مکانیزاسیون اشاره کرد و اظهار داشت: مکانیزاسیون 
همواره با هدف کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصوالت، کاهش اتالف 
وقت مراحل کاشت، داشت و برداشت بوده است و استان فارس یکی از استان های 
موفق و پیش گام مکانیزاسیون است و در حوزه انتخابی بنده، در یک دهه اخیر تجهیز 
مزارع به اداوات پیشرفته براشت و کاشت به خصوص در کشت برنج بوده است که 

فرآیند تولید را آسان تر کرده است.
وی در ادامه به جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: جذب 
سرمایه گذار در اول نیازمند حمایت و تسهیل شرایط برای کار کردن است و دوم این 

که سرمایه گذار به دنبال برگشت سرمایه خود در بهترین زمان ممکن است. 

گفتگو با مسعود گودرزی
نماینده مردم

شهرستان های ممسنی و رستم 
در مجلس شورای اسالمی

گفتمان کشاورزی
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دستگاه های اجرایی باید در زمینه بهبود فرایند صدور مجوزها و مسائل اداری مربوطه 
کمبود  کشاورزی  بخش  در  ما  اصلی  از مشکالت  یکی  از طرفی  و  کنند  همکاری 
سرمایه گذاری است که در کشور ما تامین مالی به بانک ها متکی بوده است و در 
چند سال اخیر این نقطه اتکا دچار مشکالتی شده است که آسیب آن نیز به سرمایه 
گذاری ما در بخش کشاورزی نیز وارد شده است که البته بسیاری از اقتصاد دانان 
اتکا کردن به بانک ها هم مشکل آفرین و هم توهم زا می دانند و سرمایه گذارهای 
کشاورزی یکی دولتی بوده و دیگری بخش خصوصی که متاسفانه به خاطر تضمین 
نشدن سود دهی در بخش کشاورزی و دیگری رقابتی بودن تولیدات در این بخش از 

موانع ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است.
از  و  است  کشاورزی  بخش  رشد  اصلی  عوامل  از  گذاری  سرمایه  افزود:  گودرزی 
بخش  افزده  ارزش  کشاورزی،  بخش  در  گذاری  سرمایه  در  موثر  عوامل  مهمترین 
بانک  اعطایی  های  سرمایه  و  جاری  اعتبارات  و  دولتی  گذاری  سرمایه  کشاورزی، 
کشاورزی شاخص بهای محصوالت کشاورزی است که در چهار دهه گذشته فرآیند 
کشاورزی  بانک  اعطایی  های  سرمایه  و  رشد  و  عمومی  به صورت  اقتصادی  رشد 
شاخص بهای محصوالت کشاورزی است و به طور کلی رشد بخش کشاورزی کمتر 
تحت تاثیر عوامل جانبی بوده است و پایداری مناسبی داشته است و بهتر است که 
در برنامه های توسعه اقتصادی در قالب توسعه پایدار بخش کشاورزی در نظر گرفته 

شود.
وی در ادامه به صنایع تبدیلی و تکمیلی اشاره نمود و بیان داشت: استان فارس یکی 
از پیشگامان تولید محصوالت کشاورزی است و در کنار آن صنایع تبدیلی را می طلبد 
و در اخبار می شنویم که ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که چیزی 
معادل 5 میلیارد دالر است بنابراین طبیعی است که توسعه صنایع تبدیل هم آسیب 
پذیری محصوالت کشاورزی را کاهش می دهد و هم ارزش افزوده آن ها را زیاد می 
کند که روی هم رفته بهره وری از منابع ما افزایش می یابد و نبود صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در کنار محصوالت باغی و کشاورزی ما باعث شده است که کشاورز به 

سود کمی برسد.
های  حمایت  از  سنتی  چه  و  صنعتی  چه  دامداران  شدن  فراموش  افزود:  گودرزی 
دولتی باعث کاهش روز افزون آمار دام ها شده است و در برخی نیز باعث تعطیلی 
واحدهای صنعتی شده است که البته من کمبود اعتبارات مورد نیاز برای این قسمت 
و نبود معافیت های مالیاتی و ناکافی بودن سرمایه در گردش و قیمت های تمام شده 

محصوالت فرآوری شده را از جمله مشکالت این بخش می دانم.
وی در ادامه به نظام نوین تورویج اشاره و گفت: کشاورزی ما در حال حاضر یک 
کشاورزی معیشتی است نه یک کشاورزی اقتصادی و هر طرحی که باعث توسعه 
کشاورزی است مورد حمایت است و با توجه به مشکل واسطه ها در کشاورزی و 
متضرر شدن کشاورزان، این برنامه در اقتصاد کشاورزی تاثیر خواهد داشت و به تبع 

آن بهره وری را نیز افزایش می دهد.
نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
به بحران ها و نارسائی های بخش کشاورزی اشاره و تاکید کرد: حوزه کشاورزی 
با توجه به خشکسالی های پی درپی و کاهش میزان آب های جاری کشاورزی در 
قسمت های زیادی تعطیلی بوده است و با توجه به نبودن الگوی کشت درست، رویه 
کشاورزی غیراصولی مانند کشت غرقابی برنج و محصوالت آب بر مانند هندوانه و 
ذرت، هنوز وجود دارد که تهدید کننده منابع آب زیرزمینی بوده است و نبود صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در کنار محصوالت باغی و کشاورزی ما نیز از دیگر مشکالت این 

بخش می باشد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در حوزه انتخابی بنده علیرغم تولید باالی گندم، صنعت 
تکمیلی آن مانند سیلو و کارخانه آرد وجود ندارد که این ضعف بزرگ است با وجود 

مقدار زیادی از باغات، ما هنوز در شهرستان های ممسنی و رستم سردخانه ای ندایم 
تبدیلی  وجود یک صنعت  از  دریغ  ولی  داریم  را  انگور کشور  دیم  باغات  بهترین  و 
جهت فرآوری و بسته بندی آن ها با وجود تولید میزان زیادی از صیفی جات، صنعت 
تکمیلی در کنار آن ها وجود ندارد و این عدم تناسب باید از طریق تسهیل گری امور 
برای سرمایه گذاری رفع شود که البته من کمبود اعتبارات مورد نیاز برای این قسمت 
تمام شده  بودن سرمایه در گردش و قیمت  ناکافی  و  مالیاتی  نبود معافیت های  و 

محصوالت فرآوری شده را از جمله مشکالت این بخش می دانم.
گودرزی گفت: کانال های آبرسانی کشاورزی فرسوده و قدیمی بوده و کار آبرسانی 
به مزارع با مشکل مواجه بوده است، حفر چاه های غیرمجاز رویه اشتباهی بوده است 
که از سال های قبل بر جای مانده است و این معضل بزرگی برای مدیریت آب در 
منطقه است و فرسایش خاک، استفاده بیش از حد سموم، مصرف بی رویه آب در 
کشاورزی، الگوهای اشتباه کشت نیز هم از مشکالتی است که باید از طرف مدیریت 

کشاورزی دنبال شود.
وی در ادامه بیان داشت: کشاورزی و دامداران از دیر باز شغل آبا و اجدادی مردم 
ممسنی و رستم بوده است اما در سال های اخیر و با تجه به افزایش مشکالت این 
حوزه، خشکسالی، سود دهی کم درصد زیادی از نیروی شاغل در این بخش ریزش 
کردند که البته راه های افزایش را باید به افزایش بهره وری تفسیر کرد نه افزایش 

مقدار سطح و تعداد نفرات شاغل.
گودرزی در ادامه تصریح کرد: یکی از انتقادهای بنده به دستگاه های اجرایی این 
است که هدفشان را در راستای توسعه کشاورزی، توسعه میزان بهره وری در واحد 
سطح بدانند، زیرا که توسعه سطح زیرکشت افزایش مصرف منابع را به دنبال دارد که 

آسیب زا بوده و خواهد بود. 
حال  در  و  داریم  زیادی  ما ضعف های  در حوزه صادرات  یادآور شد:  ادامه  در  وی 
حاضر باالی 50 درصد محصوالت کشاورزی ما به عراق صادر می شود که با توجه 

به پذیرش استانداردهای اتحادیه اروپا، شاهد کاهش صادرات بیشتری خواهیم بود.
نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
افزود: توسعه کشاورزی از ضروریات هر کشوری است که باید در برنامه های 5 ساله 
توسعه کشور به عنوان یک سند هدایت کننده و باالدستی مورد توجه قرار گیرد و به 
همین خاطر باید 3 محور اساسی در این برنامه ها مورد توجه قرار گیرد: اول امنیت 
غذایی و دسترسی عموم جامعه به غذا به طوری که گوشت را همه افراد بتوانند برود 
کنند و وجود گوشت کیلویی 60 هزار تومان در بازار بر خالف امنیت غذایی است، 
دوم اشتغال زایی و سوم بازدهی و سوددهی است که در کنار این سه مورد محیط 

زیست و منابع طبیعی نیز حفظ شود.
معافیت های  موارد  بهبود کشاورزی  برای  مفید  قوانین  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
مالیاتی، قوانین تسهیل گر فرآیند اخذ مجوزات تامین و بهره برداری، بهبود قوانین در 
جهت صادرات محصوالت کشاورزی، قوانین باز دارنده در قبال مصارف عموم، تغییر 

کاربری ها، تخریب خاک و برداشت های آب است.
بخش  گذاری  سرمایه  شرایط  بهبود  قطعًا  ارزیابی  برای  ما  مبنای  گفت:  گودرزی 
کشاورزی  مزارع  به  بخشی  رونق  بخش،  این  برداران  بهره  به  کمک  کشاوررزی، 
و دامپروری است و از طرفی جان بخشی به مزارع که در این موارد پیگیری هایی 
برای حوزه انتخابیه خودم در این راستا انجام داده ام که این سازمان در امور یاد شده 
داشته  آیندی  نتایج ملموس و خوش  امیدواریم  و  اند  داشته  ما  با  را  همکاری الزم 
باشد تا کشاورزان ممسنی و رستم از عواید آن بهره مند شوند در حوزه انتخابی بنده 
به خاطر اتکا عینی این مناطق به آب های جاری و زیرزمینی و کاهش این منابع، 
کشاورزی در بسیاری از مناطق یا تعطیل شده است یا محدود شده است که در دراز 

مدت این مشکل را با خطر رو به رو کرده است.

گفتمان کشاورزی
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        گفتمان کشاورزی
معاون اداری مالی
و عضو هیات علمی
دانشكده کشاورزی
دانشگاه شیراز

توسعه در بخش کشاورزی به عنوان پیش 
نیاز توسعه کشور است.

کورش رضایی مقدم عضو هیات علمی بخش ترویج 
و آموزش کشاورزی دانشکده دانشگاه شیراز که هم 
دانشکده  این  مالی  اداری  معاون  عنوان  به  اینک 
مشغول فعالیت شدند به عنوان مهمان دوم صفحه 
امید گفت: سازمان جهاد  پرتو  با  در گفتگو  گفتمان 
عملیاتی  و  اجرایی  بازوی  ترین  مهم  کشاورزی 
فعالیت های کشاورزی در کشور می باشد و از طرفی 
دانشکده کشاورزی هم یکی از مهم ترین بازو های 

پژوهش در رابطه با فعالیت های مربوطه محسوب می گردد. 
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس هنگامی می تواند نقش خودش را 
به خوبی اجرا نماید که ارتباط خاصی با بدنه پژوهشی یا دانشکده داشته باشد و البته 
دانشکده کشاورزی هم بدون جهاد کشاورزی نمی تواند یافته های پژوهشی را در 
عمل محقق کند، بنابر این مهم ترین راه کار در این رابطه این است که یک مسیر 
نظری یا تئوریک مشترک بین این دو مجموعه بر قرار شود، به عبارتی یک اتاق فکر 

برای عملیات مشترک بر قرار گردد. 
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: طبیعی است که برنامه ها و استراتژی های 
سازمان جهاد کشاورزی در راستای فعالیت های تئوریک ترسیم شده، می تواند گام 
های موثری را بردارد، اگر این مسیر تئوریک با شرایط کشور نا همخوان باشد فعالیت 
های اجرایی آسیب های جدی را خواهد دید، به عنوان مثال از چند دهه قبل مسیر 
تئوریک ترسیم شده برای توسعه کشاورزی دیدگاه مدرنیته هست و این دیدگاه صرفا 
بر مبنای افزایش تولید است اما ما نیازمند به یک تئوری راهنمای دیگر برای این دو 
مجموعه هستیم که عالوه بر افزایش تولید به سایر جنبه ها نیز توجه داشته باشد که 
در این رابطه تئوری ترویج کشاورزی سبز به عنوان یک نظریه که گفتمان جدیدی 
را هم برای افزایش تولید و هم جنبه های دیگر شامل حفظ محیط زیست و بهبود 

شرایط اجتماعی معرفی شده است.
ادامه افزود: طی دو سه سال اخیر مجموعه ترویج کشاورزی این  رضایی مقدم در 
دانشکده و وزارت خانه طرح نظام نوین ترویج کشاورزی را در دستور کار خود قرار داد 
و در ابتدای کار در 4 استان به صورت پایلوت انجام شد و رییس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی هم چنین معاون ترویج و آموزش این سازمان طرح ملی 
پایش و ارزیابی طرح نظام نوین ترویج در این استان ها کلید خورد و همچنین استان 
فارس با هدف بهبود فعالیت های مجموعه در دستور کار قرار گرفت و در این راستا 
بنده افتخار این روا داشتم که به عنوان مجری مسئول پایش و ارزیابی این طرح انجام 
وظیفه نمایم که با حمایت و همکاری دوستان و با همکاری 6 دانشگاه این طرح به 
اجرا رسید و استراتژی ها و راهکار ها ترسیم و به مجموعه وزارت خانه تقدیم گردید.

وی افزود: در سطح استانی، نیز با مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات 

در قالب اجرای کارگاه های آموزشی و همچنین اتاق 
فکر بهبود فعالیت ها نیز جلسات متعدد برگزار شد.

در  شیراز  کشاورزی  دانشکده  مالی  اداری  معاون 
موضوعات  با  رابطه  در  دیگری  سئوال  به  پاسخ 
پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا و ارتباط آن 
های  اولویت  ساله  هر  داشت:  اظهار  اجرا  بخش  با 
پژوهشی سازمان های اجرایی و به خصوص سازمان 
جهاد کشاورزی برای مراکز پژوهشی و دانشگاه ها 
ارسال می شود و متناسب با آن اولویت ها، همکاران 
به  را  دانشجویان  پژوهشی  فعالیت های  دانشگاهی 
سمت طرح ها سوق می دهند. بنده نیز با ارتباط تنگاتنگی که با مجموعه دارم به 
طور خاص سعی کرده ام که این فعالیت های پژوهشی عمدتا در راستای نیاز های 
مجموعه های اجرایی باشد و به طور خاص می توانم از پایان نامه هایی در رابطه 
با ارزیابی طرح تسطیح لیزری، طرح کمپوست و طرح خاک ورزی مرکب نام برده 
و نیز با توجه به فعالیت های بسیار مناسب استان فارس در رابطه با کار آفرینی و 
صندوق های اعتباری که بحمداهلل استان فارس در کشور به عنوان وزنه ی قوی 
و توانمندی محسوب می گردد و تاکنون 5 پایان نامه در رابطه با ارزیابی و توسعه 
فعالیت های کارآفرینی مشاغل کوچک و همچنین صندوق های اعتباری اجرا شده 
که نتایج بسیار خوبی را داشته که حاکی از فعالیت خسگی نا پذیر دوستان ما در جهاد 

کشاورزی هست.
عضو هایت علمی بخش ترویج دانشکده کشاورزی داشگاه شیراز در ادامه تصریح 
اخیراً  که  ای  نامه  تفاهم  به  توجه  با  بلکه  ندارند  مشکلی  تنها  نه  دانشجویان  کرد: 
از سازمان جهاد  نمایندگی  به  ترویج  و مدیریت هماهنگی  دانشکده کشاورزی  بین 
کشاورزی فارس منعقد شده مسیر بسیار خوبی برای انجام این پایان نامه ها فراهم 
گردید و هر دو مجموعه تمام همت خودشان را برای اجرای این پژوهش ها گمارده اند.
باید  چه  آب  بحران  بر  آمدن  فائق  برای  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  مقدم  رضایی 
این  از  قبل  آب،  و کمبود  در بحث خشکسالی  ما  کرد، گفت: سئوال مشکل عمده 
که مشکل سخت افزاری باشد به جنبه های نرم افزاری بر می گردد و مشکل مان 
درباره مدیریت آب است، به عبارتی به جای این که از بحران آب صحبت کنیم بهتر 
است که از بحران مدیریت آب صحبت کنیم و به طور خاص اگر برنامه های توسعه 
کشاورزی و سیاست های الگوی کشت با توجه به ذخایر منابع آبی، متناسب آمایش 
سرزمین و ظرفیت مناطق مختلف تدوین شود مطمئنا بسیاری از مشکالت ما در این 
زمینه قابل حل خواهد بود ضمن این که تکنولوژی های استفاده مفید از آب نیز می 

تواند توسط مجموعه اجرایی جهاد مورد ترویج قرار گیرد. 
این عضو هیات علمی افزود: اگر الگوی تئوریک کشور را به سمت الگوی گزیداری 
یا ترویج کشاورزی سبز تغییر جهت بدهیم در آن صورت شاخص های قبلی مورد 
آن  موازات  به  و  می کند  پیدا  تغییر  بود  تولید  افزایش  و  اقتصادی  صرفًا  که  توجه 

به جای این که از 
بحران آب صحبت کنیم 

بهتر است که از
بحران مدیریت آب 

صحبت کنیم
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پیشگفتار:
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و عالقمندان به 
کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری های نو جهت افزایش بهره وری و ارتقای 
سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و 

روستائی است.
ترویج کشاورزی نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه ای است که توسط یک نهاد به 
منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا 
اجتماعی بنا می شود که هدف ترویج کشاورزی ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت 
بهره برداران بخش کشاورزی از طریق آموزش فناوری های نوین متناسب و نیز 

دانش های بومی به صورت کاربردی می باشد.
ناپذیر در  انکار  از عوامل مهم و  انسانی ماهر و متخصص، یکی  همچنین نیروی 
توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می شود، لذا می توان انجام هرگونه 
سرمایه گذاری فیزیکی در شرایط منتهی به رشد مستمر و توسعه اقتصادی دانست 

که با سرمایه گذاری در نیروی انسانی همراه باشد.
سرمایه گذاری در نیروی انسانی را می توان نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی کشورها، بلکه آن را عاملی برای استقالل و خودکفایی کشورها در زمینه 
فنون و تخصص ها دانست. آموزش های ترویجی به منظور کاربرد آسان، استفاده 
بهتر از تکنولوژی کشاورزی، تکمیل زنجیره آموزش ها و توانمند سازی بهره برداران 

طراحی و اجرا می شود.
شده  انجام  ترویجی  آموزشی  فعالیت های  مهم ترین  عملکردی  گزارش  ادامه  در 
در سال 1396 شامل دوره های ترویجی - مهارتی )فنی و حرفه ای کوتاه مدت 
امور  ترویجی  آموزش های  روزه،  ترویجی یک  کارگاه های  یا  کشاورزی(، کالس 
انفرادی  ترویجی  آموزش های  و  ترویجی  بازدیدهای  عشایری،  و  روستایی  زنان 

)چهره به چهره( بیان شده است.

