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ناظم السادات، استاد دانشگاه شیراز:
ما می توانیم با اطالعات امکانات ماهواره ای 

کمک شایسته ای به پیش بینی تغییرات تبخیر و تعرق
در سطح کالن داشته باشیم

مدیرکل امور عشایر استان فارس:
اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز 

و ایجاد سایت های گردشگری و بوم گردی
از برنامه های مهم می باشد

اکبری نماینده مردم شیراز در خانه ملت:
از این پس باید بر روی ارزش افزوده

یا بهره وری توسعه باغات و 
دامپروری کار کرد

تولید 4/800/000 اصله نهال در نهالستان های 
مجوزدار استان فارس

استاندار فارس :
توسعه تولیدات باغی می تواند نقش 
موثری در اشتغال، کارآفرینی و تولید 
در کشور داشته باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :
چشم انداز بخش کشاورزی 
در افق 1404 رسیدن به کشاورزی

دانش بنیان و جایگاه نخست 
در آسیای جنوب غربی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس:

رویکرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتی 
فارس در سال ٩٦ تکیه بر ظرفیت هاي این 
استان و بنیان هاي علمي است



برگزاری همایش تعالی سازمانی با حضور جمع کثیری از پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه ای
26 تا 29 دی ماه 1396 - نمایشگاه بین المللی شیراز



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله :

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
پیشگام در پیاده سازی
مدل تعالی سازمانی 

که  است  خرسندی  بسی  جای 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
سازمان  اولین  عنوان  به  فارس 
در  پیشگام  و  متبوع  وزارت  در 
تعالی سازمانی  پیاده سازی مدل 
معدود  جزو  و  نهاده  جلو  قدم 
سازمان های دولتی است که در 
سازمانی  تعالی  الگوی  استقرار 
مسیر را می پیماید؛ چرا که به گفته کارشناسان صاحب نظر در 
این عرصه، سازمان های دولتی به دلیل داشتن محدودیت های 
منابع انسانی، مالی و بالطبع محدود کردن خود نسبت به بخش 

خصوصی، کمتر رغبت به انجام این مهم دارند.
به هر حال با توجه به دیدگاه رئیس محترم سازمان مبنی بر انجام 
داشتن،  لیست  مستندسازی، چک  با  سازمان  در  فعالیت ها  تمام 
پیاده سازی  علمی حرکت کردن،  نگرش  با  و  گانت چارت  تهیه 
مدل تعالی سازمان نیز رسمًا از آذرماه سال گذشته با به کارگیری 
مدیران  ستادی،  مدیران  معاونین،  برای  سازمانی  تعالی  مشاور 
شهرستان ها و تعدادی از کارشناسان، کلید خورد و هر هفته بر 
آموزش  آن  سازی  جاری  برای  می بایست  که  همکارانی  تعداد 
مباحث  جاری  سال  خردادماه  از  که  این  تا  شد  بیشتر  می دیدند 
جدی تر دنبال گردید و منجر شد که در دی ماه سال جاری ارزیابان 
مدل تعالی برای ارزیابی این سازمان جهت اخذ سطح "تقدیرنامه 
برای تعالی" ضمن سفر به شیراز، در سازمان مستقر شده و ضمن 
بررسی دقیق و نظارت در کمیته علمی و صحه گذاری در کمیته 
داوری وضعیت مربوطه را مشخص کنند. گفتنی است در طول 
این مدت چندین بنچ مارک، بهینه کاوی و تور تعالی در داخل 
و  کارشناس  مدیریتی،  مختلف  رده های  برای  کشور  از  خارج  و 
تمام  توجیه  از  پس  شد.  گذاشته  کشاورزی  بخش  بهره برداران 
همکاران در همایش بزرگ تعالی، ارزیابان تعالی سازمانی ضمن 
عزیمت به این استان و مستقر گردیدن در سازمان به مدت 4 روز 
به ارزیابی، پیاده سازی این مدل در این سازمان پرداختند و بررسی 
کردند که حائز شرایط دریافت تقدیرنامه 2 ستاره از سوی مرکز 
تعالی سازمانی می باشد یا خیر؟ که البته امیدواریم این گونه بشود 

و نتیجه آن در اسفند ماه مشخص می گردد.
و اما چرا تعالی سازمانی؟ پاسخ مشروح این سئوال در خبرنامه های 
پرتو امید از تیرماه 96 لغایت آبان ماه توسط استاد ارجمند و مشاور 
رئیس محترم سازمان در اختیار ما قرار گرفته و از نظرمان گذشته 
است. لیکن در یک جمله مختصر می توان گفت: الگوی تعالی 
و  سازمان ها  مدیران  برای  موثری  کمک  می تواند  سازمانی 
تسهیل  تعالی  مسیر  در  ها  سازمان  حرکت  تا  باشد  کارشناسان، 
با  متعالی،  سازمانی  داشتن  با  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  گردد. 
دست آوردهای ارزشمند، الگو و الهام بخش برای دیگر سازمان ها 
در کشور باشیم چرا که با درخشش سازمان های متعالی زمینه های 

رشد و تعالی جامعه فراهم می گردد.
علیرضا واحدی پور
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و  فارس  استان  کشاورزی  شورای  جلسه  ششمین 
سومین جلسه به ریاست مهندس تبادار استاندار استان 
فارس ،رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع 
استانداری ،اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
در  شیراز  شهرستان  مردم  نماینده  و  اسالمی  شورای 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی  و  ملت  خانه 

استان فارس تشکیل شد. 
به گزارش خبر نگار پرتو امید در این جلسه ابتدا محمد 
فارس  استان  کشاورزی  شورای  دبیر  قاسمی،  مهدی 
این  در  شده  انجام  اقدامات  و  قبل  جلسه  مصوبات 
خصوص را مطرح کرد و گفت: در اولین مصوبه مقرر 
شد با ستاد وزارت متبوع در ارتباط با تسهیالت آبیاری 
مجوز  اخذ  دولتی،  مالکیت  با  اراضی  در  فشار  تحت 
استفاده از سامانه های نوین آبیاری در اراضی کمتر از 
5 هکتار و لحاظ نمودن هزینه نصب و اجرای سامانه 

های هوشمند آبیاری مکاتبه گردد.که علیرغم پیگیری 
به  عنایت  با  دولتی  اراضی  در  آمده  عمل  به  های 
مصوبه مجلس کماکان این امر امکان پذیر نیست ولی 
نداریم و می  از 5 هکتار محدودیتی  اراضی کمتر  در 
اراضی ما در سطح  بیشترین  اراضی که  این  توان در 
استفاده  آبیاری  نوین  های  سامانه  از  هست،  استان 
کنیم . وی افزود در خصوص هزینه های نصب سامانه 
های هوشمند آبیاری اگر طرح ها در قالب سقف مجاز 
پرداخت یارانه به ازاء هر هکتار بگنجد مشکلی نداریم. 
قاسمی تصریح کرد :از ابتدای سال تاکنون با اجرای 
استان  در  آبیاری  نوین  سیستم های  هکتار   18263
فارس، در کشور پیشتاز هستیم و تفاوت دو برابری با 
استان بعدی که اصفهان است داریم و در این راستا از 
محل اعتبارات بند " د " تبصره 4 بودجه 95 کاًل 22 
هزار هکتار انجام می شود که 18 هزار هکتار مربوط 

به سال 96 است و کماکان دنبال می شود و براساس 
برنامه تدوین شده در حوزه سامانه های آبیاری نوین 

به تفکیک شهرستان مشخص و انجام شده است.
های  سامانه  ریزی  برنامه  خصوص  :در  افزود  وی 
آبیاری تحت فشار تا سقف 70 هزار هکتار که برنامه 
آن ارایه شده و اقدامات مختلفی براساس پارسل ها یا 
پهنه ها در شهرستان ها توزیع ابالغی شده و استعداد 
در  ها  شرکت  و  شده  انجام  شهرستان   30 در  یابی 
آبیاری تحت فشار هستند. به  حال مطالعه و طراحی 
گونه ای که برای هر شهرستان یک شرکت و جمعًا 
مباحث  و  آموزشی  مباحث  و  دارند  وجود  شرکت   30
قراردادها در حال انجام هست و مطالعه و طراحی 12 
هزار هکتار انجام شده که براساس فرآیند مصوب شده 

عملیاتی می شود. 
دبیر جلسه شورای کشاورزی استان فارس در ادامه به 

استاندار فارس در ششمین جلسه شورای کشاورزی استان در سال جاری:

محصوالت باغی بیش از گذشته در کشاورزی استان مورد توجه قرار گیرد
• توانمندسازی روستاها در دستور کار قرار گیرد • تعلق بیمه به آفات محصوالت باغی پیگیری شود
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مصوبه دیگر جلسه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: 
براساس مصوبه دیگر جلسه گذشته، شرکت آب منطقه 
کنتور  نصب  جهت  را  خود  برنامه  گردید  موظف  ای 
کشاورزان  به  آب  تحویل حجمی  و  حجمی هوشمند 
ماه می  غیر مجاز ظرف یک  و ساماندهی چاه های 

بایستی ارائه بدهد .
از  هکتار،  هزار   19 برای  جاری  سال  در  افزود  وی 
ایم  داده  انجام  را  کار  و  ایم  کرده  استفاده  اعتبارات 
و برش 70 هزار هکتاری به تفکیک شهرستان ها تا 
آینده فرصت  پهنه ها وجود دارد که تا شهریور سال 
داریم ضمن این که ظرفیت استان تا قبل از این در 
بهترین حاالت 12 تا 13 هزار هکتار بوده است و با 
و  آب  مدیریت  و  ها  شرکت  عزم  و  موجود  اعتبارات 
برنامه  و  برسیم  هکتار  هزار   70 به  داریم  امید  خاک 
ریزی و گانت چارت اجرایی آن انجام شده که هفتگی 

رصد می شود. 

دهقانی مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای فارس

آب  شرکت  عامل  مدیر  دهقانی  جلسه  این  ادامه  در 
منطقه ای فارس گفت: با ارسال برش شهرستانی تا 
پایان سال به عدد 2550 حلقه چاه، جهت پر کردن می 
رسیم، ضمنًا جمعًا 1025 کنتور هوشمند داریم که مقرر 
شد از طرح تعادل بخشی جهت پرداخت هزینه آن ها 
پیگیری شود و بیشتر از این امکان پذیر نیست و البته 
مناقصه و پیش پرداخت آن نیز انجام شده است. که 

حدود 8 میلیارد تومان هزینه می گردد. 
که  ای  اراضی  تمام  در  کرد  تاکید  قاسمی  ادامه  در 
آبیاری تحت فشار اجرا می گردد باید کنتور هوشمند 
نیز نصب شود و امیدواریم براساس مصوبات شورای 
حفاظت و شورای کشاورزی این اقدام عملیاتی گردد. 
وی در پاسخ مدیر عامل آب منطقه ای فارس گفت: 
به حدود  نیاز  و  نیستند  جوابگوی طرح  کنتورها  البته 
میلیارد   60 معادل  اعتباری  که  داریم  کنتور   9000
بخشی  تعادل  طرح  حوزه  به  و  هست  نیاز  تومان 

گذاشته اند و کل اعتبار ما 39 میلیارد است. 
نصب  بر  تاکید  ضمن  فارس  استاندار  تبادار  ادامه  در 
کنتور به عنوان اولویت اول برای سازمان آب منطقه 
که  هایی  مولفه  از  یکی   : داشت  اظهار  فارس  ای 
بهتر  وری  بهره  سیاست  راستای  در  را  شما  می تواند 

از آب کمک کند نصب کنتور است. 

وی در ادامه با توجه به پرداخت هزینه ها توسط دولت 
به  کنتور  هزینه  گرفتن  قرار  بر  مبنی  پیشنهادی  به 
عنوان جزیی از طرح سامانه های نوین آبیاری اشاره 
داریم  قانونی  ممنوعیت  حاضر  حال  در  افزود  و  کرد 
این خصوص  در  خواهم  می  مجلس  نمایندگان  از  و 
پیگیری نمایند و نهایتًا مقرر گردید از سوی استانداری 

با نمایندگان مکاتبه شود. 

اکبری نماینده مردم شهرستان شیراز در 
مجلس شورای اسالمی

در ادامه اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: نصب کنتور در سال 95 هم انجام 
گردیده است و مقرر بود هزینه های آن را کشاورزان 
بدهند لکن در سال 96 مقرر شد دولت آن را تامین 
قالب  در  کنتور  هزینه  گنجاندن  جهت  وی   . نماید 
داد  مساعدت  و  پیگیری  قول  نوین  آبیاری  اجرای 
ضمن این که در ادامه مقرر شد با تاجگردون رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و رئیس 
کمیسیون تلفیق مکاتبه شود تا در این خصوص انجام 

کار تسریع شود. 
دیگر  مصوبه  دیگر  به  قاسمی  جلسه  این  ادامه  در 
شورای کشاورزی گذشته مبنی بر ارائه ی طرح توسعه 
روستایی استان توسط دانشکده کشاورزی اشاره کرد 
و افشاری فر رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 
در پاسخ ، از تهیه طرح مربوطه با نظر اساتید دانشگاه 
سخن گفت و اظهار داشت که بخشی به عنوان پایلوت 
اطالعات  کل  منطقه  این  در  و  شده  انتخاب  الگو  و 
جمع آوری و برنامه برای توسعه روستا ارائه می شود 
توانمند  و  با همکاری مردم  مباحث در طرح  و عمده 
سازی مردم و تشکیل تعاونی ها و آموزش آن ها انجام 
به  کشور  شمال  در  هایی  مدل  افزود  وی  شود.  می 
صورت موفق اجرا شده است و استان فارس هم این 
قابلیت را دارد که در صورت تامین منابع و همکاری 
 . دهد  تسری  ها  مکان  سایر  در  را  آن   ، ها  دستگاه 
استان  پهناوری  به  عنایت  با  فارس  استاندار  ادامه  در 
نیاز  الگوها و  اقلیم های متفاوت در خصوص تعدد  و 
افشاری فر ضمن  تاکید نمود و  الگو  از یک  به بیش 
تایید صحبت استاندار به نکاتی از جمله شروع کار و 
پوشش دادن محدوده پهناور و انتخاب مناطق دارای 
و  مناطق  بیشتر  تعداد  کردن  لحاظ  و  بیشتر  مشکل 

الگوها اشاره نمود. 

خوبی  تجارب  فارس  در  گفت:  نیز  قاسمی  ادامه  در 
و  دارد  وجود  روستاها  در  مردم  سازی  توانمند  جهت 
انجام  اقدامات  این  روستا   5 در  آبخیزداری  زمان  در 
شده و حتی در گذشته مرکز تحقیقات روستایی داشته 
ایم لکن به واسطه اهمیت آن، این موضوع را از ابتدا 
شرح  یک  به  تا  بریم  می  جلو  کشاورزی  دانشکده  با 
خدماتی برسیم و از تجارب سایر نقاط کشور استفاده 
می کنیم و نیز با دعوت از متخصصین، موضوع را در 
دانشکده کشاورزی و بخش ترویج بررسی خواهیم کرد 
تا به شرح خدمات برسیم و در مناطق مختلف پایلوت 
هایی را در نظر می گیریم و متناسب با کمک هایی 
که می شود در روستاهای مختلف گسترش می دهیم. 

سلحشور معاون سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان فارس

برنامه  و  مدیریت  سازمان  معاون  سلحشور  ادامه  در 
ریزی استان فارس گفت: طبق بند الف ماده 27 قانون 
برنامه ششم، دولت را مکلف کرده است ساالنه برای 
زایی  اشتغال  و  اقتصادی  توسعه  طرح  روستا   5000
و  است  روستا   1480 فارس  سهم  که  کنیم  تهیه  را 
بایستی ساالنه برای 296 روستا سند توسعه اقتصادی 
و اشتغال زایی تهیه کنیم و مرحله انتخاب روستا ها با 
همکاری استانداری و اداره کار تشکیل و شاخص ها 
تعریف شده و نحوه مطالعه آن ها در سمیناری متعاقبًا 

انجام می شود. 
وی افزود : برای هر روستا براساس پتانسیل ها الگوی 
مشارکتی تعریف و نحوه سرمایه گذاری و تسهیالت 
با توجه به پتانسیل تعریف می شود و بر اساس سند 
توسعه اشتغال در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
بر اساس مدیریتی که تعریف می شود طی برنامه 100 
هزار نفر روستایی به عنوان تسهیلگر و مروج آموزش 

می بینند که سند توسعه اجرا می شود.
 در ادامه استاندار فارس یاد آور شد نگاه به کشاورزی 
فارق از نگاه شما نیست لکن پایلوت چقدر زمان نمونه 
گیری می برد ؟ وی با اشاره به بحران کشاورزی و آب 
گفت ما به دنبال الگوهایی هستیم که در پهنه متصل 
به مبحث روستاهای شما باشد و بحث ما متمرکز بر 
با نبود آب  نگاه به کشاورزی و چگونگی برون رفت 
قابل  اقلیمی  تنوع  بخاطر  پایلوت  و  نگاه است  این  با 

تسری نیست. ضمنًا ما زمان چندانی نداریم.
ستاد  بین سطح،  لینک   : کرد  تصریح  تبادار  مهندس 
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و مراکز اگر به درستی شکل بگیرد طرح موفق است 
ودر این راستا دفتر امور روستایی استانداری، مدیریت 
تسهیالت  تنظیم  و  طرح  و  است  دار  عهده  را  روستا 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر   ، دهد  می  انجام  را 
آمایش  طرح  متولی  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
درصد   32 عنوان  به  روستائیان  که  هستند  استان 
جمعیت استان و تولیدکنندگان را دنبال می کند و در 
تمام سطوح نیاز به بازنگری دارد و می توانند نیاز به 
تحقیق، توسعه و برنامه نویسی را منتقل کنند که مدل 

کاربردی باشد. 

بهجت حقیقی مدیر سازمان تعاون 
روستایی استان فارس

در ادامه این جلسه بهجت حقیقی مدیر سازمان تعاون 
روستایی استان فارس گفت: عدم ارتباط بین دستگاه 
های متولی اقتصاد در استان مشهود است و باید بتوان 

ارتباط بخش دولتی را با خصوصی ایجاد کرد.
مورد  پایلوت   ، دولتی  اعتبارات  کاهش  از  وی سپس 
اشاره دانشکده، توانمندسازی تشکل ها و 25 تعاونی 
و  کرد  اشاره  آب  کمبود  علیرغم  پایلوت،  عنوان  به 
و  دانست  را فرصت سوزی  اعتبار دولتی  برای  انتظار 
خواستار لینک شدن مجموعه ها جهت عملیاتی شدن 
شد و در ادامه به ورود اتاق بازرگانی و به ظرفیت آن 
اشاره کرد و نیز به تشکیل زنجیره اقتصاد اشاره کرد و 
رئیس شورای کشاورزی استان فارس با تاکید بر این 
که بالفاصله تاکید همت جمعی کار را به سرانجام می 
رساند از وی دلیل عدم توفیق تعاونی ها و توضیح و 

گزارش خواست. 
رؤسای  بودن  از  خود  از  دفاع  در  نیز  حقیقی  بهجت 
تعاون روستایی ها و تعاونی های تولید در تهران اشاره 
کرد و مقرر شد در جلسه بعد شورا گزارش کاملی را 

ارائه دهد.
فارس  ای  منطقه  آب  عامل  مدیر  دهقانی  ادامه  در 
ضمن اشاره بر ایجاد زیر ساخت ها به عنوان اولویت 
در چند دهه اخیر در مناطق روستایی به عنوان اولویت 
محلی  صنایع  و  شده  غفلت  هایی  قسمت  در  گفت: 
روستاها را از بین برده ایم و حال با توجه به کمبود آب 
قابلیت های هر منطقه باید لحاظ شود و منابع درآمد 

مانند توریسم هم مورد توجه قرار گیرد. 
به  رسیدن  ماهه جهت  زمان یک  به  قاسمی  درادامه 
شرح خدمات مشخص با این تعداد روستا که بر عهده 
ها  استان  بقیه  تجارب  از  استفاده  با  شده  گذاشته  ما 

قرائت  به  آن  از  پس  و  کرد  اشاره  وقت  فوت  بدون 
آفات  و  بیماری ها  برای  که  حاضر  جلسه  کار  دستور 
نباتی و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی بود پرداخت .
گفت:  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  ادامه صادقی  در 
در  باغی  خوب  پتانسیل  بودن  دارا  دلیل  به  فارس 
از  انجیر  و  خرما  مرکبات،  مانند  اساسی  محصوالت 
سالیان دور نقش موثری را داشته است کما این که در 
کشور در اجرای آبیاری نوین در مرکبات پیشتاز بوده و 
در بعد کم آب بر بودن آن ها و کاشت در مناطق شور 
و با محدودیت در تولید این محصوالت نقش داشته 
است و گرایش به سمت باغبانی بوده و موفق تر هم 
صیفی  کاشت  در  که  ای  گونه  به  است  کرده  عمل 
آب  کم  اراضی  در  باغات  توسعه  در  و  سطح  کاهش 
افزایش سطح داشته ایم. وی افزود : بزرگترین ذخایر 
ژنتیکی انجیر دیم را داریم که بیشتر در استهبان است 
و البته انجیر آبی نیز اخیراً توسعه پیدا کرده است و 30 
هزار هکتار در استهبان و نی ریز انجیر داریم که 12 
هزار تن محصول به صورت خشک و قابل صادرات 
آن  و صادرات  برند سازی  و  داریم  باال  ارزآوری  با  و 

اکنون مطرح است.
بختگان  دریاچه  شدن  خشک  با  کرد:  تصریح  وی 
محصوالت  کیفیت  خاک  و  گرد  احتمال  افزایش  و 
رود ضمن  باال می  نیز  ها  بیماری  و  آفات  احتمال  و 
این که عوامل خسارت زایی هستند که قرنطینه اند و 
تعدادی متاسفانه دارد و ما دچار خسارت شده ایم که 

برخی خسارت اقتصادی شدیدی را وارد 
می کنند مثاًل در مرکبات، بیماری جاروک لیموترش و 
بیماری گرینینگ و نیز آفت پسیل و اخیراً هم زردی و 
زوال را داریم، در خرما سرخرطومی حنایی را داریم که 
از امارات با پاجوش و به صورت قاچاق وارد شده و در 

انجیر ویروس موزاییک انجیر را داریم. 
وی افزود: ما در مرکبات با سطحی بالغ بر 63 هزار 
هکتار و تولید ساالنه 1430 تن به ارزش 3500 میلیارد 
تومان، رتبه دوم کشور را داریم و بدین صورت 24/3 
از  تولید  درصد   45 و  ما  کشت  زیر  سطح  از  درصد 
مرکبات است، پس بهره وری آن باالست ضمن این 
با 8 میلیون  نهال مرکبات  تولید کننده  بزرگترین  که 

اصله در کشور هستیم. 
صادقی در ادامه یاد آور شد: جاروک لیموترش خسارت 
از فیتو پالسما هست که تخریب  زیادی زده است و 
می کند و از هرمزگان گسترش یافته است. و در حدود 
آلودگی  درخت  تک  صورت  به  باغات  هکتار   2000

دیده و شناسایی شده و همه پایش شده اند و 1050 
بنابراین  است.  شده  مبارزه  ناقل  با  و  امحاء  درخت 
گسترش نداشته ایم و از بزرگترین مشکالت این است 

که آفات تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. 
بهره  با  مشکل  تائید  نیز  قاسمی  گزارش  این  به  بنا 
به  گفت:  بیمه  در خصوص  برداران بخش کشاورزی 
دولت  پرندگان  حاد  آنفوالنزای  مورد  در  مثال  عنوان 
امحاء و جبران خسارت باید کند و بیمه جوابگوی آن 

نیست و در خصوص درختان هم همین گونه است. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
وضعیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  فارس 
بیماری های  با آفات و  اعتباری سازمان برای مقابله 
یاد شده گفت : حدود 3 میلیارد تومان برای ردیابی و 

سمپاشی آفت برآورد می شود .
وی در ادامه با اشاره به بیماری زردی و زوال مرکبات 
از سال 93 در شهرستان های داراب، جهرم، جویم و 
فسا دیده شده و عاملی برای آن بیماری یافت نشده 
این زمینه پایش  انجام شده در  اقدامات  است، گفت: 
با  تخصصی  کمیته  تشکیل  آلوده،  باغات  شناسایی  و 
کارشناسان  و  پزشکی  گیاه  بخش  محققین  حضور 
اجرایی و بازدید مستمر از باغات آلوده که توصیه به 
استفاده بی رویه کود و سم شده است و هدف  عدم 
تهیه  برای  انتشار  از  جلوگیری  عارضه،  شناسایی  ما 
که  می باشد  عارضه  مدیریت  برای  جامع  دستورالمل 
اعتباری معادل 3/8 میلیارد تومان برای مناطق دچار 

عارضه پیش بینی گردیده است.
را  نهال هایی  فارس  استان  در  کرد:  تصریح  صادقی 
تولید می کنند که غیر مجاز هستند و  باز  در فضای 
مشکالتی را به وجود می آورند و اگر با اعتبارات الزم 
تکثیر با روش رشد مریستمی و ریز ازدیادی مصوب 
برطرف  سالم  نهال  تولید  مشکالت  از  بسیاری  گردد 
می شود و البته برای درختان سیاه ریشه و نخیالت به 
ریز ازدیادی رسیده ایم و انشاءاله در مورد مرکبات نیز 
به این مرحله برسیم که برای اجرای طرح تولید نهال 
مرکبات عاری از ویروس اعتباری حدود 2/7 میلیارد 
ریال برای خرید تکنولوژی و تجهیزات الزم است که 
کاهش قیمت نهال و سالمت باغات تضمین می شود. 
بدین ترتیب از خسارت حدود 9 میلیاردی نیز در امان 

خواهیم بود.
پست های  توسعه  و  تقویت  برای  داد:  ادامه  وی 
قرنطینه ای گیاهی در مبادی ورودی استان، 8 پست 
اعتبار  تومان  میلیون   500 به  که  می باشد  نیاز  مورد 
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نیاز دارد تا طرح ملی حفظ نباتات کشور تکمیل گردد.
سامانه  زیادی  تعداد  که  است  ذکر  قابل  همچنین 
اسکادا با همکاری اداره کل هواشناسی در قسمت های 
ثبت  با  آن ها  و  اندازی شده است  راه  استان  مختلف 
رطوبت، دما و انجام فعالیت هایی در بخش فن آوری 
برای  آگاهی  پیش  اطالعات  صدور  به  منجر  نوین 
تصاویر  از  استفاده  با  توان  و می  کشاورزان می شود 
ماهواره ای مساحت اراضی، بیماری ها و کمبود ها را 
تشخیص داد و این در حالی است که کل اعتبارات ما 
در این راستا 1572 میلیون است که به نسبت خسارت 

وارده بسیار ناچیز است.
خرما  حنایی  خرطومی  سر  آفت  به  ادامه،  در  صادقی 
اشاره کرد و گفت این آفت جزء آفات قرنطینه ای بوده 
است و با حضور ریاست سازمان حفظ نباتات کشور ، 
ریاست سازمان جهاد کشاورزی و استاندار وقت توافق 
این  در  نیز  استانداری  و  تامین  مصرفی  اجناس  شد 
سراوان  از  نیز  تخصصی  نیروی  تا  کند  کمک  زمینه 
تامین شود و قرار داد نیز منعقد شد که در این راستا 
شد  جلوگیری  آن ها  افتادن  از  و  پایش  درخت   500
ضمنًا در هر شهرستان از جمله الر نیز اکیپ آموزش 

