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حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس:

زکات جذب شده در استان فارس به 
25 میلیارد تومان رسیده است

رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری فارس:

 در فارس 218 بسته سرمایه گذاری بالغ بر 70 
هزار میلیارد تومان تنظیم شده است

خادم نماینده مردم سپیدان در خانه ملت:
هر فعالیتی بر بستر فرهنگی، می تواند توسعه و 
پیشرفت الزم را داشته باشد، امر کشاورزی هم 

نیازمند آموزش و فرهنگ سازی الزم هست

افتتاح هم زمان ۹۹51 هکتار سیستم های نوین 
آبیاری در اراضی کشاورزی استان فارس

رئیس مجلس شورای اسالمی :
حوزه کشاورزی نسبت به سال 57 
 300 درصد رشد پیدا 
کرده است

قاسمی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس :
در استان فارس

320 هزار تن ظرفیت 
سردخانه ای وجود دارد

استاندار فارس:
انتظار داریم با همت کارشناسان و عالمان 
پهنه کشاورزی، سند راهبردی مستند در 
اختیار مردم قرار گیرد



افتتاح 32 هکتار آبیاری نوین زرقان - شیراز

افتتاح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی - خرم بید

افتتاح واحد مرغ گوشتی - خرم بید

افتتاح نمایشگاه صنایع دستي - اقلید

افتتاح سردخانه - قیر

افتتاح واحد پرورش بوقلمون سپیدان

افتتاح نمایشگاه توانمندی های زنان - شیراز

افتتاح طرح آب رسانی و گلخانه - ممسنی

افتتاح دو طرح كشاورزي - فسا

كلنگ زنی دو واحد گلخانه - مهر

افتتاح سامانه نوین آبیاری كشاورزی - خرامه

افتتاح سردخانه - قیر

گوشه هایی از به ثمر نشستن خدمات دولت تدبیر و 
امید در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

آغاز چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
و به بهره برداری رسیدن 
پروژه های بخش کشاورزی

 
در دهه فجر امسال نیز به سنت 
از  تعدادی  گذشته،  سال های 
کشاورزی  بخش  پروژه های 
با  زمان  هم  فارس  استان 
بخش های  در  پروژه  صدها 
و  رفاهی  عمرانی،  دیگر 
و  شدند  افتتاح  کشور  خدماتی 
طرح ها  این  از  بهره برداری  با 
طور  به  عزیزمان  استانی های  هم  از  نفر   349 تعداد  برای 
مستقیم اشتغال زایی ایجاد شد و برای تعداد زیادی نیز به  

صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد گردید. 
اگرچه در طول سال معمواًل در هفته های جهاد کشاورزی 
و شهریورماه هر سال  در خردادماه  ترتیب  به  که  دولت  و 
مقاطع  آن  در  ها  پروژه  از  بعضی  و  می شود  گرامی داشته 
افتتاح و به بهره برداری می رسد لکن بدون شک دهه فجر 
در تاریخ ایران نقطه اي تعیین کننده و بي مانند به شمار 
مي آید و فرصت مناسبی است تا دستاوردها را برای مردم 
کار  گزارش  مردم  به  فجر  در دهه  و مسئوالن  تبیین کرد 
می دهند که از هفته دولت تا دهه فجر چه کارهایی انجام 
داده اند و به همین خاطر همه ساله با تشکیل کمیته روستایی 
استان ها  جهادکشاورزی  سازمان  بری  راه  و  عشایری  و 
برنامه های متعددی جهت هرچه با عظمت تر برگزار شدن 
این  بر  این دهه تدارک دیده می شود و همواره هم سعی 
بوده است که مراسم مردمی باشد و بدین ترتیب اصل کلی 
که مورد توجه قرار می گیرد موضوع باشکوه بودن برنامه ها 
در ایام دهه فجر در صدر دستگاه های اجرایی است که همه 
ایام  این  افراد و مخاطبین را در  تا حداکثر  تالش می کنند 

جذب کرده تا مراسم باشکوه تری برگزار شود.
به هر حال به یاری خداوند متعال در آغاز چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی و طی مراسم های مختلف با حضور مقامات 
مدیران،  معاونین،  رئیس،  تالش های  با  و  استان  ارشد 
کارشناسان و جمع کثیری از خانواده بزرگ جهاد کشاورزی 
و  مبارک  گامی است  که  گردید  افتتاح  پروژه   69 تعداد 
خجسته و امید بخش برای فراهم آمدن عرصه کار، تولید 
و تالش در روستاها برای زحمتکشان روستایی تا در زادگاه 
خود امیدوارانه زندگی کنند و از مهاجرت به شهرها پرهیز 
مردم  به  خدمات  عرصه  سال  به  سال  امیدواریم  و  نمایند 

عزیز گسترده تر شود. 
انشاءاهلل
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

گفتمان کشاورزی
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در ایام اهلل دهه فجر امسال تعداد 69 پروژه در بخش های مختلف کشاورزی استان 
توسط  ریال  میلیون   1600814 بر  بالغ  اعتباری  با  وابسته  دستگاه های  و  فارس 
استاندار فارس و معاونین استاندار فارس، مسئولین و مقامات استانی افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس با اعالم این مطلب گفت: از این تعداد، 33 پروژه مربوط به سازمان 
آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی و  به  جهاد کشاورزی فارس، 24 پروژه مربوط 
فارس، 10 پروژه مربوط به اداره کل امور عشایر و 2 پروژه مربوط به سازمان تعاون 

روستایی بوده است.
فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  طرح های  در  کرد:  تصریح  قاسمی 
زیربخش های معاونت بهبود تولیدات گیاهی با 12 پروژه، آب و خاک و امور فنی 
و مهندسی با 7 پروژه، معاونت بهبود تولیدات دامی با 7 پروژه و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی کشاورزی با 6 پروژه باالترین تعداد پروژه های مورد بهره برداری را به خود 

اختصاص داده اند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس در ادامه یادآور شد: با افتتاح این پروژه ها 
بیش از 11154 خانوار در زیر بخش های مختلف کشاورزی شامل: 5821 خانوار در 
بخش منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، 2300 خانوار در بخش تعاونی روستایی، 
1263 خانوار در بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی، 1500 خانوار در بخش 
مدیریت ترویج و 270 خانوار در بخش امور عشایر بهره مند گردیده اند و اشتغال 

349 نفر نیز به صورت مستقیم فراهم آمده است.
قاسمی در بخشی دیگری از سخنان خود بیان داشت: برگزاری غبارروبی و میثاق 
مالقات  ایثارگران،  و  معظم شهداء  خانواده های  با  دیدار  و  جلیل القدر  با شهیدان 
عمومی و بررسی مسائل و مشکالت مردم، نشست های علمی با محوریت آخرین 
برگزاری  ورزشی،  و  هنری  مسابقات  برگزاری  کشاورزی،  بخش  دستاوردهای 
نمایشگاه دستاوردها و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در تمام شهرستان ها 

از جمله برنامه های در نظر گرفته شده بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

افتتاح 69 پروژه بخش کشاورزی در دهه مبارک فجر 
با اعتباری بالغ بر 1600814 میلیون ریال

لیست زیربخشی پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی دهه مبارک فجر در سال 1396
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

و دستگاه های وابسته
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با  جاویدی  شهید  دومداره  سردخانه  فجر  مبارک  دهه  از  روز  چهارمین  با  زمان  هم 
ظرفیت 10 هزار تن باالی صفر و 3 هزار تن زیر صفر، 100 تن رنگ آوری موز و 
همایجان شهرستان  در شهرک صنعتی  ریال  میلیارد   165 گذاری  هزینه سرمایه  با 
سپیدان با حضور رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
قاسمی رئیس سازمان  فارس،  استانداری  اموراقتصادی  فارس، عربی مدیرکل  استان 
جهاد کشاورزی استان فارس، توکلی مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی، بوستانی 
زارع خفری فرماندار شهرستان سپیدان و  این سازمان،  امور شهرستان های  مسئول 

جمعی از مقامات استانی و شهرستانی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، در این مراسم 
جهاد  سازمان  قاسمی رییس  مهدی  محمد 
که  این  به  اشاره  با  فارس  استان  کشاورزی 
خود باوری و اعتماد به نفس یکی از مهم ترین 
است، گفت:  اسالمی بوده  انقالب  دستاوردهای 
و  تبدیلی  صنایع  لحاظ  به  فارس  استان  در 
وی  دارد.  وجود  بزرگی  بسیار  فضای  تکمیلی 
افزود: یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال 
افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق  و 

روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است 
و از سوی دیگر ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثرترین راهکار برای کاهش حجم 

ضایعات کشاورزی به شمار می رود.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: یکی از اهداف صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی فارس در راستای اقتصاد مقاومتی کشاورزی، کاهش ضایعات 
تولید جهت دستیابی به افزایش بهره وری و ارزش افزوده، حفظ محیط زیست و منابع 

و اولویت زنجیره های تولید در بخش کشاورزی می باشد.
فارس 320 هزار تن  استان  بیان داشت: در  از سخنان خود  وی در قسمت دیگری 
ظرفیت سردخانه ای وجود دارد که از این میزان 180 هزار تن با مجوز سازمان جهاد 
کشاورزی فارس و 140 هزار تن آن با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده 
است و در حال حاضر 240 هزار تن ظرفیت سردخانه در حال انجام می باشد که با 

آورده متقاضیان و کمک دولت در حال پیگیری است. 
باالی  تولید  تاکید کرد: در شهرستان سپیدان علیرغم  ادامه سخنان خود  قاسمی در 
سیب و انگور ولی صنایع تبدیلی و تکمیلی در این زمینه وجود ندارد که ایجاد این 
صنایع سبب کاهش ضایعات، باال رفتن ارزش افزوده در استان و کمک به تشکیل 
ایجاد  نیز  زایی  اشتغال  صنایع  این  ایجاد  با  همچنین  و  تولیدمی شود  زنجیره های 
می گردد که با افتتاح این سردخانه نیز برای 20 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد 
را  نهایی کشاورزان  تا 30 درصد سهم درآمد  میتوانند 20  شده است و سردخانه ها 
افزایش دهند. این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: ظرفیت استان 
فارس در زمینه سردخانه ها 800 هزار تن می باشد که هنوز این استان ظرفیت ایجاد 
240 هزارتن سردخانه را خواهد داشت که از سرمایه گذاران در سطح استان فارس 
دعوت نمود که در این زمینه سرمایه گذاری نمایند و سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس نیز از آنان حمایت های الزم و نهایت مساعدت را با این عزیزان در زمینه های 

صدور مجوز، تغییر کاربری و تسهیالت خواهد داشت.
در ادامه این مراسم رحمانی ضمن تشکر از تمامی کسانی که در ظرفیت سازی 320 
هزار تنی بوجود آمده در استان فارس دخیل بوده اند اظهار داشت: در طول دهه فجر 
امسال تعداد 1578 طرح و پروژه عمرانی، زیربنایی، تولیدی، بخش صنعت، کشاورزی، 

خدماتی، مسکن شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد و 524 میلیون 
تومان به بهره برداری خواهد رسید که از این میزان 799 میلیارد تومان اعتبار دولتی و 

1725 میلیارد تومان تسهیالت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
تن  میلیون   3 برای  سازی  ظرفیت  و  ها  گذاری  سرمایه  گونه  این  اگر  افزود:  وی 
محصوالت باغی ایجاد نشود آسیب های جدی به کشاورزان و به ویژه باغداران وارد 

می آید و امیدوارم تا پایان برنامه ششم شاهد 00 8 هزار تن باقیمانده باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان فارس در ادامه به همه 

کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، چه 
سرمایه گذاران داخلی و چه خارجی اعالم نمود 
که از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
و  اقتصاد  کل  اداره  مجموعه  زیر  که  فارس 
با  و  بزنند  را  کارشان  استارت  می باشد  دارایی 
تمام  نمایندگان  مرکز  این  در  این که  به  توجه 
بدهند  را  الزم  مجوزات  باید  که  دستگاه هایی 
حضور دارند، در کمترین زمان ممکن، با توجه 
خود  پاسخ  هفته،   2 ظرف  فرایندها  اصالح  به 

 70 بر  بالغ  گذاری  سرمایه  بسته   218 کرد:  تصریح  رحمانی  می کنند.  دریافت  را 
بتوانند  ندارند  و طرح  ایده  تا حتی کسانی که  است  تنظیم شده  تومان  میلیارد  هزار 
با دید باز سرمایه گذاری کنند و انشااهلل که همه ما تالش کنیم برای حضور جدی 
بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آن ها برای توسعه و شکوفایی اقتصادی 

کشورعزیزمان. 
در ادامه این مراسم باصری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان با تبریک دهه 
فجر و تسلیت به مناسبت دهه فاطمیه به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد این مدیریت 
در خصوص توسعه صنایع در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: شهرستان سپیدان به 
باالیی در زمینه های مختلف  پتانسیل بسیار  تولید محصوالت گوناگون دارای  دلیل 

صنایع است. 
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت سردخانه های سپیدان 3500 تن است که امروز با 

افتتاح این سردخانه و سردخانه بخش مرکزی به 16000 تن می رسد. 
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: با توجه به این که این سردخانه ها 
قابلیت نگهداری مواد غذایی در دمای باالی صفر و زیر صفر را دارند می توانند در 
زمینه انبار داری و نگهداری محصوالت باغی )نیازمند دمای باالی صفر( و پروتینی 
را  باغی و دامی کشاورزی  تولیدات بخش  نمایند و  فعالیت  )نیازمند دمای زیر صفر( 

تحت پوشش خود قرار دهند. 
امروز  داشت:  بیان  تبریک دهه فجر  نیز ضمن  فرماندار شهرستان سپیدان  ادامه  در 
خرسندیم که در راستای اهداف دولت تدبیر و امید شاهد پیشرفت زمینه های مختلف 
تولیدی هستیم و این نشان از همکاری و تعامل بسیار خوب مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان سپیدان با بهره برداران این بخش می باشد.
و  بزرگترین  پارس  سالمت  سپیدان  صنعتی  شرکت  سردخانه  است  ذکر  شایان 
مجهزترین سردخانه شهرستان سپیدان می باشد و با اختصاص اعتباری بیش از 165 
هزار میلیون ریال شروع به کار کرده است که 64 هزار میلیون ریال آن از محل منابع 
رونق تولید با عاملیت بانک سپه و مابقی از محل سهم سرمایه گذار تأمین شده است. 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر

افتتاح سردخانه دو مداره شهید جاویدی
در شهرستان سپیدان
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مراسم افتتاح همزمان 9951 هکتار سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی 
امور عمرانی  رحیمی معاون  در حضور  و  فارس  استاندار  تبادار  توسط  فارس  استان 
فارس،  استانداری  زائرین  امور  و  گردشگری  معاون  فروزانی  فارس،  استانداری 
تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، قاسمی رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره 
به این که در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی ها با محوریت آب به عنوان مهمترین 
و کمیاب ترین نهاده تولید صورت گرفته است، گفت: استان فارس در اجرای طرح 

نوین آبیاری مقام اول کشور را داراست.
وی افزود: از هفته دولت تاکنون 915 طرح نوین آبیاری در سطح 9 هزار و 511 

هکتار و با اعتباری بالغ بر 745 میلیارد ریال در اراضی استان فارس افتتاح شد که از 
اعتبار هزینه شده مبلغ 588 میلیارد و 240 میلیون ریال اعتبار دولتی و مابقی سهم 

مشارکت بهره بردار بود.
وی خاطر نشان کرد: با اجرای این سیستم های آبیاری در مجموع ساالنه 38 میلیون 

متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می گردد.
در ادامه این مراسم تبادار استاندار فارس گفت: نگاه به آب بایستی نگاهی کالن 
باشد، بدین منظور وزارت نیرو به عنوان تامین کننده و وزرات کشاورزی به عنوان 

تولیدکننده بر اساس یک خط مشترک سیر می کنند.
وی افزود: خشکسالی حاکم بر استان فارس واقعیت بسیار تلخ می  باشد که جهت 
مدیریت این بحران، به شکلی که اقتصاد مردم دچار مخاطره نگردد، سند راهبردی 
تدوین گردد و به منظور تدوین این سند همکاری سازمان جهاد کشاورزی با تمام 
همت و با کمک سازمان مدیریت برنامه ریزی و همت همه مردم به کار گرفته شود.

به  از مجموعه جهاد کشاورزی  از سخنان خود  دیگری  در قسمت  فارس  استاندار 
خاطر راه اندازی این پروژه مهم تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: انتظار داریم با 
تمام همت کارشناسان و با کمک مدیریت و استفاده از نظر عالمان پهنه کشاورزی 
یک سند راهبردی مستند در اختیار مردم قرار دهند و آن سندها در دستور کار قرار 
دهیم و صرفه جویی باید برای امروز مردم و فردای بچه های مردم ذخیره شود، نه 

در جای دیگر استفاده شود. 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر

افتتاح هم زمان 99۵1 هکتار
سیستم های نوین آبیاری در اراضی 

کشاورزی استان فارس
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در هشتمین روز از ایام مبارک دهه فجر طرح سامانه 
آبیاری نوین کشاورزی در سطح 220 هکتار از اراضی 
بر  بالغ  اعتباری  با  خرامه  شهرستان  باغی  و  زراعی 
با حضور رحمانی  یک میلیارد و 713 میلیون ریال و 
استانداری  منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استان فارس، اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های 
خرامه، کوار و سروستان در مجلس شورای اسالمی، 
عربی مدیرکل امور اقتصادی استانداری فارس، کیانی 
سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست 
فرماندار  و  جمعه  امام  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد 

شهرستان خرامه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، کاووس کیانی در این 
ایام مبارک دهه فجر  تا  از هفته دولت  مراسم گفت: 
915 طرح نوین آبیاری در سطح 9 هزار و 511 هکتار 
افتتاح  ریال  میلیون  هزار   745 بر  بالغ  اعتباری  با  و 
مبلغ  شده  هزینه  اعتبار  از  افزود:  وی  است.  گردیده 
588 هزار و 240 میلیون ریال اعتبار دولتی و مابقی 
این مقام مسئول  سهم مشارکت بهره بردار می باشد. 

آبیاری  سیستم های  این  اجرای  با  کرد:  نشان  خاطر 
در مجموع ساالنه 38 میلیون متر مکعب در مصرف 

آب صرفه جویی می گردد و سهم شهرستان خرامه از 
طرح های نوین آبیاری 220 هکتار است.

افتتاح هم زمان ۲۲0 هکتار سامانه نوین آبیاری کشاورزی در شهرستان خرامه

افتتاح  منظور  به  که  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رییس  مهدی  محمد 
سامانه نوین آبیاری و بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان داراب به این شهرستان 
سفر کرده بود پس از افتتاح، ضمن بازدید از مرکز جهاد کشاورزی فسا رود و بررسی 
جهاد  وزرات  بین  ارتباطی  پل  بایستی  پهنه  مدیران  گفت:  پهنه  مدیران  عملکرد 
بهره برداران  نماینده  عنوان  به  باید  و  باشند  خود  پهنه  برداران  بهره  و  کشاورزی 

مطالب گر حق آن ها از رییس سازمان، معاونین و مدیران جهاد کشاورزی باشند.
این مقام مسئول افزود: بدین منظور و جهت ارائه برنامه راهبردی به بهره برداران 
مدیران پهنه بایستی اطالعات دقیق هر بهره بردار را به تفکیک جمع آوری کنند و 

جهت مدیریت مسائل موجود در پهنه خود بایستی شاخص داشته باشند.
اولویت در مدیریت پهنه در صرفه جویی در مصرف بهینه  وی خاطر نشان کرد: 
آب و افزایش راندمان آبیاری بایستی باشد و مدیران پهنه بایستی کمیت وکیفیت 
دوره های آموزشی به بهره برداران ارتقاء داده به گونه ای که به طور خاص دوره 

آموزشی در زمینه توسعه گلخانه و ترویج آبیاری نوین مورد توجه قرار گیرد. 

قاسمی افزود: مهمترین قدم در پیشبرد اهداف هر کارشناس مستند سازی فعالیت ها 
و برنامه ها می باشد. 

در ادامه سفر یک روزه رییس سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان داراب جلسه 
بررسی مسایل تعدادی از کشاورزان این شهرستان در حوزه زمین با حضور مدیرکل 
منابع طبیعی استان فارس، مدیر امور اراضی، مسوول امور شهرستان های سازمان 
جهاد کشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان تشکیل شد و راه 

کارهای مناسب در نظر گرفته شد.
مرکز  بذری  گندم  مزارع  از  بازدید  قاسمی ضمن  این سفر محمد مهدی  در طول 
تحقیقات داراب، به محققین گفت توجه به اولویت های تحقیقاتی در راستای ارتقای 

سازمان به منظور کمک به بهره برداران مورد توجه قرار گیرد.
اقتصادی  فعالین  نشست  در  کشاورزی،  جهاد  سازمان  رییس  سفر  این  پایان  در 
شهرستان داراب که به ریاست استاندار فارس تشکیل شده بود، شرکت نمود و اظهار 
داشت: قبل از هر گونه تغییر کاربری بایستی مراحل قانونی طی شود، تشخیص 
موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی 
مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی،  مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن 
و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار 

می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می  گردد.
قانونی  مراحل  با طی  کاربری  تغییر  که  در صورتی  داشت:  بیان  ادامه  قاسمی در 
صورت نگرفته باشد، بایستی به دادگاه ارجاع داده شود و قبل از اعالم نظر دادگاه، 

هیچ اقدامی نمی توان انجام داد.
وی همچنین افزود: با توجه به این که بزرگ ترین مجموعه گل محمدی دنیا در 
شهرستان داراب وجود دارد، هر سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری در زمینه 

گل و گالب و عرقیات داشته باشد، حمایت خواهد شد.

سفر یک روزه رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس به شهرستان داراب



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس6
شماره  36 - بهمن مـــــاه 1396

امور  هماهنگی  معاون  رحمانی  فارس،  استاندار  تبادار 
معاون  سلحشور  فارس،  استانداری  منابع  و  اقتصادی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، قاسمی رئیس 
مشاور  توکلی  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
استاندار در امور کشاورزی، تنی چند از مدیران استانی و 
شهرستانی از کارخانه تولید نوشابه سپنتا واقع درشهرک 

صنعتی هما شهر شهرستان سپیدان بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، قاسمی رییس سازمان 
گفت:  بازدید  این  در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد 
ارائه  لحاظ  به  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
با نرخ سود 14 درصد  تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به این کارخانه و دیگر متقاضیان محدودیتی ندارد و از 
سرمایه گذاران در احداث کارخانجات صنایع غذایی و 
به ویژه فرآوری میوه جات مخصوصًا مرکبات، انگور و 

سیب کاماًل حمایت می کند.
در ادامه توکلی مشاور کشاورزی استاندار فارس گفت: 
مرکبات استان فارس از نظر کیفیت طعم و اسانسی که 
دارد به دلیل شرایط اقلیمی هیچ کجای دنیا این کیفیت 
را ندارد و از پکتین آن نیز می توانیم در صنایع استفاده 
نمود و امیدواریم عالقه مندان در همین استان نسبت 
به تولیدکنسانتره، آب میوه و سایر محصوالت فراوری 

شده آن ها اقدام نمایند .
در ادامه اسماعیل تبادار استاندار فارس گفت: تکیه بر 

تولید محصوالت بومی و فرآوری آن ها زمینه را برای 
عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان 

فراهم می کند.
وی افزود: شهرستان سپیدان به دلیل ظرفیت باالیی 
که در تولید محصوالت باغی نظیر انگور، سیب و سایر 
محصوالت  تولید  مرکز  به  می تواند  دارد،  مرکبات 

آشامیدنی در سطح استان مبدل شود.
از  که  را  صنعتی  مجموعه  این  فارس  استاندار 
دنیا در محصوالت آشامیدنی  تکنولوژی های برجسته 
برخوردار است را بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت: 
ایجاد و راه اندازی چنین واحدهای صنعتی که بر تولید 
تمرکز  ها  آن  فرآوری  و  بومی شهرستان  محصوالت 
دارد، می تواند با توجه به بهره وری اقتصادی که ایجاد 
می کند، کمک موثری به اشتغال و درآمدزایی در سطح 

استان خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان این که تاکنون حدود 290 میلیارد 
این واحد صنعتی هزینه شده است،  ایجاد  برای  ریال 
تصریح کرد: سرمایه گذار این شرکت صنعتی با عزم و 
همت واال و با وجود کمبودهای مالی این واحد بزرگ 
اقتصادی را راه اندازی کرده است که با تزریق بودجه از 
بخش اعتبارات استانی مشکالت اقتصادی این بخش 
واحد صنعتی  این  در  توسعه  و  رونق  و  مرتفع  صنعتی 

فراهم می شود.
استاندار فارس در خاتمه اذعان داشت: اشتغال یکی از 
اساسی ترین چالش های موجود می باشد و دولت تدبیر 
و امید مهم ترین دغدغه خود را اشتغال و بحث معیشت 
مردم می داند و برای حل این مشکل از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهد کرد.

دولت تدبیر و امید برای اشتغال و معیشت مردم از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد

اولین  آگاهی  و  شناخت 
گام در هر اقدام و زمینه 
هر  در  پیشرفت  ساز 
عملی است و آن گاه که 
باشد،  مدت  بلند  حرکت 
امکانات  دقیق  شناخت 
برنامه  و  تلفیق  برای 
ریزی از جمله ضروریات 
است  بدیهی  و  می باشد 
در موقعیت کنونی، آنچه 
خواهد  قادر  را  ما  جامعه 
ساخت تا با تنگناهای تحمیل شده مبارزه کند و از اقتصاد در هم پیچیده قدرتمندان 

پیروز درآید، داشتن حرکت های آگاهانه و مدبرانه خواهد بود.
جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیر  ارغون  علی  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
بر  مبتنی  ایی،  برنامه  حرکتی  گفت:  مطلب  این  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی 
به هنگام و جامع و  و مقررات  قوانین  و  اطالعات گوناگون، مطالعات همه جانبه 
از آنجا که جامعه روستایی ما نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود، 
تولید محصوالت کشاورزی در روستاها که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل 

می دهد ضرورت توجه به مسائل زمین در کشور را روشن می سازد.
وی افزود: امروزه اکثر صاحب نظران مسائل توسعه به این حقیقت اعتراف دارند که 
توسعه در هر کشوری بدون توجه به توسعه روستایی امکان پذیر نیست و توسعه 
مناسبات  به  توجه  بدون  توسعه کشاورزی  و  توسعه کشاورزی  بدون  نیز  روستایی 
ارضی معنا ندارد، لذا بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنونی، حرکت توسعه را بر 
پایه تحول در نظام زمین داری و بخش کشاورزی و در مجموع از حل مناسبات 
ارضی آغاز کرده اند و از طرفی تمامی بخش های کشاورزی، جنگلداری، دامپروری، 
صنایع و منابع دیگر مورد نیاز بشر، فعالیت خود را مدیون فرآیندهایی است که در 
دل زمین صورت می گیرد و از این باب در تمام کشورهای جهان مناسبات ارضی 

در خورکمال، توجه و اهمیت می باشد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هفتم بهمن سالگرد تاسیس سازمان امور اراضی 
کشور است، سازمانی که یکی از وظایف اصلی اش مدیریت امور زمین در سراسر 
کشور و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیر مجاز این اراضی است و مطابق 
اهداف  از  بخشی  تحقق  در جهت  ماه سال 1375  بهمن  اساسنامه مصوب هفتم 
حاکمیتی نظام جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور اراضی کشور به عنوان یکی از 
دستگاه های حاکمیتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر اجرای 
قوانین و مقررات مربوط به امور زمین و ساماندهی و مدیریت اراضی کشور به ویژه 

اراضی کشاورزی را برعهده دارد.

7 بهمن سالروز تشکیل سازمان امور اراضی

استاندار فارس در بازدید از کارخانه صنعتی محصوالت آشامیدنی سپنتا در سپیدان:
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غذایی  مواد  و  کشاورزی  تخصصی   - تجاری  هیات 
استان فارس به روسیه عزیمت کردند.

هیاتي تجاری – تخصصی کشاورزی و مواد غذایی به 
سرپرستی دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مدیریت  معاون  و  مدیر  از  متشکل  فارس  استان 
بازرگانی این سازمان، مدیران و اعضاء اتاق بازرگانی 
غذایی،  صنایع  مختلف  های  انجمن  مدیران  شیراز، 
غذایی،  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان 
فارس  استان  نمونه  داران و صادر کنندگان  سردخانه 
براي دیدار و گفتگو با مسیولین و تجار روسي در یک 

سفر 8 روزه عازم کشور روسیه شدند.
علیرضا واحدی پور رئیس روابط عمومی سازمان جهاد 
گفت:  خبر  این  اعالم  فارس ضمن  استان  کشاورزی 
بازرگانی  رایزن  با  مسکو  به  ورود  از  پس  هیات  این 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه مالقات کردند و با 

بازار کسب و کار روسیه آشنا شدند.
به  هیات  این  چهارشنبه  روز  سفر  این  در  افزود:  وی 
استان اولیانوفسک عزیمت خواهند کرد و ضمن حضور 
در همایش اقتصادی – بازرگانی در این استان با وزیر 
کشاورزی، جنگلداری و منابع طبیعی، استاندار، مدیران 
کشاورزی  حوزه  تخصصی  های  تشکل  اعضای  و 

مالقات  نامه  تفاهم  عقد  با  استان  این  موادغذایی  و 
خواهند کرد. واحدی پور در ادامه یادآور شد: این هیات 
در طول این مدت از بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی تخصصی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 

PRODEXPO بازدید خواهند کرد.

بازارهای   ، تجاری  مراکز  از  بازدید  ضمن  همچنین 
فروش  مرکز  و  بار  تره  میدان  جمله  از  تخصصی 
محصوالت کشاورزی _ )فود سیتی( در مسکو، مرکز 
نانو و فناوری استان اولیانوفسک، مرکز فناوری یونانوف 
و منطقه صنعتی زابولژیه وبازدید از بندر ویژه اقتصادی 
اولیانوفسک، با رئیس، مدیران و اعضاء اتاق بازرگانی 
استان اولیانوفسک، مدیران شرکت SPK  جهت ارائه 
توضیحات پروژه GTI، مدیران شرکت های خصوصی 
و فعالین اقتصادی این استان مالقات و گفتگو خواهند 
داشت و نسبت به عقد قرارداد تفاهم همکاری با اتاق 
بازرگانی شیراز اقدام می نمایند و در پایان سفر با سفیر 
یا رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در روسیه، 

جلسه جمع بندی سفر را خواهند داشت.

عقد تفاهم نامه استان فارس و استان 
اولیانوفسک کشور روسیه فدراتیو دربخش 
کشاورزی، دام وطیور و صنایع کشاورزی

مواد  و  کشاورزی  –تخصصی  تجاری  هیات  سفر  در 
قاسمی  روسیه محمد مهدی  به  فارس  استان  غذایی 
در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  کشاورزي  وزیر  ایوانوویچ  میخائیل  با  مالقات 
یادداشت  استان،  استاندار آن  با حضور  اولیانوفسک و 
تفاهم همکاري بین استان فارس و استان اولیانوفسک 

روسیه را امضاء کرد. 
فارس؛ محمد  در  ایانا  خبرنگار خبرگزاری  گزارش  به 
نامه مذکور گفت:  تفاهم  با  ارتباط  در  قاسمی  مهدی 
کشاورزی  دربخش  موجود  های  پتانسیل  به  باتوجه 
استان فارس و نیاز بازار کشور روسیه بویژه درفصول 
سایر  و  تازه سبزی، صیفی  به محصوالت  سال  سرد 
روان  راستای  در  دامی،  و  کشاورزی  های  فراورده 
بخش  در  تجاری  همکاری های  گسترش  و  سازی 
کشاورزی، دام، طیور و صنایع تبدیلی فی مابین استان 
فارس و استان اولیانوفسک کشور روسیه و بهبود تراز 
تجاری دو کشور در زمینه های موصوف، تفاهم نامه 
ای امضاگردید. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس از اهداف تفاهم نامه را بهبود تراز تجاری استان 
واردات  روسیه،  کشاورزی  بخش  تجارت  در  فارس 
صادرات  قبال  در  نوین  آوری های  فن  و  تکنولوژی 

محصوالت کشاورزی از روسیه دانست. 
ایجاد  نامه؛  تفاهم  این  اهداف  دیگر  از  افزود:  وی 
صادرات  سازی  روان  منظور  به  مناسب  بسترهای 
روسیه  به  فارس  استان  کشاورزی  محصوالت  انواع 
و برقراری و توسعه سرمایه گذاری های مشترک در 
و  کشاورزی  محصوالت  انواع  تجارت  و  تولید  زمینه 

دامی بین دو استان می باشد.
شایان ذکر است تفاهم نامه مذکور در جلسه مشترک 
که در تاریخ 8 فوریه 2018 برگزار گردید، مورد بررسی 

و امضاي نهایی قرار گرفت.

به سرپرستی دکتر قاسمی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس صورت پذیرفت

سفر هیات
تجاری - تخصصی 

کشاورزی و مواد غذایی 
استان فارس به روسیه



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس8
شماره  36 - بهمن مـــــاه 1396

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
ششمین جشنواره گل نرگس در 

بزرگترین نرگس زار طبیعی کشور 
برگزار شد

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، هم زمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، 
در  واقع  طبیعی کشور  زار  نرگس  بزرگترین  در  نرگس  ششمین جشنواره گل 
منطقه باالده شهرستان کازرون استان فارس با حضور فروزانی معاون استاندار 

در امور گردشگری و زیارت، برگزار شد. 
از نظر وسعت و کیفیت  بودن 140 هکتار  دارا  با  این شهرستان  گفتنی است 
در کشور مقام اول را داراست که گل های نرگس به ویژه گل نرگس شهال از 
طراوت و مرغوبیت خاصی برخوردار است و گل نرگس کازرون در مقایسه با 
سایر شهرستان ها با داشتن شاخصه هایی همانند دیم بودن، ضخامت مناسب 
ساقه گل نرگس، بوی گل و تعداد غنچه های گل به عنوان شاخص در کشور 

معرفی شده است. 

شایان ذکر است هم زمان با برپایی این جشنواره نمایشگاهی شامل پوشش های 
محلی، خوراکی های سنتی و شیرینی و تنقالت محلی، گیاهان دارویی، صنایع 
دستی، عرضه گل نرگس و معرفی عشایر برگزار شد که در این نمایشگاه غرفه 
ای نیز به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، جهت ارائه دستاوردهای 
صندوق زنان روستایی شهرستان از جمله کود ورمی کمپوست، صنایع دستی 

و... اختصاص داده شد.

به مناسبت بزرگداشت سالروز تشکیل سازمان امور اراضی

برگزاری گردهمایی کارکنان
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

برگزاری گردهمایی کارکنان امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
با  گردهمایی  کشور،  اراضی  امور  سازمان  تشکیل  سالروز  بزرگداشت  مناسبت  به 
ادارات  رؤسای  و  مدیران  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  حضور 

مدیریت امور اراضی در سالن جلسات کوثر برگزار گردید. 
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
در این گردهمایی با تبریک سالروز تأسیس این سازمان و تقدیر از زحمات و خدمات 
کاربری  حفظ  فرهنگ  ترویج  بر  استان،  سطح  در  اراضی  امور  مدیریت  همکاران 
اراضی و استفاده از دانش IT و فناوری اطالعات با توجه به کمبود نیرو تأکید کرد.

کاربری  حفظ  جهت  در  همگانی  مشارکت  لزوم  بر  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
اراضی  تداخالت  رفع  استان،  زمین های کشاورزی  از تخریب  و جلوگیری  اراضی 
به منظور کمک به کشاورزان و سنددار کردن اراضی آنان، همچنین تسهیل کردن 
افزود: سامانه 131 جهت دریافت  تأکید نمود و  از پیش  فرآیند کاری مردم بیش 
گزارش های مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی استان از سال 94 در محل 
ارتباط  با هدف  این سامانه  است که  اندازی شده  راه  استان  اراضی  امور  مدیریت 
مردمی برای اطالع رسانی جهت پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز 

در اراضی کشاورزی دایر شده است. 
بسترسازی  در خصوص  مردم  سازی  آگاه  لزوم  بر  خود  خاتمه سخنان  قاسمی در 
مدیریت اراضی در زمینه های اشتغال زایی، سرمایه گذاری و بسترسازی جهت رفاه 
متقاضیان تأکید کرد و اظهار داشت: بایستی نظام پیشنهادات به طور اخص در امور 
اراضی دنبال و پیگیری گردد زیرا که با یک پیشنهاد موثر می توان مشکل مردم 

را سریع تر حل نمود.
سالروز  تبریک  با  نیز  فارس  استان  اراضی  امور  مدیر  ارغون  جلسه  این  ادامه  در 
تشکیل سازمان امور اراضی کشور گزارشی از اقدامات انجام گرفته در این مدیریت 
در سال جاری از حوزه های مختلف را بیان نمود و گفت: حفظ یکپارچگی اراضی، 
رفع تداخالت اراضی و تعیین تکلیف اراضی از جمله مهم ترین وظایف این مدیریت 

می باشد.
از  اول سال جاری  ماهه  در 9  اراضی  امور  فعالیت های  و  اقدامات  تشریح  با  وی 
اجرای احکام قلع  و قمع بنا در سطح استان خبر داد و پیشرفت باالی 80 درصد در 
کاداستر اراضی فارس و برگزاری جلسات منظم امور اراضی و بسترسازی سرمایه 
گذاری در بحث نیروگاه های خورشیدی و اشتغال زایی با توجه به وظایف حاکمیتی 
ویژه  آموزشی  و  ترویجی  فرهنگی،  برنامه های  افزود:  و  نمود  اشاره  مدیریت  این 
توزیع  نیز  و  تابلو  نصب  ترویجی،  آموزشی،  فیلم های  تهیه  قبیل  از  برداران  بهره 
بروشورهای ترویجی و راه اندازی تلویزیون شهری از دیگر اقدامات این مدیریت 

می باشد.
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کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان فارس به ریاست پژوهش معاون 
سیاسی امنیتی استانداری فارس و با حضور سعادت مشاور وزیر جهاد کشاورزی و 
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا، قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، بهادر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر اعضاء برگزار که در 
این جلسه از دو عنوان کتاب در راستای تولید محصول گواهی شده )سبز( با نام های 
تولید  اجرایی  "دستورالعمل  و   " )سبز(  گواهی شده  تولید محصول  جامع  "راهبرد 
محصول گواهی شده )سبز( با اخذ گواهی ICM " که توسط کارشناسان سازمان 
جهاد کشاورزی فارس تدوین گردیده است توسط پژوهش معاون سیاسی و امنیتی 

استانداری فارس، سعادت، قاسمی و بهادر رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در آیین رونمایی از این 2 کتاب گفت: رشد جمعیت، شرایط اقلیمي 
محدود کننده جهت بهره گیري کامل از سرزمین، عدم تناسب میزان بهره  برداري از 
منابع پایه با سرعت تجدید و جایگزیني این منابع، تغییرات اقلیمي و خشکسالي هاي 
عوامل  در  مقاومت  ایجاد  شیمیایي،  نهاده هاي  و  سموم  رویه  بي  مصرف  مکرر، 
علیرغم  تولید  عوامل  بهره وري  کاهش  داروها،  و  آفت کشها  به  نسبت  زا  بیماري  
افزایش مصرف نهاده ها، کمبود آگاهي و دانش همگاني و تاثیرات سایر بخش ها 
بر بخش کشاورزي از جمله چالش هاي پیش روي امنیت و سالمت غذا می باشد.

وی افزود: شیوع سوء تغذیه، شیوع بیماري هاي ناشناخته و غیر قابل درمان، افت 
به  لطمه  و  درمان  افزایش هزینه هاي  در رشد کودکان،  اختالل  و  ضریب هوشي 
اقتصاد استان، وابستگي به واردات مواد غذایي، تخریب ذخایر ژنتیکي و منابع پایه 
و کاهش بهره وري عوامل پایه علیرغم افزایش مصرف نهاده ها از تبعات حاصل از 

کمبود و افت سالمت و امنیت غذا در استان فارس می باشد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: محصول گواهی شده )سبز( 
محصولي است که فرآیند تولید و عرضه آن بر اساس یک نظام معتبر رسمی به طور 
کتبی گواهی و یا تائید شده باشد و محصوالت گواهی شده، یا فاقد باقیمانده عناصر 
سنگین، نهاده های شیمیایی و داروهای دام و طیور و آبزیان بوده و یا مقادیر این 

مواد در حد استانداردهای پذیرفته شده می باشد.
وی در ادامه بیان داشت: ارتقاء سطح بهداشت و سالمت استان، جلوگیري از تخریب 
دراز مدت خاک، حفظ  ارتقاء حاصلخیزی  و  ژنتیکي، حفظ  ذخایر  و  منابع طبیعي 
افزایش  اقلیم،  با پدیده تغییر  تعادل اکوسیستم هاي کشاورزي، جلوگیري و مقابله 
بهره وري عوامل تولید و کاهش فقر و ایجاد اشتغال از اهداف و نتایج مورد انتظار در 

تولید و عرضه محصوالت گواهي شده می باشد.
تولید  برنامه راهبردی  اظهار داشت: در  از سخنان خود  قاسمی در قسمت دیگری 
کردن  مشخص  اول  گام  دارد:  وجود  ذیل  شرح  به  گام   6 شده  گواهی  محصول 
کلینیک های گیاه پزشکی فعال، شیوه نظارت )برابر با طرح ICM( و فرآیند گواهی 
برداری  نمونه  بازرسی و  ICM، گام دوم آموزش و اطالع رسانی، گام سوم  و کد 
لیبلینگ، گام پنجم  نیترات و فلزات سنگین، گام چهارم فرآیند  پایش سموم و  و 
نحوه بازاریابی و گام ششم فرآیند حمایتی و تشویقی، در صورت اخذ کد ICM و در 
صورت خسارت طرح می باشد. وی در ادامه یادآور شد: ایجاد زیر ساخت الزم برای 
نیز برای اجرای تبصره 5  برنامه توسعه ششم و  اجرای تکالیف قانونی مرتبط در 
ماده 6 قانون بهر ه وری با هدف الزامی نمودن فروش آفت کش ها با نسخه های 
گیاه پزشکی، شناسایی و رهگیری روند تولید محصول از مزرعه تا سفره، شناسایی 

تولیدکنندگان محصول سالم، ایجاد زیر ساخت الزم برای دستیابی به محصوالت 
مجاز  حد  رعایت  استانداردهای  به  دستیابی  برای  الزم  ساخت  زیر  ایجاد  و  سالم 
 Integreted Crop Management)) آالینده ها از اهداف اجرای مراحل اخذ گواهی

ICM و کد 16رقمی می باشد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: خوشبختانه در استان فارس در بحث سالمت غذا 
و محصول سالم تفاهم بسیار خوبی بین سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های ذی 

مدخل وجود دارد که نمونه بارز این تفاهم رونمایی از همین دو کتاب می باشد.
قاسمی تصریح کرد: ما به دنبال تولید محصولی هستیم که استانداردهای الزم را 
کسب کرده باشد و دغدغه مردم را درخصوص سالمت مواد غذایی برطرف کنیم 
به همین منظور در طول فعالیت دولت تدبیر و امید با اقدامات بسیار خوبی از جمله 
کشاورزی  بیولوژیک،  مبارزه  ها،  کلینیک  دهی  سامان  کود،  و  سم  دهی  سامان 
نیز  بازار  زمینه  در  و  است  شده  انجام  اعتبارات  کمبود  رغم  علی   ... و  حفاظتی 
شهرداری شیراز مکانی را جهت سورت و فروش محصوالت سالم در نظر گرفته 
فارس  استان  در  سالم  برند  با  کشور  ارگانیک  محصوالت  ترین  متنوع  و  است 

می باشد.
این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود بیان داشت: خوشبختانه استان فارس در 
زمینه محصول سالم پیشرو بوده است و جزء نادر استان هایی هستیم که بر روی 8 
محصول سیب زمینی، پیاز، هندوانه، خیار بوته ای، خیار گلخانه ای، گوجه بوته ای، 
گوجه فرنگی گلخانه ای، سیب درختی و پرتقال در سطح 150 هزار هکتار در حال 

تولید این محصوالت می باشیم.
وی تصریح کرد: در این استان گاوداری هایی داریم که بار میکروبی شیر آنها پایین 
و در حد شیر پاستوریزه می باشند که برای تشویق آنها به دنبال آن هستیم که برای 
آنها مجوز کارگاه تولیدی بگیریم که تاکنون 2 گاوداری این مهم را کسب نموده اند.

و غذای  زیست  دفتر محیط  مدیر کل  و  وزیر  این جلسه سعادت مشاور  ادامه  در 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما در مورد خاک 8 میلیون هکتار اراضی آبی داریم که 
4.5 میلیون هکتار از آن دارای محدودیت شوری می باشد و فقط یک میلیون هکتار 

اراضی آبی بدون محدودیت در کشور در اختیار داریم.
وی افزود: در زمینه آب نیز قسمت عمده ای از مناطق کشورمان تنش آبی دارند 
و در برخی مناطق در تنش مطلق هستیم با این شرایط بیش از 100 میلیون تن 

محصول تولید کرده ایم که رکورد بسیار خوبی است.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: متوسط مصرف کود در جهان 
ما  کشور  در  کود  مصرف  متوسط  که  است  حالی  در  این  می باشد  کیلوگرم   110
89 کیلوگرم می باشد و در سم نیز همین طور می باشد ولی در مصرف این دو بد 

مصرفی داریم که بایستی مصرف را به مصرف علمی تبدیل نماییم.
وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: در تولید محصول سالم بایستی این کود و 
سم با مدیریت مصرف گردد و تغییر نگرش از شیمیایی به بیولوژیکی و آلی خوب 
است ولی در حال حاضر دیدگاه تلفیقی مدنظر است و سالمت محصوالت و سالمت 

شهروندان ما از اولویت های ما در شورای عالی سالمت می باشد.

در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان فارس 
و در راستای امنیت غذایی:

از دو کتاب در زمینه تولید محصول 
گواهی شده )سبز( رونمایی شد
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باغ های  در  محافظتی  پوشش های  توسعه  همایش 
و  وزیر  مشاور  عامری  بنی  حضور  با  فارس  استان 
مجری طرح گلخانه ها، حسن پور مدیر کل دفتر امور 
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، قاسمی رییس 
سازمان جهاد کشاورزی فارس، جوزف نتی کارشناس 
بازرگانی،  اتاق  در  و  ایتالیا  از کشور   Arrgoni شرکت 

صنایع، معادن و کشاورزی شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو 
همایش  این  در  امید"، 
تشکر  ضمن  بنی عامری 
جهاد  سازمان  رییس  از 
کشاورزی فارس به دلیل 
جدیت در پیگیری توسعه 
استان  این  در  گلخانه 
و  فارس  استان  گفت: 
خراسان پیشرو در اجرای 

طرح پایلوت پوشش محافظتی باغ ها می باشند.
وی در ادامه با تاکید بر این که انتقال دانش فنی دنیا 
به صورت ایده برداری از اهمیت زیادی برخوردار است 
و نه به شکل کپی برداری و نیز با تاکید موکد بر اجرای 
باغ ها در محصوالت  پایلوت پوشش محافظتی  طرح 
مختلف اظهار داشت: یکی از نسخه های شفا بخش در 
عبور از بحران خشکسالی توسعه گلخانه ها و استفاده 

از سایبان می باشد. 
اشاره  قاسمی با  محمدمهدی  همایش  این  ادامه  در 
از 70 درصدی  بیش  و کاهش  بحران خشکسالی  به 
به  نسبت  فارس  استان  جاری  سال  بارندگی  میزان 
سنوات گذشته گفت: با نگاه هوشمندانه و با تفکر در 

جهت استفاده مطلوب از ظرفیت ها می توان از شرایط 
بحرانی فعلی گذری موفق داشت.

پیش  چالش  مهمترین  داشت:  اظهار  ادامه  قاسمی در 
روی بخش کشاورزی، آب می باشد و با توجه به اینکه 
این  در  استراتژی ها می باشد،  تمام  اصلی  آب محور 
آب،  از  استفاده  وری  بهره  افزایش  همچنین  و  راستا 
گرفته  قرار  توجه  مورد  گلخانه ای  توسعه کشت های 

است.
وی تصریح کرد: از جمله 
سازمان  سیاست های 
فارس  کشاورزی  جهاد 
در جهت مدیریت بحران 
استفاده  و  خشکسالی 
آب،  منابع  از  بهینه 
7هزار  نمودن  جایگزین 
ای  گلخانه  هکتار کشت 
هکتار  هزار   80 جای  به 

کشت در سطح باز سبزی و صیفی در یک برنامه ده 
ساله می باشد و همچنین توسعه آبیاری تحت فشار در 
سطح 350 هزار هکتار در مدت5 سال آینده، همچنین 
انتقال کشت های بهاره به پاییزه از جمله چغندرقند به 
شکلی که به عنوان مثال در سال زراعی جاری بیش از 
1300هکتار در شهرستان های جنوبی کشت چغندرقند 
داشته ایم. وی افزود: افزایش سطح زیر کشت گیاهان 
کم آب بر مثل گلرنگ و توسعه کشت گیاهان دیگری 
مانند کینوآ و گیاهان دارویی کم آب بر نیز مورد توجه 

می باشد.
پوشش های  پایلوت  طرح  افزود:  مسئول  مقام  این 

توری محافظتی به صورت خودجوش توسط باغداران 
انجام شده است که کمک عمده ای در جهت کاهش 
مصرف آب در باغات داشته است و با توجه به اهمیت 
مرکبات در مناطق مرکبات خیز استان فارس و شرایط 
اقلیمی این مناطق، اجرای پوشش حفاظتی در باغات 
مهمترین  از  البته  و  می باشد  اهمیت  حائز  مرکبات 
جلوگیری  مرکبات  باغات  در  پوشش  احداث  دالیل 
کاهش  تگرگ،  مقابل  در  محافظت  سرمازدگی،  از 
شدت  اثر  کردن  کم  خورشید،  تشعشع  و  دما  شدت 
کنترل  آسا،  سیل  باران های  و  گرم  بادهای  وزش 
جمعیت و خسارت آفات و بیماری ها، علف های هرز 
و جلوگیری از آفتاب سوختگی، کمک به رشد رویشی 
تعریق  و  تبخیر  از  جلوگیری  مناسب،  جوانه زنی  و 
 40 تا   30 آب  مصرف  کاهش  درختان،  ازسطح  زیاد 
پوشش  و  زمین  سطح  از  تبخیر  جلوگیری  درصدی، 

گیاه می باشد.
بیان  فارس همچنین  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
داشت در کشاورزی با نگاه کالن و مدیریت نهاده ها 
عالوه بر اجرای شیوه های نوین آبیاری، استفاده بهینه 
و  حفاظتی  کشاورزی  انجام  کشاورزی،  نهاده های  از 
به  دستیابی  دنبال  به  باغی  مکانیزاسیون  از  استفاده 
کشاورزی پایدار هستیم و نیز در جهت ارتقای سطح 
علمی بهره برداران کشاورزی و آموزش به آن ها هر 
متخصصی از هر جای کشور و یا دنیا نیاز باشد، دعوت 

می شود. 
وی در ادامه از باغدارانی که آموزش دیده اند خواست 
که به عنوان مروج در منطقه خود باشند و خاطر نشان 
کرد با توجه به نیاز استان به توسعه تهاجمی پوشش 
در  مناسب  بهره  با  تسهیالت  باغات،  در  حفاظتی 
تفویض  به  نظر  و  می گیرد  قرار  برداران  بهره  اختیار 
مدیریت  به  سازمان  رییس  عنوان  به  اینجانب  اختیار 
شهرستان ها پروانه تاسیس و بهره برداری این واحدها 
متناسب با طرح تسهیالت مربوطه بدون محدودیت در 

اختیار بهره برداران قرار می گیرد.
بیش از 200 نفر شرکت کننده اعم از مدیران ستادی 
و شهرستان ها، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و 
نظام مهندسی استان فارس، باغداران، اتحادیه تعاونی 
بخش  پایان  استان  این  داران  گلخانه  و  باغداران 
امور  دفتر  کل  مدیر  پور  حسن  سخنان  همایش  این 
جهاد  وزارت  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری  میوه های 
کشاورزی و جوزف نتی کارشناس شرکت Arrgoni از 
کشور ایتالیایی بودند که مطالب مفیدی را به شرکت 

کنندگان آموزش دادند.
 138 در  طرح  این  جاری  سال  در  است  ذکر  شایان 
حفاظتی  پوشش  با  فارس  استان  باغات  از  هکتار 
استفاده شده است که از این سطح 78 هکتار با احداث 
و  هزار   2 نیز  و  می باشند  سازه  بدون  مابقی  و  سازه 
800 هکتار از باغات شناسایی و آماده اجرای پوشش 

محافظتی می باشد.