دوره های ترویجی - مهارتی ویژه بهره برداران 
)فنی و حرفه ای کوتاه مدت کشاورزی(

هدف از اجرای دوره های ترویجی- مهارتی در راستای توانمندسازي تولید کنندگان 
و بهره برداران بخش کشاورزي، با توجه به توسعه نیروي انساني مي باشد. 

در این نوع آموزش ها سعي بر آن است که ضمن استفاده از تجارب کارآموزان و 
دانش بومي، انتقال اطالعات و یافته هاي جدید علمي به طور مطلوب صورت گیرد. 

سیده گلنار سیف
کارشناس اداره آموزش بهره برداران 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

عـملكرد فعـالـیت های
آموزشـی - تــرویجی

گزارش عملکردی مهم ترین فعالیت های آموزشی ترویجی 
انجام شده در سال 1396

        گفتمان کشاورزی
وضعیت  بهبود  و  زیست  محیط  حفظ  ویژه  به  دیگری  شاخص های  شاخص ها، 
اجتماعی مدنظر قرار می گیرد و اگر با این دید نگاه کنیم بیش تر از کمیت غذا، در 
مسیر جدید ما باید به کیفیت غذا توجه کنیم به عنوان یک معضل اصلی و در این 
راستا کشاورزی ارگانیک و تولید محصول سالم علی رغم مشکالت زیادی که دارد 

به عنوان استراتژی مطلوب مورد توجه قرار می گیرد. 
وی تصریح کرد: به طور خاص مسیر پژوهش های دانشکده که قباًل صرفًا ارائه 
اخیر  دهه  دو  یکی  در  و  داده  جهت  تغییر  بود  تولید  افزایش  برای  ها  تکنولوژی 
می  پیگیری  غذایی  امنیت  و سالمت  کیفیت  بهبود  جهت  در  عمدتًا  ها  پژوهش 
شود و به طور خاص در این رابطه رشته ترویج و آموزش کشاورزی که براساس 
تئوری قبلی صرفًا ترویج تکنولوژی های افزایش تولید را به دستگاه ها معرفی می 
کرد امروزه تغییر نام داده ماموریت آن تغییر پیدا کرده و به رشته ترویج و آموزش 

کشاورزی پایدار تغییر نام داده است. 
بودن بخش  فنی  و  به شاخص های علمی  نسبت  رضایی مقدم در سوال یگری 
کشاورزی گفت: به طور کلی 3 شاخص کالن و کلی برای فعالیت های کشاورزی 
اقتصادی جامعه در  بعد  یعنی در نظر گرفتن  تولید؛  افزایش  متصور هستیم، یکی 
زیست،  محیط  حفظ  عبارتی  به  است  اکولوژیک  مسئله  ی  دیگر  مختلف  سطوح 
پایداری و تثبیت منابع پایه را درنظر می گیرد و مورد سوم پایداری اجتماعی است؛ 
یعنی افزایش تولید و حفظ محیط زیست زمانی موثر و مفید است که باعث بهبود 

شرایط اجتماعی جامعه هدف شود.
گونه  این  را  امید  و  تدبیر  دولت  در  کشاورزی  جامعه  پیشرفت  روند  ادامه  در  وی 
ارزیابی کرد که: به طور کلی از چند دهه قبل برنامه ریزی ها به طور مقطعی و به 
دلیل الگوی متمرکز تدوین سیاست ها جهت گیری استراتژیک مناسبی را نداشته 
که باعث خسارت های بسیار شدیدی به کلیه ذی نفعان بخش کشاورزی که کلیه 
آحاد جامعه هستند را شده است و در چند سال اخیر دغدغه ها و نگرانی های بسیار 
جدی در رابطه با این شرایط در بین مدیران اجرایی جامعه کشاورزی مطرح است 
و تالش برای تدوین سیاست های مطلوب به مراتب افزایش پیدا کرده و ارتباط ها 
و تشکیل اتاق های فکر برای برون رفت از این چالش ها افزایش پیدا کرده است 

که امیدوارم به جنبه های عملیاتی مطلوب بیانجامد.
به  سیستمی  صورت  به  بایستی  کلی  طور  به  گفت:  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
فعالیت های بخش کشاورزی و ذی نفعان مختلف آن نگریسته شود، به گونه ای 
که انجام فعالیت ها در سطح خرد یا بهره برداران و نیز بهبود و یا هرگونه تغییری 
در آن سطح ، متاثر از سیاست های ما می باشد که در سطوح دیگر تدوین می 
شود و این سطوح شامل سطوح میانی ، سازمانی و کارشناسان شاغل در آن است 
. سطح ملی سیاست گذاری های کالن وزارتخانه و این 3 تا سطح هنگامی موفق 
خواهند شد که در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سیاست های سطح بین المللی باشند 
بنابراین انتظار این که ما مدیران با مالحظه معضالت در سطح فردی مشکل و 
علت را صرفًا به بهره برداران در سطح خرد نسبت دهیم به هیچ وجه قابل دفاع 
نیست و پیامدها در سطح خرد منبعث از سیاست های سایر سطوح و الیه های 

سیاست گذاری است.
اندرکاران  دست  مجموعه  برای  توفیق  و  سالمتی  آرزوی  خاتمه ضمن  در  وی 
بخش کشاورزی اظهار داشت: ایمان دارم همان طور که تجربه کشورهای موفق 
نشان داده است توسعه صنعتی و توسعه در سایر بخش ها زمانی محقق می شود 
که توسعه در بخش کشاورزی به عنوان پیش نیاز توسعه کشور محقق شده باشد 
به  خاصی  توجه  ما  عزیز  گذاران  سیاست  و  مدیران  که  می کنم  تاکید  بنابراین 
بخش کشاورزی به ویژه بدنه اجرایی آن یعنی کشاورزان و بهره برداران عزیز 

داشته باشند.

گفتمان کشاورزی
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تولیدات  بازاریابي  در  آشنایي  عدم  و  هزینه ها  افزایش  تولید،  سطح  بودن  پایین 
بخش کشاورزي، ضرورت برنامه ریزي و اجراي آموزش هاي مهارتي را دو چندان 
مي نماید و این آموزش ها موجب ارتقاء سطح کمي و کیفي و کاهش هزینه هاي 
تولید و در مواردي راه و روش بازاریابي و چگونگي حضور در بازار را به بهره برداران 

می آموزد. 
مشاغل بخش  رونق  و  تثبیت  در بخش کشاورزی،  خانوارهاي شاغل  رفاه  تامین 
کشاورزي با استفاده از علوم نوین، رشد و توسعه مناطق روستایی و مراکز تولیدی 

از دیگر نتایج آموزش بهره برداران می باشد.
از جمله ضروریات این نوع آموزش ها ایجاد تحول و تبدیل نظام سنتی تولید به 
نظام متناسب و پیشرفته تولید است که این امر از طریق ترویج فنون و مهارت های 

پیشرفته به تولیدکنندگان و بهره برداران در بخش کشاورزی محقق می گردد.

تعریف دوره های ترویجی - مهارتی ویژه بهره برداران
دوره های ترویجی - مهارتی، دوره های کوتاه مدت آموزش غیر رسمی است که 
در چهارچوب استانداردهای مهارتی با هدف ارتقای مهارت و یا ایجاد مهارت جدید 
تدوین، با تأکید بر آموزش عملی اجرا می شود و بر اساس نتیجه ارزیابی )آزمون 

پایان دوره( منجر به اخذ گواهینامه مهارت برای شرکت کنندگان می گردد.
بر  تاکید  با  پیوسته  این دوره ها معمواًل به صورت کارگاه های آموزشی چند روزه 
جنبه های  بر  تاکید  با  پودمانی  روزه  چند  آموزشی  کارگاه های  عملی،  جنبه های 
عملی و روش مدرسه در مزرعه اجرا می گردند و مخاطبان این نوع دوره ها بیشتر، 
بهره برداران، جوانان و افراد عالقمند، نمایندگان تشکل های کشاورزی، صاحبان 
شرکت های  اعضاء  و  کشاورزی  جانبی  مشاغل  در  شاغالن  کشاورزی،  صنایع 
خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی می باشند. از جمله مجریان برگزاری 
این دوره ها می توان به مدیریت ها و مراکز جهاد کشاورزی در سطح شهرستان، 
تعاونی ها و اتحادیه های دارای تخصص و برخوردار از کارشناسان تخصصی واجد 
شرایط )شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی ...( اشاره کرد. 
ویژه  مهارتی   - ترویجی  دوره های  قالب  در  آموزشی  دوره  روز  نفر   21927  •
بهره برداران در سال 96 برگزار شد که شهرستان فیروزآباد با 6426 نفر روز مقام 

اول را بین شهرستان های استان فارس کسب نمود.

کارگاه ترویجی یک روزه
کارگاه ترویجی عبارت از نوعی گردهمایی افراد است که طی آن مهارت های نو را 

مورد بحث قرار داده و ضمن یادگیری، آنها را عماًل به کار می بندند. 
به شرکت کنندگان  را طوری  نظر  مورد  عملیات  و  روش  مهارت،  کارگاه  یک  در 

آموزش می دهند که بتوانند فوراً آن را به کار ببندند.
از افراد شرکت کننده در کارگاه خواسته می شود تا در پایان جلسه چیزی مانند یک 
وسیله بصری را به وجود آورده و معمواًل در هر کارگاه 30-15 نفر شرکت می کنند 
وکارگاه می تواند وسیله آموزشی مؤثری باشد زیرا هر یک از شرکت کنندگان بین 

یک تا چند روز را به طور فشرده روی تولید یک محصول معین کار می کنند. 
و  ملی  تولید  بر  متکی  غذایی  امنیت  تامین  کشاورزی  بخش  آرمانی  اهداف  از 
آموزش  منظور  بدین  که  می باشد  تولید  فرآیند  در  دنیا  روز  دانش  از  بهره گیری 
گیری  کار  به  و  تولید  صحیح  روش های  را  آنان  آگاهی  برداران،  بهره  ترویجی 

شیوهای نوین کشاورزی ضروری می باشد. 
فلذا الزمه اصلی نیل به هدف مشارکت فعاالنه مروجین و بهره برداران بخش در 

قالب برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی ترویجی می باشد.
76270 نفر روز دوره آموزشی در سال 96، در قالب کارگاه ترویجی یک روزه برگزار 
شد که شهرستان مرودشت با 10336 نفر روز رتبه اول را در بین شهرستان های 

استان فارس کسب نمود.

آموزش های ترویجی امور زنان روستایی و عشایری

اهمیت نقش زنان در کمک به امنیت غذایی به طور گسترده شناخته شده است. 
روزانه  فعالیت های  و  مزارع  در  کار  نیروی  خرد،  کشاورزی  اساس  روستایی  زنان 

خانواده را تشکیل می دهد. 
یکی از شاخص هاي اصلي نوسازي اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي، مشارکت زنان 

و نحوه ایفاي نقش آنان در ساختارهای اقتصادی است. 
و خدمات  اعتبار  به  در دسترسی  مردان  با  مقایسه  در  روستایی  زنان  از مشکالت 
ترویجی است. بنابراین هیچ توسعه  روستایی، پایدار، مؤثر و کارآ نخواهد بود اگر در 
رأس اهداف خود، خدمت رسانی ترویجی برای زنان روستایی را مد نظر قرار ندهد. 
در این راستا واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با اجرای 
طرح آموزش، سازماندهی و توسعه اشتغال زنان روستایی و عشایری به ارائه خدمات 

ترویجی و توانمندسازی زنان روستایی استان پرداخته است. 
با  و عشایري  روستائي  خانوار  زندگي  ارتقاي سطح  آموزش ها  نوع  این  اهداف  از 

توسعه اشتغاالت خرد و کوچک در بخش کشاورزي و صنایع وابسته می باشد.
گروه های هدف در این نوع فعالیت ترویجی زنان و دختران روستایي و عشایري 
بر زنان سرپرست خانوار، تسهیل گران و مددکاران زن،  تأکید  با  60 - 15 سال 

دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها مقیم روستا یا مناطق روستائي می باشند. 
• در سال 96، 23317 نفر روز دوره آموزشی در قالب آموزش های ترویجی امور 
زنان روستایی و عشایر برگزار شد که شهرستان مرودشت با 5492 نفر روز رتبه اول 

را در بین شهرستان های استان کسب نمود.

بازدید های ترویجی
عملیات  مشاهده  منظور  به  که  است  گروهي  ترویجي  روش هاي  انواع  از  یکي 
 - کشاورزان  از  گروهي  توسط  ترویجي  نمایشگاه هاي   - طرح ها   - کشاورزي 

کارشناسان انجام مي شود.
هدف از این روش تدارک مشاهدات دست اول و خارج از منطقه براي کشاورزان، 
قادر نمودن کشاورزان براي کنش متقابل ارائه یک محیط یادگیري جدید و متفاوت 

به مروجین نتایج یک دوره عملي در محیط طبیعي مي باشد. 
بسیاری از بهره برداران تمایل دارند که بدانند نتیجه یا اثر استفاده از یک روش یا 
فنآوری های جدید چیست؟ به همین منظور بازدیدهای ترویجی به بهره برداران 
این امکان را می دهد که روش های سنتی و کهنه را با روش های نوین مقایسه و 

تصمیم گیری کنند.
• 10496 نفر روز بازدیدهای ترویجی در سال 96 انجام شد که شهرستان مرودشت 

با 1799 نفر روز رتبه اول را در بین شهرستانه های استان کسب نمود. 

آموزش های ترویجی انفرادی 
)چهره به چهره(

اطالق  آموزش ها  از  نوعي  به  چهره(  به  )چهره  انفرادی  ترویجی  آموزش های 
مي شود که در آن فعالیت آموزشگر جهت ایجاد ارتباط و انتقال پیام بدون واسطه 

فقط با یک فراگیر صورت مي گیرد. 
برقراري یک  نتیجه  در  فراگیر  و  آموزشگر  تفهیم مفاهیم  آموزش،  از  نوع  این  در 

ارتباط مستقیم و چهره به چهره صورت مي گیرد. 
ارتباط فرد با فرد شرایطی است که در آن یک مروج و یک کشاورز برای بحث 
درباره مسایل کشاورزی حضوراً با هم دیدار می کنند که به این فن غالبًا به عنوان 

»ارتباط بین فردی Interpersonal Communication« اشاره می شود. 
نفوذ شخـصی مــروج می تواند عامل  تاثیر  انفرادی  ترویـجی  آمــوزش های  در 
تعیین کننده در جهت کمک رسانی و تصمیم گیری های مهم بهره برداران باشد 

و همچنین می تواند باعث مشارکت بهره برداران در فعالیت های ترویجی شود. 
• 26897 نفر روز دوره آموزشی در سال 96 در قالب دوره آموزشی انفرادی )چهره 
بین  را  اول  رتبه  روز  نفر   9341 با  مرودشت  شهرستان  که  شد  برگزار  چهره(  به 

شهرستان های استان کسب نمود.
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توصیه هایی از زعفران کار نمونه استان به سایر زعفران کاران

محمدتقی مهدوی نیا 
زعفران کار نمونه استان فارس

با سید جالل  در گفتگو  فارس،  استان  نمونه  کار  زعفران  محمدتقی مهدوی نیا 
سازمان جهاد کشاورزی  ترویج کشاورزی  مدیریت هماهنگی  کارشناس  امینی، 
فارس توصیه هایی را به عالقه مندان کاشت زعفران داشت که ما حصل آن به 

شرح ذیل از نظرتان می گذرد: 
زعفران گیاهی دارویی و صنعتی بوده و از گیاهان اقتصادی و سازگار با مناطق 
کم آب و خشک است. این گیاه در مناطقی با زمستان مالیم و تابستان گرم، قابل 
کشت است. این گیاه از محدود گیاهانی است که در شرایط سخت اقلیمی پرورش 
و حتی در مناطق خشک کویری در صورت تامین آب مورد نیاز تولید بسیار خوبی 
دارد. بنابراین این گیاه به عنوان زراعت جایگزین زراعت های آب پسند بایستی 