دیده مستقر کرده ایم.
آلوده  متاسفانه  نیز  قیر  و  داراب  کرد:  تصریح  وی 
در  نخیالت  هکتار   28000 حدود  نیز  و  باشند  می 
فسا  و  فراشبند  جهرم،  قیر،  کازرون،  شهرستان های 
تاکنون  تومانی  میلیون   400 بدهی  علیرغم  و  داریم 

منابع آن تامین نشده است. 
حال  در  رسمًا  ما  گفت:  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
واردات پاجوش نهال های کشت بافتی از ارقام پیارم 
 8000 حدود  است  گردیده  مقرر  و  هستیم  مجول  و 
 6 که  کنیم  وارد  امارات  از  مجول  مرغوب  رقم  پایه 
ماه قرنطینه می شود و البته در هر هکتار 110 نهال 

استفاده می شود. 
در ادامه این جلسه قاسمی به پایش 45 هزار درخت 
جهت مبارزه با آفت سرخرطومی و امحاء 500 درخت 

ورودی  دروازه  عنوان  به  فارس  گفت:  و  کرد  اشاره 
آن  به  الزم  اعتبارات  بایستی  می  ها  استان  سایر  به 

اختصاص یابد.
مرکز  گیاهی  شناسی  بیماری  استاد  ادامه صالحی  در 
فارس  منابع طبیعی  و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات 
تهدید  و  ها  خانوار  اقتصاد  و  مرکبات  اهمیت  به 
اشاره  لیموترش  جاروک  جمله  از  ها  بیماری  جدی 
کرد و گفت: بیماری ها تنها روش پیشگیری دارند و 
می توانیم ضمن تشخیص عوامل و منبع آن ها نسبت 
به کنترلشان و انجام کنیم این مهم وابسته به بودجه 

دائمی است.
در ادامه اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اراضی  فائو توسعه  بر اساس گزارش   : اسالمی گفت 
زراعی کشاورزی نباید بیش از این انجام شود و از این 
پس باید بر روی ارزش افزوده یا بهره وری کارکرد و 
با توجه به اقلیم کشاورزی باید در جهت توسعه باغات 

و دامپروری باشد.
وی در ادامه با بیان این مطلب که در برنامه ششم 500 
هزار هکتار از اراضی شیبدار باید باغ احداث شود اظهار 
تملک  اعتبارات  بودجه سال 1397  در  قطعًا   : داشت 
دارایی سرمایه ای تمام بخش ها کاهش می یابد ولی 
 300 و  می باشد  کمتر  کاهش  کشاورزی  بخش  در 
دالر  میلیون   300  ، نوین  آبیاری  دالر جهت  میلیون 
برای  دالر  میلیارد  دو  و  روستایی  رسانی  آب  برای 
محیط زیست، آبخیز داری و پسماندها در کمیسیون 

کشاورزی مجلس مطرح شده است.
فارس  استاندار  تبادار  اسماعیل  جلسه  این  خاتمه  در 
استان فارس  این که  به  اشاره  با  ادامه  گفت: وی در 
رتبه اول تولید محصوالت باغی را دارد و 15 درصد از 
کل محصوالت در سطح کشور را تولید می کند، اظهار 
توسعه  و  باغی  تولیدات  موضوع  به  پرداختن   : داشت 
این حوزه می تواند نقش موثری در اشتغال، کارآفرینی 
و  نیز  و  باشد  استان داشته  و  تولید در کشور  بنیان  و 
بهبود وضعیت اقتصادی تعدادی زیادی از خانواده های 

استان را در پی خواهد داشت.
مشکالتی  و  مسائل  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
اثر خشکسالی  همچون آفت های محصوالت که در 
و سایر موارد ایجاد شده است از اختصاص 8 میلیارد 
تومان اعتبار برای مبارزه با مسائل مربوط به خشکسالی 
خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت توسعه 
کاشت محصوالت باغی انتظار دارم سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان سهم بیشتری به حوزه مبارزه با 

آفت ها و بیماری ها اختصاص دهد.
با  خود  سخنان  از  دیگری  قسمت  در  فارس  استاندار 
گفت:  مبارزه،  به  نسبت  پیشگیری  اولویت  بر  تاکید 
بیماری های محصوالت کشاورزی  و  آفات  با  مبارزه 
به تنهایی کافی نیست و پیشگیری باید قبل از آن در 
دستور کار قرار گیرد زیرا پس از سرایت آفت و بیماری 
با بهترین روش های مبارزه نیز آفت ها و خسارت ها 

و هزینه هایی به وجود خواهد آمد.
مهم  بسیار  روستاها  توانمندسازی  کرد:  تصریح  وی 
عالمانه  غیر  دیدگاه های  و  کم  توجه  و  می باشد 
ایجاد  سبب  روستاها  توانمندسازی  و  توسعه  به 
نابسامانی هایی در حوزه اشتغال و به تبع آن مهاجرت، 
حاشیه نشینی و گسترش آسیب ها و ناهنجاری های 
به  با دقت  باید  امروز  بنابراین  و  است  اجتماعی شده 
زمینه  اشتباهات  ها  آن  از  پرهیز  و  گذشته  اشتباهات 

توانمند سازی روستاها را فراهم کنیم.
بر  همچنین  فارس  استان  کشاورزی  شورای  رئیس 
حوزه  در  ویژه  به  کشاورزی  بیمه های  بهبود  لزوم 
پیگیری  خواهان  و  کرد  تاکید  باغی  محصوالت 
نماینده  و  بیمه  صندوق  کشاورزی،  جهاد  مسئوالن 
شیراز در کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص 
شد و گفت : با توجه به گزارش های ارائه شده توسط 
بیماری  و  ها  آفت  درباره  کشاورزی  جهاد  مسئوالن 
های محصوالت باغی به ظرفیت های علمی موجود 
در استان باید بیشتر توجه کرد و این ظرفیت ها باید 

در حل مشکالت مختلف استان به کار گرفته شود. 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس6
شماره  35 - دی مـــــاه 1396

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  رحمانی  همراه  به  فارس  استاندار  تبادار  اسماعیل 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  تاجگردون  فارس،  استانداری  منابع  و 
استانداری فارس و  بین الملل  امور  استان فارس، سهرابی مدیرکل روابط عمومی و 
قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از مجتمع پرورش ماهی خاویاری اوزون 

برون و ماهی قزل آال متعلق به برادران عبودی در منطقه ملوسجان بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، اسماعیل تبادار استاندار فارس در این بازدید گفت: 
با توجه به این که در حال حاضر استان فارس به دریا متصل نمی باشد ما به دنبال 
پهنه های  در  از جمله  در عرصه های مختلف  افزایش ظرفیت های مختلف موجود 
شیالتی هستیم چرا که این گونه سایت ها می تواند هم زمینه اقتصادی و هم زمینه 

اشتغال زایی را فراهم کند.
وی افزود: در این سایت به حمداله هم دانش فنی و هم پشتوانه مالی وجود دارد و ان 

شاء اهلل برای سال آینده بهره دهی داشته باشد. 
باالترین مقام استان فارس در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در حال حاضر تولید 
گوشت ماهی خاویار در استان فارس 60 تن می باشد و نیز 200 کیلو گرم خاویار از 
آنها استحصال شده است و امیدوارم در سال آینده به ترتیب 175 تن گوشت و 300 

تا 350 کیلوگرم خاویار تولید شود.
وی در ادامه اظهار کرد: امیدوارم که همکاران شیالت دانشی را مهیا کنند تا تولید 
الرو )بچه ماهی خاویاری( در استان فارس مهیا گردد چرا که همان طور که این 

مهم در شهرستان دزفول مهیا شده است بنابراین می توان این شرایط را در استان 
فارس نیز محقق نمود.

استاندار فارس در خاتمه سخنان خود از ارتباطی که این سایت با شرکت های برجسته 
دنیا از جمله کشور فرانسه برقرار نموده است و نیز دانشی که در این مجموعه وجود 
دارد ابراز رضایت نمود و بیان داشت: تمامی دستگاه های اجرایی و دولتی برای کمک 

به بخش خصوصی در همه امور آماده می باشند.

بازدید استاندار فارس از مجتمع 
پرورش ماهی اوزون برون و 
قزل آال در منطقه ملوسجان

استاندار فارس:
امیدوارم تولید گوشت ماهیان خاویاری 

در سال آینده به 175 تن و تولید 
خاویار به 300 تا 350 کیلوگرم برسد

منظور  به  و  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  راستای  در 
مبنی  معظم له  تاکید  به  نظر  و  ایشان  فرامین  تحقق 
بر اهمیت پدافند غیر عامل و همچنین سیاست های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اولویت 
قراردادن استفاده از توانمندی ها و ظرفیت دستگاه های 
پدافند  فرهنگ  سازی  نهادینه  و  تعمیق  در  اجرایی 
غیرعامل در سالی که مزین به نام “ اقتصاد مقاومتی، 
ارائه خدمات  نیز در راستای  تولید و اشتغال“ است و 
ارزشمند دولت تدبیر و امید، از سویی نقش مهم وزارت 
جهاد کشاورزی در امنیت غذایی کشور و بالطبع حضور 
فعال سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی سال 

پدافند  کمیته های  و  کارگروه  عملکرد  در  گذشته 
این مجموعه در راستای  غیرعامل و تالش کارکنان 
کشاورزی  بخش  در  عامل  غیر  پدافند  اهداف  تحقق 
استان فارس، جلسه ای با حضور مولوی معاون مدیر 
سیاسی،  معاون  پژوهش  کشور،  انتظامی  امور  کل 
امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و آزادی مدیر کل 
پدافند غیرعامل استانداری فارس و جمعی از مدیران 
ارشد استان برگزار شد و طی مراسمی با اهداء لوح به 
کشاورزی  جهاد  سازمان  قاسمی رئیس  مهدی  محمد 
فارس از این سازمان به عنوان سازمان برتر در حوزه 

پدافند غیر عامل تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در حوزه پدافند غیرعامل برتر شد
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رونمایی   IOT بر  مبتنی  هواشناسی  خودکار  سامانه  از 
شد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  قاسمی  مهدی  محمد 
استان فارس با اعالم این خبر گفت: در راستای دانش 
اقتصاد  از جمله محورهای  که  کردن کشاورزی  بنیان 
مقاومتی می باشد، ما به دنبال استفاده از ظرفیت های 
درون استان فارس بوده ایم و خوشبختانه با آشنا شدن با 
فعالیت های شرکت ITMC شیراز و قابلیت های زیادی 
که این شرکت برای کمک کردن به بخش کشاورزی 
داشته و دارد که از جمله می توان به همکاری چندین 
ساله این شرکت با این سازمان در زمینه سیستم های 
از چند ماه قبل در زمینه  آبیاری هوشمند اشاره نمود، 
را  جدیدی  همکاری  هواشناسی  خودکار  سامانه  تولید 
آغاز کرده ایم و امروز با تولید 45 دستگاه تولید شده رو 

نمایی آن انجام می گیرد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، وی افزود: از قابلیت های 
که این سامانه می توان به ارسال اطالعات مربوطه که 
در سایر دستگاه ها  دلیل محدودیت هایی که  به  بعضًا 
وجود داشته و مشکل ما بوده است و برطرف گردیده 
است و نیز دسترسی به کسانی که سازنده این تجهیزات 
هستند ، اشاره کرد، چون سازندگان دستگاه های قبلی 
خارجی بودند و غالبًا ما دسترسی خوبی به این اطالعات 
ایم و نیز در حال حاضر خوشبختانه تجهیزات  نداشته 
مورد نیاز به طور بومی در کشور خودمان و در استان 

فارس تولید می شود 
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: هر 
چند که به لحاظ تخصصی سامانه خودکار هواشناسی 
استان  هواشناسی  کل  اداره  اساسی  وظایف  جمله  از 
است منتهی از آنجایی که کشاورزی ما کاماًل وابسته 
به این اطالعات است و در مبحث پیش آگاهی ها و 
پیش بینی ها، ما به اطالعات هواشناسی نیاز داریم که 
بتوانیم خوب تصمیم بگیریم و به بهره بردارانی که در 
حوزه مسئولیت جهاد کشاورزی فعال هستند. به خوبی 
و  ای  دقیقه  اطالعات  این  به  قطعًا  و  بدهیم  مشاوره 
ساعتی مورد نیاز داریم نیز با توجه به این که هدف و 
رویکردمان رقم زدن یک کشاورزی دانش بنیان است و 
می خواهیم کشاورزی مان را علمی کنیم و از ابزار روز 

استفاده نماییم، بنابراین در دستور سازمان این است که 
حتی المقدور بتوانیم از ابزاری که بومی کشور خودمان 

می باشد، استفاده کنیم.
وی در ادامه با بیان این که حرکت خوبی که با استفاده 
از ظرفیت جوانان بسیار فهیم و هوشمند همین کشور و 
استان انجام شده است و تاثیر بسیار خوب و بسزایی که 
می تواند این اطالعات در پیش آگاهی به بهره برداران 
و کارشناسان داشته باشد )مثاًل مبارزه با یک نوع آفت 

موثرتر  خیلی  باشیم  داشته  کافی  اطالعات  اگر  که 
با  با آن مبارزه کنیم( اظهار داشت: چه بسا  می توانیم 
استفاده از این اطالعات میزان مصرف سموم کم شود 
را  این سم  و وقتی که هزینه صرفه جویی در مصرف 
مثاًل با اطالعات هواشناسی و هزینه هایی که برای این 
سامانه شده است مقایسه کنیم. و از آن طرف محصول 
سالمی که می توانیم بدون استفاده از سم با استاندارد 
باالتر تولید نماییم همچنین در اختیار مردم قرار دهیم 
این  همه  اگر  دارد،  که  بهداشتی  مزایای  به  نسبت  و 
موارد را که کنار هم قرار دهیم خواهیم دید که منفعت 
بسیار بزرگی نصیب اجتماع می شود و بایستی بهینه از 
منابعی که در اختیارمان هست استفاده کنیم و تمامی 
این مسائل عزم ما را نسبت به استفاده از فن آوری و 

تکنولوژی های جدید روز به روز بیشتر می کند.
فارس  استان  اداره کل هواشناسی  از  ادامه  در  قاسمی 
خواست که یک نسخه از این سامانه را کنترل نمایند و 
گفت: اگر صحه از طرف دوستان متولی هم داشته باشد 

خیلی خوب است و ما منبعد آماده ایم که ارتباطات را 
بیشتر کنیم و امیدواریم با توجه به شرایط استان فارس 
بسیار  میکروکلیماهای  از  و  خشک  است  استانی  که 
به عنوان مثال در فاصله 10  و  برخوردار است  زیادی 
کیلومتری ما تفاوت 150 میلی متری بارندگی داریم یا 
در تفاوت دما شاید در مکانی سرمازدگی اتفاق بیفتد و 
در پهنه گسترده ای اتفاقی پیش نیاید و در زمینه آفت 
نیستیم و  ها که ما در پهنه گسترده شاهد طغیان آن 

گاهًا در منطقه محدودی اتفاق می افتد و باعث خسارت 
بهره  به  ارزشمندتری  خدمات  شاهد  بتوانیم  شود  می 
برداران بخش باشیم و در آن مکان می توان منشاء این 
آفت را ردیابی نمود و از گسترش این آفت جلوگیری 

کرد.
سازمان  عزم  داشت:  بیان  خود  خاتمه سخنان  در  وی 
این  از  استفاده  برای  فارس  استان  کشاورزی  جهاد 
تجهیزات به روز است و در راستای علمی و فنی کردن 
کشاورزی همه همکاران در مجموعه جهاد کشاورزی 
کمک می کنند که انشاءاله از این ظرفیتی که در استان 
نهادینه شده است به نحو مطلوب استفاده شود ضمن 
این که هدف این سازمان این است که جوان هایی که 
را  اشتغال آن ها  ما دغدغه  اند و  التحصیل شده  فارغ 
داریم، در همین جا به کار گرفته شوند و از همه مهم تر 
این که بخش کشاورزی نیاز به این اطالعات را دارد و 
با استفاده از این اطالعات قطعا می توانیم شاهد رونق 

بهتر بخش کشاورزی باشیم.

در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی صورت گرفت

رونمایی از سامانه
خودکار هواشناسی 
IOT مبتنی بر
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شهرستان  در  اشتغال  و  تولید  کشاورزی،  همایش 
شهرستان،  این  فرماندار  اسداللهی  حضور  با  المرد 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، مدیرکل امور 
عشایر استان فارس، مدیرکل دامپزشکی استان فارس، 
رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
فارس، فرماندار شهرستان المرد، مدیر جهاد کشاورزی 

این شهرستان و سایر اعضاء برگزار شد.
این  ابتدای  در  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
المرد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  فانی  جلسه 
و  اعضای شورای کشاورزی  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
شورای های اسالمی و دهیاران چهار شهر شهرستان 
المرد به معرفی قابلیت های کشاورزی این شهرستان 
از  ها  شهرستان  دیگر  مردم  تصور  گفت:  و  پرداخت 
شهر المرد سرزمینی خشک است که کشاورزی ندارد، 
بخش  در  طالیی  های  فرصت  سرزمین  المرد  لکن 
از  را  استفاده  حداکثر  توان  می  که  است  کشاورزی 
بارز آن تولید سبزی و صیفی خارج  آن کرد و نمونه 
فصل و تولید کشت های داربستی و گلخانه ها بدون 

کمترین انرژی است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که بایستی 
علمی  راستای  در  و  کند  تغییر  کشاورزی  در  دیدگاه 
مورد  دو  زمینه  این  در  افزود:  باشد،  کردن کشاورزی 
مد  دامپروری  الگوی  تغییر  و  کشت  الگوی  تغییر 
توسعه  طول  در  راهنما  یک  عنوان  به  که  است  نظر 

و  دهیم  قرار  نظر  مد  بایستی  شهرستان  کشاورزی 
همچنین جهت تولید معیار هایی مد نظر است که یکی 
از این معیارها توجه به تولید در واحد سطح می باشد و 
در حال حاضر تولید به ازای آب مصرفی مد نظر است 

که دارای راهکار هایی است.
نشان  خاطر  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
پیدا  باالیی  اهمیت  فروش  بازار  بعد  مرحله  در  کرد: 
می کند تا توانمندی کشاورزان حفظ شود، بازاریابی و 
بازاررسانی و برنامه ریزی صادرات در راستای توسعه 
استعداد  و  شود  انجام  باید  محور  دانش  کشاورزی 

احداث پایانه صادراتی در شهرستان وجود دارد. 

برگزاری  اهداف  به  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
دیگر  از  داشت:  اظهار  و  نمود  اشاره  همایش  این 
اهداف همایش کمک گرفتن از شوراها و دهیاران 
کشاورزی  جهاد  برنامه های  اجرای  راستای  در 
اولویت  از  آب  کمتر  مصرف  راستا  این  در  و  است 
جمله  از  که  است  کشاورزی  جهاد  سازمان  های 
می توان سبزی و صیفی را از سطح باز به محیط 
گلخانه منتقل نمود که با انجام این مهم تولید در 
کاهش  و  زایی  اشتغال  و  می رود  باال  سطح  واحد 
محور  از  دیگر  یکی  و  می شود  تامین  آب  مصرف 
های همایش نقش شوراها و دهیاری ها در توسعه 
عشایر  امور  نقش  محور،  دانش  و  نوین  کشاورزی 
در تامین مواد غذایی جامعه می باشد که متاسفانه 
در این شهرستان اداره امور عشایر نداریم و عمده 
عشایر در بخش عالمرودشت استقرار پیدا می کنند 
باید استفاده شود و در زمینه  از پتانسیل آن ها  که 
براساس  دیدگاه ها  باید  دامپزشکی  و  طبیعی  منابع 
در  که  کارهایی  راه  از  و  شود  انجام  علمی  اصول 
استفاده  دارد  وجود  آبخیزداری  طرح های  مدیریت 

میدانی از تمام نقطه نظرات است. 
امور  کل  مدیر  بهرامی  گردهمایی  این  ادامه  در 
مرکز  المرد  شهرستان  گفت:  فارس  استان  عشایر 
قشالقی عشایر استان است و نقش مهمی در تولید 
درصد   12/5 فارس  استان  و  دارد  پروتئینی  مواد 
جمعیت عشایری ایران را در خود جا داده و قطب 

برگزاری همایش کشاورزی، تولید و اشتغال شهرستان المرد
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عشایری کشور محسوب می شود.
طرح  اجرای  داشت:  بیان  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
مهمی  برنامه های  از  قرمز  گوشت  تولید  زنجیره 
است که در حال انجام است و نیز ایجاد سایت های 
گردشگری و بوم گردی در مناطق عشایری از دیگر 

برنامه ها می باشد. 
در ادامه این گردهمایی بوستانی مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیز داری استان فارس گفت: در سال های اخیر به 
واسطه خشکسالی مسائل آبخیزداری مورد توجه قرار 
گرفته است و بایستی روش هایی به کار بگیریم که به 

تولید خدشه وارد نشود.
وی افزود: برای شهرستان المرد با سطح 400 هزار 
هکتار وسعت و زمان محدود بارش در مقطع تابستان 
تاکنون  شود،  اساسی  برنامه ریزی  باید  پاییز  اواخر  و 
شهرستان  در  آبخیزداری  سازه ای  طرح   50 از  بیش 
انجام شده که این عدد برای سال جاری 3 پروژه بوده 
و بقیه ترمیمی سال های گذشته بوده است و مشارکت 
اجرای  در  صنایع  خصوص  به  مختلف  بخش های 
طرح های آبخیزداری اتفاق خوبی در فارس است که 
شهرستانی  و  است  المرد  سیمان  کارخانه  آن  نمونه 
اختصاص  صنایع  به  آن  عرصه  هکتار  هزار   10 که 
با  شود  بینی  پیش  آن  آب  تامین  دارد  ضرورت  دارد 
توجه به این که کشاورزان توان محدودی دارند و بنیه 

اقتصادی ضعیفی ناشی از خشکسالی پیدا کرده اند. 
در ادامه این گردهمایی مهندس مدیر کل دامپزشکی 
احداث  ضرورت  به  سخنانی  ایراد  طی  فارس  استان 
جمعیت  گفت:  و  کرد  اشاره  دام  صنعتی  کشتارگاه 
شهری دو شهرستان المرد و مهر و همجواری این دو 
شهرستان با مراکز مهم صنعتی و بازار مصرف مناسب، 
را دو چندان می  بهداشتی  ضرورت داشتن کشتارگاه 
سرمایه  های  گزینه  از  یکی  می تواند  امر  این  و  کند 

گذاری در منطقه باشد. 

 وی افزود: یکی از راه های کاهش خطر انتقال بیماری 
در واحد های تولیدی دام و طیور کم کردن تراکم می 
از  استان  این که شهرستان های جنوبی  باشد. ضمن 
جمله شهرستان المرد شرایط مناسب را برای توسعه 
واحدهای تولیدی دارا هستند و این امر عالوه بر کمک 
فراهم شدن فرصت های  بهداشت، موجب  تامین  به 

جدید شغلی نیز خواهد شد . 
نظام  سازمان  رئیس  رئیسی  گردهمایی  این  ادامه  در 
فارس  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  گفت: 
طبیعی استان فارس به عنوان بزرگترین NGO بخش 
کشاورزی با بیش از 15000 عضو در مقاطع مختلف 
سطح  در  را  دوم  رتبه  که  می باشد  استان  سطح  در 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  زمینه  این  در  کشور 
در شهرستان المرد نیز 118 عضو داریم که در بحث 
واگذاری صدور مجوز گلخانه ها، دام، شیالت و طیور 
تامین  نیازمند  که  است  شده  استفاده  کارشناسان  از 
نیرو از خود شهرستان هستیم و افزایش بهره وری و 

اشتغال اعضاء بیشتر مد نظر بوده است. 
جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی  همایش  این  ادامه  در 
ای  آیه  به  مقدم  خیر  فارس ضمن  استان  کشاورزی 
و  کرد  اشاره  تفکرون"  "افال  عنوان  با  کریم  قرآن  از 
گفت: در این آیه خداوند متعال می فرمایند آیا تفکر 
نمی کنید و تذکرها را نمی بینید و به قدرت خدا اعتقاد 

ندارید و چرا سپاسگزار نیستید. 
با  ظرفیت ها  و  موهبت ها  از  سپاسگزاری  افزود:  وی 
پدیده ها  در  تدبر  و  تفکر  واسطه  به  و  آن ها  شناخت 
نمی توانیم  تفکر  آن  بدون  و  می باشد  نشانه ها  و 
هر  از  گزاری  شکر  باشیم،  داشته  خوبی  شکر گزاری 
ظرفیت و موهبتی با تفکر و شناخت حاصل می شود و 
وقتی شناختیم، اگر بتوانیم از ظرفیت به خوبی استفاده 
کنیم شکر نعمت را بجا آورده ایم مانند سالمتی، تعقل، 

اعضاء بدن، اقلیم ، آب، خاک و ... 
اقتصاد  بحث  اخیر  سال  دو  در  کرد:  تصریح  قاسمی 
مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اعالم شد و سال 
جاری سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است که 
اشتغال که آسیب جامعه  تا  باید ظرفیت سنجی شود 
و  بپردازیم  تولید  به  باید  و  شویم  فایق  آن  بر  است 
بخش کشاورزی یکی از گسترده ترین، فراگیرترین و 
عملیاتی ترین بخش هایی است که می توان تولید را 
افزایش  در آن بهبود بخشید و هم اشتغال وابسته را 

داد.
نشان  خاطر  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
کرد: در شهرستان المرد در حوزه به نژادی دام، زنبور 
عسل، گیاهان دارویی، تخم مرغ، گلخانه و کشت نشاء 
تمام  در  و  داد  انجام  می توان  را  خوبی  فعالیت های 
حوزه های یاد شده برنامه توسعه ای و جهشی داریم 
که المرد با جذب سرمایه گذاران و خیرین می تواند 

مشارکت کند.
وی در ادامه سخنان خود به چالش اصلی استان فارس 
که آب است اشاره نمود و بیان داشت: در کشت های 
افزایش  آب  از  وری  بهره  برابر   20 تا   15 گلخانه ای 
می یابد و عوامل قهری و آفات بهتر کنترل می شود. 
بخش های  زیر  تمام  در  ما  گذاری  هدف  افزود:  وی 
نیز در مناطقی  و  بهره وری است  افزایش  کشاورزی 
که بارندگی خوب دارند، باغات و گیاهان دارویی دیم 

را توصیه می کنیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه 
اصلی در حوزه  اظهار داشت: سه هدف  سخنان خود 
کشاورزی تعریف شده امنیت غذایی پایدار برای جامعه، 
پایداری اکوسیستم و افزایش درآمد کشاورزان به ازای 
وزارت  به  وابسته  های  دستگاه  تمامی  و  آبیاری  آب 
جهاد کشاورزی دنبال رسیدن به این مهم می باشند و 
این سازمان به یاری کنندگان تحقق این اهداف کمک 

بوستانی: مشارکت بخش های مختلف به خصوص 
صنایع در اجرای طرح های آبخیزداری اتفاق خوبی 

در فارس است.