برگزاری همایش
توسعه پوشش های محافظتی در باغ های استان فارس
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خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس با حضور 
پیروزی  سالگرد  نهمین  و  سی  راهپیمایی  مراسم  در 
راحل  امام  آرمان های  با  دیگر  اسالمی باری  انقالب 

)ره( و انقالب اسالمی ایران تجدید میثاق کردند.
حجت االسالم  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
قاسمی سرپرست اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی 
بزرگ  خانواده  گذشته  سنوات  همانند  نیز  امسال 
انقالبی  مردم  سایر  با  همراه  فارس  کشاورزی  جهاد 
حماسی  حضوری  بهمن   22 باشکوه  راهپیمایی  در 
ایران اسالمی در همه سال های پس  داشتند و مردم 
از پیروزی انقالب اسالمی با حضور در راهپیمایی 22 

بهمن ثابت کرده اند عهدی که با نظام بسته اند هیچ 
وقت کهنه نمی شود و امروز نشان دادند در همه دو 
بر همه چیز ترجیح دارد و  راه رهبر و نظام  راهی ها، 

ثابت کردند که به آرمان های نظام وفا دارند.
دندان  و  قاطع  پاسخی  امروز  راهپیمایی  افزود:  وی 
شکن به بیگانگان، دشمنان و سست عهدان است و 
مردم ایران امروز هم حضور حماسی خود را به نمایش 
اولیه  شعارهای  روی  بر  خود  ایستادگی  تا  گذاشتند 

انقالب را به نمایش بگذارند.
در  مردم  این که  بیان  با  پایان  در  مسئول  مقام  این 
انقالب  آرمان های  از  پشتیبانی  و  ایستادگی  این  کنار 
اسالمی، یک سری مشکالت و دغدغه های دارند که 

باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و در جهت حل شان 
بکوشند، اظهار داشت: در هر صورت پیام مردم ایران 

این است که همچنان پای انقالب ایستاده اند.
رئیس مجلس  علی الریجانی  که  است  ذکر  به  الزم 
شورای اسالمی به عنوان سخنران پایانی این مراسم 
گفت: در حوزه کشاورزی نسبت به سال 57، در اکثر 
تولیدات نظیر گندم، جو، گوشت قرمز، گوشت مرغ و 
لبنیات خودکفا شده ایم و تولیدات ما به طور متوسط 

300 درصد رشد کرده است.
وی افزود: قدرت خرید نسبت به سال 57، 3 برابر شده 
است و درآمد سرانه نسبت به سال 57، 3 برابر شده 

است و از 2000 دالر به 7000 دالر رسیده است.

حضور خانواده بزرگ 
جهاد کشاورزی فارس 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن

با حضور الریجانی 
رئیس مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد

بیماری های مهم  و  آفات  آموزشی مدیریت  کارگاه 
چوبخوار  آفات  بر  تاکید  با  فارس  استان  نخیالت 
تحقیقات  مرکز  گیاهپزشکی  بخش  همکاری  با 
فارس  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، عزیزاله امیری مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با 
به خشکسالی های  توجه  با  گفت:  مطلب  این  بیان 

از مناطق خرما خیز استان  اخیر و گزارشات واصله 
مدیریت  چوبخوار،  آفات  جمعیت  افزایش  بر  مبنی 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با 
همکاری محققین بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و با 
هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های 
آموزشی  کارگاه  برگزاری  به  اقدام  خنج  و  کازرون 
مدیریت آفات و بیماری های مهم نخیالت با تاکید 

بر آفات چوبخوار در این دو شهرستان نمود.
ارائه  با  آموزشی که  این کارگاه های  در  افزود:  وی 
مطالب به صورت تئوری و عملی توسط راه خدائی، 
به  مطالب  ابتدا  گردید  برگزار  فرد  دبیری و صحت 
مراکز خدمات جهاد کشاورزی  در  و  صورت مصور 
نخلستان های  به  بررسی  جهت  سپس  و  تدریس 
عملی  صورت  به  نیز  الزم  موارد  و  مراجعه  منطقه 
ارائه گردید و در همین راستا دستورالعمل مدیریت 
شهرستان های  به  و  تهیه  نیز  خرما  چوبخوار  آفات 

خرما خیز نیز ارسال گردیده است.
این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود بیان داشت: 
جمعیت  افزایش  برای  مناسب  شرایط  به  توجه  با 
ضمن  کرد  درخواست  باغداران  از  چوبخوار،  آفات 
بازدید دقیق نخلستان های خود، در صورت مشاهده 
فعالیت این آفات به مراکز خدمات جهاد کشاورزی 
منطقه مراجعه و با اخذ راهنمایی های الزم نسبت به 

کنترل آفت اقدام نمایند.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت آفات و بیماری های مهم 
نخیالت استان فارس
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محمد جعفر صبوری پور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس عملکرد 10 ماهه پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 96 سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس را تشریح نمود.
وی گفت: در اجرای برنامه های افزایش تولید کاالهای اساسی شامل تولید گندم به 
عنوان یکی از محصوالت اساسی و استراتژیک، در سال زراعی 97-96 گندم آبی 
در سطح 230 هزار هکتار و گندم دیم در سطح 115500 هکتار کشت گردیده است 
و البته در برداشت گندم سال زراعی 96-95 در سطح بیش از 287 هزار هکتار با 

تولید 1182716 تن گندم عملکرد داشته ایم. 
به گزارش خبرنگار “پرتو امید” وی تصریح کرد: علی رغم کاهش سطح زیر کشت 
به میزان70000 هکتار، افزایش تولید در واحد سطح به میزان 630 کیلوگرم در هر 
هکتار داشته ایم و می توان از جمله دالیل آن را طی دو سال اخیر با انجام عملیات 
به زراعی، کاشت ارقام مقاوم به شوری و خشکی، ارقام دیم پرتولید، تغذیه مناسب 

و مبارزه به موقع با آفات و... اشاره کرد.
وی افزود: سطح برداشت و تولید دانه های رو غنی شامل کشت کلزا در سال زراعی 
گذشته  سنوات  به  نسبت  که  می باشد  هکتار   19360 میزان  به   )97-96( جاری 
)66-95( با سطح 8000 هکتار نزدیک 2/5 برابر و نسبت به سال زارعی 93-94 
بینی  پیش  و  است  رسیده  برابر   12 از  بیش  به  هکتار  زیر کشت 1271  با سطح 
می گردد 40000 تن محصول کلزا تولید گردد و نیز کشت گلرنگ در سال زراعی 
جاری)96-97( تا کنون به میزان 8000 هکتار می باشد و پیش بینی می گردد به 
میزان 20000 هکتار افزایش یابد که این میزان نسبت به سال های قبل )95-66( 
با سطح 12705 هکتار نزدیک 1/6 برابر و نسبت به سال زراعی 94-93 با سطح 
می گردد  بینی  پیش  و  است  رسیده  برابر   400 از  بیش  به  هکتار   50 کشت  زیر 
15000 تن محصول گلرنگ تولید شود و همچنین توسعه کشت زیتون در سال 

جاری به میزان 34 هکتار بوده است.
این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: برداشت حبوبات در سطح 22000 هکتار 
با تولید 70456 تن و آماده سازی بستر کشت پائیزه حبوبات و تدارک و تامین بذر 
مورد نیاز در سطح 400 هکتار، کاشت نخود و عدس دیم و انتظاری در سطح 2000 
هکتار، اجرای عملیات داشت پنبه در سطح 15831 هکتار شامل مبارزه با آفات و 
بیماری ها و علفهای هرز، وجین، سرزنی، مخلوط کشی مزارع بذری، کودسرک 
و ریزمغذی - ایجاد شعبات خرید تضمینی در شهرستان های فسا، داراب و زرین 
دشت و برداشت در سطح 13447 هکتار به میزان 47871 تن با متوسط عملکرد 
برداشت  و  قند در سطح 13481 هکتار  بهاره چغندر  3560کیلو در هکتار، کشت 
در  قند  چغندر  پائیزه  قرارداد کشت  عقد  و  تن  میزان 646000  به  11800 هکتار 
سطح 1700هکتار و کشت در سطح 1323 هکتار، کشت آبی جو در سطح 52000 
هکتار و کشت دیم جو در سطح 84500 هکتار با انجام مراحل اجرایی طرح pvs در 
شهرستان های خرم بید، مرودشت، زرین دشت، خرامه، رستم، نورآباد و پاسارگاد، 
کشت ذرت در سطح 13479 هکتار و برداشت با تولید 70000 تن تا کنون، تولید 
به  زمستانه  کشت  و  تن   20000 تولید  با  هکتار   500 پائیزه  کشت  زمینی  سیب 
مساحت 190هکتار و برداشت 5890 تن کشت اول بهار 720 هکتار تولید 25000 
تن و کشت اواخر بهار 5387 هکتار تولید 169515 تن و حدود 10000 تن باقی 
مانده که در بهمن برداشت خواهد شد تا به 230405 تن برسیم و کل سطح برداشت 

تاکنون 6797 هکتار به میزان 220405 تن بوده است.
ثبت  )رکوردگیري،  نژاد  اصالح  هاي  طرح  اجراي  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
مشخصات، تلقیح مصنوعي در دام سنگین و سبک، آموزش گاوداران، نظارت بر 
تغذیه دام، ترویج نژاد سیمینتال( و تولید 504490 تن شیر خام در 10 ماهه سال، 

اصالح  هاي  طرح  اجراي 
و  سبک  دام هاي  در  نژاد 
دامداران،  آموزش  سنگین، 
صادرات دام سبک، آمیخته 
گوسفندان  و  بز  در  گری 

بومی با نژاد های برتر و تولید 53430تن گوشت قرمز تاکنون، اجراي طرح مدیریت 
جوجه ریزي در واحد هاي مرغداري، اجراي طرح ارزیابي عملکرد در واحد هاي 
مرغ گوشتي در سطح 70 واحد مرغداري، اجراي طرح تولید مرغ با سن کم و وزن 
مناسب و اجراي کارگاه هاي آموزشي بهبود ضریب تبدیل و بهینه سازي مصرف 
سوخت در سطح شهرستان ها و تولید 10300 تن گوشت مرغ در 10 ماهه اول 
سال، تولید و توزیع تخم مرغ نطفه دار مرغ بومي، تغییر کاربري به مرغ تخمگذار، 
تولید و توزیع جوجه یک روزه بومي،  تولید در واحدهاي مرغ تخمگذار،  مدیریت 
تولید  افزایش  و  زنبورداری  فعالیت  توسعه  کنون،  تا  مرغ  تخم  تن   44400 تولید 
امید،  طرح  اجراي  عسل،  زنبور  سراسري  گیري  آمار  تن،   5300 میزان  به  عسل 
صدورشناسنامه زنبورداران – برگزاری کارگاه آموزشی بره موم از جمله برنامه های 

افزایش تولید کاالهای اساسی بوده است.
صبوری پور در ادامه سخنان خود به اجرای برنامه های زیربنایی در جهت استفاده 
بهینه از منابع آب و خاک و افزایش بهره وری اشاره نمود و اظهار داشت: اجرای 
200 هکتار شبکه فرعی آبرسانی در شهرستان های قیروکارزین و نورآباد ممسنی، 
اجرای بیش از 19000 هکتار آبیاری تحت فشار، 13028 هکتار مطالعه، طراحی 
و 11163 هکتار دردست اجرا، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی 
با اضافه شدن 6575 دستگاه به ناوگان ماشینی در 10 ماهه سال )زراعی 2672 
باغی 2888 و دامی وشیالتی 1015 دستگاه(، توسعه تولید در محیط های کنترل 
شده گلخانه ای به میزان 66.25 هکتار و بهسازی 12/1 هکتار گلخانه ها، برنامه 
افزایش توسعه باغات در اراضی شیبدار در سطح 15000 هکتار که تا کنون 21875 
گیاهان  کشت  توسعه  برنامه  است،  شده  اجرایئ  هکتار   2325 و  شناسایی  هکتار 
برنامه  تاکنون،  هکتار   2629 در سطح  عملکرد  با  هکتار   1800 در سطح  داروئی 
توسعه کشت نشایی در سطح 18000 هکتار با عملکرد 15229 هکتار در 10 ماهه 
سال و عملکرد توسعه آبزی پروری با استفاده از آب کشاورزی به صورت متراکم در 
سطح 1200 استخر با پیش بینی بیش از 1300 تن تولید در10 ماهه سال از جمله 

اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: عقد قرارداد تولید بذرگندم و جو به میزان 90 درصد جهت 
تامین بذور گندم به میزان 51500 تن، جو5997 تن، تولید 30 تن بذر حبوبات و 
کشت بذر سیب زمینی در سطح 100 هکتار و انتقال میزان 3000 تن بذر سیب 
تولید  بذر ذرت  از  تن  انبارهای سرد، مصرف 960  به  بندی  از سورت  بعد  زمینی 
داخل در شهرستان ها، تامین نهال به میزان 1456000 اصله، تامین 10738 اصله 
نهال کشت بافت خرما رقم پیارم جهت شهرستان های خنج، داراب، زرین دشت، 
مبلغ 2684/5  اختصاص  با  و ممسنی  مهر  گراش، المرد،  کارزین،  قیرو  فراشبند، 
میلیون ریال یارانه نهال و توزیع یارانه نهال به میزان 3700 میلیون ریال، تامین 
کود مورد نیاز سال زراعی 97-96 به میزان 187667 تن )172511 تن ازته 9019 
فسفاته  تن   3000 ازته  کود  تن   85000 تاکنون  که  پتاسه(  تن  و6137  فسفاته 
و2000 تن کود پتاسه توزیع شده است و افزایش سطوح تحت پوشش کاربرد آفت 
کش های غیرشیمیایی در سطح 85000 هکتار از جمله اقدامات صورت گرفته در 

زمینه تامین داخلی نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.
این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: سهم استان فارس در برنامه ابالغی وزارتخانه 

گزارش عملکرد 10 ماهه
اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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در سال 96 به میزان 167755 تن فرآوری و جذب ماده خام محصوالت کشاورزی 
اعالم شده است و این در حالی است که در 10 ماهه اخیر بیش از 235765 تن 
جذب ماده خام محصوالت کشاورزی در قالب52 واحد صنعتی ایجاده شده صورت 
پذیرفته و کاهش ضایعات ناشی از اجرای این طرح ها نیز به میزان 58189 تن 
می باشد، پیش بینی توسعه فرآوری گیاهان دارویی به میزان 1250 تن در قالب دو 
طرح )اجرا شده 8810 تن در قالب 5 واحد با سرمایه 107 میلیارد ریال و 62 نفر 
اشتغال زایی(، پیش بینی بسته بندی محصوالت کشاورزی در قالب 20 طرح به 
میزان 50335 تن )اجرا شده 28418 تن در قالب 21طرح با سرمایه 219 میلیارد 
میزان  به  ها  توسعه سردخانه  افزایش  بینی  پیش  نفر(،  زایی 149  اشتغال  و  ریال 
38700 تن در قالب 9 واحد ) اجرا شده 12 واحد به ظرفیت 23865 تن و سرمایه 
307 میلیارد ریال و اشتغال 67 نفر(، پیش بینی توسعه کشتارگاه ها در قالب 3 واحد 
با ظرفیت 28600 تن )اجرا شده 4 واحد به ظرفیت 64800 تن و 380 اشتغال( و 
پیش بینی توسعه سایر واحدهای صنایع تبدیلی در قالب 7 واحد با ظرفیت 98180 
تن )اجرا شده 10واحد به ظرفیت تن85675 و اشتغال 97 نفر( از جمله برنامه های 
محصوالت  ضایعات  کاهش  و  کشاورزی  خام  ماده  جذب  افزایش  برنامه  اجرای 

کشاورزی بوده است.
وی افزود: تولید و پخش برنامه رادیو تلویزیونی به میزان 3790 دقیقه، اجرا شده 
3710 دقیقه، پیاده سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری در قالب ایجاد 347 
سایت الگویی، اجراء شده و در دست اجرا 336 سایت، پی گیری تقویت نهاده های 
مالی و ایجاد 85 صندوق خرد زنان روستایی، پیگیری تشکیل صندوق حمایت از 
بخش کشاورزی به تعداد 11 فقره در شهرستان ها جهت تامین و تجهیز سرمایه 
بازاریابی در  و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پیگیری پروژه احداث شهرک 
کیلومتر 15 جاده شیراز مرودشت که در سطح 52 هکتار توسط آقایان حسن پور 
و منتخب در حال انجام می باشد، بهره مند شدن تعداد 44 طرح از محل سرمایه 
در گردش اعتبارات رونق تولید به مبلغ 353/5 میلیارد ریال در 10 ماهه سال 96، 
اعتبارات صندوق  از محل  ریال  میلیارد  مبلغ 8601  به  تعداد 2343 طرح  معرفی 
توسعه ملی سال 96 که تا کنون 62 طرح به مبلغ 500 میلیارد ریال جذب گردید، 
اعتباری  ویژه  خط  محل  از  ریال  میلیارد   910 مبلغ  به  طرح   1417 تعداد  معرفی 
مکانیزاسیون که تا کنون تعداد 561 طرح به مبلغ 403 میلیارد ریال از پروژه های 
معرفی شده در سال 96 جذب شده است، معرفی 41 طرح به مبلغ 484 میلیارد 
ریال جهت احداث گلخانه از محل اعتبارات ترجیحی بانک کشاورزی که تاکنون 
بهره  گردیده،  معرفی شده جذب  پروژه های  از  ریال  میلیارد  مبلغ 34  به  10طرح 
مند شدن تعداد 1536 طرح به مبلغ 1016 میلیارد از یارانه طرح های آبیاری تحت 
فشار، بهره مند شدن 13 طرح و به مبلغ 112 میلیارد ریال از طرح های معرفی شده 
از طرح های  تعداد 7 طرح  به  میلیارد و  تولید، جذب مبلغ1/18  سرمایه ای رونق 
معرفی شده در سال 95 از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری، تحقق اشتغال 
تعداد 9883 نفر در 10 ماهه سال 1396 که بیش از 71 درصد از کل اشتغال پیش 
بینی شده می باشد، صادرات 63325 تن محصوالت کشاورزی شامل صنایع غذایی 
)54233تن(، زراعی )2294تن(، دام و طیور )381 تن(، باغی)6150تن( و شیالتی 
)267تن( جمعا به ارزش 98 میلیون دالر از گمرکات استان فارس به خارج از کشور 
طی 8 ماه در سال جاری از جمله برنامه های اجرایی پشتیبانی، آموزشی و ترویجی 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده است.
صبوری پور در خاتمه سخنان خود گفت: برنامه توسعه کشت فراسرزمینی گندم در 
کشور گرجستان برای سال آتی در سطح 5000 هکتار در نظر گرفته شده است که 
هم اکنون در سطح 1000 هکتار در حال انجام است همچنین کشت و برداشت 
گندم در سال زراعی 96-95 در سطح 200 هکتار در کشور قزاقستان و سفر هیات 
جهاد کشاورزی و کشاورزان به کشور گرجستان و اکراین در راستای اجرایی کردن 
فراسرزمینی  کشت  اجرایی  برنامه های  جمله  از  غالت  فراسرزمینی  کشت  برنامه 

توسط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده است.

امیر رضا توکلی محقق برجسته کشور مشاور 
استاندار فارس در امور کشاورزی شد

بخش  نخبه  پژوهشگران  از  یکی 
استاندار  مشاور  سمت  به  کشاورزی 
فارس در امور کشاورزی منصوب شد.

امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
اسماعیل  آقای  سوی  حکمی از  طی 
ویژه  نگاه  که  فارس  تباداراستاندار 
مثبت  تحول  علمی و  توسعه  به  ای 
رضا  امیر  دارد،  کشاورزی  بخش  در 
توکلی به سمت مشاور استاندار فارس 
در امور کشاورزی استان منصوب شد. 
در قسمتی از این حکم آورده شده: با 
عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی به موجب 
استان  کشاورزی  بخش  امور  در  استاندار  مشاور  عنوان  به  را  شما  ابالغ  این 
منصوب می نمایم و انتظار دارم ضمن هماهنگی کامل با اینجانب و همراهی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع، فرمانداران و مدیران و روسای 
دستگاه های اجرایی استان در بخش کشاورزی در جهت خدمت به مردم شریف 
استان و در راستای بهره مندی از ظرفیت های قابل توجه این بخش اقدامات 

موثری صورت پذیرید.
شایان ذکر است امیررضا توکلی که از نخبگان و عضو تیم نخبگان کشاورزی و 
همچنین عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس می باشد در کارنامه درخشان علمی خود 2 سال عنوان پژوهشگر 

نمونه استانی و یک عنوان پژوهشگر نمونه کشوری را دارد.
و پیش از این به مدت 12 سال رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان 
کشور  تحقیقاتی  مجموعه های  قدیمی ترین  و  مهمترین  از  که  بود  داراب 
می باشد،بوده است و با سابقه مدیریتی 20 سال، 2 سال به عنوان مدیر نمونه 

ایستگاه های تحقیقاتی کشور شناخته شده است.
پیام دکتر توکلی

با عرض سالم و ادب خدمت زحمتکشان عرصه تولید و تامین کنندگان امنیت 
غذایی کشور، بدون تردید خدمت به جامعه کشاورزی برای بنده افتخار بزرگی 
فرهیخته  استاندار  اعتماد  حسن  و  متعال  خداوند  یاری  به  که  اکنون  و  است 
فارس تقدیر بر این شد تا بار دیگر در کنار زحمتکش ترین و محبوب ترین 
تمام ظرفیت های علمی و  از  تا  بر خود الزم می دانم  قرار گیرم،  قشر جامعه 
و مشکالت  تنگناها  رفع  منظور  به  در بخش کشاورزی  پتانسیل های موجود 

پیش روی تولیدکنندگان و بهره بردارن اهتمام ورزم.
اعتقاد راسخ دارم که با برنامه ریزی علمی و دانش محور کردن فعالیت های 
بخش کشاورزی می توان آینده درخشانی را برای کشاورزی استان پیش بینی 
کرد. لذا از آنجا که رمز موفقیت در تمامی امور همدلی و هماهنگی با ارکان 
مختلف تاثیرگذار می باشد به منظور موفقیت در مسیر پیش رو از کلیه مدیران 
عزیز و دلسوز، اساتید و صاحب نظران توانمند بخش کشاورزی اعم از دولتی و 

خصوصی طلب همکاری در این مسیر سخت را دارم. 
باعث دلگرمی اینجانب هستند کمال  ابراز لطف همه عزیزان که  از  پایان  در 
از خداوند متعال برای تمامی شما عزیزان سعادت و  تشکر و قدردانی دارم و 

سربلندی را آرزومندم.
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کمیته مهندسی ارزش پروژه های آبیاری نوین درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار در سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس در دی ماه سال 95 با تعداد ده 
عضو ثابت با ترکیبی از اساتید دانشگاه، محققین مرکز 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 
فارس، مهندسین مشاور، کارشناسان ستادی سازمان و 
در  اجرای مهندسی معکوس  با هدف  پیشرو  کشاورزان 
مطالعه و طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه های آبیاری 
ارائه ایده های  نوین و به منظور شناخت نقاط ضعف و 
ارتقاء  و  مشکالت  نمودن  برطرف  جهت  عملی  جدید 

سیستم تشکیل گردید.
مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رئیس 
در مدت یک سال  این کمیته  این مطلب گفت:  اعالم 
گذشته با تشکیل 40 جلسه ستادی و10 بازدید صحرایی 
از مزارع، این اهداف را دنبال نمود و در جلسات بر اساس 
مرکز  متخصص  و  کارشناسان  از  مختلف  موضوعات 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 
مدیریت های  گیاهی،  تولیدات  بهبود  معاونت  فارس، 

آزمایشگاه  مدیران  مکانیزاسیون،  اداره  باغبانی،  زراعت، 
ادوات  کنندگان  وارد  و  تولیدکنندگان  خاک،  و  آب 
سیستم های نوین آبیاری دعوت به عمل آمد و از نقطه 
نظرات آنان استفاده شده است و نیز در راستای ارتقای 
بنیه علمی کارشناسان بخش، پنج کارگاه آموزشی جهت 
کارشناس مهندسین مشاور و بخش دولتی برگزارگردید. 
وی افزود: تدوین ساختار جدید دفترچه مطالعه و طراحی 
پروژه های آبیاری نوین، بازبینی تحلیل نتایج آزمون آب 
طراحی  مطالعه،  در  دقت  افزایش  راستای  در  خاک  و 
لحاظ  با  نوین  آبیاری  سیستم های  از  برداری  بهره  و 
خاک  آبیاری،  روش  در  نتایج  این  تاثیر  کاربرد  کردن 
در  ریشه  توسعه  واقعی  عمق  نمودن  مشخص  گیاه،  و 
طریق  از  نوین  آبیاری  پروژه های  در  گیاهان  از  برخی 
تعیین عمق ریشه در شرایط واقعی مزرعه، برنامه ریزی 
برای  نوآموزی  و  بازآموزی  کالس های  برگزاری  برای 
ارتقاء  هدف  با  سازمان  کارشناسان  و  مشاور  مهندسین 
آموزشی  کارگاه  پنج  )برگزاری  بخش  علمی کارشناسان 
ویژه کارشناس مهندسین مشاور و کارشناسان مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان ها و ستادی(، بازبینی معادالت 

هیدرولیک لوله ها در راستای کاهش هزینه های اجرای 
معادله  از  )استفاده  تر  دقیق  روش  انتخاب  و  ها،  پروژه 
دارسی ویسباخ به جای معادله هیزن ویلیامز(، ده بازدید 
صحرایی از پروژه های مختلف در سطح استان به منظور 
بررسی نحوه اجرا و بهره برداری از سیستم آبیاری نوین 
راه کاری عملی،  ارائه  و  نقاط ضعف  و مشخص کردن 
تهیه نشریه ترویجی بهینه سازی مصرف آب در مرحله 
خاک آب با انتخاب روش های خاک ورزی و کارنده ها 
و برگزاری دوره مهندسی ارزش در سطح 1 و 2 توسط 
مهندسین مشاور ُکریت کارآ درسازمان کشاورزی فارس 
برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  سطح  در  بار  اولین  برای 
تعدادی از پرسنل سازمان و مهندسین مشاور قسمتی از 

فعالیت های انجام شده در این زمینه می باشد.
دیگر  به  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
اشاره  ارزش  مهندسی  کمیته  در  شده  انجام  اقدامات 
آبیاری  طراحی  و  مطالعه  بازبینی،  داشت:  بیان  و  کرد 
نواری قطره ای )تیپ( در زراعت و تغییر در محاسبات 
هیدرولیکی و آرایش لوله ها که منجر به کاهش هزینه 
و بهره برداری آسان از سیستم گردید، بررسی عملکرد 
آزمایشگاه های آب و خاک مستقر در استان که در امر 
آنالیز نمونه های آب و خاک پروژه های آبیاری نوین با 
سازمان همکاری دارند و برگزاری جلسات با مسئولین 
فنی آزمایشگاه های آب و خاک و ارائه راهکارهای فنی 
خاک،  و  آب  آزمایشات  انجام  کیفی  ارتقاء  راستای  در 
تولیدکننده  با مدیران کارخانه های  برگزاری سه جلسه 
داخل  آب(  فیزیکی  )تصفیه  مرکزی  کنترل  سیستم 
کشور و بررسی ضوابط تولید آنها و همچنین تبادل نظر 
برای بهبود تولید این سیستم، برگزاری دو جلسه جهت 
و  باغ  در  زیرسطحی  قطره ای  آبیاری  عملکرد  بررسی 
زراعت با حضور واردکنندگان تجهیزات سیستم، مدیران 
باغبانی، زراعت، اعضاء انجمن مهندسی آب و تعدادی 
این  صحیح  کاربرد  منظور  به  ستادی  کارشناسان  از 
سیستم در استان و برگزاری سه جلسه با واردکنندگان 
سیستم کنترل مرکزی )تصفیه فیزیکی آب( اتوماتیک و 
نیمه اتوماتیک در راستای بررسی عملکرد دستگاه های 
وارداتی به منظور استفاده این سیستم ها در پروژه های 
آبیاری نوین از جمله اقدامات دیگر صورت گرفته توسط 

این کمیته بوده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کمیته مهندسی ارزش پروژه های آبیاری نوین 
سازمان جهاد کشاورزی فارس یک ساله شد

هدف  با  سرمازدگی  ریسک  بندی  پهنه  پروژه  کارشناسی  کمیته  جلسه  اولین 
پیشگیری و آمادگی در بخش کشاورزی و تهیه شرح خدمات آن تشکیل گردید.

برنامه ریزی و  پور معاون  امید"، محمدجعفر صبوری  "پرتو  به گزارش خبرنگار 
این مطلب گفت:  بیان  با  فارس  استان  سازمان جهاد کشاورزی  اقتصادی  امور 
این پروژه، مدیریت جامع خطر پذیری سرمازدگی و یخ  اجرای  از  هدف اصلی 
بندان در دشت های این استان در جهت کمک به مسئولین بخش کشاورزی و 
برنامه ریزی مدیریت ریسک رخداد سرما و یخبندان و کاهش خسارت ناشی از 

این پدیده می باشد. 

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح ضمن پیش آگاهی و هشدار به کشاورزان، 
و  پاییزه  زودرس  یخ بندان های  و  سرما  رخداد  از  ناشی  خسارت های  می توان 
پدیده  این  با  مقابل  در  را  داده و محصوالت کشاورزی  را کاهش  بهاره  دیرس 

طبیعی آماده تر ساخت. 
با همکاری مرکز تحقیقات  پروژه  این  بیان داشت:  این مقام مسئول در خاتمه 
استان  اداره کل هواشناسی  فارس،  استان  منابع طبیعی  و  آموزش کشاورزی  و 
فارس، صندوق بیمه محصوالت بانک کشاورزی و معاونت های ستادی سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس در دست تهیه و پیگیری می باشد.

پیگیری پروژه پهنه بندی ریسک سرمازدگی در سازمان جهاد کشاورزی استان
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بهبود  معاون  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تولیدات گیاهی، برنامه ریزی و امور آماری این سازمان، 
مدیران سرمایه گذاری و امور اقتصادی، زراعت، باغبانی، 
با  سازمان  این  ترویج  و  کشاورزی  مخاطرات  صنایع، 
کشاورزان حوزه آبخور رودخانه کر در خصوص بررسی 
خشکسالی  با  مقابله  کارهای  راه  و  مشکالت  مسایل، 

تشکیل جلسه دادند.
جلسه  این  ابتدای  در  امید"  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
منابع  و  کشاورزی  کارهای  صنفی  نظام  کاظمی عضو 
وزیر  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  نامه  به  اشاره  با  طبیعی 
اهتمام  ضرورت  کر  حوزه  بودن  حاد  به  توجه  و  کشور 
استاندار فارس و جوابگویی به کشاورزان و سایر متوقعین 

را خواستار شد. 
تشکیل  به  نیاز  و  آب  بحران  به  توجه  با  ادامه  در  وی 
دادگستری جهت  ریاست  اهتمام  به  جلسه ستاد بحران 
بازرسی  و  گشت  ناکارآمدی  نیز  و  متخلفین  با  برخورد 
که موجبات تخلف در حوزه آب و کشت را فراهم کرده 
اشاره نمود و با اشاره به 1223 حلقه چاه اذعان داشت 
در حالی که دغدغه آب شرب وجود دارد اختصاص آب 
با  تقابل  در  تامین  شورای  مصوبه  با  شلتوک  کشت  به 
مصوبات شورای کشاورزی چه دلیلی دارد، ضمن این که 
آبی از سد رها نمی شود و حق کشاورزان زیر دست کر 
برداشته می شود که ما کمیته تحقیق را درخواست داریم. 
وی افزود: از سال 89 یکی از مطالبات مردم شیراز انتقال 
آب شرب بوده و حتی مکاتبات و نقشه برداری هم انجام 
شده است و برای حوزه کر از بند امیر تا بختگان تحت 
عنوان آب رسانی به روستاهای شیراز مقرر شد اعتبارات 
الزم پیش بینی شود مع الوصف در حال حاضر نقشه آب 
شرب و صنعتی تغییر مسیر داده شده و روستاهای کربال 

از این مجموعه حذف شده اند.
از  ما  انتظار  داشت:  بیان  سخنانش  ادامه  کاظمی در 
است  این  فارس  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
با آب محدود فعلی و با کمترین تلفات باعث ماندگاری 

مردم در محل شوند و نیز اجرای راه کارهای وزیر جهاد 
کشاورزی، میزان عبور آب و ظرفیت بدون تغییر در مسیر 
انتقال آب شرب و صنعت با توجه به جلسات ستاد بحران 
و کارگروه آب و کشاورزی پیگیری شود که تعیین حق 

آبه نیز مورد تاکید می باشد.
و  و کشاورزی  کارگروه آب  به مصوبه 14  پایان  در  وی 
رها نشدن آب از سد درودزن و خشکی و نکاشت 30 هزار 
هکتار زمین طی دو سال گذشته اشاره کرد و از اختالف 
تصمیمات شورای تامین و کارگروه آب کشاورزی جهت 

کشت شلتوک یاد کرد. 
باید  دولت  گفت:  کشاورز  خانه  دیلمی نماینده  ادامه  در 
برنامه مدون در راستای منافع ملی داشته باشد و صرف 
نظر از معیشت کشاورزان حفظ جغرافیای منطقه نیز برای 
ما مهم است و در صورت تخصیص بودجه روند جذب آن 

باید تسهیل شود. 
در ادامه سخنران بعدی زارع رئیس شورای بخش زرقان 
و شش نفر از کشاورزان و ذی نفعان حوزه آب خور سد 
درودزن بودند که به بیان مشکالت حوزه خود از جمله: 
از  آن،  عواقب  پتروشیمی با  مصرفی  آب  پسماند  مشکل 
بازنگری  به  نیاز  و  مجاز  غیر  چاه های  شدن  خارج  مدار 
الیروبی  بیمه،  تعهدات  پیگیری  ها،  آن  تفکیک  در 
وام های  با  روستائیان  اشتغال  جایگزینی  کر،  رودخانه 
پاگیر  و  گلرنگ، شرایط دست  معیشتی  بهره، کشت  کم 
تمدید و ضمانت وام موضوع ماده 35 و حرکت به سمت 

کشت های گلخانه ای اشاره کردند.
قاسمی رئیس سازمان  این جلسه محمد مهدی  ادامه  در 
جهاد کشاورزی استان فارس پس از استماع مسائل مطرح 
درگیر یک  ما  نمایندگان کشاورزان گفت:  از سوی  شده 
خشکسالی 10 ساله هستیم و علیرغم بارندگی خوب سال 
مواجه  خشکسالی  با  کماکان  استان،  جنوب  در  گذشته 
گذشته  در  که  است  این  مضاعف  مشکل  و  می باشیم 
آبخور سد درودزن درآمد خوبی داشته  کشاورزان منطقه 

اند ولی اکنون حتی آب برای کشت شتوی هم ندارند. 

وی افزود: اگر رحمت الهی تاکنون نازل نشده ظرفیت ها 
و راه کارهایی داریم که می تواند به ما در تامین معیشت 
کشاورزان کمک کرده و از مهاجرت آن ها جلوگیری کند 
که از جمله کشت گلرنگ به عنوان یک گیاه کم آب بر 
در سطح بیش از 12000 هکتار انجام شده است، ورود و 
استفاده از نژادهای بز سانن و آلپاین در حوزه دام، پرورش 
طیور خانگی، صنایع دستی، فرش و گردشگری روستایی 
به عنوان برخی طرح مشاغل جایگزین در شرایط فعلی 

می باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه تاکید کرد: 
علیرغم شرایط بد، هنوز امید در روستاها وجود دارد و نباید 
از درگاه خداوند و توان خودمان ناامید باشیم چون زندگی 

در جریان است و راه کارها همیشه وجود دارد. 
وی در ادامه با اشاره به این که توسعه کشاورزی از بستر 
توسعه روستایی می گذرد تصریح کرد: مقرراست در سال 
96 در 296 روستا مبحث توسعه روستایی دنبال شود که 
در حوزه آبخور درودزن نیز این کار صورت خواهد گرفت 
تامین  کارهای  راه  کردن  دنبال  حال  در  چنان  هم  ما  و 
چاه های  باید  همچنین  و  هستیم  برداران  بهره  معیشت 
غیر مجاز بین سد درود زن و مالصدرا کم و با این قضیه 

مقابله شود. 
متعددی  مکاتبات  گفت:  خود  سخنان  ادامه  قاسمی در 
جهت پیگیری مشکالت شما به جلسه ستاد بحران استان 
شده است و دعوت از نمایندگان کشاورزان جهت شرکت 

در این جلسه ضروری است.
این جلسه کلیپ  از  فیلم گرفته شده  از  تاکید کرد:  وی 
شورای  در  استاندار  آقای  نظر  و  سمع  به  تا  شود  تهیه 
کشاورزی رسیده شود ضمن این که بستر سازی جهت 
نهایتًا  و  منطقه  از  کشاورزی  جهاد  محترم  وزیر  بازدید 
انجام  قباًل  دولت  به هیات محترم  مربوطه  موارد  انتقال 

شده است.
و  سود  بخشودگی  قانون  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
جرایم بدهکاری زیر 100 میلیون تومان کشاورزان نیز از 
کارهای خوب دولت تدبیر و امید می باشد و در خصوص 
بیمه نیز تخصیص 50 میلیارد از 80 میلیارد غرامت بیمه 

سال گذشته به کشاورزان در حال انجام است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: از نظر 
وزارت جهاد کشاورزی وام های با سود بیش از 10 درصد 
در حوزه کشاورزی توجیه کافی ندارد و در حوزه اشتغال 
جهت  شده  مقرر  دستی  صنایع  و  عشایری  و  روستایی 
اشتغال پایدار روستایی وام های 6 درصد اختصاص یابد 
دارویی،  گیاهان  ما گلخانه،  اولویت  تاکید کرد  همچنین 

صنایع تبدیلی و دام می باشد.
مسئولیت  با  ای  کمیته  گفت:  سخنانش  خاتمه  در  وی 
همه  همکاری  با  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
قسمت های مختلف سازمان جهت پیگیری برنامه ریزی 
کمک به برون رفت این منطقه از گرفتاری ها در حوزه 
و  اعتبارات  اجرایی  بسته های  ارایه  و  شده  یاد  آبخور 

تسهیالت پیشنهادی به تفکیک تشکیل شود.

جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
با کشاورزان حوزه آبخور رودخانه ُکر
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بازدید مسئولین اداره بهبود تولیدات 
دامی شهرستان های فارس از سه طرح

شاخص در استان

با برنامه ریزی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیریت  و  فارس 
استان فارس جمعی از کارشناسان امور دام و طیور استان و مدیریت جهاد 
پگاه  شیر  کارخانه  طرح های  از  فارس  استان  شهرستان های  کشاورزی 
فارس، کشتارگاه طیور سالیذ و مجتمع گاوداری شیری 2500 رأسی پگاه 

بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، عبدالمجید رنجبر کارشناس معاونت بهبود 
مطلب  این  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  دامی سازمان  تولیدات 
گفت: هدف از این بازدیدها آشنایی کارشناسان عرصه تولید با دستاوردها 
تولید  با  آشنایی  و  این طرح ها  در  استفاده  نوین مورد  آوری های  و فن 

محصوالت با کیفیت باالتر بوده است.
از  شیر  تن   450 روزانه  دریافت  با  فارس  پگاه  شیر  کارخانه  افزود:  وی 
گاوداران صنعتی و سنتی استان فارس و تبدیل آن به 70 نوع فرآورده 
لبنی و پودری یکی از کارخانجات موفق در سطح کشور می باشد که به 
عنوان اولین شرکت توانسته است پروانه IR جهت صادرات را در سال 95 
دریافت نماید و برخی از محصوالت این کارخانه به کشور روسیه و بیست 
کشور دیگر صادر می گردد هم چنین این شرکت توانسته است در دو سال 
پیاپی نشان دوست داشتنی مصرف کنندگان را دریافت و یکی از واحدهای 
نمونه استاندارد استانی شناخته شده است و حدود 33 درصد شیر تولیدی 

استان توسط این کارخانه فرآوری می گردد. 
مجهزترین  از  یکی  سالیذ  طیور  کشتارگاه  داشت:  بیان  ادامه  در  رنجبر 
در سطح کشور می باشد که  مرغ  فردترین کشتارگاه های  به  و منحصر 
با تجهیزات مدرن روز است که ظرفیت آن 6000  تولید  دارای خط دو 
قطعه در هر ساعت می باشد و این کشتارگاه موفق به دریافت کد پروانه 
از  خارج  به  بندی شده  قطعه  و  کامل  مرغ  IR صادراتی جهت صادرات 

کشور شده است. 
بیان داشت: مجتمع گاو شیری 2500 رأسی پگاه فارس  وی در خاتمه 
یکی دیگر از طرح های تولیدی شاخص بود که مورد بازدید کارشناسان 
قرار گرفت که این مجتمع یکی از بزرگترین گاوداری های شیری موفق 
و  می باشد  وارداتی  اصیل  گاوهای  دارای  که  می باشد  کشور  جنوب  در 

عملیات اصالح نژادی به صورت دقیق و علمی در آن انجام می شود. 

پیش بینی 25000 هکتار سطح کشت های 
زیر پالستیکی )تونلی( در استان فارس

پیش بینی می گردد در سال جاری سطح کاشت زیر پالستیکی )تونلی( به بیش از 
25000 هکتار برسد.

مسئول  کارشناس  شبانکاره  نجفی  کیکاووس  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
سبزی و صیفی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان این 
مطلب گفت: از آنجایی که در فصل زمستان شرایط آب و هوایی اجازه کشت و 
ایجاد  با  با مشکل مواجه می سازد، کشاورزان  کار محصوالت سبزی و صیفی را 
تونل های پالستیکی که باعث افزایش دمای خاک و کاهش خسارت علف های 
در فصل  و صیفی  نمو محصوالت سبزی  و  رشد  را جهت  هرز می شود، شرایط 
زمستان فراهم می سازند که در این روش پس از کشت بذر روی آن پالستیک 
کشیده می شود و به محض مساعد شدن شرایط محیطی پوشش برداشته می شود 

که هدف این روش زود رسی محصول است. 
در  عمدتا  صیفی  و  سبزی  محصوالت  پالستیکی  زیر  کشت های  افزود:  وی 
قیروکارزین  و  داراب  کازرون،  فراشبند،  خنج،  مهر،  المرد،  الر،  شهرستان های 
سبز،  خیار  فرنگی،  گوجه  شامل:  پالستیکی  زیر  محصوالت  و  می پذیرد  صورت 
طالبی، شمام، بادمجان، هندوانه، کدو، خربزه، لوبیا، کلم و فلفل که حدود 36/2 
درصد از سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی استان )69000 هکتار ( را به 
خود اختصاص می دهند و به عبارت دیگر می توان گفت حدود 30 درصد از تولیدات 
محصوالت سبزی و صیفی استان به این روش تولید می گردد )حدود 850000تن(.
این کارشناس مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: محصوالت زیر پالستیکی 
عمدتا در ماه های آذر لغایت اواسط اسفند ماه در شهرستان های فوق الذکر کشت 
بازارهای  به  خردادماه  لغایت  فروردین  ماه های  در  تولیدی  و محصول  می گردند 

مصرف عرضه می گردد. 
وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در خصوص مزایای کشت های 
زیر پالستیکی )تونلی( می توان به مواردی از جمله: صرفه جویی در مصرف آب، 
تولید بیش از یک محصول در منطقه، کنترل بهتر آفات و بیماری ها و علف های 
هرز، تداوم کار و تولید محصول در تمام فصول سال و ایجاد فرصت های شغلی 

جدید و نهایتًا جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره نمود.
و  تولید  منابع  از  بهینه  استفاده  منظور  به  خاتمه سخنان خود  در  شبانکاره  نجفی 

توسعه کشت های زیر پالستیکی در استان پیشنهاد کرد:
1 - با توجه به باال بودن میزان تولید در ماه های برداشت اردیبهشت و خرداد باال 

بردن هم زمان ظرفیت فراوری کارخانجات استان الزم و ضروری است. 
2 - امکانات الزم جهت صادرات محصوالت تولیدی به میزان 400 هزار تن در 

ماه های مذکور فراهم گردد. 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  تولید،  هزینه های  بودن  باال  به  توجه  با   -  3

کشاورزان می تواند در باال بردن سطح زیر کشت تونلی تاثیر گذار باشد. 
بازار پسندی محصوالت تولیدی، فراهم نمودن زمینه های  4 - جهت باال بردن 

سورتینگ و بسته بندی محصوالت الزم و ضروری است.
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جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیریت 
مدیریت  همکاری  با  فارس  استان  کشاورزی 
توجیهی  جلسه  اولین  کشاورزی  ترویج  هماهنگی 
و کارگاه آموزشی تولید ماهیان تک جنسی )ماده( 
معاون  پیری  با حضور  را  رنگین کمان  قزل االی 
فنی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی 
کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات  سازمان 
علوم  تحقیقات  موسسه  از  باشتی  ضرغام  کشور، 
شیالتی کشور، تعدادی از تکثیر کنندگان و پرورش 
دهندگان ماهیان قزل آالی استان فارس، تعدادی 
شهرستانی،  رابط  کارشناسان  پارسل،  مدیران  از 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  کارشناسان 

تعاونی های  اتحادیه  و  فارس  استان  طبیعی  منابع 
تکثیر و پرورش استان را برگزار نمود.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، علی فالحی مدیر 
کشاورزی  جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت 
استان فارس با بیان این مطلب گفت: سازمان جهاد 
توانمندسازی  جهت  در  فارس  استان  کشاورزی 
سایت های  ایجاد   1394 سال  از  بهره برداران 
به  رسیدن  جهت  را  برداران  بهره  آموزش  الگویی 

اهداف سازمانی در دستور کار خود قرارداده است.
وی افزود: در این راستا در حوزه مدیریت شیالت 
تولید  الگویی  بار سایت  اولین  برای  آبزیان  امور  و 
با  را  کمان  رنگین  قزل آالی  جنس  تک  ماهیان 

در  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیریت  همکاری 
یکی از مراکز تکثیر استان راه اندازی کرده است.

ماده  تمام  جمعیت  تولید  گفت:  پایان  در  فالحی 
نمودن  برطرف  کمان،  رنگین  آالی  قزل  ماهی 
کارگاه های  در  نر  جنس  به  مربوط  مشکالت 
مزارع،  تولید  توان  بهبود  سردابی،  ماهیان  تکثیر 
افزایش سود دهی، تقویت اقتصاد تولید، مقرون به 
از تولید  صرفه بودن تکنیک تک جنسی، حمایت 
ماهی در داخل کشور و قطع وابستگی در راستای 
اقتصاد مقاومتی، کاهش ریسک بیماری و افزایش 
کیفیت گوشت ماهی از اهداف برگزاری این کارگاه 

آموزشی بوده است.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی ایجاد سایت الگویی تولید ماهیان تک جنسی )ماده( قزل آالی رنگین کمان

کارگاه آموزشی تحلیل نتایج آزمون آب و خاک در پروژه های 
آبیاری نوین توسط کمیته مهندسی ارزش پروژه های آبیاری 

نوین برگزار شد 
شورشدن آب و خاک یکی از مشکالت جدی است که امروز استان فارس را در پی 
خشکسالی های اخیر با آن دست به گریبان کرده و استان را با چالش جدی روبرو 

نموده و ضرورت مدیریت میزان مصرف آب امری اجتناب ناپذیر است.

جهاد  سازمان  رئیس  مشاور  محمدی  شهرام  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
توجه  با  این مطلب گفت:  بیان  با  پروژه های عمرانی  در  فارس  استان  کشاورزی 
به رسالت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این خصوص کارگاه آموزشی 
تحلیل آنالیز نتایج آزمون آب و خاک با حضور کارشناسان فعال در مهندسی مشاور 
و  ها  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  کارشناسان  نوین،  آبیاری  پروژه های 
کارشناسان سازمان پس از برنامه ریزی های انجام شده در کمیته مهندسی ارزش 
پروژه های آبیاری نوین و تعیین سرفصل مورد نیاز آموزشی در نیمه اول بهمن ماه 
سال جاری با تدریس نوشادی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 

و عضو کمیته مهندسی ارزش تشکیل گردید.
وی افزود: در این کارگاه آموزشی کارشناسان نسبت به بازآموزی و نوآموزی مطالب 
تحت عنوان نقش عناصر در آنالیز آب و خاک، بیالن نمک در خاک )نیاز آبشویی( 
ارتباط بین وضعیت خاک و آب با توجه به نقش اصالح غیرقابل حل، نقش آنیون ها 
و کاتیون ها در قسمت گیاه، انتخاب گیاه مناسب و روش آبیاری با توجه به شوری 

خاک و کاتیون های موجود در خاک صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است برگزاری کارگاه مذکور مورد استقبال خوبی قرار گرفت به طوری 
که تعداد 95 شرکت کننده حضور داشتند و حدود 90 درصد آن ها به طور مستمر 

در طول زمان اجرا کارگاه حضور مؤثر داشتند.

جهانبخش میرزاوند 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز شد 

جهانبخش میرزاوند، یکی از پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به عنوان رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز منصوب گردید و ما نیز ضمن عرض تبریک، برایشان آرزوی توفیق 

و سر بلندی را داریم.
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همایش گفتمانی زکات استان فارس با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در تاریخ 4 

بهمن ماه با حضور روحانیون شاغل در این دو مجموعه برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور حجت االسالم مهاجری و انتظاری مدیر کل کمیته 
امداد امام کشور، روحانیون، مسئولین کمیته امداد استان فارس و حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد به رشد و میزان فعالیت و نتیجه 
همکاری دو مجموعه با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و پیام معظم 

له به اجالس زکات کشور و عمل کرد نهایی پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، در این جلسه حجت االسالم والمسلمین بحرانی 
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار 
داشت: همان طور که مدیر کل کمیته امداد امام استان نیز مطرح کردند زکات 

تومان  میلیارد   25 بر  بالغ  به  تومان  میلیون  ششصد  از  استان  در  شده  جذب 
رسیده است و این نتیجه ی لبیک به ندای مقام معظم رهبری در اجالسیه قم 
و هماهنگی بین حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام 

است.
وی افزود: امروز در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در تجلیل از نمونه های 
برتر بخش کشاورزی از مودیان زکات نمونه نیز تقدیر به عمل می آید و در کمتر 
جلسه ای است که از زکات و تبلیغ در این امر صحبتی به میان نیاد و با توجه 
به این که هفت قلم از اقالم زکوی در دست جهاد کشاورزی است و برخورد 
و مقابله چهره به چهره ناظرین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان با 
جلسات گرفته شده امروز ناظرین و کارشناسان این سازمان در کنار روحانیون 

شاغل در جهاد کشاورزی مبلغان این واجب الهی هستند.