ترویج و توسعه یابد.
زمین زراعی با بافت متوسط شنی رسی و عاری از علف های هرز مناسب کشت 
کود  تن  تا 60  ابتدا حدود 40  افزایش حاصلخیزی خاک،  است. جهت  زعفران 
گاوی پوسیده و عاری از بذر علف های هرز، در سطح زمین پخش و سپس اقدام 
به شخم نمود. استفاده از کودهای گوسفندی به دلیل ایجاد حرارت زیاد در سطح 

و زیر خاک مناسب نیستند.
میزان کودهای فسفره، پتاسه، ازته و سایر عناصر مورد نیاز با توجه به آزمون خاک 
تعیین می گردد. جهت کاشت زعفران، هرچه اندازه پیاز درشت تر باشد، رشد و 

تولید بهتری در سال اول و حتی سال های بعدی خواهد داشت. 
عمق کاشت پیاز زعفران 15 تا 20 سانتی متر و فواصل کاشت بین 20 تا 30 
سانتی متر در نظر گرفته می شود. کاشت را به دو روش کپه ای با ایجاد چاله هایی 
به عمق 20 سانتی متر و به فواصل 30 سانتی متر انجام می دهند. بسته به اندازه 
پیاز در هر چاله، یک تا 3 پیاز قرار داده شده و روی آن را خاک می ریزند. هر 
چند اندازه پیازها درشت تر باشد تعداد کمتری در هر چاله گذاشت می شود. بهتر 
است پیاز ها را رو به باال در چاله ها قرار داد. مقدار مصرف پیاز بذری حدود 4 

تن در هکتار است.
در کشت ردیفی زعفران جویچه هایی به عمق 15 تا 20 سانتی متر به صورت 
خطی به وسیله یک خیش گاوآهن با فاروئر ایجاد و پیازها را با فواصل 10 تا 20 
سانتی متری داخل شیار قرار داده و روی آن را با خاک می پوشانند. در این روش 
مقدار مصرف بذر بیشتر از روش کپه ای است. زمان کاشت زعفران از خرداد تا 
اوایل مرداد ماه می باشد. و چنانچه هوای منطقه گرم باشد باید از کاشت در تیر 

و مرداد ماه خودداری کرد و کشت را در خرداد انجام داد.
پیازی که برای بذر انتخاب می شود باید سالم و بدون زخم و مقداری از الیاف 
خارجی آن را از روی پیاز جدا نمود و الزم است پیاز ها را قبل از کاشت الزم 
است با سموم قارچ کش ضدعفونی کرد که برای این کار پیازها 
یا  و  مس  سولفات  درصد   5 محلول  در  دقیقه   3 مدت  به  را 
آبیاری اول  قارچ کش های دیگر قرار می دهند. 
اواسط  از  منطقه  اقلیم  به  بسته  زعفران 
می گیرد  انجام  آبان  اواسط  تا  مهرماه 
تاریخ  اوایل  باشد،  هر چه هوا خنک 
اواخر  باشد  گرم  اگر  و  شده  ذکر 
می شود.  انجام  آن 
مزرعه زعفران پس 

از آبیاری در پاییز ابتدا به گل رفته و سپس برگ ها ظاهر می شود. آبیاری مزرعه 
زعفران از پاییز شروع و تا اردیبهشت ادامه دارد. چنانچه در بین این دوره بارندگی 
انجام شود نیاز به آبیاری نیست و در غیر این صورت بسته به شرایط اقلیمی منطقه 

به فواصل 15 تا 24 روز، آبیاری انجام گردد.
یکی از مواردی که پس از آبیاری اول به محض گاو رو شدن زمین می بایستی 
انجام شود، سله شکنی است. سله شکنی را با ابزارهایی چون دندانه، شن کش 
و  آمده  بیرون  از خاک  راحتی  به  تا گل ها  باعث می شود  و  داد  انجام  می توان 

کودهای گاوی شیمیایی با خاک مخلوط گردد.
کنترل علف های هرز یکی از امور مهم زراعت است. این گیاه با رشد کندی که 
دارد در رقابت با علف های هرز باز می ماند. به منظور تولید محصول سالم بهتر 
به وسیله  و  از روش های شیمیایی خودداری  برای کنترل علف های هرز  است 

ابزار مکانیکی اقدام شود.
اولین وجین؛ بعد از برداشت گل ها و آبیاری دوم صورت می گیرد تا ضمن از بین 
رفتن علف های هرز، سطح خاک بین ردیف ها یا بوته ها که در اثر رفت و آمد گل 

چین ها فشرده شده، سله شکنی و نرم گردد.
در وجین اول علف های هرز زمستانه کنترل شده و در صورتی که علف های هرز 
بهاره یا تابستانه نیز وجود داشته باشد الزم است در زمان خود وجین گردد. در 
هنگام خواب تابستانه می توان از کولتیواتورهای سبک برای وجین استفاده نمود.

بعضی از جوندگان چون موش و جوجه تیغی و ... سبب ایجاد حفره ها و تونل هایی 
در خاک مزرعه شده و پیاز زعفران را می خورند که برای کنترل آن ها و حفظ 
محیط زیست بهتر است اطراف مزرعه تورهایی به ارتفاع یک متر از سطح زمین 
و 30 سانتی متر داخل زمین کشیده شود و برای کنترل سایر آفات و بیماری های 

زعفران الزم است با کارشناسان جهاد کشاورزی منطقه مشورت گردد.
برداشت زعفران شامل چیدن گل و جدا کردن کالله از گل می باشد. عمر گل ها 
بین 3 تا 4 روز بوده و اگر به موقع برداشت نشود از بین می روند و اگر گل ها 
مدت زیادی در هوای گرم، باد و نور خورشید قرار گیرد کیفیت رنگ و عطر آن کم 
خواهد شد. مدت گلدهی مزرعه بین 15 تا 25 روز بوده که گل چینی در روزهای 
اول و آخر یک روز در میان و در اواسط دوره گلدهی هر روز قبل از طلوع آفتاب 

و یا در اواخر روز و یا هر دو نوبت انجام می گیرد.
عملکرد زعفران بسته به عواملی از قبیل نوع حاصلخیزی خاک، تراکم بوته ها، 
روش کشت، اندازه پیازهای بذری، کنترل علف های هرز، موقعیت اقلیمی، میزان 
بارندگی، مدیریت زراعی و کنترل آفات و بیماری ها و ... متفاوت است. تولید در 

اولین سال کاشت ناچیز و در سال های چهارم و پنجم بیشترین تولید را دارد.
انتقال گل ها از مزرعه به محل جداسازی در کمترین زمان ممکن باید  پس از 
به دلیل فسادپذیری  این صورت  نمود، در غیر  از گل  به جداسازی کالله  اقدام 

گل ها، غیر قابل استفاده می گردد.
کالله یا همان زعفران جدا شده از گل می بایست در حرارت غیر مستقیم و در 
کوتاه ترین زمان ممکن خشک شود و رطوبت نهایی آن بیشتر از 10 درصد نباشد. 
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حلیمه جمشیدی
کارشناس زعفران وگل محمدی

زعفران دارای مواد مغذی زیادی است که از بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند. 
ویتامین  منگنز،  زیادی  مقدار  و  ژرانیول  و  بورنئول  پینن،  روغن های  دارای  زعفران 
آرام بخش، مسکن،  به عنوان  B6 هست. در طب عوام  ویتامین  و  پتاسیم  آهن،   ،C
ضداسپاسم و مقوی معده مصرف می شود. در تغذیه به عنوان معطرکننده، طعم دهنده 
و رنگ کننده )زعفران باعث ایجاد رنگ زرد طالیی خوش رنگ، بوی مطبوع و مزه ای 
خوب، در غذاها می شود( به کار می رود. با توجه به رنگ بسیار غلیظی که از آن تولید 

می شود در صنایع آرایشی، داروسازی، قنادی، و تهیه لیکورها از آن استفاده می شود.

فواید عمده زعفران:

1. تقویت دستگاه ایمنی
تقویت سیستم ایمنی، یکی از خواص زعفران است. زعفران دارای مواد  مغذی مختلفی 
مهمی در  نقش  آسکوربیک اسید  یا  سی  ویتامین  هست.  نیز   )C( سی  ویتامین  مثل 
سالمت انسان دارد، به طوری که سبب تولید گلبول سفید توسط دستگاه ایمنی می شود 
که اولین خط دفاعی بدن علیه بیماری ها است. ویتامین سی همچنین با تولید کالژن 
که برای عملکردهای سلولی بدن ضروری است، به بهبود جای زخم، رشد ماهیچه، 

ترمیم رگ های خونی و محصوالت بافتی کمک می کند.

2. افزایش جریان خون
زعفران تقویت کننده ی انرژی است و با افزایش سوخت و  ساز بدن، جریان خون را 
افزایش می دهد. زعفران یکی از منابع غنی از آهن است. غلظت باالی آهن موجود در 
زعفران باعث افزایش گلبول قرمز می شود؛ در نتیجه گردش خون را تحریک می کند 
اندام های بدن را افزایش می دهد. این بهبود عملکرد  و اکسیژن رسانی به بافت ها و 

بافت ها و اندام ها باعث سالمت بدن و جلوگیری از کم خونی می شود.

3. حفظ سالمتی قلب
پتاسیم موجود در زعفران گشادکننده ی عروق است و در کاهش استرس و فشار روی 
رگ های خونی تأثیر دارد. زعفران با کاهش فشار خون، باعث می شود به دستگاه قلبی 
عروقی فشار کمتری وارد می شود. در نهایت در جلوگیری از حمله قلبی، سکته مغزی 

و آترواسکلروزیس مؤثر است.

4. کنترل دیابت
از منگنز می تواند  از ترکیبات موجود در زعفران منگنز است. میزان مشخصی  یکی 
به تنظیم سطح قند خون بدن کمک کند. با تنظیم قند خون، انسولین و سطح گلوکز 

می توان به طور مؤثری از ابتال به دیابت نوع 2 جلوگیری کرد. 

5. کاهش اضطراب
مربوط  هورمون های  انواع  ترشح  می تواند  زعفران  در  موجود  ترکیبات  از  بسیاری 

داروی  مشابه  خانم ها،  برای  زعفران  عملکرد  کند.  تحریک  را  و سالمتی  شادی  به 
از  انجام شده ی بسیاری نشان می دهد که زعفران یکی  آفرودیزیاک است. مطالعات 

داروهای گیاهی ضد افسردگی است.

6. بهبود استحکام استخوان
بعضی از ترکیبات معدنی و آلی زعفران باعث جذب مواد مغذی مورد نیاز بدن مثل 
شانس  مصرف شده،  غذایی  مواد  طریق  از  کلسیم  جذب  افزایش  با  می شود.  کلسیم 
بیماری هایی  از  و  داشت  خواهیم  استخوان  معدنی  مواد  تراکم  افزایش  برای  بهتری 

مثل پوکی استخوان و سایر بیماری های خطرناک وابسته به سن جلوگیری می شود.

7. بهبود عملکرد عصبی
خانواده ویتامین ب )B( برای سالمت انسان بسیار مهم است و در عملکرد دستگاه 
عصبی بدن نقش خیلی مهمی دارد. به  ویژه غلظت زیاد ویتامین b6 موجود در ادویه ی 
زعفران می تواند به عملکرد عالی دستگاه عصبی کمک کند و از بعضی ناهنجاری های 
مرگ بار و خطرناک که به  دلیل عملکرد ضعیف دستگاه عصبی است، جلوگیری کند.

۸. خواص ضدافسردگی
استفاده  بیماران  از  بسیاری  برای  آرام بخش  به عنوان  زعفران  در  موجود  سافرانال 
می شود. اثر آرام بخشی آن می تواند به تسکین درد، کاهش اضطراب و استرس، بهبود 

الگوی خواب و به طور کلی به تسکین ذهن و بدن کمک کند.

9. جلوگیری از سرطان
بیش از صد نوع ترکیب مختلف در زعفران وجود دارد و آنتی اکسیدان ها یکی از این 
ترکیبات هستند. آنتی اکسیدان موجود در زعفران خیلی از بیماری ها را از بین می برد 
و رادیکال های آزاد را خنثی می کند. محصوالت جانبی خطرناکی که از سوخت و ساز 
زعفران  می شود.  سالم  سلول های  مرگ  یا  جهش  باعث  می آید،  به وجود  سلول ها 
و  رشد  مانع  خاص  به طور  و  می کند  تقویت  را  بدن  ایمنی  عمومی دستگاه  سالمت 

گسترش سرطان در بدن می شود.

10. کاهش اختالالت معده
یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین کاربردها و خواص زعفران مربوط به کاهش 
نفخ شکم و مشکالت معده است. خاصیت آرام بخشی و ضد التهابی طبیعی موجود در 
زعفران باعث آرام شدن معده و کاهش التهاب می شود که به راحتی در درمان یبوست 
و درمان زخم معده مؤثر است و بیماری هایی مثل نفخ و گرفتگی را نیز از بین می برد.

11. درمان التهاب
از  که  است  زعفران  کرم  و  روغن  از  استفاده  ماساژ،  برای  رایج  روش های  از  یکی 
ترکیبات گل آن به دست می آید و می تواند درد و ناراحتی های بدن را کم کند. برای 
رنج  التهابی  بیماری های  سایر  و  نقرس  آرتروز،  ورزشی،  آسیب های  از  که  افرادی 
می برند، استفاده از زعفران درمانی فوق العاده خوب است. همچنین فعالیت ترکیبات 

آنتی اکسیدانی موجود در زعفران به روند درمان کبودی ها و زخم ها سرعت می دهد.

خواص زعفران برای سالمتی
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لیال حقیقت 
رئیس اداره بررسی طرح های

صنعتی

اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

تبدیلی و غذایی

بهره وری به وسیله نسبت مطلوبیت های حاصله ) ستانده ( بر منابع و آنچه که برای 
حصول به نتیجه صرف شده )داده ها( بیان می شود. این نسبت یکی از مهمترین 
شاخص هایی است که ثمر بخشی فعالیت ها را نشان می دهد. امروزه بهره وری 
فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده و 

بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است.
برای مثال شاخص کلی بهره وری آب استان فارس در مقایسه با کشور به صورت 

چکیده ذیل مطرح می گردد:
بر اساس آمار سال زراعی 94-93، کل تولید محصوالت آبی در استان فارس 8932 
هزارتن و میزان کل آب مصرفی در بخش کشاورزی استان) 8.141 میلیون متر 
مکعب( برآورد شده است. این مطلب بیانگر بهروری آب به میزان 1.09 کیلوگرم بر 
متر مکعب در بخش کشاورزی می باشد که این شاخص در کشور 1.07 کیلوگرم بر 
متر مکعب برآورد شده است. مقایسه این دو عدد بیانگر وضعیت مطلوب شاخص 
کلی بهره وری آب بخش کشاورزی استان فارس نسبت به آب بخش کشاورزی 

درکل کشور می باشد.
با محدود شدن منابع آبی و تاثیر تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر ارزش آب صد 
چندان گردیده و برنامه ریزی در جهت بهره وری از آب در بخش کشاورزی اجتناب 

ناپذیر بوده و می بایست چاره ای جدی اندیشیده شود.
فرآوری محصوالت کشاورزی یکی از مهمترین حلقه های زنجیره ارزش در اقتصاد 
کشاورزی است که در این راستا ایجاد صنایع تبدیلي یکي از سودمندترین ارتباطات 
بین دو بخش صنعت و کشاورزي است . بسیاري از محصوالت کشاورزي داراي 
زمان تولید و مصرف متفاوتي مي باشند و تولید یا برداشت آن ها معمواًل در یک 
زمان مشخص و کوتاه ولي مصرف در زمان طوالني تري صورت مي گیرد. صنایع 
تبدیلي مي تواند با حفظ و نگهداري محصوالت در آن ها به گونه ای تغییر و تبدیل 
ایجاد نماید که امکان مصرفشان در طي سال میسر باشد. ایجاد و گسترش صنایع 
تبدیلي داراي برخي اثرهاي اقتصادي از جمله ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، 
ایجاد درآمدهاي ارزي و همچنین استفاده بیشتر از محصوالت کشاورزي و به این 

ترتیب جلوگیري از اتالف و ضایع شدن محصوالت می گردد. 
بنابراین عملی ترین راه برای غلبه بر چالش امنیت غذایی، استفاده بهینه از تولیدات 

موجود و در رأس آن ها تبدیل محصوالت در صنایع کشاورزی و کاهش ضایعات 
است. فرآوری و کاهش ضایعات در حقیقت نوعی افزایش بهره وری منابع تولید از 

جمله آب محسوب می گردد. 
صنایع تبدیلی عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث حفظ منابع آب گردیده و سبب 
توجیه اقتصادی طرح های کشاورزی می شود. صنایع تبدیلی به عنوان صنعتی کم 
آب بر می تواند در ایجاد اشتغال جدید، ارز آوری صادرات غیر نفتی و صنعتی شدن 
چهره استان موثر باشد. قابل ذکر است که برخی از طرح های صنعتی با نیاز آبی 
حدود 500 مترمکعب در سال، زمینه ایجاد اشتغال قابل قبولی را فراهم نموده و 

سبب صادرات محصوالت تولیدی نیز گردیده است. 
بررسی 45 تیپ شاخص های اقتصادی طرح های صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی 
نشان داد در این واحدهای صنعتی، به ازاء مصرف هر مترمکعب آب می توان 1.65 
تن محصول بسته بندی و فرآوری شده صنایع کشاورزی تولید نمود و یا به عبارت 
دیگر به ازاء هر تن محصول بسته بندی و فرآوری شده صنایع کشاورزی، تنها 610 

لیتر آب مورد نیاز می باشد.
در  تولید 4 محصول خام  آمده درخصوص  به عمل  مقایسه های  و  بررسی  نتیجه 
اراضی کشاورزی با محصوالت فرآوری شده در بخش صنایع تبدیلی وغذایی نشان 
از نقش این صنایع با ارزش در بهره وری آب و افزایش ارزش محصوالت خام دارد. 
به ازاء مصرف 1000 متر مکعب آب کشاورزی، ارزش 4 محصول خام بررسی شده 
به ترتیب 2160000 تومان برای گوجه فرنگی درجه یک، 1836000تومان برای 
گوجه فرنگی درجه 2 و 3، 1446500 تومان برای ذرت دانه ای و 714000 تومان 

برای سیب درختی برآورد می گردد. 
ارزش  مکعب(،  متر   1000( آب  میزان  همین  مصرف  با  که  است  حالی  در  این 
محصول فرآوری شده در صنایع تبدیلی و غذایی به ترتیب 18 میلیون تومان برای 
پودر گوجه فرنگی، 13413000 تومان برای پفک نمکی، 3437000 تومان برای 

رب گوجه فرنگی و 1875000 تومان برای میوه خشک سیب حاصل می گردد. 
بدین ترتیب نسبت افزایش ارزش محصول خام به محصول فرآوری شده در صنایع 
کشاورزی با یک میزان آب ثابت مصرفی، برای پفک نمکی 9.2، برای پودرگوجه 

فرنگی 8.33، میوه خشک سیب 2.6 و رب گوجه فرنگی1.87 خواهد بود.