رئیسی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان فارس بزرگترین NGO بخش 

کشاورزی در سطح استان می باشد.

قاسمی: هدف گذاری ما در تمام زیر بخش های کشاورزی 
افزایش بهره وری و در مناطقی که بارندگی خوب دارند، 

توسعه باغات و گیاهان دارویی دیم را توصیه می کنیم.
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دولت  سیاست های  با  و  می کند  حمایت  ها  آن  از  و 
تدبیر و امید شاهد این اتفاقات هستیم، به عنوان مثال 
حدود 1300 هکتار توسعه آبیاری تحت فشار را در این 
شهرستان داریم و در سطح استان برای 70 هزار هکتار 
 96 مالی  سال  در  گذاری  هدف  نوین  آبیاری  اجرای 
انجام شده است و طی 5 سال تمام سطوح قابل اجرای 
آبیاری نوین زراعت ها و باغات بایستی عملیاتی شود و 
اجازه نداریم به هر روشی از آب استفاده کنیم و آبیاری 

غرقابی منسوخ شده است. 
توجه  با  کلزا  در خصوص  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
به خود اتکایی کشور و عدم خروج ارز، سطح کشت 
کلزا بیش از 1000 هکتار توسعه یافته است که درآمد 
بیشتری را در پی دارد ضمن این که این زراعت هم 
می  و  است  روغن  کننده  تامین  هم  و  پاییزه  کشتی 
دانیم که 90 درصد روغن کشور وارداتی است و دولت 
تدبیر و امید طی برنامه 10 ساله به دنبال سطح خود 
زیر  از سطح  و  است  آن  درصدی   80 تا   70 اتکایی 
 19000 سطح  به  تاکنون   92 سال  در  صفر  کشت 

هکتار کلزا در فارس رسیده ایم.
قاسمی افزود: در سایه سیاست های اقتصاد مقاومتی 
طی برنامه ای مدون برش شهرستانی، مراکز و پهنه 
ها تهیه شده و نباید سوالی در حوزه کشاورزی باشد 
و  نباشد  پهنه  مسئولین  توسط  آن  برای  پاسخی  که 
این  و  گردیده  بهتر  کشاورزی  کنونی  وضعیت  البته 
مطالبه  باید  کشاورزان  که  این  ضمن  است،  مشهود 

گر باشند. 
سرمایه  های  ظرفیت  به  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
گذاری توسط دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و 
پایدار  به عنوان تسهیالت  گفت: تسهیالت ویژه ای 
 4/29 تسهیالت  سهم  که  یافته  تخصیص  روستایی 
فارس در نظر گرفته شده  استان  برای کل  درصدی 
است و بخش کشاورزی و منابع طبیعی 45 درصد آن 
را به خود اختصاص داده است و البته تسهیالت 85 

درصد بالعوض آبیاری نوین نیز موجود است. رئیس 
قسمت  در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
دیر  از  فارس  داشت:  اظهار  خود  سخنان  از  دیگری 
باز استان کشاورزی بوده است که 10 در صد تولیدات 
کشاورزی کشور را تامین می کند و حدود 40 درصد 
ارزش دالری صادرات غیر نفتی استان در این بخش 
کشاورزی حاصل می شود و سهم شاغلین 20 درصد 
استان  در  که  است  این  بر  ما  اعتقاد  البته  که  است 
کشاورزی  به  کار  و  کسب  فضای  درصد   50 فارس 
اختصاص دارد و توانمندی نیروی انسانی و توانمندی 
اقلیمی چهار فصله بودن آن قطب کشاورزی محسوب 

می گردد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: کال 3/2 میلیون هکتار 
اراضی قابل کشت داریم که به واسطه محدودیت ها 
در 1/2 میلیون هکتار آن کشت داریم به گونه ای که 
نیز 18/1 درصد مساحت  و  آبی است  آن  72 درصد 
جنگل های کشور مربوط به استان فارس است و مقام 
اول را در این زمینه در کشور داریم و 8/6 مساحت 
مراتع با رتبه سوم کشور مربوط به فارس است و با 
دامی  واحد  میلیون  دام 9/4  متنوع  نژاد های  داشتن 
در اختیار فارس است، همچنین تشکل های خوبی از 
جمله نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تعاونی 
های تولید و روستایی، اتحادیه ها، دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی با بیش از 100 عضو هیات علمی را داریم و 
یک چهارم ناوگان مکانیزاسیون برداشت کشور را در 
اختیار داریم که یک سوم برداشت کشور را انجام می 
دهند و در تسطیح لیزری در فارس مهندسی معکوس 

شده است. 
زراعی  تولیدات  دوم  رتبه  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
رتبه  درصد،   15/3 با  باغی  اول  رتبه  درصد،   9/2 با 
 2/5 با  شیالت  ششم  رتبه  درصد،   6 با  دام  چهارم 
با  کل  در  و  ساحلی  غیر  های  استان  بین  در  درصد 
10 درصد تولید کشور رتبه دوم را در کشور در اختیار 

داریم و در بسیاری از محصوالت زراعی و باغی رتبه 
تولید  حوزه  در  نیز  و  داریم  کشور  در  را  دوم  و  اول 
گوشت قرمز رتبه دوم، در صنایع تبدیلی تکمیلی 6/5 
میلیون تن ظرفیت فرآوری داریم و رتبه سوم کشور را 
داریم که 30 درصد آن طی 4 سال اخیر اتفاق افتاده 
است و حرکت کشاورزی به سمت باغداری بوده که 
دلیل آن کاهش آب و شوری بوده است و علی رغم 
زراعت  در  تن  میلیون   6/5 زیر کشت  کاهش سطح 
تولید داشته ایم و تولیدات محصوالت باغی نیز به 3 

میلیون تن رسیده است. 
قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: بایستی از فرصت 
اشتغال  که  گلخانه  حوزه  در  گذاری  سرمایه  های 
و  نمود  استفاده  کند،  می  تامین  را  غذایی  امنیت  و 
متقاضیان می توانند از منابع دولتی برای زیر ساخت 
ها استفاده نمایند که با همت استاندار محترم استان 
این  برای  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  فارس 
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد   55 استان 
است و هدف ما ایجاد مجتمع های گلخانه ای است 
که به صورت یکپارچه و توسط شرکت شهرک های 

صنعتی نیز حمایت می شود.
گیاهان  توسعه  به  خود  سخنان  خاتمه  در  وی   
های  آب  از  استفاده  و  پروری  آبزی  توسعه  دارویی، 
صنایع  با  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  نامتعارف، 
ماندگاری  افزوده،  ارزش  واسطه  به  تکمیلی  تبدیلی 
محصوالت و جلوگیری از ضایعات محصول، فرآوری 
آلوئه ورا و روغن کنجد در قالب ساخت کارخانه در 
تسهیالتی  منابع  افزود:  و  کرد  اشاره  شهرستان  این 
توسعه  صندوق  زراعت،  گردش  در  سرمایه  شامل 
مشارکتی،  های  طرح  ها،  بانک  داخلی  منابع  ملی، 
بالعوض  تسهیالت  مکانیزاسیون،  ویژه  خط  اعتبار 
آبیاری نوین، تسهیالت احداث گلخانه با 15 در صد 
سود و رونق تولید با 18 درصد سود برای متقاضیانی 
نیز  و  ندارند  معوق  وام  و  برگشتی  مشکل چک  که 
با نرخ  پایدار روستایی و عشایری  تسهیالت اشتغال 
سود 6 درصد و اشتغال فراگیر برای سرمایه گذاری 

مهیا می باشد.
حسین  از  همایش  این  پایان  در  گزارش  این  به  بنا 
به  ورا  آلوئه  مزرعه  طرح  اجرای  جهت  به  عبدالهی 
در  موسوی  تقی  محمد  سید  هکتار،   40 مساحت 
اجرای طرح پرورش پولت تخم گذار، مهدی بذر کار 
در اجرای طرح مرغداری تخم گذار، جواد زارعی در 
اجرای طرح اصالح نژاد بز آلپاین، قاسم منصوری در 
راه اندازی گاو داری و لبنیات سنتی و غالم علی نژاد 
و محمود علی نژاد در اجرای طرح تولید نشاء گلخانه 
سبزی و صیفی در این منطقه تقدیر به عمل آمد و 

لوح به آنان تقدیم شد. 
شایان ذکر است که در حاشیه این همایش نمایشگاه 
نیز  شهرستان  این  کشاورزی  محصوالت  عرضه 

برگزار شد.
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دارویی  گیاهان  گیاه،  و  گل  نمایشگاه  سیزدهمین 
در  و  شرکت   100 حضور  با  گلخانه ای  تجهیزات  و 
در   1396 ماه  دی   29 لغایت   26 تاریخ  از  سالن  سه 
گلستان  شهرک  در  واقع  شیراز  بین المللی  نمایشگاه 

برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی 
از  پس  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
برگزاری  از  هدف  کرد:  اظهار  نمایشگاه  این  افتتاح 
برترین های  معرفی  و  شناسایی  نمایشگاه  این 
به  بخشی  رونق  و  تحرک  فرهنگ سازی،  فناوری، 
توسعه  زمینه های  آوری  فراهم  بنیان،  دانش  اقتصاد 
مراکز  بین  فناوری  علمی و  همکاری های  تعمیق  و 
نو  نگاهی  رویکرد  با  فناوری کشور  و  علمی، صنعتی 
به خالقیت و توانایی های بالقوه و ارائه دستاوردهای 
در  اسالمی  ایران  آینده سازان  فناوری  و  پژوهشی 
دائمی نمایشگاه های  محل  در  کشوری  و  ملی  سطح 
بین المللی استان فارس در حالی برگزار می گردد که 
50 درصد فضای کسب و کار استان فارس در بخش 

کشاورزی می باشد.
اقلیمی و  شرایط  بودن  دارا  با  استان  این  افزود:  وی 
انواع  تولید  بالقوه ای در  استعداد  آب و خاک مناسب، 
دارد که  دارویی  به خصوص گیاهان  باغی  گونه های 
را  ناخالص ملی  تولید  از  قابل توجهی  می تواند سهم 
به خود اختصاص دهد به گونه ای که توسعه گیاهان 
افزایش  لزوم  و  آبی  کم  چالش  به  توجه  با  دارویی 
از  یکی  استان،  پتانسیل  و  ظرفیت ها  از  بهره وری 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اصلی  رویکردهای 

جهاد  سازمان  استراتژی  و  می گردد  محسوب  فارس 
دارویی  گیاهان  زمینه  در  فارس  استان  کشاورزی 
کارخانه های  و  تولیدکننده ها  زنجیره ها،  تشکیل 

فرآوری کننده می باشد.
داشت:  بیان  خود  ادامه سخنان  در  مسئول  مقام  این 
جهاد  سازمان  سیاست های  مهم ترین  از  یکی 
آب  بحران  به  توجه  با  فارس  استان  کشاورزی 
مدت  در  سازمان  این  که  می باشد  گلخانه ها  توسعه 
و  سبزی  هکتار  هزار   80 انتقال  به  نسبت  سال  پنج 
اقدام  گلخانه  هکتار   7000 به  باز  فضای  از  صیفی 

نماید و ایجاد گلخانه ها یکی از اهداف اصلی اقتصاد 
و  مشکالت  بر  آمدن  فایق  برای  کشور  در  مقاومتی 
تولید محصول پایدار و به خصوص برای ما در استان 
فارس به دلیل کم آبی می باشد و ایجاد گلخانه های 
ارزان قیمت و توصیه و ترویج آن متناسب با شرایط 
زمین  در  گلخانه ها  احداث  شهرستان،  هر  اقلیمی در 
از  ایجاد زنجیره تولید گلخانه  مستثنیات کشاورزان و 
استان فارس  استراتژی های سازمان جهاد کشاورزی 
در توسعه گلخانه در این استان می باشد و با توجه به 
مقاومتی،  اقتصاد   " عنوان  به  گذاری سال 1396  نام 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  توسط   " اشتغال  تولید، 
تصور می شود که برگزاری جشنواره و نمایشگاه ارائه 
و  بنیان  دانش  محصوالت  ارائه  فناورانه،  محصوالت 
تبلور و  واقع تجلی،  حضور بخش های خصوصی، در 
مصداق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در سال جاری 

محسوب می شود.
برگزار  از  تشکر  ضمن  خود  سخنان  خاتمه  در  وی 
کنندگان این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه 
شرکت   29 و  دارویی  گیاهان  عرصه  در  شرکت   22
در  غرفه ها  سایر  و  ای  گلخانه  تجهیزات  عرصه  در 
عرصه گل و گیاه می باشند، ضمن این که با توجه به 
فعال بودن ستاد گیاهان دارویی در استان فارس این 
سازمان، با حضور کارشناسان مجرب خود به مشاوره 
نموده  اقدام  محترم  بازدیدکنندگان  به  پاسخگویی  و 

است.

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه ای
26 تا 29 دی ماه 1396 - نمایشگاه بین المللی شیراز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: 
50 درصد فضای کسب و کار استان فارس در بخش کشاورزی است
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ستاد  اجرایی  دستگاه های  دهی  گزارش  جلسه  اولین 
استان فارس دوم دی ماه در  اقتصاد مقاومتی  فرماندهی 
گزارش  ارائه  به  که  تشکیل شد  فارس  استانداری  محل 
 96 سال  ماهه   8 و   95 سال  مقاومتی  اقتصاد  عملکرد 

سازمان جهاد کشاورزی اختصاص یافت.
ساسان  جلسه  این  در  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
استان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت  تاجگردون 
فارس و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهي  ستاد  رویکرد  گفت: 
و  استان  این  ظرفیت هاي  بر  تکیه   96 سال  در  فارس 
شرکت هاي  جمله  از  کارشناسي  قوي  علمي  بنیان هاي 
دانش بنیان در کنار مواهب طبیعي، اراده باال در مدیریت 
توانمند بخش هاي تولیدي غیردولتي، استفاده حداکثري 
مسیر  در  وحرکت  غیرعمومي  بخش  گذاري  سرمایه  از 
افزایش  و  بیکاري  نرخ  به کاهش  منجر  بوده که  توسعه 
مشارکت اقتصادي گردیده که انشاهلل با تطبیق با فرامین 

تعیین شده، در آینده حرکتي جدي تر انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس به تشریح گزارش عملکرد 
طی  سازمان  اقدامات  و  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  و 
ابالغ  پیرو  گفت:  و  پرداخت   96 ماهه   8 و   95 سنوات 
معظم  مقام  از سوی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
از   1395 سال  شعار  تعیین  و   94 ماه  بهمن  در  رهبری 
سوی معظم له، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در سازمان 
جهاد کشاورزی و شهرستان های استان تشکیل شد که 
15 جلسه این ستاد در سازمان در سال 95 تشکیل گردید 
و در این جلسات برنامه های عملیاتی 6 پروژه ابالغی با 

برش های شهرستانی مورد تصویب قرار گرفت. 
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 
1396 نیز که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال، نام گذاری شد در 8 ماهه سال 
نسبت به تشکیل 8 جلسه اقدام نموده است و در سال 96 
با توجه به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در بسته های 
کل  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  مصوب  پنچ گانه 
کشور، برش استانی پروژه های 6 گانه اولویت دار، توسط 
وزیر محترم جهاد کشاورزی به استان ابالغ گردیده که از 

قبل نیز در دستور کار سازمان بوده است. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: علی رغم عدم ابالغ 

متبوع،  وزارتخانه  سوی  از  بسته ها  سایر  استانی  برش 
سایر  اجرایی  برنامه  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان 
پروژه های مهم که در بسته های پنچ گانه پیش بینی شده 
شامل: توسعه باغات در اراضی شیبدار در سطح 15000 
 1800 سطح  در  دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  هکتار، 
هکتار، توسعه فرآوری گیاهان دارویی به میزان 2270 تن، 
کشت  توسعه  تن،   38700 میزان  به  سردخانه ها  توسعه 
نشایی در سطح 18000هکتار، توسعه زنبورداری و تولید 
عسل با هدف 5350 تن، توسعه آبزی پروری با استفاده 
از آب کشاورزی به صورت متراکم در بیش از 200 استخر 
در دستور کار سازمان قرار گرفته است که در 8 ماهه اخیر 

به ترتیب عملکرد آن ها نیز به شرح زیر می باشد: 
سطح  در  باغات  توسعه  و  هکتار   21875 شناسایی   -1

11875 هکتار در اراضی شیبدار
2- توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح 1371 هکتار

انجام شده  به میزان  دارویی  3- توسعه فرآوری گیاهان 
7920 تن در قالب 5 طرح ایجاد شده

4- توسعه سردخانه ها و انبارهای فنی به میزان 16345 
تن در قالب 12 واحد صنعتی

5- توسعه کشت نشایی در سطح 15229 هکتار
6- توسعه زنبور داری و تولید عسل به میزان 5300 تن 

به  کشاورزی  آب  از  استفاده  با  آبزی پروری  توسعه   -7
صورت متراکم در 1200 استخر با ظرفیت 1300تن تولید. 
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پیشرفت و عملکرد 
پروژه های اولویت دار با برش استانی نیز در 8 ماهه سال 
پروژه ها  اغلب  در  ما  به طوری که  مناسب می باشد   96
پروژه ها  برخی  در  و  ایم  داشته  پیشرفت  برنامه  مطابق 
مثل فرآوری محصوالت کشاورزی از برنامه بسیار جلوتر 
فرآوری  به  نیاز  و  کار  زمینه  و  ظرفیت  اگرچه  هستیم 
تعیین شده  از اهداف  بیشتر  محصوالت کشاورزی بسیار 
بوده و جزء اولویت های کاری ما نیز قرار گرفته است که 
برای تحقق آن البته نیازمند مساعدت متولیان و مسئوالن 

استان می باشیم.
توسعه  سازمان  اولویت های  دیگر  از  قاسمی تاکیدکرد: 
گلخانه ها می باشد گرچه ما در این زمینه عقب ماندگی 
مانده  عقب  جوار  هم  استان های  از  و  داریم  تاریخی 
در  گلخانه ها  توسعه  بر  مبنی  سازمان  عزم  اما  ایم 
می باشد  ساله  ده  برنامه  یک  هکتار طی   7000 سطح 

فضای  در  کشت  سطح،  این  اجرای  با  امیدواریم  که 
بهروری  حداکثر  موجود  آب  از  و  برسد  حداقل  به  باز 
به حمایت  نیاز  این کار  البته موفقیت در  ببریم و  الزم 
همه دستگاه های مرتبط به خصوص استانداری محترم 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تامین اعتبارات و 
رفع موانع می باشد که این مهم اخیرا با تامین اعتبارات 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  محترم  سازمان  از سوی  الزم 
رفع گردیده و انشاءاهلل با تخصیص به موقع اعتبارات به 
اهداف سال جاری در توسعه گلخانه ها در سطح 450 

هکتار می باشد برسیم.
بذور،  تامین  داشت:  بیان  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
تامین نهال، تامین و توزیع کود و افزایش سطوح تحت 
پوشش کاربرد آفت کش های غیرشیمیایی از جمله دیگر 
برای  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  برنامه های 

تامین نهاده های داخلی مورد نیاز کشاورزان می باشد.
و  تولید  افزود:  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
دقیقه،   3790 میزان  به  تلویزیونی  رادیو  برنامه  پخش 
قالب  در  فناوری  انتقال  و  ترویج  نوین  نظام  پیاده سازی 
نهاده های  تقویت  پی گیری  الگویی،  سایت های  ایجاد 
مالی و ایجاد صندوق های خرد زنان روستایی و پیگیری 
تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی به تعداد 11 
و  سرمایه  تجهیز  و  تامین  جهت  شهرستان ها  در  فقره 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پیگیری پروژه احداث 
شهرک بازاریابی و تامین ماشین االت و تامین تسهیالت 
اقدام  دست  در  برنامه های  دیگر  از  کشاورزان  نیاز  مورد 

سازمان می باشد.
صادرات  و  کشاورزی  محصوالت  بازار  خصوص  در  وی 
تصریح کرد: اگرچه ما در زمینه کشت محصوالت، قانونی 
برخی  کشت  عدم  یا  کشت  به  کشاورزان  اجبار  بابت 
به  رفتن  سازمان  هدف  و  برنامه  اما  نداریم  محصوالت 
زمینه  این  در  که  می باشد  آب بر  کم  کشت های  سمت 
و  می گردد  ابالغ  شهرستان ها  به  برنامه ها  ساله  هر 
کشت های قراردادی می تواند زمینه الزم در این خصوص 

را فراهم سازد.
قاسمی در ادامه سخنان خود بیان داشت: طی 8 ماه سال 
96 صادرات محصوالت کشاورزی و فرآوری شده جمعًا 
به میزان 53251 تن و به مبلغ 89/85 میلون دالر شامل: 
صنایع غذایی )46482 تن و به مبلغ67/5 میلیون دالر(، 
محصوالت زراعی )2142 تن به مبلغ 2/11(، دام و طیور 
تن   4036( باغی  ریال(،  میلیون   /35 مبلغ  به  تن   326(
)به  میلیون دالر( و محصوالت شیالتی  مبلغ 18/75  به 
استان  از  دالر(  1/14میلیون  مبلغ  به  و  تن  میزان265 

فارس به خارج از کشور بوده است.
وی در خاتمه سخنان خود، خواستار کمک و حمایت همه 
اعضاء به خصوص استاندار استان و ریاست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع 
استانداری و تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
از بخش  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  دبیر ستاد  و  ریزی 

کشاورزی به دلیل مسئولیت در تامین امنیت غذایی شد.

برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس
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ما به دنبال استفاده از تجربیات داخل و خارج از کشور 
در زمینه توسعه گلخانه ها هستیم.

مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
فارس  استان  قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر آب در استان 
هم  روز  به  روز  و  است  کمیاب  نهاده  یک  فارس 
هنوز  متاسفانه  و  می باشد  شدن  تر  کمیاب  حال  در 
نشده  جدی  توجه  شهرستان ها  در  مهم  این  به  هم 
انتقال  به  ناگزیر  ما  کنونی  شرایط  با  بنابراین  است 
باز  از فضای  کشت 80 هزار هکتار سبزی و صیفی 
تمامی مدیران  و  می باشیم  گلخانه  هکتار   7000 به 
با  باید  جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس 
تمام توان و با تالش بیشتر در جهت تحقق این مهم 

گام بردارند.
وی افزود: تولید محصوالت کشاورزی ما بایستی به 
صورت خوشه ای و زنجیره ای انجام شود و مدیریت 
با  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  بایستی  تولید  و  بازار 

نیز  خود  اهداف  به  ما  قطعَا  تولید  شدن  زنجیره ای 
دست پیدا خواهیم کرد.

ادامه سخنان خود خاطر نشان  این مقام مسئول در 
حوزه  بسیار  کشاورزی  بخش  در  فعالیت  حوزه  کرد: 
بزرگی است بنابراین مدیران شهرستان ها بایستی در 
این زمینه زیادتر از قبل وقت بگذارند تا در عرصه های 
امور دام،  باغبانی،  از زراعت،  مختلف کشاورزی اعم 
امور اراضی، حفظ نباتات، آب و خاک، ترویج و... برای 

بهره برداران مثمر ثمرتر باشیم.
کار  بایستی  داشت:  بیان  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
بزرگ را به کارهای کوچک خرد نمایید تا قابل انجام 
باشد و بایستی اتحادیه گلخانه داران نسبت به تهیه 
طرح جهت صدور پروانه اقدام نماید و در ابتدای کار، 
متقاضیان گلخانه نیازی به پرداخت وجهی برای طرح 

نویسی ندارند.
قاسمی در قسمت دیگری از سخنان خود تاکید کرد 
گزارش سفرهای دو گروه به کشور ترکیه تا 2 هفته 

کشاورزی  جهاد  مدیریت های  و  گردد  ارائه  آینده 
شهرستان های داراب و فیروزآباد نیز نسبت به تهیه 
این  تبدیلی  صنایع  و  محمدی  گل  توسعه  برنامه 
و  نمایند  اقدام  آینده  هفته   2 مدت  ظرف  محصول 
مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس 
مسئولین  تغییر  به  نسبت  سازمان  ستاد  مجوز  بدون 
پهنه در شهرستان ها اقدام نکنند و در غیر این صورت 

مدیر شهرستان مرتکب تخلف اداری شده است.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  خود  سخنان  خاتمه  در  وی 
نظر  در  همچنین  و  گرفته  صورت  گشایش های 
و  فنی  کمک های  اعتبار  تومان  میلیارد   35 گرفتن 
زیر  برای  که  وجهی  تومان  میلیارد   21 و  اعتباری 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  گلخانه  ساخت های 
از کشور  خارج  و  داخل  در  که  بازدیدهایی  همچنین 
برای شما مدیران و کارشناسان فراهم شد امیدواریم 
که شاهد تحول در توسعه گلخانه های استان فارس 

باشیم.

برگزاری جلسه کمیته ویژه گلخانه ها
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دستورالعمل تسهیالت اشتغال فراگیر و پایدار روستایی 
کشاورزی ابالغ شد.