با حضور  فارس  استان  کمیته تخصصی عفاف و حجاب سازمان جهاد کشاورزی 
سرپرست اداره آموزش عقیدتی سازمان و سایر اعضا در دفتر حوزه نمایندگی ولی 

فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار گردید.
کشاورزی  جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  عمومی حوزه  روابط  گزارش  به 
استان فارس، در این جلسه حجت االسالم قاسمی سرپرست اداره آموزش عقیدتی 
این سازمان اظهار داشت: پیشگیری بسیار آسان تر از درمان است و اگر زمینه گناه 
را از بین ببریم بهتر از این است که بعد از وقوع تخلف به فکر اصالح بیافتیم و به 

همین دلیل است که می بایست الگو سازی کنیم. 
در ادامه این جلسه سایر اعضا نیز به ارائه نظرات خود پرداختند و بر فراهم شدن 
زیر ساخت ها و امکان جا به جایی نیروها و تفکیک اتاق خواهران و برادران تاکید 

کردند.
جهت  استانداری  سوی  از  حجاب  و  عفاف  ارسالی  دستورالعمل  اجرای  همچنین 
جلوگیری از اعمال سلیقه افراد بر اساس تبیین علمی و تبلیغ صحیح و تشویقات و 
اجرای قوانین به همراه حمایت مدیران از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

الزم به ذکر است که شروع فرهنگ سازی قبل از ایجاد زیر ساخت ها و توضیح 
حدود شرعی حجاب و عفاف و نیز شروع فرهنگ سازی اجرایی شدن دستورالعمل 

عفاف و حجاب از مدیران سازمان تاکید اعضای این کمیته بود.

در همایش زکات استان فارس مطرح شد:

زکات جذب شده در استان فارس به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است

کمیته تخصصی عفاف و حجاب سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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از مسابقات سراسری قرآن کریم در استان  مرحله استانی بیست و هفتمین دوره 
فارس با حضور 36 نفر از حامالن کالم وحی در روز 17 بهمن ماه در شیراز سومین 

حرم اهل بیت علیهم السالم برگزار گردید.
کشاورزی  جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  عمومی حوزه  روابط  گزارش  به 
استان فارس، باقری مسئول مسابقات اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس گفت: به حمدهلل مسابقات به نحو مناسبی در سطح استان برگزار شد 
و نفرات برگزیده چهار رشته قرائت تحقیق و حفظ کل و مفاهیم مشخص و جهت 
شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم که قرار است در مشهد مقدس حضور به 

هم رسانند انتخاب شدند.

مسابقات قرآن کمیته روستایی و عشایری استان فارس

مراسم شهادت جانسوز دخت نبی مکرم اسالم 
در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مراسم شهادت حضرت صدیقه طاهره دختر پاک نبی مکرم اسالم )ص( با سخنرانی 
جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول  بحرانی  حاج  االسالم  حجت 

کشاورزی استان فارس برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس در این مراسم حجت االسالم بحرانی به بیان سیره و تربیت فاطمی پرداخت 
و گفت: یکی از سیره های عملی حضرت فاطمه زهرا )س( زهد است که با رهبانیت 
یعنی  رهبانیت،  اسالم  در  فرمودند:  )ص(  پیامبر  که  طور  همان  و  است  متفاوت 

گریختن از زندگی دنیویوجود ندارد.
وی افزود: اسالم دین دنیا و آخرت است و هنر جمع کردن و تعادل بین دنیا و آخرت 

و زهد اسالمی در عین این که مستلزم زندگی ساده، روان و بی تکلف است و پرهیز 
از تنعم گرایی و لذت گرایی می باشد که باید در سیتره تعقل و انسان در جامعه و 
در کنار مردم باشد و در عین حال این همه وابسته نباشد و مطمئنا زندگی بی تکلف 
آرامش به همراه دارد و پیامبر نیز عناصر زهد را تطابق آرزو با دنیا، شکر در نعمت و 

دوری از گناه نام برد که شکر نعمت نیز شامل شناخت نعمت است.
وی افزود: دلیل زهد حضرت فاطمه )س( آن است که زمانی که رسول خدا )ص( 
به او فرمود سختی های در دنیا بچش که نتیجه اش حالوت آخرت است در جواب 
پدر خود فرمود الحمدهلل علی نعمائه و الشکر هلل علی آالئه و نتیجه همه این ها 

آرامش در زندگی است. 
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این  افتخارات  از  سندی  فارس  استان  جهاد  رزمندگان 
استان در طول هشت سال دفاع مقدس هستند.

رضا  حمید  سرهنگ  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  گرامی مدیر 
مقدس استان فارس با بیان نقش ارزنده و ارزشمند جهاد 
فارس در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: این عزیزان 

در دوران دفاع مقدس زبان زد عام و خاص بودند و نقش 
جهاد  رزمندگان  و  داشتند  جنگ  پشتیبانی  در  کلیدی 
گذار  تأثیر  پشتیبان  و  اصلی  یگان های  از  یکی  فارس 
دوران دفاع مقدس در عملیات و در انقالب و تمامیت 

ارضی حضور فعالی داشتند. 
جهاد  سازمان  همکاری  با  است  نظر  در  افزود:  وی 
کشاورزی استان فارس، نقش جهاد فارس در دوران 
مرکز  محتوای  در  و  کنیم  تدوین  را  مقدس  دفاع 
ای   ویژه  جایگاه  نیز،  استان  مقدس  دفاع  فرهنگی 
دوران  این  در  جهاد  نقش  گذاشتن  نمایش  به  برای 

تدارک دیده ایم. 
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
فارس در خاتمه سخنان خود بیان داشت: جهاد فارس 
در بسیاری از عملیات های مهندسی جنگ از جمله پل 

ذهاب و پل بعثت نقش کلیدی داشت و این سنگرسازان 
و  ها  رشادت  دشمن،  پاتک های  دفع  در  بی سنگر، 

شجاعت های بسیاری از خود به نمایش گذاشتند.

مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رئیس 
ارزش های  و  آثار  حفظ  ما  امروز  رسالت  که  این  بیان 
دفاع مقدس است، بیان داشت: موزه های دفاع مقدس 
دفاع  شکوهمند  دوران  از  ماندگار  میراثی  می توانند 

مقدس باشند.
بعثی عراق  رژیم  تحمیلی 8 ساله  در جنگ  افزود:  وی 
بر علیه ایران و دفاع مقدس مردم ایران زمین از کیان 
ملی و انقالبی خود، به عنوان سند استقامت و پایداری 
و ضبط  ثبت  زمان  خاطره  و  تاریخ  در صحیفه  ایرانیان 

شده است. 
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: 
دفاع مقدس ما که تبلور پایمردی و خلق حماسه های بی 
بدیل جوانان موفق و انقالبی این مرز بود، فرهنگ ایثار 
و شهادت که نتیجه باورهای قلبی به وحدانیت و اعتماد 
انقالب  آرمان های  درستی  و  اسالم  حقانیت  به  راسخ 

اسالمی و تبعیت از رهبری الهی بود را متجلی ساخت.
به  ما  رسالت  جنگ،  از  بعد  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
نمایش گذاشتن صحنه های افتخار آفرین فرزندان این 
وظیفه  یک  عنوان  به  مختلف  طرق  اسالمی از  کشور 
با  این راستا کارهای  خطیر ملی و مذهبی است که در 

ارزشی صورت گرفته، اما در مقایسه با آن عظمت ها و 
ایثارگری ها همچنان مدیونیم تا پرشورتر از گذشته به 

بیان زیبایی های لحظه لحظه دفاع مقدس به پردازیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در قسمت 
ما  امروز  رسالت  داشت:  اظهار  خود  سخنان  از  دیگری 
این است که آثار و ارزش های دفاع مقدس را که قطعه 
ای از هویت تاریخی مردم ایران است حفظ و آن را به 

آیندگان منتقل کنیم.
مقدس  دفاع  موزه های  داشت:  ابراز  مسئول  مقام  این 
نماید  ابقاء  مهم  این  برای  را  بسزاتری  نقش  می توانند 
و موزه های دفاع مقدس به عنوان جایگاهی، به صورت 
رنگ  پر  می تواند  ابزارها  و  هنرها  دیگر  از  تر  ملموس 
ترین یادگاری از رشادت های دالور مردان زمان این مرز 
و بوم در مقابل دشمن متجاوز به خاک ایران اسالمی را 

برای مخاطبین ترسیم نماید.

عنوان  به  مقدس  دفاع  موزه های  کرد:  قاسمی تصریح 
میراثی ماندگار و با بهره گیری از بهترین و روزآمدترین 
پایداری به  را برای معرفی فرهنگ  تکنولوژی ها، فضا 
نسل امروز و فردای این جامعه فراهم می نمایند و درک 
مفهومی دفاع مقدس را برای کسانی که روزهای غربت 
و عزت مردم ایران در جنگ تحمیلی بیاد ندارند، با ایجاد 

فضای مناسب برای بازسازی صحنه هایی از 
مؤمن  جوانان  حماسه های  و  ها  رشادت  ها،  مظلومیت 
و انقالبی ایران اسالمی به نظاره گر معرفی می نمایند. 

وی در خاتمه سخنان خود گفت: پس باید همه دست به 
دست هم دهیم تا این رسالت زینبی که فریضه دینی و 
ملی می باشد به خوبی به سرانجام برسانیم و مسئولین 
در  را  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  بنیاد حفظ 
برپایی هر چه بهتر و با شکوهتر این مجموعه و میراث 

گران سنگ یاری دهیم.  

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس:

رزمندگان جهاد گر فارس سند افتخار دفاع مقدس هستند

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

موزه های دفاع مقدس 
می توانند میراثی ماندگار از 

دوران دفاع مقدس باشند
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 آغاز برنامه های دهه فجر با گلباران قبور شهدا در شهرستان شیراز

دیدار با خانواده معظم شهدا در دهه مبارک فجر

در سال جاری نیز همانند دیگر سال های گذشته با هماهنگی ها و تقسیم بندی 
صورت گرفته در کمیته روستایی و عشایری در سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس هر اداره، مدیریت و معاونت مسئول سر زدن به تعدادی از خانواده شهدا 
گردید که به تبع آن اداره آموزش عقیدتی و حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز به دو 

مادر شهید سرکشی نمود.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، حجت االسالم قاسمی رییس اداره آموزش عقیدتی این سازمان 
در این زمینه گفت: سخن و رفتار یکی از این مادران مرا بسیار تحت تاثیر قرار 

داد.

وی به نقل از مادر شهید اظهار داشت: وقتی دیدم پرچم جمهوری اسالمی را 
عده ای اغتشاش گر در خیابان ها آتش زدند من در راه فرزندم، علم به دست 
پرچم کوچکی در حد توان تهیه نمودم و با شاخه کوچکی از درخت منزل آن 
را در خانه گذاشتم، اهل ریا نیستم و آن را نمایش نمی دهم و این پرچم را جلو 
بداند  اگر کسی می آید  تا حداقل  دادم  قرار  در خانه ی ساده خویش  چشمانم 
فرزند من در راه این پرچم و کلمه مقدس وسط این پرچم جان شیرین خود را 

اهداء کرد، عده ای هم غیرت و بیت المال را به تاراج می دهند.
در آخر مادر شهید فقط یک درخواست داشت و آن حفظ ارزش های انقالب و 

راه شهدا بود.

برنامه هاي دهه فجر انقالب اسالمي در اولین روز از آغاز دهه فجر با غبارروبي و 
عطرافشاني قبور مطهر شهدا در شهرستان شیراز آغاز شد.

تبادار  اسماعیل  حضور  با  شیراز  در  مراسم  این  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
استاندار فارس، عالیشوندي فرماندار شهرستان شیراز، قاسمي رئیس سازمان جهاد 
کشاورزي فارس، معاونین، مدیران، کارشناسان و جمعی از کارکنان سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس، جمعي از مسئولین و مدیران دستگاه های وابسته سازمان 

و  استان  این  دولتی  مختلف  دستگاه های  مدیران  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد 
خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران در گلزار مطهر شهداي دارالرحمه برگزار شد 
و شرکت کنندگان در این مراسم ضمن قرائت زیارت عاشورا، مزار مطهر شهدا را 

گلباران و عطرافشاني کردند.
معاونین،  رئیس،  توسط  مراسم  این  در  کشاورزی  جهاد  شهداء  هزار  است  گفتنی 

کارشناسان و کارکنان این سازمان غبارروبی و گل افشانی شد.
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سید کاظم حسینی

شهرستان آباده 

ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی
با حضور نماینده مردم شهرستان آباده

در مجلس شورای اسالمی 

با حضور زارع نماینده مردم شهرستان آباده در مجلس شوراي اسالمي، فرماندار، 
بخشدار، معاون فرماندار و تني چند از مسئولین این شهرستان جلسه اي با حضور 

دامدارانی و تشکل هاي دامپروري در محل سالن جلسات برگزار گردید.
ابتدای  در  آباده،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
وضعیت  خصوص  در  کشاورزي  جهاد  مدیر  یعقوبی  توسط  گزارشي  جلسه  این 
کشاورزي این شهرستان و طرح هاي اولویت دار سازمان جهاد کشاورزي استان 
این  براي  اثر کمبود نزوالت جوي  بر  فارس و مسایل و مشکالت حادث شده 

بخش بیان گردید. 
در ادامه این جلسه نمایندگان دامداران و تشکل هاي دامپروري مشکالت خود را 
بیان نمودند و پس از آن فرماندار ضمن تشکر از تالش هاي فعالیت های انجام 
شده در بخش کشاورزی این شهرستان به فعالیت هاي انجام شده براي کمک به 
دامداران در این شرایط سخت خشکسالي و اقتصادي اشاره نمود و در خصوص 
نمود و خواستار اصالح  ارائه  را  دامداران توضحیات الزم  به  اعطایي  تسهیالت 

نژاد دام ها خصوصًا در مجتمع هاي دامداري و علمي نمودن تغذیه دام ها شد.
این  انجام شده در بخش کشاورزی  فعالیت های  از  زارع ضمن تشکر  ادامه  در 
شهرستان با اشاره به مصوبات حمایتي مجلس در حوزه روستا و عشایر و بخش 
کشاورزي نویدهاي خوبي براي بودجه سال 97 به بهره برداران داد و در جهت 
رفع مشکالت خاص دامداران این شهرستان با رکنی معاون امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی و هم چنین سرپرستي بانک هاي کشاورزي استان و کشور داشت که 
به صورت کنفرانس دامداران مشکالت خود را بیان و توسط مقامات پاسخ داده 
شد و نیز در خصوص اولویت داده شدن به طرح هاي دام و طیور براي تسهیالت 

اشتغال فراگیر و توسعه روستایي قول پیگیري از طریق استان و تهران را داد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در آباده

مطابق سنت هر ساله، مراسم گرامی داشت دهه پر فروغ فجر انقالب اسالمی در 
روستاهای شهرستان آباده به همت مراکز جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذیربط 

برگزارمی گردد.
یکی از موارد پر طرفدار این برنامه ها، برگزاری جشنواره غذاهای سنتی می باشد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده مجید یعقوبی 
مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با اعالم این مطلب افزود: هر سال با دعوت 
از فرماندار و مسؤلین ادارات این شهرستان زنجیره تولید غذای سالم برای شرکت 

کنندگان توضیح داده می شود.
مصرف  و  تولید  خصوص  در  کشاورزی  جهاد  مدیریت  کارشناسان  چنین  هم 

محصوالت سالم توضیحات علمی و به روزی را ارائه می دهند. 
وی افزود: به همین مناسبت هم چنین نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی در 

مرکز جهاد کشاورزی حومه برگزار گردید.

عرضه ماهی زنده در فروشگاه شهری
راستای  در  آباده،  کشاورزی شهرستان  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
تکمیل چرخه تولید محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف، یک سرمایه گذار 
بخش خصوصی اقدام به فروش ماهی قزل آالی زنده از تولیدات مزارع همین 

شهرستان را نمود. 
این فروشگاه که کلیه مجوزهای صنفی و بهداشتی را از مرکز ذی صالح دریافت 
کرده، مورد استقبال خوب شهروندان قرار گرفت. طی بازدیدی که کارشناسان 
این  گزارش  این  بنابراین  داشتند،  واحد صنفی  این  از  مدیریت جهاد کشاورزی 
سبک عرضه ماهی می تواند در توسعه و ترویج فرهنگ مصرف محصول سالم 

تأثیر گذار باشد.

کتابخانه مرکز جهاد کشاورزی حومه آباده
راه اندازی شد 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده، با ابتکارمژگان 
قشالقی کارشناس آموزش و ترویج مرکز جهاد کشاورزی شهرستان حومه آباده 
کتابخانه ای در این مرکز دایر گردید. این کارشناس با جمع آوری کلیه کتاب های 
وهمکاران  خود  شخصی  کتابخانه  از  کتاب  تعدادی  اضافه  به  مرکز  در  موجود 
مبادرت به دایر کردن یک واحد کتابخانه دراین مرکز کرده است. در همین راستا 
خسروی رئیس مرکز جهاد کشاورزی حومه اعالم کرد: این مرکز آماده دریافت 

و پذیرش کتاب از سایر همشهریان عزیز جهت تجهیز این کتابخانه می باشد.

برگزاری چندین کارگاه آموزشی جهت صندوق های 
اعتباری خرد زنان وتسهیلگران روستایی در 

شهرستان ارسنجان

به گزارش میرشکاری کارشناس زنان روستایی و عشایری شهرستان ارسنجان 
در راستای سیاست های ابالغی سازمان متبوع،اجرای دوره های مهارتی زندگی 
و کسب و کار و آماده سازی شغلی جهت زنان روستایی و عشایر به طور هم 
زمان در 4 روستای احمد آباد-جمال آباد-شوراب و دوکوهک دوره آموزش تابلو 
فرش به مدت یک ماه جهت زنان روستایی و اعضای صندوق های خرد زنان و 
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محبوبه حافظ پور

شهرستان استهبان 
تسهیلگران در حال برگزاری می باشد. وی هدف از برگزاری و اجرای این دوره ها 
را آموزش و کسب مهارت های الزم جهت اشتغال زایی و راه اندازی کسب و کار 

زنان روستایی و اعضاء صندوق ها ذکر کرد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
بهره بردای از طرح های بخش کشاورزی در 

شهرستان ارسنجان
درهفتمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر با حضور فرماندار و اعضای شورای 

اسالمی شهر و بخش مرکزی چندین طرح کشاورزی به بهره برداری رسید.
امیدی  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مدیر جهاد کشاورزی در این خصوص افزود طرح هایی که در این روز به بهره 
برداری رسید شامل طرح های آبیاری نوین و طرح گاوداری 40 رأسی بوده است. 
وی افزود: در این شهرستان از ابتدای سال 96 تا کنون 320 هکتار آبیاری نوین 
اجرا گردیده که مقدار430 هکتار در حال اجرا و 385 هکتار نیز در مرحله طراحی 

و مطالعه می باشد 
همچنین یارانه پرداختی دولت جهت طرح های اجرا شده حدود 20میلیارد ریال 

می باشد . 

اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز 
در اراضی کشاورزی شهرستان ارسنجان

در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغی دو مورد قلع و قمع در این شهرستان انجام گرفت.

امیدی  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
بر اساس احکام  این مطلب گفت:  بیان  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن 
صادره از محاکم قضایی یک مورد دیوار باغ و نیز یک اتاق کارگری که به صورت 

غیر مجاز در اراضی کشاورزی ساخته شده بودند تخریب گردید. 
وی افزود اجرای این احکام بر اساس تبصره 2 ماده 10 با حضور نماینده دادستان 
قلع و  مالکین  از طرف  به صورت داوطلبانه  این مدیریت  نماینده حقوقی  نیز  و 
اولیه  حالت  به  زمین  نیز  و  آوری  جمع  کشاورزی  زمین  از  مصالح  و  شده  قمع 

برگردانده شد .

60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان استهبان 
به کشت شتوی اختصاص یافت

زراعی سال  در  استهبان،  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش   به 
97-96 سطح 60000 هکتار از مزارع به کشت شتوی اختصاص یافته که از این 
کلزا می باشد،  سطح 2857 هکتار گندم، 2540 هکتار جو و540 هکتار کشت 
شایان ذکر است سطح گندم و کلزا از سطح ابالغی اعالم شده از طرف سازمان 

متبوع بیشتر می باشد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
جلسه امور فرهنگی برگزار شد 

مدیریت جهاد کشاورزی  در  فرهنگی  امور  مبارک فجر جلسه  مناسبت دهه  به 
شهرستان استهبان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی 
این  فرهنگی  گروه  اعضای  و  مدیر  رنجبر  احمد  با حضور  جلسه  این  استهبان، 
مدیریت برگزار گردید. در این جلسه رنجبر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن 
آمده  دست  به  دستاوردهای  بیان  اسالمی به  انقالب  پیروزی  سالروز  امین   39

توسط جهاد کشاورزی این شهرستان طی این سال ها پرداخت.
مراسم های  شدن  برگزار  تر  باشکوه  چه  هر  جهت  اعضاء  پیشنهادات  ادامه  در 
در نظر گرفته شده ارائه و در مورد آن ها بحث و تبادل نظر گردید و در نهایت 
نقاشی  با حضور خانواده همکاران، مسابقه  برنامه کوهنوردی  برگزاری  پیشنهاد 
جهت فرزندان همکاران و همچنین برگزاری جلسه آموزشی با موضوع تحکیم 

بنیان خانواده به تصویب رسید.

کاهش بار میکروبی شیر در رونیز
شرافت  مصطفی  استهبان،  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
سرپرست مرکز جهاد کشاورزی رونیز بیان داشت با همکاری این مرکز و اداره 
دامپزشکی رونیز و نظارت دقیق و فنی، سامان دهی کاهش بار میکروبی صورت 
گرفت و باعث شد طی سال جاری میانگین بار میکروبی از شش 6 میلیون در 
سال 1393 به میزان 1.4 میلیون در سال زراعی کاهش یابد . عالوه بر این در 
رکوردگیری ماه اخیر حداقل بار میکروبی سال گذشته نیز از 340 هزار به عدد 

250 هزار رسیده است . 
برای  نیز  پهنه  مسئول  مروجین  دامپروری،  مسائل  زمینه  در  کرد:  تصریح  وی 
مدیریت روند کاهش بار میکروبی، تغذیه مناسب دام و استقرار نژاد سمینتال که 
در منطقه زرداله نامیده می شود وارد عمل شده اند و در این راستا کالس های 
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انجام شده  برداران  بهره  با یکایک  به چهره  آموزش های چهره  نیز  ترویجی و 
است. شایان ذکر است منطقه رونیز با تعداد 2084 راس دام سنگین و 39000 
گاوداری   6 و  گاو  تن شیر  از 450  بیش  ماهیانه  تولید  و  دام سبک  راس  هزار 

صنعتی، قطب تولیدات دامی شهرستان استهبان محسوب می گردد.

کشت اسفناج و کلم بروکلی برای اولین بار 
درگلخانه های رونیز

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان، مصطفی 
شرافت سرپرست مرکز خدمات کشاورزی رونیز شهرستان استهبان بیان داشت 
با توجه به این که اسفناج و کلم بروکلی هر دو به صورت شتوی قابلیت کشت 
داشته و قدرت تحمل سرما را دارند از این رو مناسب کشت پائیزه به ویژه در 

گلخانه هایی که با کمبود سوخت مواجه اند قابل توصیه می باشد.
وی افزود ویژگی منحصر به فرد کلم بروکلی در اصالح خاک و کنترل عوامل 
بیماری زای خاکزاد نیز مزیت این گیاه را افزایش می دهد ضمن این که از جمله 

ویژگی های این گیاه بازار مناسب 
آن هاست که بر اهمیت آن می افزاید . با توجه به ویژگی های مطلوب یاد شده دو 
نفر از بهره برداران این منطقه برای اولین بار در شهرستان و در کنار توصیه های 

این مرکز اقدام به کشت این گیاهان نموده اند . 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
افتتاح نمایشگاه صنایع دستي و صندوق خرد زنان 

روستایي جهاد کشاورزي شهرستان اقلید
به مناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه صنایع دستي و صندوق خرد زنان روستایي 
و  زنان  خرد  توسعه صندوق  و  ترویج  با هدف  اقلید  کشاورزي شهرستان  جهاد 
و  فني  معاون  ادارت،  رؤساي  مرکزي،  بخشدار  فرماندار،  با حضور  و  کارآفریني 

رئیس اداره ترویج افتتاح شد هر روز بازدید جمع گیری از مردم قرار گرفت .

به مناسبت دهه فجر
صید نمایشي ماهي از استخر دو منظوره 

ذخیره آب کشاورزي و پرورش ماهي
بنا به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان اقلید سپهدار یاري رئیس 
اداره شیالت این مدیریت گفت: مراسم صید نمایشي از استخر دو منظوره ذخیره 

افتتاح پروژه آبیاری بارانی کالسیک ثابت
در روستای جشنیان 

روستای  در  در  هکتار   32/5 مساحت  به  ثابت  کالسیک  بارانی  آبیاری  پروژه 
مسئولین  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  اله  ایام  در  بوانات  شهرستان  جشنیان 

دستگاه های اجرایی افتتاح گردید.
به  توجه  با  گفت:  بوانات  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  محمدی  علی 
خشکسالی های چندین ساله در این شهرستان و کاهش منابع موجود آب، اجرای 

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

آب کشاورزي و پرورش ماهي مربوط به حاتم یوسفي واقع در روستاي اردلي با 
هدف ترویج تولید و پرورش آبزیان در این استخرها و همچنین ترویج مصرف 

ماهي قزل آال برگزار گردید.
این مراسم با حضور فرماندار، بخشدار حسن آباد، رؤساي ادارت، مدیر- معاون و 
اداره ترویج جهاد کشاورزي شهرستان، مرکز جهادکشاورزي حسن آباد و مدیران 

پارسل مراکز جهاد کشاورزي برگزار گردید.

سرمازدگي و یخبندان
 به محصوالت شتوي خسارت زد 

محصوالت شهرستان اقلید دچار سرمازدگي و یخبندان شده است. 
به گزارش روابط عمومي جهادکشاورزي شهرستان اقلید ابراهیم رستگار رئیس 
اداره تولیدات گیاهي این مدیریت گفت: در نیمه دوم بهمن ماه به دلیل نوسانات 
دمایي وکاهش رطوبت و عدم بارندگي، مزارع شتوي این شهرستان دچار خسارت 
سرمازدگي و یخبندان گردیده اند به طوری که مزارع کلزا در حالت شش تا هشت 

برگي )روزت( به طور کامل از بین رفته است.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 



25 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  36 - بهمن مـــــاه 1396

آبیاری نوین از ضروریت ها است.
وی تصریح کرد: با توجه به این که اجرای آبیاری نوین از اولویت های اجرایی 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان متبوع می باشد حمایت های خوبی در این زمینه 
صورت گرفته است و برای هر هکتار 65 میلیون ریال جهت آبیاری بارانی و100 

میلیون ریال جهت اجرای آبیاری قطره ای به متقاضیان داده می شود. 
وی افزود: در این طرح که متعلق به وحید معصومی می باشد میزان 1625میلیون 

ریال کمک بالعوض دولتی و34 میلیون ریال آورده متقاضی می باشد. 

به مناسبت دهه پر فروغ فجر
تجدید میثاق با شهیدان دفاع مقدس 

فجر  دهه  از  روز  در هشتمین  اسالمی و  انقالب  فجر  دهه  اهلل  ایام  مناسبت  به 
پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان بوانات به همراه فرماندارشهرستان، امام جمعه 
و مسوالن ادارات با حضور بر مزار شهدای شهر سوریان و جیان با آرمان های 

این به حق پیوستگان تجدید پیمان کردند.
در این مراسم مسئوالن با اهدای شاخه گل و قرائت فاتحه ضمن گرامیداشت یاد 
شهدا، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرده و یک بار دیگر با آرمان های این 

عزیزان همیشه زنده یاد تجدید عهد و پیمان کردند.

برگزاری جلسه فنی
 کارگروه تسهیالت توسعه روستایی

با  بوانات  توسعه روستایی و عشایری شهرستان  فنی کارگروه تسهیالت  جلسه 
حضور نماینده فرماندار، نماینده اداره کار و دیگر اعضاء تشکیل گردید. 

بوانات جلسه ای،  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
رعایت  با  روستایی  پایدار  اشتغال  ابالغی  تسهیالت  بندی  اولویت  منظور  به 

اولویت های اقتصاد مقاومتی برگزار گردید. 
در این جلسه موسوی معاون فنی این مدیریت و خادمی به نمایندگی از مدیریت 
جهاد کشاورزی حضور داشتند که با رایزنی و دفاع از طرح های بخش کشاورزی 
و جلب نظر مساعد و مثبت کارگروه توانستند با توجیه مناسب و جلب نظر اعضاء 

به  یافته  اختصاص  و عشایری  روستایی  تسهیالت  ریال  میلیارد  از مجموع 74 
این شهرستان مبلغ 41 میلیارد ریال را به طرح های پیشنهادی بخش کشاورزی 
پروژه های صنعتی  اجرای  و  دارویی  گیاهان  فرآوری محصوالت، کشت  شامل 

امور دام اختصاص دهند. 
گفتنی است تسهیالت اختصاص یافته نقش بسزایی در رونق و توسعه کاشت 
گیاهان دارویی از جمله زعفران، فرآوری و تولید عرقیات ایفا می کند و می تواند 
شهرستان بوانات را از نظر تولید گل وگیاه و مشتقات آن در سطح استان و حتی 

کشور مطرح نماید. 

شماره گذاری تراکتورهای کشاورزی 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد شماره گذاری 
ماشین آالت کشاورزی خود گردان زیر 25 سال عمر در این شهرستان آغاز شد.

رحمان کاظمی کارشناس مسئول مکانیزاسیون این مدیریت ضمن اعالم این خبر 
گفت: جهت اجرای به موقع این طرح که شامل تراکتورهای زیر 25 سال ساخت 
)از سال ساخت 72 تا 96( می شود، اطالع رسانی الزم به کشاورزان و تراکتور 
و  بنر  اسالمی روستاها،نصب  به شورای  مکاتبه  پیامکی،  از طریق سامانه  داران 
پوستر در مرکز خدمات، مدیریت جهاد کشاورزی و تعاونی ها صورت گرفته است.

با  گذاری  پالک  الزم،  پیگیری های  با  کنون  تا  اخیر  ماه  یک  طی  افزود:  وی 
پیشرفت فیزیکی 60 درصد انجام که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیشرفت 

قابل توجهی را در این زمینه شاهد هستیم.
مشمول  گذشته  سنوات  در  گذاری  پالک  طرح  کرد:  نشان  کاظمی خاطر 
تراکتورهای با عمر زیر 13 سال بود که با اقدامات الزم و به موقع بالغ بر 90 
درصد آن به اتمام رسیده است و 10 درصد باقیمانده آن دستگاه ها که شامل 
تراکتورهای سنگین وارداتی است کماکان در دست رایزنی فی ما بین اداره فن 
آوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی فارس و پلیس راهورمی باشد که پس از 

حصول نتیجه به صورت کامل انجام خواهد شد. 
 

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی سموم کشاورزی 
در شهرستان پاسارگاد

جلسه کمیته ساماندهی فروشگاه های سموم کشاورزی در شهرستان پاسارگاد با 
حضور امیری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار شد.

بهمنی مسئول حفظ نباتات شهرستان پاسارگاد ضمن اعالم این خبر گفت: در این 
جلسه که با حضور نمایندگان فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 
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و  امورصنفی  طبیعی،  منابع  اداره  کشاورزی،  مهندسی  نظام  سازمان  درمان،  و 
مسئولین فنی فروشگاه ها در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد 
برگزار شد، وضعیت صدور یا تمدید پروانه های صالحیت فنی فروشندگی سموم 

مورد بررسی قرار گرفت .
 در این جلسه رحیم هوشیار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد بر تمدید 
شده  تعیین  مهلت  در  سموم  فروشندگی  پروانه  مجوز  داشتن  لزوم  و  ها  پروانه 
فاقد مجوز، صرفًا  با فروشندگان  قانونی  اتمام مهلت  از  بیان کرد: پس  تاکید و 
در چهارچوب مقررات و بر اساس راهکارهاي پیش بیني شده توسط قانون گذار 

برخورد خواهد شد. 
وی همچنین تعامل فروشندگان سموم در جهت خدمت به بخش کشاورزی با 
کمیته ساماندهی فروشندگان به منظور رسیدن به ایمنی غذایی و تولید غذای 

سبز و ارگانیک را ضروری دانست.
وی گفت: نظارت مستمر و ادواری کارشناسان بر فروشندگان، ایجاد کمیته فنی 
آفات  دفع  کاهش مصرف سموم  نهایت  در  و  آموزشی  کارگاه  برگزاری  سموم، 
از  با عوامل خسارت زای گیاهی  نباتی، توسعه روش های مبارزه غیر شیمیایی 

اهداف این کمیته است.

برگزاری مجمع عمومی

جلسه  مدیریت  در  موجود  واحدهای  سایر  روسای  و  معاونین  مدیر،  با حضور 
مجمع عمومی کارکنان تحت عنوان ستاد همایش عشایری - روستایی برگزار 

گردید. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد در جلسه 
مجمع عمومی کارکنان دستورالعمل اجرایی ویژه این ستاد توسط هوشیار مدیر 
ضمن  و  شد  مطرح  همکاران  کلیه  اطالع  جهت  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
تبادل نظر مسئولین واحدهای مختلف فعالیت های پیشنهادی جهت انجام در 
این دهه را مطرح گردید و مصوب شد هر واحد با همکاری کارشناسان ایفای 

نقش نمایند.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
ویزیت رایگان دام در بخش کربال 

 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی خرامه، به مناسبت دهه فجر دام های 
بخش کربال به صورت رایگان ویزیت شدند.

نیما گرامی سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش کربال با اعالم این خبر 
گفت: با همکاری شبکه دامپزشکی بخش مرکزی در محل مرکز خدمات ویزیت 

رایگان دام توسط مسئول شبکه دامپزشکی انجام گردید.
به  دامپزشک  توسط  الزم  توصیه های  بیماری  مشاهده  صورت  در  افزود:  وی 
بخش  این  دام های  در سالمت  موثری  نقش  این طرح  اجرای  و  دامداران شد 

داشت.

 به مناسبت دهه پرفروغ فجر 

برگزاری کارگروه بانوان با حضور فرماندار و امام 
جمعه شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی خرامه، بانوان شاغل در ادارات شهرستان 
با فرماندار و امام جمعه شهرستان دیدار کردند.

خبر  این  اعالم  با  مدیریت شهرستان  عفاف  و  مسئول حجاب  کاووسی  فرانک 
گفت: در این جلسه که در محل سالن اجتماعات شهید موسوی فرمانداری برگزار 
شد ، در ابتدا امام جمعه شهرستان درباره نقش و جایگاه زن در خانواده و اجتماع 

مطالبی را بیان کرد.
فجر  دهه  مبارک  ایام  تبریک  ضمن  خرامه  فرماندار  جهانخواه  فرهاد  ادامه  در 

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 
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شدن   پررنگ  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  نمود:  تصریح 
جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماع می باشد  و نقش زنان در موفقیت 

انقالب اسالمی بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
در پایان فرماندار شهرستان از کلیه بانوان حاضر در جلسه خواست عموم مردم را 
به حضور گسترده در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن دعوت نمایند تا بار دیگر شاهد 

گسترده ترین راهپیمایی دشمن شکن در این روز باشیم.. 

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش ماهیان گرمابی 

کارگاه  خرامه،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
آموزشی پرورش ماهیان کپور و آمور در محل این مدیریت با حضور بهره برداران 

برگزار شد. 
رسول کاوه مسئول امور دام این مدیریت با اعالم این خبر گفت: هدف از برگزاری 
این دوره آموزشی آشنایی بهره برداران با نحوه پرورش ماهیان گرمابی و اجرایی 

شدن استفاده دو منظوره از استخرهای ذخیره بود.
وی افزود: طی بازدیدهای مختلف از استخرهای ذخیره آب و با توجه به وضعیت 
منابع آبی این شهرستان، پرورش ماهیان کپور و آمور در دستور کار این مدیریت 
قرار گرفته است و با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، جهت اجرایی شدن، 
استفاده از استخرها به صورت دو منظوره و مشخص شدن متقاضیان، این کارگاه 

آموزشی برگزار گردید.
الزم به ذکر است دمای مناسب برای پرورش ماهیان گرمابی کپور و آمور24-28 
درجه می باشد و با استفاده از بچه ماهی های 150-100 گرمی می توان در بازده 

زمانی شش ماهه و با تغذیه مناسب وزن آنها را به 800 گرم رساند. 

سامانه 131 راهی جهت جلوگیری
 از تغییر کاربری اراضی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی خرامه، گزارشات سامانه ارتباط 
تغییر کاربری راضی  از  از  مردمی حفاظت کشاورزی نقش موثری در جلوگیری 

دارد.
الهه زارع کارشناس امور اراضی شهرستان با اعالم این خبر گفت: با راه اندازی این 
سامانه و استقرار اپراتورهای سامانه زمین بانی، این پرسنل به  صورت شبانه روزی 

آماده دریافت، ثبت و ضبط اخبار و گزارش های دریافتی خواهند بود.
تدوین  مراتب  مطابق سلسله  دریافتی  گزارش های  و  اخبار  افزود:  ادامه  در  وی 
شده به  سرعت تفکیک و به مسئوالن و کارشناسان مربوطه ارجاع می شود تا در 
حداقل زمان ممکن کار پیگیری میدانی و اقدام عملیاتی توسط گشت های حفظ 

کاربری انجام شود. 
کارشناس امور ا راضی این مدیریت بیان نمود: پس از دریافت گزارش از محل 
مورد نظر بازدید و در صورت مشاهده تخلف اقدامات الزم بر اساس مقررات انجام 

و گزارش آن از طریق سامانه منعکس می گردد.
الزم به ذکر است طی چند ماه گذشته هشت مورد اخطار توقف عملیات در سامانه 

CRM ثبت و توسط این مدیریت پیگیری شده است. 

برگزاری کارگاه آموزشی هرس درختان انجیر 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی خرامه، کارگاه آموزشی هرس انجیر با 
حضور جمعی از باغداران برگزار شد.

کارگاه  این  گفت:  خبر  این  اعالم  با  گیاهی  تولیدات  اداره  رئیس  محمدخانی 
آموزشی با حضور مسلم جعفری محقق مرکز تحقیقات انجیر استهبان و بیش از 

80 نفر باغدار در روستای بنکو شیبانی تشکیل گردید. 
باغات  الگوی کشت در شهرستان خرامه و توسعه  تغییر  به  با توجه  افزود:  وی 

انجیر، باغداران با هرس اصولی گونه انجیر به صورت عملی آشنا شدند.
در این کارگاه آموزشی مطالبی در خصوص نحوه هرس فرم و میوه دهی، زمان 
آبیاری تکمیلی، اصول اولیه احداث باغات انجیر توسط مسلم جعفری ارائه گردید.
الزم به ذکر است مساحت باغات انجیر در شهرستان خرامه 700 هکتار می باشد.

 بررسی طرح های اشتغال زای بخش کشاورزی در 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 

جلسه  خرامه،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
اشتغال زایی  طرح های  بررسی  منظور  به  اشتغال  و  گذاری  سرمایه  کارگروه 
در سالن شهید  کارگروه  اعضاء  و  این شهرستان  فرماندار  ریاست  به  شهرستان 
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موسوی فرمانداری برگزار شد.
 کاووس همتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به اهمیت اشتغال و ابالغ تسهیالت توسعه پایدار و اشتغال فراگیر روستایی، 
این جلسه با هدف مشخص شدن برش شهرستانی هر کدام از ادارات تشکیل 

گردید.
وی در ادامه افزود: از مبلغ 180 میلیارد ریال تسهیالت تخصیصی به شهرستان، 
نزدیک به 150 میلیارد ریال آن به بخش کشاورزی و دامپروری تعلق گرفت و 
مقرر گردید مدیریت جهاد کشاورزی لیست پروژه ها و طرح های اشتغال زای 

اولویت دار را مشخص نماید.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: متقاضیان دریافت تسهیالت عالوه بر دار بودن 
شرایط اخذ، بایستی پس از کسب تاییدیه کارگروه در سامانه کارا ثبت نام و کد 

رهگیری را به مدیریت شهرستان تحویل دهند.
پرداختند  خود  دیدگاه های  و  نظرات  بیان  به  جلسه  در  حاضر  اعضاء  پایان  در 
قرار  کارگروه  مورد تصویب  تسهیالت  اخذ  ارائه شده جهت  برخی طرح های  و 

گرفت. 
 

کشت آزمایشی گلرنگ رقم لیناس در بخش کربال 

)رقم  بار گلرنگ  اولین  برای  به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی خرامه،   
لیناس ترکیه( در بخش کربال کشت شد.

نیما گرامی سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش کربال با اعالم این خبر 
گفت: این طرح به صورت آزمایشی و در مساحت دو هکتار در روستای سالمت 

آباد این بخش اجرا شد.
وی افزود: لیناس رقمی وارداتی بوده و به صورت بهاره کشت می گردد و هدف 
از اجرای این طرح بررسی سازگاری و عملکرد این رقم با شرایط آب و هوایی 

این منطقه می باشد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
پروژه تکمیل شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت 

مرغاب افتتاح شد 

در ششمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر پروژه تکمیل شبکه فرعی آبیاری 
سرپرست  صادقی  سعیده  کریمی فرماندار،  حضور  با  مرغاب  دشت  زهکشی  و 
اداری شهرستان  اعضای شورای  بید،  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم 

خرم بید و از تعدادی بهره برداران طرح افتتاح شد . 
بید مسعودی  روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خرم  به گزارش 
کارشناس مسئول آب و خاک و امور فنی و زیر بنایی این مدیریت خرم بید با 
اعالم این خبر گفت:پروژه شبکه فرعی آبیاری زهکشی مرغاب از محل اعتبارات 
ملی با حجم عملیات7100 متر کانال بتنی و با ابنیه مورد نیاز و با اعتبار 1605 
میلیون ریال اجرا گردیده است . وی افزود: با اجرای این پروژه راندمان انتقال 
آب افزایش یافته و 125 نفر از بهره برداران مزرعه دشت مرغاب در سطح 400 

هکتار از آن بهره مند گردیده اند . 
 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
افتتاح سی و هشتمین واحد مرغ گوشتی 

در شهرستان خرم بید 

مرغ  دهه،واحد  این  از  روز  چهارمین  در  و  فجر  دهه  مبارک  ایام  مناسبت  به 
گوشتی 30.000 قطعه ای علی عسکر حسنلی با حضورفروزانی معاون استاندار 
فارس،جزایری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، رستگار 
این سازمان، کریمی فرماندار،سعیده صادقی سرپرست مدیریت  امور طیور  مدیر 
جهاد کشاورزی خرم بید و اعضای شورای اداری این شهرستان مورد بهره برداری 

مریم زارع قنات نوی

شهرستان خرم بید 
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قرار گرفت.
کارشناس  طیبی  بید  خرم  شهرستان  کشاورزی  عمومی جهاد  روابط  گزارش  به 
مسئول امور دام این مدیریت با اعالم این خبر گفت: این طرح با سرمایه گذاری 
برداری رسیده که مبلغ 13.400 میلیون  بهره  به  ریال  بر 25.400 میلیون  بالغ 
ریال تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی دریافت شده و از آخرین متد ها و 

استانداردهای روز در زمینه اتوماسیون و ایزوالسیون استفاده شده است.
وی افزود: واحد مذکور به صورت مستقیم و غیر مستقیم 10 فرصت شغلی ایجاد 

نموده و پیش بینی می شود سالیانه بیش از 300 تن گوشت مرغ تولید نماید.
با  گوشتی  مرغداری  واحد   37 دارای  تاکنون  خرم بید  داد: شهرستان  ادامه  وی 
ظرفیت 1.300.000 قطعه جوجه در هر دوره بوده و تولید گوشت مرغ در سال 

95 در این شهرستان 4800 تن بوده است.
 

بازدید فرماندار خرم بید از طرح های فعال 
امور دام این شهرستان 

به  خرم بید،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
صادق  شهر،  صفا  در  مرغ  شتر  پرورش  صنعتی  طرح  مشکالت  بررسی  منظور 
کریمی فرماندار خرم بید به همراه صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی و 
مدیر توزیع برق این شهرستان با حضور در مزرعه طرح پرورش شتر مرغ سعید 

مهدوی از نزدیک و به صورت میدانی بازدید نمود.
کریمی، ضمن بازدید به بررسی مسائل و مشکالت این طرح از قبیل تسهیالت 
دستور  و  پرداخت  تولیدی  واحد  این  به  برق رسانی  طرح  و  گردش  در  سرمایه 

پیگیری و رفع آن را صادر کرد.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر
دیدار با خانواده معظم شهدا

جهاد  مدیریت  سرپرست  صادقی  سعیده  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  مناسبت  به 
معظم  خانواده  مدیریت  این  کارکنان  از  چند  تنی  همراه  به  بید  خرم  کشاورزی 

شهدای جهاد کشاورزی دیدار و از نزدیک مشکالت این عزیزان را مورد بررسی 
ایثارگران،فرمانده حوزه  امور  بنیاد شهید و  این دیدارها که مسئول  قرار داد. در 
مقاومت بسیج اداری و امام جماعت این مدیریت حضور داشتند، حاج آقا رضایی 
اسالم  مردان  دلیر  رشادت های  اسالمی و  انقالب  معزز  شهدای  واالی  مقام  از 
شهدای  ایثارگری های  ی  خاطره  و  یاد  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 
سنگرسازان بی سنگر،یاد نمود و گفت: ما قدردان جانفشانی های این عزیزان و 

خدمتگزار خانواده های آنان هستیم.
در این دیدار از خانواده های شهیدان واالمقام، ابراهیم طیبی،چراغعلی ساریخانی، 
ابوالقاسم کریمی تجلیل و لوح تقدیر و  محمدرضا کریمی ، علی اصغر کریمی ، 
هدایایی به رسم یادبود از طرف ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس تقدیم این 

عزیزان گرانقدر شد.

گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا در خرم بید

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید، در هفتمین 
شهدای  قبور  گلباران  و  افشانی  عطر  مراسم  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  از  روز 
شهرستان خرم بید با حضور سعیده صادقی سرپرست این مدیریت،کارکنان این 
از مسئولین شهرستان و  انتظامی و بسیج، جمعی  مدیریت، فرماندار، فرماندهان 
خانواده معظم شهدا در محل گلزار شهدای این شهرستان برگزار شد . حاضران 
در این مراسم با نثار شاخه های گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و بار 

دیگر با آرمان های بلند شهدا تجدید پیمان کردند .

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های عمومی 
مروجین مسئول پهنه شهرستان های 

شمال فارس 

کارگاه  مالی،  امور  حوزه  در  پارسل  مدیران  آشنایی  و  بهتر  عملکرد  راستای  در 
آموزشی سرفصل امور حقوقی - مالی با حضور ناهید هژبری مدیر امورمالی و 
ذیحساب سازمان متبوع در رئیس اداره دریافت و پرداخت آن مدیریت و کارشناس 

امور مالی سازمان جهاد کشاورزی فارس در خرم بید برگزارشد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید، این کارگاه 
اقلید،  آباده،  استان فارس شامل  با حضور کلیه شهرستان های شمالی  آموزشی 
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خرم بید در شهرستان خرم بید برگزار شد و در این کارگاه هژبری در خصوص 
خزانه  اسناد  قراردادها،  انواع  ریزی،  بودجه  و  بودجه  از  اعم  مالی  امور  مباحث 

اسالمی و انواع ضمانت نامه ها توضیحات کاملی ارائه نمود.
امور مالی سازمان  اداره دریافت و پرداخت مدیریت  افراسیابیان رئیس  ادامه  در 
جهاد کشاورزی فارس،انواع صورت وضعیت ها و نحوه تنظیم و محاسبه آنها را 

به فراگیران آموزش داد. 

برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های نخیالت و 
مرکبات در شهرستان خنج

به گفته رسولی مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان خنج 
در راستای آموزش بهره برداران،کشاورزان و همکاران این مدیریت با دعوت از 
راه خدایی و دبیری در راستای تولید محصول سالم و با کیفیت که از مهمترین 
چالش ها در بخش کشاورزی محسوب می شود اقدام به برگزاری این گردیده 
وی  خنج  کشاورزی شهرستان  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به   . است 
افزود در این کارگاه راه خدایی مدرس مربوطه در رابطه با بیماری های نخیالت 
در منطقه جنوب، مبارزه به موقع با آفات، هرس به موقع، تنک کردن به موقع 
درختان نخل، اثرات تنش های گرمایی بر رشد میوه، تغذیه به موقع با استفاده از 
ریزمغذی ها، ارقام مناسب شهرستان و مبارزه با آفات قرنطینه ای که مهم ترین 
آن مبارزه با آفت قرنطینه ای سوسک سر خرطومی حنایی می باشد .توضیحات 

الزم را ارائه نمود. همچنین 

بازدید روزانه کارشناسان از مزارع شهرستان خنج

در سال  بارندگی  میزان  خنج  اسالمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  گفته  به 
و  ضرر  از  جلوگیری  راستای  در  و  است  رسیده  خود  میزان  کمترین  به  زراعی 
زیان کشاورزان این مدیریت، برنامه ریزی الزم را برای برداشت حداکثری مزارع 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

در دستور کار قرار داده و به همین منظور آموزش مدیریت صحیح در آبیاری و 
مصرف بهینه آب که از مهم ترین مسائل بخش کشاورزی در مناطق گرمسیر 
شهرستان  مزارع  از  روزانه  بازدید  مدیریت  این  کارشناسان  می شود  محسوب 

صورت می پذیرد.
وی افزود: در این بازدید ها ضمن ارائه آموزش ها و توصیه های الزم به کشاورزان 
جهت مصرف بهینه آب در مزارع، حذف آبیاری به روش سنتی و جایگزین کردن 
سیستم آبیاری نوین، حذف محصول با نیاز آبی زیاد و جایگزین کردن محصوالت 
با توجه به  آبیاری  ارقام زودرس، تنظیم دور  از  نیاز آبی کم، استفاده  با  ارقام  و 
وضعیت و دمای هوا، آبیاری در ساعات خنک و شبانه،استفاده از ارقام مقاوم به 

خشکی و شوری تاکید می گردد .