بهره وری آب در صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی
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بیو تروریسم چیست؟ 
قسمت پنجم

بسیار محدود و در صورت  امکان تشخیص سریع عوامل میکروبی  گفته شده که 
و  پزشکی  کادر  مشاهدات  لذا  است؛  دقیق  و  پیچیده  بسیار  آن  ها  با  کار  نیز  وجود 

نیروهای بهداشتی - درمانی بسیار کمک کننده خواهد بود. 
نشانه های زیر می تواند دلیل بر یك تهاجم بیوتروریستی باشد:

1 - ازدیاد حشرات به طور غیرعادی در منطقه. به  خصوص حشراتی که قباًل در 
منطقه دیده نشده  اند

غیر  حیوانات  یا  منطقه  در  غیرعادی  صورت  به   مرده  حیوانات  اجساد  وجود   -  2
بومی مرده و زنده در اطراف مراکز مسکونی و پادگانی

3 - احساس تغییر طعم و مزه آب و مواد غذایی
4 - خشک شدن ناگهانی گیاهان

5 - مردن احشام و دام  ها در منطقه
6 - بیمار شدن ناگهانی افراد

7 - مشاهده افراد مبتال به بیماری با عالئم مشترک و به تعداد زیاد

مدیریت بحران و اصول مبارزه با بیوتروریسم
چهار  به  بیوتروریستی  تهدیدات  قبال  در  بایستی  انتظامی کشور  نظامی و  مدیران 
پرسش اصلی پاسخ دهند: چه کسی، چه وقت، چه طور و کجا اقدام به چنین حمله ای 
می کند. دانستن پاسخ این چهار پرسش کادر دفاعی را پیشاپیش در برابر تهدیدات 
آماده می سازد و کمک می کند تا منافذ نفوذ بسته شوند. در اینجا اصول پنجگانه ای 

را می توان برای چنین مبارزه ای تعریف نمود:
1 - آگاهی: دانش و آگاهی از روند پدیده بیوتروریسم، شناخت تهدیدات، منافذ خطر 

و کاًل یافتن پاسخ چهار سئوال کلیدی فوق گام نخست چنین مبارزه ای است.

رزمایش  ها،  و  تمرینات  با  دفاعی  توانایی  از  به سطح مطلوبی  آمادگی: رسیدن   -٢
دست یابی به علوم جدید، دست یابی به فن آوری نوین تشخیص و دفاع و درمان، 
تهیه لوازم و ملزومات چنین جنگ مخفی و ساکتی، دومین گام مبارزه و دفاع خواهد 

بود.
بر ترس و مهارت در هدایت بحران به سمت  به نفس، غلبه  اعتماد  3 - مهارت: 

عادی سازی شرایط، سومین و مهم ترین گام چنین مبارزه ای است.
4- شك: متولیان دفاعی کشوری که همواره در پنهان و آشکار مورد تهدیدات اجانب 
است، بایستی به هر پدیده ای حتی پدیده ای که در نگاه اول طبیعی جلوه می کند 
با نگاه شک بنگرند. چنین نگاه شک آلودی باعث می شود بسیاری از منافذ ورود 
دشمن باز شناخته شود و اصول ایمنی هرچه بیش تر رعایت گردد. دیگر نباید از کنار 

هر اپیدمی کوچک و بزرگی به سهولت گذشت.
5- کتمان و رازداری: وقتی نخستین هدف دشمن از حمله تروریستی ایجاد ترس 
در مردم عادی است، مهم ترین عمل کادر دفاعی آن خواهد بود که از انتشار خبر 
حمله و شایعه سازی در پیرامون آن خودداری نمایند. به  خصوص کادر درمانی که با 

مصدومین چنین حمله ای روبرو هستند. 
از انتشار خبر حمله، بیان تعداد مصدومین، نوع بیماری، بزرگ نمایی واقعه نزد مردم 
عادی و بیان تشخیص  ها و عالئم بالینی و درمان  ها در جراید جداً باید پرهیز نمود. 
به   می کند.  ارزیابی  را  خود  حمله  نتایج  جراید  طریق  از  دشمن  موارد  بیش تر  )در 

خصوص که خواسته باشد سالحی جدید را بر مردم بیازماید( .

بیوتروریسم با اهداف اقتصادی:
در این نوع از بیوتروریسم هدف نابود کردن پایه  های اقتصادی کشور یا منطقه  ای 

گردآوری: محمدجعفر خاکسارنشانه های یک تهاجم بیولوژیک
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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می  باشد. در بعضی از کشورهای در حال توسعه که غذای اصلی مردم را محصوالت 
کشاورزی نظیر برنج تشکیل می  دهد ممکن است با ایده  های تروریستی، به آسیب 
بیولوژیک غالت و از بین بردن آن  ها بپردازند و مسبب قحطی، سوءتغذیه، کاهش 
به  برنج  و  گندم  مزارع  ایران  مانند  در کشوری  گردند.  مکرر  عفونت  های  و  ایمنی 
بیماری  گیرد.  قرار  بیوتروریستی  مورد حمالت  می  تواند  مردم  تغذیه  اساس  عنوان 
تب برفکی در جمعیت حساس کشوری که این بیماری را ندارد سبب ضربه سنگین 
اقتصادی می شود چنان که در سال  های 2000 الی 2007 انگلستان مورد حمله قرار 
گرفت و میلیاردها دالر خسارت مالی دید. در این سال  ها انگلستان برای جلوگیری از 

انتشار بیماری مجبور شد بیش از یک میلیون راس گاو را معدوم نماید.
سرویس  های اطالعاتی غرب، متهم اصلی بیوتروریسم:

اتهام زنی  برای  استداللی  هر  از  آمریکا  ویژه  به  غربی  کشورهای  این  که  علی  رغم 
به گروه  های به اصطالح تندرو استفاده می  کنند، اما یکی از جالب ترین نکات این 
است که بزرگ ترین استفاده کنندگان از مواد شیمیایی میکروارگانیسم  ها و تروریسم 
بیولوژیکی علیه جان انسان  ها، سازمان  های اطالعاتی کشورهای قدرتمند غربی و 
رژیم صهیونیستی هستند که از این راه برای حذف بی سر وصدا و بدون ردپای رقبا 

و مخالفانشان بهره می  برند.

مرگ مرموز مامور سابق ک.گ.ب. در لندن:
امنیت  اداره  سابق  جاسوس   )Alexander Litvinenko( لیتویننکو  الکساندر  مرگ 
فدرال روسیه در انگلیس در سال 2007، یکی از پر سروصداترین جریان های خبری 

به شمار می رود. 
الکساندر والتروویچ لیتویننکو جاسوس سابق اداره امنیت روسیه بود که پس از 23 
روز جدال با مسمومیتی که ناشی از »پلوتونیوم210« گزارش شد در گذشت. از آن  جا 
که لیتویننکو جاسوس سابق روسیه، از منتقدان صریح دولت روسیه بود، رسانه  های 
روسیه  دولت  گرچه  گرفتند  نشانه  روسی  مقامات  به سوی  را  اتهام  انگشت  غربی 

هیچ گاه این موضوع را نپذیرفت و به شدت آن  را رد کرد.
اوضاع  وخامت  علت  توجیه  در  الکساندر  پزشکی  تیم  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
جسمانی وی اعالم کردند که لیتویننکوی 43 ساله با حمله قلبی روبرو شد و پلیس 
لندن نیز اعالم کرد علت مرگو لیتویننکو نامعلوم است. بر اساس این گزارش این 
جاسوس سابق شوروی اعالم کرده بود که در تاریخ اول نوامبر حین انجام تحقیقات 
منتقدان  دیگر  از  و  روس  فقید  روزنامه نگار  پولیتکوفسکایا'  'آنا  مرگ  خصوص  در 
اتفاق، موهای سر و بدنش به  این  از  بود. به گفته وی پس  کرملین مسموم شده 
تدریج شروع به ریختن کرد، گلویش متورم و سیستم اعصاب و روانش به شدت 
آسیب دید. وی هم چنین در گفت  وگو با مجله تایمز گفت که کرملین مستقیمًا در 
مسمومیتش دست داشته است. پس از این حادثه سرویس اطالعات خارجی روسیه 

)SVR( طی بیانیه  ای هرگونه دست داشتن در مرگ مخالفانش را رد کرد. 
شکست های پی در پی سی. آی. ای. در ترور کاسترو:

کوبا یکی از کشورهایی قاره آمریکاست که به علت نوع دیدگاه سیاسی و نزدیکی 
جغرافیایی با آمریکا و به ویژه روابط نزدیک با شوروی در دوران جنگ سرد، جایگاه 

ویژه ای پیدا کرد.
ایاالت متحده آمریکا نیز تمام تالش خود را برای ساقط کردن دولت مستقل این 
کشور و ترور یا سرنگونی رهبران ضدآمریکایی کوبا به کار برد تا جایی که این تقابل 
و ایستادگی در برابر زورگویی  های آمریکا در دهه 1960 میالدی، جهان را تا مرز 
یک جنگ هسته  ای و تقابل دو قطب شرق و غرب یعنی آمریکا و شوروی پیش برد.
یکی از عمده  ترین دالیل تقابل دو کشور کوبا و آمریکا را باید در روی کرد منحصر به 

فرد و استعمارستیز 'فیدل کاسترو' بنیان گذار انقالب کوبا جست وجو کرد. 
را  خود  رسما   2008 سال  در  و  است  میالدی   1926 سال  متولد  کاسترو  فیدل 
بازنشسته کرد و از نظر طول مدت زمامداری دارای جایگاه سوم در بین رهبران و 

مقامات کشورهای جهان است. 
مدتی قبل اخباری جالب منتشر شد که در آن عنوان شد؛ فیدل کاسترو تاکنون 638 

بار مورد حمله تروریستی قرار گرفته و از آن جان سالم به در برده است که البته عمده 
آن  ها به وسیله سرویس اطالعاتی آمریکا برنامه ریزی شد. 

در میان روش  های اتخاذ شده برای ترور کاسترو؛ سمی کردن سیگار، اعطای سیگار 
و هدایای قابل انفجار، آلوده کردن لباس  های شنا و جاسازی مواد منفجره در کفش 

و توپ بیس بال و انداختن قرص بوتولینوم در نوشیدنی وی ... دیده می شود.
از  با استفاده  تا  اقدامات تروریستی تالش شد  این  از  رویترز نوشت؛ حتی در یکی 
یک پودر سمی، ریش  های بلند کاسترو را آلوده کنند تا با ریزش ریش  های وی از 

مجبوبیت کاسترو در کوبا و دیگر کشورهای جهان کاسته شود. 
انقالبی 85 ساله کوبا در  نیز گزارش داد که رهبر  'آنسا'  سایت خبری رسمی کوبا 
زندگی سیاسی خود یعنی از سال 1959 تا سال 2006 در مجموع از 638 سوءقصد 
جان سالم به در برده است و به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، بخشی از این اقدامات 
 He- باید زندگی کند'  'او که  با عنوان  قالب یک سریال 8 قسمتی  تروریستی در 

Who Must Live- ساخته شده است.

موساد، ترورهای بیولوژیک و مرگ  های آرام رهبران فلسطینی:
منابع خبری اعتقاد دارند که استفاده از سموم مرگ آور و خطرناک که با تاثیر منفی 
بر روی ارگان های مختلف بدن که مرگی تدریجی و بی سر و صدا را به همراه دارد، 

در موساد و شبکه های اطالعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی رواج دارد. 
مرگ مشکوک 'ودیع حداد' بنیان گذار جنبش ملی گرایان عرب و از مهم ترین مبارزان 
و  حماس  فرماندهان  از  مشعل'  'خالد  میالدی،   80 و   70 دهه های  در  فلسطینی 
رییس دفتر سیاسی این حزب که ناکام ماند و 'محمود المبحوح' از رهبران حماس 
ازجمله افرادی هستند که گفته می شود همگی قربانی ترورهای خاموش سازمان های 

اطالعاتی رژیم صهیونیستی شده اند. 
یاسر عرفات، رهبر جنبش آزادیبخش فلسطین نیز از جمله کسانی است که گمان 

می رود موساد در ماجرای مرگ وی نقش داشته است.

بیوتروریسم ابزار چه گروهی است:
متهم  ترند؟  کدام یک  که  می  آید  پیش  پرسش  این  توضیحات،  این  تمام  با  حال 
قادر شدند  تنها  در گذشته  ادعاها  بودن  درست  به فرض  که  تروریستی  گروه  های 
خواسته  های  قربانی  را  نفر   50 از  کم تر  بیولوژیکی  روش های  با  جهان  سراسر  در 
غیرمشروع خود کنند، یا سازمان  های تروریستی وابسته به قدرت  ها که به  راحتی افراد 
مخالف خود را حذف می  کنند و با استفاده از سکوت رسانه  ای بر اطالعات مربوط به 
مرگ انسان ه ای بی گناه و مقامات سرپوش گذاشته و به اقدامات خود ادامه می دهند!؟
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به منظور مدیریت تولید اهداف کمی با برش استانی به شرح جدول ذیل تعریف گردیده است

شاخص اندازه محصولمکانشرح هدف کمی
گیری 

سال   
1395139613971398139914001401

سطح
118122128131136141146هزار هکتارکشور 

فارس 
12500125001250012500125001250012500هکتارچغندر بهاره
800100012001300150018002200هکتارچغندر پاییزه

تولید
5830612666806982746479258376هزارتنکشور 

فارس 
606625638650663675668هزارتنچغندر بهاره
41/654677590112141هکتارچغندر پاییزه

عملکرد
49/550/552/553/755/456/858تن/هکتارکشور 

فارس
48/5505152535455تن/هکتارچغندر پاییزه
52545658606264تن/هکتارچغندر بهاره

گزارش اقتصاد مقاومتی
قسمت پنجم

اتکایی  خود  ضریب  افزایش  پروژه  از  هایی  پرِوژه  زیر  شرح  مباحث  ادامه  در 
محصوالت اساسی در این شماره به زیر پروژه چغندرقند می پردازیم.

شکر کاالیی استراتژیک و اساسی در سبد غذایی است که نقش مهمی در امنیت 
غذایی کشور دارد. از هر صد گرم شکر حدود 400 کیلو کالری انرژی تولید می شود. 
این مقدار در تامین انرژی مورد نیاز مردم به ویژه اقشار کم در آمد جامعه نقش به 

سزایی دارد. 
فراوری می گردد  و  استحصال  نیشکر  و  از دو محصول چغندرقند  ایران شکر  در 
که عالوه بر شکر محصوالت جانبی دیگری نظیر تفاله و مالس نیز از آن حاصل 

می شود که در تغذیه دام و صنعت کاربرد دارد.
تغییر سیاست های  دلیل  به  جامعه همواره  نیاز  تامین  در  داخلی  تولید شکر  سهم 
حمایتی از تولید داخل و به خصوص تغییر سیاست های تجارت بسیار متغیر بوده 

است.
در سال های پایانی برنامه سوم با راه اندازی واحدهای نیشکری در استان خوزستان 
اما در طی برنامه چهارم به دلیل  افزایش یافت  اتکایی تا 80 درصد  ضریب خود 

واردات سهم تولید داخل تا 45 درصد کاهش یافت. 
در ابتدای برنامه ششم ضریب خوداتکایی شکر حدود 60 درصد بود و به عبارتی 40 

درصد از نیاز داخلی بوسیله واردات تامین گردیده است.
از جمله چالش های موجود :

بهره وری پایین )عملکرد در واحد سطح، درصد عیار ، ضریب استحصال و ...(

عدم توسعه کشت پاییزه به دالیلی که در ادامه شرح داده می شود
• عدم استقرار مکانی مناسب تعداد قابل توجهی از کارخانجات قند

• عدم نوسازی کارخانجات قند و صنایع وابسته 
بخشی  اثر  و  کارایی  در  افزایش  رویکرد  با  چغندرقند  تولید  افزایش  استراتژی  لذا 

عوامل تولید به وسیله راهبردهای زیر تعریف گردیده است.
1 - توسعه کشت پاییزه چغندرقند 

2 - توسعه آبیاری نوین )تیپ(
3 - ساماندهی بذر و فرآوری آن

4 - نوسازی و توسعه مکانیزاسیون 
5 - توسعه کشت نشایی و کشاورزی حفاظتی

6 - بهبود مدیریت مزرعه با 
7 - آموزش کارشناسان و بهره برداران

تعریف  ذیل  جدول  بشرح  استانی  برش  با  کمی  اهداف  تولید  مدیریت  منظور  به 
گردیده است.