امور  و  ریزی  برنامه  معاون  صبوری پور  محمدجعفر 
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعالم 
این خبر گفت: بخش کشاورزی با رویکرد توسعه زنجیره 
ده رسته  در  نیز  ارزش محصوالت کشاورزی  و  عرضه 
اصلی فعالیت، تعریف شده است و با سرمایه گذاری در 
کلیه کسب و کارهای کشاورزی در این ده رسته منتخب 
شامل توسعه گلخانه، گیاهان دارویی، دام و طیور، کسب 
کارهای  و  کسب  پروری،  آبزی  عشایری،  کارهای  و 
دامپزشکی، کسب و کارهای تعاونی کشاورزی، صنایع 
تبدیلی کشاورزی و ساماندهی شرکت های خدمات فنی 
و مشاوره ای مختلف قبل از تولید، ضمن تولید و پس 
از تولید و همچنین در راستای توسعه و تکمیل زنجیره 

عرضه و ارزش محصوالت کشاورزی گام بر می دارد. 
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، وی افزود: این تسهیالت 
با بخشودگی سود به شرح ذیل در اختیار متقاضیان قرار 
غیر  طرح های  شهری  برخوردار  مناطق  در  می گیرد: 
روستایی  برخوردار  مناطق  در  درصد،   2 بنیان  دانش 
طرح های غیردانش بنیان 5 درصد، در مناطق محروم 
شهری و روستایی طرح های غیردانش بنیان 5 درصد، 
 3 بنیان  دانش  طرح های  شهری  برخوردار  مناطق  در 
دانش  طرح های  روستایی  برخوردار  مناطق  در  درصد، 
روستایی  و  شهری  محروم  مناطق  در  درصد،   6 بنیان 

طرح های دانش بنیان 6 درصد.
بیان  خود  سخنان  از  دیگری  قسمت  در  پور  صبوری 
توسعه ای  طرح های  سقف،  با  فوق  یارانه  داشت: 
ریال،  میلیارد   7 سقف  تا  ماه(   6 زیر  اجرای  مدت  )با 
تا  ماه(   6 باالی  اجرای  مدت  )با  توسعه ای  طرح های 
سقف 10 میلیارد ریال، طرح های ایجادی تا سقف 20 
پرداخت 7  باز  و  تنفس  دوران مشارکت،  ریال،  میلیارد 
سال )مجموعًا( قابل پرداخت می باشد که این منابع به 
تجارت،  تعاون،  توسعه  کشاورزی،  بانک های  عاملیت 
پرداخت  ملی  و  سپه  کارگران،  رفاه  ملت،  صادرات، 

می گردد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به بسته اشتغال 
منظور  به  داشت:  اظهار  و  نمود  اشاره  روستایی  پایدار 
به  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  اهداف  تحقق 
هدف  با  تا  است  شده  داده  اجازه  ملی  توسعه  صندوق 
ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 

عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی 
را  صندوق  منابع  از  دالر  میلیون  پانصد  و  میلیارد  یک 
کشاورزی،  بانک های  نزد  الحسنه  قرض  صورت  به 
امید  کارآفرینی  و صندوق  تعاون  توسعه  و  بانک  پست 
بخش  در  گذاری  سرمایه  توسعه  از  حمایت  و صندوق 
کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای 
تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای 
نفر  ده هزار  زیر  روستاها و شهرهای  در  اشتغال  ایجاد 
جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر 

جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: تسهیالت  وی در 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی برای اجرای طرح های 
در  درصد   6 متوسط  نرخ  با  ای  توسعه  و  ایجادی 
استان  به  گانه بخش کشاورزی  ده  منتخب  رسته های 
فارس ابالغ شده است و حداکثر دوره تنفس تسهیالت 
موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرح ها 
حداکثر  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  و  می شود  تعیین 
و  می شود  محاسبه  طرح  نوع  با  متناسب  سال  شش 
قانون  این  در  مذکور  و صندوق های  عامل  بانک های 
موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیالت مذکور از انواع 
سند  روستایی،  مسکونی  منازل  سند  شامل:  تضامین 
زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در 
روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه 

آن توسط روستائیان و عشایر امکان پذیر باشد.
معرفی  امکان  اعتبارات  این  از  افزود:  صبوری پور 
طرح های واجد شرایط اخذ تسهیالت سرمایه در گردش 

با نرخ 12درصد نیز مهیا گردیده است.
وی در خاتمه سخنان خود یادآور شد: در این بسته ها 
توجه اساسی به زیر ساخت ها و به ویژه منابع آبی گردیده 
است و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جهت نیل 
از تسهیالت  استفاده  با  فراگیر  اشتغال  بسته  اهداف  به 
و  مکانیزاسیون  اعتباری  خط  ملی،  توسعه  صندوق 
آبیاری  طرح های  ویژه  منابع  و  تولید  رونق  اعتبارات 
تا بستری مناسب جهت  تحت فشار سعی نموده است 

سرمایه گذاری ذی نفعان را ایجاد نماید.

ابالغ تسهیالت اشتغال فراگیر و پایدار روستایی کشاورزی

تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به عنوان حامی پژوهش و فناوری برتر

آئین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در  آذرماه   29 چهارشنبه  روز  که  برنامه  این  در 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  فجر  سالن 
علوم،  وزیر  غالمی  منصور  حضور  با  و  کشاورزی 
تحقیقات و فناوری، باقری قائم مقام وزارت علوم، 
اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی، رکنی معاون وزیر جهاد 
امیرحسنخانی  محمدرضا  دام،  امور  در  کشاورزی 
نماینده فردوس در مجلس شورای اسالمی، مدیران 

مؤسسه ها و مراکز تحقیقاتی سازمان، پیشکسوتان 
عرصه علم و تحقیق، رؤسای سازمان های جهاد 
رسانه  خبرنگاران  و  غیردولتی  بخش  و  کشاورزی 

های کشور برگزار شد.
مهدی  محمد  از  مراسم  این  در  است  ذکر  شایان 
به  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی 
عنوان حامی پژوهش و فناوری برتر و حمید زرگری 
رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
جهرم به عنوان رئیس ایستگاه تحقیقاتی برتر تقدیر 

به عمل آمد.
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همایش تعالی سازمانی با حضور کلیه پرسنل سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در 
جهاد  سازمان  پیشینه  خوشبختانه  گفت:  همایش  این 
کشاورزی استان فارس گویای این مهم است که مدلی 
به  ولی  است  شده  شروع  گذشته  در   EFQM نام  به 
دلیل تغییر مدیریت ها و سایر شرایط ادامه نیافته است 
نتیجه رسیدیم  این  به  انجام شده  پیگیری های  با  که 
همان مدلی که در گذشته شروع شده و منجر به اخذ 
گواهینامه هم شده است، می تواند پاسخگوی نیازها و 

کمک به روند مد نظر ما باشد.
داخلی،  ضعف  نقاط  محیطی،  چالش های  افزود:  وی 
نقاط  و  موجود  فرصت های  و  بیرونی  تهدیدهای 
قوت سازمان همه را می توانیم به نوعی در این مدل 
ساماندهی کنیم و بر همین اساس مدل تعالی سازمان 
را شناخته، بررسی و از آن استفاده کنیم تا بتوانیم به 
جایگاه مطلوب که در کالس های جهانی است برسیم.

داشت:  بیان  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 

یک  از  است  عبارت  حقیقت  در  سازمانی  تعالی  مدل 
قالب استاندارد که از طرف فرد، گروه، موسسه، کشور و 
یا سازمان محلی یا بین المللی برای انتخاب، مقایسه و 

ارتقاء عملکرد سازمان ها طراحی می گردد.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از 
اهداف تعالی سازمانی می توان به رشد و ارتقاء سطح 
سازمان در تمامی ابعاد، کسب رضایت مندی کلیه ذی 
ذی  انتظارات  و  خواسته ها  بین  تعادل  ایجاد  نفعان، 
چهار  بلندمدت،  در  سازمان  موفقیت  تضمین  نفعان، 
انجام شده، حذف  اقدامات  چوبی برای درک وضعیت 

دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات اشاره نمود.
قاسمی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: یکی از مزایای 
باشد  به چرایی هم می تواند  پاسخ  در  تعالی سازمانی 
ارزیابی به منظور تعیین  ابزاری است برای خود  چون 
موقعیت سازمان در مسیر تعالی و بایستی مرتب ببینیم 

کجا هستیم.
عضو  سازمان  مدیر   50 رهبری  تیم  در  افزود:  وی 
که  شده  گذاشته  جلسه   28 تاکنون  جمعًا  و  هستند 
بایستی  و  است  شده  گذاشته  وقت  ساعت  نفر   4244

از این  بدانند ماموریت ما چیست که یکی  ذی نفعان 
روش ها برگزاری این گونه همایش ها می باشد.

ادامه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در 
سخنان خود تصریح کرد: ماموریتی که برای سازمان 
و  منابع  استعدادهای  و  امکانات  شناخت  شده،  تدوین 
عوامل تولید بخش کشاورزی شامل: زراعت، باغبانی، 
امور اراضی، امور دام، و... با رویکرد اقتصاد مقاومتی و 
توسعه روزآوری فعالیت های هدایت، حمایت و نظارت 

سازمان در راستای رضایت ذی نفعان است.
انداز  داشت: چشم  اظهار  خاتمه سخنان خود  در  وی 
بخش  انداز  چشم  سند  اهداف  تحقق  راستای  در  ما 
کشاورزی در افق 1404 شمسی، رسیدن به کشاورزی 
دانش بنیان و دست یافتن به جایگاه نخست در آسیای 
این  به  از ویژگی های رسیدن  جنوب غربی است که 
مهم می توان به: توانمندی در برقراری امنیت غذایی 
با تولید غذای سالم، پاک، خودکفا و توسعه صادرات، 
بهره مند از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص، نوآور 
و کارآفرین، پیشرفت در حفاظت، احیاء و بهره برداری 
ذخایر  و  زیست  پایه، محیط  و  منابع طبیعی  از  پایدار 
ژنتیکی، رقابت پذیری با تکیه براستاندارد های جهانی 
تعاونی،  و  خصوصی  بخش  حداکثری  مشارکت  و 
فعاالن،  برای  رفاه  ایجاد  و  سرمد  تولید  در  توانمند 
صنایع  اقتصادی  و  فنی  زیرساخت های  از  برخوردار 
به  یافتن  دست  و  پیشرفته  و  یافته  توسعه  کشاورزی 
با مدیریت جامع حوزه های آبخیز و  پایدار  کشاورزی 
یافته  توسعه  عشایری  و  روستایی  کشاورزی  مناطق 

اشاره نمود.

برگزاری همایش تعالی سازمانی با حضور جمع کثیری از پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

چشم انداز بخش کشاورزی
در افق 1404 شمسی، رسیدن به

کشاورزی دانش بنیان و دست یافتن به 
جایگاه نخست در آسیای جنوب غربی است
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از تهران که به عنوان  بابک توژان کارشناس شرکت مهندسی و توسعه سرلک 
ارزیاب ارشد تیم ارزیابی به شیراز عزیمت و در این سازمان حضور بهم رسانده بود، 
با توجه به ارزیابی های مکرر و چندین ساله ای که در استان ها و شهرستان های 
مختلف داشته اند در پاسخ به سؤال ما وجه تمایز سازمان جهاد کشاورزی استان 
باعث  کرد:  ذکر  گونه  این  سازمانی  تعالی  مدل  کنندگان  اجرا  دیگر  با  را  فارس 
به  وابسته  واقع  در  و  دولت  بدنه  از  که  مجموعه ای  یک  که  است  خوشبختی 
دولت است در حال جاری سازی مدل تعالی سازمانی است؛ چرا که و بالطبع در 
ایجاد می کند،  را  برای سازمان محدودیت هایی  بعضًا  قوانین  سازمان های دولتی 
و این که سازمان جهاد کشاورزی استان فارس این عزم را پیدا کرده است تا از 
مدل  تعالی استفاده کند و آن را در اجزا و بدنه خودش علیرغم گستردگی کاری در 
این سازمان و در یک استان بزرگی به نام فارس که از اهمیت ویژه و استراتژیکی 
برخوردار است علیرغم گستردگی حجم کار و قوانین دست و پاگیری این مدل را 
پیاده کند این یک نقطه خیلی مثبت است که این سازمان با این رویکرد در این 
مسیر حرکت کرده است و ما امیدواریم سازمان های دیگر به خصوص سازمان های 
دولتی بتوانند در این مسیر حرکت کنند چرا که هر چه به سمت مدل های تعالی 

حرکت کنند فعالیت ها و فرایندها شکل سیستماتیک تری به خود خواهد گرفت.
وی افزود: خوشبختانه آقای دکتر قاسمی به عنوان رئیس سازمان و رهبر مجموعه 
این دیدگاه و نگرش را دارند و این حمایت ها را از استقرار مدل تعالی در مجموعه 
دنبال می کنند و این خیلی نقطه مثبت و قابل توجهی هست و تیم رهبری این 
سازمان نیز مشتاقانه در این مسیر در خال حرکت کردن می باشند و تمام تالش 
خودشان را معطوف کرده اند که فعالیت ها و فرآیندها را بتوانند بهتر و مناسب تر از 

آن چیزی که هست انجام دهند.
ارزیاب ارشد مدل تعالی تصریح کرد: مدل تعالی کمک می کند که این فعالیت ها 
و فرآیندها در راستای آن چیزی که سازمان را در مسیر تعالی قرار می دهد شکل 
اندازهای  چشم  تحقق  در  فرآیندها  و  فعالیت ها  بین  راستایی  هم  یک  تا  بگیرد 

سازمان و وزارتخانه ایجاد نماید.

وی در خاتمه این گفتگو اظهار داشت: امیدوارم که این مسیر کماکان در جهت توسعه 
تعالی ادامه پیدا کند و ما شاهد رشد و پیشرفت اعتالی سازمان جهاد کشاورزی 
که  استراتژیکی  تولید محصوالت  در حوزه  فارس که یک سازمانی هست  استان 
بعضًا امنیت غذایی کشور را رصد، پایش و مدیریت می کند بتواند با بهره وری از 
مدل های تعالی و توسعه تکنولوژی ها و روش های نوین و حرکت در یک مسیر 
مشخص تعیین شده و ارزش افزا، در این مملکت بیش از پیش ایفای نقش نماید.

خانم مریم زیاری یکی دیگر از ارزیابان 
تعالی سازمانی که از تهران و از کارشناسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار 
از  یکی  شاید  کنم  می  فکر  من  داشت: 
مهم ترین دستاوردهای بشر سازمان است 
معنا  کارمان  به  که  است  سازمان  این  و 
می دهد باعث می شود ارتباطاتی نظام مند 
برای ما ایجاد شود و خیلی متفاوت است از 

این که سازمان وجود نداشته باشد.
وی در ادامه گفت: تعالی سازمانی یک دستاورد خیلی با ارزش است که به ما 
کمک می کند تا بدانیم در چه مسیری حرکت کنیم یعنی وقتی چشم انداز را 
برایمان مشخص کنند دقیقًا معنابخشی به کارمان خیلی پررنگ تر می شود و 
می بینیم در چه مسیری در حال حرکت هستیم و با آگاهی ای که کارمان چه 
نتایجی دارد و چگونه می تواند اهداف سازمانی را محقق کند کارمان را انجام 

می دهیم.
وی افزود: اصواًل سازمان های دولتی وارد شده در مباحث تعالی سازمانی محدود 
هستند و بیشتر شرکت های خصوصی و تجاری در این وادی وارد شده اند و 
شرکت کردن سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اتفاق خیلی خوب و قابل 
به صورت  را  تعهداتی  الزامات و  این که سازمان یک  به خاطر  تقدیری است. 
داوطلبانه برای خودش ایجاد می کند باید آن ها را انجام دهد و این خیلی قابل 
و  نماید  ایجاد  را  تعهداتی  خودش،  برای  داوطلبانه  صورت  به  که  است  تقدیر 
مسیری را طی کند که به سمت بهبود فرآیندهای سازمانی حرکت کند و نتایج 

بهتری را کسب نماید.
زیاری در خاتمه خطاب به کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 
اما باالخره  انگیزه هستند  با  همکاران شما خیلی تعلق سازمانی خوبی دارند و 
شاید به دلیل همان انگیزه های مالی یک مقدار انگیزه پایین باشد که این در 
امیدوارم  و  هست  شرکت ها  همه  در  البته  می شود  مشاهده  شرکت ها  بیشتر 
همین تعلق سازمانی را حفظ کنند و در واقع مسیر تعالی را رها نکنند و انشاء اهلل 
امیدوارم حاال  نتایج خوبی حاصل می شود و  آینده خیلی  مطمئنًا در سال های 
که در این مسیر قدم گذاشته اند ادامه دهند تا انشاءاهلل در سال های آتی نتایج 

خوبی کسب شود.

گفت و گوی پرتو امید با ارزیابان مدل تعالی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

پس از 4 روز حضور فعال 5 نفر از ارزیابان مدل تعالی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جهت 
ارزیابی استقرار الگوی تعالی سازمانی در این سازمان و حضور در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی و 
اخذ تقدیر نامه 2 ستاره، پس از اتمام کار این عزیزان، برآن شدیم تا ضمن گرامی داشت حضورشان 
در شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت )ع( و عرض خدا قوت به آن ها، گفتگویی را داشته باشیم که 

ماحصل آن از نظرتان می گذرد.
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محسن شهسواری یکی دیگر از ارزیابان 
که از دیار اصفهان آمده و یکی از مدیران 
با  داشت:  اظهار  بود  آهن  ذوب  کارخانه 
و  تعالی  مدل  و  سیستم  ساختار  به  توجه 
مشکالتی که در اجرا دارد و هزینه هایی 
که به سازمان تحمیل می کند و نیز درگیر 
سیستم های  از  که  وقتی  و  افراد  کردن 
سازمان  یا  ارگان  کمتر  گیرد  می  دولتی 

های دولتی از آن استقبال می کنند و برای تیم ما قابل تقدیر بود که یک سیستم 
دولتی با یک حجم وسیعی از کار که کل وسعت استان فارس را خدمات می دهد و 

حیطه کارشان وسیع است در مسیر تعالی قدم برداشته است.
و  مدیران  در  تغییر  با  و  نباشد  به شخص  قائم  این حرکت  که  انشااله  افزود:  وی 
مدیران ارشد به دلیل جابجایی ها این کار در نطفه خفه نشود و به راه خود ادامه 

بدهد.
این ارزیاب در پاسخ به این سوال پرتو امید که نقطه برتری ارزیابی در کارکنان جهاد 
کشاورزی چیست؟ گفت: کار مشکل است و سختی های خود را دارد و نارضایتی 
دارد لکن مزیت آن کار کردن در طبیعت است  از موارد رفاهی هم عمدتا وجود 
که امکان آن برای ما میسر نیست و البته همت سازمان در اینجا کاماًل به چشم 

می خورد. 
کار  ابتدای  در  است  ممکن  کرد  توصیه  سازمان  این  کارکنان  به  خاتمه  در  وی 

سختی هایی باشد لکن ناامید نشوند و به آینده امیدوار باشند.

که  بود  ارزیابی  چهارمین  نحوی  حسن 
از  و  اراک  شهرستان  و  مرکزی  استان  از 
شیراز  به  که  بود  هپکو  کارخانه  مدیران 
آمده بود. وی نیز در رابطه با تعالی سازمانی 
این گونه اظهار نظر نمود: موضوع تعالی با 
عنایت به قدمتی که در کشور ایران دارد، 
که  می باشد.   EFQM الگوی  از  برگرفته 

مدلی کاماًل اروپایی هست.
وی افزود: از آن جایی که این الگو با سازمان ها و صنایع ما تناسب داشت توسط 

سازمان مدیریت صنعتی بومی سازی شد و از سال 82 در خیلی از سازمان های 
بزرگ از جمله بخش صنایع، خدمات، آموزش که شامل خدمات درمانی و صنایع 

غذایی هستند عملیاتی شد.
اند ولی  این عرصه شده  وارد  نیز  ادامه تصریح کرد: سازمان های دولتی  وی در 
در  در حوزه جهاد کشاورزی،  که  دارد  تقدیر  و جای  است  اندک  خیلی  تعدادشان 
استان فارس این مدل علیرغم کستردگی کار و عرصه در حال جاری سازی است، و 
به همین خاطر اینجانب به همراه 4 نفر از ارزیابان مدل تعالی طی 4 روز حضور در 
این سازمان در یک کار فشرده نسبت به بررسی جاری شدن این مدل بررسی های 

الزم را انجام داده ایم.
وی افزود: براساس اظهار نامه و این که مطالب جمع و جور و خالصه بود آن ها 
تعامل  در  و  سپری  سازمان  خود  در  ما  زمان  بیشتر  نهایتًا  و  اند  شده  دسته بندی 
بودیم و اطالعات الزم مبادله و نگاهی که ما به سازمان داشتیم با اظهارنامه قبل 
تغییر کرد و این نتیجه حاصل گردید که سازمان به بلوغ الزم رسیده و در مسیر 
تعالی حرکت می کند و مسیر رو به رشدی در حال طی شدن است و البته می طلبد 
هماهنگی بین مدیران و الیه های زیر مجموعه صورت بگیرد تا تمام پارامترهای 
مربوط به توانمندسازها و نتایج نقش خود را به خوبی در سازمان پیدا کنند و بتوانند 

اثر بخشی فعالیت ها را در مسیر تعالی قرار دهند. 
این ارزیاب در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به شکل کار که 
در بخش ها تعریف شده است و منسجم و مشخص می باشد در قالب یک سری 
فرآیندها و فعالیت های مشخص موارد را مطرح کردیم و چرخه نسبتًا کاملی طی 
اولیه  نتیجه رسیده است که چون سازمان در مراحل  این  ارزیابی به  شد و هیات 
کار هست از عملکردی که اتفاق افتاده با توجه به حجم گسترده این سازمان در 
شاخه های مختلف و در حوزه توسعه محصوالت و گونه های گیاهی طلب می نماید 

سازمان شکل  در  گروهی  کار  انسجام  که 
بگیرد.

گفتنی است امیرامید زکاءاسدی پنجمین 
نفر از گروه ارزیابی بود که بالفاصله پس از 
ارزیابی به تهران بازگشته و فرصت مصاحبه 

با این عزیز فراهم نگردید.

بازدید ارزیابان مدل تعالی از مرکز خدمات همایجان
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در مراسم سی و دومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی برگ زرین دیگری بر صفحه افتخارات کشاورزی استان فارس رقم خورد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این مراسم که با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی، حجت االسالم عالمی نماینده ولی فقیه در این 
وزارت خانه، معاونین وزیر، قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و جمع کثیری از بهره برداران بخش کشاورزی کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا 

و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد افراد زیر از استان فارس به عنوان نمونه کشوری انتخاب شدند و از آنها تجلیل به عمل آمد.
1 ( عبداله خلیفه مدیر نمونه بهره برداری و نگهداری از سازه های تاسیسات آبیاری و زهکشی از شهرستان مرودشت 

2 ( محمدرضا مهرنیا تولیدکننده مرکبات از شهرستان قیروکارزین 
3 ( حجت خوشرنگ تولیدکننده انجیر دیم از شهرستان استهبان 

4 ( احمد حیدری تولیدکننده گل محمدی از شهرستان داراب 
5 ( جمشید قائدی تولیدکننده انار از شهرستان شیراز

6 ( سپهدار هوشمند تولیدکننده انگور دیم از شهرستان سپیدان 
7 ( میالد حیدری مدیر عامل شرکت تعاونی تولید نمونه روستایی از شهرستان فیروزآباد

7 نمونه بخش کشاورزی کشور از استان فارس انتخاب شدند 

عبداله خلیفه محمدرضا مهرنیا

جمشید قائدی

حجت خوشرنگ

میالد حیدری

احمد حیدری

سپهدار هوشمند
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شتوی  محصوالت  موقع  به  کشت  اهمیت  به  توجه  با 
افزایش  در  آن  نقش  و  استان  در  کلزا(  و  جو  )گندم 
عملکرد این محصوالت کارگاه آموزشی به همین منظور 
با حضور 110 نفر از کارشناسان زراعت و مدیران پهنه ها 
از مناطق مختلف استان برگزار گردید در این کارگاه اهم 
مطالب و نکات مربوط به کشت به موقع این محصوالت 
به شرح ذیل مورد بررسی و بحث کارشناسان قرار گرفت:

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، غزال رئوفت کارشناس 
استان  زراعت سازمان جهاد کشاورزی  مدیریت  زراعت 
فارس در ابتدای این کارگاه آموزشی در خصوص کاشت، 
ذیل  شرح  به  مطالبی  استان  در  کلزا  برداشت  و  داشت 

مطرح گردید:
کلزا از خانواده کروسیفر، جنس براسیگاه دارای 3 گونه 
B.jun� و Brasia.napus، B.campestris  مهم زراعی

از 2 درصد  cea است، کلزا )کانوال( گونه ای که کمتر 

مول  میکرو   30 از  کمتر  و  روغن  در  اروسیک  اسید 
-48 کلزا  دانه های  و  دارد  کنجاله  در  گلوکوزنیوالت 

پروتئین  درصد  آن 30-40  کنجاله  و  روغن  درصد   42
از فسفر و کلسیم است و سطح کشت کلزا در  و غنی 
جهان 35/6 میلیون در هکتار با عملکرد 70/2 میلیون 
تن و میانگین 1970 کیلوگرم در هکتار می باشد و کلزا 
و  دارد  متوسط  بافت  با  خاک هایی  در  را  رشد  بهترین 

در  موثر  عوامل  که  است   6-7 کلزا  برای   PH بهترین 
استقرار گیاه رطوبت خاک، تاریخ کاشت، قوه نامیه بذر، 
عمق کشت، آرایش کشت، شوری، PH خاک و... را نام 
برد. عملکرد کلزا به طور کامل به تاریخ کاشت مناسب 
بستگی دارد و برای مناطق گرم استان تا آخر آبان ماه 

صورت می گیرد.
غیر  ارقام  برای  و  کیلوگرم   4 کلزا  هیبرید  ارقام  برای 
هیبرید 6 کیلوگرم بذر در هکتار مصرف می گردد. مراحل 
ساقه  روزت،  سبز شدن،  و  زنی  جوانه  شامل  گیاه  رشد 

رفتن و غنچه رفتن، گلدهی، غالف بندی می باشد.
و  آمونیوم  فسفات  کیلو   150 و  اوره  کیلو   400 به  کلزا 
نیاز  پتاسیم  سولفات  کیلوگرم   200 و  پتاس  کیلو   100
از  می توان  کلزا  هرز  علف های  کنترل  برای  دارد. 
تناوب زراعی، کنترل مکانیکی و علف کش استفاد کرد. 
مهم ترین بیماریهای کلزا ساق سیاه )فوما(، لکه برگی، 
بوته میری و گل سبز می باشد که از مهم ترین آفات کلزا 
می توان به شته مومی کلزا، سوسک گرده خوار، کک و... 
به  تغییر رنگ ساقه و غالف ها  با  اشاره کرد. رسیدگی 
رنگ زرد و دانه ها قهوه ای می شوند. تنظیمات کمباین 
باید به درستی انجام گردد. استفاده از هد مخصوص در 
کاهش ریزش دانه موثر است. برای انبار کردن رطوبت 

دانه کلزا باید 9 درصد باشد.

زمینه  در  مطالبی  آموزشی  کارگاه  این  در  افزود:  وی 
کاشت به هنگام گندم و جو به شرح ذیل مطرح شد:

در مدیریت تولیدات گیاهی 10 فاکتور بسیار مهم وجود 
دارد که شامل: رعایت تناسب سطح زیر کشت با منابع 
بستر  تهیه  مناسب،  رقم  انتخاب  دسترس،  قابل  آبی 
مناسب و مدیریت بقایای گیاهی، رعایت تاریخ کاشت، 
کاشت با تراکم بوته و میزان بذر بهینه، بذرکاری دقیق، 
کنترل علف های  مدیریت  موقع،  به  و  اندازه  به  آبیاری 
حداقل  با  محصول  برداشت  بیماری ها،  و  آفات  هرز 

ریزش. 
تاریخ کاشت ممکن است سه حالت داشته باشد تاریخ 
تاخیری  یا  هنگام  دیر  و  هنگام  زود  هنگام،  به  کاشت 
و  دما  گندم  کاشت  تاریخ  در  موثر  عوامل  بین  در  که 
دارند.  عوامل  بقیه  به  نسبت  تری  مهم  نقش  بارندگی 
متوسط رس  یا  زودرس  ارقام  از  زراعی  تناوب های  در 
استفاده می شود. تاریخ کاشت بهینه تمام ارقام زودرس، 

متوسط رس و دیر رس زیاد تفاوتی با هم ندارد. 
ارقام گندم مورد کاشت در مناطق گرم و خشک استان 
برات، خلیل، شوش، چمران 2،  فارس شامل مهرگان، 
ارقام  برای  و  دوروم شبرنگ می باشد  گندم  و  سیروان 
جو می توان به ارقام جو اکسین، نیمروز)تروپی( و زهک 

اشاره نمود.

برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت کشت به موقع محصوالت پاییزه

قاسمی  مهدی  حضورمحمد  با  و  مراسمی  برگزاری  با 
با  و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بخش  کشاورزی  جهاد  مرکز  منطقه،  خیرین  مشارکت 

اوز افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس 
در این مراسم رئیس این سازمان ضمن تقدیر و تشکر 
از خیرین این منطقه جهت اختصاص ساختمان و خودرو 
اظهار داشت: بحمداهلل دولت تدبیر و امید، مردم محور 
مستعد  نقاط  بقیه  در  طرح  این  امیدواریم  و  باشد  می 
این استان با مشارکت مردم ادامه یابد. وی افزود: نظام 
جمهوري اسالمي مدیون بذل جان و مال مردم فهیم 
مختلف  مراحل  در  و  است  اسالمي  جمهوري  کشور 
انقالب از جمله در دفاع مقدس و سازندگي و تحریم ها 

این موضوع نمایان مي باشد. 
قاسمی در ادامه سخنانش گفت: توجه به مراکز خدمات 
انساني  نیروي  به  آن ها  تجهیز  نیز  و  آن ها  تجهیز  و 
نوین  نظام  و  بندي  پهنه  طرح  اجرای  و  متخصص 
کشاورزي  کردن  مهندسي  و  فني  علمي،  براي  ترویج 
از اولویت ها و اقدامات وزارت جهادکشاورزي و سازمان 
افزایش  به  نیاز  ما  و  است  بوده  فارس  جهادکشاورزي 

بهره وري همه منابع به خصوص نهاده آب داریم. 
خدمات  مراکز  دنبال  به  هرچند  کرد:  تصریح  وی 

و  بخشي  براي سرعت  آینده،  براي  مجازي  کشاورزي 
کیفیت بخشي به اجراي وظایف هستیم ولي فعال مراکز 
خدمات باید مسایل و مشکالت کشاورزي و کشاورزان 
جهاد  مسئولین  راستا  همین  در  و  نمایند  پیگیري  را 
مسائل  به  بایستی  می  الرستان  شهرستان  کشاورزی 
این  خیر  مردم  و  زحمتکش  برداران  بهره  مشکالت  و 
شهرستان رسیدگی نمایند. قاسمی در قسمت دیگری از 
سخنان خود به تشریح سیاست ها و اولویت های دیگر 
سازمان جهاد کشاورزی در این استان اشاره کرد و گفت: 
ما امروز به دنبال علمی شدن بخش کشاوری می باشیم. 
با توجه به بحران خشکسالی استفاده بهینه از منابع آب و 

اجرای سیستم های آبیاری نوین با ارائه 85 درصد یارانه 
بالعوض توسط دولت ، توسعه گلخانه ها، احداث باغات 
مثمر دیم در اراضی شیبدار و کشت گیاهان دارویی و 
ایجاد زنجیره تولید و بازاریابی و کشت چغندر قند پائیزه 

در دستور کار این سازمان قرار دارد. 
گفتنی است مرکز جهاد کشاورزی اوز الرستان دریک 
آن  همکف  درطبقه  که  می باشد  دوطبقه  ساختمان 
قسمت اداری مرکز جهاد کشاورزی وپست دامپزشکی 
این  مهمانسرای  دوم  طبقه  در  و  اند  مستقرگردیده 
مرکزاستقرار یافته است و امین نظام پور به عنوان اولین 

سرپرست این مرکز سکان دار گردیده است.

اولین مرکز خدمات و پست دامپزشكي خیرساز به همراه یك دستگاه خودرو در بخش اوز شهرستان 
الرستان به جهادکشاورزي تحویل گردید
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تنوع  و  استان  مرزی  پهنه ی  گستردگی  به  توجه  با 
الگوی کشت  به  آن، رسیدن  اقلیمی مناطق گوناگون 
حداکثر  بتوان  آن  از  که  مناسب  کاشت  روش  و 
به  ویژه  تولید  نهادهای  و  عوامل  از  را  بهره برداری 
عامل محدود کننده ی آب به دست آورد ضرورتی انکار 

ناپذیر است. 
سازمان  صیفی  و  سبزی  کارشناس  نجفی  کیکاوس 
این مطلب  بیان  استان فارس ضمن  جهاد کشاورزی 
از مزیت های توسعه کشت نشائی محصوالت  گفت: 
سبزی و صیفی در مقایسه با روش کشت مستقیم بذر 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
هر  در  را  آب  مصرف  نشائی  روش کشت  از  استفاده 
هکتار حداقل دو هزار متر مکعب، دوره های سمپاشی 
حداقل  را  بذر  مصرف  میزان  و  مرحله  دو  تا  هم  را 
در  این که کاهش  60 درصد کاهش می دهد ضمن 
از طریق  افزایش عملکرد  انسانی،  نیروی  هزینه های 
ایجاد تراکم مناسب بوته و حفظ یکنواختی سایز بوته، 
زود رس کردن محصول و کاهش هزینه های جاری از 

دیگر مزیت های این روش کاشت می باشد.
محصوالت  نشائی  کشت  اجرایی  سطح  افزود:  وی 
سبزی و صیفی استان در سال جاری از ابتدای سال 
تا کنون 19918 هکتار می باشد که نسبت به سطح 
افزایش  هکتار   1918 میزان  )18000هکتار(  ابالغی 
در  شده  تعیین  برنامه  اساس  بر  و  است  داشته  رشد 
طول برنامه ششم توسعه مقرر گردیده است 50000 
هکتار از محصوالت زراعی استان با این روش کشت 

گردند.
محصوالتی نظیر خربزه، طالبی، گوجه فرنگی، کاهو، 
هندوانه، فلفل، بادمجان از جمله محصوالتی هستند 
و  شوند  کشت  روش  این  از  استفاده  با  می توان  که 
پیش بینی می گردد با توجه به محدودیت های منابع 
در بحث صرفه  این طرح  اجرای  تاثیر گذاری  و  آب 
جویی مصرف آب، این شیوه کشت در آینده نزدیک 

توسعه قابل توجهی داشته باشد.

طرح توسعه کشت نشایی محصوالت سبزی و صیفی از اولویت های مهم
طرح های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی فارس

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با 
تغذیه محصول گندم

در روز سه شنبه، 28 آذرماه سال جاری کارگاهی تحت عنوان “ آشنایی با تغذیه 
محصول گندم “ در محل سالن جلسات مرحوم زمان نیا مرکز تحقیقات و آموزش 
جهاد کشاورزی فارس )بعثت( با حضور سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور، 
معاونت  آموزش  مسئول  عبدالرزاق  کشور،  گندم  دفتر  تغذیه  کارشناس  پیمانی 
زراعت کشور، پیمان کشاورز محقق بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات 

استان خراسان رضوی تشکیل گردید.
به گزارش خبرنگار “پرتو امید”، در این کارگاه که صادقی معاون بهبود تولیدات 
بهبود  استان فارس، تسلیمی قائم مقام معاونت  گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، دهقان مدیر امور زراعت 
سازمان جهاد کشاورزی فارس و روحیان معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش 

کارشناسان  از  نفر   40 تعداد  همراه  به  فارس  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مسئول گندم کشور و 20 تن از کارشناسان مجری طرح انتقال یافته ها و انتخاب 
به  و روحیان  ابتدا صادقی  داشتند،  فارس حضور  استان   )PVS( ارقام  مشارکتی 
ایراد سخن پرداختند و سپس سهرابی دیدگاه ها و برنامه های دفتر گندم را تشریح 

نمود.
در ادامه این جلسه، بخش تخصصی کارگاه با سخنان کشاورز آغاز گردید و به 
روزترین اطالعات علمی و عملی در خصوص تغذیه گندم را مطرح کرد و به بیان 

دیدگاه ها و نظرات خود پرداخت.
طریقه  شامل:  کارگاه  این  در  شده  مطرح  فصل های  سر  که  است  ذکر  شایان 
صحیح نمونه گیری خاک در مزرعه، اهمیت آزمون خاک در تولید و حفظ منابع و 
محیط زیست، تشریح عناصر غذایی ماکرو و میکرو و منابع تامین آن از کودهای 
موجود، عالئم کمبود عناصر غذایی و راه های تشخیص آن، نحوه تامین عناصر 

برای گیاه و نقش آن در سوخت و ساز گیاه بوده است.
دوره  این  در  کننده  و مشارکت همکاران شرکت  بود  روز  کارگاه 2  طول مدت 

از نقاط قوت این کارگاه محسوب گردید که به بار علمی و عملی کارگاه افزود.
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کشاورزی  جهاد  باغبانی  مدیر  پاکاری  مجیدرضا 
به  میوه  درختان  نهال  که  این  به  اشاره  با  فارس 
عنوان اصلی ترین نهاده و زیر بنای احداث باغ های 
باغ  گفت:  می شود،  محسوب  اقتصادی  و  فنی 
از نهال سالم، استاندارد و  اقتصادی باغی است که 

شناسه دار استفاده کند.
استان  نهالستان سنتی در  از 390  افزود: بیش  وی 
ساماندهی  طرح  اجرای  در  که  دارد،  وجود  فارس 
نهالستان   44 تعداد  کنون  تا  سنتی،  نهالستان های 
واجد الشرایط با مساحتی بالغ بر 800 هکتار مجوزدار 
شده اند، که در سال جاری در این نهالستان ها حدود 
4 میلیون و 800 هزار اصله نهال تولید گردیده است. 
سال  در  فارس  استان  افزود:  مسئول  مقام  این 
درصد   14/2 بودن  دارا  با   1395  -  1396 زراعی 
نهالستان های مجوزدار کشور و 11/8 درصد تولید 
نهال شناسه دار، مقام دوم تعداد نهالستان کشور بعد 
از آذربایجان غربی و مقام دوم تعداد نهال شناسه دار 
بعد از یزد را بین 32 استان و مقام اول کشور از نظر 
به  را  پیوندی دانه دار و هسته دار  تولید نهال های 

خود اختصاص داده است. 
وی خاطر نشان کرد: در نهالستان های مجوزدار و 
فعال استان فارس انواع نهال شناسه دار، از 25 گونه 
هلو،  گردو،  بادام،  انگور،  به،  گالبی،  سیب،  شامل: 
شلیل، زردآلو، آلو، گوجه باغی، گیالس، آلبالو، پسته، 
نارنگی،  پرتقال،  قبیل:  از  انواع مرکبات  انجیر،  انار، 
گریپ فروت، لیمو ترش، نارنج، لیمو شیرین، زیتون، 
گل محمدی و نشاء توت فرنگی و 100 رقم تجاری 
تولید و به متقاضیان خرید نهال در داخل و خارج از 
باغ های  احداث  موجبات  تا  می شود  عرضه  استان 

تجاری و پرمحصول فراهم گردد. 
فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
به  فارس  استان  در  نهال  تولید  پتانسیل های  از 
اقلیمی و  تنوع  تجربه،  با  و  پرتالش  تولیدکنندگان 
تا  سردسیری  از  گونه ها  انواع  نهال  تولید  تنوع 
گرمسیری، وجود باغ های منتخب جهت تامین اندام 

تکثیری با هدف اصالت نهال، فعالیت شرکت زیست 
فناوری ایتا صدرا با حضور و مشارکت متخصصین 
گونه های  بافتی  پایه های کشت  تولید  در  ایتالیایی 
هسته دار و دانه دار به خصوص GF و GN و برخی 

از ارقام تجاری انگور، انجیر و زیتون اشاره کرد.
کشاورزی  التحصیالن  فارغ  وجود  ادامه  در  پاکاری 
پزشکی  گیاه  و  باغبانی  گرایش های  در  ویژه  به 
جهت نظارت بر عملیات تولید نهال سالم و اصیل، 
وجود محققین عالقه مند و ایستگاه های تحقیقاتی 
تخصصی از جمله انجیر و زیتون، درخواست خرید 
استان ها  سایـر  توسط  استان  تولیدی  نهال های 
صنفی  انجمن  نام  به  خصوصی  تشکل  وجود  و 
کارفرمایی تولیدکنندگان نهال استان فارس از دیگر 

توانمندی های استان فارس در تولید نهال دانست.
پایدار،  زایی  اشتغال  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
متقاضیان  خاطر  امنیت  نهال،  کیفی  کمی و  ارتقاء 
نهال های  اصالت  و  سالمت  لحاظ  به  باغ  احداث 
به صورت  استان ها  سایر  نیاز  تامین  استفاده،  مورد 
گسترده تر، افزایش توان صادراتی استان و ارزآوری، 
اقتصادی تر  منظور  به  تجاری  و  جدید  ارقام  تولید 
پایه های  از  استفاده  جدید االحداث،  باغات  شدن 
طرح  در  استفاده  برای  شوری  و  خشکی  به  مقاوم 
انداز  چشم  از  را  شیبدار  اراضی  در  باغات  توسعه 

ترسیم شده در زمینه تولید نهال برشمرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
در  نهال  تولید  در  اجرایی  سیاست های  جمله  از 
تجاري  پایه هاي  و  ارقام  تامین  را  استان  سطح 
بومي،  ارقام  تکثیر  و  سازي  سالم  بخش،  امید  و 
نهال،  جابجایي  و  توزیع  تولید،  روند  بر  نظارت 
نهال  سالمت  حفظ  جهت  اسکرین هاوس  احداث 
و ساماندهي واحدهاي بیوتکنولوژي، توانمند سازي 
در  خصوصي  بخش  سازي  توانمند  و  تشکل ها 
ارتباطات  توسعه  اولیه،  هسته هاي  تشکیل  راستاي 
بین  معتبر  نهاد هاي  و  مراجع  با  خصوصي  بخش 
المللي، شناسایي و ثبت ارقام بومي و باغات نخبه، 
را  شده  گواهي  نهال  تولید  و  مادري  باغ  احداث 

دانست. 
وی در ادامه بخشی از عملکرد نهال در سال زراعی 
پیگیری  نمود:  بیان  ذیل  شرح  به  را   1395-1396
شدن  اجرایی  منظور  به  شهرستان ها  از  مستمر 
تهیه  سالم،  نهال  تولید  و  نهال  تولید  طرح های 
اصالح شده  نهال  مقاومتی  اقتصاد  اجرایی  گزارش 
بندی  جمع  تهیه،  جاری،  سال  ماهه   9 در  داخلی 
به  باغبانی  معاونت  از  ارسالی  نهال  برش  ارسال  و 
و  پیگیری  سرچهان،  ویژه  بخش  و  شهرستان   29

تخصصی،  صورت  به  نهال  تولید  بحث  ساماندهی 
ارقام با نیاز آبی کم و مقاوم تر به شوری و خشکی 
نهالستان های  در  شیبدار  اراضی  برای  مناسب 
معاونت  دفتر  با  هماهنگی  و  پیگیری  مجوزدار، 
خرما  نهال  تامین  منظور  به  متبوع  وزارت  باغبانی 
از ارقام )پیارم ومجول(، مرکبات )پرشین الیم(، انار 
)واندرفول(، پسته )UCB�1(، پایه های رویشی هسته 
GN�GF�CADAMAN�PEN TA�TET� اداره 
RA�GISELLA6�MAXIMA60�MYROBAL�

دارها  دانه  رویشی  پایه های  و   AN�MARIANNA

M25—MM106�MM111� PERODWARF�PA�

از  انگور  مانند  زا  ریشه  خود  ارقام   ROLD�M7-
 FLAME SEEDLESS� PERLETTE ارقام 
پیگیری،  و.....،  زرشک  زعفران،  )ویدوجا(،  به 
تولید  اطالعات  و  آمار  تنظیم  و  تدوین  جمع بندی، 
نهال در نهالستان های مجوزدار استان و ارسال به 
دفتر معاونت باغبانی و 31 شهرستان تابعه، پیگیری، 
مکاتبه، اطالع رسانی به دفاتر مدیریت باغبانی کلیه 
استان ها، مکاتبه در خصوص استفاده از ظرفیت های 
قانونی و انتظامی استان و امکان استقرار پست های 
امور  در  وزیر  محترم  معاون  با  قرنطینه  و  بازرسی 
برای  راهداری  مدیرکل  شهردار،  استاندار،  باغبانی، 
متذکر شدن بحث اولویت نهال شناسه دار و ممانعت 
از واردات نهال غیر مجاز به استان، بازدید، نظارت، 
سرکشی و پیگیری تمدید و اخذ مجوز 44 نهالستان 
مجوزدار تولید نهال در سطح استان برای تولید تعداد 
مجوزدار،  نهالستان های  در  نهال  اصله  میلیون   5
 GF، توزیع تعداد 124 هزار و 649 اصله پایه های
چهار  به   GHISELLA6 و   GN، PYRODWARF

عملیات  انجام  منظور  به  استان  مجوزدار  نهالستان 
پیوند ارقام برتر و توزیع در فصل مناسب، پیگیری 
برای اخذ مجوزهای کیوسک فروش نهال مجوزدار 
در سطح استان در قالب طرح تجمیع فروش نهال 
شناسه دار زیر نظر انجمن صنفی تولید نهال استان، 
پسته  نهالستان های  تجمیع  انجام طرح  و  پیگیری 
بخش آباده طشک شهرستان نی ریز با تجمیع بیش 
از 61 تولید کننده غیرمجاز با تولید بیش از هشت 
میلیون اصله نهال پسته بدون مجوز در قالب شرکت 
تعاونی ولیعصر )عج(، پیگیری به منظور انجام طرح 
تجمیع نهالستان های مرکبات فاقد مجوز در بخش 
طرح  بر  نظارت  و  پیگیری  جهرم،  شهرستان  خفر 
تولید نهال گلدانی مرکبات در نهالستان های سنتی 
همراه با تهیه و ارسال دستورالعمل، پیگیری استفاده 
در  تولیدی  نهال های  روی  بر   Shade House از 

نهالستان های تولید مرکبات.

نـهال در استان فارس
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تخم مرغ به قیمت مصوب تنظیم بازار 
در سطح استان فارس توزیع شد

از  بازار  تنظیم  مصوب  قیمت  به  تخم مرغ 
فارس  استان  سطح  در   96/10/10 مورخ 

توزیع گردید. 
اله  هدایت  امید”،  “پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  رحیمی مدیر 
مطلب  این  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی 
گفت: میزان تولید تخم مرغ در استان فارس 
نظر  از  و  است  استان  اندازه مصرف خود  به 

تولید مشکلی نداریم.
وی در ادامه سخنان خود به افزایش قیمت تخم مرغ از تاریخ سوم دی ماه 
اشاره کرد و اظهار داشت: چند عامل در افزایش قیمت تخم مرغ دخیل بوده 
است که مهم ترین عامل آن شیوع آنفلوآنزای مرغی در استان های عمده 
بوده است که  و...  البرز، قزوین  تهران،  استان های  از جمله  تولید تخم مرغ 
و  اند  رفته  بین  از  بیماری  این  اثر  بر  گذار  تخم  مرغ های  از  زیادی  تعداد 
با توجه به این که تقاضا برای  زمانی که تولید در سطح کشور کم باشد و 
این محصول زیاد می باشد، طبیعی است که قیمت تخم مرغ باال رود و این 
افزایش قیمت دلیل عمده اش ناشی از کمبود تولید آن در کشور بوده است 
با برنامه ای که در سطح وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد و  که به حمداله 
مقداری تخم مرغ از خارج از کشور وارد شد بازار در سطح کشور رو به تعادل 
و تنظیم رفت و در استان فارس هم این کاهش قیمت یکی دو روز گذشته 

خودش را نشان داده.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به قیمت تخم مرغ اشاره کرد و بیان 
است  اعالم شده  بازار کشور  تنظیم  ستاد  در  تصمیمی که  اساس  بر  داشت: 
قیمت تخم مرغ در درب مرغ داری ها 5300 تومان به ازاء هر کیلوگرم تخم 
مرغ می باشد که با توجه به سودی که سازمان حمایت برای عمده فروش و 
خرده فروش اعالم کرده است و بر اساس فاکتوری که این عزیزان تحویل 
داریم  ما  که  طرحی  این  و  می شود  عرضه  فروشگاه ها  سطح  در  می دهند 
برای عرضه تخم مرغ که ان شاءاله شروع می شود این تخم مرغ در سطح 
بازارچه های سازمان میادین شهرداری و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در 
هر  ازاء  به  تومان   6000 کیلویی  و  شانه ای  به صورت  و  است  توزیع  حال 
کیلوگرم توزیع می شود و در فروشگاه های در سطح شهر بایستی به قیمت 
بین هرکیلوگرم 6200 تا 6300 تومان ارائه گردد و همچنین سازمان صنعت، 
را کنترل  این روند  تعزیرات  بازرسی و  معدن و تجارت و همچنین سازمان 

می نمایند.

صدور دفترچه های زنبورداری
در استان فارس آغاز شد

علی رستگار مدیر طیور و زنبور عسل سازمان 
و  ساز  براساس  گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد 
کار ارائه شده از سوی دفتر طیور و زنبور عسل 
سراسری  اتحادیه  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
دفترچه های  صدور  زمین  ایران  زنبورداران 
جدید برای زنبورداران پس از گذشت 5 سال 
سرگیری  از  آینده  سال   3 مدت  برای  اعتبار، 

شد. 
 150 تاکنون   1396 آذر   15 از  افزود  رستگار 

جلد دفترچه زنبورداری جدید صادر گردیده و پیش بینی می شود تا پایان سال 
جاری 1500 نفر زنبوردار موفق به اخذ دفترچه زنبورداری گردند. 

طریق  از  شرایط  واجد  زنبورداران  کلیه  به  الزم  رسانی  اطالع  خواستار  وی 
تسریع  و  شهرستان ها  در  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  زنبورداری  تشکل های 
در ایجاد کد شناسه 16 رقمی برای زنبورداران مطابق با دستورالعمل ارسالی به 

منظور تسهیل و بهره مندی زنبورداران گردید.
این مقام مسئول گفت: جهت اطالع کارشناسان جهاد کشاورزی از مکان اسکان 
زنبورداران مهاجر درجهت ساماندهی آن ها، زنبور داران بومی مجوزهای کوچ و 
اسکان را اخذ نمایند، وی همچنین رعایت فاصله با دیگر زنبورستان ها جهت 
نیز  و  زنبور عسل  بین کلنی های  در  بیماری های  و  آفات  از شیوع  پیشگیری 
با کنه واروآ،  با آفات و بیماری ها، ازجمله مبارزه  مبارزه هم زمان و هماهنگ 
توسط تمامی زنبورداران در زمان سرشماری زنبورستان ها در مهر ماه هر سال 

را درجهت کاهش چالش های موجود توصیه نمود.
از دیگر توصیه های وی به زنبورداران شرکت در سرشماری سالیانه کلنی های 
زنبور عسل که در مهرماه هر سال در کل کشور و به صورت هم زمان انجام 
می شود که با مراجعه به جهاد کشاورزی محل اسکان زنبورستان خود و تکمیل 

فرم سرشماری قابل انجام است.
مدیر طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطر نشان کرد: تولید 
جهانی،  بازار  در  رقابت  و  صادرات  توان  افزایش  جهت  کیفیت  با  عسل های 
فراگیری آموزش های الزم در تولید فرآورده های فرعی زنبور عسل از جمله ژل 
رویال، زهر زنبور عسل، بره موم و گرده گل به منظور افزایش ریسک پذیری 
به  مراجعه  با  زنبورداری  دفترچه  در  زنبورستان  سالیانه  آمار  ثبت  و  حرفه  این 
جهاد کشاورزی شهرستان خود از دیگر راه کارها در جهت کاهش چالش های 

موجود می باشد.
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گفت:  دام  امور  مدیریت  کارشناس  پور  رستم  حمیدرضا 
عملیات اصالح نژاد گوسفند کبوده و تلقیح مصنوعی این 
نژاد واقع درایستگاه علی آباد کمین، در فصل تولید بهار 

1397، از سر گرفته خواهد شد.
از  خاکستری(  )قره گل  شیراز  کبوده  نژاد  افزود:  وی 
جهان  سراسر  در  و  بوده  ایران  گوسفندان  مشهورترین 
شناخته شده است و یکی از نژادهای پوستی دنیا است که 
از پوست بره های یک روزه و تازه متولد شده آن در تهیه 

انواع البسه گران قیمت استفاده می شود و از مهم ترین ویژگی های بیولوژیک این نژاد 
توانایی در تطابق و سازگاری با شرایط سخت محیطی به خصوص در مناطق بیابانی 
است و کم بودن میزان چربی )دنبه و الشه( نسبت به سایر نژادها از مشخصه های 
بارز این نژاد است و این موضوع از نظر اقتصادی و بازار پسندی حائز اهمیت می باشد. 
زیستگاه این گوسفند در استان فارس و بیشتر در بخش های شرقی و مرکزی می باشد.

دام  امور  معاونت  بین  ما  قراداد فی   با عقد  از سال 1374  ادامه گفت:  در  پور  رستم 
استان و شرکت جهاد تعاون، امور مربوط به نگهداری گله در محل ایستگاه دامپروری 
علی آباد کمین به منظور پرورش و اصالح نژاد به شرکت جهاد تعاون واگذار گردید که 

تا سال 1392 این همکاری ادامه داشته است.
در طی سال های 1374 تا 1392 ایستگاه علی آباد کمین به شرکت جهاد تعاون فروخته 
شد و پس از آن نیز این شرکت ایستگاه را به فروش رسانده و قرارداد نگهداری گله 
گوسفند نیز با شرکت مذکور به اتمام رسید و تعداد 302 رأس گوسفند کبوده از این 
شرکت تحویل گرفته شد و امور مربوط به نگهداری و پرورش این گوسفندان طی 
تفاهم  نامه ای به واحد آموزشی علی آباد کمین که در مجاورت ایستگاه علی آباد کمین 

واقع شده است تحویل داده شد.
عدم  موجود،  تنگناهای  و  مشکالت  دلیل  به  اخیر  سال های  در  کرد:  تصریح  وی 
تخصیص اعتبار، کم و کاستی هایی که در ساختار تاسیساتی و جایگاه دام وجود داشت 
عملیات ثبت مشخصات، رکورد برداری، تلقیح مصنوعی و اصالح نژاد گله گوسفند 
کبوده اجرا نمی شد که به همت مدیر اموردام و کارشناسان امور دام سبک معاونت 
بهبود تولیدات دامی و همکاری کارشناسان واحد آموزشی علی آباد کمین مجدداً انجام 

خواهد شد و اطالعات در سامانه مرکز اصالح نژاد دام کشور ثبت می شود.

اصالح نژاد گوسفند کبوده از سر گرفته خواهد شد

قوچ اصیل نژاد کبوده شیراز )رنگ سوز(

گردهمایی توسعه نژاد دو منظوره گاو سمینتال در 
برگزار  فارس  سالن کوثر سازمان جهاد کشاورزی 

شد.
در این جلسه که با حضور مدیران جهاد کشاورزی 
دام  امور  مدیریت  کارشناسان  و  شهرستان ها 
دامی سازمان  تولیدات  بهبود  معاون  شد،  تشکیل 

پیرامون  توضیحاتی  فارس،  کشاورزی  جهاد 
و  سمینتال  گاو  منظوره  دو  نژاد  توسعه  ضرورت 

مسائل اصالح نژادی را بیان نمود.
خواستار  شهرستان ها  مدیران  از  جزایری  عبداله 
سمینتال  منظوره  دو  گاو  نژاد  توسعه  پی گیری 

گردید.