دیدار با خانواده معظم شهدا

بنا به گفته آقای میری با فرارسیدن دهه مبارک فجر و یوم اهلل 22 بهمن، مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان خنج و همکاران به اتفاق رئیس اداره منابع طبیعی با 
خانواده معظم شهید هوشمند در روستای کورده دیدار نمودند. وی افزود در این 
و  نظام  این  سرمایه های  را  شهیدان  سخنانی  اسالمی طی  دیدار صمیمی آقای 
انقالب دانستندکه باید درسنگر تولید راه آنان را ادامه دهیم. ایشان حضور در کنار 
خانواده های شهدا را سعادتی بزرگ دانستند و اظهار امیدواری نمودند که بتوانیم 
مشکالت این خانواده ها را حل نمائیم. هم چنین با توجه به شاغل نبودن برادارن 
این خانواده شهید بزرگوار آقای اسالمی قول مساعدت و همکاری الزم راجهت 
اشتغال در زمینه کشاورزی با توجه به برنامه های جدید وزارت و سازمان جهاد 

کشاورزی را به این خانواده معظم اعالم نمودند.
 

 بازید مدیر امور اراضی از شهرستان خنج

به گفته میری مهندس ارغون مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس 
و  موارد  بررسی  و  بازدید  واگذاری جهت  اداره  رییس  کامکار  مهندس  اتفاق  به 
این گزارش روابط  به  بازدیدکرد،  این شهرستان  از  اراضی  امور  مشکالت حوزه 
این  به  ورود  بدو  در  ارغوان  خنج  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت 
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شهرستان از روستای جهره بازدید و در جریان اراضی واگذاری این روستا قرار 
و  روستا صحبت  این  باغداران  و  با کشاورزان  اراضی  از  بازدید  و ضمن  گرفت 

نسبت به پیگیری مشکالت مردم دستورات الزم را ارائه کرد. 
وی افزود: پس از این بازدید مدیر امور اراضی و هیات همراه با شرکت در جلسه 

فرمانداری با فرماندار، با عباسی فرماندار این شهرستان تشکیل جلسه داد. 
مشکالت  و  مسائل  اراضی  امور  حوزه  مشکالت  خصوص  در  خیرمقدم  ضمن 
مربوطه مطرح گردید و پس از این جلسه فرماندار شهرستان و هیات همراه از 
مجتمع گاو شیری خنج بازدید و در روند واگذاری این مجتمع و موارد و مشکالت 

آن قرار گرفتند.

برگزاری دوره آموزشی کاشت به هنگام گندم و جو 
در شهرستان داراب

داراب  در شهرستان  جو  و  گندم  هنگام  به  کاشت  آموزشی ضمن خدمت  دوره 
جهت کارشناسان برگزار گردید .

داراب  از شهرستان های  کشاورزی  مدیریت جهاد  کارشناسان  که  دوره  این  در 
آموزش  و  تحقیقات  علمی مرکز  هیئت  اعضای  داشتند  حضور  دشت  زرین  و 
کشاورزی و منابع طبیعی داراب درخصوص کشت به هنگام محصوالت شتوی 

گندم، جو و کلزا توضیح دادند .
منوچهر  داراب  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
دست فال 10 فاکتور مهم و بسیار موثر در مدیریت تولید گیاهان زراعی را شامل 
آبیاری(،  )مدیریت  قابل دسترسی  آبی  منابع  با  زیر کشت  تناسب سطح  رعایت 
انتخاب رقم مناسب، تهیه بستر بذر مناسب بذر، مدیریت بقایای گیاهی، رعایت 
تاریخ کاشت، کاشت با تراکم بوته و میزان بذر بهینه، بذرکاری دقیق، آبیاری به 
اندازه و به موقع، مدیریت کنترل علف های هرز و کنترل آفات و بیماری های 

خسارت زا را عنوان نمود.
وی تصریح کرد منظور از تاریخ کاشت، تاریخ اولین آبیاری یا اولین بارش مؤثر 
پس از کاشت بذر در خاک می باشد که درخصوص یک گیاه زراعی ممکن است 

سه حالت داشته باشد:
1-تاریخ کاشت به هنگام )بیشترین عملکرد(. 

به  از  زودتر  کاشت  اثر  در  عملکرد  )کاهش  هنگام  زود  کاشت  تاریخ   -2
هنگام(. 

3- تاریخ کاشت دیرهنگام یا تأخیری )کاهش عملکرد در اثر کاشت دیرتر از به 
هنگام(.

این عضو هیئت علمی اضافه نمود تاریخ کاشت از طریق انطباق مراحل رشد و 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

نمو گیاه با پارامترهای اقلیمی ، آفات و بیماری و علف های هرز بر عملکرد کیفی 
و کمی محصول تأثیر می گذارد که مهمترین این عوامل شامل وضعیت دمای 
هوا، رطوبت نسبی هوا، باد، دما، رطوبت خاک طول روز، پتانسیل تبخیر و تعرق، 

بارندگی، آفات و بیماری ها، رشد علف های هرز می باشد . 
این صاحب نظر غالت با اشاره به این که طیف تاریخ کاشت گندم در دنیا آن 
چنان وسیع است که در هر زمان از سال در جایی از دنیا کاشته شده و در جایی 
دیگر برداشت می شود، مهم ترین عوامل محدود کننده ای که موجب تاخیر در 
تاریخ کاشت می شود را شامل تناوب های زراعی، خصوصا ارقام دیررس، رطوبت 
زیاد خاک در اول فصل، بیماری ها و آفات، دسترسی به ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی و عدم داشتن دانش فنی دانست . 
ابوالقاسم الحانی نیز در این کارگاه تاریخ کاشت بهینه در کلزا را تاریخ کاشتی 
دانست که یک رقم بیشترین عملکرد را داشته باشد و تاریخ کاشت بهینه ممکن 
تاریخ کاشت ها باشد که دارای بیشترین  از  یا دامنه ای  است فقط یک روز و 

عملکرد باشند و تفاوت عملکرد معنی داری با هم نداشته باشند . 
این عضو هیات علمی اضافه نمود تاریخ کاشت بهینه ممکن است تاریخ کاشت 
بهینه اقتصادی بر اساس یک رقم نباشد بلکه بر اساس تناوب زراعی و یا قیمت 

محصول در بازار باشد. 
وی یکی از راه های تعیین تاریخ کاشت بهینه را اجرای آزمایشات تجربی دانست 
تاریخ های مختلف و در شرایط مدیریتی یکسان  بدین نحو که گیاه زراعی در 
کاشته شده )معموال به صورت اورتوگونال در بازده های زمانی 10 روزه( و عملکرد 

گیاه زراعی در تمام تاریخ کاشت ها با هم مقایسه می شوند.
الحانی از جمله محدودیت های رشد و نمو گیاه و مشکالت مدیریت مزرعه در 
جذب  راندمان  کاهش  گیاه،  ضعیف  دهی  ریشه  را  تاخیری  کاشت های  تاریخ 
عناصر غذایی، جذب رطوبت، پنجه دهي کم و کاهش تعداد سنبله در واحد سطح 

عنوان کرد .  

ارائه ی تسهیالت بانکی ارزان قیمت جهت احداث 
سردخانه های کوچک در داراب

در بازدید هیات کارشناسی متشکل 
صنایع،  مدیریت  کارشناس  از 
مسئول اعتبارات و کارشناس بانک 
از سردخانه های  تهران  کشاورزی 
شهرستان  تن   200 زیر  کوچک 

داراب بازدید کردند.
روابط عمومی مدیریت  گزارش  به 
داراب  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
مناطق  در  که  بازدید  این  در 
جنت  بخش  و  مرکزی  بخش 
ارائه شده  با دالیل  صورت گرفت 
توسط کارشناس مکانیزاسیون این 
و  کننده  بازدید  هیئت  شهرستان، 

ارزان  بانکی  تسهیالت  پرداخت  با  را  خود  موافقت  کشاورزی  بانک  کارشناس 
قیمت جهت احداث سردخانه های کوچک اعالم نمودند.

از جمله  داراب  حبیب رستگار کارشناس مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی 
دالیل توجیه پذیر خود را جلوگیری از تلفات مواد غذایی ازجمله میوه و مرکبات 
و انار، برداشت به موقع محصوالت و عرضه بهنگام به بازار مصرف در این دسته 

از سرد خانه ها عنوان نمود.
در این بازدید مقرر گردید جهت احداث و راه اندازی سردخانه های کوچک زیر 
200تن تسهیالت بانکی با سود کم در اختیار باغداران جهت احداث سردخانه قرار 
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گیرد. شایان ذکر است قبال بانک کشاورزی با این ذهنیت که این سردخانه ها 
دارای توجیه اقتصادی نمی باشد از پرداخت تسهیالت به آنها خودداری می کرد.

کارگاه آموزشی راهکارهای بهبود شرایط مصرف 
آب و رشد گیاهان در داراب برگزار گردید

آموزشی  باغات،کارگاه  و  مزارع  در  کشاورزی  آب  از  بهینه  استفاده  راستای  در 
راهکارهای بهبود شرایط مصرف آب و رشد گیاهان در داراب برگزار گردید .

در این کارگاه آموزشی که با همکاری شرکت مهندسین مشاور کاوش پژوهان 
الرستان برگزار شد روشهای نوین آبیاری شامل سامانه های آبیاری تحت فشار 

و کم فشار تشریح گردید .
فشار  کم  آبیاری  سامانه های  پژوهان  کاوش  کارشناس شرکت  هنر  محمدرضا 
را شامل آبیاری قطره ای کم فشار در باغات، لوله های دریچه دار در زراعت و 
باغات، لوله های پلیمری با نصب دریچه تخلیه آب و زیر سطحی با لوله پولیکا 

دانست.
این کارشناس از جمله روشهای دیگر آبیاری کم فشار استفاده از نیروی ثقل با 
تامین انرژی کم جایگزین لوله های پلیمری کم فشار بجای کانال های درجه 3 
و 4، نصب دریچه در مقاطع متعدد آبگیری به مزارع و باغات و اصالح مدیریت 

مصرف آب در مزرعه و باغ معرفی کرد.
ایشان با اشاره به اینکه در روش آبیاری کم فشار هدف کمک به اصالح شبکه 
استفاده  فشار  تحت  آبیاری  سامانه های  نمی توانند  که  است  کشاورزانی  آبیاری 
کنند، شرایط عدم استفاده از این روش آبیاری را شوری آب بیش از حد مجاز، 

بادهای خیلی شدید و هزینه های زیاد عنوان کرد.
این صاحب نظر آبیاری، آبیاری قطره ای سطحی، قطره ای زیر سطحی و بابلر 
در درختان با حجم آبیاری زیاد را از جمله سامانه های آبیاری تحت فشار دانست. 
محمد رضا هنر از جمله خصوصیات روشهای مناسب آبیاری نوین را انتقال آب 
و کود به محدوده رشد ریشه، مدیریت بر عملیات آبیاری و کنترل اثرات شوری 

بر گیاه بر شمرد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
دیدار مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی 

داراب با خانواده شهدا

در هفتمین روز از دهه مبارکه فجر انقالب مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی با 
خانواده معظم شهدا دیدار کردند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت آنها 

قرار گرفتند. 

سیدی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان گفت: دیدار با خانواده های شهدا و 
ایثارگران یک وظیفه است و حداقل کاری است که باید سر لوحه کار ما قرار گیرد 

و این دیدارها برای ما به نوعی تجدید خاطره دوران دفاع مقدس است.
عبداهلل سیدی در ادامه اظهار داشت ادامه دادن راه امام و شهدا، تکلیف اساسی 
مردم و مسئولین است و علی الخصوص مسئولین باید با هدف خدمت به مردم و 
به صورت جهادی ادامه دهنده راه انقالب باشند و گره گشایی از مشکالت مردم 

را در اولویت قرار دهند.
قابل ذکر است این برنامه در معیت حجت االسالم صادقی رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی داراب انجام و از خانواده شهیدان عبدالحمید خوش نیت، رضا شریفی و 
به  تجلیل  واالی شهیدان  مقام  از  تقدیر  لوح  اهدای  با  و  بازدید  زارعی  ابراهیم 

عمل آمد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، شغلی 
و مهارت های کسب و کار ویژه زنان روستایی

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی شغلی و مهارت های کسب و کار بر اساس 
الگوی lNSIE با حضور زنان روستایی در روستای دوبان داراب برگزار گردید.

این دوره آموزشی ویژه تسهیلگران زنان روستایی و اعضای صندوق های اعتبارات 
خرد بود که تدریس آن بر عهده خانم ها مهناز جوان و سمیه بشارتی بود.

سمیه بشارتی در این دوره آینده را از آن کسانی دانست که براي لحظه هاي 
زندگی خود طرح و برنامه دارند و نیز از آن کسانی دانست که انتخاب می کنند 
کجا باشند، کجا بروند، چگونه بروند و کدام راه را انتخاب کنند، از آن کسانی است 

که تکلیف خودشان را با زندگی خودشان تعیین می کنند.
وی تاکید کرد: آینده از آن کسانی است که به جاي ایستادن در برابر امواج، بر آن 
سوار می شوند و به جاي ساختن سد در برابر امواج، قایقی بر روي آن می سازند و 

می دانند چرا زندگی می کنند، کجا هستند و به کجا خواهند رفت. 
مهناز جوان دیگر مدرس این دوره نیز با اشاره به این که هدف گذاري و برنامه 
ریزي در کار و زندگی نقش مهمی دارد اضافه نمود آینده مکانی نیست که آنجا 

ختم  آینده  به  که  راه هایی  می سازیم،  را  آن  که  است  جایی  آینده  می رویم، 
می شوند یافتنی نیستند، بلکه ساختنی اند به گونه اي که ساختن این راه ها آینده 

را به کلی دگرگون می کند. 
وی ویژگی هاي یک هدف خوب را این گونه بیان کرد که هدف خوب باید کاماًل 
با جرأت مکتوب و  و  با جزئیات، منطقی  تعریف شده، واضح، همراه  مشخص، 

توسط خودتان تعیین شود . 
جوان با توصیه به زنان روستایی درخصوص تعیین اهداف مشخص از بهره برداران 
خواست اهداف خود در زندگی را مکتوب و در جهت رسیدن به آن ها در زندگی 

برنامه ریزی داشته باشند . 
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به مناسبت دهه پر فروغ فجر
برگزاری کمیته تخصصی روستایی و عشایری 

 

به گزارش روابط عمومی شهرستان رستم کمیته تخصصی روستایی و عشایری 
جهاد  مدیریت  محل  در  رستم  شهرستان  ادارات  روسای  حضور  با  فجر  دهه 

کشاورزی این شهرستان برگزار شد . 
در این جلسه ابتدا نوعی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان به تبیین برنامه ها 
و اهداف برگزاری کمیته روستایی و عشایری دهه فجر و تاکید بر مردمی کردن 
جشن ها و فعال کردن عشایر و روستائیان در برگزاری مراسم، همچنین هدفمند 
کردن مراسم در خدمت رسانی بهتر به روستاها پرداخت . در ادامه سایر حضار نیز 
به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن مراسم 

دهه مبارک فجر پرداختند . 

برگزاری جلسه رفع موانع تسهیالتی 
خط اعتباری مکانیزاسیون

مدیریت  محل  در  که  ای  جلسه  در  رستم  عمومی شهرستان  روابط  گزارش  به 
جهاد کشاورزی شهرستان رستم برگزار گردید وضعیت رسیدگی به روند اعطای 

تسهیالت به متقاضیان تراکتور مورد بررسی قرار گرفت . 
باحضور  که  جلسه  این  در  گفت:  مدیریت  این  مکانیزاسیون  کارشناس  کسایی 
کشاورزی  بانک  رئیس  فارس،  استان  کشاورزی  بانک  مدیریت  کارشناس 
جهاد  سازمان  گذاری  سرمایه  و  مکانیزاسیون  کارشناسان  و  رستم  شهرستان 
مقررات  و  قوانین  و  ها  گاه  دید  بیان  بود، ضمن  شده  برگزار  فارس  کشاورزی 
موجود در اعطای تسهیالت بر روند رسیدگی و سرعت عمل بیشتر در اعطای 
تسهیالت تاکید شد . در پایان نیز به تعدادی از متقاضیان که پرونده آن ها به 

هادی نیکنام

شهرستان رستم 
صورت راکد درآمده بود تماس گرفته شد و مشکالت آن ها در این جلسه مطرح 

شد و راهکارهایی برای رفع مشکالت آنها ارائه گردید . 

برگزاری جلسه کارگروه تسهیالت اشتغال 
فراگیر و پایدار روستایی

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی از اهداف دولت دوازدهم می باشد . در راستای ابالغ 
شیوه نامه اعطای تسهیالت به طرح های اشتغال زا در قالب برنامه اشتغال فراگیر 
و پایدار روستایی جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان رستم با حضور فرماندار 

و ادارات مربوطه برگزار گردید. 
در این جلسه ابتدا حسینی فرماندار این شهرستان گفت: این تسهیالت به صورت 
شناور در سطح کشور در نظر گرفته شده است و لذا به منظور جذب حداکثری 
این تسهیالت ضروری است اطالع رسانی الزم صورت گرفته و در این زمینه 
هم دستگاه های اجرایی و هم بانک های عامل این شهرستان همکاری الزم را 

با واجدین شرایط معمول نمایند . 
اجتماعی در خصوص چگونگی  رفاه  تعاون، کار و  اداره  رئیس  تقویان  ادامه  در 
پرونده  آخر  در  و  نمود  ارائه  توضیحاتی  آن  دستورالعمل  و  تسهیالت  پرداخت 
تصویب  به  رستم  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  متقاضیان  از  تعدادی 

کارگروه رسید.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
برگزاري جشنواره روستایي و عشایري 

به مناسبت پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي ایران جشنواره کمیته روستایي و 
عشایري در روستاي زیرآب شهرستان زرین دشت برگزار شد.

در  دشت  زرین  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 
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هفتمین روز از ایام دهه مبارک فجر جشنواره روستایي و عشایري با همکاري 
شوراهاي اسالمي و دهیاران بخش مرکزي و حضور مسئولین در روستاي زیرآب 

برگزار گردید.
ابراهیم خرم فرماندار شهرستان زرین دشت در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه 
فجر و تشکر از مسئولین برگزار کننده خصوصا مدیریت جهاد کشاورزي اظهار 
داشت: دهه فجر فرصت بزرگي براي تبیین دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري 
اسالمي در ابعاد مختلف است و امیدواریم هرساله شاهد چنین برنامه هاي امید 

بخش و پر نشاطي با محوریت روستائیان در سطح این شهرستان باشیم.
این  میهمانان  از  نیز  والیتي  تلویزیوني هم  برنامه  مجموعه  است  ذکر  به  الزم 
جشنواره بودند که از شور و اشتیاق و هنرنمایي هنرمندان شهرستان گزارش تهیه 
کردند. ضمن این که هنرنمایي هنرمندان روستایي و عشایر از دیگر برنامه هاي 
این جشنواره بود. تولیدات روستایي و عشایري و صنایع دستي در بیش از 30 

غرفه در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

فرماندار در مراسم جشنواره عشایري در منطقه شاه علمدار:
 زندگي عشایر نمونه عیني و مصداق بارز اقتصاد 

مقاومتي است 

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان زرین دشت مراسم 
جشنواره عشایری در منطقه شاه علمدار شهرستان زرین دشت برگزار شد. 

در این مراسم خرم فرماندار این شهرستان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به 
رشادت هاي عشایر در تاریخ انقالب اسالمي اظهار داشت:عشایر غیور و سرافراز 

حق بزرگي بر این مملکت دارند.
وی با بیان دستاوردهاي نظام و خدمات دولت براي عشایر اظهار داشت ان شاءهلل 
مسائل و مشکالت جامعه عشایري شهرستان خصوصا در زمینه راه عشایري هر 

چه سریع تر مرتفع گردد.
از طریق تسهیالت  نیز گفت:  اشتغال جوانان عشایر  ادامه در خصوص  در  وي 
اشتغال زایي روستایي و عشایري که دولت فراهم نموده است نسبت به راه اندازي 

کسب و کار اقدام نمایند.
نیز موسیقی محلی پرداختند.  ادامه هنرمندان عشایر به اجرای سوارکاری و  در 
طبیعی  عرقیات  بافی،  گلیم  شامل  که  خود  محصوالت  عشایر  زنان  همچنین 

سنتی، لبنیات و فرآورده های آن و گیاهان دارویی را عرضه نمودند.

افتتاح پروژه آبیاری نوین 
در  دشت  زرین  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مراسمی باحضور فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات این شهرستان پروژه آبیاری 

تحت فشار در روستای میانده افتتاح شد.
علیرضا بصیری مدیرجهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت با تبریک ایام خجسته 

دهه فجر گفت: این پروژه در سطح 10 هکتارآبیاری نواری اجرا گردیده است. وی 
افزود اجرای سیستم های نوین آبیاری با هدف افزایش راندمان آبیاری و همچنین 
صرفه جویی در منابع آبی موجود در سطح اراضی کشاورزی این شهرستان در 

حال اجراست.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
 افتتاح واحد پرورش بوقلمون در بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان هم زمان با هشتمین 
در  قطعه ای  هزار   8 بوقلمون  پرورش  تولیدی  واحد  فجر  پرفروغ  دهه  از  روز 
روستای چشمه انجیر از توابع بخش مرکزی این شهرستان با حضور زارع خفری 
فرماندار سپیدان، خادم نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی، باصری 
مرکزی  بخش  دار  بخش  نژاد  پاک  سپیدان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مربوطه  ادارات  و  کشاورزی  جهاد  مدیریت  کارشناسان  و  مسئولین  از  جمعی  و 

سپیدان افتتاح گردید
پرورش  به عنوان دومین طرح صنعتی  این طرح  باصری گفت:  مراسم  این  در 
بوقلمون پرورشی صنعتی در این شهرستان در زمینی به مساحت 8000 متر مربع 
و ظرفیت 8 هزار قطعه بوقلمون با اعتبار 13هزار میلیون ریال احداث شده است 

که زمینه اشتغال 5 نفر را فراهم کرده است . 
وی در ادامه با اشاره به این که دوره پرورش بوقلمون 4/5 ماه می باشد افزود: 
پرورش بوقلمون از دیرباز در سطح روستاهای این شهرستان رواج داشته است 

و به عنوان یکی از منابع تامین کننده گوشت مورد توجه روستائیان بوده است.
زارع خفری در ادامه این مراسم ضمن گرامی داشت ایام دهه فجر و تسلیت ایام 
فاطمیه اظهار داشت انقالب اسالمی مردم ساالری دینی به معنای واقعی است و 

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 
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افتخار می کنیم که روی پای خود ایستاده و به سوی قله های پیشرفت در حال 
حرکت هستیم و خدمات ارزنده ای در طول انقالب صورت گرفته است و باید با 
همکاری و هم افزایی در روستاها و حمایت از آن ها و با فراهم کردن امکانات 
مهاجرت  از  جلوگیری  باعث  روستاییان  بین  در  اشتغال  ایجاد  و  زندگی  مناسب 

روستاییان به شهرها شویم.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر
 افتتاح فاز اول و کلنگ زنی فاز دوم سردخانه

دو مداره 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان هم زمان 
با ایام مبارک دهه فجر، سردخانه دو مداره سرماگستر سپیدان با حضور رحمانی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، عربی مدیر کل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس، زارع خفری فرماندار 
شهرستان سپیدان، باصری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، پاکنژاد بخشدار 
کشاورزی  جهاد  سازمان  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر  صادقی  مرکزی،  بخش 
استان فارس، راحمی معاون بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
سازمان و جمعی از مسئولین و بهره برداران در بخش مرکزی شهرستان سپیدان 
افتتاح شد. در ابتدای این جلسه صادقی گفت: استان فارس با تولید ساالنه بیش 
از ده میلیون تن محصوالت کشاورزی باید به سمت توسعه صنایع غذایی و بسته 

بندی گام بردارد.
وی افزود: این طرح که هم اکنون شاهد به بهره برداری رسیدن آن می باشیم، 
یکی از طرح های مهم می باشد که در کمتر از 13 ماه در حجم باالیی به بهره 

برداری رسیده است.
جمهوری  نظام  برکت  به  داشت:  اظهار  سپیدان  فرماندار  خفری  زارع  ادامه  در 
اسالمی و هم زمان با دهه مبارک فجر امروز ما شاهد افتتاح و کلنگ زنی سردخانه 
دو مداره بخش مرکزی شهرستان سپیدان هستیم که همه این ها محصول و 
اسالمی خصوصا  جمهوری  نظام  مسئولین  و  امید  و  تدبیر  دولت  تالش  مدیون 

نماینده محترم و مسئولین شهرستان است.
رحمانی معاون استاندار فارس نیز در این مراسم بیان داشت دولت و نظام نیازمند 
جدی ورود بخش خصوصی می باشد که در این خصوص باید تالش کنیم زمینه 

حضور و مشارکت بخش خصوصی فراهم گردد.
صنایع  طرح   72 برای  سپیدان  شهرستان  در  گفت:  مراسم  این  در  نیز  باصری 
جواز تاسیس صادر گردیده که تنها 27 واحد از مجموع جوازهای صادر شده به 
بهره برداری رسیده است و این سردخانه دو مداره با اختصاص اعتباری بیش از 
120هزار میلیون ریال که 47 هزار میلیون ریال آن از محل منابع صندوق توسعه 
ملی با عاملیت بانک کشاورزی و مابقی از محل سهم سرمایه گذار تأمین شده 
اشتغال  زمینه  تن  تولید 5000  با ظرفیت  و  است  رسیده  برداری  بهره  به  است 

مستقیم 15 نفر و اشتغال غیر مستقیم 150 نفر را فراهم کرده است . 

گفتنی است در پایان این مراسم فاز دوم سردخانه با ظرفیت تولید ده هزار تن 
توسط رحمانی معاون استاندار کلنگ زنی شد .

شایان ذکر است این سردخانه دارای 4 فاز تولید بوده که فاز سوم و چهارم شامل 
انواع سبدهای  ایجاد سالن های بسته بندی، سورتینگ میوه و ایجاد خط تولید 

میوه می باشد.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر 
برگزاری جشنواره طبخ ماهی 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان هم زمان با 
چهارمین روز از ایام مبارک دهه فجر جشنواره طبخ ماهی، با حضور باصری مدیر 
مدیریت شیالت  معاونین  اسدی  و  عامری  سپیدان،  کشاورزی شهرستان  جهاد 
ارزیابی  بازرسی،  مدیریت  راحمی معاون  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات، تعدادی از مسئولین ادارات وابسته وکارشناسان 

مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان و بانوان سپیدانی برگزار شد.
در این جشنواره باصری ضمن تبریک دهه پر شور فجر و تقدیر و تشکر در بر 
پایی این جلسه و حضور پر شور بانوان این شهرستان گفت: با توجه به مزایای 
استفاده از ماهی، این مواد غذایی باید هرچه بیشتر در مصرف سرانه خانواده های 

ایرانی قرار گیرد. 
وی گفت: با توجه به این که این شهرستان مقام اول تولید و تکثیر ماهی قزل آال 

را در سطح استان دارد، مصرف ماهی دارای جایگاه ویژه ای می باشد.
وی خاطر نشان کرد این جشنواره با هدف آشنایی عموم با مزایای مصرف آبزیان 
تولید  از  حمایت  و  پروری  آبزی  توسعه  زمینه  در  ایران  شیالت  سیاست های  و 

کنندگان این بخش برگزار گردیده است.
در ادامه عامری ضمن تقدیر و تشکر از برپایی این جشنواره گفت: این جشنواره 
یکی از کم نظیرترین جشنواره های طبخ در سطح استان است و نشان از همت 

باالی بانوان در پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان را دارد.
شایان ذکر است در این جشنواره بالغ بر 60 نفر از بانوان توانمند و خوش ذوق 
سپیدانی در خصوص روش های مختلف طبخ ماهی با هم به رقابت پرداختند و 
در آخر براساس رای هیئت داوران به 4 نفر از برگزیدگان هدایای نفیسی اهدا شد.

ضمن این که در حاشیه این جشنواره مسابقه نقاشی کودکان با هدف آشنایی با 
آبزیان به عنوان غذای سالم برگزار شد و به شرکت کنندگان جوایزی به رسم 

یادبود تقدیم گردید.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان با 

بهره برداران بخش کشاورزی روستای خالر 
 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان هم زمان 
با پنجمین روز از دهه پر فروغ فجر مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان و جمعی 
از مسئولین و کارشناسان این مدیریت با بهره برداران کشاورزی روستای خالر 
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بخش همایجان دیدار کردند .
در این دیدار باصری مدیر جهاد کشاورزی ضمن تبریک دهه فجر و تسلیت به 
مناسبت دهه فاطمیه بیان داشت این گونه مراسم و مناسبت ها بهانه ای برای 

تجدید پیمان با آرمان های امام و انقالب می باشد.
انگور  تولید  زمینه  در  کشوری  نمونه  باغدار  هوشمندی  از  تقدیر  باصری ضمن 
افزایش  درخصوص  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  تا  کرد  تقاضا  وی  از  دیم، 
عملکرد محصول خود را ارایه نماید و خاطر نشان کرد که انگور خالر با مدیریت 
صحیح کارشناسان کشاورزی و باغداران می تواند به عنوان محصول سالم روانه 
بازارهای داخلی و خارجی گردد. وی خاطر نشان کرد: این دیدارها در طول سال 
و در فواصل مناسبت های مختلف انجام خواهد شد و امیدواریم این اقدام حرکت 

مثبتی در راستای شناسایی مشکالت بهره برداران و برطرف کردن آنها باشد.
راهکار  ارائه  به  مردم  سوی  از  شده  مطرح  سواالت  بررسی  از  پس  باصری 
درخصوص نحوه واگذاری اراضی شیبدار و بحث ملی و مستثنیات بودن اراضی 
خالر طبق عکس هوایی سال 46 پرداخت و گفت: این امر از طریق مراجع قانونی 

قابل پیگیری و رسیدگی می باشد. 
اداره  طریق  از  آب  تامین  جهت  در  خالر  روستای  در  افزود:  مسئول  مقام  این 
امور آب، افراد راغب جهت تشکیل طرح شهرک های گلخانه ای می توانند به 
مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان مراجعه کنند و اقدام به تاسیس این شهرک، در 
روستای خود نمایند ضمن این که باغداران با تشکیل تعاونی باغداران می توانند 
بخش زیادی از مشکالت خود را برطرف نمایند. در ادامه این نشست باصری در 
خصوص نحوه و مزایای تشکیل صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی برای 
بهره برداران، توضیحاتی ارائه نمود و گفت تاسیس و راه اندازی این صندوق ها 
یکی از فعالیت های زیربنایی کشاورزی برای رونق و افزایش سرمایه گذاری در 

این بخش است.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
مانور سراسري بازرسی با هدف کشف سموم و 

کودهاي قاچاق، غیر مجاز و تقلبي

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان هم زمان با 
دهه مبارک فجر مانور سراسري بازرسي با هدف کشف سموم و کودهاي قاچاق، 
غیر مجاز، تقلبي و تاریخ منقضي به صورت هماهنگ در کل شهرستان سپیدان با 

حضور نماینده بازرسي اداره صنعت، معدن و تجارت، مسئول حراست، کارشناسان 
حفظ نباتات شهرستان و مراکز انجام گردید. 

در این بازرسي به تعدادي از فروشگاه هاي سموم که فاقد پروانه کسب و یا عدم 
تمدید بودند.

تذکر کتبي داده شد و همچنین در بعضی موارد به دلیل عدم نصب برچسب قیمت 
داده شد و  اخطار کتبي  به فروشگاه های خاطی  سموم و گران فروشي سموم، 

آن ها جریمه شدند.
باصری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: قوانین و مقررات باید به 

درستی اجرا شود تا هیچ خطری سالمت مردم را تهدید نکند.
این  قاچاق در  یا  تاریخ منقضي  بازدید سموم  این  بیان داشت بحمداهلل در  وی 

فروشگاه ها مشاهده نگردید و امید است این روند ادامه داشته باشد . 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از 

مرکز جهاد کشاورزی همایجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان هم زمان با چهارمین 
کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رئیس  مهدی  محمد  فجر  مبارک  دهه  از  روز 
فارس به همراه بوستانی مدیر امور شهرستان ها، باصری مدیر جهاد کشاورزی 
سپیدان، واحدی پور رئیس اداره روابط عمومی این سازمان و جمعی از مسئولین 
جهاد  مدیریت  و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مسئول  کارشناسان  و 

کشاورزی سپیدان از مرکز جهاد کشاورزی همایجان دیدار کردند .
در این دیدار باصری ضمن تبریک دهه فجر و تسلیت به مناسبت دهه فاطمیه 
و خوشامدگویی به رئیس سازمان و هیئت همراه و حاضرین در جلسه به ارائه 
توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد آن مرکز و کارشناسان آن پهنه پرداخت و 
اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان دارای 5 مرکز خدمات 
جهاد کشاورزی است و تعداد 23 نفر نیروی انسانی متخصص کشاورزی در سطح 

این مراکز به عنوان مسئول پهنه مشغول به فعالیت هستند .
 وی افزود: توصیه به تغییر الگوی کشت با دیدگاه ترویج محصوالت با نیاز آبی 
از  آبیاری و ساماندهی ادوات کشاورزی  کم، پیگیری اجرای سیستم های نوین 

جمله اقداماتی است که توسط مسئولین پهنه ها انجام می گردد.
در ادامه این بازدید مسئولین پهنه ها به ارائه گزارش در مورد پهنه خود به رئیس 
سازمان و هیئت همراه پرداختند و اقدامات خود را در این خصوص توضیح دادند 
و در ادامه قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ضمن تبریک دهه فجر 
درخصوص دو شاخص بهره وری آب و بهره وری ضریب تولید در مرغ داری ها 

با مسئولین پهنه به بحث وتبادل نظر پرداخت .
به  توجه  و  خود  اطالعات  افزایش  ضمن  باید  پهنه  مسئولین  کرد  تصریح  وی 
به صورت  و  باشند  داشته  برداران  بهره  با  بیشتری  ارتباط  سازمان  چالش های 
عملیاتی در پهنه های خود حضور داشته باشند و کار در پهنه ها نباید به صورت 

نمایشی انجام گیرد.



37 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  36 - بهمن مـــــاه 1396

به مناسبت دهه پر فروغ فجر 
دیدار با خانواده شهدا 

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سروستان، میرزایی 
جهاد  فني  معاون  زاده  کرمي  همراه  به  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  مدیر 
با خانواده های  این شهرستان  تعان روستایی  اداره  رئیس  کشاورزي و سلیماني 

معظم و معزز شهدا دیدار کردند.
در این دیدار که به مناسبت دهه مبارک فجر و به منظور تکریم و گرامیداشت یاد 
و خاطره خانواده شهدا انجام گرفت میرزایي ضمن تبریک به مناسبت این ایام 
گفت: این روزها حاصل زحمات و از خود گذشتگي هاي شهیدان معظم و خانواده 

هاي این عزیزان مي باشد و ما باید قدردان زحماتشان باشیم.
وي با بیان این که والدین،همسران و فرزندان شهدا در اولویت دیدار مسئوالن 
این  بار در منزل  افزود: تالش مي کنیم هر سال، یک  جهادکشاورزي هستند، 

عزیزان حضور یابیم و از نزدیک با آنها دیدار و گفتگو کنیم.
میرزایی افزود:تجلیل و تکریم، رفع مشکالت و برقراري ارتباط با خانواده شهدا از 

مهم ترین اهداف این دیدارها است.
گفتنی است در پایان هر دیدار لوح و هدیه اي از طرف خانواده جهاد کشاورزي 

به خانواده شهدا تقدیم گردید.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر 
افتتاح 32 هکتار آبیاری نوین در بخش زرقان

زمان  هم  شیراز  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  بخشدار  شیراز،  فرماندار  حضور  مراسمی با  طی  فجر  دهه  از  روز  هفتمین  با 
کشاورزی  جهاد  رئیس  شیراز،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  زرقان،  شهردار 
مرکز زرقان، امام جمعه لپویی و دیگر مقامات شهرستان و بخش بهره برداری 

از طرح آبیاری نوین نواری به مساحت 32 هکتار در بخش زرقان آغاز گردید.
منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  مزارع  در  طرح  این  است  گفتنی 
طبیعی زرقان با اعتبار دولتی 1239 میلیون ریال و آورده 800 میلیون ریال از 

محل اعتبارات بند د تبصره سه تامین شده است.
با  پروژه  این  افتتاح  مراسم  در  شیراز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  اختری، 

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

با  مقابله  و  آب  مصرف  کاهش  در  نوین  آبیاری های  انجام  برشمردن  اهمیت 
اجرای  و  بالعوض  کمک   "85 پرداخت  دولت،نظیر  حمایت های  خشکسالی، 

شیوه های نوین آبیاری را در افزایش این سطوح مهم دانست.
در ادامه امینی رئیس مرکز زرقان نیز با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری، 165 
هکتار آبیاری نوین در بخش زرقان انجام شده است، افزود 435 هکتار دیگر در 

دست اقدام است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

تشکیل کارگروه آب و کشاورزي در بخش ارژن 

بخش  بخشداري  اجتماعات  سالن  در  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  آب،  کارگروه 
ارژن برگزار گردید. در این کارگروه هوشمندي بخشدار ارژن، اختري مدیر جهاد 
رئیس  شیراز،  شهرستان  فرماندار  معاون  جهانخواه  شیراز،  شهرستان  کشاورزي 
کارشناسان  ارژن،  بخش  کشاورزي  جهاد  مرکز  رئیس  ارژن،  کشاورزي  بانک 
جهاد کشاورزي شهرستان شیراز، دبیرنظام صنفی کشاورزي، نماینده کشاورزان و 

شوراي اسالمي این بخش، حضور داشتند .
به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان شیراز هوشمندی 
بخشدار ارژن ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، گزارشي از وضعیت منطقه 

و مشکالت موجود در حوضه بخش کشاورزي ارائه نمود. 
سپس قاسمي رئیس جهاد کشاورزي بخش ارژن گزارشي از وضعیت کشاورزي 
و پهنه بندي بخش هاي مختلف منطقه و ظرفیت و پتانسیل هاي موجود در این 
بخش را به کارگروه ارائه نمود و کارهاي شاخص و اساسي در سال زراعی جاری 

و مشکالت موجود در حوزه کشاورزي را تشریح نمو.
وی اظهار داشت: نبود عزم ملي و جهادي جهت تغییر شیوه آبیاري سنتي، عدم 
خرید تضمیني محصوالت باغي، شور شدن آب رودخانه کوهمره سرخي، نیمه 
در  اساسی کشاورزی  از مشکالت  ماندن ساختمان جدید جهاد کشاورزي  کاره 

بخش ارژن شمرده می شود . 
بین  جاده  کانال کشي،  گلخانه ها،  بیمه  درخصوص  اختري  جلسه  این  ادامه  در 
مزارع، تسهیالت، صنایع فرآوري، احداث گلخانه ها و دو درصد نفت و گاز مطالب 
مهمی بیان نمود. پس از آن هر کدام از اعضاي شرکت کننده مسائل و مشکالت 

شاپور نوبهار

شهرستان شــیراز 
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کشاورزي را مطرح نمودند.
در پایان جهانخواه معاون فرماندار شیراز ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان 
این جلسه در بخش، به سواالت پاسخ داد و مقرر شد پس از گذشت 40 روز از 
جلسه مذکور، مجدداً جلسه کارگروه آب کشاورزي و منابع طبیعي در بخش ارژن 
مرکز جهاد  تکمیل ساختمان جدید  و  برگزار گردد وی همچنین جهت ساخت 
قول  آینده  براي سال  گاز  و  نفت  دو درصد  اعتبارات  از  ارژن  کشاورزي بخش 

مساعدت داد .

سومین دیدار ورزشی شورای اداری

به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان شیراز: سومین دیدار ورزشي با 
حضور اعضاي شواري اداري شهرستان شیراز به میزباني مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان شیراز با هماهنگي فرمانداري این شهرستان و اداره ورزش و جوانان، 

در محوطه مدیریت جهادکشاورزي شهرستان شیراز برگزار گردید.
در این مراسم حاضرین ضمن اجراي ورزش صبحگاهي و پیاده روي به انجام 

حرکات کششي و نرمشي نیز پرداختند.
اختري مدیر جهاد کشاورزي شیراز ضمن خوشامدگویي به حاضرین اظهار داشت: 
ورزش در سالمت جسمي و روحي کارکنان ادارات نقش بسیار مهمي ایفا مي کند 

و در ساعات کاري سبب ارتقاي بازدهي و عملکرد مطلوب کارکنان مي شود.
وی افزود: امیدواریم کارکنان بیشتر به ورزش روي بیاورند و از این طریق نشاط، 
شادابي و سالمتي بیشتري در محیط کار و زندگي خود پیدا کنند چرا که شروع 
برنامه ها و فعالیت هاي روزانه با ورزش صبحگاهي سبب سرزندگي و انجام بهتر 

امور با روحیه مضاعف مي شود.

اجرای طرح تغذیه مناسب )PNT( در بخش زرقان
اسماعیل  شیراز:  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
صداقت کارشناس زراعت مرکز خدمات جهاد کشاورزی زرقان گفت: با توجه به 
کاهش مصرف کود پتاسه در مزارع گندم و کمبود آن در نتایج آزمون خاک و 
از طرفی اهمیت استفاده از این نهاده در افزایش تحمل به تنش های غیرزنده 
از جمله خشکی، شوری و سرما، طرح تغذیه ای مناسب در پنج سطح 20، 100، 
150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در سطح 5000 متر مربع در 

منطقه لپویی بخش زرقان اجرا گردید .
بهره  بین  در  کود  این  از  استفاده  ترویج  طرح،  این  اجرای  از  هدف  افزود:  وی 
برداران و تعیین بهترین سطح مصرف آن جهت توصیه به کشاورزان این بخش 

می باشد. 
گفتنی است به منظور اطالع رسانی موثر به بهره برداران، برگزاری روز مزرعه و 

تهیه برشور از نتایج حاصله انجام و بین کشاورزان توزیع گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با علف های هرز 
مزارع گندم و جو

کارگاه آموزشی با موضوع مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در شهرستان 
فراشبند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از 
مسئول حفظ نباتات این مدیریت کارگاه آموزشی مبارزه با علف های هرز مزارع 
گندم و جو با حضور بهره برداران و کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی و مدیران 

پارسل هم زمان با کالیبراسیون سمپاش بوم دار برگزار گردید.
برداران  بهره  آگاهی  و  دانش  سطح  ارتقای  منظور  به  کارگاه  این  افزود:  وی 
ایجاد  برگ،  پهن  و  برگ  باریک  غالب  هرز  علف های  شناسایی  درخصوص 
مقاومت در علف های هرز در صورت استفاده 5-3 سال متوالی از یک علف کش، 
جایگزین کردن علف کش جدید و اهمیت مبارزه با علف های هرز حاشیه مزارع 

برگزار گردید .

عملیات کالیبراسیون و تجهیز سمپاشی های بوم دار

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از 
و گسترش  ترویج  راستای  در  مدیریت  این  مکانیزاسیون  مهدی جوکار مسئول 
استفاده از سمپاش های پشت تراکتوری بوم دار در عملیات مبارزه با علف های 
هرز مزارع گندم، تعداد ده دستگاه از سمپاش های بوم دار پشت تراکتوری موجود 
در این شهرستان معاینه فنی و سپس با تعویض قطعات از جمله نازل ها، صافی 

و فشارسنج کالیبره گردید.
وی در ادامه ضمن بر شمردن مزایای استفاده از سم پاش بوم دار و همپوشانی 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 
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نازل ها و پاشش یکنواخت سم در سطح مزرعه و کاهش مصرف سموم و صرفه 
جویی در هزینه سمپاشی اشاره کرد و خاطر نشان کرد ضمن کالیبره نمودن و 
به  ملزم  ها، کشاورزان  آن  بر روی  فنی سمپاش  معاینه  برچسب گواهی  نصب 

استفاده از سمپاش های بوم دار گردیده اند.

دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند با 
امام جمعه و نماینده ولی فقیه

بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به همراه یاسر راحت طلب 
رئیس اداره امور اراضی و محمد مهدی قاسمی مسئول روابط عمومی این مدیریت 
با حجت االسالم ابراهیمی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهرستان دیدار 

صمیمی داشتند .
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان المرد در این دیدار 
نادرپور ضمن تقدیم یک شماره از خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس )ماهنامه پرتو اُمید( گزارشی از روند فعالیت ها و اجرای اولویت های تعیین 
شده در سال جاری را با تأکید بر مدیریت منابع آب، تغییر الگوی کشت، کاهش 
سطح کشت محصوالت پرآب طلب، تالش در جهت توسعه گیاهان دارویی و 

گلخانه های کوچک مقیاس ارائه نمود .
با کمبود آب در بخش  راه های مقابله  ابراهیمی پیرامون  سپس حجت االسالم 
از جمله  تکنولوژی در بخش کشاورزی  و  فناوری  از  استفاده  لزوم  و  کشاورزی 
توجه به کودهای آلی و نانو کودها و اهتمام به پایدار نمودن اشتغال در بخش 
کشاورزی توصیه های الزم را ارائه و از دریافت ماهنامه پرتو امید به عنوان یک 

ماهنامه پرمحتوا و مفید ابراز رضایت نمود . 

پیش بینی برداشت حدود 1187 تن کلم در اراضی 
بخش دهرم

عملیات برداشت کلم در منطقه دهرم آغاز شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت 
مرکز جهاد  رئیس  دژگاهی  علی  از  نقل  به  فراشبند  جهاد کشاورزی شهرستان 
کشاورزی بخش دهرم برداشت کلم در سطح 47/5 هکتار از مزارع بخش دهرم 
آغاز گردیده است و پیش بینی می گردد با متوسط تولید 25 تن در هکتار 1187 

تن کلم برداشت شود .

مشاهده مگس مدیترانه ای در باغچه های منازل در 
شهر نوجین از توابع شهرستان فراشبند

مگس میوه مدیترانه ای یکی از آفت های خطرناک، به خصوص در مرحله الروی 
است و از گوشت میوه مرکبات تغذیه می کند.

سهراب  فراشبند  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
ریحانی کارشناس مسئول واحد حفظ نباتات این مدیریت با بیان این مطلب گفت: 

با نظارت کارشناسان این مدیریت و شبکه مراقبت و 

تله  از  استفاده  با  با آفت مگس میوه مدیترانه ای  مبارزه  آگاهی، ردیابی و  پیش 
فرمونی به تعداد چهار عدد، امسال از آغاز مبارزه با مگس میوه مدیترانه جلب 

گردیده است.
وی افزود: این آفت با ایجاد زخم در پوست میوه موجب نفوذ قارچ و باکتری و 
پوسیدگی و لهیدگی میوه می شود و خسارت هنگفتی به باغداران وارد می کند .

آغاز مبارزه با علف های هرز مزارع 
گوجه فرنگی در بخش دهرم

مبارزه با علف های هرز مزارع گوجه فرنگی در بخش دهرم آغاز شد.
دژگاهی  فراشبند  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش دهرم ضمن بیان این مطلب گفت: عملیات 
مبارزه با علف های هرز مزارع گوجه فرنگی در سطح 1750 هکتار از ارضی بخش 

دهرم آغاز گردیده است .
پیش بینی می گردد مبارزه در سطح 815 هکتار از مزارع به صورت وجین دستی 

و مابقی به صورت شیمیایی انجام گیرد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
افتتاح دو طرح گلخانه تمام مکانیزه 

و بسته بندی میوه 

دو طرح  افتتاح  مراسم  فسا  مدیریت جهاد کشاورزي  روابط عمومي  گزارش  به 
در  مردم  نماینده  جمالي  حضور  با  فسا  شهرستان  مرکزي  بخش  در  کشاورزي 
شهرستان،  این  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  اسالمي،کرمي  شوراي  مجلس 
پاکاري مدیر امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي فارس و روساي سایر ادارات در 
دهمین روز از دهه مبارک فجربرگزار شد. ساماني مدیر جهاد کشاورزي شهرستان 
فسا گفت: این دو طرح جمعا با اعتباري بالغ بر 25 میلیارد ریال در شهرستان 
به بهره برداري رسید. این مقام مسئول افزود: در سال جاري که مزین به شعار 
اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال مي باشد با افتتاح این دو طرح براي 35 نفر به 
صورت دائم و پایدار و براي یکصد و پنج نفر به صورت موقت اشتغال ایجاد شده 
است. وي با اشاره به اهمیت توسعه فضاي گلخانه اي و همچنین استفاده از علم 
و فن آوري روز در صنایع کشاورزي شهرستان فسا ادامه داد: این دو طرح شامل 
گلخانه تولید سبزي و صیفي تمام مکانیزه علي اکبر لطف اله خیرآبادي با سطحي 
معادل هفت هزار و 500 مترمربع و سرمایه اي معادل ده میلیارد ریال وهمچنین 
طرح بسته بندي میوه)سورتینگ( مهدي جاویدي با ظرفیت بسته بندي دو هزار و 
500 تن میوه تازه در سال با سرمایه اي معادل 15 میلیارد ریال در بخش مرکزي 

این شهرستان مي باشد.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 
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بازدید معاون اداره کل پنبه و دانه هاي روغني 
وزارت جهاد کشاورزی از مزارع پنبه

حکیمي معاون اداره کل پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي، ظهیري 
شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیر  ساماني  سازمان،  زراعت  امور  مدیریت  معاون 
فسا، کارشناسان مسئول مرتبط شهرستان و کشاورزان پیشرو از مزارع پنبه بخش 
شیبکوه و کارخانه پنبه طالي سفید این شهرستان بازدید کردند. به گزارش پارسا 
کارشناس و مسئول واحد زراعت این مدیریت، در این بازدید یک روزه از مزارع 
پنبه، مزارع از لحاظ وضعیت عملکرد در سطح برداشت مورد بررسي قرار گرفت 
که پس از بازدید وضعیت مزارع خوب ارزیابي شد و در ادامه به طی جلسه اي 
در محل جهاد کشاورزی این شهرستان و مسائل برداشت پنبه، خرید تضمیني و 

مشکالتي که در این مورد وجود دارد مورد بررسي قرار گرفت.
 گفتني است امسال در شهرستان فسا یک هزار و 760 هکتار از مزارع شهرستان 
به کشت پنبه اختصاص یافته که از این میزان یکصد هکتار کشت مستقیم انجام 
شده و براي اولین بار نیز 86 هکتارکشت پنبه بذري جهت تولید بذر رقم گلستان 

انجام شده است.

تولید 30 هزار تن ذرت دانه ای 
سامانی مدیرجهاد کشاورزی فسا از پایان عملیات برداشت ذرت دانه ای از سطح 
3500 هکتار از اراضی زراعی شهرستان فسا خبرداد و افزود بالغ بر 30هزار تن 
داده  تحویل  مراکز خرید  به  ریال  میلیارد  تقریبي 280  ارزش  به  ای  دانه  ذرت 
فسا  کشاورزی شهرستان  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به   . است  شده 
وی خدمات ارائه شده به ذرت کاران را توزیع بذر اصالح شده و زودرس، انواع 
کود فسفات، اوره، پتاس و حضور مداوم کارشناسان در مراحل کاشت، داشت و 
برداشت به ذرت کاران دانست .وي کاهش سطح زیر کشت ذرت دانه اي،کشت 
ارقام ذرت دانه ای زودرس و افزایش سطح ذرت علوفه ای را از برنامه های مهم 
زراعت  واحد  ومسئول  کارشناس  پارسا  راستا  در همین  برشمرد.  این شهرستان 
شهرستان فسا گفت خرید ذرت دانه ای توسط اداره پشتیبانی امور دام به عنوان 
متولی و به قیمت خرید هر کیلو 1065 تومان انجام گرفته است و میزان برداشت 
متوسط ذرت دانه ای نه و نیم تن در هکتار می باشد.وی تصریح کرد: ذرت دانه 
اي تولید شده جهت مصرف در واحدهای دامداري ومرغداری هاي صنعتی این 

شهرستان، و شهرستان هاي هم جوار مورد استفاده قرار مي گیرد.