اهداف کمی تعریف شده طبق این جدول در کشور و استان فارس می باشد که البته 
هرساله در ابتدای کشت با توجه به شرایط آبی استان این اهداف مجدداً بازنگری 

می شود. 
توسعه هرساله  بهاره و  افزایش سطح کشت چغندرقند  آنچه مسلم است عدم  اما 
بارز  از شاخصه های  واحد سطح  در  ارتقا عملکرد  و همچنین  کشت چغندرپاییزه 

احمد دهقان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

 استان فارس
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اهداف کمی تعریف شده می باشد.
با توجه به شرایط آبی استان سطح کشت چغندر بهاره  هر چند به نظر می رسد 
کاهش یابد اما چنانچه سیاست محدود کردن کشت برنج عملیاتی گردد کماکان 

امکان کشت 12500 هکتار چغندربهاره فراهم می باشد.
چغندرقند پاییزه 

هرچند تحقیقات اولیه برای امکان سنجی کشت چغندرقند در شهرستانهای جنوبی 
استان در دهه هشتاد انجام شده بود به دلیل عدم همکاری کارخانجات قند و عدم 
عظم جدی در استان کشت چغندرقند پاییزه تا قبل از سال 1394 عملی نگردید 
قند  کارخانه  همکاری  با  هکتار   300 سطح  در  بار  اولین  برای   1395 سال  در  و 
اصفهان درشهرستانهای قیر و کارزین و خنج کشت و در سال 96 مجددا به دلیل 
نقش  کارخانه  همکاری  با  هکتار   70 سطح  در  استان  کارخانجات  همکاری  عدم 
جهان اصفهان ادامه یافت و به نوعی امکان کشت چغندرقند پاییزه صحه گذاشته 
شد و تجربیات مفیدی از جمله مدیریت تاریخ کاشت مناسب، آفات، بیماری ها و 
علف های هرز، مدیریت برداشت، برداشت مکانیزه کامل و حمل و نقل نیز حاصل 

گردید. 

در سال زراعی جاری )97-96( بیش از 1300 هکتار چغندرپاییزه با همکاری دو 
کارخانه قند استان )مرودشت و فسا(کشت گردیده است و برنامه توسعه کشت برای 
پاییز 97 در سطح 5000 هکتار در شهرستان های قیر و کارزین، خنج، جهرم، فسا، 
کازرون، داراب ، المرد، مهر ، زرین دشت، رستم، ممسنی در دستور کار قرار گرفته 

است.
از مزایای چغندرقند پاییزه : اصالح الگوی کشت در مناطق جنوبی استان و ایجاد 
تناسب مناسب در کشت محصوالت جالیزی )هندوانه، خربزه ، شمام و ...(، مصرف 
آب کمتر تا حد نصف چغندرقند بهاره، ایجاد فرصت های اشتغال برای شرکت های 
مکانیزاسیون، ایجاد یک فصل کاری دیگر برای کارخانجات قند و استفاده بهینه 
از سرمایه گذاری انجام شده و رونق اشتغال در جنوب استان، رونق حمل و نقل و 

نهایتًا افزایش ضریب خود اتکایی در شکر مورد نیاز کشور می باشد.
از جمله حمایت های در نظر گرفته شده برای توسعه چغندر پاییزه یارانه بذر )تامین 
یارانه نصف قیمت تمام شده بذر( کمک به توسعه آبیاری تیپ، نظارت و مدیریت 
تامین  و  مکانیزاسیون  ماشین آالت  یارانه  و  بهره  کم  تسهیالت  مزارع،  مستمر 

نهاده ها که به بوسیله کارخانجات و ... می باشد. 
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محمدامین قسام
کارشناس مرکز ترویج و جهاد کشاورزی 

مدیریت جهاد کشاورزی فسا

مقدمه
تداخل علف هرز یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده که باعث کاهش عملکرد 
محصول و در نتیجه افت کیفی و کمی تولید مواد غذایی جهانی است. در حدود 
0/1 درصد ازعلف های هرز فلور جهان در سیستم زراعی هستند. مطالعات تجزیه 
با  تکامل  از  قبل  زمان  از  گیاهان  و  هرز  علف های  که  داد  نشان  گرده  تحلیل  و 
محیطی  زیست  منابع  برای  رقابت  طریق  از  می تواند  هرز  علف های  بودند.  هم 
مانند آب، نور و مواد غذایی و تولید ترکیبات آللوپاتی عملکرد محصول را کاهش 
دهند. بنابراین، مدیریت علف هرز یک چالش عمده برای تولید محصول از شروع 

کشاورزی بوده است. 
در زمان های گذشته، از آنجایی که مواد شیمیایی مصنوعی شناخته نشده بودند، 
کنترل علف های هرز توسط برخی از روش هایی مانند وجین دستی، تناوب زراعی 
و چند کشتی صورت می گرفت. که ورودی کم اما پایدار بودند. با کشف علف کش 
در اوایل1930، تغییر در روش های کنترل به وجود آمد که نسبتًا با ورودی باال و 
هدف گرا بود. روش های کنترل علف های هرز متکی به علف کش می تواند با توجه 
به مصرف سوخت های فسیلی )منابع انرژی غیر قابل تجدید(، هزینه های باال برای 
تولید محصول داشته باشد. عالوه بر این، آلودگی زمین وآب های سطحی توسط 
این مواد شیمیایی عللی برای نگرانی هستند. باتوجه به افزایش کاربرد علف کش ها 
مقاومت علف های هرز در برابر علف کش ها به سرعت در حال توسعه هستند و 
یکی از تهدیدات جدی برای تولید کشاورزی است که نیاز مبرم به توسعه روش های 
جایگزین کنترل علف های هرز برای استفاده در اکوسیستم های زراعی را می طلبد.

کشاورزی دقیق و مدیریت علف هرز
بي شک اهمیت و امنیت غذایي به عنوان یکي از چالش هاي عصر حاضر و آینده 
بر کسي پوشیده نیست. افزایش روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود زمین هاي 
قابل کشت از سوي دیگر، بشر را به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق 
داده است. از طرف دیگر کمبود آب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط 
زیست و حفظ منابع انرژي، متخصصین علوم کشاورزي را بر آن داشت تا با ایجاد 

شیوه هاي نوین در مدیریت مزرعه، عالوه بر بهینه سازي مصرف نهاده ها، عملکرد 
را نیز افزایش داده و در نهایت بازده اقتصادي را باال ببرند. در راستاي چنین اهدافي 
بود که کشاورزي دقیق به عنوان یکي از نوین ترین راهکارها جهت کاربرد ابزار و 

ماشین در عملیات کشاورزي پا به عرصه ي دنیاي تکنولوژي جدید نهاد.
نقشه علف هاي هرز: یک کشاورز در هنگام دروکردن، انجام عملیات بذر پاشي و 
یا سم پاشي مي تواند با استفاده از یک صفحه کلید و یا دکمه هایي که با گیرنده ي 
GPS تنظیم شده اند نقشه ي علف هاي هرز را رسم کند. سپس بایستي در مورد 

جزئیات این نقشه ها بر روي یک کامپیوتر مطالعه و نتیجه را با نقشه هاي عملکرد 
و  الزم  تصمیم هاي  و  کند  مقایسه  پاشي  سم  و  کودپاشي  نقشه هاي  محصول، 

اساسي را جهت مبارزه با علف هاي هرز اتخاذ نماید.
نقشه برداری و مرزکشی: بدیهي است که با استفاده از سیستم DGPS با دقت 
باال مي توان نقشه هاي توپوگرافي دقیق هر مزرعه را تهیه نمود که این نقشه ها ما 
را در تفسیر هر چه بهتر نقشه ها ي عملکرد محصول و نقشه هاي علف هاي هرز 

و تصمیم گیري در خصوص تقسیم بندي مزرعه کمک مي کند. 
کشاورزي دقیق، چشم اندازي از کشاورزي آینده است که ماهواره ها، حس گرها 
)Sensors(، نقشه ها و داده هاي حاصل از دور سنجي )Remote sensing( را به 
البته ایده اصلي کشاورزي  کمک کشاورز آورده و دقت عمل او را باالتر مي برد. 
دقیق در سال 1920 قوت گرفت ولي در حدود سال 1990 جنبه ي واقعي بیشتري 
پیدا کرد. فرق اساسي بین کشاورزي مرسوم و کشاورزي دقیق، سواي به کارگیري 
و  معمول  تجهیزات  کنار  در  جانبي  سیستم هاي  گرفتن  قرار  فضایي،  تکنولوژي 
کشاورزي مرسوم در اندازه کوچکترین سطح ممکن به عنوان واحد مدیریتي است. با 
این کار نهاده هاي کشاورزي و مواد شیمیایي مصرفي همچون کودهاي شیمیایي، 
آفت کش ها و علف کش ها دقیقًا به همان میزان مورد نیاز هر بخش کوچک از 

مزرعه به کار برده مي شود.
 )Electronic maps( یکي از موارد مهم در این تکنولوژي، نقشه هاي الکترونیکي
هستند که توسط سیستم سنجش از راه دور )ماهواره ها و رادارها( از مزارع مختلف 
تهیه مي شوند. این نقشه ها که مقدار اختالفات را در نقاط مختلف مزرعه نشان 
مي دهند به حافظه ماشین هاي جدید که با تکنولوژي دقیق کار مي کنند و تحت 
عنوان ماشین هاي پخش متغیر )Variable Rate Applications( مي باشند، سپرده 
مي شوند تا این ماشین ها مقدار ورودي ها را براساس اطالعات نقشه و به تناسب 
مقدار مورد نیاز اعمال کنند. عالوه بر نقشه هاي الکترونیکي، حس گرها نیز براي 
نشان دادن اختالفات درون مزرعه اي در نقاط مختلف آن، کاربرد به سزایي دارند.

را  اي  پیچیده  مدیریت  دقیق  کشاورزي  کاربرد  اول  نگاه  در  که  این  رغم  علي 
مي طلبد و از طرفي توجیه اقتصادي چنین سیستمي با تردیدهایي مواجه است اّما 
به نظر مي رسد با چالش هاي موجود در جهان امروز، نسل هاي آینده ناگزیر به 
روي آوردن به چنین شیوه هایي خواهند بود. هرچند که در حال حاضر نیز این نوع 
به  تبدیل  آمریکا در حال  ویژه  به  پیشرفته  سیستم مدیریت مزرعه در کشورهاي 
سیستم رایج کشاورزي مي باشد. سهولت دسترسي به ابزارها و تکنولوژي پیشرفته 
در این کشورها و همچنین سطح وسیع اغلب مزارع، از دیگر عوامل روي آوردن 

این کشورها به این نوع سیستم کشاورزي است.
نسبتًا  بر تکنولوژي دقیق در کشاورزي، هزینه ي  از جمله محدودیت هاي حاکم 

روش های نوین و جایگزین
کنـترل علــف های هـرز
با کمک کشــاورزی دقیق
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بیان  واقعیت ها، عدم  با  نقشه هاي آن  اولیه ي داده ها و  لزوم تصحیح  باالي آن، 
علت ها )بلکه فقط معلول ها و واقعیت هاي موجود را نشان مي دهد( مي باشد. به 
خاطر این محدودیت ها، کشاورز باید ابتدا به ارزیابي اقتصادي بکارگیري آن بپردازد 
و از همه مهم تر توصیه شده است که کشاورز باید به محاسبه و برآورد اختالف 
داخل مزرعه اي خود اقدام و سپس اگر اختالف درون مزرعه اي خود از حدي باالتر 
بود، از تکنولوژي دقیق استفاده کند. الزم است این نکته را متذکر شویم که اختالف 
درون مزرعه اي مي تواند اختالف در پستي و بلندي، مقدار عنصر خاصي در خاک، 

حاصلخیزي خاک، عمق خاک زراعي و غیره باشد.
یکي از اهداف کشاورزي دقیق کاهش نهاده هاي مصرفي است که نتیجه ي آن 
صرفه جویي در هزینه ها و بهبود زیست محیطي مي باشد. در روش هاي سنتي 
کشت و کار، علف کش ها در کل سطح زمین مورد استفاده قرار مي گیرد در حالي 
که  مناطقي  در  تنها  کش ها  علف  از  مکاني  دقیق  تشخیص  با  متغیر  پخش  که 
کارایي  به حال  تا  استفاده مي کند. دورسنجي هوایي  دارند  علف هاي هرز وجود 
بسیار خوبي براي مدیریت و تعیین دقیق پراکندگي علف هاي هرز نداشته است. 
در این روش علف هاي هرز طوري درسطح مزرعه پراکنده مي شوند که از نظر 
طیف سنجي یکسانند و به تصاویر با دقت زیاد و کیفیت بسیار باال جهت شناسایي 

آنها نیاز است.
استفاده از سیستم تکنولوژي ماشین بینایي بر روي سمپاش ها موجب تعیین مکان 
علف هرز به صورت مستقیم مي شود. نزدیک شدن به محصوالت موجب ایجاد 
در  کار  توانایي  ماشیني  مشاهده ي  سیستم  شود.  مي  فضایي  باالي  کیفیت هاي 
باشد که جهت کنترل سمپاش ها  را دارا مي  آني  تغییرات  قابلیت  با  زمین زراعي 

مفید مي باشد.

کنترل متناسب با مکان علف هاي هرز
امروزه راهبرد کنترل متناسب با مکان علف هاي هرز تأکید بر کنترل علفهاي هرز 
در  مکان هایی  می تواند  نقاط  این  و  دارد  آلـوده  نقـاط  در  آن ها  کنترل  بر  تاکید 
مزرعه باشد که تراکم علف هرز در آن بـیش تـر از حدآستانه خسارت است. آستانه 
خسارت اقتصادي با کمک بـه کـشاورزان در تـصمیم گیـري بـراي کنترل مقرون 
از  نموده و مقیاسی  ایفا  تلفیقی  به صرفه علف هاي هرز نقش مهمی در مدیریت 
خسارت می باشد که بیش تـر از آن قابـل تحمـل نیـست. بنابراین نقاطی از مزرعه 
بایـد  را  اقتصادي هـستند  آستانه خسارت  از  تر  بیش  تراکم علف هرز  داراي  که 
کنترل کرد و در این صورت به واسطه کاهش هزینه هاي کنترل علف هاي هرز 

به کمک حدآسـتانه، سـود اقتصادي تولید محصول افزایش می یابد. براي تعیین 
کاهش  بینی  پیش  براي  دقیقی  مدل هاي  به  هـرز،  علف هاي  کنترل  حدآستانه 
عملکرد گیاهان زراعی در اثر تـداخل علـف هاي هـرز نیـاز است. مدل ها می توانند 
براي درک مفاهیمی هم چون شدت رقابت و آستانه هاي کنترل علف هاي هـرز، 
مورد استفاده قرار گیرند. در این مدل ها از تراکم علف هرز و گیـاه زراعی، تراکم و 

زمان نسبی ظهور علف هرز در مقایسه با گیـاه زراعـی و سطح برگ نسبی علف 
هرز به عنـوان معیـار پـیش بینـی کاهش عملکرد گیاه زراعی استفاده شده است. 
 به هر حال یکی از نیازهاي اولیه در مدیریت متناسب با مکان، تهیه نقشه هاي 
تعیـین  از طرفی  باالي حدآستانه می باشد.  نقاط  پاشی  براي سم  علف هاي هرز 
پذیر  امکان  زراعی  گیاه  و  هرز  علف  رقابتی  مدل هاي  وسیله  به  نیز  آسـتانه  حد 
مکان  با  متناسب  کاربرد  براي  تنها  نه  هرز  علف هاي  آلودگی  نقشه  تعیین  است. 
و  حال  یا  و  گذشته  در  مدیریتی  راهبردهاي  ارزیابی  بـراي  بلکـه  علف کـش ها، 
طراحی راهبردهاي مدیریتی آینده علف هاي هرز مورد استفاده قرار می گیرد. اما 
آنچه رسیدن بـه ایـن اهداف را محقق می سازد افزایش صحت و دقت روش هاي 
کنترل  براي  نیاز  مورد  آستانه هاي  از  کـاربردي  نقـشه هاي  تهیـه  و  یابی  درون 
علف هاي هرز می باشد. تهیـه نقـشه هاي دقیق و تجزیه و تحلیل آن را از راه هاي 
کلیدي در کشاورزي دقیق می دانند که پیش بینی و تهیه نقشه هاي دقیق توزیع 
علف هاي هرز به منظور کاربرد در مدیریت لکه اي به وسیله روش هاي مختلفی 

مورد ارزیابی قرار گرفته است.
امروزه شبکه هاي عصبی در بسیاري از زمینه ها از جمله طبقه بنـدي، تـشخیص 
الگـو، پـیش بینـی و مدل سازي فرآیند ها در علوم مختلف به کار گرفته می شوند. 
از  قبلی  دانش  و همچنین  اولیه  فرضیه  هیچ  گرفتن  نظر  در  بدون  شبکه عصبی 
رابطه هاي بین متغیرهاي مورد مطالعـه، قادر به پیدا کردن رابطه بین مجموعه اي 
دلخواه  ورودي  با  متناظر  خروجی  هر  پیش بینی  براي  خروجی ها  و  ورودي ها  از 
خاک،  رطوبت  مانند  پیوسته اي  متغیرهاي  پیش گویی  در  روش  ایـن  می باشد. 
ارزیابی کیفیت آب، تخمین زیست توده و تخمین عملکرد نیز پتانسیل باالیی نشان 
داده اسـت. در پژوهشی نقشه هاي مدیریتی علف هـرز تلخـه را بـا هـدف کـاربرد 
آنها  از شبکه هاي عصبی مصنوعی تهیه کردند،  با استفاده  در کشاورزي دقیق و 
نشان دادنـد کـه شـبکه هاي عصبی قابلیت درون یابی مطلوبی داشته و می توانـد 
مربع،  متر  در  هرز  علف  بوتـه   6 و   4  ،  2 فرضـی  آسـتانه هاي  حد  اسـاس  بر 
نقشه هاي توزیع علف هرز را به خوبی درون یابی و نمایش دهـد. بـه هـر حـال، 
تعیین حد آستانه به صورت موضعی در سطح مزارع می تواند به عنوان راهبردي 
مؤثر در کـاهش مـصرف علف کش ها و هزینه هاي کنترل در مدیریت متناسب با 

مکان علف هاي هرز نقش ایفا کند.