توسعه نژاد گاو دو منظوره سمینتال در دستور کار قرار گرفت

به گفته محمدعلی جاللی مدرس کارگاه آموزشي 
پرورش نوین مرغ گوشتي و بهبود ضریب تبدیل 
بهبود  دار  اولویت  طرح  اجراي  راستاي  در  دان، 
سطح  در  گوشتي  مرغ  به  دان  تبدیل  ضریب 

استان، کارگاه آموزشي برگزار گردید.
 شرکت کنندگان در این کارگاه، با اصول پرورش 

پرورش،  سالن  سازي  آماده  ابتداي  از  نوین 
درجه  و  سالم  جوجه هاي  تشخیص  و  تهیه 
غذائي  جیره هاي  نامرغوب،  جوجه هاي  از  یک 
پرورش،  دوره  طول  در  دان  مؤثر  ترکیبات  و 
برنامه هاي نوري و بهداشتي، بهترین زمان سن 
محاسبه  نحوه  و  بازار  به  عرضه  مناسب  وزن  و 

آموزش  را  مرغ  گوشت  به  دان  تبدیل  ضریب 
دیدند.

ماه  دی   13 در  کارگاه  این  است،  ذکر  شایان 
1396، در شهرستان خرامه و با حضور مرغداران 
دام  امور  کارشناسان  و  پهنه  مدیران  منتخب، 
شهرستان هاي خرامه و سروستان برگزار گردید.

برگزاري کارگاه آموزشي پرورش نوین مرغ گوشتي و بهبود ضریب تبدیل دان
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اقدامات دبیرخانه هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت
استان فارس در دی ماه سال جاری

جلسه کمیسیون ماده 33 استان فارس به منظور نظارت بر اراضی واگذاری جهت 
اجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی و تشخیص 
تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تعیین درصد عملیات انجام شده با 
حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، 
اجرایی صادر کننده موافقت اصولی طرح  رئیس دستگاه  استان،  اراضی  امور  مدیر 
ها و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح در محل سازمان جهاد کشاورزی 

فارس برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 
از مجموع 23 پرونده واصله به دبیرخانه این هیات ، در دی ماه سال جاری که 139 
هکتار از اراضی استان را شامل می شود، 8 مورد از طرح ها مورد تایید قرار گرفت، 
10 مورد تمدید قرارداد اجاره، 4 مورد فسخ قرارداد و 1 مورد نیز تصمیم در خصوص 

بازدید مجدد مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

کالس آموزشی رفع تداخالت اراضی فارس
در اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به منظور رفع تداخالت اراضی 
ملی و غیر ملی و وظایف محوله به کمیسیون استانی رفع تداخالت، دوره آموزشی 
آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی و اصالحات ارضی و همچنین تشریح آیین 
نامه و شیوه نامه اجرایی ماده فوق به مدت 36 ساعت در محل مرکز آموزش بعثت 

شیراز با حضور 48 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و شهرستانی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی استان فارس، در این دوره آموزشی که 
مجید انصاف رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی وظیفه تدریس 
آن را به عهده داشت، هدف از تشکیل کالس فوق الذکر را آشنایی همکاران شاغل 
در امور اراضی مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها و ستاد استان با قوانین و 
آیین نامه های اصالحات ارضی و اراضی منابع ملی و همچنین تشریح کامل آیین 
نامه ، شیوه نامه و بخشنامه های صادره در خصوص اجرای ماده 54 قانون رفع موانع 

تولید رقابت پذیر ذکر نمود.
همچنین در این دوره آموزشی نحوه تشکیل پرونده و تنظیم فرم های 12 گانه قانون 
مذکور که در نهایت منجر به رفع تداخالت قوانین موازی می گردد و در همین راستا 
بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص چگونگی تعیین تکلیف اسناد کشاورزی 
تسهیالت  اخذ  در  تسهیل  مزایای  از  می توانند  و  بود  گردیده  اعالم  ملی  قبال  که 
بانکی و اخذ استعالمات الزم جهت مراجع ذی ربط استفاده الزم را داشته باشند، 

بررسی گردید.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس : 
طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان فارس برای اولین بار

در ایران از سال 1385 آغاز گردیده است
اقتصادی،  حقوقی،  های  وچالش  موضوعات  جمله  از  کشاورزی  اراضی  مالکیت 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره است که بسیاری از متخصصین امر، مشکالت 
آن را به پس از اصالحات ارضی در ایران مرتبط می دانند.بیش از 90 درصد از اراضی 
کشور به عنوان اراضی کشور و منابع طبیعی ملی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 

است که در مدیریت اراضی کشاورزی نقش به سزایی دارد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، علی ارغون مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
تعیین حقوق  اولین مرحله در  بدیهی است  این مطلب گفت:  بیان  با  استان فارس 
مالکیت و سنددار کردن تهیه نقشه های حدنگاری از اراضی با استفاده از عکسبرداری 
هوایی، تصاویر ماهواره ای و نقشه برداری های زمینی و سپس تطابق آن ها با اسناد 

حقوقی معتبر از قبیل سند مشاع، نسق، حق بهره برداری و ... می باشد.
ایجاد  منظور  به  نیز  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   55 ماده  اساس  بر  افزود:  وی 

و  هماهنگی  راهبری،  کشور،  در  مکانی  اطالعات  و  نقشه  تولید  امر  در  یکنواختی 
برداری و اطالعات  نقشه  با  فعالیت های مرتبط  زمینه کلیه  نیاز در  اقدامات مورد 
مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس 
برداری  نقشه  بر عهده سازمان  برآن در بخش غیرنظامی،  نظارت  های مختلف و 

کشور است.
طرح  اجرایی  عملیات  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
های  زمین  کردن  دار  سند  و  کاربری  تعیین  )پایش،  کشاورزی  اراضی  کاداستر 
کشاورزی( با امضای توافقنامه عکسبرداری هوایی از 7 میلیون هکتار از زمین های 
کشاورزی 14 استان کشور بین روسای سازمان امور اراضی کشور و سازمان نقشه 
برداری کشور از سال 1394 آغاز شد و طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان فارس 
از سال 1385 برای اولین بار در ایران با استفاده از فناوری های نوین شروع گردید 
و این طرح در 29 شهرستان استان در حال اجرا می باشد که از پیشرفتی معادل 80 

درصد برخوردار است.
وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: آمار و اطالعات دقیق به عنوان هسته اولیه، 
روزافزون  رشد  به  توجه  با  و  باشد  می  موفق  ریزی  برنامه  هر  زیربنای  و  اساسی 
جمعیت، تامین غذایی پایدار از اهداف هر دولتی در بخش کشاورزی است که در 
همین راستا رکن اساسی و شالوده برنامه ریزی دقیق و مدیریت بخش کشاورزی 
اطالعات مکان محور مربوط به مزارع و بهره برداران این بخش محسوب می گردد. 
ارغون اظهار داشت: اهمیت اطالعات مکانی و کارآیی آن ها در روند تصمیم سازی 
به حدی بوده است که در کشورهای بسیاری در بین سایر اطالعات، اطالعات مکانی 
به عنوان "اطالعات ویژه" یاد می گردد )دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی( و در 
همین راستا و به کمک داده های مکانی شناخت پتانسیل ها و محدودیت های هر 
سرزمین به بهترین شکل میسر خواهد شد و به کمک آن امکان برنامه ریزی دقیق 
و پیش بینی و واکنش سریع در صورت وقوع هر بحرانی در این بخش قابل اجرا 

می باشد.
وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: بر همین اساس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در تحولی بزرگ طرح بانک جامع اطالعات کشاورزی را پایه گذاری 
نموده است که در این بانک مجموعه گسترده ای از داده ها و اطالعات مرتبط با 
اکوسیستم کشاورزی با اهداف راهبری این بخش در جهت توسعه پایدار و مدیریت 
بحران های این بخش مبتنی بر مدیریت علمی است و از جمله اهداف بانک جامع 
اطالعات کشاورزی دستیابی عملی به مدیریت منابع موجود و اجرای توسعه پایدار 
در بخش کشاورزی است و بر این اساس می توان به تمامی اهداف استراتژیک در 

زمینه های مختلف بخش کشاورزی دست یافت.

کارگاه آموزشی 
پیشگیری از تخریب اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال

یک دوره کارگاه آموزشی با عنوان پیشگیری از تخریب اراضی ملی و حفظ حقوق 
تاالر  در محل  فارس  استان  دادگستری  انسانی  منابع  معاونت  از سوی  المال  بیت 
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به میزبانی شهرداری  آموزشی یک روزه که  این سمینار  برپا شد. در  آزادی شیراز 
شیراز برگزار شد و در 2 بخش ترسیم گردیده بود، ابتدا سلطانی فر معاون دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان و سرپرست اجرای احکام کیفری شیراز ضمن ایراد 
سخنرانی، چالش های مرتبط در حوزه اجرایی، تقنینی و قضایی امور زمین را تشریح 

نمود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی استان فارس، در بخش دوم سمینار، 
قوانین  کلیات  تشریح  به  شیراز  انقالب  و  دادگاه های عمومی  رئیس کل  رشیدی 

مرتبط با حوزه زمین پرداخت. 
الزم به ذکر است که این دوره با هدف بررسی چالش های قانونی مرتبط در حوزه 
اراضی و ارائه راه کارهای مناسب و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط 
جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیریت  شهرسازی،  و  راه  شهرداری،  اراضی  حوزه  با 
کشاورزی فارس، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، حفاظت 
محیط زیست، شرکت سهامی آب منطقه ای، اداره اوقاف و امور خیریه و ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره( برگزار شد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از تخریب اراضی ملی
و حفظ حقوق بیت المال

یک دوره کارگاه آموزشی با عنوان پیشگیری از تخریب اراضی ملی و حفظ حقوق 
تاالر  در محل  فارس  استان  دادگستری  انسانی  منابع  معاونت  از سوی  المال  بیت 
آزادی شیراز برپا شد . در این سمینار آموزشی یک روزه که به میزبانی شهرداری 
شیراز برگزار شد و در 2 بخش ترسیم گردیده بود، ابتدا سلطانی فر معاون دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان و سرپرست اجرای احکام کیفری شیراز ضمن ایراد 
سخنرانی، چالش های مرتبط در حوزه اجرایی، تقنینی و قضایی امور زمین را تشریح 
استان فارس، در بخش دوم  اراضی  امور  به گزارش روابط عمومی مدیریت  نمود. 
سمینار، رشیدی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب شیراز به تشریح کلیات 

قوانین مرتبط با حوزه زمین پرداخت. 
الزم به ذکر است که این دوره با هدف بررسی چالش های قانونی مرتبط در حوزه 
اراضی و ارائه راه کارهای مناسب و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط 

جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیریت  شهرسازی،  و  راه  شهرداری،  اراضی  حوزه  با 
کشاورزی فارس، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، حفاظت 
ستاد  و  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  ای،  منطقه  آب  سهامی  شرکت  زیست،  محیط 

اجرایی فرمان امام )ره( برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی نقشه برداری اراضی کشاورزی

استاندارد  و  واحد  رویه  ایجاد وحدت  منظور  به  توجیهی  آموزشی  کارگاه  دوره  یک 
سازی نقشه های اراضی واگذار شده و یا مورد درخواست متقاضیان نقشه ها با حضور 
کلیه 29 نقشه بردار مدیریت های امور اراضی شهرستان های فارس به مدت یک 

روز در محل سالن کوثر سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی استان فارس، در این دوره آموزشی 
که با هدف توانمند سازی و افزایش دانش کاری نقشه برداران امور اراضی استان 
فارس برگزار گردید در خصوص مشخصات و اطالعات الزم در تهیه و ترسیم نقشه، 
سیستم مختصات ژئودتیک، سیستم تصویر UTM و همچنین UPS بحث و تبادل 

نظر انجام گرفت.

بیش  بودن  دارا  با  فارس  استان  شهرستان سروستان 
تولید پسته های  باغ پسته مکانیزه و  از 4000 هکتار 
مرغوب و سالم از ارقام احمد آقائی، کله قوچی، اکبری 
و فندقی طی سالیان اخیر در تولید و تامین پسته کشور 

نقش به سزایی را داشته است. 
سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر  رحیمی  اله  هدایت 
این مطلب  بیان  استان فارس ضمن  جهاد کشاورزی 
تشویق  و  همت  با  و  سازمان  این  هدایت  با  گفت: 
تالش  و  شیراز  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
یکی از صادرکنندگان بخش خصوصی اولین محموله 
صادراتی از این شهرستان به میزان 20 تن به مقصد 
روسیه ارسال گردید که حدود 180000 دالر ارز آوری 

خواهد داشت. 
به گزارش خبرنگار “پرتو امید”، وی افزود: امید است 
با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود و رشد روز افزون 

تولید این محصول با ارزش در سال های آینده شاهد 
رشد و افزایش صادرات پسته به نقاط مختلف جهان 
اقتصاد  شکوفایی  بر  عالوه  رهگذر  این  از  و  باشیم 
برای  مناسبی  ارزآوری  موجبات  استان  و  شهرستان 

کشور فراهم آید.
گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
میزان صادرات پسته به ترتیب وزنی و ارزشی معادل 
425 تن و 4 میلیون دالر از گمرکات استان بوده است 
با  تن   233 تاکنون  نیز   96 سال  ماهه  در هشت  که 

ارزش 3 میلیون دالر صادرات داشته ایم.
وی در پایان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری 
موصوف  کاالی  از  دالر  میلیون   4 معادل  آوری  ارز 
برآورد  آتی  برای سال  استان تعلق گیرد همچنین  به 
صادراتی معادل 10 میلیون دالر با وزن تقریبی 1000 

تن پسته از گمرکات استان می باشد.

اولین محموله پسته صادراتی استان فارس به میزان 20 تن
به کشور روسیه ارسال شد
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برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی مدیران ستادی 
و کارشناسان شیالت

چهارمین جلسه هماهنگی امور شهرستان ها در دی ماه سال جاری در سالن 
کنفرانس مدیریت شیالت با حضور مسئولین شیالت و کارشناس مسئوالن 
شیالت مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت شیالت، فالحی مدیر شیالت سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس ضمن بیان سیاست های کلی این حوزه گفت: طرح 
جامع توسعه شیالت استان در حال تدوین است که پس از نهایی شدن جهت 
اطالع از سیاست ها در بخش تولید و بازار به شهرستان ها اعالم خواهد شد.

وی در ادامه لزوم یکسان سازی آمار و اطالعات واقعی و دقیق بین شیالت 
توسط  پیگیری  قابل  مسائل  عمده ترین  و  شد  یادآور  را  ها  شهرستان  و 
کارشناسان و رابطین شیالتی در شهرستان ها را توجه به برگزاری جشنواره 
طبخ آبزیان در شهرستان ها تا پایان سال مالی با استفاده از پتانسیل بخش 
خصوصی، پیگیری و توجه به تفرجگاه ها جهت عرضه آبزیان و لزوم پیگیری 
در خصوص عرضه آبزیان در ظروف مناسب بهداشتی به منظور حفظ کیفیت 

محصول برشمرد.
مدیران  به  کارشناسان  توسط  شیالتی  فعالیت های  انعکاس  اهمیت  وی 
امید و سایر جراید،  پرتو  شهرستان و مدیریت شیالت جهت چاپ در مجله 
اعالم لیست دوره های آموزشی مورد نیاز جهت بهره برداران در هر منطقه، 
شناسایی پتانسیل های شیالتی و انعکاس آن به مدیریت شهرستان و شیالت 
استان، ایجاد تعامل هرچه بیشتر کارشناسان مسئول شیالت شهرستان ها با 
مدیران پارسل جهت ثبت اطالعات بهره برداران شیالتی در سامانه پهنه بندی 
پارسل، ثبت اطالعات قیمت آبزیان و سرانه مصرف آبزیان در سایت سازمان 
شیالت ایران را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری نمود همچون گذشته 
و  شهرستان ها  در  شیالتی  فعالیت های  گسترش  شاهد  تعامالت  افزایش  با 

استان فارس باشیم.

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکالت
بخش صنعت تکثیر و پرورش

ماهیان زینتی
مدیریت شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در راستای بررسی مسائل و 
مشکالت بخش تکثیر و پرورش ماهیان زینتی استان، در سالن جلسات مدیریت 

شیالت اقدام به برگزاری نشستی با صاحبان و دست اندرکاران این صنعت نمود. 
ماهیان  تولیدی  تشکل های  بین  بیشتر  هماهنگی  ایجاد  شیالت،  عمومی  روابط 

زینتی در امر تولید، صادرات و رفع موانع موجود را از اهدف برگزاری این نشست 
عنوان کرد.

از  یکی  صنعت  این  به  عالقمندان  و  شیالت  رشته  التحصیالن  فارغ  وجود 
پتانسیل های مهم تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان فارس می باشد.

پرورش ماهیان زینتی از دیرباز به دلیل تنوع گونه سهولت، مصرف کمترین مقدار 
آب در بین سایر سیستم های پرورشی حائز اهمیت بوده است و در حال حاضر تعداد 
33 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان فارس فعالیت دارند که تولید آنها 
انواع گونه ها )مولی،  از  در سال 1395 حدود 10 میلیون قطعه بچه ماهی زینتی 
گوپی، فایتر، دیسکس، آنجل، سورم، بارب، سیچالید، گلدفیش، پالتی، گورامی و 

...( بوده است.
فالحی مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این جلسه به بررسی 
تشکیل  مختلف،  گونه های  واردات  و  صادرات  قبیل:  از  چالش هایی  و  مشکالت 
فروش،  بازار  در  هماهنگی  راستای  در  استان  در  زینتی  ماهیان  تخصصی  تعاونی 
این  پتانسیل  دارای  شهرستان های  در  زینتی  پروری  آبزی  مجتمع های  ایجاد 
صنعت و ایجاد اشتغال برای افراد عالقه مند و فارغ التحصیالن این رشته، اعطای 

آموزشی  کالس های  ایجاد  بهره برداری،  پروانه  دارای  کارگاه های  به  تسهیالت 
توسط کارشناسان برای عالقه مندان این حرفه پرداخته شد.

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در خاتمه سخنان خود گفت: 
راستای  در  و  این صنعت  پرورش دهندگان  برطرف شدن مشکالت  با  امید است 
اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان به امر تولید و اشتغال زایی شاهد 
تولید حدود 11 میلیون قطعه بچه ماهی زینتی در سال 1396 و 15 میلیون قطعه 

در پایان برنامه ششم توسعه در استان باشیم. 
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ارزیابی روسای مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها
براساس مصوبه شورای معاونین، ارزیابی روسای مراکز جهاد کشاورزی استان فارس 
با هدف سنجش رفتار حرفه ای و عملکردی مدیریت 92 مرکز جهاد کشاورزی از 

اول دی ماه آغاز گردیده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محقق زاده کارشناس ترویج کشاورزی این 
های  شاخص  گروه  دو  براساس  ارزیابی  این  گفت:  مطلب  این  بیان  با  مدیریت 
عمومی و اختصاصی انجام می پذیرد که وزن شاخص های عمومی 350 نمره از 
1000 نمره در نظر گرفته شده است و شامل شاخص های نظر مدیر شهرستان، 
ساعات آموزشی مسئول مرکز در سال 96، آراستگی محیط کار، نحوه تقسیم کار 
و نظارت بر عملکرد همکاران، ثبت و انعکاس آمار و اطالعات حوزه فعالیت مرکز، 
تعامل اثر بخش در راستای توسعه حوزه فعالیت مرکز، براساس مستندات ارائه شده 

می باشد. 
وی افزود: وزن شاخص های اختصاصی 650 نمره از 1000 نمره می باشد که شامل 
وضعیت پهنه بندی اراضی کشاورزی، مدیریت بهره برداری از منابع آبی، وضعیت 
اجرایی طرح امید، حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تولید 
توسعه  شیمیایی،  سموم  و  کود  مجاز  غیر  فروشندگان  ساماندهی  سالم،  محصول 
کشت های گلخانه ای، کشت دانه های روغنی، تغییر الگوی کشت با رویکرد مقابله 
با بحران آب، افزایش ضریب مکانیزاسیون زراعی و باغی، بهبود وضعیت تولیدات 
دامی و فعالیت های ویژه مرکز، براساس مستندات قابل ارائه در این گروه می باشد.

برای  ارزیابی،  روند  سازی  یکسان  منظور  به  داشت:  بیان  خود  خاتمه سخنان  در 
هرکدام از این شاخص ها مصداق های عملکردی با نمره مشخص، تعیین گردیده 
تا کارشناس ارزیاب بتواند براساس رویت مستندات ارائه شده توسط مسئولین مراکز 

به یک سطح مقایسه نسبتًا یکسان دسترسی داشته باشد.

تدوین شاخص های علمی ارزیابی عملكرد براساس
مدل تعالی سازمانی

با برگزاری جلسات آموزشی متعدد و تعامل موثر با مدیریت برنامه و بودجه، شاخص های 
ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها به صورت کمی تدوین گردید. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرج اهلل عباسی مشاور رئیس سازمان و مدیر 
بیان این مطلب گفت: این دستاورد که در نتیجه جلسات متعدد تیم  با  این مدیریت 
کارشناسی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با مدیریت برنامه 
و بودجه سازمان حاصل گردیده است موثرترین گام در دستیابی به یک مدل علمی 

برای ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها در چارچوب طرح تعالی سازمانی می باشد.
مالی  مبادالت  ها،  پروژه  و  ها  طرح  ارزیابی  اصلی  چارچوب  که  آنجا  از  افزود:  وی 
تا  باید به شکلی تدوین گردد  ارزیابی  باشد، شاخص های  نامه می  براساس موافقت 

کمی، قابل محاسبه و منطبق بر روش های علمی باشد بنابراین ضروری است شاخص 
باغبانی،  زراعت،  خاک،  و  آب  شامل  ارزیابی  مورد  تخصصی  های  بخش  تمام  های 
حفظ نباتات، ترویج و آموزش، اموردام و شیالت، امور اراضی، صنایع و مکانیزاسیون 
به صورت جداگانه و براساس موافقت نامه های مبادله شده بررسی و به روز رسانی 
شده و سپس در قالب مدل تعالی سازمانی تدوین شود که این مهم با تالش بی وقفه 
همکاران در مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیر برنامه 

و بودجه برای اولین بار در سطح کشور محقق و نهایی گردید. 

 ارزیابی وضعیت مزارع کلزا در شهرستان های فارس
کلزای  مزارع  در  شده  انجام  های  فعالیت  ارزیابی  سازمان،  ریاست  دستور  حسب 
شهرستان های استان فارس و بررسی وضعیت مزارع در مرحله داشت آغاز گردید. 
قاسمی کارشناس زراعت و نهاده های مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس ضمن بیان این مطلب گفت : در این مرحله از ارزیابی، 
وضعیت شهرستان ها از نظر سطح کشت شده نسبت به سطح ابالغی، سطح سبز، 
سطوح خسارت دیده و دالیل آن، سطوح بیمه شده، مبارزه با آفات و بیماری ها و 
علف های هرز، مصرف کودهای پایه و سرک، رعایت تاریخ کاشت، آبیاری مزارع، 
توسط  کاشت  تسهیالت  دریافت  وضعیت  و  هکتار  هر  ازاء  به  بذر  بهینه  مصرف 
بهره برداران بررسی می گردد تا با اتخاذ تمهیدات الزم توسط مدیران، کارشناسان 
ستادی و شهرستانی برای مسائل و مشکالت سطوح سبز فعلی حفظ و عملکرد قابل 

توجهی درسطح استان حاصل گردد.
وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در مرحله اول از تعداد 53 مزرعه کلزای 
به  بازدید  هکتار   164/2 وسعت  به  کوار  سروستان،  مرودشت،  شهرستان های 
به مراکز جهاد کشاورزی، مستندات و گزارش های  با مراجعه  آمد و سپس  عمل 
فعالیت های انجام شده در مراحل کاشت و داشت کلزا از مدیران پهنه ها اخذ گردید 
و به منظور تعیین دقیق سطوح کشت شده مساحی و مشخصات جغرافیایی مزارع 
اخذ شده و سپس چند مزرعه به صورت تصادفی با GPS مساحی و با گزارش های 

دریافتی از شهرستان ها مقایسه گردیده است.

1957 بازدید از فعالیت ها و طرح های حوزه های مختلف 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها انجام شد

دور چهارم بازدید و ارزیابی فعالیت ها، طرح ها و پروژه ها براساس موافقت نامه 
هاي مالی سال 95، تعهدات و شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های این استان شامل 29 

شهرستان و یک مرکز ویژه جهاد کشاورزی به اتمام رسید . 
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شکایات، در این ارزیابی ها که توسط کارشناسان ارزیاب این مدیریت انجام شد، 
از  بازدید   1957 تعداد  جمعًا  ها،  شهرستان  عملکرد  گزارش  و  مستندات  بررسی 
فعالیت های مختلف حوزه های آب و خاک، زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، ترویج 
و آموزش، امور دام و شیالت، امور اراضی، صنایع و مکانیزاسیون، مالی و اداری 
صورت پذیرفت که به تفکیک شامل آب و خاک 180 طرح، زراعت250 طرح، نهاده 
ها 140 طرح، مراکز خرید گندم و جو 140 عامل توزیع، باغبانی 180 طرح، حفظ 
نباتات 260 طرح، سایت الگویی 20 مرکز، مراکز جهاد کشاورزی 92 مرکز، امور 
دام 180 طرح، شیالت 45 طرح، امور اراضی 200 طرح، مکانیزاسیون 150 طرح، 

صنایع 120 طرح می باشد.
الزم به ذکر است که این بازدیدها در چارچوب ارزیابی های ساالنه هم زمان با تبادل 
اجرایی توسط کارشناسان  ارسال به شهرستان ها و شروع عملیات  نامه و  موافقت 
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات انجام شده و نتایج به 
و  مدیریت  معاونت،  شهرستان ها،  کشاورزی  جهاد  مدیریت های  به  جامع  صورت 

ادارات ستادی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منعکس می گردد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس28
شماره  35 - دی مـــــاه 1396

خواهران در همه مجموعه ها و ادارات اقماری اجرایی شود. 
وی افزود: زیر ساخت های اجرای قوانین فراهم شود یعنی مثال راننده زن برای 
باشد و  بانوان  از منشی مرد برای مدیران مرد و زن برای  یا استفاده  مدیران زن 

همچنین تفکیک اتاق ها در حد مقدور صورت پذیرد.

برگزاری جلسه کمیته روستایی عشایری سال 
96 با رابطین عقیدتی مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان های استان فارس
با هماهنگی های حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
و اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی این سازمان جلسه ای با حضور سرپرست 
این اداره و رابطین عقیدتی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها در سالن کوثر 

سازمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان 
توضیح  به  عقیدتی  اداره  سرپرست  قاسمی  االسالم  حجت  جلسه  این  در  فارس 
پرداخته و  استان و شهرستان ها  هدف و عملکرد کمیته روستایی و عشایری در 
دغدغه های این اداره را در برگزاری هر چه با شکوه تر دهه فجر و خاصه این کمیته 
ارائه نظرات  به  نیز  نمایندگی ولی فقیه سازمان  ادامه همکاران حوزه  برشمرد. در 
خود پرداخته و رابطین نیز نظرات و پیشنهادات خود را در جهت فعالیت بیشتر و پر 

بارتر ارائه دادند.