کشت مکانیزه 9800 هکتار از اراضی گندم و جو
ساماني مدیر جهاد کشاورزي شهرستان فسا گفت: افزایش عملکرد در واحد سطح 
یکي از اهداف اصلي در تولید گندم مي باشد و در سال زراعي جاري عملیات 
کاشت گندم آبی در سطح 9 هزار و 800 هکتار و جو آبی در سطح چهار هزار 

هکتار از اراضی زراعی شهرستان فسا انجام شده است.
به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فسا، ساماني افزود: 

شیرودي،  سیروان،  شامل  شهرستان  این  در  شده  کشت  گندم  ارقام  بیشترین 
چمران، یاواروس وشبرنگ و هم چنین بیشترین ارقام جو کشت شده شامل رقم 
نیمروز بوده که با توجه به عملکرد باالي این ارقام و تطابق با اقلیم منطقه پیش 

بینی می شود وضعیت مطلوبي در مزارع داشته باشیم.
وي تصریح کرد: کشاورزان به منظور بهره وری بیشتر از مزارع در زمان آماده 
از بذور و یکنواختي در سبز شدن گندم و جو در  سازی زمین و استفاده بهینه 
شهرستان هفت هزار و200 هکتار از اراضي گندم و دو هزار و600 هکتاراز اراضي 
جو را با انواع کارنده ها کشت کرده اندکه این مقدارکشت مکانیزه در کشت جو 

قابل توجه مي باشد.

کشاورزان فسایی رکود دار تولید پنبه در استان
در سال جاری شدند

کشاورزان  فسا  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
پنبه کار فسایی توانستند رتبه نخست استان در متوسط عملکرد و برداشت در 
هکتار پنبه رادرسال جاري به خود اختصاص دهند. ساماني مدیر جهاد کشاورزي 
شهرستان فسا گفت: کشاورزان این شهرستان به طور متوسط از هر هکتار چهار 
از شش تن در  این میزان در بعضی مزارع به باالتر  پنبه برداشت کردند و  تن 
با علف هاي هرز و  هکتار هم رسیده است. وی افزود: کشت به موقع، مبارزه 
آفات، تغذیه مناسب و رعایت توصیه های کارشناسان و آب و هوای مساعد سبب 

شده است برداشت این محصول، مطلوب باشد. 
سامانی تصریح کرد: امسال حدود هزار و 800 هکتار از زمین های کشاورزی در 
این شهرستان به کاشت پنبه اختصاص یافته و پیش بینی می شود از سطح این 
مزارع بیش از هفت هزار تن پنبه برداشت شود. وی افزود: تا کنون پنج هزار و 
پانصد تن پنبه در این شهرستان خریداري شده است. شایان ذکر است در این 
شهرستان برداشت پنبه از نیمه آبان ماه آغاز شده است و تا نیمه بهمن ماه ادامه 
دارد و پنبه های خریداري شده توسط کارخانه پنبه طالي سفید شهرستان فسا 

فرآوری مي شود.
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برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص اهمیت نژاد 
گاو سمینتال و ضرورت توجه به پرورش آن

الماس  فیروزآباد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
آموزشی  کارگاه  گفت:  مدیریت  دامی این  تولیدات  بهبود  اداره  رئیس  احمدپور 
با حضور  آن  پرورش  به  توجه  و ضرورت  سمینتال  گاو  نژاد  اهمیت  و  شناخت 
کارکنان و تعدادی از بهره برداران در محل مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی 

جوکان برگزار گردید.
وی افزود: با توجه به سیاست های سازمانی در جهت اصالح نژاد دام و سازگار 
بودن نژاد گاو سمینتال با هر اقلیمی باید بخشی از نژاد دام ها به سمت این نژاد 
سوق داده شود. وی پرورش نژاد گاو سمینتال را با توجه به افزایش توان مقاومتی 
و تولیدی در شرایط آب و هوایی متنوع و استعداد شیردهی با کیفیت شیر باال 
را در شهرستان مورد تاکید قرار داد و افزود: گاو سمینتال یک نژاد دو منظوره، 
سالم و قوی است که قدرت سازگاری باالیی داشته و از مزایای این نژاد می توان 
به تولید گوشت و شیر مناسب، باال بودن چربی و پروتئین در شیر خام تولیدی، 
قابلیت پروار و تولید گوشت باال، بهبود راندمان تولید مثل، توانایی باال در تطبیق 

پذیری با محیط، آسان زایی اشاره نمود . 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
دیدار مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان فیروزآباد با خانواده های معظم شهداء 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد هم زمان 
این  کارکنان  و  اسالمی مدیر  انقالب  فجر  مبارکه  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت  با 
مدیریت به منظور تجلیل از مقام شامخ شهیدان و بزرگداشت ایثارگری و فداکاری 
دیدار  این  کردند.  دیدار  کشاورزی  جهاد  شهدای  معظم  خانواده های  با  شهداء 
توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

و تعدادی از کارکنان با خانواده های معزز شهداء صورت پذیرفت.
در این دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 
به تجلیل از مقام شامخ شهدا پرداخت و امنیت و اقتدار کشور اسالمی را ثمره 
خون شهدا برشمرد سپس دهقانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکریم 
ایثار  امنیت کشور مدیون  و  اقتدار  بیان داشت:  از خانواده معظم شهدا  و تشکر 
خود  مشکالت  و  نظرات  بیان  به  شهدا  معظم  خانواده  دیدار  این  در  شهداست. 

پرداختند و درپایان لوح تقدیر به خانواده های معظم شهداء اهداء گردید.

افتتاح سردخانه 2000 تنی بسته بندی خرما

بندی  تنی بسته  از دهه مبارک فجر سردخانه 2000  پنجمین روز  با  هم زمان 
خرمای حاج اکبر احمدی در شهرستان قیروکارزین با حضور کاظمی فرمانداری 
این شهرستان، انصاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین و جمعی از 

روسای ادارات این شهرستان افتتاح گردید .
برای  قیروکارزین  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  به گزارش 
ساخت و تجهیز سردخانه مذکور از اعتبارات صندوق توسعه سرمایه در گردش و 

رونق تولید استفاده شده است .

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
طرح تغذیه مصنوعی دره کفتار 

دشت افزر افتتاح شد

کار مطالعاتی طرح تغذیه مصنوعی دره کفتار که از سال 86 شروع گردیده بود 
و در همان سال نیز عملیات خاکبرداری آن آغاز گردید اما به دلیل عدم تامین 
اعتبار، سرریز آن احداث شده بود و متاسفانه در بارندگی های سال 89 بخشی از 

دیواره خاکی طرح نیز در اثر سیل شدید تخریب شد .
گذشته  سال  در  قیروکارزین  شهرستان  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
کشاورزان دشت افزر در یک حرکت خداپسندانه اقدام به جمع آوری خودیاری 
نموده و با حمایت های فرمانداری و مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
ماه سال جاری  اردیبهشت  در  پروژه  این  تکمیل  اجرایی  عملیات  فارس  استان 
شروع شد و در ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولین شهرستانی و مدیریت آب 

و خاک سازمان جهاد کشاورزی افتتاح و آماده بهره برداری گردید.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

سعید نصیری

قیروکارزین
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به مناسبت دهه پرفروغ فجر
افتتاح پروژه تسطیح لیزری اراضی کشاورزی در 

بخش های خشت - کنارتخته و کمارج 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، در سومین 
روز از ایام اله دهه مبارک فجر انقالب شکوهمند اسالمی با حضور علوی فرماندار 
بخشدار  کازرون،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  قائمی مدیر  کازرون،  شهرستان 
خشت وکنارتخته و جمعی از روسا و کارشناسان ادارات شهرستان و بخش، پروژه 
تسطیح لیزری اراضی کشاورزی در بخش بخش های خشت - کنارتخته و کمارج 
در سطح 65 هکتار با اعتباری بالغ بر 2060 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 
سال 96 و 320 میلیون ریال خودیاری مردمی جمعا به مبلغ 2380 ریال افتتاح 

گردید.
قائمی در مراسم افتتاح این پروژه گفت: استفاده از تکنولوژی های نوین کشاورزی 
می تواند باعث صرفه جویی در هدر رفت منابع به خصوص منابع آب با توجه به 
خشکسالی های اخیرگردد و هزینه های کشاورزان را در تولید در واحد سطح به 
حداقل برساند. وی افزود: این طرح که با تسطیح پستی و بلندی ها با استفاده از 
تکنولوژی لیزر صورت گرفته است، باعث جلوگیری از فشردگی خاک، افزایش 
سرعت آبیاری و ارتقای راندمان و بهره وری می گردد و کمک شایانی در بهبود 
مصرف آبدهی،حفظ مواد آلی خاک و افزایش تولید در واحد سطح را در اراضی 

کشاورزی خواهد داشت. 

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
افتتاح واحد گاوداری صنعتی شیری 50 راسی مولد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، در هفتمین 
در  کازرون  مردم شهرستان  نماینده  با حضور رضازاده  فجر  مبارک  از دهه  روز 
مجلس شورای سالمی، علوی فرماندار شهرستان کازرون، فروتن معاونت برنامه 
بخشداران  کازرون،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  قائمی مدیر  فرمانداری،  ریزی 
بخش های چنارشاهیجان و کوهمره نودان، مدیران و روسای ادارات شهرستان و 
بخش و جمعی از اهالی روستای عبدویی، یک واحد گاوداری صنعتی شیری 50 
راسی مولد و تکمیلی 100 راسی شرکت تعاونی دشت بلوط عبدوئی در این روستا 

واقع در بخش کوهمره نودان افتتاح گردید.
قائمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در مراسم افتتاحیه با بیان این که 
این شهرستان با دارا بودن 630هزار راس دام سبک و سنگین سهم بسیار باالیی 
در تولید شیر و گوشت قرمز استان دارد و7 درصد تولید شیر و 8 درصد تولید 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

گوشت قرمز استان ر ا بر عهده دارد افزود: این واحد در زمینی به مساحت 7000 
متر مربع، با 800 متر فضای مسقف و 980 متر فضای غیر مسقف با اعتبار16 
میلیارد ریال و ظرفیت تولید بالغ بر 600 تن در سال و اشتغال زایی 7 نفر مستقیم 

و 13 نفر غیر مستقیم احداث گردیده است.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر
افتتاح گلخانه تولید نشاء 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در چهارمین 
روز از ایام اله دهه مبارک فجر با حضور فرماندار شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی 
کازرون و جمعی از روسا و کارشناسان ادارات شهرستان یک واحد گلخانه سبزی 
و صیفی )تولید نشاء ( به مساحت 5000 مترمربع در روستای نصیر آباد بخش 

مرکزی شهرستان کازرون افتتاح گردبد. 
قائمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در مراسم افتتاح این پروژه اظهار 
تولید  راستای  در  آبی  منابع  و محدودیت  بحران خشکسالی  به  توجه  با  داشت: 
واحد  این  اشتغال،  ایجاد  و  زیست  محیط  حفظ  فصل،  از  خارج  سالم  محصول 
ریال سرمایه گذاری  میلیون  بر 8000  بالغ  اعتباری  با  تولیدی سبزی و صیفی 
که 4500 میلیون ریال آورده خود سرمایه گذار و 3500 میلیون ریال تسهیالت 
اخذ شده از محل صندوق توسعه ملی احداث گردیده است و با اشتغال زایی 4 
نفر ثابت و 5 نفر موقت درحال فعالیت می باشد و یکی از بارزترین مصداق های 
نشاء  نیاز  زایی  اشتغال  بر  عالوه  که  می باشد  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق 

شهرستان و شهرستان های هم جوار را نیز تامین می کند.
واحد های  توسط  گرفته  صورت  فعالیت های  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
آموزشی و فنی این مدیریت نسبت به ترویج و اشاعه کشت های متراکم گلخانه 
نشاءگیاهان  تولید  زینتی-  وگیاهان  جات-گل  صیفی  و  سبزیجات  تولید  ای 
زراعی و تولید نهال گیاهان دارویی و باغی در قالب برگزاری کالس ها، دوره ها 
شهرستان  سطح  در  ها  گلخانه  افزون  روز  توسعه  شاهد  آموزشی  وکارگاه های 

کازرون باشیم.
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برای اولین بار کاشت 1000 اصله نهال 
زرشک بی هسته

جعفری  کوار،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مسئول باغبانی این مدیریت با ذکر خبر فوق گفت: تغییر الگوی کشت و توسعه 
گیاهان دارویی، افزایش توان اقتصادی، اشتغال زایی و درآمدزایی اهداف کشت 

پایلوتی 1000 اصله نهال زرشک در شهرستان می باشد. 
اغلب  ساله،  چند  است  گیاهی  زرشک  گفت:  ارزشمند  گیاه  این  معرفی  در  وی 
خاردار و به صورت درختچه های کوچک، برگ ها متناوب، ساده یا مرکب و به 
ندرت قاعده ای است. گاهی اوقات برگ ها به خار کاهش می یابند. گل ها منظم، 
کامل، منفرد یا مجتمع به صورت خوشه سنبله می باشد. قطعات گل معموال دو 

تا سه تایی بوده و در دو ردیف قرار دارند. 
جعفری در مورد شرایط اقلیمی کاشت زرشک افزود: زرشک بی دانه در مناطقی 
که ارتفاع آن از سطح دریا بیش از 1500 متر است بهتر پرورش می یابد ضمن 
این که زرشک بی دانه نسبت به سرما مقاوم است و برای تولید میوه کافی به یک 
محل آفتابی با جریان هوای خوب احتیاج دارد همچنین دارای نیاز آبی پایین تر 
نسبت به درختان یا درختچه های میوه مشابه است و به خاک های نسبتًا سبک 
لومی- شنی با زهکشی خوب نیازمند است . البته در خاک های گچی آهکی به 

خوبی رشد کرده و شوری را تحمل و به خاک های غنی نیاز ندارد. 
نهال های زرشک در سن 3 الی 4 سالگی به ثمر می نشیند و گرده افشانی آن به 

وسیله حشرات از جمله زنبور عسل انجام می شود .
وی در مورد بهترین زمان برداشت نهال های زرشک گفت: بهترین زمان برداشت 
زرشک وقتی است که دانه های زرشک کامال یکنواخت قرمز شده باشند و این 

معموال اوایل پاییز است. 

پایان کشت محصوالت شتوی
در 6990 هکتار از اراضی

سطح زراعی محصوالت شتوی کشت شده در شهرستان کوار حدود 5000 هکتار 
گندم، 1800 هکتار جو و190 هکتار کلزا می باشد . 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار حسین احمدپور 
مسئول زراعت این مدیریت با اشاره به کاهش شدید نزوالت جوی در سال زراعی 
جاری گفت: هرساله سعی بر این بوده تا کشاورزان را از مزایای بذور زودرس و 
میان رس آگاه سازیم که با تالش کارشناسان خبره این مدیریت در سال زراعی 
جاری از 900 تن بذر گندم توزیع شده بین کشاورزان 750 تن بذور میان رس و 

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 
زودرس و فقط 150 تن آن بذور دیررس می باشد .

گندم،  تن  زراعی جاری حدود 28500  در سال  بینی می شود  پیش  افزود:  وی 
6660 تن جو و 570 تن کلزا از مزارع این شهرستان برداشت گردد. 

 احمد پور ادامه داد: با توجه به نیاز کشور به تولید دانه های روغنی و افزایش 1/5 
برابری سهمیه کشت کلزا در سال زراعی 98-97، کلیه برنامه ریزی ها جهت 
محقق شدن این سهمیه از هم اکنون صورت گرفته و انشاء اهلل با تالش بی وفقه 

به این مهم دست خواهیم یافت . 

ردیابی عوامل خسارت زا در کلزا

با عنایت به اهمیت کنترل عوامل خسارت زا در کلزا و پایش مزارع جهت ردیابی 
نظارت های مستمر  و  بررسی های هفتگی  بیماری ها و علف های هرز،  آفات، 
کارشناسان  و  پارسل  مدیران  از  اکیپ  دو  توسط  مستمر  شهرستان  این  مزارع 

مجموعه تولیدات گیاهی انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار الهوتی مسئول 
حفظ نباتات این مدیریت با بیان مطلب فوق گفت: تاکنون مبارزه با علف های 
هرز در سطح 110/5 هکتار از مزارع کلزای این شهرستان انجام گردیده است 
موقع  به  عملیات  با  مومی کلزا  شته  علیه  بر  مزارع  از  هکتار   37/5 همچنین 

سمپاشی حاشیه ای مبارزه گردیده است .
این  تولید  و  عملکرد  کاهش  سبب  کلزا  مزارع  هرز  علف های  نمود  تاکید  وی 

محصول می شود لذا سمپاشی و مبارزه با آن ضروری است . 

برگزاری جلسه ضرورت احداث گلخانه در 
شهرستان کوار

جلسه ای در مورد احداث گلخانه ها و لزوم توسعه کشت های گلخانه ای با حضور 
رئیس اتحادیه گلخانه سازان، ملک زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار و 

جمعی از کارشناسان، متقاضیان و عالقه مندان به احداث گلخانه برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار در این جلسه 
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ارزان  پیرامون نحوه ساخت و ساز گلخانه ها، تنوع کشت، ساخت گلخانه های 
قیمت، نت هاوس و اسکرین هاوس، تالش به انتقال کشت فضای آزاد به گلخانه 
بهره وری گلخانه ها،تولید و  منابع آب موجود،افزایش  به حفظ  درجهت کمک 

اشتغال زایی بحث و تبادل نظر شد . 
در ابتدای این جلسه ملک زاده با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه این 
شهرستان توسعه کشت های گلخانه ای و گیاهان دارویی را با توجه به افزایش 
و سود  زایی مطلوب  اشتغال  در مساحت های کوچک،ایجاد  بهره وری  و  تولید 
آوری بیشتر با ارزش افزوده برای گلخانه داران، استفاده بهینه آب و جلوگیری از 
اتالف و ضایع شدن محصول، از اولویت های سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی 

داشت .

تشکیل ستاد گیاه پزشکی در شهرستان کوار
ستاد گیاهپزشکی شهرستان کوار با حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، 
به  شهرستان  سموم  فروشندگان  و  صنف  نماینده  و  گیاهپزشکی  کلینیک های 

منظور هماهنگی کلیه اعضای شبکه مراقبت این شهرستان تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار الهوتی مسئول 
با بیان مطلب فوق گفت: در این جلسه در خصوص  نباتات این مدیریت  حفظ 
موارد متعددی نظیر ساماندهی ناوگان سمپاشی، افزایش قیمت اغلب سموم در 
فصل جدید، لزوم آگاه سازی بهره برداران درخصوص نکات و ضوابط مهم کاربرد 
علف کش ها، روند رو به رشد گروه سولفونیل اوره و امکان بروز مقاومت طی 
3 تا 5 سال برای این گروه و افزایش کلیه سموم در فصل جدید بحث و تبادل 

نظر شد . 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  و  ها  سمپاش  کالیبراسیون  بر  تاکید  افزود:  وی 
جهت آگاه سازی بیشتر بهره برداران و کنترل علف های هرز از نکات مهم دیگر 

در این جلسه بود .

به مناسبت دهه پر فروغ فجر
افتتاح یک واحد پرورش مرغ گوشتی 30 هزار 

قطعه ای 
پنجمین  در  گراش،  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گزارش  به 
این  ادارات  از مسئولین  از دهه فجر طی مراسمی با حضور فرماندار و جمعی  روز 

شهرستان پروژه پرورش مرغ گوشتی 30 هزار قطعه ای به بهره برداری رسید.
در این مراسم علی جوکار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش، با تبریک ایام 
خجسته دهه فجر ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقالب گفت: این پروژه 
در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع و با سرمایه ای 18 میلیارد ریالی راه اندازی 

شده است.
وی این طرح را سومین پروژه مرغداری فعال شهرستان گراش عنوان کرد و گفت: 
این مجموعه موجب اشتغال 5 نفر به طور مستقیم گشته و 120هزار قطعه جوجه 

ریزی در سال خواهد داشت که حدود 216 تن گوشت سفید تولید خواهد کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: میزان تولید شهرستان قبل از افتتاح این طرح 288 

تن گوشت سفید بوده که از این پس به حدود 500 تن خواهد رسید.
جوکار همچنین خبر از به بهره برداری رسیدن دو پروژه مرغداری دیگر با ظرفیت 

90 هزار قطعه در طی شش ماه آینده در شهرستان داد.

سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 

برگزاری دوره آموزشی پرورش
زنبور عسل در ندامتگاه

با تعامل امور زندان های شهرستان گراش و همکاری مدیریت جهاد کشاورزی 

این شهرستان  ندامتگاه زندان  ایج شهرستان، یک دوره آموزشی زنبورداری در 
برگزار شد.

عبدالرضا  گراش،  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گزارش  به 
راجی مسئول ترویج این مدیریت گفت: به منظور افزایش سطح مهارت زندانیان 
با هماهنگی به عمل آمده با واحد آموزش جهرم یک دوره آموزشی زنبور داری 

در ندامتگاه زندان این شهرستان برگزار شد.
اقلیمی این شهرستان  شرایط  به  باتوجه  باید  که  این  بیان  با  راجی  الرضا  عبد   
این  هوایی  و  آب  شرایط  گفت:  باشد  نظر  مد  مددجویان  آموزشی  برنامه های 
شهرستان جهت اجرای طرح زنبورداری مناسب می باشد و به همین سبب این 
دوره به صورت مستمر در زندان برگزار خواهد شد و در پایان به مددجویانی که 

موفق به قبولی در پایان دوره شوند گواهینامه مهارت داده خواهد شد.
راجی با اعالم این مطلب گفت: زندانیان پس از آزادی در زمینه های مختلف به 
فعالیت می پردازند که این امر عالوه بر ایجاد اشتغال و کاهش بزهکاری به امر 

توسعه کشاورزی نیز کمک خواهد کرد.

به مناسب دهه پر فروغ فجر 
 کلنگ ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

گراش به زمین خورد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش در مراسمی با 
حضور فرماندار و جمعي از مسئولین شهرستان در سومین روز از دهه فجر، کلنگ 

احداث ساختمان جدید مدیریت جهاد کشاورزی به زمین زده شد.
به  گویی  آمد  خوش  ضمن  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  مدیر  جوکار  علی 
حاضرین گفت: هم زمان با ارتقاء گراش به شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان نیز در جهت خدمت رسانی و ارتقاء بخش کشاورزی شهرستان گام های 
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فاقد ساختمان  مدیریت  این  کنون  تا  که  است  حالی  در  این  و  برداشته  موثری 
اداری مناسب می باشد.

و  فرمانداری  با همکاری  و  این مدیریت  پیگیری های  با  ادامه گفت:  در  جوکار 
اداره کل راه و شهرسازی الرستان یک قطعه زمین به مساحت 4100 متر مربع 
به مدیریت اختصاص داده شد که طراحی و محاسبات نقشه ساختمان به مساحت 
بالغ بر 150 میلیون  اعتباری  با  انجام گرفت و در سال جاری  2100 متر مربع 

تومان از محل 3 درصد نفت و گاز عملیات اجرایی آن شروع گردیده است.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صندوق

 اعتبارات خرد زنان روستایی 

محصوالت  عرضه  و  کارآفرینی  نمایشگاه  فجر  دهه  مبارک  ایام  با  زمان  هم 
در  روستایی  زنان  خرد  صندوق  عضو  روستایی  زنان  دستی  صنایع  و  تولیدی 

شهرستان گراش برگزارشد.
عبدالرضا  گراش،  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گزارش  به 
راجی مسئول ترویج این مدیریت گفت: در این نمایشگاه زنان محصوالت خود 
را که شامل گیاهان دارویی،عرقیات طبیعی سنتی، روغن حیوانی، ماست، دوغ، 
انواع  بافی،  گلیم  خشک،  سبزی  ترشیجات،  انوع  لبنیات،  طبیعی،  کشک،عسل 

شیرینی ومحصوالت سالم خود را عرضه کردند.
جهاد  مدیریت  یاری  و  مساعدت  با  نمایشگاه  این  کرد:  اضافه  همچنین  راجی 
کشاورزی، در راستای حمایت از زنان کار آفرین وعرضه محصوالت تولیدی آنان، 

در دو بخش مرکزی و ارد شهرستان گراش، برگزار گردید.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر 
برپایی نمایشگاه دستاوردهای زراعی، 

باغی، دامی و مشاغل خانگی 
دامی و  باغی،  زراعی،  دستاوردهای  نمایشگاه  فجر،  فروغ  پر  دهه  با  زمان  هم 
جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت  محل  در  دستی  صنایع  و  خانگی  مشاغل 

کشاورزی الرستان بر پا شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
هدف از برگزاری این نمایشگاه تمرکز بر ارائه توانمندی های بخش کشاورزی 

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

به  پاسخگویی  و  به عموم مردم  آن  این شهرستان و معرفی  و مشاغل خانگی 
سئواالت بهره برداران و بازدیدکنندگان بود.

در بخشی از این نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای بانوان صندوق خرد زنان 
ترشیجات  انواع  و  دستی  صنایع  جمله  از  خانگی  مشاغل  و  عشایر  و  روستایی 
ارائه  به  نمایشگاه  از  در بخش دیگری  نیز  و  و شیرینی های محلی عرضه شد 
دستاودهای زراعی، باغی و دامی شهرستان از جمله گیاهان دارویی، ارقام مختلف 
لبنیات و صنایع  قبیل  دامی از  فرآوری شده  قارچ و محصوالت  خرما، مرکبات، 

دستی حاصل از چرم شتر مرغ به معرض نمایش گذاشته شد.
ترویج  سبب  ها  توانمندی  ارائه  بر  عالوه  نمایشگاه  این  برپایی  است  گفتنی   
کشت گونه های زراعی، باغی و پرورش آبزیان و طیور مناسب با منطقه در بین 

بازدیدکنندگان گردید.

تغییر الگوی کشت، درمان خشکسالی 

بحران کم  با  از شهرستان های جنوبی  بسیاری  در حالی که الرستان همچون 
آبی دست و پنجه نرم می کند، تغییر الگوی کاشت راه نجاتی برای کشاورزی 

این منطقه است.
به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
صابر یوسفی سرپرست مرکز جهاد کشاورزی حومه الرستان، از کاشت نخود در 
منطقه هرمود مهرخویی با هدف تغییر الگوی کاشت و جایگزین گوجه فرنگی 

در این منطقه خبر داد.
وی افزود: پس از مطالعات انجام شده، با توجه به مصرف زیاد آب و بازار نامناسب 
هنگام برداشت محصوالتی از قبیل گوجه فرنگی، کشت نخود با توجه به قدرت 

انبار داری باال یکی از بهترین گیاهان جهت تغییر الگوی کشت می باشد.
حومه  کشاورزی  جهاد  خدمات  مرکز  کارشناس  حقیقی  رفعت  راستا  همین  در 
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محصوالت  عملکرد  افزایش  راهکار  کاشت  الگوی  تغییر  داشت:  بیان  الرستان 
کشاورزی به شمار می رود، که ترویج آن بین کشاورزان در صدر برنامه های این 
مجموعه می باشد. و با توجه به حاکمیت شرایط خشکسالی در الرستان، کاشت 
نخود با توجه به نیاز آبی کم می تواند، راه مناسبی جهت مدیریت منابع آبی و 

اقتصاد کشاورزی باشد.
وی افزود: با توجه به بحران شدید آب، امید است با افزایش سطح آگاهی و ترویج 
شاهد  کشاورزان،  بین  در  مناسب  گیاهان  انتخاب  و  کاشت  روش های صحیح 

افزایش سطح، تولید، بهره وری آب و افزایش درآمد کشاورزان باشیم.

بررسي چالش هاي صادرات محصوالت کشاورزي

خارجي  و  داخلي  صادرات  مشکالت  بررسي  و  اندیشي  هم  جلسه  اولین 
محصوالت کشاورزي با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان الرستان برگزار 

گردید.
به گزارش روابط عمومي معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزي الرستان، 
بررسي  هدف  با  کشاورزي  محصوالت  صادرات  اندیشي  هم  جلسه  اولین 
مشکالت و ارائه راهکار جهت صادرات داخلي و خارجي محصوالت کشاورزي 
الرستان، با حضور معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزي الرستان، کارشناسان 
ادارات بهبود تولیدات گیاهي و دامي، هیات موسس اتحادیه تولید کنندگان و 

صادرکنندگان الرستان و صادرکنندگان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه فرزاد قاسمي که ریاست این نشست را بر عهده داشت 
به معرفي پتانسیل ها و توانمندي هاي بخش کشاورزي در تولید محصوالت 
کشاورزي و دامي پرداخت. و با بیان این که محصوالت تولیدي این شهرستان 
از نظر کیفي و زمان تولید از مزیت رقابتي برخوردارند، از صادرکنندگان جهت 
رونق بخشي فروش محصوالت تولیدي شهرستان و ایجاد انگیزه و پویایي در 

تولیدکنندگان درخواست همکاري نمود.
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  موسس  هیات  اعضاي  نشست،  این  ادامه  در 
ارتقای  در  خود  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  بیان  از  پس  صادرکنندگان 
فعالیت هاي تولیدي و صادراتي محصوالت این شهرستان، به بیان برخي از 
مشکالت صادرکنندگان در زمینه صادرات محصوالت کشاورزي از جمله عدم 

صدور گواهي قرنطینه گیاهي در شهرستان پرداختند.
زمینه  در  خود  تجربیات  ارائه  با  نیز  جلسه  در  حاضر  صادرکنندگان  ادامه  در 
مشکالت  و  ها  چالش  هدف،  کشورهاي  به  کشاورزي  محصوالت  صادرات 
موجود در مسیر صادرات، استانداردها و گواهي هاي مورد نیاز هر کشور را نیز 
عنوان نمودند و عدم وجود بسته بندي هاي مناسب محصوالت کشاورزي در 

شهرستان را مهمترین سد صادرات این محصوالت دانستند.
قاسمي در پایان این نشست، به منظور رونق بخشي به اقتصاد تولید کنندگان 
این بخش ادامه همکاري طرفین و ورود سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع 

تبدیلي را ضروري دانست.

کینوا؛ خاویار گیاهی، 
فرصتی اقتصادی در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
فرزاد قاسمی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی الرستان از کاشت گیاه کینوا 

در بخش درز و سایبان الرستان خبر داد.
وی با توجه به بحران آب در کشور به خصوص در مناطق جنوبی کاشت گیاهان 
به عنوان فرصتی  را  این گونه گیاهان  و معرفی  دانست  را ضروری  بر  کم آب 

اقتصادی در بخش کشاورزی به بهره برداران حائز اهمیت دانست.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هزینه های پایین کشت کینوا و قیمت به نسبت 
باالی آن از یکسو و نیاز به آب کم و سازگاری با شرایط دشوار آب  و هوایی از 
سوی دیگر باعث شده تا کشت این محصول به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه 
باشد. دوره کشت این گیاه حدود پنج ماه است و به  طور میانگین می توان انتظار 

برداشت سه تا چهار تن محصول در هکتار را داشت.
وی افزود ورود کینوا به الگوی کشت و زراعت شهرستان می تواند افق روشنی در 
تحول بخش کشاورزی از نظر اقتصادی و مدیریت منابع آبی باشد و این گیاه به 
دلیل سازگاری بسیار باال با شرایط آب و هوایی مختلف و نیاز کم به آب، قابلیت 

کشت گسترده در تمامی بخش های شهرستان را دارا می باشد.
قاسمی در ادامه یاد آور شد: کینوا گیاهی از خانواده اسفناجیان است که این گیاه 
پروتئینی، سرشار از فیبر، ویتامین"، مس، منیزیم و منگنز می باشد که می توان 
آن را به  صورت مخلوط با برنج مصرف نمود که دانه های خوراکی آن در بسته 

بندی های مناسب در فروشگاه های مواد غذایی الرستان به فروش می رسد.
در فرآیند تولید این محصول، بیشتر دانه گیاه مورد توجه قرار می گیرد در صورتی 
قابل  دام  خوراک  تولید  در  دامپروری  بخش  در  نیز  گیاه  قسمت های  سایر  که 

استفاده است. 
وی اظهار امیدواری نمود، کشت این گیاه در سایر مناطق شهرستان، در سال های 
آتی روند رو به رشدی خواهد داشت تا هم کشاورزان در بخش تولید، سرمایه گذاری 
بیشتری داشته باشند و هم از لحاظ فرهنگ سازی مصرف، فعالیت های ترویجی 

جهت پیشبرد هم زمان دو جنبه عرضه و تقاضا صورت گیرد.

با حضور مدیر کل هواشناسی استان فارس 
سامانه تهک معرفی شد 

با همکاری  معرفی سامانه تهک در گردهمایی تخصصی هواشناسی کشاورزی 
اداره کل هواشناسی فارس و معاونت سازمان و جهاد کشاورزی الرستان معرفی 

شد .
به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
استان  هواشناسی  مدیرکل  حضور  با  کشاورزی  هواشناسی  تخصصی  نشست 
فارس، رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، کارشناسان تحقیقات 
هواشناسی، ریس اداره هواشناسی الرستان و مسئولین و کارشناسان مراکز جهاد 
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کشاورزی  جهاد  مدیریت  محل  در  کشاورزان،  نماینده  و  شهرستان  کشاورزی 
شهرستان الرستان برگزار شد.در ابندای این نشست فرزاد قاسمی معاون سازمان 
و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن خیر مقدم به میهمانان و حاضرین جلسه، 

به بیان توانمندی های الرستان در حوزه کشاورزی پرداخت . 
هواشناسی  اهمیت  به  الرستان،  اقلیم  ساله  وضعیت سی  ارائه خالصه  با  وی   
برای  کاربردی  هواشناسی  اطالعات  و  پرداخت  کشاورزی  بنایی  زیر  امور  در 

کارشناسان و بهره برداران مجموعه را بسیار سودمند دانست.
عبدالکریم جامع، مدیر کل هواشناسی فارس توضیحاتي درباره سامانه تهک ) 
با  ارتباط  در  هواشناسي  سازمان  نوین  رویکرد  و  کشاورزی(  هواشناسی  توسعه 
کاربردي تر کردن خدمات سازمان هواشناسي به ویژه در زمینه کشاورزي ارائه 

داد. 
کرد  اظهار  کشور،  در  غذایی  امنیت  ایجاد  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  جامعی 
تولید  در  ویژه  به  کشاورزی  توسعه  در  آنها  کاربرد  و  هواشناسی  داده های 
افت  از  پیشگیری  برای  برخوردارند و  اهمیت ویژه ای  از  راهبردی،  محصوالت 
از بالیای طبیعی  ناشی  کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و کاهش خسارات 
هواشناسی  اطالعات  توسعه  برای  سامانه  این  ایجاد  به  پرداختن  اهمیت  جوی، 

کاربردی ضروری است .
تاثیر  بیان  با  فارس  هواشناسی  تحقیقات  کارشناس  فر  آریان  جلسه  ادامه  در 
از جمله  پیرامون موضوعاتی  انتخاب گیاه مناسب هر منطقه،  بر  وضعیت جوی 
تولیدات  افزایش  عوامل  در کشاورزي،  بالیای جوی  و  هوا  و  آب  عوامل  نقش 
اقلیمي  و  بالیاي جوي  گیاهان،  توسعه  و  رشد  در  موثر  پارامترهای  کشاورزي، 

مرتبط با کشاورزي سخنانی را ایراد کرد .
سخنرانی  عنوان  به  فارس  هواشناسی  بینی  پیش  اداره  رئیس  زاده  اسمعاعیل 
و  بوده  روز جهان  مسائل  از  یکی  و کشاورزی  اقلیم  تغییر  داشت:  اظهار  بعدی 
این بخش بسیار  اثرات منفی و ضررهای وارده به  نقش هواشناسی در کاهش 

مهم است. 
وی افزود معرفی محصوالت جدید با عملکرد باال و سازگار با اقلیم منطقه، معرفی 
تهیه  منظور  به  اقلیمی منطقه  پتانسیل های  شناخت  و  محیطی  محدودیت های 
بهترین الگوی کشت و ارائه مدل های آب و هوای محصول، تعیین و شناخت 
روابط بین عوامل جوی و طغیان آفات و بیماری ها و تعیین مناسب ترین زمان 
و  زنده  موجودات  روی  اقلیمی بر  عوامل  تاثیر  شناخت  و  بررسی  آنها،  با  مبارزه 
تقسیم بندی اقلیمی مناطق مختلف استان به منظور کاشت محصوالت مختلف و 

سازگار با اقلیم موجود از جمله اهداف هواشناسی کشاورزی است. 
کشور،  هواشناسی  ایستگاه های  دقت  و  صحت  بر  تاکید  با  زاده  اسماعیل 
ترین  مطمئن  و  کرد،  معرفی  جستجو  موتورهای  را  هواشناسی  اپلیکیشن های 
راه دستیابی به وضعیت جوی دقیق را آمار ارائه شده از ایستگاه های هواشناسی 

دانست.
توصیه های  و  هواشناسی  بینی های  پیش  دانستن  اهمیت  با  قاسمی،  پایان  در 
همکاری  از  کشاورزی  محصوالت  راندمان  رفتن  باال  در  کشاورزی  هواشناسی 

اداره کل هواشناسی استان و شهرستان تقدیر و تشکر نمودند.

به مناسبت ایام پر فروغ فجر 
استقرار دفتر نمایندگی امور عشایر 

دفتر نمایندگی امور عشایر شهرستان المرد افتتاح شد.
مناسبت  به  المرد  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
الهی  اسد  حضور  با  اسالمی و  انقالب  پیروزی  سالگرد  فجر  دهه  گرامیداشت 
فرماندار و شورای اداری شهرستان المرد، فانی مدیر جهادکشاورزی، حجه االسالم 
صفری امام جمعه عالمرودشت، شورای اداری بخش، شورای اسالمی روستایی و 
عشایری و حضور گسترده عشایر، نمایندگی امور عشایر شهرستان استقرار یافت 

و علی اکبر خداپرست به عنوان سرپرست این نمایندگی منصوب شد. 
در حکم روح اله بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس به وی، آمده است: با عنایت 
سرپرست  سمت  به  حکم  این  موجب  به  جنابعالی  ارزنده  تجارب  و  سوابق  به 

نمایندگی امور عشایر شهرستان المرد منصوب می گردید. 
امید است در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با استعانت از پروردگار متعال 
مدیر  هماهنگی  با  عشایری  جامعه  گسترده  قابلیت های  از  بهینه  استفاده  و 
در  امید  و  تدبیر  دولت  اجرای سیاست های  در  جهادکشاورزی شهرستان المرد 
به جامعه هدف موفق و مؤید  ارائه خدمات مطلوب  و  بررسی و حل مشکالت 

باشید.

به مناسبت ایام پر فروغ فجر 
بهره برداری از طرح های آبیاری نوین بخش اشکنان 
به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی، 24 طرح آبیاری نوین در بخش اشکنان 

المرد مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
حضور  با  المرد  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
و  شهرستان  اداری  شورای  شهرستان،  جهادکشاورزی  مدیر  فرماندار،  اسدالهی 
 24 از  همزمان  برداری  بهره  عملیات  اهالی،  عموم  اسالمی و  بخش، شوراهای 

پروژه آبیاری نوین اجرا شده در بخش اشکنان المرد آغاز شد. 
ارائه و گفت:  افتتاح گزارشی از روند اجرای طرح را  محمدصادق فانی در آیین 

جمعًا در طرح های افتتاح شده 417 هکتار آبیاری اجرا شده است. 
وی افزود: این طرح ها با کمک 85 درصدی بالعوض دولت انجام و 2919700 
هزار ریال هزینه در بر داشته است.همچنین به همین مناسبت46 طرح آبیاری 
نوین اجرا شده در بخش عالمرودشت شهرستان المرد مورد افتتاح و بهره برداری 
قرار گرفت و در مجموع طی یکسال گذشته و با اعتبار 4924 میلیون ریالی، 703 
آبیاری نوین قرار  اراضی کشاورزی بخش عالمرودشت تحت پوشش  از  هکتار 

گرفت.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 
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به مناسبت ایام پر فروغ فجر 
اسدالهی فرماندار المرد: طرح های آبیاری نوین در 

راستای اقتصاد مقاومتی است 
مناسبت  به  المرد  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
دهه فجر انقالب اسالمی عملیات بهره برداری از پروژه های آبیاری نوین بخش 
مرکزی المرد آغاز شد. در این آیین که شورای اداری و کشاورزی شهرستان و 
بهره برداران بخش کشاورزی حضور داشتند، محمد اسدالهی فرماندار شهرستان 
ایام اهلل دهه فجر اظهار داشت: طرح های آب و خاکی و  المرد ضمن تبریک 
آبیاری نوین در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی است 
و می طلبد طرح های اجرایی به این سمت سوق داده شود. وی افزود: کشاورزی 
دارای جایگاه مهمی در شهرستان است و با برگزاری همایش کشاورزی، تولید و 
اشتغال این جایگاه نمود بیشتری پیدا کرد. در ادامه این مراسم محمدصادق فانی 
مدیر جهادکشاورزی شهرستان المرد گزارشی از روند اجرای پروژه های آبیاری 
نوین در شهرستان و بخش مرکزی ارائه داشت و گفت: این طرح ها با کمک 

بالعوض 85 درصدی دولت اجرا می شود. 

به مناسبت ایام پر فروغ فجر 
تجلیل از بانوان کارآفرین کشاورزی در المرد

بانوان کارآفرین بخش کشاورزی شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند. به گزارش 
گرامیداشت  راستای  در  روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان المرد 
دهه فجر انقالب اسالمی همایشی با عنوان زن، انقالب اسالمی و هویت بازیافته 
با مسئولیت کمیته بانوان ستاد دهه فجر انقالب اسالمی در المرد برگزار گردید. 
بانوان  که  بود  همایش  این  برنامه های  از  شهرستان  موفق  بانوان  از  تجلیل 
کارآفرین بخش کشاورزی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند. صدیقه طاهری در زمینه 
پرورش بلدرچین و صغری میرزایی تسهیلگر زن روستایی معرفی شدگان بخش 

کشاورزی شهرستان بودند.

بازدید فرماندار وشورای اداری شهرستان المرد از 
سایت الگویی تولیدی ترویجی طرح امید 

مزرعه کلزای طرح امید مورد بازدید فرماندار و شورای اداری شهرستان المرد 
اسدالهی  المرد،  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  گرفت.به  قرار 
فرماندار المرد و شورای اداری شهرستان از سایت الگویی تولیدی ترویجی طرح 
امید بازدید و از نزدیک در جریان این فعالیت کشاورزی شهرستان قرار گرفتند. 
در این بازدید محمدصادق فانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان پیرامون این طرح 
عنوان  به  کلزا  مزرعه  بازدید شده  سایت  گفت:  داشت. وی  ارائه  را  توضیحاتی 
سایت ملی شناخته شده و امید می رود با برنامه ریزی انجام شده بتوان از ظرفیت 
مرکز تحقیقات و همکاران متخصص، تجربیات را به بهره برداران و کلزا کاران 
انتقال داد. مدیر جهادکشاورزی مزرعه ایجاد شده را درسطح 8/5 هکتار با کشت 
با دستگاه کف کار و استفاده از آبیاری نوین و رقم هایوال 50 و میزان مصرف بذر 

در هکتار 6 راکیلوگرم اعالم نمود.
در  کنندگان  تولید  توانمندسازی  اهداف  با  ها  طرح  گونه  این  است  ذکر  شایان 
مدیریت علمی تولید و بهبود رفتار حرفه ای آنان به منظور افزایش بهره وری، 
 ... افزایش سطح پوشش و گسترش به کارگیری فناوری و توصیه های فنی و 

اجرا می شود.

طرح تله فود در مرودشت اجرا شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مرودشت، این طرح 
با حمایت سازمان جهانی غذا و همکاری مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان 
توسط 12 نفر از بانوان سرپرست خانوار روستای فاروق به مدت 4 ماه اجرا گردید. 
در این طرح 400 قطعه جوجه یک روزه بوقلمون در اختیار بانوان قرار گرفت و با 

نظارت پرورش داده شد و نتایح حاصله از این طرح، مطلوب ارزیابی شد. 
گفتنی است در طرح تله فود از هیچ نوع آنتی بیوتیکی استفاده نشده و گوشت 

تولیدی حدود 500 کیلو است که کاماًل سالم می باشد.
ایجاد اشتغال، استفاده بهینه از امکانات و تولید غذای سالم از جمله اهداف این 
از  از خسارات ناشی  این گونه طرح ها، می تواند بخشی  طرح می باشد. اجرای 

خشکسالی را جبران نماید.

برگزاری جلسه کارگروه ستاد چغندر قند 
در فرمانداری مرودشت

جلسه کار گروه ستاد چغندر قند در فرمانداری شهرستان مرودشت تشکیل شد.
زراعی  در سال  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت:  این جلسه  در 
گذشته، 4 هزار هکتار از مزارع این شهرستان به کشت بهاره چغندر قند اختصاص 

یافته بود.
برای  برداشت،  از  پس  مرودشتی  چغندرکاران  تولیدی  محصول  رحیمی افزود: 
قند شهرستان های مرودشت، خوراسگان و نقش  به کارخانجات چغندر  فروش 

جهان اصفهان، کوار و فسا حمل می گردد.
 در این جلسه که با حضور معاون فرماندار و تعدادی از بخشداران و کارشناسان 
کشاورزی برگزار گردید، بر حضور مدیران عامل کارخانجات خوراسگان و نقش 
مطالبات  و  بررسی مشکالت  منظور  به  فرمانداری مرودشت  در  اصفهان  جهان 
چغندر کاران، عدم انعقاد قرارداد کشت با واسطه ها از ناحیه کارخانجات چغندر 

قند و تسریع در پرداخت مطالبات چغندرکاران مرودشتی تاکید گردید.
با دارا بودن سالیانه 4 تا 5 هزار هکتار سطح  گفتنی است شهرستان مرودشت 
این  تولید  عمده  مناطق  از  یکی  هکتار،  در  تن   65 عملکرد  با  چغندر  زیرکشت 

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 
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این  پائیزه  وچنانچه کشت  می گردد  محسوب  فارس  استان  در سطح  محصول 
بهاره،  یعنی کشت  رایج آن  به کشت  قرار گیرد نسبت  محصول در دستور کار 

باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب خواهد شد.

راه اندازی مزرعه پرورش االغ
برای اولین بار در نقش رستم 

مزرعه  گفت:  رستم  نقش  کشاورزی  جهاد  مرکز  دام  امور  مسئول  کارشناس 
مرودشت  رستم شهرستان  نقش  منطقه  در  واقع  علیا  روستای  در  االغ  پرورش 
با تعداد 30 راس آغاز به کار نموده است و شیر تولیدی این واحد روزانه 3 کیلو 
می باشد به نحوی که قیمت هر کیلو شیر االغ بالغ بر سی هزار تومان می باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان مرودشت باقر مرادی افزود: شیر االغ 
با طبع سرد و مرطوب و خاصیت انتی باکتریایی )200برابر شیر گاو(، مقدار زیاد 
امگا 3 و کلسیم برای سالمت انسان مفید می باشد. همچنین در طب سنتی در 

درمان تنگی نفس، سرفه های خشک و حفظ زیبایی و جوانی کاربرد دارد.

راه اندازی مزرعه پرورش کبک 
در نقش رستم 

مزرعه پرورش کبک، در روستای حسین آباد نقش رستم شهرستان مرودشت با 
ظرفیت 20 هزار قطعه به روش صنعتی افتتاح گردید.

باقر مرادی کارشناس امور دام مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم ضمن اعالم این 
خبر گفت: هدف از پرورش کبک تولید گوشت با کیفیت و لذیذ است. طبیعت 
گوشت کبک، گرم و خشک بوده و چربی و کلسترول آن پائین و دارای پروتئین 
باال می باشد و نیز از آن برای درمان بیماری های اعصاب و درد مفاصل استفاده 

می شود حائز اهمیت می باشد.
وی افزود: با توجه به استعداد شهرستان مرودشت و وجود شرایط آب و هوایی 
از راهکارهای توسعه اشتغال و درآمدزایی در  انواع طیور یکی  مناسب، پرورش 

شهرستان مرودشت می باشد.

راه اندازی جایگاه فری استال 
گاو شیری در نقش رستم 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان مرودشت کارشناس مسئول اموردام 

مرکز جهادکشاورزی نقش رستم مرودشت گفت: مزرعه پرورش گاو شیری، در 
روستای قاسم آباد سارویی به مساحت 5 هزار مترمربع و ظرفیت 300 راس گاو 
شیری به صورت فری استال )دارا بودن استراحتگاه انفرادی برای دام( راه اندازی 

گردید که جمع آوری کود آن نیز به روش مکانیزه انجام می شود.
باقر مرادی افزود: هدف از نصب این جایگاه بهره وری خوراک، افزایش ضریب 
سالمت دام، افزایش زمان استراحت و نشخوار دام، کاهش بار میکروبی شیر، کم 

کردن لنگش در گله و کاهش تعویض هزینه های بستر دام می باشد.
الزم به ذکر است که شهرستان مرودشت با دارا بودن 78هزار رأس گاو شیری 
و تولید سالیانه 150 هزار تن شیر، 28 درصد تولید شیر استان فارس را به خود 

اختصاص داده است.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
افتتاح طرح گلخانه سبزی وصیفی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی در دهه پر 
انقالب اسالمی طرح گلخانه سبزی و صیفی در شهرستان ممسنی  فروغ فجر 
افتتاح گردید . در این مراسم که با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی، مدیر جهاد 
برگزار  برداران  بهره  از  تعدادی  و  ادارات شهرستان  و سایر مسئولین  کشاورزی 
شد امیری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان گفت: این گلخانه در زمینی به 
مساحت 7000متر مربع با هزینه 85 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی با 

اشتغال زائی 5 نفر دائم در روستای چمگل به بهره برداری رسید.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر 
افتتاح طرح کانال انتقال آب کشاورزی

دهه  در  ممسنی  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
پر فروغ فجر انقالب اسالمی طرح کانال آبرسانی کشاورزی روستای دشت رزم 
افتتاح گردید .در این مراسم که با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی، مدیر جهاد 
کشاورزی و سایر مسئولین ادارات این شهرستان و مردم روستا برگزار شد . امیری 
ضمن خیر مقدم به مسئولین و تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر گفت: شغل اکثر 
اهالی این روستا کشاورزی بوده که از این راه کسب درآمد می کنند و به دلیل 
خشکسالی و کاهش منابع آبی، سنتی و فرسوده بودن مسیرهای انتقال آب زراعی 
و هدر رفت آب در مسیر و نهایتا عدم انتقال آب به اراضی دشوار بوده و با اجرای 
این طرح تامین آب الزم جهت آبیاری 60 هکتار از اراضی آبی آسان و با اعتباری 
بالغ بر 870 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به طول 830 متر و با دبی 500 

علی ناز رستمی

شهرستان ممسنی 
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با نظارت واحد آب و خاک  ثانیه در بخش مرکزی روستای دشت رزم  لیتر در 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اجرا و به بهره برداری رسید. 

بر 900  بالغ  اعتباری  با  نوین  آبیاری  مناسبت 25 طرح  به همین  است  گفتنی 
و  افتتاح  مورد  ممسنی  شهرستان  مرکزی  بخش  در  شده  اجرا  تومان  میلیون 

بهره برداری قرار گرفت. 