نتیجه گیری
جهـت  در  کـشاورزان  به  مزارع  در  هرز  علف هاي  توزیع  از  آگاهی  طورکلی،  به 
توزیع  داراي  اگر علف هرز  به خصوص  مزرعه کمک خواهد کرد  بهتر  مـدیریت 
آستانه  حد  براساس  لکه ها  مکان  با  متناسب  مـدیریت  امکـان  باشـد،  اي  لکـه 
فراهم شده، در وقت و هزینه ها صرفه جویی شده و از طرفی آلودگی ناشی از کاربرد 

سراسري علف کش ها در مزرعه کاهش خواهد یافت.
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جاوید عباسی
کارشناس مدیریت حفظ نباتات 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مقدمه: 
بیماری گرینینگ یا میوه سبز )Citrus Greening( یکی از مهمترین بیماری های 
مرکبات در دنیاست که خسارت ناشی از این بیماری به باغات مرکبات بسیار سنگین 
و جبران ناپذیر است . این بیماری قرنطینه ای اخیرا از باغات مرکبات کشور و استان 

)شهرستان های جهرم و داراب و الرستان(گزارش شده است. 

عامل بیماري 
می باشد. عامل   Candidatus Liberibacter asiaticus Garnier بیماري:  عامل 
بیماري یک باکتري گرم منفي،  غیرقابل کشت و محدود به آوندهاي آبکشي گیاه 

است. 

انتقال و توسعه بیماری:
 Diaphorina( باغ توسط آفت پسیل آسیایی مرکبات  بیماري گرینینگ در  عامل 
پیوند  با عمل  به درختان سالم منتقل می شود و همچنین  آلوده  از درختان   )citri

زدن نیز انتقال مي یابد. روش انتقال به صورت پایا و تکثیري بوده و حشره ناقل 
با یک بار تغذیه از درختان آلوده براي همه عمر آلوده به عامل بیماري مي گردد 
بزاقي و همولنف حشره  بیماری در غدد  انتقال دهد. عامل  را  بیماری  و می تواند 
تکثیر شده و قادر است آن را در تمام مراحل سیکل زندگي به میزبان هاي جدید و 

درختان سالم منتقل نماید. 
الف: حشره کامل آفت پسیل مرکبات 

ب: پوره ها آفت پسیل مرکبات و ترشحات مومی پوره های سنین مختلف آفت پسیل 

دامنه میزباني عامل بیماري:
گیاهان خانواده مرکبات میزبان هاي طبیعي بیماری گرینینگ مي باشند و پرتقال، 
نارنگي و هیبریدهاي نارنگي بیشترین حساسیت را به این بیماري دارند و گریپ 

فروت، نارنج و لیموترش حساسیت کمتري دارند ولی به بیماری آلوده می شوند.

عالئم بیماري:
دیگري  بیماري هاي  باشد.  بیماري  تشخیص  وسیله  تواند  نمي  تنهائي  به  عالئم 
همچون بالیت، استابورن، تریستزا و کمبود عناصر غذائي )روي، آهن و منگنز( نیز 
مي توانند عالئم مشابه اي را ایجاد کنند. وجود یک یا چند شاخه با برگ های زرد و 
ابلقی در درختي که به تازگي آلوده شده مي تواند آن درخت را به عنوان یک کاندید 

مناسب جهت نمونه گیري معرفي نماید.
به طور کلی عالئم بیماری به شرح ذیل می باشد:

نشان می دهند  را   Motteling یا  ابلقی  حالت  برگ ها  زرد شده،  در شاخه های   •
)وجود نواحي زرد و سبز بدون مرز مشخص(

عناصر(  )کمبود  فیزیولوژیکي  عوارض  برخالف  مرکبات،  سبز  میوه  بیماري  در   •
حالت زردی از رگبرگ ها نیز عبور مي کند.

• زردي سرشاخه هاي درخت 
نیز  • برگ ها کوچک،  تنک، چرمي، ضخیم و به حالت راست بوده و رگبرگ ها 

جسته اند
• زوال و خشکیدگي سرشاخه ها در درختان 

• ریزش شدید برگ ها و میوه ها و به دنبال آن شکوفه دهي خارج از فصل روي 
شاخه هاي درختان آلوده 

• خشک شدن و از بین رفتن درختان آلوده به بیماری
عالئم روي میوه:

بسیاراختصاصي  میوه  روي  شده  ایجاد  عالئم  برگ،  و  شاخ  روي  برخالف عالئم 
مي باشند. البته این عالئم نیزتا حدودي مشابه عالئم ایجاد شده توسط چند بیماري 

دیگر خصوصًا استابورن مي باشند. 

بیماری قرنطینه ای گرینینگ
)بیماری میوه سبز(

 گرینینگ )بیماری میوه سبز (قرنطینه ای  بیماری 
 مقدمه : 

مترین بیماری های مرکبات ( یکی از مه Citrus Greening )میوه سبز  یابیماری گرینینگ 
خسارت ناشی از این بیماری به باغات مرکبات بسیار سنگین و جبران ناپذیر در دنیاست که 

استان )شهرستان های جهرم و  کشور و ات مرکباتاخیرا از باغ قرنطینه ای است . این بیماری
  (گزارش شده است.داراب و الرستان

 عامل بیماری 
عامل بیماری می باشد.  Candidatus Liberibacter asiaticus Garnierعامل بیماری:  

 محدود به آوندهای آبکشی گیاه است.  غیرقابل کشت و یك باکتری گرم منفی،
 : بیماریانتقال و توسعه  

 از ( Diaphorina citri)توسط آفت پسیل آسیایی مرکبات باغگرنینگ در  عامل بیماری
  .بدای انتقال می نیز با عمل پیوند زدنهمچنین  و درختان آلوده به درختان سالم منتقل می شود

برای آلوده از درختان  تغذیه  بار یك حشره ناقل با تکثیری بوده و صورت پایا وه روش انتقال ب
 .تواند بیماری را انتقال دهد و می گردد مه عمر آلوده به عامل بیماری میه

 مراحل تمام در است آن را قادر شده و درغدد بزاقی و همولنف حشره تکثیر عامل بیماری
 منتقل نماید.  و درختان سالم  های جدید سیکل زندگی به میزبان

            
   پوره های سنین مختلف آفت پسیلکبات                   ب: پوره ها آفت پسیل مرکبات و ترشحات مومی                     الف: حشره کامل آفت پسیل  مر       

 
 
 



89 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  39 - خردادمـــــاه 1397

عالئم روي میوه:
• اندازه میوه ها کوچک تر از حالت عادي هستند.

• میوه ها نامتقارن می باشند 
• میوه ها به صورت کامل رنگ نگرفته و دو رنگ می باشند به طوری که دمگل 

میوه سبز و گلگاه میوه زرد بوده و به صورت کامل زرد و رسیده نمی شوند. 
• میوه هاي آلوده به این بیماري کمي مزه ترش و تلخ دارند )عدم بازارپسندي( 

• بذور داخل میوه معمواًل چروکیده، پوک، تیره و عقیم بوده و میوه ها شدیداً ریزش 
پیدا مي کنند. 

مدیریت و کنترل بیماری
ردیابي بیماری

استراتژي ردیابي به طورکلي بر روي یافتن عالئم بیماري، ناقل)آفت پسیل( و یا 
هر دو )بسته به هدف( تمرکز داشته و مي باید در درجه اول، مرکبات حساسي مانند 

پرتقال و نارنگي و لیمو ترش مورد توجه قرارگیرند که به شرح ذیل می باشد. 
الف - درمناطقي که تا به حال عاري از آفت پسیل مرکبات می باشند: ردیابي آفت 

پسیل مرکبات، ردیابي عالئم بیماري 
- در مناطق آلوده به آفت پسیل مرکبات: ردیابي عالئم بیماري 

زمان ردیابي 
مناسب ترین زمان براي نمونه برداري از درخت، درفصل پائیز و اوایل زمستان و 
روي شاخه هاي یکساله مي باشد. زیرا رشد برگ ها کامل شده و عالئم را به خوبي 
نشان مي دهند و همچنین امکان جمع آوري میوه )که عالئم آن براي تشخیص 

بیماري اهمیت دارد( نیز وجود دارد.

نحوه عملیات ردیابي درباغ ها ونهالستان هاي مرکبات:
در مناطق آلوده به پسیل مرکبات:

• جمع آوري اطالعات الزم شامل ارقام درختان، سن درختان، نوع پایه، محل تهیه 
پیوندک، تاریخ مشاهده پسیل، عملیات باغباني، دفع آفاتي، نوع تغذیه، آبیاري و...

• بازدید درخت به درخت در هر باغ یا باغچه )صرف نظر از مساحت آن( به منظور 
مشاهده درختان مشکوک و آلوده به عامل بیماري گرینینگ

• تهیه نمونه از درختان مشکوک)برگ و میوه(
درختاني که از آن ها نمونه تهیه مي شود باید عالمت گذاري شده و محل آن ها به 
کمک GPS ثبت گردد. قابل ذکر است درختي که با عالئم محدود به چند شاخه 
نسبت به درختي که تمام شاخه هاي آن داراي عالئم آلودگی است در نمونه برداري 

ارجحیت دارد. 
در مناطق عاری از آلودگی به پسیل: جمع آوري اطالعات الزم شامل ارقام درختان، 
سن درختان، نوع پایه، محل تهیه پیوندک، عملیات باغباني، دفع آفاتي، نوع تغذیه، 

آبیاري و ...، بازرسي درختان از نظر وجود پسیل و جمع آوري حشرات مشکوک 

ب: امحاء و ریشه کنی درختان آلوده به گرنیینگ
در مناطقی که بیماری به تازگی وارد شده ریشه کنی درختان آلوده شناسایی شده 

می تواند از گسترش بیماری و اپیدمی شدن بیماری کمک کند.
مبارزه  مرکبات  گرنینگ  بیماری  کنترل  جهت  که  آنجا  از  شیمیایی:  کنترل  ج: 
شیمیایی وجود نداشته و این بیماری توسط سم کنترل نمی شود بنابراین مهمترین 
پسیل  آفت  کنترل  بیماری،  و گسترش  انتشار  از  جلوگیری  روش  ترین  اصولی  و 
مرکبات ) ناقل بیماری( می باشد که باید با توجه به زمان فعالیت آفت و براساس 
توصیه کارشناسان گیاهپزشکی بخش دولتی و کلینیک های گیاهپزشکی اقدام به 

کنترل آفت پسیل مرکبات نمود.

  GPS ها به کمك محل آن عالمت گذاری شده وید شود با ها نمونه تهیه می درختانی که ازآن
شاخه نسبت به درختی که تمام  با عالئم محدود به چند که است درختی ثبت گردد. قابل ذکر

 است درنمونه برداری ارجحیت دارد.  آلودگی ئمشاخه های آن دارای عال
جمع آوری اطالعات الزم شامل ارقام درختان، سن  مرکبات:پسیل  عاری از آلودگی به مناطق در

 عملیات باغبانی، دفع آفاتی، نوع تغذیه، آبیاری و ..... ،یوندكپدرختان، نوع پایه، محل تهیه 
 وری حشرات مشکوك نظر وجود پسیل و جمع آ بازرسی درختان از، 

 امحاء و ریشه کنی درختان آلوده به گرنیینگب: 
 ازتواند  ریشه کنی درختان آلوده شناسایی شده میدر مناطقی که بیماری به تازگی وارد شده 

 گسترش بیماری و اپیدمی شدن بیماری کمك کند.
یمیایی وجود بیماری گرنینگ مرکبات مبارزه ش جهت کنترلاز آنجا که  : ج: کنترل شیمیایی

روش  اصولی ترین مهمترین وشود بنابراین  نداشته و این بیماری توسط سم کنترل نمی
باشد که  می سیل مرکبات ) ناقل بیماری(پکنترل آفت  ،جلوگیری از انتشار و گسترش بیماری

با توجه به زمان فعالیت آفت و براساس توصیه کارشناسان گیاهپزشکی بخش دولتی و  باید
 .اقدام به کنترل آفت پسیل مرکبات نمود های گیاهپزشکیکلینیك 

 
 
 

          
 

  نینگ روی برگیعالئم بیماری گر
 

              
و سر شاخه عالئم بیماری گرنینگ روی برگ  

 

 
()دو رنگ شدن و نامتقارن شدن میوه و سیاه شدن بذر عالئم بیماری روی میوه  

 

      
  ()نامتقارن شدن میوه و سیاه شدن بذر یوهعالئم بیماری روی م
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اصول پس از برداشت گیاهان دارویی

Post Harvesting حشمت اله صادقی
رئیس کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 

کشاورزی فارس مقدمه
تا برداشت دارای اصولی است که جهت  از مرحله کاشت  تولید گیاهان دارویی 
باال بردن راندمان از لحاظ کیفیت و کمیت، می بایست کامال رعایت گردد. بدین 
منظور توجه به نیاز های اکولوژیکی هر گونه گیاهی و مد نظر قرار دادن تولید 
از  پس  مراحل  دیگر  از طرف  است.  کامال ضروری  ارگانیک،  و  سالم  محصول 
برداشت نیز دارای شرایطی است که کم توجهی و یا رعایت نکردن آنها می تواند 

بر بازار پسندی و مصرف آن تاثیری سوء بر جای بگذارد.

مراحل پس از برداشت گیاهان دارویی

خشک کردن
دارویی  گیاهان  آوری شده  اندام های جمع  در  موجود  رطوبت  مقدار  کاهش  به 
بطوری که بتوان بدون هیچ خطری به مدت زمان زیادی از آنها نگهداری کنیم 
گفته می شود. روش خشک کردن به میزان و نوع رطوبت در اندام گیاه بستگي 

دارد. 
انواع رطوبت 

رطوبت از نظر شیمیایي ممکن است به صورت هاي زیر در گیاه وجود داشته باشد:
رطوبت شیمیایي، رطوبت فیزیکي و شیمیایي )آغشته و چسبنده(، رطوبت مکانیکي

رطوبت شیمیایي: این رطوبت به رطوبت مولکولي نیز معروف است. انرژي پیوند 

مولکول هاي آب در این رطوبت بسیار زیاد و مستلزم متالشي کردن مولکول ها 
براي خارج نمودن این نوع رطوبت است.

رطوبت فیزیکي و شیمیایي: این رطوبت بر حسب میزان انرژي پیوندهاي مولکولي 
آب  پیوندهاي  بین  انرژي  تقسیم  مي شود.  آغشته  و  نوع رطوبت چسبنده  دو  به 
چسبنده بسیار زیاد است و هنگام خشک کردن به سادگي نمي توان آن را از اندام 
مورد نظر خارج نمود در حالي که پیوند آب آغشته به سطح خارجي سلول از انرژي 

کمتري برخوردار است و ساده نیز خارج مي شود.
رطوبت مکانیکي: این نوع رطوبت توسط لوله هاي مویین گیاهان از محیط اطراف 
جذب و در گیاه ذخیره مي شود. مقدار رطوبت مکانیکي بستگي به اختالف میزان 

رطوبت بین اندام مورد نظر و محیط خارج دارد.
منظور از خشک کردن از بین بردن رطوبت مکانیکي و رطوبت آغشته موجود در 
گیاه مي باشد. سرعت خارج شدن آب موجود در اندام گیاه به مقدار رطوبت محیط 

و میزان درجه حرارت آن بستگي دارد.
در خشک کردن گیاهان دارویي سه فاکتور مهم و اساسي را باید در نظر داشته 

باشیم:
1- عدم تغییر در میزان ماده مؤثره موجود در گیاه.

2- عدم تغییر در رنگ، بو و طعم.
3- عدم تاثیر نامطلوب اقتصادي در محصول.

روش هاي خشک کردن:
1-خشک کردن در هواي آزاد

این عمل ممکن است در نور خورشید و یا در سایه انجام شود و به نوع گیاه و 
قسمت هاي مختلف گیاه بستگي دارد. مثاًل گل ها و برگ هاي معطر را باید در 
سایه خشک نمود در صورتي که پوست و چوب و سرشاخه ها را مي توان در آفتاب 
نیز خشک کرد. بطورکلي هنگامي مي توان از نور خورشید استفاده نمود که نور 

خورشید مواد مؤثره، رنگ و بوي مطبوع گیاه را از بین نبرد. 
2-خشک کردن )خانگي(

3-خشک کردن با حرارت مصنوعي
چنانچه درجه حرارت و تهویه به خوبي کنترل شود این روش خوب و قابل قبول 
خواهد بود. این روش نسبت به روش خشک کردن در هواي آزاد داراي مزایایي 
مي باشد. در این روش فعالیت آنزیم ها به سرعت متوقف مي شود و باعث جلوگیري 

از فساد و تجزیه مواد مؤثره گیاه مي شود.
جریان هواي معمولي )چند روز( )ذرت، گندم، برنج(

جریان هواي گرم )40 تا 80 درجه سانتیگراد( )چند ساعت طول مي کشد( )گیاهان 
دارویي(

)گیاهان  دقیقه(  چند  )مدت  سانتیگراد(  1000درجه  تا   200( داغ  هواي  جریان 
داروئي خاص: تاتوره، تاجریزي، علوفه دامي(

4- خشک کردن با حرارت مصنوعي با جریان هواي معمولي 
5- خشک کردن با حرارت مصنوعي با جریان هواي گرم

6- خشک کن کابینتي
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7- خشک کن تسمه اي
8- خشک کردن با حرارت مصنوعي با جریان هواي داغ

9- خشک کردن در حرارت پایین
آن  مختلف  قسمت هاي  حسب  بر  دارویي  گیاهان  کردن  خشک  حرارت  درجه 

متفاوت است:
گلها: 50 40 درجه )سانتیگراد( 

برگ ها: 60 50 درجه ریشه ها: 70 60 درجه
دماي مجاز جهت خشک کردن گیاهان دارویي بر حسب مواد موثره

اسانس ها: 50 40 درجه  
گلوکوزیدها: 60 50 درجه آلکالوئیدها: 70ـ60 درجه

ویتامین ها حداکثر 80 درجه، 
)دماي بیش از 80 درجه نه تنها سبب تجزیه ویتامین ها مي شود بلکه سبب تجزیه 

کلروفیل و رنگ سبز گیاه و تبدیل آن به قهوه اي نیز مي گردد.(
درجه حرارت مناسب فعالیت آنزیم ها 60 50 درجه سانتیگراد مي باشد.