جلسه زکات و احیای قنوات در حوزه نمایندگی 
ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

برگزار شد
جلسه زکات با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، سرپرست اداره آموزش عقیدتی، رئیس زکات کمیته امداد امام خمینی 
ره و کارشناسان آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و معاون امور 

فرهنگی در دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس در این جلسه حجت االسالم بحرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
این سازمان به صدور مجوز مقام معظم رهبری و متعاقبًا اعالم کتبی آیت اله عالمی 
نماینده ولی فقیه در وزارت متبوع مبنی بر استفاده ی بخشی از زکات جمع آوری 
شده در جهت احیاء قنوات را به اطالع حضار رساند و گفت : این که با توجه به 
بحران کم آبی در سطح استان فارس چقدر این امر می تواند در جبران کم آبی و 
اشتغال زایی در شهرستان ها و نقاط محروم، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و 

موثر در تولید محصوالت باشد بسیار حائز اهمیت است .

برگزاری دوره آموزشی خانواده مطهر در سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس

دوره آموزشی خانواده مطهر در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس، با توجه به نیاز فرهنگی عقیدتی همکاران و خانواده های آنان اداره آموزش 
عنوان  با  دینی  تربیتی  آموزشی  های  کالس  سلسله  برگزاری  به  اقدام  عقیدتی 
خانواده مطهر نموده است که این کالس در مرحله اول 18 ساعت در روز های 
چهار شنبه هر هفته یک ساعت در نمازخانه سازمان با تدریس کشاورز استاد حوزه 
و دانشگاه برگزار گردید و در اولین روز برگزاری، در تاریخ 13 دی ماه بالغ بر 80 

نفر از پرسنل سازمان و همسران آن ها حضور داشتند . 
الزم به ذکر است که این کالس ها از سلسله آموزش های عقیدتی مهارت های 
زندگی می باشد که هر هفته به صورت مستمر برگزار خواهد شد و عمده بحث در 

خصوص مسائل خانواده و مباحث مطرح شده در قرآن در خانواده می باشد.

برگزاری کمیته تخصصی عفاف و حجاب در 
حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

با توجه به اهمیت موضوع عفاف و حجاب با هماهنگی های به عمل آمده جلسه 
ای با عنوان کمیته تخصصی عفاف و حجاب در دفتر مسئول حوزه نمایندگی ولی 

فقیه در سازمان و با حضور مدیران این سازمان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، در این جلسه حجت االسالم بحرانی مسئول حوزه 
حریم  ضرورت  به  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
خواهران و برادران در محل کار، با اشاره به روایات، قرآن و احادیث از یک طرف و 
اجرای بندهای قانونی از سوی دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: سعی شود به صورت 
برای تمامی  اقدام شود یعنی اجرای قوانین عفاف و حجاب  این زمینه  فراگیر در 
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می بایست همیشه وضعیت را ارزیابی نماییم و قرآن کریم در مورد شناخت در بحث 
تقوا می فرماید با تقوا باشید و حق تقوا نیز باید رعایت شود.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امر به معروف مجموعه ای از 
باید ها و نباید هاست که همان تقوی است و حق تقوی نیز فهم دقیق تقوی ، فهم 
غرز و قصد نهایی، تالش و سعی همه جانبه جهت رسیدن به آن است و در هر 
مجموعه باید معنای معروف و منکر را تعریف نماییم و به تعبیر امیر المومنین علی 
علیه السالم بدون علم به هیچ راه و مقوله ای وارد نشویم که محکوم به شکستیم.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود تاکید نمود: در بحث امر به معروف و نهی 
از منکر می بایست اولویت بندی و شناخت حاصل گردد، توجه به معروف و منکر 
نباید ها  باید ها و  ، شناخت معروف ها و منکر های مشترک و  های اختصاصی 
در مورد ارباب رجوع شفاف سازی گردد و رفتار متقابل مدیر و کارمند، ارتباطات 
مجموعه ای باید تنظیم شود تا کار پیش رود و باید ها و نباید های سازمانی و کلی 
که باید سیاست ها و حق و حقوق را بشناسد و پیامبر عظیم الشان اسالم صراحتا 
می فرمایند سه گروه اصال امر به معروف و نهی از منکر نکنند، کسانی که شیوه 
مدارا بلد باشد، کسی که نمی تواند میانه روی کند و کسی که معروف و منکر را 

نمی شناسد.
وی افزود : انسان آمر و ناهی باید ابتدا عدل رویه زندگی او باشد و بعد از آن با توجه 
به اصل برائت در اسالم اول باید حسن ظن پیدا کند بعد امر به معروف کند و وقتی 
با یکی برخورد می کنیم باید سه رفتار را مد نظر قرار دهیم اول اینکه فرد خاطی می 
داند دارد خطا می کند یا خیر؟ دوم غافل هست یا خیر و سوم این که در این محیط 

این خطا تعریف شده است یا خیر؟
بحرانی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: امنیت غذایی و ذبح شرعی در حوزه امر 
به معروف است و ما در سازمان جهاد کشاورزی خود را مسئول می دانیم به همین 
تا سالمت و طهارت غذای مردم  داریم  ناظر شرعی  و در شهرها  خاطر در کشور 

مطمئن و تامین شود.
در ادامه این جلسه صبوری پور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در زمینه معرفی الگوی 

کشت و مبارزه با بی آبی در زمینه های دام، باغ، زراعت و گلخانه پرداخت.
در ادامه این جلسه مهدوی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس 
به بیان نظرات خود پرداخت و تاکید کرد: دبیران در ادارات و سازمان های خود می 
بایست پررنگ تر عمل کنند تا کار به تجمع خیابانی و اعتراضات مردمی نکشد و 
روند اداری را کوتاه کنیم و خدمت به مردم را بیشتر کنیم تا مردم معنای ارباب رجوع 

و خدمات رسانی را حس کنند تا کمتر نارضایتی بین آن ها ایجاد شود.
در خاتمه ی این جلسه قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعتراضات 
مردم را به حق دانست و اظهار داشت: این اعتراضات از کم کاری برخی مسئولین 

نشات می گیرد لیکن نباید اجازه داد تا خائنین و منافقین بر موج آن سوار شوند.
الزم به ذکر است در پایان این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به 
عنوان رییس ستاد امر به معروف در این سازمان و حجت االسالم قاسمی به عنوان 

دبیر این ستاد در این سازمان تقدیم آنان شد.

در ادامه این جلسه زرین بال معاون مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس گزارش مبسوطی از وضعیت قنوات ارائه داد و گفت: در استان فارس 
تعداد 2171 رشته قنات موجود است که از این تعداد تنها 1800 رشته آن فعال است 
و از این میزان قنات حدود 40.000 لیتر آب بر ثانیه استحصال می شود و مقدار 
133000 هکتار زمین زراعی زیر کشت را آبیاری می کند و تعداد 100/000 نفر را 

اشتغال زایی نموده است.
در ادامه این جلسه حجت االسالم جعفری هم پس از استماع مطالب دوستان ضمن 
ابراز خرسندی از اطالعات ارائه شده تقاضا کرد تا اطالع به طور جامع و مفصل به 
همراه فیلمی از وضعیت موجود قنوات تهیه تا در اجالس سراسری زکات که در آخر 
دی ماه 96 در شیراز برپا می شود در معرض دید مدعوین گذاشته شود و بتوان در 
این خصوص تأمین اعتبار خوبی از طریق سایر استان ها به عمل آورد تا قنات ها با 

نظارت مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی احیاء گردند.

در ادامه رستگاری معاون امور فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 
به صورت  قنوات  مالکان  به  وام  ارائه  قالب  در  اعتبارات  تقسیم  از  بتوان  چنانچه 
از ) اعتبارات ملی، استانی، زکات،  جداگانه خودداری کرد و همه اعتبارات را اعم 
خودیاری های مردمی و کمک های خیرین ( را به صورت سازمان دهی شده و 
کاماًل تخصصی و کارشناسی شده با نظارت ستادی متشکل از ستاد زکات، سازمان 
جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان های ذی نفع انجام داد ، این امر زودتر و 
بهینه تر به نتیجه می رسد هر چند در این راستا تبلیغات و اطالع رسانی را نباید 

از نظر دور داشت.

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس 
به میزبانی جهاد کشاورزی استان 

برگزار شد
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس به میزبانی جهاد کشاورزی 
استان فارس در سالن جلسات کوثر این سازمان با حضور دبیران ادارات و سازمان 

های استان و رییس ستاد امر به معروف استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس در این جلسه پس از تالوت آیاتی از کالم اله مجید، حجت االسالم بحرانی 
تبیین  به سخنرانی در خصوص  این سازمان  فقیه در  نمایندگی ولی  مسئول حوزه 

امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: اخالق امر به معروف خدایی باشد. 
وی با اشاره به حدیث امام صادق )ع( افزود: کسی که متخلق به این اخالق الهی 
باشد خداوند او را عزیز می کند و وجودش را نسبت به هرگونه زشتی و آلودگی نفوذ 
ناپذیر می کند و اگر بی تفاوت باشد خداوند او را خوار خواهد کرد و همچنین امام 

باقر ) ع ( می فرمایند امر به معروف و نهی از منکر دو اخالق الهی هستند. 
و  بایست شناخت  این واجب می  برای  بیان داشت:  ادامه سخنان خود  در  بحرانی 
بررسی علمی و فقهی صورت پذیرد و معروفات و منکرات را احصاء کنیم و چرایی 
امر به معروف و تاثیر ناپذیری امر به معروف قطعا از چالش ها و عواملی است که 
زحمت ما را از بین می برد و زبان های لین و آرام معموال اخالص را کم می کند و 
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برگزاری جلسه شورای فرهنگی دی ماه سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس

کیانی  ریاست  به  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ماه  دی  فرهنگی  شورای 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این سازمان و مدیران مختلف این 

سازمان برگزار شد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان فارس در این جلسه به ضرورت و اهمیت فعالیت های فرهنگی و همچنین 
نماز، عفاف و حجاب پرداخته شد و مجدداً مقرر گردید در زمان نماز همه جلسه ها 
متوقف گردد و به همه مدیران این موضوع ابالغ گردد ، در مورد رعایت حدود بین 
همکاران، آرامش و راحتی بیشتر در محیط کار اتاق های برادران و خواهران در حد 
امکان جدا گردد و نیز به برنامه ریزی امور فرهنگی و سفر های زیارتی همکاران 

اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

برگزاری کالس آموزشی دینی تفریحی
جهت فرزندان همکاران سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

از فرزندان همکاران در سازمان جهاد کشاورزی استان  با توجه به حضور تعدادی 
این عزیزان،  اداره و فراغت  تا زمان تعطیلی  از ساعت تعطیلی مدارس  بعد  فارس 
اداره آموزش عقیدتی اقدام به برگزاری کالس های مذهبی و سرگرم کننده برای 

آنان نموده است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان فارس، در این کالس ها که همه روزه از ساعت 13 تا 14:30 در نمازخانه 
سازمان برگزار می گردد 20 نفر از فرزندان همکاران حضور دارند و اداره عقیدتی 
با بهره گیری از روحانیون و همچنین همکاران متخصص به ارائه مطالب دینی، به 
آموزشی همت گمارده  بازی ها و سرگرمی ها و همچنین وسایل کمک  وسیله ی 
است و در این کالس ها داستان های قرآنی، تقویت حافظه به وسیله بازی های 

هوش، آموزش نماز، وضو و احکام به طرق مختلف انجام می پذیرد که ضمن حفظ 
آرامش محیط اداره با تجمیع فرزندان به وظیفه خطیر انجام امور فرهنگی و آموزشی 

به فرزندان اقدام شده که با استقبال فرزندان نیز روبرو بوده است.

اعزام همکاران سازمان جهاد کشاورزی فارس
به عتبات عالیات

در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، معنوی در سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس، به همت هیات شهدای سنگرسازان بی سنگر و با همکاری کانون جهادگران 

استان فارس تعدادی از همکاران این سازمان به عتبات عالیات مشرف شدند.

به گزارش خبرنگار “پرتو امید”، این سفر که در قالب یک کاروان 38 نفره خواهران 
و برادران و بر اساس قرعه کشی ای که در دهه اول محرم امسال انجام شده بود، 

افراد مشخص و اعزام شدند.

الزم به ذکر است در این سفر 7 روزه که به تحت سرپرستی سید عبدالوهاب نقیب 
والدت  برگزاری جشن  مانند  فرهنگی  متنوع  برنامه های  شد  انجام  بنارکی  القراء 
حضرت زینب )س(، ختم قرآن، ختم صلوات که ثواب آن هدیه به روح شهدای 
سنگرساز بی سنگر گردید و نیز پرچم هایی که در ایام محرم به امضاء همکاران 

رسیده بود در ضریح نورانی حضرت ابا عبداله الحسین )ع( انداخته شد.
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فصل دوم پالک گذاری ماشین های خودگردان 
بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده با توجه به 
شروع فصل دوم پالک گذاری ماشین های خودگردان بخش کشاورزی این 
شهرستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح کل کشور و 
افزایش سن پالک گذاری ماشین های خودگردان به 25 سال پس از اطالع 
واحد  مسئول  لطفعلیان  گردید.  آغاز  برداران  بهره  کلیه  به  گسترده  رسانی 
مکانیزاسیون این مدیریت با اعالم این مطلب افزود: در سطح شهرستان آباده 
277 دستگاه تراکتور مشمول قانون پالک گذاری است که با توجه به پالک 
گذاری 110 دستگاه آن در مرحله اول، پالک گذاری 167 دستگاه باقی مانده 

در دست اقدام می باشد. 

رهاسازی 480 هزار زنبور براکون در سطح 150 
هکتار از اراضی منطقه کلوان 

روابط  گزارش  به 
جهاد  عمومی مدیریت 
آباده  شهرستان  کشاورزی 
ابالغی  حکم  اساس  بر 
وزیر  به  جمهوری  ریاست 
طبق  کشاورزی  جهاد 
تخصصی  اولویت های 
بند  تغذیه  سالمت   4 بند 
و  سالم  محصول  تولید   8

کلوان  گیاهپزشکی  کلینیک  شیمیایی،  سموم  و  کود  مصرف  کاهش  بند12 
شهرستان آباده )زیر مجموعه واحد حفظ نباتات اداره بهبود تولیدات گیاهی ( 
جهت مبارزه با آفت کلیدی هلیوتیس کرم پیله لوبیا مبادرت به رها سازی 480 
هزار زنبور براکون در سطحی معادل 150 هکتار از مزارع لوبیا منطقه کلوان 
نمود. این امر باالترین میزان مبارزه بیولوژیک در سطح شهرستان را به خود 
اختصاص داده است. زنبور براکون بر روی الرو آفت هلیوتیس تخم گذاری 
نموده و الروهای زنبور پس از خروج از تخم از الرو هلیوتیس تغذیه می کنند 
و موجب مرگ این آفت می گردد.این امر باعث کاهش هزینه مبارزه و کاهش 

سید کاظم حسینی

شهرستان آباده 
بار زیست محیطی  اثرات زیان  از سموم شیمیایی شده و هیچ گونه  استفاده 

ندارد و در نهایت منجر به تولید محصول سالم می گردد. 

گسترش پرورش شتر مرغ 

مرغ  شتر  پرورش  واحد   3 تعداد  داشتن  با  حاضر  حال  در  آباده  شهرستان 
در  پرنده  این  پرورش  قطب های  از  یکی  مرغ  شتر  قطعه   2000 و  پرواری 
استان می باشد. روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده اعالم 
کرد: یعقوبی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با بیان این مطلب افزود: این 
پرنده با داشتن ضریب تبدیل مناسب، مقاومت بیشتر از سایر پرندگان به انواع 
بیماری ها و انگل ها در شرایط نامساعد محیطی، توقع کمتر در مصرف مواد 
غذایی و کنسانتره های گران قیمت، می تواند پروتئین بسیار مناسبی را تولید 
کرده و با تولید گوشت و تخم شتر مرغ نقشی بسیار مؤثر در جهت سالمت 

تغذیه جامعه داشته باشد. 

برگزاری کالس آموزشی تولید محصول سالم
و کاشت زعفران 

کالس  آباده  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
دفتر  در محل  زعفران  کاشت  و  سالم  تولید محصول  موضوعات  با  آموزشی 
ترویج کلوان برگزار گردید. شریف رئیس اداره آموزش و ترویج این مدیریت 
منطقه،  کشاورزان  بیشتر  فراغت  و  زمستان  فصل  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
مطابق  که  نموده  آموزشی  کالس های  انواع  برگزاری  به  مبادرت  اداره  این 
سنوات گذشته با استقبال خوب بهره برداران مواجه شده است. وی افزود: در 
زمینه  در  این مدیریت مطالبی  یزدانپناه کارشناسان  و  راستا منصوری  همین 
تولید محصول سالم و کاشت زعفران ارائه نمودند و در رابطه با معرفی انواع 
گیاهان دارویی قابل کشت در منطقه ) بویژه زعفران ( با ارائه شرایط کاشت 
و موارد مرتبط و با عمل آوری مطلوب این محصول، دالیل و علل رویکرد 
مصرف  منفی  پیامدهای  و  مهم  این  به  بخشی  بهاء  و  سالم  محصول  تولید 
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بی رویه سموم و کودهای شیمیایی در سالمت جامعه و ملزومات و شرایط 
این کالس مطرح کردند. شایان  در  را  مواردی  تولید محصول سالم  اجرایی 
ذکر است در ابتدا نیز مواردی از قبیل تاکید مجدد اولویت های جاری سازمان، 
طرح های امید منطقه، بهره گیری از سامانه های ترویجی از قبیل تاالر ترویج 
و سامانه اطالع رسانی مدیریت جهاد کشاورزی آباده و مهلت تعیین شده جهت 
پالک گذاری تراکتورهای مشمول توسط کارشناسان دفتر عنوان و به شرکت 

کنندگان یادآوری گردید. 

برگزاري کارگاه آموزشي احداث باغ در اراضي 
شیب دار و کاشت گیاهان دارویي

مالیي  اقلید  شهرستان  جهادکشاورزي  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مزیت  شیبدار،  اراضي  آموزشي  گفت:کارگاه  مدیریت  این  ترویج  اداره  رئیس 
در  تخصصي  صورت  به  و  دارویي  گیاهان  بومي،  دانش  دیم،  باغات  کاشت 
خصوص بادام دیم )شامل ارقام، نهال، آرایش کاشت، تهیه بستر، نحوه کاشت، 
بافت خاک، تغذیه، جمع آوري رواناب، مالچ و...( با حضور بیش از 55 نفر از 
کارشناسان و مروجین مسئول پهنه شهرستان هاي شمال فارس )اقلید، آباده، 

سپیدان و بوانات( در مرکز جهاد کشاورزي دژکرد تشکیل شد.
وی افزود: تدریس این دوره توسط توکلي )عضو هیت علمي موسسه تحقیقات 
ایماني  و  متبوع(  وزارت  ترویج  معاونت  همکار  و  کشاورزي  مهندسي  و  فني 
رئیس بخش فیزیولوژي پس از برداشت میوه هاي مناطق معتدله وزارتخانه( 

صورت گرفت.

جلسه صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزي تشکیل شد

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهادکشاورزي شهرستان اقلید ترابي معاون 
فني اجرایی این مدیریت گفت: بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد 
هیات   81/12/26 مورخ  شماره 33515/ت/2532  نامه  تصویب  و  کشاورزي 
محترم وزیران جهت حمایت از سرمایه گذاري در بخش کشاورزي سازمان 
جهاد کشاورزي فارس تشکیل صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي 
شهرستان ها را در دستور کار قرار داده است و در سال جاري براي راه اندازي 
پیگیري هاي صورت  با  که  است  شده  ریزي  برنامه  شهرستاني  11 صندوق 

از  برخوردار  شهرستان هاي  از  یکي  نیز  اقلید  شهرستان  خوشبختانه  گرفته 
تشکیل صندوق خواهد بود. وی افزود: در همین راستا جلسه اي براي آشنایي 
با اهداف، وظایف، حدود اختیارات و روند تاسیس صندوق با حضور فرماندار، 
مدیر  روستایي،  تعاون  اداره  رئیس  روستاها،  و شوراهاي  دهیاران  بخشدارها، 
مسئولین  مدیریت،  مختلف  واحدهاي  مسئولین  تولید،  تعاوني  اتحادیه  عامل 
کشاورزي  بخش  برداران  بهره  از  نفر   120 از  بیش  و  موسس  هیات  مراکز، 
از  پس  و  گردید  تشکیل  اقلید  فرمانداري شهرستان  جلسات  سالن  محل  در 
با حضور مسئولین مراکز در  آن جلسات تشکیل صندوق به طور اختصاصي 

روستاهاي تحت پوشش تشکیل شده است.

کاشت قلمه گیاه 
دارویي صنعتي 

شیرین بیان
عمومي  روابط  گزارش  به 
کشاورزي  جهاد  مدیریت 
ابوالحسیني  اقلید  شهرستان 
کارشناس زراعت مرکز خدمات 
جهاد کشاورزي شهرمیان گفت: 
به منظور ترویج کاشت گیاهان 

دارویي در این منطقه، کاشت قلمه گیاه دارویي صنعتي شیرین بیان در سطح 
صورت  به  و  نمدان  دشت  در  واقع  پیرمرادي  شکراهلل  مزرعه  در  هکتار   10
آبیاري قطره اي انجام شد که امید مي رود در آینده کاشت این گیاه در سطح 

وسیع انجام شود.

با کیل گیري چغندرقند در شهرستان اقلید، 
عملکرد 149/7 تن در هکتار در یک مزرعه

به دست آمد

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهادکشاورزي شهرستان اقلید مالیي رئیس 

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 
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بازدید فرماندار شهرستان ارسنجان از طرح 
احداث گلخانه 10000 متر مربعی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی ارسنجان، فرماندارشهرستان 
بررسی  منظور  به  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  مدیر  همراه  به  ارسنجان 
مسائل و مشکالت از گلخانه های فعال و در حال احداث بازدید نمود. در این 
بازدید طرح در حال احداث گلخانه 10000 متر مربعی سعید کشاورز واقع در 

منطقه علی آباد ملک بازدید و مشکالت طرح از نزدیک بررسی شد. 
امیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان گفت: هزینه اجرای کامل این 
طرح تا مرحله بهره برداری بیش از 1500 میلیون ریال می باشد که اشتغال 
8 نفر را به صورت مستقیم ایجاد می نماید.الزم به ذکر است که این گلخانه 
یکی از پروژه های مدرن و به روز در این بخش می باشد و تاسیسات این طرح 
انجام گرفته و ما بقی طرح )4000 متر مربع( در  در سطح 6000 متر مربع 

حال ساخت می باشد.

برگزاری کارگاه آموزشی
راهکارهای مقابله با سرقت احشام، اموال و وسایل 

چاه های کشاورزی
به  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
منظور آشنایی بیشتر دامداران دهستان خبریز با راه کارها و توصیه های امنیتی 
جلوگیری از سرقت احشام، اموال و وسایل چاه های کشاورزی، کارگاه آموزشی 

در حسینیه روستای خبریز برگزار گردید. 
با  این مطلب گفت:  بیان  این شهرستان ضمن  امیدی مدیر جهاد کشاورزی 
توجه به شروع فصل سرما، زمستان و کم شدن فعالیت و تردد کشاورزان و 
مسائل  بیشتر  رعایت  ضرورت  دامداری ها  و  کشاورزی  اراضی  در  دامداران 
امنیتی و حفاظت از تجهیزات و ادوات کشاورزی و حفظ و حراست بیشتر از 
دام ها الزم و ضروری است که ضمن هماهنگی با فرمانده نیروی انتظامی این 
شهرستان برنامه ریزی جهت کالس آموزشی در دهستان خبریز صورت گرفت 
و در این جلسه کریمی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ارسنجان توضیحات 

کاملی را در این خصوص اظهار نمود. 

جلسه هماهنگی محققین معین منطقه 5 
سازمان جهاد کشاورزی با مروجین 

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ارسنجان، جلسه 
هماهنگی محققین معین منطقه 5 سازمان جهاد کشاورزی فارس، با مسئولین 
ارسنجان  فرمانداری شهرستان  در سالن  مدیریت جهاد کشاورزی  پهنه های 

برگزار گردید. 
در ابتدای این جلسه امیدی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان گزارش کاملی 
از چگونگی اجرای طرح پهنه بندی - تعداد پهنه ها و اقدامات انجام شده را 
ارائه داد و داشتن برنامه کاری یکساله در هر پهنه براساس پتانسیل پهنه و نیز 
اولویت های سازمان را از خصوصیات بارز مسئولین پهنه شهرستان ارسنجان 

ذکر کرد.
در ادامه این جلسه هر کدام از مروجین مسئول پهنه ها به معرفی حوزه خود 
پرداخته و مسائل فنی خود را با محققین مراکز تحقیقات در میان گذاشته و هر 
کدام از محققین نیز به تفضیل در خصوص سواالت کارشناسان، توضیحاتی 
تکمیلی و آخرین یافته های تحقیقاتی را به کارشناسان پاسخ داده و به بحث 
بیشتر  تعامل  نیز  و  اطالعات  تبادل  کارهای  راه  و  پرداختند  نظر  تبادل  و 

کارشناسان و محققین مورد بررسی قرار گرفت.

ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

اداره ترویج این مدیریت گفت: چغندر قند یکي از محصوالت اساسي شهرستان 
اقلید می باشد و در سال زراعي جاري بیش از 5000 هکتار چغندرقند در این 

شهرستان کشت گردیده است.
دکتر  حضور  با  قند  چغندر  شده  گیري  کیل  عملکرد  باالترین  افزود:  وی 
تحقیقات  مرکز  چغندرقند  بذر  تهیه  و  اصالح  تحقیقات  بخش  از  بذرافشان 
و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي فارس، مهندس آتشي کارشناس مسئول 
در  اقلید  قند  کارخانه  کارشناسان  فارس،  جهادکشاورزي  سازمان  چغندرقند 
و عملکرد  انجام شد  منطقه خنجشت  در  علي اصغر شهرام نژاد  آقاي  مزرعه 
149/7 تن در هکتار به دست آمد. قابل ذکر است این کیل گیري به صورت 

کامال مکانیزه و با استفاده از کمباین گریمه کارخانه قند انجام شد.
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بازدید مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان بوانات از روستای ریزکان 

این  کارشناسان  معیت  در  بوانات  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان   محمدی 
مدیریت، ضمن بازدید از باغات و مزارع روستای ریزکان در جلسه ای با دهیار 

و بهره برداران کشاورزی این روستا با آن ها به گفتگو پرداخت. 
وی اظهار داشت: دولت با توجه به کمبود آب در منطقه، تسهیالت بالعوض 
85 درصدی را جهت اجرای سیستم های نوین آبیاری به متقاضیان پرداخت 
می کند که فرصت خوبی جهت افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدر رفتن 
این نعمت الهی می شود. وی در ادامه با بیان ویژگی های کشت های گلخانه 
به  باز  فضای  از  صیفی  و  سبزی  کشت های  انتقال  به  ناچار  ما  گفت:  ای 
زایی خواهیم داشت و  اشتغال  اندازی گلخانه هم  راه  با  و  گلخانه ها هستیم 
مقرر  جلسه  این  خاتمه  در  داشت.  خواهیم  آب  از  را  بیشتری  وری  بهره  هم 
به  وقت  اسرع  در  را  فشار  تحت  آبیاری  اجرای  درخواست  کشاورزان  گردید 
جهاد کشاورزی ارائه و پیگیری کنند و شورا و دهیار این منطقه نیز با پیگیری 
احداث گلخانه از مهاجرت بیشتر اهالی روستا جلوگیری کند تا از منابع موجود 

در منطقه استفاده بهینه به عمل آید. 