طیور بدون تسهیالت سر از تخم در نمی آورند
پرورش دهندگان طیور، مشکل تولید مرغ محلی را نبود مشتری عمده و صادر 

نشدن مجور کشتار عنوان می کنند...
پرورش طیور از گذشته های دور در ایران رایج بوده است و خانواده های روستایی 
و عشایری با نگهداری تعدادی مرغ و خروس، آن ها را پرورش می دادند و با 
استفاده از گوشت، تخم و پر آن ها، بخشی از نیازهای خانواده را تامین می کردند.
نیز در شهر به فروش رسانده و در یک  را  آن ها مقدار اضافه بر مصرف خود 
اقتصادی  به چرخه  نیاز های خود،  از  تامین بخشی  نمونه خیلی کوچک، ضمن 
کشور نیز کمک می کردند. پرورش مرغ و طیور به عنوان یکی از مشاغل خانگی 
گسترش یافته در شهرستان مهر است و تعداد زیادی از جوانان به پرورش طیور و 

به خصوص مرغ خانگی، کبک، بلدرچین و بوقلمون مشغول هستند.
مسعود عباسی یکی از جوانان مهر که به مدت 4 سال به پرورش مرغ خانگی، 
کبک و بلدرچین مشغول به فعالیت می باشد؛ در مصاحبه با روابط عمومی مدیریت 
با تعداد کمی مرغ خانگی  را  ابتدا کار  جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: در 
شروع کرده و در ادامه با گسترش فعالیت خود کبک و بلدرچین را هم پرورش 

داده و در حال حاضر بالغ بر 4 هزار قطعه بلدرچین تولید می نمایم. 
وی افزود: اوایل با تعداد کمی جوجه آغاز به کار نموده، اما در ادامه با تهیه دستگاه 
جوجه کشی به کار خود رونق داده که این مساله تاثیر به سزایی در سود حاصل 

از کار داشت.
تا 3 ماه است و در  بیان داشت: دوره پرورش مرغ محلی2/5  تولید کننده  این 
صورتی که آن را تا 6 ماه نگهداری کنیم، به مرحله تولید تخم هم می رسد. به 
دلیل مخارج سنگین تغذیه ای، تولید تخم مرغ آن ها در حال حاضر مقرون به 

صرفه نیست.
عباسی از عمده مشکالت پرورش مرغ بومی نبود مشتری عمده و صادر نشدن 
مجوز کشتار آن توسط دامپزشکی عنوان نمود، وی مدت زمان طوالنی رشد این 
پرندگان را نیز عامل دیگری در تولید کم دانست و افزود مرغداری های صنعتی 
بعد از 45 روز مرغ ها را به بازار عرضه نموده و لذا از لحاظ اقتصادی مقرون به 

صرفه تر می باشد.
وی اظهار داشت: عمده مشتری های ما به دلیل نبود کشتارگاه مناسب مصرف 

حسن مرادی

شهرستان مهر 

کنندگان خرد هستند و افراد دست فروش نیز به خرید طیور پرورش داده شده 
می پردازند.

عباسی افزود: در آغاز به کار سود تسهیالت مشاغل خانگی بالغ بر 20 درصد بود 
که اصال مقرون به صرفه نبود. این مساله موجب شد بسیاری از جوانان انگیزه 
کافی نسبت به ایجاد کارگاه های مشاغل خانگی را نداشته باشند ودر حال حاضر 
که سود تسهیالت کاهش یافته مبلغ تسهیالت بسیار پایین بوده، به شکلی که 

امکان ایجاد اشتغال با وامهای پرداختی نمی باشد.
عباسی با اشاره به اهمیت ایجاد کشتارگاه در منطقه مهر افزود: در اولین اقدام باید 
تولید طیور در منطقه به صورت صنعتی در بیاید و تولید کنندگان به سمت تولید 
انبوه بروند. که این امر نیاز به حمایت مسئوالن و پرداخت تسهیالت مناسب با 
بهره کم و ضمانت های پایین دارد، تا بتوان نسبت به کشتار بهداشتی و بسته 
بندی طیور و به دست آوردن بازار مناسب امیدوار بود. قاعدتا داشتن بازار خوب 
برای فروش محصول باعث رونق در امر تولید می شود. این تولید کننده می گوید: 
در طول هر دوره طیور 2 تا 4 نفر به صورت مستقیم و بالغ بر 10 نفر به طور غیر 

مستقیم در مزرعه مشغول به کار هستند.
در همین راستا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر با بیان اینکه پرورش طیور 
نقش  گوشت  واحد  هر  تولید  ازای  به  آب  مصرف  کاهش  در  می تواند  محلی 
موثری داشته باشد، افزود: به ازای تولید هر واحد گوشت گوساله 14 هزار لیتر آب 
و گوشت گوسفندی 4 هزار لیتر آب مصرف می شود. اما به ازای تولید هر کیلو 

گوشت بلدرچین 1000 تا 1500 لیتر آب مصرف می شود. 
این  بومی در  تولیدات  توسعه  اظهار داشت:  بیان  ادامه  غالمحسین مظاهری در 
حوزه حمایت مسئوالن را می طلبد. ما تالش های زیادی برای دریافت و افزایش 
اعتبارات شهرستان انجام می دهیم، اما متاسفانه در زمینه هایی موفق نیستیم و 
از ما گرفته  بودجه های محدودی به دست ما می رسد که عمال قدرت اجرا را 
است. امیدواریم حداقل با فراهم شدن تسهیالت کم بهره با بازپرداخت دو ساله 
و تسریع مراحل اداری در صور مجوزها و همکاری های محیط زیست شهرستان 
به پویایی اشتغال مولد شهرستان کمک کنیم تا با شتاب بیشتری به سمت توسعه 

پیش رویم.
چندین مزرعه پرورش کبک، بلدرچین و مرغ بومی و همچنین پرورش شتر مرغ 
در مهر راه اندازی شده که در هر مزرعه بین 2 تا 4 نفر به طور ثابت و بالغ بر 10 

نفر فصلی مشغول به کار هستند.
کشاورزی  تولید  و  اشتغال  ایجاد  برای  ما  می گوید:  مهر  کشاورزی  جهاد  مدیر 
پایدار با هزینه اندک اقدام به صدور مجوز مشاغل خانگی کشاورزی مانند پرورش 
کبک، بلدرچین، پرورش قارچ خوراکی و پرورش مرغ بومی برای عالقمندان به 
آموزش های  توجه  با  می کند  اظهار  مظاهری  غالمحسین  ایم.  کرده  کار  این 
صورت گرفته از سوی جهاد کشاورزی شهرستان مهر و ارائه گواهینامه آموزشی 
و همچنین صدور مجوز مشاغل خانگی، این مدیریت با همکاری حوزه مقاومت 
بسیج، اقدام به پرداخت تسهیالت به متقاضیان در زمینه پرورش طیور کرده است.

این مقام مسئول افزود: رشته های پرورش کبک، بلدرچین، مرغ بومی و همچنین 
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شتر مرغ در منطقه متقاضیان زیادی دارد. این امر باعث شده است چنین مزرعه 
این  در  مرغ  شتر  پرورش  همچنین  بومی و  مرغ  و  بلدرچین  و  کبک  پرورش 
شهرستان راه اندازی شود. که در هر مزرعه بین 3 تا 4 نفر به طور ثابت و بالغ بر 

10 نفر فصلی مشمول به کار باشند.
مدیر جهاد کشاورزی ادامه می دهد: توسعه پرورش مرغ محلی عالوه بر ایجاد 

اشتغال مولد می تواند کمک شایانی به سالمت و سفره سالم داشته باشد.
شایان ذکر است مرغ بومی )محلی( نسبت به مرغ گوشتی )ماشینی( از خواص 
اینکه این نوع مرغ مقاومت بهتری در برابر  بیشتری برخوردار است و به دلیل 
کمتری  داروهای  و  بیوتیک  آنتی  از  ها  آن  پرورش  طول  در  دارد.  ها  بیماری 
مقبولیت  از  نیز  کنندگان  مصرف  میان  در  دلیل  همین  به  و  می شود  استفاده 

بیشتری برخوردار است. 

 به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
کلنگ زنی و بهره برداری از دو واحد گلخانه

به مناسبت دهه پرفروغ فجر، با حضور موسوی فرماندار شهرستان، بخشداران 
بخش های مختلف، امامان جمعه و جماعت، پاکاری مدیر باغبانی مدیریت جهاد 
کشاورزی فارس، مسئولین ادارات و بهره برداران بخش های اسیر و گله دار یک 

واحد گلخانه کلنگ زنی و یک واحد به بهره برداری رسید .
راستای  در  گفت:  مهر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مظاهری  غالمحسین 
هدفمند سازی تولید و بهره وری بیشتر از منابع آب، این مدیریت اقدام به ترویج 
ساخت گلخانه در راستای افزایش راندمان تولید نموده است؛ که با توجه به ترویج 
مجوز  متفاوت  متراژهای  در  گلخانه  واحد  چندین  ساخت  برای  گرفته،  صورت 

ساخت صادر گردیده است. 
مظاهری افزود: در همین راستا پس از صدور مجوز، تسهیالت نیز برای واحدها 
در نظر گرفته شده که از محل اعتبارات اشتغال روستایی بوده است. مظاهری 
افزود: در ایام مبارک دهه فجر، یک واحد گلخانه پنج هزار متری در گله دار به 
بهره برداری رسید که این گلخانه با اعتبار بالغ بر چهارصد میلیون تومان هزینه 
شخصی و یک گلخانه هشت هزار متری در بخش اسیر با اعتبار 500 میلیون 
تومانی که از این مبلغ 300 میلیون تومان تسهیالت و مابقی سهم مشارکت بهره 
بردار بود، کلنگ زنی شد که پیش بینی می شود تا 3 ماه آینده به بهره برداری 

برسد. 
همچنین  و  ها  گلخانه  ساخت  برای  حاضر  حال  در  گفت:  همچنین  مظاهری 
است  شده  گرفته  نظر  در  اندک  سود  با  خوبی  تسهیالت  توری  بان های  سایه 
که مراحل صدور مجوز برای سایه بان های توری توسط مدیریت در شهرستان 

انجام می شود. 
شایان ذکر است با اجرای طرح های مذکور هشت نفر به صورت دائم و حدود 

پانزده نفر به صورت موقت مشغول به کار می گردند.

بررسی وضعیت شهرك هاي گلخانه اي 
ني ریز با حضور فرماندار

در جلسه اي با حضور فرماندار شهرستان ني ریز، رییس و معاون شرکت شهرک 
هاي کشاورزي استان فارس، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي فارس، مدیر 
آخرین  شهرستان،  این  مسئوالن  از  جمعي  و  داران  گلخانه  کشاورزي،  جهاد 
وضعیت شهرک هاي کشاورزي به خصوص شهرک هاي گلخانه اي مورد بررسي 

قرار گرفت.
این  در  ریز،  ني  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
جلسه، محمدرضا امیري فرماندار ني ریز گفت: با توجه به وضعیت بسیار نگران 
کننده اي که طي سالهاي اخیر در بخش کشاورزي به خاطر کمبود آب حاکم شده 
و معضالت فراواني در پي داشته است راهي جز تغییر شیوه هاي سنتي کشاورزي 

به روش هاي نوین از جمله ایجاد گلخانه هاي صنعتي وجود ندارد .
وي افزود: با توجه به پیشرو بودن ني ریز در کشت گلخانه، باید تمام دستگاه 
آبخیز  و  طبیعي  منابع  آب،  منابع  ادارات  کشاورزي،  جهاد  از  اعم  اجرایي  هاي 
داري، امور اراضي، بانک ها، شرکت هاي مرتبط و تشکل ها با تعامل و همدلي 
به سمتي بروند که سیاست ها و اهداف تعیین شده در این بخش تحقق یابد و با 
رفع مشکالتي که بر سر راه عالقمندان این عرصه است، زمینه ي تحقق هدف 
گذاري سازمان جهاد کشاورزي فارس و ایجاد اشتغال و تولید بیشتر فراهم گردد.

در این جلسه، داریوش طهماسبي مدیر جهاد کشاورزي شهرستان ني ریز، با ارائه 
ي گزارشي از آخرین وضعیت گلخانه هاي موجود و شهرک هاي در حال مطالعه 
و اجرا در سطح شهرستان، به بیان مشکالت و دغدغه هاي بهره برداران این 
بخش پرداخت و گفت: مهمترین کاري که باید براي گلخانه هاي موجود انجام 
داد، ترغیب و تشویق آنان و ایجاد اتحادیه اي براي پیگیري امور گلخانه هاست 
که بخش مهمي ازمشکالت آنان بحث بازار فروش و موضوع صادرات محصول 
آنهاست. طهماسبي ادامه داد: در حال حاضر 210 هزار متر مربع از اراضي مستعد 
به گلخانه ها اختصاص دارد که بیش از 130 فرصت شغلي ایجاد شده و با توجه 
به اینکه شهرستان ني ریز رتبه سوم سطح زیرکشت گلخانه هاي فارس را به خود 
اختصاص داده، بایستی با فراهم کردن زیرساخت هاي توسعه ي این واحدهاي 

صنعتي، بخش قابل توجهي از معضالت کشاورزي شهرستان را کاهش داد.
در ادامه جلسه، دهقان فارسي مدیر شرکت شهرک هاي کشاورزي استان فارس 
نیز با اشاره به اهمیت احداث گلخانه ها در شرایط کنوني گفت: تغییر روش کشت 
در فضاي باز، ایجاد شهرک هاي جدیدگلخانه اي و توسعه ي آنها و هم چنین 
ساماندهي مجتمع هاي گلخانه اي و دامي از وظایفي است که دنبال مي کنیم 
و با توجه به اینکه بسیاري از زیرساخت ها را دولت براي عالقمندان فراهم مي 
کند، باید تالش کنیم جویندگان کار به خصوص کساني که دانش کافي دارند به 

سرمایه گذاري تشویق شوند.

 سعید مستفیضی

شهرستان نی ریز 
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ویژگی های  از  برخورداری  عین  در  که  مردمی هستند  سازمان های  تعاونی ها، 
اقتصادی موسسات تجاری، دارای ارزش ها و هنجارهای اخالقی و انسانی بوده 
و می توانند مبین تالش های دسته جمعی اعضای برای نیل به اهداف مشترک 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند. 
در کشور ما تحقق این موضوع عالوه بر توجه به اصل ششم از اصول جهانی 
تعاون )همکاری بین تعاونی ها( نیازمند ارتقاء سطح کیفی و کمی تعاونی های 

موجود و توانمندسازی مدیریت تعاونی هاست .
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان، شرکت تعاونی تولید 
استقالل 4 بیضا یکی از تشکل های تعاونی تولید منطقه بیضا از توابع شهرستان 

سپیدان می باشد. 
سید حسن علوی، مدیر عامل شرکت و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی 

کشاورزی درخصوص تعاونی تولید استقالل 4 بیضا به شرح ذیل توضیح داد: 
این تعاونی تولید در سال 1375 با 3 روستا و 285 عضو فعالیت خود را آغاز کرده 
است و هم اکنون با تحت پوشش قراردادن 7 روستادر منطقه بیضا )اسالم آباد، 
ایاسجان، سیبویه، شهید آباد، جعفر آباد، علی آباد تنگ و بوزنجان سفلی( با 745 
نفر بهره بردار با حدود 3240 هکتار اراضی به عنوان برترین تعاونی تولید این 

شهرستان و استان مشغول فعالیت می باشد.
از جمله فعالیت های این شرکت، انجام امور زیر بنایی، تامین ابزار تولید، آموزش 
و ترویج، تعاونی نمودن تولید و نهایتا توسعه فنی، علمی ، اقتصادی و اجتماعی 

بهره برداران می باشد.
علوی مدیر عامل این تعاونی گفت: این تعاونی با دارا بودن دفتر نظام مهندسی، 
بیمه  کارگزاری  کشاورزی،  نهاده های  فروش  فروشگاه  پزشکی،  گیاه  کلینیک 
روستائیان و نمایندگی و فروش ماشین آالت و ادوات کشاورزی به بهره برداران 

بخش کشاورزی مشغول ارائه خدمات می باشد .

گزارشی مختصری از فعالیت شرکت 
و  اسالم آباد  روستاهای  اراضی  نسبی  تسطیح  و  سازی  یکپارچه  طرح  اجرای 
ایاسجان در سطح 185 هکتار، اجرای طرح جامع برق رسانی چاه های کشاورزی 
به تعداد 23 حلقه، اجرای عملیات آب و خاک )پوشش کانال( به میزان 40هزار 
اراضی در قالب یحیی یک و  لیزری  متر در منطقه بیضا، اجرای طرح تسطیح 
قرارداد های منعقده با جهاد کشاورزی در سطح 1800 هکتار، احیا و اصالح و 
مرمت قنوات حوزه فعالیت شرکت، احداث جاده بین مزارع، احیا و اصالح باغات 

تحت پوشش شرکت، اجرای طرح آزمون خاک در سطح 1700 هکتار، اجرای 
طرح کاداستر در سطح 5000 هکتار از اراضی منطقه، احداث انبار و دفتر کار در 
زمین اهدایی شرکت، دفتر خدمات نظام مهندسی کشاورزی231 بیضا ) صدور 
و تمدید مجوز گلخانه ها و اماکن دامی و ...(، کارگزار بیمه اجتماعی روستاییان 
تولید  جهت  در  مهندسی  فنی،  خدمات  ارایه  و  گیاهپزشکی  کلینیک  عشایر،  و 
کد  )دارای  کشاورزی  ادوات  و  آالت  ماشین  فروش  نمایندگی  سالم،  محصول 
نمایندگی در سامانه فروش ماشین های کشاورزی(، نمایندگی فروش و خدمات 
پس از فروش تراکتورهای LS کره جنوبی، ماشین آالت باغبانی آرس ماشین و 
نانو سیز، نمایندگی فروش کودهای ماکرو و میکرو، برگزاری کالس های  آریا 
آموزشی، ترویجی و مزارع نمونه امکانات شرکت: زمین اهدایی زارعین روستای 
اسالم آباد به متراژ 7000 متر، انبار 500 تنی ودفتر کار 100 متر مربع، تراکتور 
نیوهلند و اسکریپر لیزری، بوجاری سیار، دستگاه بذر کار پنوماتیک، سنگ جمع 
کن، وسیله نقلیه سواری و ...، نمایشگاه و فروشگاه نهاده های کشاورزی و ماشین 
آالت باغبانی، سایر موارد شرکت از بدو تاسیس تاکنون: عضو هیات موسس و 
به مدت 14 سال، عضو ستاد  فارس  استان  تولید  تعاونی  اتحادیه  مدیره  هیات 
تعاونی های تولید فارس بمدت 4 سال، عضو کمیته کارشناسی نظام بهره برداری 
4 سال، عضو کمیته فنی سازمان تعاون روستایی فارس به مدت 2 سال، عضو 
گفت  وی  سپیدان،  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  موسس  هیات 
زراعت،  ارشد  کارشناس  متخصص شامل  نیروهای  کارگیری  به  با  این شرکت 
باغبانی،  کارشناس  شناسی،  خاک  کارشناس  آالت،  ماشین  ارشد  کارشناس 
کارشناس حسابداری، کارشناس امور دام، تکنسین امور زراعی، تکنسین ماشین 

آالت، و راننده حرفه ای گامی در جهت اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال بردارد.
وی خاطر نشان کرد: این شرکت با تمام توان در امر خدمت رسانی به بهره برداران 
بخش کشاورزی مشغول می باشد. باصری مدیر جهاد کشاورزی سپیدان در این 
خدمات،  کشاورزی،  همچون  گرایش هایی  در  ها  تعاونی  این  افزود:  خصوص 
برتر  تعاونی های  از  تعاونی  شرکت  این  و  می کنند  فعالیت   ... و  دستی  صنایع 
مالی  تراز  از  برخورداری  ویژگی هایی همچون  داد:  ادامه  وی  می باشد.  استانی 
بودن  دارا  تعاونی، مدیریت مشارکتی،  از  نارضایتی  مثبت، وجود کمترین میزان 
استاندارد های الزم در ساختار و اداره تعاونی، برخورداری از حد مطلوب و مناسب 

خدمات و تولید از دالیل برتری این تعاونی می باشد.
وی گفت: امید است با تالش بتوانیم در شرایط اقتصاد مقاومتی، گامی موثر و 

عملی در جهت ارتقاء سهم تعاونی و ترویج و گسترش این فرهنگ برداریم. 

شرکت تعاونی تولید استقالل 4 بیضا

یک تجربه موفق از شهرستان سپیدان
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خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه شورای عشایری شهرستان زرین دشت 
برگزار شد

عشایری  شورای  جلسات  در  حضور  که  فارس  استان  عشایر  امور  کل  مدیر 
شهرستان ها را در سفرهای خود در سال جاری به عنوان یک هدف قرارداده است 
با حضور در شهرستان زرین دشت در جلسه شورای عشایری این شهرستان شرکت 
کرد در این جلسه که با حضور فرماندار، بخشداران، مسئوالن دستگاه های اجرایی، 

معتمدین و شوراهای عشایری برگزار شد.
مدیر کل امور عشایر استان فارس با بیان سیما و توانمندی عشایر این استان گفت: 
خوشبختانه در سال های اخیر توجه خوبی به جامعه عشایر شده است و در برنامه 

ششم توسعه 17 بار کلمه عشایر آمده است.
بهرامی افزود: امسال نیز اعتبارات مناسبی به جامعه عشایری استان اختصاص یافته 
که از جمله می توان به 11 میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبارات خشکسالی و 50 
هزار میلیارد ریال درقالب زنجیره تولید گوشت قرمز و 52 میلیارد تومان از محل 
توسعه مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد. مدیر کل امور عشایر فارس گفت 
در بحث اشتغال در جوامع عشایری ما هیچ محدودیتی نداریم و چنانچه طرحی با 
توجیه اقتصادی، اجتماعی و اشتغال زایی ارائه شود قاطع و قانونی از آن حمایت 

خواهیم کرد.
فرماندار زرین دشت نیز گفت: یکی از عوامل توسعه اقتصادی وجود فعال عشایر 
به عنوان مولدین  ترین شرایط زندگی می کنند ولی  ادعا در سخت  است که بی 
جامعه هستند. ایزدپناه خاطر نشان کرد: در ظلم ستیزی و مبارزات یکی از گروه های 
پرچمدار عشایر بوده اند و در بعد اقتصادی نیز بزرگ ترین سهم رونق اقتصادی در 
بحث دام سبک به عهده عشایر است. وی همچنین آمادگی خود و دستگاه های 

ذیربط را در کمک به جامعه عشایری اعالم نمود. 
نوری سرپرست دفتر نمایندگی امور عشایر شهرستان زرین دشت نیز در این جلسه 
و  کرد  اشاره  رو  پیش  برنامه های  به  شهرستان  این  عشایر  سیمای  بیان  ضمن 

خواستار همکاری سایر دستگاه های ذیریط شد. 
در ادامه چند نفر از عشایر به نمایندگی مشکالت مناطق خود را که عمدتا مشکل 
کمبود آب انبار در شهرستان، کمبود تانکر آب رسان، مرمت راه های مواصالتی، 

تعمیر چاه های آب بیان کردند و تمهیدات الزم و مقتضی اندیشیده شد. 

توزیع 20 هزار تن علوفه بین دامداران عشایر
فارس در فصل قشالق

مدیر کل امور عشایر فارس در جلسه شورای عشایری شهرستان داراب گفت: در 
فصل قشالق 20 هزار تن علوفه میان دامداران عشایرفارس توزیع خواهد شد. 

بهرامی با اشاره به این که در سال جاری به منظور کاهش تاثیرات خشکسالی مبلغ 
11 میلیارد و 250 میلیون ریال تسهیالت با کارمزد 4 درصد و دوره باز پرداخت 5 
ساله به عشایر فارس تخصیص یافته و تا کنون 65 درصد این تسهیالت پرداخت 
اهداف اصلی  از  اشتغال عشایر  تنوع  و  شده است خاطر نشان کرد: رونق بخشی 
سازمان امور عشایر است و ما دست متقاضیان سرمایه گذاری و اشتغال در مناطق 

عشایری را به گرمی می فشاریم.
مدیر کل امور عشایر فارس همچنین راه اندازی طرح های صنایع دستی، کشت، 
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی، گردشگری و بومگردی عشایری و راه اندازی 
شرکت های پشتیبانی عشایری و مشاغل خانگی را از جمله طرح های اولویت داری 

دانست که به جد مورد حمایت اداره کل امور عشایر فارس می باشد.
مدیر کل امور عشایر فارس با اشاره به سه مصوبه سال گذشته شورای عالی عشایر 
به دستگاه های  ابالغ  و  به تصویب آن در هیئت محترم وزیران  کشور که منجر 
اجرایی شد گفت: جلسات شورای عشایری در هماهنگی و تعامل میان دستگاه های 
ارائه خدمات مطلوب به سومین جامعه بزرگ کشور مفید و موثر بوده  اجرایی در 

است.
فرماندار داراب نیز گفت در این شهرستان تمامی مسئوالن دستگاه های اجرایی خود 
یک رئیس امور عشایر هستند که موظف به ارائه خدمات به جامعه عشایر می باشند.

قاسم پور بیان داشت: مدیران باید به شکل جهادی و انقالبی کار کنند و از قشر 
عشایر به جد حمایت کنند. 

رئیس شورای عشایر شهرستان داراب در ادامه افزود گردشگری عشایری فرصت 
بسیار خوبی است که در این شهرستان بستر آن وجود دارد. فرماندار داراب گفت: 
در توزیع اعتبارات شهرستان نیز ما نگاه ویژه ای به نیازمندی های عشایر داشته ایم 

و حتی فراتر از اعتبار پیش بینی شده نیز کمک کرده ایم. 
نماینده سیاسی دولت در شهرستان داراب بیان داشت: در بحث عوارض مالیات بر 
ارزش افزوده آن چیزی که حق جامعه عشایر است به مناطق عشایری اختصاص 
خواهیم داد، همانطور که در اعتبارات ماده 180 و نفت و گاز که اخیرا تخصیص داده 

شد نیز توجه ویژه ای به مناطق روستایی و عشایری شده است. 

راه اندازی 30 کانون فرهنگی هنری در مناطق 
عشایری استان فارس 

سال  که  عشایری  جامعه  مذهبی  فرهنگی  جامع  نمودن طرح  اجرایی  راستای  در 
گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید در سال جاری 30 کانون فرهنگی هنری در 
مناطق عشایری استان فارس راه اندازی خواهد شد. مسئول دبیرخانه کانون های 
 nv مساجد استان فارس در دیدار با مدیر کل امور عشایر فارس گفت: با همکاری
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حضور مدیر کل امور عشایر استان فارس 
در جشن انقالب عشایر ارسنجان

مناطق  از  بازدید  منظور  به  فارس  استان  عشایر  امور  کل  بهرامی مدیر  اهلل  روح 
عشایری و شرکت در جشن انقالب در سایت اسکان عشایری چاه عباسعلی ازتوابع 
شهرستان ارسنجان حاضر و در جمع صمیمی مردم به ایراد سخن پرداخت. مدیر 
کل امور عشایر فارس ضمن تبریک سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب، وحدت 
کلمه و پیروی از والیت فقیه را رمز این پیروزی دانست. و اظهار داشت: عشایر 
از هیچ کوششی  انقالب  این  و در حفظ دستاوردهای  بوده  انقالب  همواره همراه 
فرو گذاری نکرده اند. وی ساماندهی و ارتقای وضعیت معیشت جامعه عشایری را 
از اهداف راهبردی سازمان امور عشایر ایران بر شمرد و ابراز امیدواری کرد تا با 
کمک خود عشایر بتوانیم به این اهداف نائل گردیم. مدیر کل امور عشایر فارس 
افزود: با توجه به پائین بودن درآمد خانواده های عشایری تنوع اشتغال یکی دیگر از 
برنامه هایی است که ما با قدرت آن را دنبال می کنیم و در همین راستا از طرح هایی 
همچون گردشگری و بومگردی عشایری، ترویج، توسعه، کشت و فرآوری گیاهان 
فرزندان  ویژه  خدماتی  و  پشتیبانی  شرکت های  عشایری،  دستی  صنایع  دارویی، 
فارغ التحصیل عشایری، زنجیره تولید گوشت قرمز و صندوق خرد زنان عشایری 

استقبال می کنیم.
بهرامی خاطر نشان کرد از آنجائی که زندگی عشایری وابستگی شدیدی به طبیعت 
این  به  زیادی  اخیر صدمات  و وجود خشکسالی های مستمر سنوات  دارد  و مرتع 
جامعه مولد زده است لذا ما در جهت کاهش این خسارات عالوه بر ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت به عشایر، 20 هزار تن علوفه خوراک دام نیز در سال جاری با همکاری 
اتحادیه تعاونی های عشایری و شرکت های تابعه در اختیار دامداران عشایری قرار 

داده ایم.
مدیر کل امور عشایر فارس افزود: در راستای بهره وری و بهره مندی از تکنولوژی 
و علم روز نیز کار هم زمان سازی فحلی و افزایش دو قلوزایی را در چندین سایت 
عشایری شروع کرده ایم و امیدواریم با همکاری دامداران عشایری این طرح به 

زودی در سراسر استان اجرایی گردد.
در پایان نیز عشایر منطقه به بیان مشکالت خویش از قبیل آب آشامیدنی، عدم 
پوشش مناسب تلفن همراه و اشتغال جوانان، احداث مخزن ذخیره آب و اسکان 
اشاره کردند و مدیر کل امور عشایر و فرماندار ارسنجان دستورات الزم و مقتضی 

را صادر نمودند.
در این جشنواره عالوه بر مردم و عشایر منطقه، فرماندار ارسنجان، حجه االسالم 
شهوندی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، اعتمادی مسئول روابط عمومی، گودرزی 
مسئول اداره عمران اداره کل امور عشایر فارس، رسولی مسئول دفتر نمایندگی امور 

عشایر ارسنجان، بخشداران و مسئوالن محلی نیز حضور داشتند. 
گفتنی است شهرستان ارسنجان محل ییالق بخشي از عشایر طوایف عرب، جشنی 

و چهار راهی از ایالت خمسه و مستقل به تعداد 332 خانوار مي باشد .

به مناسبت دهه پرفروغ فجر

افتتاح پروژه های عمرانی مناطق عشایری 
شهرستان داراب

هم زمان با چهارمین روز از دهه پرفروغ فجر انقالب اسالمی دو طرح عمرانی در 
مناطق عشایری شهرستان داراب به بهره برداری رسید. معاون توسعه و امور زیر 
بنایی اداره کل امور عشایر فارس با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در زمینه 
ارتقای وضعیت معیشت جامعه عشایری استان فارس گفت: در دهه فجر امسال 8 
پروزه عمرانی در مناطق عشایری استان به بهره برداری می رسد. یوسفی افزود: این 
پروژه ها با اعتباری بالغ بر یازده میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال افتتاح و 
270 خانوار عشایری از مزایای آن بهره مند خواهند شد. وی در ادامه اظهار داشت: 
پروژه ای که امروز شاهد افتتاح آن هستیم شامل انتقال آب به طول 1500 متر و 
شبکه داخلی آب رسانی و مخزن نگهداری آب با گنجایش 50 متر مکعب با هزینه 
1240 میلیون ریال است و آب آشامیدنی 30 خانوار عشایری را تامین خواهد کرد. 
قاسم پور فرماندار داراب نیز در این مراسم که عالوه بر مسئولین و دولت مردان 
شهرستانی، مردم منطقه نیز حضور داشتند، با بیان این که زندگی عشایر نمونه عینی 
و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است گفت: عشایر غیور و سرافراز حق بزرگی بر این 
مملکت و آب و خاک دارند. وی در مورد اشتغال جوانان عشایری نیز گفت: مردم 
روستائیان و عشایر که دولت  اشتغال  از تسهیالت  بهره مندی  با  عزیز می توانند 
تدبیر و امید فراهم نموده است نسبت به راه اندازی کسب و کار اقدام نمایند و از 
این فرصت مطلوب استفاده کنند. قاسم پور در خصوص تاسیس نمایندگی آموزش 
و پرورش عشایری در شهرستان داراب نیز گفت: با توجه به کثرت جمعیت عشایری 
و تعداد 34 مدرسه عشایری و همچنین وجود بستر مناسب و درخواست های مکرر 
مردم ضروری است که نمایندگی آمورش و پرورش عشایری در شهرستان داراب 
تاسیس تا خدمات آموزشی بهتری به جامعه عشایری و فرزندان آن ها ارائه شود. 

روابط  مسئول  اعتمادی  بنایی،  زیر  امور  و  توسعه  معاون  یوسفی  نیز  ادامه  در 
شهرستان  عشایر  امور  اداره  رئیس  فتحی  فارس،  عشایر  امور  کل  عمومی اداره 
اداره با حضور در منزل خانواده شهید واالمقام  از کارکنان این  داراب و تنی چند 
عشایر،حیدر مهرابی مزیدی با تاکید بر پویش راه شهدا با آرمان های این همیشه 

زنده یاد تجدید میثاق کردند.
گفتنی است شهرستان داراب محل قشالق بخشي از عشایر ایل خمسه و طوایف 

عرب، بهارلو و متفرقه داراب، به تعداد 1180 خانوار مي باشد .

آئین افتتاح مجتمع فرهنگی مذهبی ایالت 
عشایر فارس و همایش هم اندیشی 
معتمدین و سران عشایر فارس 

اندیشی  فارس و همایش هم  ایالت عشایر  افتتاح مجتمع فرهنگی مذهبی  آئین 
معتمدین و سران عشایر فارس در  شهر جدید صدرا برگزارشد.

این مراسم که با حضور آیت اهلل ملک حسینی، رحمانی معاون هماهنگی اموراقصادی 
و منابع استانداری فارس، عالیی مقدم قائم مقام سازمان امور عشایر کشور، عیدی 
زاده مشاور رئیس سازمان و مسئول حراست سازمان امور عشایر کشور، بهرامی مدیر 
سرهنگ  فارس،  عشایر  پرورش  و  آموزش  رئیس  نجفی  فارس،  عشایر  امور  کل 

خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس
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خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس

افسری فرمانده سپاه عشایر ناحیه فارس و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی و 
خانواده معظم شهدای عشایر و آحاد جامعه عشایری فارس حضور داشتند، مجتمع 

فرهنگی مذهبی ایالت عشایر فارس افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر پس از این مراسم، حاضران سپس 
اندیشی معتمدین و سران عشایر فارس به همت سپاه  با شرکت در همایش هم 
بانیان این  از خانواده جوزن به عنوان  عشایر فارس در همان مکان برگزار شد و 

مجتمع تجلیل شد.
رحمانی در این همایش گفت: 212 بسته سرمایه گذاری جهت اشتغال آماده کرده 
ایم ضمن این که در طرح اشتغال فراگیر مبلغ 132 میلیارد تومان به استان فارس 
اختصاص یافته که با کارمزد 2 درصد پرداخت خواهد شد. همچنین طرح توسعه 

اشتغال ویژه روستا و عشایر در حال برنامه ریزی است.
عالیی مقدم قائم مقام سازمان امور عشایر کشور در این همایش گفت؛ در برنامه 
عشایر  معیشت  ارتقای  راستای  در  حکم   16 ومجلس  دولت  با  رایزنی  با  ششم 
لحاظ شده است و 7 برنامه در جهت تسهیالت ارزان قیمت توسعه اشتغال پایدار 
عشایر تعریف شده است، که شامل: زنجیره تولید گوشت قرمز، توسعه گردشگری 
شرکت های  توسعه  تبدیلی،  صنایع  توسعه  باغات،  توسعه  عشایری،  بومگردی  و 
ارائه دهنده خدمات و پشتیبانی عشایر، ترویج و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی 
نشان کرد  پایتخت عشایری کشور سخن می گفت خاطر  در  است. وی که   ... و 
از  آبرسانی به عشایر است و در همین راستا   امور عشایر،  اولویت اصلی سازمان 

تمامی دستگاه ها خواست که همکاری نمایند.

عشایر قومی هستند که
همیشه سردمدار آزادی بودند

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به خدمات انجام شده در جمهوری اسالمی ایران 
ازابتدای انقالب تا کنون گفت: رژیم گذشته یک حکومت دیکتاتور و وابسته بود 
که مردم ایران توانستند با اتحاد و انسجام خود حکومت طاغوت را که مورد حمایت 
استکبار بود از صحنه بیرون کنند و الحمدوهلل امروز با تکیه به جوانان توانسته ایم 
جلسه  در  که  اردکانی  رضوی  والمسلمین  االسالم  حجه  بایستیم.  خود  پای  روی 
انقالب  پیروزی  زمان  از  افزود:  می گفت  استان سخن  عشایر  امور  اداری  شورای 
در  با دسیسه های مختلف سعی  و  ننشستند  اسالمی بیکار  ایران  اسالمی دشمنان 
براندازی این نظام مردمی مبتنی بر اسالم نموده اند ولی آنها در محاسبات خود این 
نکته را فراموش کرده اند که خداوند پشتیبان مردم ایران است و همین عامل موجب 
فعالیت های  یادآوری  ضمن  وی  است.  شده  آنان  تمامی معادالت  خوردن  هم  بر 
را  صورت گرفته در زمینه های خودکفایی نظامی، دارویی، غذایی و فرهنگی، آن 
نشانه پیشرفت در نظام جمهوری اسالمی خواند و گفت: هرچند اکثر مدیران انقالبی 

و دلسوز هستند ولی بایستی بر عملکرد مسئولین و آنها نیز بر نیروهای خود بیش 
از گذشته نظارت داشته باشند. وی تصریح کرد امروز دشمن بیکار نیست و با راه 
اندازی صدها کانال ماهواره ای، سایت و حضور در فضای مجازی قصد ضربه به 
ما را دارد و اما ما باید قدر انقالب را بدانیم، ما در برابر خون شهدا مسئولیم. حجه 
االسالم والمسلمین رضوی اردکانی گفت عشایر قومی هستند که همیشه سردمدار 
جمعه  امام  اند.  بوده  تشیع  مرجعیت  همراه  و  شیعه  مدافع  همیشه  بوده اند،  آزادی 
موقت شیراز افزود: دو مقوله ای که همیشه در پرونده عشایر به چشم می خورد این 
است که عشایر ضد استعمار و ضد استکبار داخلی بوده اند. وی از متولیان جامعه 
عشایر فارس خواست که در زمینه آموزش و توسعه آن و همچنین اشتغال و تولید 

جامعه عشایر بصورت جهادی کار کنند.
گودرزی نماینده مردم شهرستان های نورآباد ممسنی و رستم نیز که در این جلسه 
روستایی  مناظق  به  خوبی  اسالمی خدمات  جمهوری  انصافا  گفت:  داشت  حضور 
با وجود  افزود: ما در همه مشکالت اشتغال است و  و عشایری داشته است. وی 

برنامه  ارائه  با  نیز  ما  که  می طلبد  است  عشایر  جامعه  در  که  خوبی  پتانسیل های 
گام  عزیزان  این  اشتغال  مشکل  رفع  و  عشایر  نمودن  توانمند  جهت  در  صحیح 
برداریم. وی همچنین آمادگی خود و سایر همکاران را در مجلس شورای اسالمی در 

جهت کمک به طرح ها و برنامه های حوزه عشایر اعالم نمود. 
با  فارس  عشایر  امور  اداری  شورای  جلسه  در  نیز  فارس  عشایر  امور  کل  مدیر 
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقالب به ویژه شهدای عشایر و تشکر از حضور 
قدر  باید  ما  بهمن گفت: همه  تماشایی 22  راهپیمایی  در  حماسی مردم و عشایر 
مردم را بدانیم، مردمی که در تمامی صحنه ها حضور دارند. بهرامی افزود باید تمام 
ارتقای معیشت جامعه مولد و پویای عشایری بکار ببریم. وی  تالشمان را جهت 
خواستار رونق فضای کسب و کار و حمایت از کارآفرینی شد. وی در ادامه با بیان 
برنامه های در حال اجرای امور عشایر در زمینه های مختلف و به ویژه اشتغال بر 
عزم جدی مجموعه مدیریت در جذب اعتبارات تاکید کرد. مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه نیر در این جلسه با تقدیر از حضور پر صالبت مردم در راهپیمایی غرور 
آفرین 22 بهمن به برنامه های اداره کل امور عشایر فارس در ایام دهه فجر اشاره 
کرد. حجه االسالم شهوندی ابراز امیدواری کرد باتالش مضاعف بتوانیم در جهت 

حل مشکالت حوزه عشایر بیش از گذشته گام برداریم.

به مناسبت دهه پر فروغ فجر

در همایش نخبگان و معتمدان عشایری از سامانه 
"نماد " رونمایی شد

همایش نخبگان و معتمدان عشایر طایفه بزرگ عمله و ششبلوکی از ایل سترگ 
قشقایی همزمان با هفتمین روز از دهه پرفروغ فجر انقالب اسالمی در شهرستان 
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فراشبند برگزار و در حاشیه این همایش از سامانه “نماد “ رو نمایی شد. مدیر کل 
امور عشایر استان فارس در این همایش گفت: در دهه فجر امسال 8 پروژه عمرانی 
بیست  و  چهارصد  و  میلیارد  یازده  بر  بالغ  اعتباری  با  استان  عشایری  مناطق  در 
میلیون ریال افتتاح و 270 خانوار عشایری از مزایای آن بهره مند خواهند شد. وی 
که در آئین رو نمایی از سامانه “نماد “سخن می گفت افزود: با توجه به نبود آمار 
و اطالعات جامع و کامل از جامعه عشایری استان برنامه ریزی جهت این جامعه 

بزرگ با چالش روبرو 
می شد و از آنجائی که در هر برنامه ریزی و ساماندهی می بایست اطالعات دقیق 

و جامعی از موضوع داشت لزوم تدوین برنامه ای در این زمینه بیش از پیش به نظر 
می رسید. مدیر کل امور عشایر استان فارس بیان داشت: در همین راستا با جلسات 
عشایر  امور  کل  اداره  برداری  بهره  نظام  و  ها  تعاونی  امور  اداره  شد  مقرر  متعدد 
اندازی یک سامانه  اداره کل نسبت به راه  این  انفورماتیک  فارس به همراه واحد 
در این حوزه اقدام کنند. بهرامی ضمن بر شمردن مزایای این سامانه خاطر نشان 
www.farsnomad.کرد: عشایر می توانند با مراجعه به آدرس این سایت به نشانی

ir  نسبت به ثبت مشخصات شناسنامه ای و سایر مشخصات مورد در خواست اقدام 
نمایند. وی گفت: این مشخصات که توسط خود اظهاری عشایرثبت می شود و با 
نماد ثبت شده و  استانی در سامانه  تائید مسئوالن شهرستانی و سپس مسئوالن 
ثبت نهایی نیز توسط پیامک به اطالع فرد ثبت نام کننده می رسد. مدیر کل امور 
عشایر استان فارس با اشاره به اینکه این سامانه برای نخستین بار در کشور برنامه 
نویسی و اجرایی می گردد از عشایر در خواست نمود تا هرچه سریع تر نسبت به 
اختیار  در  از تکمیل اطالعات  تا پس  نموده  اقدام  این سامانه  در  ثبت مشخصات 

برنامه ریزان قرار گیرد.
گفتنی است این همایش که به همت سپاه عشایری ناحیه فارس برگزار شد عالوه 
بر مردم و معتمدین عشایری، سردار کرمپور نماینده مردم شهرستان های فیروزآباد، 
فراشبند و قیروکارزین، امام جمعه محترم فراشبند، سرپرست فرمانداری، بخشداران 

و سایر مسئوالن این شهرستان نیز حضور داشتند.

خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس

خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس عنوان کرد
اساس بهسازی سازمان نیروی انسانی است

انسانی سبب  نیروی  انسانی است و بهسازی  نیروی  اساس بهسازی هر سازمانی 
به  موثر  طور  به  علمی نوین  روش های  و  ها  شیوه  با  متناسب  افراد  تا  می شود 

فعالیتشان ادامه دهند.
با  استان فارس: بهجت حقیقی  تعاون روستایی  به گزارش روابط عمومی سازمان 
حضور در مراسم اختتامیه کارگاه های  سه روزه به کارگیری نرم افزارحسابداری و 
خالقیت و کارآفرینی  با بیان مطلب فوق بر اهمیت آموزش ضمن خدمت تاکید 
میزان  به  بستگی  اقتصاد کشاورزی  در حوزه  توسعه  و  داشت: رشد  عنوان  و  کرد 
تحول فردی دارد چرا که نیروی انسانی مهم ترین عامل در فرآیند تولید است که 
با مدیریت صحیح و تخصیص منابع در اختیار برای نیل به توسعه اقتصادی سازمان 

می کوشد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور و نبود اعتبارات دولتی و همچنین با 
توجه به خشکسالی های اخیر لزوم فعالیت تشکل های بخش کشاورزی بیشتر حس 
می شود افزود: اینجاست که نقش تشکل های کارآمد پررنگ می شود زیرا کشاورز 
عالوه بر علم روز بازرگانی به مباحث فنی کشاورزی نیز نیاز دارد و شما به عنوان 
مروجین آموزش دیده و متخصص بخش کشاورزی وظیفه آگاه سازی کشاورزان را 

به منظور توسعه پایدار بخش کشاورزی بر عهده دارید.

بازدید مدیر سازمان تعاون روستایی فارس از 
کشتارگاه صنعتی پاسارگاد مرغ

صنعتی  بزرگ  کشتارگاه   کار  روند  از  فارس  استان  روستایی  تعاون  مدیرسازمان 
پاسارگاد مرغ بازدید کرد.

بازدید در  این  تعاون روستایی استان فارس: در  به گزارش روابط عمومی سازمان 
خصوص فرایند تولید  تا مرغ آماده کشتار بحث و تبادل نظر شد و بهجت حقیقی 
گفت: با تالش این واحد تولیدی و اشتغال زا برای دستیابی به دانش و فن آوری 
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خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس

روز جهان و ارائه کیفیت مطلوب برابر با استانداردهای جهانی و حضور فعال تر در 
بازار داخلی و خارجی  آینده روشنی برای مجموعه رقم خواهد خورد . وی در راستای 
اجرای اهداف توسعه ای کشور  از مدیر عامل کشتارگاه خواست تا صدور تولیدات به 

سایر کشورها را نیز در برنامه خود قرار دهد  .

بازدید مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
فارس از روند خرید و  ذخیره سازی پرتقال

مـــدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس از پروسه خرید وذخیره سازی میوه 
شب عید و ایام پایانی سال بازدید به عمل آورد .

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستائی استان فارس: بهجت حقیقی ضمن 
بازدید از روند خرید وذخیره سازی پرتقال شب عید تاکید داشت اتحادیه باغداران 
در سال جاری نیزعمده میوه مورد نیاز ایام  پایانی سال را از تولیدات بومی خرید، 

ذخیره سازی و عرضه کند.
وی اظهار داشت: با توجه به وفور نعمت و کیفیت خوب میوه های تولید شده در 
توسط  مصرفی  میوه  اعظم  بخش  فارس  باغداران  از  حمایت  منظور  به  و  استان 

اتحادیه باغداران از تولیدات بومی استان تهیه شود .
و  خرید  جزئیات  مورد  در  فارس   باغداران  اتحادیه  مدیرعامل  یدالهی  چنین  هم 
ارائه داد و اظهار داشت: میوه های ذخیره سازی  ذخیره سازی پرتقال توضیحاتی 
شده از کیفیت مناسبی برخوردار است و این ایام باقی مانده به پایان سال و شب 
عید97 عملیات ذخیره سازی پرتقال، سورت و بسته بندی میوه های خریداری شده 
انجام خواهد شدو میوه به موقع بین مصرف کنندگان توزیع خواهدشد و از این بابت 

نگرانی وجود ندارد. 
گفتنی است میوه های خریداری شده برای شب عید بهترین کیفیت را دارد و در 

بسته های 5 و 7 کیلوگرمی با کیفیت مناسبت می گردد.
                   

پرداخت مطالبات باغداران فارس از سازمان 
تعاون روستایی 

مطالبات باغداران استان فارس بابت خرید تضمینی سیب صنعتی درجه 3 و انگور 
صنعتی پرداخت شد. 

رابط  از  نقل  به  فارس  استان  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
اتحــادیه  مدیـــرعامل  یدالهی  کمال  فــارس:  باغداران  عمومی اتحادیه  روابط 
باغـــــــداران  از پرداخت 17 میلیارد و ششصد میلیون ریال وجه سیب درجه سه  

و 7 میلیارد وپانصد میلیون ریال وجه انگور صنعتی خبردارد. 
مرکبات  تولید  وضعیت  والنسیا  رقم  پرتقال  برداشت  فصل  شروع  به  توجه  با  وی 

استان را مطلوب ارزیابی کرد. وی افزود: ضروری 
استان  باغی  محصوالت  صادرات  برای  که  است 
ساخت هایی  زیر  و  پذیرد  عملی صورت  اقداماتی 

که برای صادرات نیاز است در کشور ایجاد شود.
یدالهی در ادامه با تاکیـــد بر این که ما همواره 
مشکالت  با  صادرات  زیرساخت های  بخش  در 
در  ویژه  به  کرد  اضافه  ایم،  بوده  مواجه  فراوانی 
دارد.  وجود  زیادی  مشکالت  نقل  و  حمل  بخش 

چندان  دوردست  کشورهای  به  کشاورزی  محصوالت  اینکه صادرات  بیان  با  وی 
تمرکز  همسایه  بازارکشورهای  روی  بر  باید  افزود:  نمی رسد،  نظر  به  پذیر  امکان 

کنیم و بازاریابی های خود را در همین کشورها انجام دهیم.
بندی محصوالت  ارتقاء کیفیت بسته  فارس  باغداران  اتحادیه  به گفته مدیرعامل 
صادراتی نیز یکی دیگر از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.

در مجمع عمومی اتحادیه تعاونی تولید فارس مطرح شد: 
نگاه کشاورز از کشاورزی خود مصرفی باید به 

سوی صادرات تغییر کند
مجمع  فارس،  استان  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
سازمان  کل  مدیر  حضور  با  فارس  استان  روستایی  تولید  تعاونی  عمومی اتحادیه 

و  اعضاء هیات مدیـره  اتحادیه و مدیر ان عامل شرکت ها ی عضو برگزار شد.
بهجت حقیقی ضمن عرض تسلیت عروج دریا دالن کشتی نفت کش سانچی در 
اجرای  مناسب  بستر  روستایی  تولید  تعاونی  اینکه شرکت های  بیان  با  جلسه  این 
سیاست های  بخش کشاورزی هستند، اظهار کرد مجمع عمومی در شرکت ها و 
اتحادیه ها عالی ترین مرجع اخذ تصمیم و ابزار اراده جمعی اعضاء در اداره امور 

شرکتها و اتحادیه ها است .
وی افزود: کارهای تشکلی در تعاونی ها و در حوزه بخش کشاورزی با برنامه ریزی 
دقیق و انسجام بیشتری بایدصورت پذیرد و با توجه به بحران کم آبی که وجود 
دارد الزم است آگاه سازی کشاورز در زمینه تغییر الگوی کشت فراهم گردد .وی 
اظهارداشت: اصل مشارکت در تعاونی ها اصلی جدی و اساسی است و از آنجا که  
وظیفه تعاونی ها رفع مشکالت کشاورزی است،تعاونی تولید باید با ایجاد افزایش 
بهره وری در این بخش  نگاه کشاورزان را از کشاورزی خود مصرفی  به  صادرات 

و بازارهای اقتصادی سوق دهد.