تاثیر خشک کردن بر گیاهان دارویي
کیلو  یا 6ـ5  تازه  کیلو گل  باید 8ـ5  گیاه خشک  کیلو  آوردن یک  بدست  براي 
برگ تازه یا 5ـ4 کیلو شاخه هاي داراي برگ و گل تازه و یا 4ـ3 کیلو ریشه تازه 

را خشک نمود.
کاهش جدي آب سبب بروز واکنشهاي غیر مفید در مواد مؤثره گیاهان مي گردد 

و تغییرات نامطلوبي را در مواد موثره گیاهان ایجاد مي کند. 
خشک کردن در دماي مناسب سبب تغییرات مطلوبي در مواد موثره مورد نظر ما 
مي شود. مثال گلیکوزیدهاي محرک قلب در برگهاي گل انگشتانه پس از خشک 
شدن افزایش مي یابد و یا پوست تازه گیاه سیاه توسه به علت وجود برخي ترکیبات 
شیمیایي پروتئیني تهوع آور مي باشد ولي پس از خشک شدن، ترکیبات مذکور 

تجزیه شده و ماده گیاهي مسهل و ملین مي گردد )رطوبت حدود %14(.

اعمال پس از خشک کردن
روي اندام دارویي خشک شده قبل از عرضه به بازار )بر حسب نوع ماده مؤثره و 

چگونگي استفاده از آن( باید کارهایي انجام شود که مهمترین این کارها عبارت 
است از: 

- جدا کردن اضافات نامناسب و تمیز کردن اندام هاي خشک شده از گرد و غبار.
با  دیگر  گیاهان  از  قسمت هایي  محصول  آوري  جمع  هنگام  که  صورتي  در 
اندام هاي گیاه مورد نظر مخلوط شود باید جدا گردد. استقرار تهویه هاي مناسب 
هنگام تمیز کردن اندام ها نیز سبب خارج شدن ذرات گرد و غبار حاصل از عملیات 

تمیز کردن مي شود. 
- الک کردن اندام مورد نظر با دستگاههاي مخصوص.

از دمگلهاي طویلي برخوردار مي باشند  اوقات گلهاي جمع آوري شده  - گاهي 
که باید اقدام به جدا کردن آنها از گل نمود. براي انجام این کار نیز دستگاههاي 

مخصوص طراحي و ساخته شده است. 
قرار  استفاده  مورد  )دمکردني(  چاي  عنوان  به  که  گیاهاني  اندام هاي  معمواًل 
کردن  خرد  میزان  شوند.  مصرف  و  درآورده  شده  خرد  بصورت  باید  مي گیرند 

اندام هاي مذکور بر حسب اندام گیاه و چگونگي استفاده از آن متغیر است. 

انبار کردن و نگهداري گیاهان دارویي خشک
حفظ و نگهداري گیاهان دارویي خشک شده تنها در اماکن خشک امکان پذیر 

مي باشد و تهویه این مکانها هم باید به صورت جریان هواي خشک باشد.
نگهداري گیاهان دارویي در انبارهاي نامناسب و مرطوب حتي براي مدت کوتاه 
نیز جایز نیست و بر کیفیت دارو تاثیر منفي دارد زیرا اغلب پیکرهاي خشک شده 
خود  اطراف  محیط  از  رطوبت  جذب  به  قادر  کوتاهي  مدت  در  دارویي  گیاهان 
انبارهاي مخصوص حفظ و نگهداري مواد دارویي باید  مي باشند. عالوه بر این 
کامال تمیز و عاري از هر گونه باکتري باشد. از اینرو توصیه مي شود که این گونه 

انبارها پس از ضدعفوني با مواد مناسب مورد استفاده قرار گیرند.
در انبار کردن گیاهان دارویي مختلف مجاور یکدیگر نیز باید نهایت دقت را به 
عمل آورد که هرگز گیاهان دارویي محتوي مواد سمي نظیر شاهبیزک، تاتوره، 
بذرالبنج و ... با گیاهان دارویي محتوي مواد غیر سمي در کنار هم در یک مکان 
مخلوط  و  انتقال  واسطه  به  است  ممکن  صورت  این  در  زیرا  نشوند  نگهداري 
شدن مواد سمي و غیر سمي با یکدیگر مواد دارویي غیر سمي هم زیان آور و 

مسمومیت زا گردند.
نظیر  مي باشند  نامطبوع  و  تند  بوي  حاوي  که  دارویي  گیاهان  کردن  انبار  از 
سنبل الطیب در کنار گیاهان دیگر باید اجتناب نمود. معموال پیکره رویشي اکثر 
گیاهان دارویي مخصوصا آنهایي که داراي ساپونین مي باشند بر اثر مرور زمان 
کاهش مي یابند از اینرو توصیه مي شود پیکره رویشي گیاهان بخصوص گیاهاني 
که به صورت دمکردني مورد استفاده قرار مي گیرند را بیش از یک سال در انبار 

نگهداري نشود.

بسته بندي گیاهان دارویي خشک 
بسته بندي گیاهان دارویي امري بسیار تنوع پذیر است و عوامل مختلفي چون 
مقدار و نوع دارو، مدت نگهداري آن و روش حمل و نقل در این تنوع اثر دارد. 
از کیسه هاي کوچک یا بزرگ کاغذي و  معموال براي بسته بندي مواد دارویي 
استفاده  عدلي  بندي  بسته  یا  و  مقوایي  کارتنهاي  یا  چوبي  جعبه هاي  نایلوني، 

مي شود )وزن هر عدل 100ـ 60 کیلوگرم است(.
بعضي گیاهان دارویي نظیر ریشه ها و پوست گیاهان را در کیسه هاي مخصوص 
ریخته و سپس دهانه آنها را مي دوزند. براي بسته بندي بذرها و میوه ها باید از 

کیسه هاي کوچک استفاده کرد.
و  بابونه  گلهاي  مانند  هستند  حساس  فشار  به  گیاهان  از  برخي  رویشي  پیکر 
برگهاي نعناع از اینرو جهت بسته بندي آنها باید از جعبه هاي چوبي یا مقوایي 

مخصوص استفاده نمود.
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بارورسازی ابرها 
آیا راه کاری برای مقابله با خشكسالی است؟

بارورسازی ابرها که به عنوان شاخه ای از علم تعدیل آب و هوا شناخته می شود، 
نوعی رفتار هوشمندانه با ابرها و سیستم های ابری و در جهت افزایش بارش در 
ابرهایی است که فرایندهای بارش در داخل آنها در حال شکل گیری و اجرا است. 
هر چند به طور کلی بارورسازی ابرها سه هدف افزایش بارش، کاهش تگرگ و 

مه زدایی را مورد توجه قرار می دهد.
حاوی  باید  ببارند،  بتوانند  ابر  در  )قطرک ها(  آب  کوچک  قطره های  که  این  برای 
ذرات آیروسول یا هسته های یخ ساز باشند. ذرات گردو غبار، باکتری هایی که به طور 
... جزو ذرات  طبیعی در جنگل ها و باغ ها روی درختان وجود دارند،  نمک دریا و 
آیروسول هستند که اگر وجود نداشته باشند،  آب حتی در دمای 20C- یخ نمی زند. 

هنگام بارندگی بلورهای بسیار ریزی از یخ درون ابرها تشکیل می شود و مولکول های 
آب به آن ها می چسبند. این روند ادامه می یابد تا با رشد بلورها بر وزن آن ها افزوده 
می شود و سرانجام به اندازه ای سنگین می شوند که به سوی زمین فرود می آیند. 
در این حالت اگر هوا به اندازه  کافی سرد باشد، بلورها به شکل برف می بارند و اگر 
هوا به نسبت گرم تر باشد، همان دانه ها در هوا ذوب می شوند و باران می بارد. در 
زمستان، مشکل این است که کریستال یخ به اندازه کافی وجود ندارد. اگر قطرات 
در فرم مایع بارش کنند، به طور کلی تبخیر می شوند. ایده این است که ذرات یخ 
ساز را اضافه کنید. هدف اصلی و مهم بارورسازی، اضافه کردن هسته های یخ ساز 

به ابر است.
در واقع باروری ابرها افزودن مواد به داخل یک ابر با هدف تقویت تشکیل و رشد 
به عبارت دیگر  باران( می باشد.  یا  )برف  بارش  افزایش  نتیجه  بلورهای یخ و در 
با  آن  در  است که  ابرهای طبیعی  روی  بر  تاثیرگذاری  برای  روشی  ابرها  باروری 

استفاده از موادی آب بیشتری از ابر به شکل باران یا برف گرفته می شود.

مواد مورد استفاده در فرایند بارورسازی
نامیده  نیز  باروری«  ابرها که »عامل های  باروري  مواد مورداستفاده در پروژه هاي 
می شوند بسته به نوع ابر و فرایندهایی که در رشد قطرک های ابر شرکت می کنند 
به دو گروه »مواد نم گیر« و »مواد یخ ساز« تقسیم می شوند. عامل های نم گیر در 
ابرهای گرم به دلیل داشتن قابلیت جذب رطوبت، آب محتوي ابر را جذب کرده و 
رشد مي کنند و موجب ریزش باران می گردند. نمک، اوره و نیترات آمونیوم از جمله 

این عامل ها هستند. عامل های یخ ساز در ابرهایي که داراي ساختار مایع به صورت 
آب اَبَرسرد هستند موجب ایجاد بلور هاي یخ مي شوند.

»نیتروژن مایع«،  »پروپان مایع«،  یخ خشک،  یدیدنقره،  از  عبارتند  عامل ها  این 
»دی اکسیدکربن مایع« و برخي مواد آلي. در کشور ما عموما با تزریق یدید نقره به 
داخل ابر یا اطراف آن این کار را انجام می دهند. استفاده از این ماده، در »ابرهای 

سرد« که درجه حرارتشان کمتر از صفر درجه سانتی گراد است، کاربرد دارد. 

روش های باروری ابرها
در حال حاضر بارورسازی ابرها، به سه روش اجراء می شود:

الف( تکنیک های پرتاب موشک: راکت های حاوی بذرهای بارور کننده برای پرتاب 
از سطح زمین تا ارتفاع 7000 تا 8000 متری استفاده می شود. 

چون  شیمیائی  مواد  تزریق  و  هواپیماها  انواع  از  استفاده  هوائی:  تکنیک های  ب( 
یدور نقره، نیتروژن مایع و... در ابرهایی که که دمای آن ها بین 5- تا 25- درجه 

سلسیوس باشد. 
هسته های  تولید  سیستم های  روش  این  در  زمینی:  ژانراتورهای  تکنیک های  ج( 
انجماد به عنوان ژنراتورهای تصعید یدور نقره در سکوهای زمینی نصب می شود و 
با سوزاندن محلول های یدور نقره یا مواد دیگر را در زیر ابرها منتشر می کنند. در 
این روش نیز محدویت هایی وجود دارد. بدین صورت که برای رساندن هسته های 
رها شده از ژنراتورها )یدور نقره( به داخل ابر باید جریانات صعودی طبیعی از پایین 
به باال در ابرها وجود داشته باشد. بدین ترتیب زمان و جهت خروج یدور نقره از 

ژنراتورها باید به طور دقیق پیش بینی شود.

شرایط مناسب بارورسازی 
یافت.  دست  بارش  به  ابرها  باروری  با  مکان  و  زمان  هر  در  نمی توان  دلخواه  به 
ابتدا باید ابری وجود داشته  ابر پیاده شود. با این حساب، از  بارورسازی باید روی 
باشد تا بتوان چنین پروژه ای را روی آن پیاده کرد. از طرفی هوای ابری الزامًا به 
معنای ریزش باران یا برف نمی باشد. عوامل مختلفی بر فرآیند بارش مؤثرند که 
مهم ترین آن ها عبارتند از: اندازه قطرک ها، ضخامت ابر، جریان رو به باالی هوا 

در ابر و رطوبت و هسته های میعان )آئروسل( و آب مایع ابر سرد و ...

شهره دیداری

دفتر فن آوری های نوین
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بنابراین هر نوع ابری قابلیت بارش و بارورسازی ندارد و نیازمند امکان سنجی و 
بررسی شرایط موجود است. با توجه به این که در پروژه های باروری ابرها عمومًا 
از فرآیند اختالف فشار بین قطرک های آب با کریستال های یخی به منظور رشد 
از ذرات آب های فوق سرد  قطرک ها استفاده می شود. وجود مقدار قابل توجهی 
می گردد،  ابرها سعی  باروری  در  الزامی می باشد.  ابر(  فوقانی  قسمت  در  )ترجیحًا 
نسبت بین تعداد کریستال ها با قطرک های آب ابر سرد به گونه ای تنظیم شود که 

فرآیند بارش بهینه گردد.

بارورسازی در دوران خشکسالی
باروری ابرها می تواند موجب تغییراتی در ابرهای منفرد و یا گروهی از ابرها گردد 
اما الگوهای آب و هوایی، متأثر از شرایط بزرگ مقیاس جوی می باشند که باروری 

ابرها نمی تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. 
سازمان جهانی هواشناسی در خصوص فناوری های تعدیل آب و هوا در بیانیه منتشر 
شده در سال 2010 تاکید می کند که انرژی موجود در سیستم های آب و هوایی به 
قدری زیاد است که خلق سیستم های ابری بارانزا، تغییر الگوی باد به منظور آوردن 
بخارآب به یک منطقه و یا حذف کامل پدیده های جوی شدید غیرممکن است و لذا 
تکنولوژی های تعدیل آب و هوایی که مدعی حصول این اثرات در مقیاس بزرگ 
و به صورت چشمگیر هستند )از جمله توپ تگرگ و روش های یونیزاسیون(، پایه 

قوی علمی نداشته و بایستی با تردید با آن ها برخورد کرد.
است  مؤثرتر  غیرخشکسالی  دوره های  در  ابرها  باروری  است  ثابت شده  از طرفی 
چرا که خشکسالی حاصل دوره های طوالنی بدون وجود ابرهای باران زا می باشد و 
باروری ابرها بر اساس وجود ابرها به ویژه انواع همرفتی آن ها انجام می گیرد. بهترین 
نرمال  از  باالتر  یا  نرمال  بارش  شاخص های  که  است  زمانی  ابرها  باروری  زمان 
محدود  بسیار  خشکسالی  دوره های  طول  در  باروری  فرصت های  بنابراین  باشند. 
است. هرچند در خشکسالی های شدید هم فرصت هایی برای بارورکردن ابرها وجود 
دارد لذا تأکید می شود باروری ابرها نمی تواند به عنوان یک درمان سریع و کوتاه 

مدت جهت رفع مشکالت خشکسالی در نظر گرفته شود و چنانچه باروری ابرها در 
وسط یک دوره خشکسالی انجام شود نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت. بدون 
اغراق باید گفت خشکسالی از بهترین دوره ها برای باروری ابرها محسوب نمی شود.

سازمان هواشناسی کشور معتقد است که بارورسازی ابرها تاثیر آشکاری بر جبران 
کم بارشی و خشکسالی کشور ندارد، همچنین از آنجا که رادارهای شناسایی وضعیت 
خردفیزیک ابر در کشور ما وجود ندارد شناخت دقیق ابر که در پروژه های باروری 
وارد  با  است  ممکن  شرایط  این  در  نمی گیرد.  بدرستی صورت  است،  مهم  بسیار 
کردن تعداد بیشتر از نیاز هسته های تراکم به ابر، نه تنها در افزایش بارش موفق 
عمل نشود بلکه حتی به دلیل این که از سنگین شدن قطرک ها جلوگیری می شود، 

مقدار طبیعی بارش نیز کاهش یابد )ایسنا، کد خبر: 96111810507(.
ابرها  از طرفی وزارت نیرو که متولی تامین آب در کشور می باشد به بارورسازی 
مطالعات  و  تحقیقات  ملی  مرکز  و  آب  تحقیقات  موسسه  طریق  از  و  دارد  اعتقاد 
باروری ابرها این مسئله را دنبال می کند. آن ها معتقدند چنانچه این روش بدرستی 
اجرا شود و در شرایط ایده ال و با تکنولوژی پیشرفته نهایتًا مقدار بارش بین 10 تا 

15 درصد افزایش می یابد. 
آماری  نظر  از  هنوز  که  می کند  تاکید  خود  بیانیه  در  هواشناسی  جهانی  سازمان 
نمی توان با قطعیت موفقیت این روش را تایید کرد. هر چند تعدادی از نهادهای 
پذیرفته اند؛  را در سطح محدود  این روش  بارش توسط  افزایش  امکان  بین المللی 
اما به طور کلی پذیرش علمی کامل و قطعی این روش منوط به اجرای مدل های 
فیزیکی مناسب براساس فیزیک ابر و نیز مدارک مشاهداتی مستقیم است زیرا اثبات 
نتایج بر روی زمین به دلیل آن که بایستی افزایش یا کاهش بارش ناشی از باروری از 

میان تغییرپذیری زیاد زمانی و مکانی بارش آشکار شود بسیار دشوار است
در نهایت بایستی یادآور شد که بارورسازی ابرها روش قطعی و صددرصدی برای 
حل مشکل کم آبی و خشکسالی نخواهد بود و بر طبق نظر کلیه کارشناسان بهترین 
راه در کشور ما مانند سایر کشورها می تواند مدیریت بر مصرف، عرضه و تقاضای 

آب، افزایش بهره وری آب و استفاده از پساب های تصفیه شده می باشد.