سطح  ارتقاء  تولید،  کیفیت  و  کمیت  افزایش  را  تولید  تعاونی  اصلی  هدف  وی 
انباشت تولید سرمایه و آموزش عنوان  پایه )آب و زمین(،  تکنولوژی، حفظ منابع 

کردکه اجرای آن جز در سایه همدلی و اتحاد موفقیت آمیز نخواهد بود.
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خبرهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

تودیع و معارفه معاون آموزشی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

در این مراسم که مدیرکل دفتر آموزش کارکنان موسسه علمی کاربردی و مهارتی 
جهاد کشاورزی کشور، سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی 
فارس، رئیس و معاونین این مرکز و جمعی از همکاران مرکز و ایستگاه های تابعه 
از  که  بخشی  و  آمد  عمل  به  تشکر  و  قدردانی  روحیان  زحمات  از  داشتند  حضور 

محققین این مرکز می باشد به عنوان معاون آموزشی جدید معرفی شد. 

 افتتاح طرح آبیاری نوین 32 هکتاری در ایستگاه 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

ایستگاه  از مزارع  آبیاری تحت فشار در 32 هکتار  افتتاح اجرای سیستم  مراسم 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان فارس با حضور 100 نفر از مسئولین 
و مقامات استانی و شهری ازجمله فرماندار شهرستان شیراز، بخشدار و شهردار 
سایر  و  لپویی  شهر  جمعه  امام  شیراز،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  زرقان، 

مقامات و مسئولین بخش زرقان برگزار گردید.
در این مراسم استخر مسئول ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان 
در خصوص فعالیت های بخش های مختلف تحقیقاتی مستقر در این ایستگاه و 

نیز دستاورد های جدید مرکز تحقیقات به تفصیل سخن گفت.
سپس اختری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در مورد نحوه اجرا و تامین 

اعتبار سیستم آبیاری مذکور توضیحاتی ارائه نمود. 
در ادامه عالیشوندی فرماندار شهرستان شیراز نیز ضمن تقدیر از زحمات همکاران 
در بخش های مختلف سازمان، توجه به اجرای سیستم  های نوین آبیاری در کل 
استان و هم چنین توجه بیشتر به مسائل و مشکالت کشاورزان و روستائیان بخش 

زرقان و استان را مورد تاکید قرار داد.

احیای 446 هکتار از 868 هکتار جنگل های سوخته 
پاسارگاد

احیای  و  بذرکاری  پایان  از  پاسارگاد  آبخیزداری شهرستان  و  طبیعی  منابع  رئیس 
جنگل های آسیب دیده در این شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون 

446 هکتار از 868 هکتار جنگل های سوخته پاسارگاد احیا شده است.
واقع در  پاسارگاد  افزود: شهرستان  با خبرنگاران  و گو  حسن خسروانیان در گفت 
استان فارس دارای 148 هزار هکتار اراضی منابع ملی است که عمدتا به صورت 
جنگل و مراتع مشجر است و در ناحیه رویشی ایرانی - تورانی واقع شده است و 
مهمترین گونه  های درختی و درختچه  ای این شهرستان شامل بنه، بادام کوهی، 
با  گاها  کهنسال  بنه  درختان  که شاخص شهرستان  بوده  ارژن  و  کیکم  تنگرس، 

قدمت بیش از 500 سال است.
وی افزود: مهمترین عامل تخریب جنگل ها و مراتع شهرستان آتش سوزی در این 
سال های خشک است که متاسفانه بر اثر سهل  انگاری بهره برداران،شکارچیان و 
گردشگران در روشن کردن آتش در جنگل و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام روشن 

و خاموش کردن آتش، باعث بروز آتش سوزی می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال 1395 شاهد آتش  سوزی های فراوانی در سطح این 
شهرستان بودیم که در بزرگترین آن 868 هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی در لهیب 

آتش سوخت و خسارات زیادی به پوشش گیاهی و جانوری وارد آورد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: پس از این آتش سوزی 
ها اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبادرت به تهیه نقشه راه و اقدامات 
کوتاه، میان و بلند مدت برای پیشگیری و احیای جنگل های سوخته کرد که در سال 

1395، 216 هکتار از اراضی سوخته جنگلی احیا شد.
خسروانیان خاطر نشان کرد: در ادامه راه و در سال 1396 با تمهیدات اندیشیده شده 
در ابتدا از بروز آتش  سوزی در عرصه  های منابع طبیعی با همکاری کارمندان اداره 
برای انجام کشیک و به کارگیری نیروهای قرقبان برای گشت  زنی در نقاط بحرانی 

آتش سوزی، خوشبختانه کاهش 100 درصدی در آتش سوزی را شاهد بودیم. 
بذر  کشت  به  اقدام  زمستان  و  پاییز  فصل های  شروع  با  سپس  داد:  ادامه  وی 
در   ... و  آنغوزه  خوراکی،  جاشیر  ارژن،  کوهی،  بادام  بنه،  شامل  مرتعی  و  جنگلی 
سطح شهرستان در دهستان سرپنیران )روستای کتوری(، نهالستان علی آباد و بخش 

پاسارگاد)کوه های خرسی،چاه بید و مبارک اباد( در سطح 230 هکتار کرده ایم.
با  مهم  این  برای  گفت:  پاسارگاد  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رئیس 
تبلیغات گسترده اداره شهرستان از پتانسیل های گروه های مختلف مردمی، سیاسی 
و نظامی شامل فرمانداری شهرستان، دهیاری ها و شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
اقشار  و   )NGO( نهاد  مردم  گروه های  آموزان،   دانش  پروش،  و  آموزش  بسیج، 

مختلف مردم استفاده کرده ایم.
خسروانیان افزود: همچنین ضمن ارایه آموزش های حفظ و حراست از طبیعت و 
نحوه صحیح طبیعت گردی، با بسیج نیروی مردمی نسبت به احیای مناطق سوخته 

و فقیرجنگلی و مرتعی در سطح 230 هکتار اقدام کردیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر کار احیای جنگل ها و مراتع در سال 1396 به پایان 
رسیده و پس از این اقدام خداپسندانه و طبیعت دوستانه چشم انتظار بارش رحمت 

الهی هستیم .

خبرهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
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بازدید مدیران و کارشناسان سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 

از گلخانه های کشور ترکیه

کشور ترکیه یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده محصوالت 
کشاورزی در جهان است که در حال حاضر دارای 75000 هکتار کشت گلخانه ای 
می باشد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
فارس به منظور تبادل اطالعات و استفاده از تجربیات مشترک بازدید یک هفته ای 
در بهمن ماه سال جاری با هماهنگی رییس اتحادیه گلخانه داران کشور و حضور 
کارشناسان، مشاوران، پیمانکاران و بهره برداران استان فارس از گلخانه های استان 

آنتالیا انجام گرفت.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اعالم کرد: 
تبادل داشته های علمی با کشورهای همسایه و بهرمندی از الگوهای کاربردی و 

عملی می تواند زمینه ساز تحول کشاورزی در منطقه گردد.
در  گلخانه  توسعه کشت  و  در کشور  بحران خشکسالی  وجود  به  اشاره  با  رئیسی 
دستور کار دولت اذعان داشت: براساس آخرین آمار سازمان جهانی، کشور ترکیه 
دارای 75000 هکتار کشت گلخانه ای است که 40 درصد از گلخانه ها در استان 
آنتالیا واقع شده است و با شرایط آب و هوای گرم ساحل دریای اژه شرایط را برای 

توسعه کشت گلخانه فراهم ساخته است.
با  بلند مدت  با پرداخت تسهیالت  وی حمایت دولت ترکیه در احداث گلخانه ها 
بازار هدف  بودن  اعطای مجوزها و مشخص  اداری در  بروکراسی  بهره کم، عدم 
برای بهره برداران را از عوامل پیشرفت و توسعه گلخانه ها در کشور ترکیه دانست.
Ava�  الزم به ذکر است در این تور علمی، تخصصی از شرکت کشاورزی شیمیایی
از  تعدادی  بذر(،  کننده  )تولید   Maki Fide شرکت  سم(،  و  کود  )تولیدکننده   gro

گلخانه های سبزی و صیفی و نشاء وهمچنین از میادین میوه و تره بار استان ترکیه 
بازدید به عمل آمد.

ترغیب کشاورزان 
برای تولید محصوالت استاندارد

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  مشترک  نامه  تفاهم  براساس 
استان فارس با اداره کل استاندارد به منظور استاندارد سازی محصوالت کشاورزی 
حضور  با  ای  جلسه  برداری  نمونه  و  بازرسی  شرکت های  تشکیل  چگونگی  و 

کارشناسان فعال سازمان نظام مهندسی در شهرستان ها برقرار شد.

تاکید بر  با  رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 
اهمیت موضوع یادآور شد: با روشن شدن خط مشی ها و برنامه ریزی های بلند 

مدت باید بتوانیم از پتانسیل های موجود به نحو احسنت بهره جست.
رئیسی اذعان داشت: لحاظ نمودن مولفه های اولیه و اساسی جهت استاندارد کردن 
راستای  در  برداران  بهره  و  برای کشاورزان  انگیزه  ایجاد  و  محصوالت کشاورزی 
لحاظ نمودن محصوالت، با معیارهای استاندارد می تواند کمک شایانی در رسیدن 

به این مهم باشد.

از مهم  بلند مدت را یکی  بازپرداخت  با بهره کم و  ارایه تسهیالت  همچنین وی 
ترین عوامل ترغیب کشاورزان جهت تولید محصوالت سالم مطابق با استانداردهای 
ملی دانست و گفت: مشخص شدن لیست تولید محصوالت در هر منطقه براساس 

شرایط اقلیمی می تواند باعث تسهیل شدن بازار هدف گردد.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر گردید کارشناسان به گردآوری و شناسایی افراد 
فعال و سرمایه گذاران در شهرستان ها که در زمینه تولید محصول سالم فعالیت 
دارند بپردازند و گزارشات خود را جهت تکمیل بانک اطالعاتی به دفتر مطالعات 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارسال نمایند.
همچنین مقرر گردید در راستای فرهنگ سازی محصوالت سالم و استاندارد تعامل 

و همکاری مشترکی با صدا و سیما برقرار شود. 

پویایی سازمان در گروه نظارت ها
و بازرسی هاست

سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیر  مشترک  جلسه 
جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی 

برگزار شد.
جلسه  این  از  هدف  کشاورزی  مهندسی  نظام  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
بررسی و نظارت بر سامانه صدور مجوزها و ایجاد تمهیدات ساختاری و اجرایی الزم 
برای گردش بهتر امور و فراهم آوردن محیط مناسب برای انجام وظایف بوده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نظارت و بازرسی را کلید تحرک سازمان 
دانست و گفت: نظارت، مدیریت بازرسی سازمان جهادکشاورزی بر صدور مجوزهای 
گلخانه، دام، شیالت و ... به عنوان نماینده دستگاه متولی می تواند نقش بسزایی بر 

روند فعالیت دفاتر نظام مهندسی کشاورزی در شهرستان ها داشته باشد.
حرکت  عامل  را  نواقص  و  معایب  احصاء  و  امور  اجرای  حسن  بر  نظارت  رئیسی 

سازمان  به سوی پیشرفت و تکامل دانست.
همچنین در این جلسه با لحاظ نمودن این موضوع که نظارت و بازرسی به عنوان 
ابزار حسن مدیریتی در تمام ارگان ها می باشد مقرر شد تا پایان اسفند  ماه سال 
به  ها  شهرستان  مهندسی  نظام  خدمات  دفاتر  کلیه  بر  نظارت  و  بازرسی  جاری 
صدور  مدیر  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرسی  مدیریت  توسط  مشترک  صورت 

پروانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی  انجام پذیرد.

خبرهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
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این بار در صفحه »گفتمان کشاورزی« با خادم نماینده مردم شهرستان سپیدان در 
مجلس شورای اسالمی گفت و گویی را انجام داده ایم که ماحصل آن در ذیل از 

نظرتان می گذرد.
نمایندگان مردم  به دیدار  اهمیت بخش کشاورزی  به  اشاره  با  ابتدا  آقای خادم در 
کشور در خانه ملت، با مقام معظم رهبری در اولین روزهای کاری مجلس دهم اظهار 
داشت: ایشان رهنمودهای کلی کشور را برای پیش بینی برنامه های مجلس دهم 
بیان فرمودند صراحتًا با اشاره به بحث کشاورزی و اهمیت آن و توجهی که بایستی 

هم دولت و هم مجلس به این امر داشته باشند.
وی افزود: شروع فعالیت مجلس دهم هم زمان شد با تدوین الیحه ششم که یک 
سند چشم انداز پنج ساله هست و مبانی مختلف امورات جاری کشور از جمله بحث 
قرار  بحث  مورد  دام  امور  خاک،  آب،  مجموعه  زیر  در  زیست  محیط  و  کشاورزی 

گرفته است.
خادم تصریح کرد: در کمیسیون کشاورزی به دلیل این که در این دوره افرادی که 
این بخش  به  و تخصصی  تجربی  لحاظ  از  افرادی هستند که  اغلب  عضو هستند 
اشرافیت دارند مطالبی که برای برنامه ششم ارائه داده اند نسبت به گذشته از محتوا 
و امکان سازی یا کیفیت بیشتری برخوردار است که به عنوان یک سند باالدستی 

االن مصوب هست و در جامعه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
این نماینده افزود: برنامه های سالیانه که تحت عنوان بودجه هم مطرح می شود و 
یک برنامه کوتاه مدت عملیاتی یکساله بر مبنای برنامه ششم تدوین می شود و در 
تقویت آن برای پیش بینی اعتبار و امکان سازی است که امسال هم بنده خودم چون 
در کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده کمیسیون کشاورزی بودم با هماهنگی ای که 
با وزیر محترم در روزهای اول و چند تن از معاونین ایشان داشتنیم به عالوه نظراتی 
مطرح  تلفیق  کمیسیون  در  را  پیشنهادهایی  شد  ارائه  کشاورزی  کمیسیون  از  که 
کرده ایم که کمک کنند به تامین منابع برای زیر ساخت های بخش های مختلف 
کشاورزی و برای نمونه ما برای اولین بار در بودجه سال 97 پیشنهاد کردیم که از 
محل صندوق توسعه ملی که یک اعتبار و صندوق خاص هست و حتی برداشت 
ایجاد عملیات  نیاز به مجوز و اذن رهبری دارد، مبالغی را به عنوان کمک به  آن 
آبخیزداری، احیاء قنوات، روش های آبیاری نوین و آب و خاک در نظر گرفته شود که 
پس از پیشنهاد مجلس، دولت هم نظرش را اعالم کرد و در نهایت با اذن مقام معظم 
اهمیتش تخصیص  دلیل  به  موارد خاص  این  برای  امسال  بار  اولین  برای  رهبری 
اعتبار صورت گرفت و ان شاءاهلل ما بتوانیم سال آینده هم در کشور وهم دراستان از 
این منابع در جهت کارهایی که زیر بنای اصلی کار کشاورزی است مثل تامین آب 
و منابع آب و بهره وری صحیح از آب استفاده خوبی ببریم و دست سیستم دولت 

و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی خالی نباشد و بتوانند کارهایی را انجام دهد.
مثل  بود  مقدور  که  زمینه هایی  سایر  در  گفت:  دیگری  سئوال  به  پاسخ  در  خادم 
خرید تضمینی گندم و بیمه کشاورزی در بودجه 96 پیش بینی ردیف و اعتبار شد 
و مصوب گردید که در این زمینه تکلیفی هم برای دولت باشد وهم شرایط آینده 

تضمین  برای  باشد  موثری  کمک  می تواند  هم  این  که  بکند  روشن تر  مقداری  را 
بعضی از فعالیت های بخش کشاورزی و خرید تضمینی و به خصوص بحث بیمه 
محصوالت کشاورزی که در گذشته یک نوع بالتکلیفی بر آن حاکم بود و موجب 

نارضایتی مردم هم بود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو به معافیت عوارض چاه های بخش کشاورزی 
اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه ما موضوع را در کمیسیون پیشنهاد دادیم و 
در صحن مجلس هم رای آورد و براین اساس در سال جاری و سال های گذشته 
چاه های کشاورزی که عوارض مصرف انرژی و مصرف برق داشتند، در بودجه 97 
از این عوارض معاف شدند و البته این موضوع بعد از تایید شورای محترم نگهبان 

که ابالغ شود، می تواند حمایت و کمکی باشد به رونق بخش کشاورزی.
نماینده مردم شهرستان سپیدان در خانه ملت در ادامه به خشکسالی و بحران کم 
آبی اشاره نمود و بیان داشت: هم مطالعات علمی، هم تجربه و تدبیر و هم تجربه 
جهانی بیانگر این است که برای سرنوشت مردم، وزارت جهاد کشاورزی باید بتواند 
روش ها و الگوهایی را ارائه دهد که از یک سو معاش، زندگی و اشتغال مردم در آن 
لحاظ شده باشد و از سوی دیگر به بحث تولید در جامعه بپردازد چرا که نیاز جامعه 
ما به محصوالت کشاورزی و به خصوص تولید محصوالت استراتژیک که در بعضی 
جاها هم که کاهش داریم مجبور به واردات آن ها می شود و این به صالح و صرفه 
این مملکت نیست و اگر ما بتوانیم روند تولید مان را تقویت کنیم و به خصوص در 
بحث بی آبی کشت های کم آب یا تغییر الگوی کشت را با زمینه سازی و فرهنگ 
زیر  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  می تواند  که  آموزش هایی  و  سازی  زمینه  سازی، 
مجموعه آنها کارشناسانشان به مردم بدهند منطبق با شرایط منطقه الگوی کشتی 
را ارائه بدهند که هم تامین درآمد و زندگی مردم باشد و هم اشتغال زایی باشد و از 
طرفی مشکل منابع آب هم نداشته باشیم یعنی بتوانیم حداقل در این شرایط با عبور 

ازمقطع بحران آب به توانیم گذر کنیم.
وی افزود: در این زمینه هم در برنامه ششم پیشنهادها و مصوباتی هست و هم در 
الیحه بودجه حمایت های مطرح شده و در عین حال تکلیفی شده که وزارت جهاد 
کشاورزی در این زمینه مطالعات، اقدامات و الگلوهای الزم و مشوق هایی را ایجاد 
کنند تا مردم ترغیب شوند که البته این موضوع در استان ما دوچندان است چرا که 

بیشترین اشتغال در استان ما در بخش کشاورزی است .
خادم تصریح کرد: یکی از مراتبی که می تواند به عینه محسوس باشد و تقریبًا برای 
استان  توسعه کشت های گلخانه ای است و در  قابل حس هست بحث  مردم هم 
دارد و هم  را  به حمداهلل سازمان جهاد کشاورزی هم پیش بینی های الزم  فارس 
کارشناسی خوبی صورت گرفته است و هم عالقه مندی الزم در بین مسئوالن و 
کشاورزان است و بایستی حمایت های الزم هم صورت بگیرد و فرایند کار مدیریت 
شود به گونه ای که دچار بحران نشود هم در ایجاد گلخانه ها، هم در تولید و هم در 
بازاریابی آنها به صورت زنجیره ای ادامه پیدا کند تا ما بتوانیم هم مشکالت آب را 

حل کنیم، هم مشکل تولید و هم نیاز مردم.

گفتمان کشاورزی      

پای صحبت های خادم نماینده مردم 
شهرستان سپیدان در خانه ملت

•  هر فعالیتی بر بستر فرهنگی، می تواند توسعه 
و پیشرفت الزم را داشته باشد، امر کشاورزی هم 

نیازمند آموزش و فرهنگ سازی الزم هست
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داشت:  اظهار  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
مناطق  از  بعضی  در  دیگری  راه های  از 
کار  هم  کشاورزی  جهاد  وزارت  خود  که 
مثل  جایگزین  گیاهان  کشت  می کنند 
گیاهان دارویی کم آب بر هست که هم 
نیاز جامعه است و هم نیاز صادراتی ما را 
تامین می کند و برای مردم هم درآمدزایی 
دارد و می توانند با هزینه کم تامین منافع 

زندگی شان را در بر داشته باشد.
این نماینده مردم خاطر نشان کرد: مورد 
خاصی که من در این زمینه پیشنهاد دارم 
امروزه در دنیا می گویند که هر فعالیتی بر 
بستر فرهنگی می تواند توسعه و پیشرفت 
هم  کشاورزی  امر  باشد،  داشته  الزم 
الزم  سازی  فرهنگ  و  آموزش  نیازمند 
هست و وقتی مردم بدانند که می شود با 
تکنیک و به کارگیری روش های مناسب 
به  را  بیشتری  و  تر  کیفیت  با  محصول 
می کنند  استقبال  مسلمًا  بیاورند  دست 
منتها زمانی که روش را ندانند یا تکنیک 
سنتی  روش  همان  به  نباشند  بلد  را 
هم  خودم  من  می کنند.  اکتفا  خودشان 
چند بار در کمیسیون با حضور وزیر این 
گیری های  جهت  که  داشتیم  را  بحث 
حمایتی  و  فرهنگ سازی  و  آموزشی 
کار  به سمت  مردم  دهی  و جهت  مردم 
علمی کردن و بهره وری بیشتر را بایستی 
در  و  درسازمان  امر  این  و  کنیم  تقویت 
تهران اتفاق نمی افتد و در بین مردم، در 
می افتد  اتفاق  مزارع  در  و  شهرستان ها 
امروز  تکنولوژی  روش های  به  که 
مردم  برای  نمونه  مزرعه های  می شود 
آموزش های  مردم  برای  کرد،هم  ایجاد 
ذهنی و کالسی گذاشت و الگوهایی که 
در جامعه هست را به جامعه معرفی کرد 
را  الگوها  ابعاد مختلف وقتی مردم  در  و 
ببینند و یاد بگیرند مسلمًا هم در نگرش 
آینده  مسیر  در  هم  و  فرهنگ  در  هم  و 
انتظار  و  است  گذار  تاثیر  آنان  زندگی 
در  که  توانمندی ای  با  که  است  این  ما 
مجموعه استان فارس وجود دارد به این 
بعد قضیه نیز توجه شود بود و ما بتوانیم 
آینده ای را رقم بزنیم که نه تنها بحران ها 
را بتوانیم پشت سر بگذاریم بلکه بتوانیم 
مردم را هدایت کنیم به سمت و سویی 
که در بحث تولید و کشاورزی و خدماتی 
نباشد  بی بهره  ما  جامعه  دارد  وجود  که 
حاصل  بتوانیم  هم  عمومی را  رضایت  و 

کنیم.

در بین جنگ افزارهای نوین، سالح  ها و فن آوری میکروبی 
و  تروریستی  تشکل  های  توجه  مورد  سایرین  از  بیش تر 

تروریست دولتی ابرقدرت  ها قرار گرفته است.
بر اساس گزارشی که وزارت اطالعات آن را منتشر کرده 
است، شاید بتوان به جرأت گفت که سالح  های هسته  ای 
دیگر یک خطر بالفعل نیستند و تنها یک قدرت بازدارنده 
این سالح  ها  صاحب  کشورهای  می شوند.  محسوب  بالقوه 
هرگز نخواهند توانست به راحتی از آن  ها بر علیه دشمنان 
خود استفاده نمایند؛ زیرا تبعات بکارگیری چنین سالح  هایی 
آن  چنان گسترده است، که قسمت بزرگی از جهان را در بر 

خواهد گرفت.
و  اتمی  طوفان  اتمی،  غبار  و  گرد  رادیواکتیو،  اشعه های 
نخواهند  جغرافیایی  مرزهای  قالب  در  یونیزان  اشعه های 
در  طبعًا  کرد.  خواهند  آلوده  را  وسیعی  حوزه  و  گنجید 
پاسخ گوی  باید  سالح ها  این  برنده  بکار  کشور  موقع  این 
پاکستان  علیه  اگر هند  مثاًل  باشد.  نیز  کشورهای همسایه 
از بمب اتم استفاده نماید، بسته به محل انفجار اتمی، باید 
شاید  لذا  باشد؛  نیز  خاورمیانه  از  وسیعی  بخش  پاسخ گوی 
همین مالحظه بود که باعث شد در جنگ جهانی دوم ژاپن 
برای امتحان بمب  های اتمی آمریکا انتخاب شود. کشور دور 
دست در دریا که همسایه ای نزدیک هم ندارد. در حالی  که 
به نظر می رسد اگر بنا بود جنگ را به نوعی خاتمه دهند، 
می بایست این بمب  ها بر سر برلین تخلیه می شد که مبداء 

جنگ بود.
گزینه  چندان  نیز  شیمیایی  سالح  های  دیگر  سوی  از 
مشکالت  نیستند.  تروریستی  فعالیت  های  برای  مناسبی 
حمل نگهداری و به کارگیری، نیمه عمر کوتاه، خطر نشت، 
تأثیر محدود و قابلیت ردیابی عامل ترور کننده باعث شده 
گزینه  جنگ  میدان  در  اگرچه  نباشد؛  اقبال  مورد  چندان 
 1935 سال  از  که  آن  جا  از  ولی  است،  داده  نشان  موفقی 
به  ژنو  در  آن  ها  بکارگیری  ممنوعیت  کنوانسیون  میالدی 
متخاصم  رسیده کشورهای  اکثر کشورهای جهان  امضای 
البته  اقدام به بکارگیری آن می کنند، که  با احتیاط زیادی 
آن نیز به اشاره ابرقدرت  ها خواهد بود، ولی باز هم از سوی 

افکار عمومی جهان تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت.
از این رو سالح  های میکروبی، چه در عرصه جنگی و چه 
در عرصه تروریستی، وسیله ای بسیار مطلوب برای دشمنان 
شده است. توان تولید باال، نگهداری راحت، قابلیت انتشار، 
برای  تکثیر  قابلیت  خودی،  نیروی  مصون سازی  قابلیت 
عوامل میکروبی زنده، دشواری بسیار در ردیابی فرد یا افراد 

متخاصم، گستردگی عملکرد از انسان تا دام و محصوالت 
کشاورزی و بسیار محسنات دیگر، موجب شده تشکل های 
تروریستی به این فن آوری جدید به شدت کشش یابند بدون 

آن که بتوان گناهی را متوجه آن  ها نمود.
سالح  های میکروبی به  خصوص در عرصه تروریسم دولتی و 
علیه ساختارهای صنعتی کشاورزی در سالیان اخیر بسیار به  
کار رفته است. اگرچه کشور هدف هرگز نتوانسته ادعا خود 
را علیه دشمنش به اثبات برساند. اروپا شیوع جنون گاوی را 
متوجه سازمان  های جاسوسی آمریکا و استرالیا می داند که با 
هدف ضربه اقتصادی به صادرات گوشت اروپا انجام شده،  
چین در شیوع سارس آمریکا را مقصر می داند که باعث شد 
چین در آستانه شکوفایی اقتصادی، سال  ها از گردونه رقابت 
عقب  کارخانه  هایش  تعطیلی  واسطه  به   قیمت  ارزان  تولید 
اواخر  در  را  یانگ  پیونگ  در  وبا  شیوع  شمالی  کره  بیفتد. 
دهه 80 نتیجه فعالیت جاسوس  های آمریکایی می داند که 
دول  شرایط  پذیرش  به  کشور  این  کردن  مجبور  هدف  با 
اروپایی آمریکایی، برای قطع آزمایشات هسته یی انجام شده 
است. تمامی این اتهامات در حد اتهامی باقی می ماند. ولی 
آن  چه مسلم است آن است که هر روز بسیاری از مناطق 
هستند.  بیوتروریستی  حمله  یک  خطر  معرض  در  جهان 
بدیهی است که نیروهای نظامی، تنها جمعیت در معرض 
اقشار مختلف  بلکه  نیستند،  بیولوژیک  برای حمالت  خطر 
اثرات  مقابل  در  دفاع  منظور  به  و  بوده  خطر  معرض  در 
ناتوان کننده بالقوه یک حمله، نیازمند کسب آگاهی نسبت 
به اصول اساسی همه گیرشناسی عوامل مورد استفاده در 

جنگ بیولوژیک می  باشند. 
طبق نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی )W.H.O( در 
حال حاضر 17 کشور جهان قابلیت تولید چنین موادی را 
دارند. تولید مواد بیولوژیک بالنسبه ارزان بوده، به طوری که 
 THE POOR MAN›S ATOM به عنوان بمب اتمی فقرا

BOMB  یا PMAB نامیده شده است.

تولید، استفاده و انتشار یک سالح بیولوژیکی بسیار ارزان تر 
از بمب اتم بوده و کم تر احساسات جهانیان را برمی انگیزد. 
برای تروریست  ها  تا حدودی  این سالح  ها  از  البته استفاده 
بی خطر می  باشد. معمواًل مشاهده پاتوژن  ها و مقابله بر علیه 
آن  ها مشکل است به عنوان مثال در صورت انتشار عامل 
و  شود  سپری  کمون  دوره  تا  منطقه  یک  آب  در  اسهال 
عالئم بیماری ظاهر شود چند روز طول می  کشد که فرصت 

مناسبی برای تروریست  هاست تا به اهداف خود برسند.
ادامه دارد

محمد جعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل

بیوتروریسم 
چیست؟



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس62
شماره  36 - بهمن مـــــاه 1396

بردن  بین  از  برای  حرارتی  فرآیندی  فرادمایي  پاستوریزاسیون 
کوتاه  زمان  در  باال  دمای  از  گیری  بهره  با  زا  بیماری  میکروارگانیسم های 

است.
پاستوریزاسیون یک روش حرارتي معتدل است و اغلب در دماي پائین تر از 100 
درجه سانتیگراد براي افزایش عمر مفید محصوالت غذایي تا چند روز )براي مثال 

شیر( یا چند ماه )براي مثال آب میوه بطري شده( استفاده مي شود. 
پاستوریزاسیون موجب غیر فعال کردن آنزیم ها و میکروارگانیزم هاي حساس به 
این  با  باکتري هاي غیر اسپورزا، مخمرها و کپک ها( مي شود،  گرما )براي مثال 
روش تغییراتی اندک در خصوصیات حسي یا تغذیه اي محصول ایجاد مي شود.  
ماده   PH به وسیله  به طور عمده  مفید  افزایش عمر  نتیجه  در  و  دما  تأثیر  شدت 
غذایي تعیین مي گردد، به گونه ای که در مواد غذایي بااسیدیته کم )PH  باالتر 
از 4/5(  هدف اصلي انهدام باکتري هاي بیماریزا است، در حالي که در PH کمتر 
از 4/5 انهدام میکروارگانیزم هاي فاسد کننده یا غیر فعال کردن آنزیم ها مهم تر 
است . در پاستوریزاسیون PH ماده غذایي به طور طبیعي پائین است )براي مثال 
قطعه هاي میوه( یا اینکه PH به طور مصنوعي پائین آورده مي شود )براي مثال 

در صنعت تولید خیار شور(.
که  است،  ناقص  حرارتي  عملیات  کنسروي  محصوالت  فساد  عوامل  ترین  شایع 
مقاوم  به حرارت  آنهایي که  از جمله  میکروارگانیزم هاي مختلف  باعث مي شود 
هستند زنده بمانند و در مراحل بعدي محصوالت را فاسد نمایند. در مرحله فرآیند 
ابزار کنترل آن، همچنین زمان  و  فرآیند  انجام  براي  حرارتي دماي گزینش شده 
انتخاب شده براي فرآیند و ابزارهاي کنترل آن ممکن است دقیق نباشد، یا زمان 
و  قوطي  محتوي  به  توجه  با  پاستوریزاسیون  دماي  به  قوطي  سرد  مرکز  رسیدن 
سبب  که  شده  بوتولینوم  کلستریدیوم  رشد،  سبب  و  نباشد  کافي  آن  ویسکوزیته 

مسمومیت منجر به مرگ می گردد. 
پاستوریزاسیون روشی است که با استفاده صحیح از اثر گرما تقریبًا تمامی میکروب های 
بیماریزا وغیربیماریزای موجود را درصورت وجود از بین  برده و در عین حال حداقل 
تغییر در ساختمان فیزیکی، تعادل شیمیائی و عناصر بیوشیمیائی را ایجادمي گردد.

HTST فرآیند پاستوریزاسیون به روش
 )HTST(این روش شایع ترین نوع پاستوریزاسیون در صنعت لبنیات است. مکانیسم
درصنعت براساس دمای باال / زمان کوتاه است. اساسا این بدان معنی است که 
شیر به مدت حداقل 15ثانیه دردمای حداقل 161درجه فارنهایت گرم می شود. شیر 
باشد،  بیماری زایی که ممکن است درآن وجود داشته  باکتری های  نابودی  برای 
پاستوریزه می شود. برای شیرو ماست پاستوریزه شده )HTST( شایع ترین روشی 
است که به موجب آن تاریخی بین 16 تا 21 روز از تاریخ تولید را سبب می گردد و 

یک محصول لبنی تازه و کامل را تضمین می کند.

HTST مراحل انجام فرآیند پاستوریزاسیون به روش
اولین مرحله، شیر  درHTST پاستوریزاسیون در چهار مرحله صورت می پذیرد: در 

ورودی سرد با شیر خروجی گرم پاستوریزه شده تبادل حرارتی صورت داده و به 
از طریق  درجه حرارت حدود 45 درجه سلسیوس می رسد. در دومین مرحله شیر 
صفحات با آب داغ )72-73( درجه سلسیوس مجاور گشته و به حرارت )74 - 72( 
می رسد. در مرحله سوم، شیر گرم شده، مدت زمان الزم برای پاستوریزاسیون را که 
بین 30-15 ثانیه است، از طریق صفحات با لوله طی می کند. در آخرین مرحله شیر 

پاستوریزه از طریق صفحات بخش سردکننده، با آب یخ مجاور شده و به دمای 4 
درجه سلسیوس می رسد.

  HTST قسمتهای مختلف دستگاه پاستوریزاسیون به روش
در روش پاستوریزاسیون )H.T.S.T(  شیر از قسمت هاي زیر عبور مي کند.

ذخیره  مخزن  رابط  هستندکه  مخصوص  ظروف  تانک:  باالنس  ترازیا  1- ظروف 
شیر خام و پاستوریزاتور مي باشند و در نتیجه مقدار شیر ورودي به پاستوریزاتور را 

تنظیم مي نمایند.
2 – پاستوریزاتور یا دستگاه تبادل دما: در واحد )H.T.S.T( معمواًل دستگاه تبادل 
دما و پاستوریزاسیون از صفحات موج دار بهم فشرده و ساده اي که به آساني قابل 
شستشو و بازرسي مي باشند تشکیل شده است. این صفحات ممکن است براي 
بروند،  کار  به  نگهداري  اتاقک  عنوان  به  یا  و  دما  تبادل  کردن،  دادن، سرد  گرما 
جنس صفحات مزبور از فلز ضد زنگ مي باشد و شکل آن ها مربع مستطیل است.

3- قسمت نگهداري: محصول دما دیده را براي طي زمان الزم در همان درجه 
دما نگهداري مي کند. اگر دما 72 درجه  سانتي گراد باشد،  این زمان کم تر از 16 

ثانیه نخواهد بود.
4- دستگاه کنترل درجه دما: شامل ثبات درجه دمای شیر گرم، شیر خنک شده و 
کنترل درجه دما مي باشد. در صورتي که ثبات شیر گرم، دماي کم تر و یا بیش تر 
از میزان مورد نیاز نشان بدهد آن را با کنترل درجه دما که میزان بخار ورودي را 

تنظیم مي کند تصحیح مي نمایند.
5- دریچه ي انحراف جریان شیر: این دریچه، یک سه راهي است که شیر از طرف 
آن وارد و از طرف دیگر آن خارج مي شود و به طرف تانک هاي ذخیره شده شیر 
پاستوریزه مي رود. شیري که به درجه دماي پاستوریزاسیون نرسیده باشد به علت 
مسدود شدن خودکاردریچه ي خروجي از مسیر سوم به ظرف تراز )باالنس تانک( 
بر مي گردد تا در داخل کارخانه طي مدار بسته دوباره به درجه دماي مورد نیاز برسد. 
شیر پاستوریزه، شیری است که با یکی از روش های معمول پاستوریزاسیون تهیه 
شده باشد. به طوری که کلیه میکروب های بیماری زای غیر اسپوردار آن معدوم و 
تعداد میکروب های غیر بیماری زای آن به حداقل رسیده و حداقل تغییرات در ترکیب 
آن حاصل شده باشد. بنابراین شیر پاستوریزه را نباید جوشاند، چون خواص آن با 

جوشاندن از بین می رود.
در  یخچال  در  باید  مصرف  تاریخ  تا  و  بوده  کوتاه  و  محدود  پاستوریزه  شیر  عمر 
به منظور  آفتاب نگهداری شود. درجه حرارتی که  نور  از  4 درجه سانتیگراد و دور 
بیماری زاها و غیر  به مقاومت دمایی  به کار می رود، بستگی کامل  پاستوریزاسیون 

بیماری زاهایی دارد که درصدد از بین بردن آن هستیم. 

مختلف  میان روش هاي  از  که  گیري مي گردد  نتیجه  بنابراین  نتیجه گیري: 
پاستوریزاسیون، روش دماي باال/ زمان کوتاه یا همان روش HTST بهترین روش 
از نظر حفظ خصوصیات حسي و کیفي مواد غذایي و حفظ ارزش تغذیه اي آنها به 

خصوص در ارتباط با محصوالت لبني را دارا مي باشد.

کتایون ایروانی 
کارشناس ارشد صنایع تبدیلی و غذایی 

شهرستان سروستان

فرآیند پاستوریزاسیون فرادمایي 
HTST

 )High-temperature short-time pasteurization(
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 نظریه  جدید در دنیای  استراتژی ، پنجره ای  در مقابل  مدیریت دارایی ها  می گشاید 
مفاهیمی که   می سازد.  آشکار  را  سازمان   ازداراییهای   سودمندی   و  تازه   مفاهیم   و 
می تواند نگرش  جدیدی  را پایه گذاری  کند.که به زنجیره ارزش دارائی ها یا زنجیره 

استراتژی دارائی ها مشهور است.
دارایی  عبارت است  از هر چیز با ارزشی  که  قابل  در اختیار گرفتن  باشد. در این  تعریف  
تصورات   از  گسترده تری   تعریف ،مفهوم   این   در  "چیز"  دارد.  وجود  کلیدی   سه واژه  
سرمایه   و  غیرملموس   ملموس ،  غیرمالی ،  مالی ،  دارایی های   وشامل   عمومی دارد 
انسانی  است . نام  تجاری ، جزو دارایی های  با ارزش  یک  سازمان  است . یک شبکه  
توزیع  وابسته  نیز جزو دارایی های  سازمان است . دانش  فنی  تحت  حمایت  قانون  )ثبت  
شده ( نیز جزو دارایی  سازمان ها است . خبرگی  دانشمندان  در استخدام  سازمان  نیز 
جزیی  از داراییها به شمارمی آید. این ها نمونه هایی  از گستره  مفهومی داراییهاهستند.

مستلزم   آن   به   دیگران   "دسترسی   که   مفهوم است   هابدین   دارائی  اختیارگیری   در 
کسب مجوز" باشد. در اختیارگیری  نیز حیطه  وسیعی  داردکه  از انواع  شناخته  شده  آن ، 

مواردی  همچون تملک ، تصرف ، اجاره  و استخدام  قابل  ذکر است .
تقسیم   گروه   پنج   به   را  سازمان   دارایی های  داراییها،  استراتژیک   زنجیره   الگوی  
می کند، به  نحوی  که هر گروه ، تکامل  یافته  گروه  پایینتر در مقیاس استراتژی  است .

الف(داراییهایپایه
پایینترین  سطح  داراییها، دارییهای  پایه  نام  دارد.داراییهای  پایه  عمدتا شامل  دارییهای  
مالی  )آنچه در صورتهای  مالی  سازمان  ذکر می شود( و منابع انسانی  است . تجهیزات ، 
ساختمان ، کارخانجات ،امکانات  رفاهی  کارکنان  )باشگاه ، بیمارستان  و ...(و نقدینگی  

جزو دارایی های  پایه  هستند.

ب(قابلیتها
در سطح  بعدی  این  الگو، قابلیتها قرار دارند. قابلیتهاعبارت اند از منابع  و فرایندهایی  
انسانی ،تجهیزات ،  منابع   می کنند.  ایجاد  را  مشتری   برای   ایجادارزش   امکان   که  
جزو  باشند  سازمان   ماموریت   با  ارتباط  چنانچه در  نظامها  و  امکانات   فنی ،  دانش  
نقش   مشتری   ارزش آفرینی برای   فرایند  در  می توانند  و  هستند  قابلیتهای سازمان  
داشته  باشند. داراییهای غیرمرتبط با ماموریت  یک  سازمان  جزو قابلیتهای  آن  به شمار 
نمی آیند. یک  ورزشگاه  مجهز متعلق  به یک  سازمان  صنعتی  و یک  ورزشکار برجسته  
دراستخدام  یک  سازمان  غیر ورزشی  )تا زمانی  که امکان  ایجاد ارزش  برای  مشتری  را 
نداشته  باشند( هیچکدام  قابلیت  به شمار نمی آیند، در حالی  که  این دو دارایی  ارزشمند 
و در خدمت  یک  باشگاه  ورزشی  حرفه ای  می توانند ارزش آفرین  باشند وقابلیت  تلقی  
و  کسب   چرخه   از  مرحله   همین   در  نشود  قابلیت تبدیل   به   چنانچه   دارایی ،  شوند. 

کارخارج  می شود و به  جز هزینه  نتیجه ای  نخواهدداشت .

ج(شایستگیها
قابلیت های  سازمانی  به  میزانی  که  در ایجاد ارزش  برای  مشتری  نقش  داشته  باشند 
دارایی   بخش از  آن   شایستگی ها  یافت .  خواهند  ارتقا  شایستگی های  سازمانی   به  
سازمان  هستند که  سبب  ایجاد ارزش  برای مشتری  می شوند. ارزش  از دیدگاه  مشتری  
به  دوعامل  بستگی  دارد: قیمت  و مطلوبیت . افزایش مطلوبیت  معموال هزینه زاست  و 
چنانچه  این  امرمنجر به  افزایش  قیمتی  بیش  از پذیرش  مشتری شود، ارزش  فراورده  
)کاال یا خدمات ( کاهش می یابد. این  مفهوم  عمیق  و حساس  نشان  می دهدکه  امکانات  

از فرایند  ارزش آفرین نیستند و چنانچه  مطلوبیت  حاصل   به  خودی  خود  و فرایندها 
برهزینه های  آن  غالب  نباشد، جزو شایستگیهای سازمان  نخواهند بود. عدم  استفاده  
مهمترین   آنها،  ضعیف اقتصادی   بازدهی   و  قابلیتها  از  نامناسب   یااستفاده   و  کامل  
دارایی سازمانها  می آیند.  به شمار  شایستگی   به   قابلیت   ازرتبه   داراییها  ارتقای   موانع  
چنانچه  در سطح  قابلیت  باقی  بمانند هیچ نقش  قابل  توجهی  در ایجاد ارزش  برای  
مشتری ندارند و به  عنوان  عوامل  ناکارآمدی  سازمان  درمحیط رقابتی  تلقی  خواهند 
شد. قابلیتهایی می توانند به  سطح  باالتر )شایستگی ( ارتقا یابند که سازمان  را در ارائه  

ارزش  بیشتر به  مشتری )مطلوبیت  بیشتر و قیمت  کمتر( توانمند سازند.

د(شایستگیهایمحوری
شایستگی های  سازمانی  آنگاه  کارساز خواهند بود که اسباب  برتری  بر سازمان  رقیب  
را فراهم  سازند و درعین  حال  دستیابی  به  آن  به  سادگی  میسر نباشد. این شایستگی ها 
در  سازمان   توانمندی   از  است  آن  عبارت  و  می نامند  کلیدی   شایستگی های   را 
داشتن   اختیار  در  مربوط(  کار  و  یا کسب   )و  رقیب   سازمان    )CSF(1 گلوگاه های  
انحصاری  یک  فناوری  یا یک  فرایند تولید خاص  که  برای  مشتریان  ارزش می آفریند، 
ابزار پیروزی  در رقابت های  امروز جهان است . ارزشمندی  مفاهیمی همچون  خالقیت  
و نوآوری  نیز در این  فضا معنا می یابد. شایستگی های عمومی برای  یک  سازمان  
دارایی های سازمان   برای  جهت دهی   مفهوم ، تالش   این   و  داشت  نخواهد  ثمره ای 
به  سوی  حل  گلوگاه های  کسب  و کار راتوصیه  می کند. با این  نگرش ، اگر نتوانید 
به   رقیب   سازمان های  به  نسبت   که   کنید  مدیریت   نحوی   به  را  دارایی های  خود 
شایستگی های  کلیدی  تبدیل شوند، به  بیش  از "حداقلی " از منافع  کسب  و کارامیدوار 

نباشید. "حداقلی " که  برای  شایستگان  کلیدی  ارزش  تصرف  نداشته  است .

ه(مزیتهایرقابتی
بازار عرضه  شوند.  به   باید  مزیتهای رقابتی   به   تبدیل   برای   کلیدی   شایستگی های  
بسیار مهم است  و چنانچه   بازار کردن  )marketize( شایستگی های  کلیدی   روانه  
سازمان  از این  امر مهم  بازماند بازهم  بهره ای  از منافع  نهفته  در فرصت های  کسب  
و کار نخواهد برد. روانه  کردن  شایستگی های  کلیدی  به  بازار باید به  تمایز محصول  
و یا قیمت کمتر نسبت به رقبا بینجامد )نظریه  مزیت های  رقابتی  پورتر(. در این  
حالت ، منافع  بالقوه  به  فعلیت خواهد رسید واین  مفهوم  جوهری  کسب  و کار است . 
کسب  و کار عبارت  است  از جریان  دادن  دارایی های  سازمان  در زنجیره  استراتژیک  

تا دستیابی  به  مزیت  رقابتی  و ارزش  افزوده  )مالی ، غیرمالی ( 
آنچه  در هر مرحله  برای  ارتقای  داراییها به سطح  فراتر اتفاق  می افتد ترکیب  )سنتز( 
بین  دارایی های  سطح  پایینتر است  ولی  عکس  این  مفهوم صادق نیست ، یعنی هر 

ترکیبی  الزامًا سبب  ارتقای  سطح  دارایی ها نمی شود. 
ترکیب ،  فرایند  در  که   می آیند  به  شمار  ارزشمند  فرایندهایی   و  منابع   سازمان ،  در 
سبب  ایجاد دارایی های  سطوح  برتر شوند. بدون  این  ویژگی  حتی  گران قیمت ترین  
تجهیزات  وگسترده ترین  دانش  فنی  و با تجربه ترین  انسانهانمی توانند موفقیت آفرین  
باشند. یا باید دارایی های سازمان  را به  مزیت  رقابتی  رساند )کارکرد اصلی استراتژی ( 

و یا باید به  نحوی  از شر آنها خالص  شد )چرخش  استراتژیک (.

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

مدیریت زنجیره دارایی ها

مدل تعالی سازمانی
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»به« میوه اي خوش طعم و عطر از خانواده سیب است. این میوه اگرچه به صورت 
خام نیز خوردني است ولي اغلب، پخته آن را به صورت مربا و همچنین در غذاهایي 

همچون خورش و خوراک مصرف مي کنند. 
عالوه بر گوشت به، دانه آن نیز اثر شفابخشي براي التهاب هاي دستگاه گوارش و 
مخاط ها، سرفه هاي خشک، سینه درد، تب و گرفتگي صدا دارد ولي مراقب باشید از 
جویدن و بلعیدن به دانه بپرهیزید زیرا به دانه، حاوي یک ماده سمي است که براي 

بدن مضر است. 

نحوه خرید و نگهداري 
به را فقط به رنگ زرد روشن تهیه کنید، زیرا نوع سبز آن مانند بسیاري دیگر از 
میوه ها نرسیده و خیلي سفت است. البته درصورتي که در میان به هاي خریداري  
شده، تعدادي سبزرنگ وجود دارد، آنها را چند روز در دماي اتاق قرار دهید تا رسیده 

شوند. 
پوست این میوه براق و معطر بوده و با الیه اي کرک  مانند به رنگ قهوه اي پوشیده 

شده است که آن را با ساییدن از بین مي برند. 

خواص غذایي 
به سرشار از ویتامین هاي C و B و A و همچنین قند و پپتین است. به رسیده، داراي 

طبیعتي معتدل است، در حالي که دانه آن یا همان به دانه طبیعتي سرد و تر دارد. 

خواص درماني 
به براي درمان بسیاري از بیماري ها از جمله عفونت هاي روده اي و ورم حاد روده، 
اسهال مخصوصًا از نوع خوني، سوزش مجاري ادرار، تنگي نفس، سردردهاي مزمن 

و التهاب هاي مختلف مفید است. 
براي  باردار  خانم هاي  مي شود.  خوشبو  بدن  عرق   ،» به   « خوردن  با  مي گویند 

جلوگیري از سقط جنین » به « مصرف مي کنند. 
عالوه بر گوشت » به « دانه آن نیز اثر شفابخشي براي التهاب هاي دستگاه گوارش 
و مخاط ها، سرفه هاي خشک، سینه درد، تب و گرفتگي صدا دارد ولي مراقب باشید 
از جویدن و بلعیدن به دانه بپرهیزید زیرا به دانه، حاوي یک ماده سمي است که براي 

بدن مضر است. 
بنابراین چند عدد به دانه را مدتي در دهان نگه داشته و مرتب بمکید تا لعاب آن 
خارج شود، سپس بیرون بریزید یا این که چند عدد به دانه را در آب داغ بخیسانید 

و از لعاب آن استفاده کنید. 

فواید خوردن میوه به
- اثرات مثبت بر فکر و ذهن 

- احیای روحیه و خوشحال بودن
- باعث  افسردگی ناشی از انواع سردردها

- تقویت کننده قلب، کبد و معده
- مفید برای زخم معده
- تحریک کننده اشتها

- نرم کننده سینه
- ادرارآور و کمک به هضم غذا

- جلوگیری از التهاب پلک و استراحت چشمان خسته ؛ به این طریق که چند قاچ 
به تازه را روی محل درد قرار دهید.

- از بین برنده بوی بد دهان
قصد  شما  اگر  فیبر.  زیادی  مقدار  بودن  دارا  دلیل  به  وزن،  کاهش  برای  مفید   -

افزایش وزن دارید، میوه به را مصرف نکنید.
- ضد سرطان به علت آنکه این میوه دارای آنتی اکسیدان می باشد.

- کمک به پایین آوردن کلسترول خون 
- کمک به پایین آوردن فشار خون، به خاطر دارا بودن پتاسیم

- کاهش خطرات بیماری های قلبی، به خاطر دارا بودن ویتامین ث
نیز  ویروسی  است خاصیت ضد  ممکن  به  میوه  که  است  داده  نشان  تحقیقات   -

داشته باشند.

خواص آب به
- جلوی خونریزی را می گیرد.

- جلوی تهوع و استفراغ غیر ارادی را می گیرد.
- سردرد را برطرف می کند.

- از بین برنده تشنگی می باشد.
خواص هسته میوه به )به دانه(

- برای درمان ذات الریه، گلودرد، صدای گرفته و خشن مفید است.
- ضد تب

- مفید برای اسهال
- لعاب به دانه برای ترمیم زخم ها و سوختگی پوست در اثر آتش بسیار مفید است.

100 گرم به چه دارد؟ 

ویتامین Cفیبرچربيکربوهیدراتپروتئینانرژي
13/8 گرم1/7 گرم9  گرم14/08 گرم0/37گرم52 کالري

میوه »به« و خواص آن 

معصومه زبرجدی شیرازی
کارشناس مدیریت باغبانی

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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عملیات اصالح نژاد به منظور دستیابی به توده دام هایی است که از قابلیت بیشتری 
مانند  موجود  شرایط  با  بتوانند  و  بوده  برخوردار  تولیدی  و  حیاتی  عملکردهای  در 
بروز  بیشتری  سازگاری  ای  تغذیه  و  محیطی  محدود  یا  سخت  شرایط  و  عوامل 
دهند. از آنجا که بیشترین مقادیر شیر توسط گاوداری های سنتی و نیمه صنعتی در 
مناطق روستایی تولید می شود و توده گاوهای بومی دارای قابلیت وراثتی زیاد برای 
تولید شیر نیستند، ضروری است با ورود نژادهای دارای ظرفیت ژنتیکی باال برای 

شیردهی جهت تالقی با توده های بومی از این امکان بهره گرفت. 
با کنترل روش های آمیزشی در گله های بومی می توان تولید شیر را در آنها ارتقاء 
داد. براساس آمارها تولید شیر توده گاوهای بومی در بهترین شرایط در طول هر 
دوره  یک  در  آنها  روزانه  تولید  متوسط  و  بوده  لیتر   700 از  کمتر  شیردهی  دوره 
شیردهی بین 4 تا 6 کیلوگرم است، که می توان با آمیخته گری آنها با نژادهای 
مناسب و سازگار با اقلیم و منابع علوفه ای کشور، این مقدار را حداقل تا دو برابر 
افزایش داد. بدیهی است که در شرایط اقلیمی و خشکسالی های متوالی و کمبود 
منابع علوفه ای مرغوب و نیاز روز افزون جامعه به منابع شیر و گوشت، جایگزینی 
یا آمیخته گری نژاد سیمنتال با گاوهای بومی در دستور کار متولیان تامین غذا و 

کشاورزی پایدار کشور قرار گیرد.
 در همین راستا از سالیان گذشته محصوالت مواد ژنی و نژادی مختلف و از جمله 
در  ها  گاوداری  عرصه  وارد  است،  منظوره  دو  نژادی  که  سیمنتال  نژاد  گاوهای 
مناطق مختلف در استان های شمالی، جنوبی و شرقی کشور شده و نتایج حاصل 
از این تالقی ها صفات عملکردی و سازگاری باالتری در مقایسه با سایر نژادها یا 

آمیخته های آنها نشان داده اند. 
سیمنتال نژادی دو منظوره با تاکید بر توانایی در رشد و پرواربندی و تولید گوشت 
از  تر  با شناخت کامل  تدریج  به  و  بوده  در سوئیس  نژاد  این  . خاستگاه  می باشد 
ویژگی های منحصر به فرد این نژاد در کم توقعی و تولید گوشت و شیر مناسب 
تر و اقتصادی تر و همچنین درجه سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی متفاوت )گرم و 
مرطوب تا سرد و خشک( در سایر قاره ها جهان راه یافت . در ایران نیز در دو دهه 
گذشته در مناطقی از شمال و جنوب کشور آمیخته گری گاوهای بومی و هلشتاین 
با این نژاد توسعه یافت و نتایج به دست آمده بیانگر موثر و مفیدتر بودن این نژاد و  
دورگه های آن نسبت به نژادهای اصیل دیگر و آمیخته های آنها می باشند. بدیهی 
است در شرایطی که کشور با نیاز شدیدی به محصوالت دامی به ویژه گوشت و 
شیر مواجه شده است و دام های بومی با ظرفیت ژنتیکی کم برای تولید داشته و 
نیاز شدید غذایی و وجود نقایص عدیده در سازش پذیری با شرایط کمبود علوفه 
آمیخته  گزینه  بهترین  هلشتاین،  گاوهای  در  محیطی  نامساعد  عوامل  و  مرغوب 
گری با سیمنتال و کنترل نسل های حاصله برای تداوم تولید و حفظ ذخایر با ارزش 

وراثتی دام هاست.
به  نسبت  آن  برتری  موجب  که  سیمنتال  نژاد  عملکردی  ویژگی های  مهم ترین 

هلشتاین شده عبارتند از:
1 - تولید شیر متعارف و درصد چربی شیر بیشتر.

العاده برای پرواربندی و درصد الشه و گوشت باالتر نسبت به  2 - قابلیت فوق 
نژادهای یک منظوره مانند هلشتاین.

ارتقای  انتظار می رود  نژاد سیمنتال  در  غذایی خوب  تبدیل  با وجود ضریب   -  3
اقتصادی دامداری ها را به دنبال داشته باشد. 

4 - سیمنتال سازگاری بیشتری با شرایط سخت محیطی مخصوصا گرما و رطوبت 
دارد.  

5 - گاوهای دومنظوره قابلیت تبدیل مواد خشبی، علوفه ایی و علف های کم ارزش 

دارند.  پروتئین  و  از چربی  باالیی  ترکیبات  با  و شیر  بهتر  کیفیت  با  به گوشت  را 
6 - فاصله گوساله زایی در گاوهای دو منظوره کم و تعداد گوساله های تولیدی در 

طول عمر از نژادهای فقط تولید شیر بیشتر است.
7 - هزینه تولید هر کیلوگرم شیر و گوشت تولیدی در گاوهای دو منظوره ارزان تر 

از سایر نژادهاست. 
8 - کم توقع تر و آرام تر از نژادهایی چون هلشتاین می باشد.

9 - از لحاظ زایمان، عملکردی به مراتب بهتر از سایر نژادها نشان داده است و 
مشکالت پستانی و لنگش و سخت زایی که مهم ترین دالیل حذف دام های مولد 

از گله های شیری هستند در گاوهای سیمنتال به حداقل ممکن رسیده است.
10 - عملکرد تولیدی اقتصادی و به صرفه دارد. 

11 - کمترین سوماتیک سل کانت، باروری منظم و رشد سریع دارد.
اقتصاد مقاومتی،  برنامه  راستای  نیز در  فارس  دامی استان  تولیدات  بهبود  معاونت 
اقدام به اجرای طرح توسعه و ساماندهی گاو دو منظوره نژاد سیمنتال )در دو سطح 
توسعه ای و پشتیبان( نموده است تا به منظور افزایش ضریب خود اتکایی در تولید 
محصوالت دامی )شیر و گوشت( و تامین نیازهای کشور و بهره وری بیشتر از منابع 
تولیدکنندگان  به  شده  تحمیل  هزینه های  کاهش  جهت  در  و  موجود  امکانات  و 
گام هایی برداشته شود و انتظار می رود که ضمن حفظ ذخایر وراثتی توده گاوهای 
بومی ، با به نژادی و تالقی های کنترل شده گام مؤثری در ارتقاء تولیدات دامی و 

اقتصاد دامپروری و بهره برداران بردارد.
 – توجیهی  دامی جلسات  تولیدات  بهبود  معاونت  مذکور  طرح  اجرای  راستای  در 
مراکز   مصنوعی،  تلقیح  مامورین  استان،  دامداران  اتحادیه های  جهت  ترویجی 

جمع آوری شیر و دامداران شهرستان ها برگزار کرده است. 
همچنین تعدادی مواد ژنی از این نژاد به صورت رایگان در اختیار ماموریت تلقیح 
بومی قرار  و  دورگ  گاوهای  نژادی  اصالح  عملیات  انجام  استان جهت  مصنوعی 
گرفته است که به دنبال آن تاکنون شش هزار رأس از گاوهای مذکور با مواد ژنی 

این نژاد تلقیح گردیده اند.

اصالح نژاد گاوهای بومی استان
با مواد ژنی گاوهای نژاد سیمنتال

عبداله جزایری
معاون بهبود تولیدات دامی
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1 - تغذیه بهینه و نیاز کودی کلزا: تغذیه بهینه کلزا نقش اساسی در افزایش 
متوسط  هکتار(  در  تن  مناسب)4  دانه  عملکرد  تولید  برای  دارد  محصول  عملکرد 

مقادیر کودی مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
70 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص که تقریبًا معادل 150 کیلوگرم فسفات آمونیوم 

یا سوپر فسفات تریپل میباشد که بصورت پایه قبل از کشت داده می شود.
پتاسیم  در هکتار سولفات  کیلوگرم  معادل 150  تقریبًا  که  پتاس خالص  کیلو   70

می باشد که بصورت پایه مصرف می گردد.
140 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص که تقریبًا معادل 300 کیلوگرم در هکتار 
اوره در 3 مرحله 70 کیلو در هکتار در مرحله 3 برگی و 150 کیلو در هکتار در 
مرحله ساقه دهی و 80 کیلو در هکتار در مرحله غنچه دهی کامل مصرف می گردد.
هکتار  در  کیلوگرم   150  -  200 معادل  تقریبًا  خالص  گوگرد  هکتار  در  کیلو   70
برای  بازار  در  مغذی موجود  ریز  مرحله غنچه دهی کودهای  در  آمونیوم  سولفات 

افزایش کمی و کیفی محصول می بایست مصرف گردد.
نکته قابل توجه این که کلیه کودهای مصرفی به صورت سرک می بایست تا قبل 

از گلدهی محصول مصرف گردد.
2 - آبیاری مزارع کلزا : برای استقرار مطلوب و سبز یکنواخت مزرعه پس از بذر 
کاری و آبیاری اول ) خاک آب ( و در صورت نیاز آبیاری دوم به فاصله 5 تا 7 روز 
توصیه می گردد . آبیاری سوم در پاییز با توجه به شرایط منطقه و در زمان مصرف 

کود اوره سرک ضروری می باشد.
آبیاری در مراحل ساقه روی و غنچه دهی کامل همراه با کودهای اوره و سولفات 
آمونیوم سرک توصیه می گردد 3 نوبت آبیاری دیگر در مراحل گل دهی و غالف 
که  می شود  انجام  زمانی  آبیاری  آخرین  است.  ضروری  دانه  شدن  پر  و  دهی 

غالف های ساقه اصلی شروع به تغییر رنگ نمایند.
اتفاق  بارندگی  در صورتی که در طول دوره رشد و نمو گیاه حدود 25 میلی متر 
افتد به منزله یک نوبت آبیاری محسوب شده و می توان از آبیاری در آن مرحله 

صرف نظر کرد .
حساس ترین مرحله رشد گیاه به تنش خشکی برای تولید دانه در مرحله غالف 

دهی و برای تولید بذر در مرحله پرشدن دانه می باشد.
هرز  علف های  موقع  به  کنترل   : کلزا  زراعت  در  کنترل علف های هرز   -  3

می تواند نقش اساسی در افزایش محصول و کیفیت دانه تولیدی داشته باشد.
علف های هرز هم خانواده کلزا )شامل خردل وحشی، تربچه وحشی، شلمبیک و ...(

می تواند بیشترین خسارت را در مرحله روزت تا ساقه دهی وارد نماید.

روش های کنترل علف های هرز در زراعت کلزا
به شرح ذیل می باشد:

الف–کنترلزراعی:
با غالت  به خصوص  مناسب  زراعی  تناوب  از  )استفاده  تناوب زراعی  1 - رعایت 

بهترین روش زراعی کنترل علف های هرز می باشد(
در  برگ  پهن  و علف های هرز  کلزا  مزرعه  در  برگ  نازک  کنترل علف های هرز   -
مزارع غالت از جمله گندم می تواند نقش اساسی در پاک کردن مزارع از علف های 

هرز داشته باشد.
- تناوب کلزا با محصوالت وجینی هم می تواند در کاهش آلودگی مزارع به علف های 

هرز نقش اساسی داشته باشد.
2 - ماخار کردن: آبیاری مزارع قبل از کاشت کلزا موجب سبز شدن علف های هرز در 
این روش با علف های هرز به وسیله دیسک یا علف کش های عمومی مبارزه می گردد.

بین ردیف ها توسط کولتیواتر  3 - کنترل مکانیکی: کنترل علف های هرز در 
سبک و یا وجین دستی

ب–کنترلشیمیایی:
1 - استفاده از علف کش های قبل از کشت: استفاده از ترفالن قبل از کشت 
به میزان 2 تا 2/5 لیتر به همراه 300 تا 500 لیتر آب سمپاشی و بالفاصله توسط 

دیسک با خاک مخلوط می گردد.
این علف کش قسمت عمده علف های هرز نازک برگ و بعضی از علف های هرز 

پهن برگ را کنترل می کند.
علف  شدن:  سبز  از  قبل  و  کشت  از  بعد  کش های  علف  از  استفاده   -  2
کش بوتیزان استار به میزان 2/5 لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن 
کلزا می تواند بسیاری از علف های هرز نازک برگ و پهن برگ کلزا به خصوص 

علف های هرز هم خانواده کلزا را کنترل کند.
3 - استفاده از علف کش های بعد از سبز شدن: برای کنترل علف های هرز 
نازک برگ از علف کش های گاالنت به میزان  2 لیتر در هکتار، گاالنت سوپر به 
میزان 1 لیتر در هکتار، نابواس به میزان 3 لیتر در هکتار، فوکوس به میزان 2 لیتر 

در هکتار، از مرحله 3 برگی تا روزت کلزا
- برای کنترل بعضی از علف های هرز پهن برگ نظیر ماشک، یونجه وحشی، انواع 
انواع علف هفت بند از سم لونترل به  کنگر، کاهوی وحشی، بارهنگ، جعفری و 
میزان 800 سی سی زمانی که علف های هرز 10 سانتی متر باشد استفاده می گردد.

4 - آفات و بیماری های کلزا: 
- بیماری ها: خوشبختانه بیماری خاصی که منجر به خسارت گردد در مزارع کلزای 

استان وجود ندارد.
- آفات: شته مومی کلزا از آفات مهم کلزا در استان می باشد . این شته به برگ، 
ساقه، گل و کپسول کلزا حمله می کند و با مکیدن شیره سلولی باعث خسارت به 
مزارع کلزا می گردد . از همان مرحله اولیه رشد مزرعه باید تحت کنترل قرار گیرد. 
از آنجا که حمله شته ها از حاشیه مزارع شروع می گردد از بین بردن علف های 
هرز اطراف مزارع بسیار مهم است . کنترل شته در مرحله روزت در کاهش شدید 
ارقام زودرس در منطقه در کاهش تعداد  از  . استفاده  جمعیت افت مؤثر می باشد 

مبارزه مؤثر است.
این شته با استفاده از سموم متاسیستوکس به میزان 1/5 لیتر در هکتار، اکاتین به 
میزان 2 لیتر در هکتار، دیماکرون به میزان 0/5 لیتر در هکتار و پریمور به میزان 1 
کیلوگرم در هکتار کنترل می شود. در مزارعی که در کنار آن ها زنبور عسل پرورش 

داده می شود برای حفظ پارازیت ها بهتر است از سم پریمور استفاده گردد.
آفات دیگر کلزا: 

- سوسک گرده خوار، سوسک منداب و کک می باشد که در صورت بروز خسارت 
می بایست با آن ها مبارزه گردد. 

- خسارت پرندگان در مراحل اولیه کلزا به خصوص زمانی که سبزینه در منطقه کم 
باشد می تواند مؤثر باشد.

- استفاده از توپ صوتی و پاشیدن گوگرد پودری روز برگ ها به میزان 15 کیلوگرم 
در هکتار در هر مرحله می توان استفاده کرد.

رعایت نکات اساسی در مرحله
داشت کلزا

حمید رشیدی
رئیس اداره ترویج و بهبود

نظام های ترویجی
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همان گونه که در بخش اول به استحضار رسید، ارتقای توان تولید ملی، یکی از 
کارگروه های یازده گانه برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی بود که خود شامل دوازده 
افزایش  پروژه  جمله  از  پروژه  ده  با  راهبردی  غذایی محصوالت  امنیت  بود  طرح 
اتکایی محصوالت اساسی مهمترین پروژه ای است که به وسیله نه  ضریب خود 
به  شماره  این  در  می گیرد.  قرار  پشتیبانی  مورد  غذایی  امنیت  طرح  دیگر  پروژه 
جایگاه افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی که یکی از پروژه های افزایش 
و  توسعه  برنامه ششم  مقاومتی،  اقتصاد  ضریب خوداتکایی است در سیاست های 
اولویت های سازمانی می پردازیم.مهمترین منابع تامین روغن که 97 درصد از کل 
تولید را شامل می گردد از منابع گیاهی، کلزا، سویا، آفتابگردان، بادام زمینی، پنبه 
دانه، ذرت، کنجد، کتان، کرچک، پالم روغنی، زیتون، نارگیل و منابع حیوانی چربی 
تامین  تامین می گردد. مهمترین منبع  ماهی، فک، کره حیوانی، چربی خوک،و... 
زراعی  گیاهان  مهمترین  از غالت  بعد  که  هستند،  یکساله  زراعی  گیاهان  روغن 
محسوب می گردند، چرا که ضمن تامین روغن، کنجاله این گیاهان بخش عمده ای 
از خوراک دام و طیور را تامین کرده و مهمترین گیاهان زراعی در تناوب با غالت 

و اصالح الگوی کشت و پایداری تولید غالت به شمار می آیند.
در حال حاضر وابستگی به خارج، در روغن و کنجاله بیش از 90 درصد است، که 
ساالنه بیش از سه تا چهار میلیارد دالر صرف واردات دانه های روغنی، روغن و 
کنجاله می گردد. لذا توسعه کشت دانه های روغنی با محوریت کلزا به دلیل تنوع 
ارقام، امکان کشت در تمام نقاط کشور، کیفیت روغن، کنجاله مناسب و همزمانی 
جمله  از  روغنی  دانه های  سایر  همراه  به  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  در  گندم  کشت 
گلرنگ، کنجد، سویا و آفتابگردان برنامه ششم توسعه و اولویتهای سازمانی مورد 

توجه قرار گرفته و اهداف کلی از دو منظر برای آن تعریف گردیده است.
الف( افزایش سطح کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش تولید، که از 
این نظر به اهداف کمی، توسعه و افزایش سطح کاشت از 239 هزار هکتار به )یک 
میلیون و 22 هزار هکتار( و عملکرد از 1531 کیلوگرم در هکتار به 2481 کیلوگرم 
در هکتار و تولید از 366 هزار تن ) 2 میلیون و 536 هزار تن ( تا افق 1404 هدف 
گذاری گردید.ب( با جاری و عملیاتی شدن رویکرد فوق باید تولید روغن داخلی 
از 110 هزار تن به 861 هزارتن و کنجاله از 201 هزار تن به یک میلیون و 536 
هزارتن و نهایتًا ضریب خود اتکایی روغن از 7/5 درصد به بیش از 35 درصد افزایش 
پیدا کند.اهم سیاستهای اجرایی این پروژه دانش بنیان کردن، انتقال دانش فنی، 
تکنولوژی و تجارب کشورهای توانمند در این دانش، توسعه همکاری با تحقیقات 
داخل، اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی، خرید آسان و پرداخت به موقع بهای 
محصول کشاورزان، حمایت از توسعه مکانیزاسیون و تامین ماشین آالت تخصصی، 
حمایت از تشکلها، ایجاد فناوری شبکه اطالعات، ارتقاء مهارت و تجربه و دانش 
فنی نیروهای انسانی فعال، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرجع روغن، پشتیبانی 
به  کارشناسان می باشد، که  انگیزه  افزایش  و  مزارع  بر  نظارت  و  فنی  از عملیات 
فراخور پیشرفت طرح، تامین اعتبار و اولویت های تعیین شده عملیاتی می گردد. 
کما اینکه از سال گذشته یارانه بذر، یارانه کارنده های تخصصی کلزا، تامین خودرو 
برای نظارت بر مزارع و هزینه بیمه محصول در اولویت و تامین و پرداخت گردید.

طبق برنامه ابالغی اقتصاد مقاومتی چشم انداز و اهداف کمی برای مقاطع دوساله، 
پنج ساله و ده ساله )تا افق 1404( تعریف گردید . به همین لحاظ توسعه دانه های 
روغنی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی فارس اعالم گردیده و برنامه عملیاتی 
دو ساله تا سطح پهنه ها با لحاظ 10 درصد گندم و جو آبی، در سال زراعی جاری 
و 20 درصد گندم آبی و ده درصد جو آبی در سالهای 97-96 تدوین برنامه گردیده 
است.به دلیل عدم توفیق شهرستانهای سردسیری و معتدل استان در سال زراعی 

جاری از هم اکنون برنامه سال زراعی 98-97 این مناطق ابالغ گردیده تا با تهیه 
یابی  اکنون، مکان  از هم  به کارشناسان مسئول پهنه ها  ابالغ  برش پهنه ای و 
مزارع مستعد کلزا با شناسایی مزارع گندم و جو آلوده به علفهای هرز مقاوم، مزارع 
تناوبی مناسب که چند سال متوالی  برنامه  بیماری پاخوره و مزارع فاقد  به  آلوده 

گندم کشت شده است در دستور کار مدیران پهنه ها قرار گیرد.
برنامه های ابالغی اقتصاد مقاومتی از اولویت های قانون برنامه ششم توسعه است 
و بر اساس ماده 31 این قانون دولت موظف گردیده برای حصول سیاستهای کلی 
اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و 

آبزی خود اتکایی را تا پایان برنامه ششم تا 95 درصد افزایش دهد. 
طبق قانون برنامه ششم، برنامه تولید کلزا، سویا و سایر دانه های روغنی به شرح 

جدول ذیل تکلیف گردیده است.

سال نوع محصول 
اول 

سال 
دوم

سال 
سوم

سال 
چهارم

سال 
پنجم

228371533698934کلزا )هزار تن(

176203255298331سویا )هزار تن(

سایر دانه های روغنی 
)هزار تن(

93116140164189

تولید حدود ده درصد از کلزای کشور جزء برنامه استان فارس است و برنامه های 
دیگری نظیر توسعه و تولید سایر دانه های روغنی مانند کنجد و گلرنگ در دستور کار 
این سازمان می باشد. استان فارس اولین استان کشور است و طرح تناوبی کشت و 
تولید آفتابگردان هم در دستور کار است، که با ارقام جدید امید به توسعه این زراعت 
می رود . مزارع الگویی سویا هم در دو سال گذشته امید به توسعه این زراعت هم 

در استان ایجاد کرده است.
اعداد کمی برنامه  تکلیف  توسعه و ضمن  برنامه ششم  قانون  تا 37  مواد 31  طبق 
است  گردیده  تشریح  تفصیل  به  کشاورزی  اولویت های  اساسی  محصوالت  تولید 
و مواردی از جمله توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به نژادی و به 
زراعی، افزایش ضریب مکانیزاسیون، توسعه محصول سالم، ممنوعیت تولید و واردات 
محصوالت تراریخته، بهینه کردن مصرف سموم و کودهای شیمیایی، ساماندهی بازار 
کاالهای اساسی، بیمه محصوالت کشاورزی، بهبود اصالح خاک، ایجاد خوشه های 
صادراتی، کاهش شکاف قیمت دریافتی تولید کننده و پرداختی مصرف کننده، توسعه 
و  تاکید  مورد   .... و  واحد سطح  در  تولید  افزایش  وری،  بهره  ارتقای  نوین،  آبیاری 
اهداف کمی و کیفی برای آنها تعریف شده است .پیشنهاد می گردد کلیه همکاران با 
مطالعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ضمن آشنایی با اهداف 
و وظایف سازمانی، در تدوین برنامه های شهرستانی و مطالبه گری از فرصت های 

ایجاد شده به وسیله این قانون نهایت بهره برداری انجام شود.

اقتصاد مقاومتی
قسمت دوم

احمد دهقان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

 استان فارس
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همانطور که در شماره قبل عنوان شد بحران غذا و رقابت بر سر منابع آب، خاک 
بود. کشاورزی هوشمند یکی  راه بشر خواهد  انرژی یک چالش اساسی در سر  و 
از راه های اساسی و کاربردی در مواجه با این چالش  می باشد و یکی از بهترین 
روش ها برای مقابله با بحران جهانی غذا، مدیریت منابع و روشی نوین و مقرون 
به صرفه در کشاورزی محسوب می شود. در کشاورزی هوشمند، سامانه هایی تحت 

عنوان اتوماسیون راه اندازی می شود.
آسان  سبب  کشاورزی،  هوشمند  کنترل  و  یار  تصمیم   سیستم های  کارگیری  به 
شدن مدیریت کشاورزی می شود و از سوی دیگر صرفه جویی در مصرف منابع را 
به دنبال دارد. در نتیجه، شاهد رشد وسیع و چشمگیری در کشاورزی و شکوفایی 

اقتصادی کشور خواهیم بود. 
تلفن های  از شیوه های هوشمندسازی کشاورزی شامل  برخی  به  قبل  در قسمت 
همراه هوشمند و ایستگاه های خودکار هواشناسی اشاره شد. در ادامه به برخی دیگر 

از روش های هوشمندسازی پرداخته می شود.

آبیاری هوشمند
دارای  که  هوشمند  آبیاری  سیستم های  از  استفاده  با  هوشمند  کشاورزی  در 
سنسورهایی برای تعیین کیفیت آب و رطوبت خاک می باشند، عملیات های بسیار 
هوشمند  سیستم  این  می گیرد.  صورت  آب  مدیریت  و  ریزی  برنامه  در  دقیقی 
می تواند تبخیر- تعرق گیاه را اندازه گرفته و مقدار دقیق آب مورد نیاز گیاه را در 
انرژی  از طریق  نیز  این سیستم  نیاز  الکتریکی مورد  انرژی  قرار  دهد.  اختیار آن 
خورشیدی تامین می گردد. سامانه های آبیاری هوشمند نه تنها برای کنترل نیاز آبی 
گیاه بلکه برای پایش و کنترل خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک طراحی گردیده 
اند. این سیستم ها توانایی پایش و کنترل هر یک از عناصر غذایی در حدود تعیین 
شده )بوسیله نمونه گیری های خاک در آن منطقه( را دارند و در نتیجه باعث افزایش 

حاصلخیزی خاک و عملکرد مزرعه می شوند.

گلخانه های هوشمند
امروزه در اکثر نقاط دنیا در گلخانه های هوشمند و پیشرفته، با کنترل شرایط تغذیه 
هاي  دستگاه  و  ها  ماشین  توسط  رطوبت(  دما،  )نور،  محیطي  و  خاکي  آبي،  اي، 
سیستم های  واقع  در  می یابند.  دست  پردرآمدتر  و  سالم  کشت های  به  پیشرفته 
پردازش  با  و  کرده  عمل  سالن  مدیریت  متفکر  مغز  عنوان  به  گلخانه  هوشمند 
داده های سایر سنسورهای مربوطه، تصمیمات الزم کنترلی را اتخاذ و راهکارهای 
از  ناشي  احتمالي  خطرات  از  هوشمند  گلخانه های  در  می دهد.  ارائه  را  نیاز  مورد 
اشتباهات نیروي کار کاسته می شود و افزایش بهره وری و کاهش مصرف منابع و 

سایر  هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

دامداری هوشمند
 Radio( سیستم های  از  پیشرفته  اتوماسیون های  بر  عالوه  هوشمند  دامداری  در 
 Real Time Location System) RTLS) و Frequency Identification) RFID

استفاده می شود. RFID شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی است که هویت )در 
قالب یک شماره سریال منحصر به فرد( یک حیوان را از راه دور با استفاده از امواج 

رادیویی شناسایی و ارسال می  کند.
کالن،  سطح  در  است.  شناسایی  خودکار  تکنولوژی های  از  بخشی  سیستم  این 
شناسایی و ردیابی احشام از مسائلی است که در سال های اخیر توجه ویژه ای به 

آن شده است. 
مشتریان گوشت حاضرند برای گوشتی که مبداء و مسیر آن تا دست مصرف کننده 
شفافیت بیشتری دارد، پول بیشتری پرداخت کنند. بر این اساس اروپا، ژاپن، کانادا، 
استرالیا و نیوزلند به شدت به موضوع ردیابی احشام و گوشت توجه ویژه ای نشان 

شهرهای کشاورزی هوشمند
قسمت دوم

محمدعلی میکائیلی
دفتر فن آوری های نوین
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داده اند. در سطح ُخرد، توجه به شناسایی و ردیابی احشام عمدتًا ناشی از منافعی 
است که می تواند در مراکز تولید و پرورش ایجاد کند. 

در سال های اخیر، افزایش رو به رشد تعداد احشام در مراکز پرورش، موجب مشکل 
شدن نظارت و مدیریت این احشام شده است. روش های دقیق و موثر مکان یابی و 
نظارت بر احشام می تواند در ایجاد هماهنگی در برنامه ها، تشریفات واکسیناسیون، 
آزمون های تولیدمثل، شناسایی گاوها، کاهش زمان رسیدگی و مراقبت از گاوها از 

طریق بازرسی و پشتیبانی دقیق آنها کاهش یابد. 
این سیستم موجب کاهش مدت زمان بستن گاوها می شود  از  استفاده  همچنین 
 RTLS .که به دنبال آن، کاهش استرس و افزایش شیر تولیدی را شاهد هستیم
نیز یک سیستم تجزیه، تحلیل و ردیابی است که قابلیت تعیین موقعیت احشام در 

مناطق مشخص شده را دارد.
این سیستم با آنالیز فواصل حرکتی، اطالعات دما و اطالعات مکانی دام، سرعت 
تعداد  با تحلیل  این سیستم همچنین  باال می برد.  بسیار  را  دام  بیماری  تشخیص 
مراحل و میزان حرکت دام اطالعاتی در زمینه تلقیح و زمان فحلی دام را می-دهد 

که تاثیری مستقیم بر افزایش بهره وری دارد.
استفاده  پیشرفته  اتوماسیون های  سیستم های  از  نیز  هوشمند  مرغداری های  در 
می شود. مدیریت دقیق و کامل برنامه هوشمند، خطای انسانی را به صفر نزدیک 
می کند و با بوجود آوردن شرایط یکنواخت و مساعد در سالن، زمینه ساز افزایش 
راندمان، کاهش ضریب تبدیل، کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت و انرژی و در 

نهایت افزایش سودآوری را به همراه دارد.

کاربرد پهباد و سنجش از دور
الیاف های  و  پلیمر  لیتیوم  باتری های  براشلس،  فناوری ساخت موتورهای  با رشد 
کربنی در دهه اخیر، پرنده های هدایت پذیر از راه دور )پهپاد(، صنعت کشاورزی را 

تحت تاثیر خود قرار داده اند. 
استفاده از پهپادهای تصویربردار گامی موثر در کشاورزی هوشمند است که سنجش 
از دور در طیف های مرئی و حرارتی، تشخیص آفات و علف های هرز، تعیین سطح 
ارزیابی  آنها،  تخریب  از  جلوگیری  و  اراضی  پایش  مختلف،  محصوالت  زیرکشت 
خسارات به مزارع و باغات در سوانح غیر مترقبه، شمارش حیوانات و خصوصًا دام ها 

در مراتع از جمله کاربردهای آن می باشند. 
همچنین از پهپادها می توان به عنوان آتش نشان در اطفای حریق و همچنین به 

عنوان محلول پاش در پخش سم، کود و ریزمغذی ها استفاده نمود. 
در حال حاضر فناوری های پیشرفته در سایر نقاط دنیا به کشاورزان در مورد نحوه 
کاشت، نگهداری و برداشت محصوالت، کمک شایانی می کند. این فناوری ها در 
را می دهد که  امکان  این  به کشاورزان  منابع  و حفظ  بهره وری  افزایش  راستای 
ابزارهای مانیتورینگ، تغییرات آب و هوایی، محیطی،  افزارها و  از نرم  با استفاده 

جغرافیایی و غیره محصوالت خود را کنترل کنند. 
از طرفی طبق پیش بینی سازمان ملل متحد، تولید مواد غذایی باید تا سال 2020 
به افزایشی 70 درصدی برسد تا بتواند نیازهای جمعیت جهانی باالی 9 میلیارد را 
پوشش دهد. بنابراین به نظر می رسد کشاورزی هوشمند راه حلی اساسی برای مقابله 

با بحران جهانی غذا در سال های آینده باشد.
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آیه ها، نکته ها

ضرورت فراگیری علم و نشر آن به دیگران مورد توجه قرآن کریم است. قرآن 
دو هدف عمده و اساسی را برای بعثت پیامبران و انزال کتب ذکر می کند که 

عبارتند از تربیت و تزکیه و تعلیم و آموزش. 
ایــن دو هدف با تقدم تزکیه و تربیت در مواردی و گاهی تقدم تعلیم در قرآن 

کریم مدنظر قرار گرفته است. 
تزکیه و تعلیم و آموختن از جمله دالیل اصلی بعثت و هدف از ارســال رسل 

و انزال کتب است . 
یُکْم َو ُیَعلُِّمُکُم  فرمود؛ " َکما أَْرَسلْنا ِفیُکْم َرُسواًل ِمْنُکْم َیْتُلوا َعلَْیُکْم آیاتِنا َو ُیَزکِّ

الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو ُیَعلُِّمُکْم ما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمون "
رســولی در میان شما از نوع خودتان فرســتادیم تا آیات ما را بر شما بخواند، 
و شــما را تزکیه کند، و کتاب و حکمت بیاموزد، و آنچه نمی دانســتید به شما 

یاد دهد. 1
همچنان که آموختن آنچه بشــر نمی داند و تعلیم حقایق این عالم و دســت 
یافتن بشــر به علوم این عالم نیز به عنوان دلیل بعثت آمده اســت، آنجا که 

فرمود:
" َو ُیَعلُِّمُکْم ما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمون "

امروزه ضرورت و جایگاه دانش بر کســی مخفی نبوده و همه ادیان آسمانی 
بر اهمیت علم و کســب دانش تأکید دارند و لکن دین مبین اســالم و کتاب 
آســمانی آن یعنی قرآن کریم با نگاه ویژه به اهمیــت تعلیم و تعلم پرداخته 

است .
آیاتی که در قرآن کریم در بیان جایگاه علم و عالم مشــاهده می شود، بخش 
عظیمی از این کتاب آسمانی تشکیل می دهد . همینطور که روایات و احادیث 
پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین مملو از توجه ویژه به علم و عالم و آثار آن 

در زندگی دنیوی و اخروی انسان است.
در سوره مبارکه مجادله خداوند به تصریح برتری علماء و جایگاه آنان را بیان 

می کند و درجات عالیه آنان را از ناحیه خود می داند.
ُ بِما  ُ الَِّذیــنَ آَمُنوا ِمْنُکْم َو الَِّذیَن ُأوُتوا الِْعلْــَم َدَرجاٍت َو اهللَّ فرمــود: " َیْرَفِع اهللَّ

تَْعَمُلوَن َخبِیٌر "2
خداوند کسانی را که اهل ایمان بوده و ایمان آورده اند و کسانی را که علم به 

آنان اعطا شده است را درجات عظیمی عنایت می کند. 
در ذیل آیه و در تفسیر آن از اباذر نقل شده است که گفت؛ پیامبر اکرم )ص( 
فرمــود: پیامبر )ص( فرمود:  اي اباذر طالب علــم را خدا و مالئکه و پیامبران 
دوست مي دارند. و علم را دوست نمي دارد مگر انسان با سعادت، پس خوشا به 
حال طالب علم، روز قیامت. و کسي که از خانه اش خارج شود تا دري از علم 
را به روي خود بگشاید، خداوند متعال به هر قدمش ثواب شهیدي از شهداي 
بدر را مي نویسد و طالب علم حبیب خدا است. و کسي که علم را دوست داشته 
باشد، بهشت بر او واجب مي شود و صبح و شام در رضاي خدا به سر مي برد و 

از دنیا خارج نمي شــود مگر آن که از کوثر مي نوشد و از میوه بهشت مي خورد 
و در جنت رفیق حضرت خضر )ع( خواهد بود. سپس حضرت فرمود: همه این 

فضیلت ها، تحت این آیه قرآن است که فرمود: 
ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو الَِّذیَن ُأوُتوا الِْعلَْم َدَرجاتٍ «. »َیْرَفِع اهللَّ

در داستان خلقت آدم و اراده الهی برای این که او را خلیفه خود در زمین قرار 
دهد و او را جایگاه خلیفه الهی ببخشــد، مباحثی میان خداوند و مالئکه مطرح 

گردیده که در سوره مبارکه بقره به آن پرداخته شده است. 
آنجایی که خداوند عرضه مــی دارد؛ ای مالئکه اراده من بر این تعلق گرفته 
اســت خلیفه و جانشــینی را در روی زمین قرار دهم، با عکس العمل مالئکه 
روبرو شــده و آنها اظهار می دارنــد؛ بارپروردگارا آیا کســی را در زمین قرار 

می دهی که فساد و خونریزی کند؟! 
امــا پروردگار عالم این ذهنیت مالئکه از دیگر موجودات روی زمین که روی 
زمین خونریزی و فساد می کردند، شسته و پاک می کند و می فرماید ؛ حقایقی 
مــن می دانم که شــما نمی دانید و اینجا جایگاه علم و علــم آموزی را بیان 
می کند . چرا که علم و دانش ضرورت زندگی بشــر برای رسیدن به سعادت 

دنیوی و اخروی است.
لذا فرمود: »َو َعلََّم آَدَم اأْلَْســماَء ُکلَّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَی الَْمالئَِکِة َفقاَل أَنْبُِئونِي 

بَِأْسماِء هوُءالِء إِْن ُکْنُتْم صاِدِقیَن«
ســپس علم ]علم اســرار آفرینش و نامگذاری موجــودات[ همگی را به آدم 
آموخت. بعد آنها را به فرشــتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می گویید، 

اسامی این ها را به من خبر دهید!
آدم بــه عنوان خلیفه و جانشــین خداوند در روی زمیــن با علم بر خاک قدم 
می گذارد و آدم با هر علمی که الزمه خلیفه الهی اوســت، آشــنا می گردد و 

همین علم و دانش سبب برتری او می شود.
از باالترین مرتبت آدمی که ســجده در برابر عظمت حضرت حق جل و عال 
اســت تا کمترین امر زندگی مادی او در نتیجه علم و دانش و معرفت اوست. 
انسان ها متناســب با توان علمی و معرفتی خود، خداوند را بندگی می کنند و 
ســعادت دنیوی و اخروی خویش را رقم می زننــد. خداوند اعطا عقل نمود و 
بــه دانش آدمی را مفتخر فرمود و آنگاه از باب لطــف و عنایت پیامبرانش را 

حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان

جهاد کشاورزی استان فارس

علم در قرآن
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با کتب و دســتورات آسمانی فرستاد، تا بشــر به کمال خویش برسد و 
بتواند عالمی که مســخر اوست را در خدمت خویش قرار دهد و استعداد 
و توانمندی های مادی و معنوی خود را بروز دهد. در این راســتا خداوند 

هیچ چیز را فروگذار نکرده و از هیچ نعمتی و وسیله ای دریغ نفرمود .
از طرفی نیز کسب علم و دانش را بر تمامی مردم واجب کرد و دستور به 
علم آموزی داد. حتی اگر پیامبران که مبعوث به رسالتند به وظیفه دانش 
افزایی خویش نپردازند، اهمال کرده و مقصرند که البته آنان معصوم بوده 

و بری از این خطا هستند .
در قرآن کریم ما امر شده ایم ناداشته های خویش را جویا شده و بپرسیم. 

ْکِر إِْن ُکْنُتْم ال تَْعلَُمون  " 3 فرمود: "َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّ
پیامبر اکرم )ص( فرمود: "َطلَُب الِْعلِْم َفِریَضٌة َعلَی ُکلِّ ُمْســلٍِم َو ُمْسلَِمة " 

یعنی جست و جو و تحصیل علم بر هر مسلمانی فرض و واجب است.
َ ُیِحبُّ بَُغاَة الِْعلِْم  پیامبــر اکرم )صلّي اهلل علیه و آله( فرمــود: »أاََل إِنَّ اهللَّ
4 آگاه باشــید که خداوند کســاني که بیش از حد طلب علم مي کنند را 

دوســت دارد.« »بغاة« جمع بغي به معناي »طلب توأم با تجاوز از حد« 
اســت. بدیهي اســت که تجاوز از حد در هر چیزي مذموم است مگر در 
علم آموزي. منظور این اســت که علم حد بردار نیست و ایستایي در آن 

راه ندارد و هیچگاه نمي توان به نهایت و پایان علم دست یافت .
امام صادق علیه الســالم در پاسخ به سؤال کسي که در باره آیه شریفه 
ُة الْبالَِغة؛ دلیل رســا )و قاطع( برای خدا اســت« سؤال کرد،  »َفلِلَِّه الُْحجَّ

فرمود: »خداوند متعال روز قیامت به بنده مي گوید: آیا عالم بودي؟
اگر بگوید: بله، مي فرماید: پس چرا عمل نکردي به آن چه مي دانستي؟! 
و اگر بگوید جاهل بودم، مي فرماید: چرا یاد نگرفتي تا عمل کني؟! پس 

این گونه با او احتجاج مي کند و این است حجت ]تام [ و بالغه خدا«5 
در باب کســب علوم مربوط به زندگــی و اداره آن و علوم تجربی البته 
گفته اند؛ گاه به صورت کفایی واجب می گردد. یعنی وقتی عده ای اقدام 
نموده و وارد آن شــدند طوری که توانســته اند با اندوخته های خود هم 
زندگــی خود و هم دیگران را مدیریت کننــد و کفایت حاصل گردید به 

صورت عینه بر هر شخص واجب نمی شود. 
البتــه برای اداره زندگی و رفع نیازمندی های آن و نیز توســعه و ارتقاء 
ســطح زندگی انســانی در جامعه و بخصوص ایجــاد زمینه های عدم 
وابســتگی به بیگانگان در شــرایطی موجب وجوب قیام به کسب علوم 

تجربی می شود و تا حصول نتیجه بر همگان واجب است. 
پس وجوبی که در کســب علم بدون قید و شرط آمده است؛ کسب علوم 
معرفتی و علوم الهی و رسیدن به وظیفه خویش در بندگی خداوند و عمل 

به تکلیف در مقابل پروردگار و بندگان اوست.

فهرست ها ..................................................................

1- )سوره بقره آیه 151(
2- )سوره مجادله آیه 11(

3- )سوره نحل آیه 43(
4- )بحاراألنوار، ج1، ص172، ح 26(

5- بحاراألنوار، ج1، ص177، ح58

و  نظر  صاحب  عزیزان  و  ارجمند  بهره برداران  گرانقدر،  همکاران 
علمی،  مطالب  پذیرش  آماده  امید”  “پرتو بخش کشاورزی،  دلسوز 
کاربردی، پژوهشی، اخبار و 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. 
هستند  خود  پیشنهادات  و  مطالب  ارائه  به  مایل  که  عزیزانی  لذا 
روابط  به  حضوری  صورت  به  آن ها  تحویل  به  نسبت  می توانند 
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یا ارسال فایل مربوطه 

از طریق ایمیل یا شبکه های مجازی اقدام نمایند. 
ضمنًا جهت اطالع از آخرین اخبار حوزه کشاورزی می توانید 

به گروه ما به آدرس زیر بپیوندید:

@ jahadkeshavarzifars

اطالعیه

عنوان:

تولید نهال و جنگل کاری

گردآوری و تالیف:
وحید محصلی، سمیرا صادقی، مهری اسدی، فاطمه زارعی،

زیبا  امیدی فر، سیدحمیدرضا ترابی، فرزاد فربود، محمدرضا 
غالمپور، محمود ایزدی و محمدهادی روحیان

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
• شناخت عرصه های منابع طبیعی تجدید شونده 

• شناسایی گونه های جنگلی 

• جنگل کاری 

• بذور درختان پهن برگ و سوزنی برگ 

• نگهداری و جمع آوری بذور درختان جنگلی 

• نهالستان های جنگلی 

• تولید نهال پهن برگان و سوزنی برگان 

• تولید نهال های زینتی 

• درخت کاری و توسعه فضای سبز

• پارکداری 

• ماشین آالت مورد استفاده در نهالستان و جنگل کاری

معرفی تالیفات همکاران
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جهادگر شهید
مسعود هنری
تاریخ شهادت: 1360/09/08

محل شهادت:

طریق القدس- بستان

در   1338/1/11 تاریخ  در  حسین  فرزند  هنری  مسعود  شهید 
تا مقطع دیپلم  را  آمد. تحصیالت خود  به دنیا  شهرستان جهرم 
طبیعی ادامه داد و در سال 1357 موفق به کسب مدرک دیپلم 

گردید.
در تاریخ 1359/6/1 وارد جهاد سازندگی جهرم شد و در کمیته 
احساس  دلیل  به  شد.  مشغول  فعالیت  به  جهاد  وقت  فرهنگی 
تاریخ  در  بی سیم چی  سمت  با  مملکت  و  دین  به  مسئولیت 
1360/8/11 به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد و در تاریخ 

1360/09/08 در منطقه پشت پل بستان به شهادت رسید. 

فرازی از وصیت نامه شهید:
هدفم از آمدن به جبهه نبرد حق علیه باطل، فقط شهادت نیست؛ 

که شهادت آرزوی هرمسلمانی است.
بلکه آمده ام تا به ندای امام عزیز و بزرگوار که همان ندای تو 
است لبیک گفته باشم و در این راه از تو یاری می جویم و اگر 
بزرگ  بس  سعادتی  شوم  شهید  راه  این  در  که  باشد  تو  صالح 
است که آرزویم بوده است؛ نصیبم کردی در غیر این صورت از 
تو می خواهم کمکم کنی، یاری ام کنی تا در صراط مستقیم قرار 

گرفته و منحرف نشوم.
هم  باشم.  اسالم  برای  خوبی  خدمتگزار  ام  زنده  تا  ضمن  در 
رزمان، برادران و خواهران به مسئله رهبری )والیت فقیه( اهمیت 
فوق العاده ای قائل شوید که در سایه والیت فقیه وحدت کلمه 
را  نمی تواند شما  قدرتی  این وحدت هیچ  با  و  به وجود می آید 

شکست دهد، در این صورت است که ضد ضربه خواهید شد. 
َو   َ اهللَّ أَطیُعوا  آَمُنوا  الَّذیَن  أَیَُّها  آیه: »یا  فرزندانتان  الگوی خود و 

ْمِر ِمْنُکْم ... « باشد. ُسوَل َو ُأولِي اأْلَ أَطیُعوا الرَّ
و  کرده  حفظ  را  اسالم  تاکنون  که  است  قشری  تنها  روحانیت 

خواهد کرد. از آنها کاماًل حفاظت کنید. 
شیطان، دشمنان، منافقان دریافته اند که با وجود روحانیت کاری 
این قشر خدمتگزار اسالم و  تا  بکوشیم  نمی برند. پس  از پیش 
مسلمین را تقویت کنیم، پشتیبانی کنیم، حمایت کنیم و حفاظت 

کنیم. 
از  و  باشیم  دوست  آنان  دوستان  با  و  دشمن  آنان  دشمنان  با 
برادرانم می خواهم که راه مرا ادامه داده و نگذارند اسلحه ام بی 
صاحب به زمین بیفتد و تمام عملتان به خاطر رضای خداوند و 
قدمتان هم باعث خشنودی امام زمان)عج( و زمینه ظهور حضرت 

مهدی)عج( باشد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

جهاد ما
عملیات خیبر، یکی از مهم ترین عملیات هایی بود که در دوران دفاع مقدس انجام شد و اهمیت 
عراق شده، 20  وارد خاک  غافلگیری،  اصِل  از  استفاده  با  اسالم  رزمندگان  که  بود  این  در  آن 
کیلومتر از آب های هورالعظیم را پشت سر گذاشته و توانستند جاده ی العماره- بصره را زیر آتش 

قرار داده و رفت و آمد را در آن مختل نمایند. 
در این عملیات، جزایر مجنوِن شمالی و جنوبی )بعدها خیبر نام گرفتند( که از مراک مهم نفتی 
ار 8 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و حدود 60 حلقه چاه نفت بودند، به  عراق بوده و دارای بیش 

تصرف رزمندگان اسالم درآمد. 
به ُیمن احداث ))پل خیبر(( که یکی از شاهکارهای مهندسِی سنگرسازان بی سنگِر جهاد بود، 
رزمندگان توانستند مواضع خود را در جزایر مجنون تثبیت نمایند. این عملیات به آزادسازِی حدود 
1000 کیلومتر مربع در هورالعظیم، 140 کیلومتر مربع در جزایِر مجنون و 40 کیلومتر مربع در 

منطقه ی ))طالئیه(( انجامید. بیش از 13/000 تَن هم اسیر شدند. 
هم چنین 150 دستگاه تانک و نفربر، 200 دستگاه خودرو، 6 فروند هواپیما و 9 فروند بالگرد دشمن 

منهدم شده و 10 دستگاه تانک و 60 دستگاه خودروی نظامی هم به غنیمت گرفته شد.
•••

قطع جاده ی ارتباطی العماره-بصره از اهمیت خاصی برخوردار بود و حفظ این موفقیت، اهمیت 
بیشتری داشت. پل خیبر، بیشتر برای اصِل غافلگیری ساخته شده بود تا رزمندگان و تجهیزات 
سبک، به توانند از آن عبور کنند که موفق هم بود. اما برای حفظ مواضِع به دست آمده، به انتقال 
تجهیزات سنگین به خطوط مقدم نیاز بود که این کار از طریق پل خیبر، امکان پذیر بود. از این 
جهت فرماندهان جنگ، پیشنهاد احداث مسیری که ظرفیت باالیی در جا به جایی داشته باشید را 

به مسئولین »پشتیبانی و مهندسِی جنگ جهاد« )پ.م.ج.ج( ارائه دادند.
در حقیقت این مسیر می بایست از وسط آب های هور العظیم عبور کرده و به جزایر مجنون برسد. 
اما سؤال این بود که چه زیرساختی  ایده ها به ساخت یک جاده ختم می شد،  تمام طرح ها و 
می توانست بستِر جاده باشد؟ همان گونه که مشخص است مهم ترین عامِل موفقیت در جنگ، 

استفاده از زمان است و هر کاری می بایست در کوتاه ترین زمان انجام شود.
برای احداث جاده در هورالعظیم، طرح های مختلفی ارائه و حتی بعضی از آن ها هم آزمایش 
شد. به عنوان مثال، برای ایجاد زیر ساخت در آِب با عمق 3 تا 4 متر و کِف باتالقی هورالعظیم، 
ریختِن ضایعات آهن به همراه ضایعات الستیک، مورد آزمایش قرار گرفت که جواب نداد. بعد 
از گذشت چهار روز از اقدام جهاد برای ساخت جاده، در نهایت تصمیم بر این شد که جاده ای 
»خاکی« احداث شود. طول مسیر، 14 کیومتر بود که بخش عمده ی آن در مناطق نی زار قرار 
داشت. )نی های بلندی که 3 تا 4 متِر آن زیر و 2 تا 3 متِر آن هم روی سطح آب بود.( به قول 
یکی از جهاد گران، ظواهر امر نشان می داد که این کار، شدنی نیست اما با توکل به خداوند متعال 

و حضرت سید الشهداء)ع(، این امر اتفاق افتاد.
جنس خاک ساحِل هور در سمِت ایران، »ُرس« بود و کمپرسی ها می توانستند از همان نزدیکِی 
محل، برای احداث جاده خاک بیاورند. خاک های برداشت شده، در محلی تخلیه و جمع می شد تا 
رطوبت آن گرفته شود و سپس برای استفاده در احداث جاده، با کمپرسی به آن جا حمل می شد. 
چند کمپرسی، خاک را در انتهای جاده )که تا آن لحظه احداث شده بود( تخلیه کرده و سپس 

بولدوزرها این خاک های جدید را ُهل داده و به درون آب می ریختند.
ادامه دارد ...
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