روش های مختلف بارورسازی ابرها
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حکومت اسالمی با رواج بخشیدن به اندیشه سیاسی اسالم که خداوند را منشاء 
حکومت و والیت می داند و مشروعیت هر حاکم و حاکمیتی را منوط به متابعت 
از حاکمیت خداوند می داند، این اندیشه را مبنای عمل در تمام شئون زندگی مردم 
قرار می دهد و همه مناسبات جامعه اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره 
را با این مبنی تنظیم می کند. در حالی که سکوالریسم که مبنای حکومت عقل 
و یا علم گرایی می داند و حکومت را کاماًل از دین جدا می کند مبنای اجرایی او 
و آنچه دخیل در اجرا است و در حقیقت اجرائیات از آن نشأت می گیرد، قوانین 
و مقررات زائیده خواست و میل و حداقل فکر بشری است. آنها در جهت رسیدن 
و  حاکمیت  حفظ  برای  بسا  چه  و  نمی کنند  فروگذاری  راهی  هیچ  از  هدف  به 
ادامه دولت خویش متوسل به مصلحت اندیشی های غیر معقول، دروغ، خدعه، 
شوند و به همین میزان از اخالق فاصله بگیرند. در گذشته بحث نیز به نواقص 
و  تداخل  بسیار  چه  شد.  اشاره  است  بشر  فکر  زائیده  که  قوانینی  و ضعف های 
نگرش های  و  تشتت  و  اختالف  مبنای  و  دارد  وجود  آن  در  که  تزاحم هایی 
انتظامی با میل و خواسته های فردی می شود و این با هدف و دلیل حکومت در 
اسالم منافات دارد. چرا که در حکومت اسالمی هدف احیای ارزش های دینی، 
ایجاد ارتباط انسان با خداوند، اقامه عدل و قسط، رعایت و عملیاتی کردن حدود 
و قوانین الهی در جهت رهانیدن انسان از ظلمت و تاریکی نفس و طاغوت ها و 

رشد امنیت و ثبات حیات مادی و رستگاری معنوی آنان است.
اتََّبَع  ُ َمِن  نُوٌر َو ِکتاٌب ُمبِیٌن - َیْهِدي بِِه اهللَّ  ِ خداوند فرمود: " َقْد جاَءُکْم ِمَن اهللَّ
ُلماِت إِلَی النُّوِر بِإِْذنِِه َو َیْهِدیِهْم إِلی  ِصراٍط  الِم َو ُیْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ِرْضوانَُه ُسُبَل السَّ

ُمْسَتِقیٍم " 1
آن،  برکت  به  خداوند   - آمد.  شما  بسوی  آشکاری  کتاب  و  نور  خدا  طرف  از 
کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه های سالمت هدایت می کند، و 
از تاریکي ها- به فرمان خود- به سوی روشنایی می برد، و آنها را به راه راست 

رهبری می نماید.
کتابی که برنامه زندگی و وسیله رستگاری اخروی انسان است، نور است. نوری 
که از سوی خداوند به سوی انسان ها آمده تا چراغ راه آنان گردد و چون پیروی 
کنند به راه مستقیم هدایت یافته و به سر منزل مقصود که همانا نجات از تاریکی 

و ظلمت های مختلف و اتصال به منبع نور است، برسند.
به  که  است  آمده  هم  دیگری  آیات  در  است  خداوند  مخصوص  حکم  که  این 

اختصار اشاره می کنیم.
ِ َیُقصُّ الَْحقَّ َو ُهَو َخْیُر الْفاِصلِین  2  - إِِن الُْحْکُم إاِلَّ هلِلَّ

ِ َمْوالُهُم الَْحقِّ أاَل لَُه الُْحْکُم َو ُهَو أَْسَرُع الْحاِسبِین  3   - ُثمَّ ُردُّوا إِلَی اهللَّ
لْنا  َة َفإِْن َیْکُفْر بِها هُؤالِء َفَقْد َوکَّ  - ُأولئَِک الَِّذیَن آتَْیناُهُم الِْکتاَب َو الُْحْکَم َو النُُّبوَّ

بِها َقْومًا لَْیُسوا بِها بِکاِفِریَن 4
ُ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي اْلُولی  َو اْلِخَرِة َو لَُه الُْحْکُم َو إِلَْیِه ُتْرَجُعوَن 5  - َو ُهَو اهللَّ
َکَما  اْلَْرِض  ِفي  لََیْسَتْخلَِفنَُّهْم  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  ِمْنُکْم  آَمُنوا  الَِّذیَن   ُ اهللَّ َوَعَد   -
لَنَُّهْم ِمْن  َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرتَضی  لَُهْم َو لَُیَبدِّ اْسَتْخلََف الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َو لَُیَمکِّ

َفُأولئَِک ُهُم  بَْعَد ذلَِک  َکَفَر  ُیْشِرُکوَن بِي َشْیئًا َو َمْن  َیْعُبُدونَنِي ال  أَْمنًا  بَْعِد َخْوِفِهْم 
الْفاِسُقون  6 

خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده 
می دهد که آنها را قطعا خلیفه روی زمین خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را 
خالفت روی زمین بخشید. و دین و آئینی را که برای آنها پسندیده پا بر جا و 
ریشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل می کند، 
آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را برای من شریک نخواهند ساخت. و 

کسانی که بعد از آن کافر شوند فاسقند.
نكاتی که در آیه قابل توجه بیشتر است، عبارتند از:

مؤمنین واقعی و صالحان خلیفه و جانشین الهی در روی زمین هستند.
حاکمیت اهل ایمان و صالحان در روی زمین وعده الهی است و این حقی است 

که به صورت جامع و کامل محقق خواهد شد.
و  دار  ریشه  آئین  و صالحان  ایمان  اهل  و گسترده  این حکومت جهانی  برنامه 

مستحکمی است که خداوند مقرر داشته است.
در سایه حکومت الهی و حاکم شدن اهل ایمان و صالحان بعنوان خلفای الهی 

زمین به امنیت و آرامش می رسد و خوف و ترس از بین می رود.
و  ایمان  اهل  جهانی  حاکمیت  این  دستاورد  اولین  و  ترین  بزرگ  است  بدیهی 
صالحان حکومت توحید و استقرار آئین الهی و پشت پا زدن به شرک و کفر است.

آزادی، سرافرازی، امنیت و آرامش در سایه حکومت جهانی الهی است و این وعده 
الهی محقق می شود.

نمونه این حکومت جهانی در گذشته هم محقق شده است و اداره امور زمین و امر 
حاکمیت به اهل ایمان و صالحان واگذار شده است. این که این گذشتگان چه کسانی 
بوده اند الزم است به تفسیر آیه و نظرات مفسران بزرگوار برگردیم، ولی آنچه قطعًا 

اتفاق افتاده این است حکومت دینی و آسمانی در گذشته نمونه دارد.
َن لَُهْم ِفي اْلَْرض «  با توجه به آیه شریفه شش سوره مبارکه قصص از جمله » َو نَُمکِّ
استفاده می شود، خداوند به این گذشتگان از مؤمنین و صالحان تمکن و نفوذ و تسلط 
بخشیده است و یا به عبارت دیگر آنان را حاکم بر داشته های زمین قرار داده است که 

می تواند اعم از حکومت و خالفت و قضاوت و بهره گیری از نعمت ها و غیره باشد.

فهرست ها .....................................................................................................................................
1-) سوره مائده آیه 15 و 16(

2-)انعام 57(
3-)انعام 62(

4-) سوره انعام آیه 89(
5-)قصص آیه 70(

6- ) سوره نور آیه 55(

آیه ها، نکته ها

حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

علم در قرآن
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عنوان:
حساسیت سازه های

کنترل کننده جریان 
آب در شبكه های 

آبیاری

نویسنده:
محمدعلی شاهرخ نیا 

عضو هیات علمی مرکز 
تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس و موسسه 

تحقیقات فنی و مهندسی 
کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب

حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب باال دست
حساسیت دبی سازه به تنظیم دریچه

حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب باال دست آبگیر
حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری

حساسیت سازه به زبری کانال
حساسیت سازه ها به عمق آب کانال های فرعی

حساسیت سازه ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم
سایر تحقیقات انجام شده

معرفی تالیفات همکاران

طی مراسمی از فرماندهان و پیشکسوتان
دفاع مقدس تجلیل شد

امور  اداره  همت  به   1397/3/3 تاریخ  در  خرمشهر  آزادسازی  سالگرد  مناسبت  به 
مراسمی از  برگزاری  طی  سنگر  بی  سنگرسازان  کانون  همکاری  با  و  ایثارگران 

فرماندهان سنگرساز بی سنگر و پیشکسوتان ایثارگر تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار پرتو امید در این مراسم که با دعوت از 80 نفر از فرماندهان 
مهندسی جنگ جهاد در سالن باشگاه جهاد کشاورزی برگزار شد ابتدا حاج سنگر 
ساز بی سنگر حاج علی سیف با قرائت آیاتی چند از قرآن کریم مراسم را آغاز نمود . 
در ادامه حاج سید جمال میرشفیعیان یکی از فرماندهان مهندسی جنگ در خصوص 
نقش جهاد در دفاع مقدس سخنان مبسوطی را ایراد کرد و پس از وی حاج سید 
فرماندهان مهندسی جنگ در خصوص عملیات  از  محمود دوکوهکی یکی دیگر 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  المقدس و وظیفه پیشکسوتان در حفظ  بیت 
اظهاراتی را بیان نمود و در ادامه این مراسم چند خاطره توسط جانباز و یکی دیگر 

از فرماندهان دفاع مقدس حاج غالمرضا صفری بیان شد .
بنا به این گزارش در ادامه این مراسم باشکوه گزارش عملکرد کارگروه فرهنگی 
ایثاراگران توسط مهدی منزوی ارائه شد و برنامه های آتی و خدمات انجام شده 
توسط این کارگروه نیز بیان گردید و قبل از برگزاری نماز مغرب و عشا و ضیافت 
افطار به شرکت کنندگان هدایا، بسته فرهنگی و نشریه سنگرسازان بی سنگر ویژه 

عملیات بیت المقدس داده شد.

به مناسبت روز جهادکشاورزی

از یكی از فرماندهان مهندسی جنگ جهاد 
فارس عیادت شد

دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از سید عبدالحمید 
از فرماندهان مهندسی جنگ جهاد فارس در 8 سال  ایثارگر و یکی  نقیب 
دفاع مقدس، به مناسبت بزرگداشت روز جهاد کشاورزی دیدار و عیادت کرد. 
توسعه  معاون  کیانی  که  دیدار  این  در  امید"  پرتو  گزارش"خبرنگار  به 
رئیس  پور  واحدی  و  ایثارگران  امور  اداره  رئیس  باغبانی  منابع،  و  مدیریت 
اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز حضور داشتند، 
سازمان  این  سنگر  بی  سنگرسازان  و  شهیدان  خاطره  و  یاد  قاسمی ضمن 
و تجلیل از رشادت های آنان و به ویژه این جانباز شیمیایی، برای ایشان 
آرزوی سالمتی و بهبودی کامل از خداوند متعال مسئلت نمود و مطالبی را 
درخصوص تالش های سنگرسازان بی سنگر در دوره دفاع مقدس بیان کرد.

سید عبدالحمید نقیب نیز ضمن تشکر از این بازدید از خاطرات زمان دفاع 
مقدس مطالبی را ذکر نمود. الزم به ذکر است این عزیز از جانبازان شیمیایی 
دوران 8 سال دفاع مقدس است که پس از چند بار عمل چشم، به تازگی نیز 

از ناحیه چشم مورد عمل جراحی قرار گرفته اند.



محمد  شاه  فرزند  فوالدگر  کاوه  شهید 
در شهر آبادان در خانواده نسبتًا متمکن 
 12 سن  در  و  گشود  جهان  به  چشم 

سالگی پدر را از دست داد. 
وی از هوش و ذکاوت و استعداد بسیار 
را  تحصیل  دوران  بود،  برخوردار  باالیی 
به  با موفقیت و  تا اخذ دیپلم  ابتدایی  از 
عنوان شاگرد ممتاز در آبادان تمام کرد 

و اوقات فراغتش را در مغازه پدر مشغول به کار می شد. او در دوران 
کودکی و نوجوانی چندین بار به بیماری سخت مبتال شد و از آنجا که 
قرار بود سرنوشتش به شهادت در راه اسالم ختم شود نجات پیدا کرد.

فرائض  انجام  به  کودکی  دوران  در  و  بلوغ  سن  به  رسیدن  از  قبل 
دینی و واجبات خویش همت می گمارد و در خانواده فردی مذهبی و 
روشنفکر محسوب می شد. در سال 1356 در رشته پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد و به دلیل مصادف بودن شروع انقالب 
اسالمی و تعطیلی دانشگاه ها؛ همکاری خود را با نهادهای انقالبی آغاز 
و از طریق سپاه و بسیج چندین بار حضور در کردستان علیه معاندین 
با  که  کشور  اسالمی و  انقالب  دستاوردهای  حفظ  برای  انقالب  ضد 
خون هزاران شهید بدست آمده بود به نبرد پرداخت. پس از بازگشایی 
دانشگاه ها برای کسب درجات عالی علوم به سنگر دانشگاه بازگشته و 
یک سال از تحصیل او در دانشگاه پزشکی شیراز می گذشت که هم 
المقدس وی که احساس می کرد برای  با شروع عملیات بیت  زمان 
کمک به رزمندگان اسالم می بایست به یاری آنها برود، به مهندسی 
استان  سازندگی  جهاد  درمان  و  بهداشت  )کمیته  فارس  رزمی جهاد 

فارس( پیوست.
شهید فوالدگر در مورخه 1361/2/9 به جبهه های جنوب )خرمشهر( 
فیض  به  المقدس  بیت  عملیات  دوم  مرحله  در  شرکت  با  و  اعزام 
عظمای شهادت نایل و مفقود الجسد گردید و پیکر مطهرش توسط 
سال   9 از  پس  که  تاریخ 1370/3/13 کشف  در  تفحص  گروه های 
جهت تدفین به آغوش خانواده صبورش برگشت و در گلزار شهدای 

همدان به خاک سپرده شد.
فرازی از وصیت نامه

و ملت های مستعضف جهان که  ایران و جهان  امت مسلمان  اّما  و 
چشم به اسالم، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران دوخته اید؛ 
قدر این انقالب به رهبری زعیم عالیقدر امام خمینی نایب بر حق امام 
انقالب  تا  بدانید و همیشه دعا کنید که خدایا خدایا  را  مهدی )عج( 
مهدی خمینی را نگهدار، شیعیان خوبی برای امام دوازدهم )عج( باشید 
ما  و  گردد  آن  به  متصل  ما  انقالب  بلکه  کنند  قیام  زودتر  ایشان  تا 
التزام رکاب آن حضرت قرار گیریم )انشاء اهلل(. مسائل اقتصادی  در 
خدای نکرده جلوی چشمتان را نگیرد و از اهداف الهی بازتان ندارد. 
البته وظیفه دولت اسالمی است که در رفع معضالت اقتصادی بکوشد 
مشغول  الحمدهلل  که  هم  مسئولین  و  می گیرد  زمان  امر،  این  ولکن 

برنامه ریزی و فعالیت هستند )خدا توفیقشان دهد(.

زندگینامه دانشجوی
شهید دکتر کاوه فوالدگر

تولد: ٢6/3/133٨

محل شهادت: عملیات بیت المقدس - جبهه های جنوب )خرمشهر(

مدفن: گلزار شهدای همدان

بخش  دلسوز  و  نظر  صاحب  عزیزان  و  ارجمند  بهره برداران  گرانقدر،  همکاران 
و  اخبار  پژوهشی،  کاربردی،  علمی،  مطالب  پذیرش  آماده  امید”  “پرتو  کشاورزی، 
اطالعات نوین و نقدهای ارزنده شما در رابطه با مسائل بخش کشاورزی و رویکردهای 

مختلف این سازمان است و مطالب دریافتی با ذکر نام نویسنده درج خواهد شد. 
لذا عزیزانی که مایل به ارائه مطالب و پیشنهادات خود هستند می توانند نسبت به 
استان  کشاورزی  عمومی سازمان جهاد  روابط  به  به صورت حضوری  آن ها  تحویل 

فارس یا ارسال فایل مربوطه از طریق ایمیل یا شبکه های مجازی اقدام نمایند.

اطالعیه



بزرگداشت روز جهاد کشاورزی
با اهداء گل به کارکنان توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی

راهپیمایی روز جهانی قدس
حضور کارکنان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس همگام با مردم

نشست مطبوعاتی رئیس سازمان جهاد کشارزی استان فارس با اصحاب رسانه



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان: 8 - 32272180
نمابر: 32293572

تلفن گویا: 32271771
تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان

سال گذشته 9990 تن انواع آبزیان و 275 کیلوگرم خاویار
در استان فارس تولید شد