 بازدید فرماندار شهرستان بوانات 
از پروژه های بخش کشاورزی 

 

زارعی  پور  بوانات،  شهرستان  پتانسیل های  و  طرح ها  با  آشنایی  راستای  در 
فرماندار این شهرستان از عرصه های کشاورزی و طرح ها و پروژه های زیر 

بخش کشاورزی بازدید کرد. 
در این بازدید که در معیت کارشناسان و مسئولین ادارات وابسته صورت گرفت، 
از چند واحد کارگاهی و گلخانه ای اشتغال زا و پروژه های آبیاری تحت فشار 

بازدید و با مجریان این طرح ها تبادل نظر شد. 
این  بوانات، در  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
بازدید پور زارعی درخصوص مشکالت مطرح شده در این حوزه ابراز امیدواری 
کرد با پرداخت تسهیالت پایدار روستایی و تسهیالت اشتغال فراگیر گامی در 

حل مشکالت موجود برداشته شود.

معرفی پروژه های اولویت دار سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوانات جلسه ای 
با حضور دهیاران بخش مرکزی، بخشداران و رئیس اداره امور اراضی و رئیس 

بهبود تولیدات گیاهی در محل فرمانداری تشکیل گردید.
اهداف  و  اولویت ها  مورد  در  کشاورزی  جهاد  مدیر  محمدی  جلسه  این  در 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سخنانی را ایراد کرد و گفت: اولویت ها 
شامل ) آبیاری تحت فشار، راه اندازی سایت گلخانه ای، رفع تداخالت اراضی، 
توسعه کاشت گیاهان کم آب بر و گیاهان دارویی ( می باشد و مقرر گردید از 
سوی دهیاران نسبت به شناسایی اراضی ای که قابلیت اجرایی آبیاری تحت 

فشار جهت باال بردن راندمان و بهره وری را دارند پیگیری و معرفی شود.
 

برگزاری کارگاه آموزشی 
گیاهان دارویی

بهره وری  و  الگوی کشت  تغییر  منظور  به  دارویی  گیاهان  آموزشی  کارگاه   
بیشتر در شهرستان بوانات برگزار گردید.

کارگاه  بوانات  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
آموزشی یک روزه گیاهان دارویی با حضور صادقی کارشناس مسئول گیاهان 
این  کشاورزان  از  جمعی  و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دارویی 

شهرستان برگزار گردید.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 
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برداشت  با نحوه کاشت، داشت و  این کارگاه، شرکت کنندگان در دوره،  در 
گیاهانی از قبیل گل محمدی، آنغوزه، زعفران و زیره آشنا شدند.

صادقی ضمن اظهار مطالب آموزشی تاکید کرد: با توجه به وجود خشکسالی 
وکاهش منابع آبی در بوانات طرح های کم آب بر گیاهان دارویی عالوه بر 

بهره وری بیشتر از آب و خاک، از اشتغال زایی خوبی برخوردار است.

 برگزاری جلسه گروه 5 محققین نظام نوین ترویج 
در شهرستان پاسارگاد 

 ،5 منطقه  محققین  ارتباطی  و  کاری  مسائل  بررسی  و  هماهنگی  جلسه 
کارشناسان مدیریت ترویج و مروجین مسئول پهنه ها در شهرستان پاسارگاد 

برگزار شد.
این جلسه با حضور روسا و محققین ایستگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی 
مدیر  فارس،  ترویج کشاورزی  مدیریت هماهنگی  ترویج  کارشناسان  فارس، 
اجتماعات  سالن  محل  در  شهرستان  این  پهنه  مسئولین  و  کشاورزی  جهاد 
روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  پاسارگاد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
جلسه  این  ابتدای  در  پاسارگاد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت 

هوشیار مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان 
درخصوص وضعیت کشاورزی و تعداد پهنه های این شهرستان گزارشی را به 
سمع حاضرین رساند و سپس مسئولین پهنه ضمن معرفی خود و حوزه تحت 

پوشش مسائل و مشکالت موجود را مطرح کردند.
در این جلسه مقرر شد مواردی از قبیل مبارزه با آفت شب پره مینوز گوجه 
فرنگی، علف های هرز گل جالیز، جو دره، و نیز انتخاب درختان با رقم مناسب 
این  تحقیقاتی  نیازهای  عنوان  به  دار،  شیب  اراضی  در  باغ  احداث  جهت 

شهرستان در دستور کار قرار گیرند.
با توجه به شرایط اقلیمی مناسب شهرستان پاسارگاد جهت تولید گندم بذری، 
پیشنهاد شد این شهرستان مرکز تولید گندم بذری گردد تا بدینوسیله عالوه بر 
تامین بذر گندم جهت سایر نقاط استان، به رونق اقتصادی کشاورزان پاسارگاد 

نیز کمک شود.
همچنین مقرر گردید امکان سنجی اطالعات باغات انجیر در شهرستان، تهیه 
راه  بررسی  و  گذشته  ساله  چند  دوره های  در  هواشناسی  اقلیمی و  اطالعات 
کارهای موجود جهت اجرای طرح تغییر الگوی کشت با محصوالت کم آب 

بر، درآمدزا و اشتغال زا نظیر گیاهان دارویی و زعفران انجام شود.

صادرات محصوالت کشاورزی شهرستان جهرم به 
کشورهای خاورمیانه و اروپا بررسی شد

در نشستی با حضور شهابی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جهرم منزه شهردار 
جهرم، فقیهی یکی از تجار و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد. 

این  در  شهرستان  این  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مرکبات،  قبیل  از  جهرم  کشاورزی  محصوالت  خصوص  در  شهابی  جلسه 
صندوق  و  تبدیلی  صنایع  نخیالت،  ضایعات  خرما،  انواع  انجیرستان ها، 
ارائه نمود. و زمینه های صادراتی این شهرستان به  کشاورزی توضیحاتی را 

کشورهای خاورمیانه و اروپائی بررسی و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

برگزاری جلسه کمیته اموردام با موضوع ترویج و 
تبلیغ گاو سمینتال

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم جلسه ای 
با حضور شهابی مدیر جهاد کشاورزی این، شهرستان و شکرالهی رئیس امور 

دام و جمعی از کارشناسان مربوطه برگزارشد.
در این جلسه مقررشد در روستاها با هماهنگی اداره ترویج و مدیران پارسل در 

بین گاوداران و دامداران کالس های آموزشی برگزار شود.
شکرالهی گفت: از ویژگی های گاو های سمینتال کیفیت باال در شیردهی است 
و از لحاظ گوشت نسبت به گاوهای بومی گوشت بیشتری دارد و دارای بازار 

پسندی خوبی می باشند. 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

مهران مومن زاده

شهرستان جهـرم 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس36
شماره  35 - دی مـــــاه 1396

پرورش زالو در شهرستان جهرم
روابط  گزارش  به 
جهاد  عمومی مدیریت 
شهرستان  کشاورزی 
طبی  زالوی  جهرم 
جهت  االیام  قدیم  از 
مورد  بیماری ها  درمان 
می گرفته  قرار  استفاده 
نیز  حاضر  عصر  در  و 
علم  پیشرفت  رغم  علی 
تنها  نه  تکنولوژی  و 
طبی  زالوی  از  استفاده 

کمتر نشده بلکه با کشف ابعاد جدید از اثرات زالو درمانی این موضوع ادامه دارد. 
طبیعت  در  موجود  زالوهای  گفت:  مدیریت  این  شیالت  کارشناس  رمضانلی 
آن مطرح گردیده  پرورش  دلیل بحث  به همین  و  نبوده  بازار  نیاز  جوابگوی 

است. 
کاربرد های  سنتی  و طب  گیری  خون  در  زالو  مصرف  بر  عالوه  افزود:  وی 
و مفیدی  آنزیم های مختلف  زالو که حاوی  بزاق  استخراج  دیگری همچون 
می باشد و جهت ساخت دارو و کرم های آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد 
زالو  تولید روغن  زالو جهت  استخراج عصاره  از  ادامه  در  نیز  و  نظر است  مد 
استفاده می شود که هم به عنوان دارو جهت بیماران مواجه با درد عضالنی 
مورد  آرایشی  لوازم  در صنایع  و هم  قرار می گیرد  پوست  لطافت  مفاصل،  و 

استفاده می باشد.
آغاز گردیده که  زالو  پرورش  نیز  رمضانلی تصریح کرد: در شهرستان جهرم 
تاکنون 2 واحد پرورش و تکثیر زالو وجود دارد و بیش از 30000 عدد زالوی 
طبی تولید گردیده است که با توجه به نیاز و امکانات کم جهت اجرای این 
طرح می تواند به عنوان یک طرح اشتغال زا مورد حمایت قرار گیرد چرا که 
نیاز به فضای  هزینه تولید زالو نسبت به بقیه موجودات آبزی پایین است و 
کمی دارد و هزینه خوراک آن پایین است. مضاف بر این که زالوهای طبی در 
هر رده سنی قابل فروش است و حتی از زالوهای مرده و مسن نیز در تولید 

روغن استفاده می گردد. 
 

کشت چغندر قند پاییزه

ایران یکی از شش کشور جهان محسوب می شود که به لحاظ تنوع اقلیمی و 
و  قند  از هر دو محصول چغند  تولید شکر  و  عرض جغرافیایی، شرایط رشد 

نیشکر را داراست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم فرهمندیان 
شرایط  گفت:  مطلب  این  بیان  ضمن  مدیریت  این  زراعت  واحد  رئیس 
اقلیمی ایران به نحوی است که می توان چغندر را به دو صورت بهاره و پاییزه 
کاشت و در این میان، بیشترین سهم کشت پاییزه در کل سطح زیر کشت 
چغندر قند5/7 درصد، تولید ریشه 6/2 درصد و تولید شکر 4/3 درصد می باشد 
و این در حالی است که با بنا قرار دادن اهداف پیش بینی شده در طرح افزایش 
ضریب خود اتکایی در تولید شکر )چغندر قند( بایستی در سال 1404، سطح 
به  را  تن  هزار  و 511  تن  میلیون   4/2 هزار هکتار،  اعداد 60  به  زیر کشت 
خود اختصاص دهد. با توجه به مزیت های نسبی متعدد که در کشت پاییزه 
چغندرقند نهفته است از جمله روش های پایدار جهت افزایش تولید شکر، بهره 
گیری از کارخانه های بهاره در خارج از فصل، مصرف کمتر آب و رعایت تناوب 

کشت، ترویج کاشت آن توصیه گردیده است. 
زارعی جاری 216 هکتار چغندرقند  افزود: در شهرستان جهرم در سال  وی 

پاییزه کشت شده و ارقام کشت شده، ارکا و سوپریما می باشد.

اجرای دو طرح pvs ارقام جو

دو  در  ارقام جو   pvs روابط عمومی جهاد کشاورزی خرامه، طرح  به گزارش 
بخش مرکزی و سلطان شهر اجراء شد.

محمدخانی رئیس اداره تولیدات گیاهی این مدیریت با اعالم این خبر گفت: 
هدف اصلی از اجرای این طرح مشاهده، آموزش و تغییر رفتار کشاورزان با 
ایجاد مزارع ارقام مشارکتی در اراضی خود کشاورز می باشد. با اجرای طرح 
ارقام مشارکتی، زمینه مشاهده از نزدیک مراحل کشت و مشارکت در بررسی 
نتیجه آزمایش توسط بهره بردران فراهم می شود که این امر باعث ایجاد تغییر 

رفتار مدیریت کشت در بهره برداران می گردد.
وی افزود: با توجه به بحران خشکسالی های اخیر و محدودیت منابع آب و 
در نتیجه لزوم استفاده از ارقام کم آب بر، این طرح در سال زراعی جاری در 

بخش کربال اجرا شد.
داشت طرح  بیان  کربال  مرکز خدمات بخش  گرامی رئیس  راستا  در همین   
PVS جو برای اولین بار در روستای شهاب آباد بخش کربال در هفت تیمار 

و دو تکرار اجرا گردید. هدف از اجرای این طرح آشنایی بهره برداران با ارقام 
جدید، بررسی عملکرد و مقاومت این ارقام در شرایط آب و هوایی بخش کربال 

شهرستان خرامه است.

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 
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وی افزود: در این طرح از ارقام مقاوم به کم آبی، طول دوره رشد کوتاه عملکرد 
 ،MBD 9012 ،باال استفاده شده که تیمارهای مورد استفاده شامل ارقام ایذه

خرم، فرارود، نادر، ماهور و رقم محلی ریحانه می باشد. 
 

بازدید مدیرکل امور آب وخاک وزارت جهاد 
کشاورزی از تسطیح لیزری اراضی خرامه

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان خرامه، سرافرازی 
مدیر کل امور آب و خاک وزارت جهاد 
نوی  قنات  زارع  همراه  به  کشاورزی 
مسئول  جوکار  و  خاک  و  آب  مدیر 
اداره تجهیز و نوسازی استان از اجرای 
تسطیح لیزری شهرستان خرامه بازدید 

کردند.
کشاورز مسئول اداره فنی و زیر بنایی 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
خرامه گفت: این بازدید با حضور همتی 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه 
از محل اجرای طرح پروژه 58 هکتاری 

تسطیح لیزری انجام شد. 
وی در ادامه افزود: به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه های آب و 
خاک این شهرستان، جلسه ای در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار 

گردید.
الزم به ذکر است عملیات تسطیح لیزری در150 هکتار از اراضی این شهرستان 
انجام شده و تعهد این مدیریت با پیشرفت فیزیکی 100 درصد در سال جاری 

به پایان رسیده است.

تولد اولین نسل گوساله سمینتال- هلشتاین
در شهرستان خرامه

روابط عمومی مدیریت جهاد  به گزارش 
اجرای  با  خرامه،  شهرستان  کشاورزی 
گوساله  نسل  اولین  گری،  آمیخته  طرح 
سمینتال- هلشتاین در شهرستان خرامه 

متولد شد.
کاوه رئیس اداره تولیدات دامی شهرستان 
خرامه با بیان این که یکی از روش های 
افزایش تولیدات در دام های بومی آمیخته 
گری آنها با دام های پر تولید می باشد. 
افزود طرح آمیخته گری با نژاد سیمنتال 
کشاورزی  جهاد  وزارت  برنامه های  از 

می باشد. 
وی افزود گاوهای نژاد سیمنتال یکی از بهترین نژادهای دو منظورۀ شیری 
تولید  به خاطر سه خاصیت  تولید می باشد. که  از لحاظ  - گوشتی در جهان 
گوشت، کیفیت شیر و سالمتی آن نسبت به نژاد هلشتاین دارای اهمیت است.

ضمن این که از ویژگی های نژاد سمینتال می توان به باال بودن تولید شیر 
و گوشت، عمر تولید بیشتر نسبت به هلشتاین، عدم برگشت شیردان بعد از 
زایمان، کم توقع بودن نسبت به تغذیه در مقایسه با نژاد هلشتاین اشاره کرد.

با  با تلقیح نژادهای بومی و دورگ  الزم به ذکر است این طرح در سال 95 

اسپرم گاو سمینتال در بخش کربال آغاز شد و تاکنون در 300 راس از دام های 
این شهرستان اجراء شده است.

 
تسهیل در روند اجرای سامانه های
نوین آبیاری در شهرستان خرامه

جلسه  خرامه،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
فرمانداری شهرستان، همتی  قائدی سرپرست  با حضور  نوین  آبیاری  سامانه 
مدیر جهاد کشاورزی و سایر اعضاء در محل سالن شهید موسوی فرمانداری 

خرامه تشکیل شد. 
همتی مدیر جهاد کشاورزی خرامه در این جلسه گفت: با توجه به بحران آب 
و استفاده بی رویه از آب های سطحی و زیرزمینی، اجرای سیستم های آبیاری 

نوین در افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب نقش موثری دارد.
وی بیان کرد: به منظور تسریع در تحقق این امر تفاهم نامه ای با همین عنوان 
بین فرماندار شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، بخشداران، مسئولین مراکز 

خدمات، دهیاران و مسئولین پهنه منعقد می گردد.
اجرای  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  ادامه  در   
آبیاری پیگیری های الزم جهت تشکیل پرونده متقاضیان  سامانه های نوین 
و کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعالمات از طرف ادارات مربوطه صورت 

گیرد.
الزم به ذکر است از محل تبصره " د " بودجه سال 95 تا کنون در 190 هکتار 

از اراضی این شهرستان سیستم های نوین آبیاری اجرا شده است. 

پنجمین کارگروه بیمه محصوالت کشاورزی 
شهرستان خرامه تشکیل شد

مردم  نماینده  اسماعیلی  حضور  با  کشاورزی  بیمه  گروه  کار  پنجمین 
شهرستان های خرامه، کوار و سروستان در خانه ملت، صادقی، معاون بهبود 
تولیدات گیاهی و رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان 
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کشاورزی  بانک  ای  بیمه  خدمات  صندوق  مدیر  فارس،  کشاورزی  جهاد 
جهاد  کارشناسان  و  مدیر  خرامه،  فرمانداری شهرستان  سرپرست  و  فارس 
فرمانداری  موسوی  شهید  اجتماعات  سالن  محل  در  شهرستان  کشاورزی 

تشکیل شد.
گفت:  مطلب  این  بیان  با  خرامه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  همتی 
احتساب  به  مربوط  کشاورزی  محصوالت  بیمه  بحث  در  مشکل  بیشترین 
پیشرفت فیزیکی مرحله اول با حداکثر 70 درصد خسارت محصوالت زراعی 
جهت برآورد غرامت در سال زراعی گذشته بود که جهت رفع این مشکل، تغییر 
تعرفه گندم نیمه آبی به آبی و افزایش تعرفه سهم کشاورز در زراعت گلرنگ 

در سال زراعی جاری می باشد. 
کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق  گردید  مقرر  جلسه  این  در  افزود:  وی 
مشکالت مطرح شده را در سطح استانی پیگیری نماید و همچنین کارگروهی 
اداره مدیریت بحران و  به زراعت گلرنگ توسط  در خصوص مسائل مربوط 
کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت خدمات بیمه ای بانک 

کشاورزی تشکیل شود. 

به  آذرماه  اواخر  در  و  آغاز 
پایان رسید.

نگار کارگر کارشناس زراعت 
کشاورزی  جهاد  مدیریت 
شهرستان خرم بید با اعالم 
کشاورزان  گفت:  خبر  این 
این شهرستان میزان 2780 
به  را  خود  اراضی  از  هکتار 
کشت گندم اختصاص دادند 
مقایسه  در  میزان  این  که 
به  گذشته  زراعی  سال  با 
دلیل خشکسالی و کم آبی، 

کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.
از این سطح گندم در سال زراعی جاری  افزود: پیش بینی می شود که  وی 

میزان 10286 تن گندم برداشت گردد. 
گواهی  بذر  توزیع  و  تامین  در  درصدی   20 افزایش  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شده از ارقام متناسب با شرایط اقلیمی این شهرستان و افزایش سطح اجرای 
تولید  افزایش  راستای  در  مدیریت  این  اقدامات  از  نوین  آبیاری  سیستم های 

محصوالت شتوی در شهرستان بوانات بوده است. 

طرح توسعه نژاد سمینتال در شهرستان خنج

در راستای پیاده سازی برنامه های معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی 
طرح توسعه نژاد گاو سمینتال در این شهرستان در حال اجرا می باشد. بنا به 
گفته امری کارشناس مرکز خدمات مرکزی با توجه به شرایط آب و هوایی 
افزایش وزن  تولید شیر،  از جمله کیفیت  نژاد سمینتال  منطقه و خصوصیات 
باال در دوره پرورش و تولید گوشت بیشتر در مقایسه با سایر نژاد ها، هزینه 
نگهداری پایین آن، بازار پسندی گوشت این نژاد، طول عمر مناسب و عالیم 
مناسب جهت تشخیص زمان فحلی برای تلقیح مصنوعی به موقع این مرکز 
اقدام به بر گزاری 4 کالس آموزشی نموده است. وی تعداد افراد شرکت کننده 
در این کالسها را 95 نفر اعالم و اظهار امیدواری کرد با جایگزین کردن این 
باشیم. وی در خاتمه تعداد  افزایش تولید گوشت قرمز داشته  نژاد سهمی در 

تلقیح انجام شده برای تولید گوساله این نژاد را ده راس اعالم کرد.

پایان برداشت 580 هکتار چغندر قند 
در شهرستان خرم بید

برداشت چغندر قند در سطح 580 هکتار از اراضی زراعی شهرستان به پایان 
رسید. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید، حسینی 
کارشناس مسئول مکانیزاسیون این مدیریت با اعالم این خبر گفت: متوسط 
به  فوق  مزارع  از  بوده که 4 هکتار  در هکتار  تن  این محصول 55  عملکرد 
صورت کاماًل مکانیزه بوسیله دو دستگاه کمباین برداشت چغندر و یک دستگاه 
سازه نگار برداشت گردید و محصول برداشت شده به شهرستان های اقلید و 

مرودشت و استان اصفهان حمل گردید.
وی ادامه داد: با توجه به حذف تفاله چغندر قند و احتمال حذف کرایه برداشت 
کشاورزان  دغدغه های  از  را  محصول  بهای  پرداخت  در  زیاد  بسیار  تاخیر  و 

چغندرکار این شهرستان در سال جاری دانست.

پایان کاشت گندم در شهرستان خرم بید
کاشت گندم در شهرستان خرم بید پس از بسترسازی مناسب از نیمه مهرماه 

مریم زارع قنات نوی

شهرستان خرم بید 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 
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اثرات خشکسالی بر دامداری های روستایی و 
عشایری شهرستان خنج

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج، جمشیدی 
مسئول امور دام این مدیریت گفت: کاهش نزوالت آسمانی و کمبود علوفه 

اثرات منفی را بر تولید گوشت قرمز در این شهرستان گذاشته است.
وی خاطر نشان کرد: کمبود علوفه در فروشگاه های آزاد و تعاونی ها، افزایش 
قیمت علوفه و کمبود نقدینگی باعث شده که دامداران برای تغذیه دام های 
خود از مراتع های دور دست استفاده کنند و با توجه به کاهش بارندگی مشکل 
با  آنان می باشد که باعث گردیده دام ها  از مشکالت دیگر  کمبود آب یکی 
تاخیر در  باعث  این خود  و  را طی کرده  زیادتری  زیاد مسافت  انرژی  صرف 
آبستنی، کاهش وزن، کاهش شیر و در نتیجه کاهش زاد و ولد در فصل زایش 

می گردد.
وی کاهش قیمت دام زنده را دور از انتظار ندانست و ابراز امیدواری کرد با 
تخصیص اعتبار هم برای آب شرب و هم برای خرید علوفه دامداران که سهم 

بسزایی در تولید گوشت کشور دارند حمایت شوند.

کشت صیفی جات خارج از فصل در شهرستان خنج

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج اسالمی مدیر 
جهاد کشاورزی این شهرستان گفت: کشت صیفی جات خارج از فصل از اواخر 

آذر ماه آغاز و هم چنان ادامه دارد.
وی آب و هوای مناسب این شهرستان، قیمت خوب صیفی، تولید محصول و 
ورود به موقع به بازار مصرف و دوره کاشت تا برداشت 4 ماهه این محصوالت 
این محصوالت  به کاشت  مند  را عالقه  دانست که کشاورزان  عواملی  از  را 
شامل گوجه فرنگی، خیار سبز، شمام، طالبی، هندوانه، خربزه و ... می نماید. 

اسالمی تصریح کرد: این کشاورزان از دو الیه پالستیک یکی کف و دیگری 
به صورت تونل که بر روی آن کشیده می شود استفاده می نمایند به طوری که 
بعد از آبیاری اولیه بین 30 تا 40 روز هیچ گونه آبی به این مزارع داده نمی شود 
و هم زمان با گرم شدن هوا الیه باالیی پالستیک را جمع آوری کرده و اقدام 

به آبیاری می نمایند. 
نامبرده برنامه های این مدیریت را ترویج کاهش کشت صیفی جات دانستند 
چرا که خیلی از کشاورزان در سال های قبل به علت این که صیفی در یک 
زمان مشخص به پیک تولید می رسد با کاهش شدید قیمت همراه شده و دچار 

ضرر و زیان می شوند.

وجین کردن مزارع چغندر در شهرستان خنج

با  مبارزه  و  کردن  وجین  کار  شهرستان  این  در  چغندر  مزارع  شدن  سبز  با 
این  اسالمی مدیر  گفته  به  بنا  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  هرز  علفهای 
در  نفر  تا 30  بین 20  زیر کشت  به سطح  توجه  با  مزرعه  در هر  شهرستان 
حال وجین کردن علفهای هرز می باشند که اشتغال زایی موقت خوبی ایجاد 
کرده است. مزارع چغندر قند دارای سطح سبز مطلوب بوده و این مدیریت با 
اعزام کارشناسان و سرکشی مداوم از مزارع توصیه های الزم را به کشاورزان 
می نمایند. وی اظهار امید واری کرد. در راستای بر نامه های سازمان جهاد 
کشاورزی بتوانیم سال به سال کشت چغندر را با توجه به نیاز آبی کمتر این 
پایدار  توسعه  سهمی در  و  داده  افزایش  دیگر  محصوالت  با  مقایسه  در  گیاه 

کشاورزی این منطقه داشته باشیم.

برگزاری همایش معرفی سیستم های هوشمند 
آبیاری در داراب

همایش  داریم.  آب  وری  بهره  افزایش  در  جمعی  همت  و  ملی  عزم  به  نیاز 
معرفی سیستم های هوشمند آبیاری در باغات در محل سالن فرمانداری داراب 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 
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با حضور فرماندار، اساتید دانشگاه شیراز، تشکل های بخش کشاورزی، مدیر، 
کارشناسان جهاد کشاورزی، باغداران و عالقمندان برگزارگردید. 

از  را  موجود  آب  بحران  شیراز  دانشگاه  اساتید  از  صفوی  همایش  این  در 
مهم ترین دغدغه مسئولین استان بیان و اظهار داشت جهت حل این بحران 
برداران  بهره  و  باغداران  کارشناسان،  کلیه  و همت جمعی  ملی  عزم  نیازمند 
می باشیم. وی با اشاره به این که جنگ سال های آتی بر سر آب است خواهان 
صرفه جویی در مصرف آب در باغات شده که این موضوع می تواند منابع آبی 

شهرستان را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد با اجرا و کاربرد سیستم های هوشمند آبیاری 
در باغات می توان یکی از بحران های موجود در کشور را که موضوع اشتغال 

می باشد تا حدود زیادی مرتفع نمود.
صفوی تصریح نمود در تحلیل اقتصادی صورت گرفته استفاده از این سیستم 
نماید. وی  را جبران  الی دو سال هزینه خود  می تواند در فاصله زمانی یک 
اضافه نمود با توجه به این که شهرستان داراب یکی از مناطق کم برخوردار 
است می توان برای اجرای این سیستم از تسهیالت پست بانک با کارمزد کم 

)حدود 10 درصد( استفاده نمود.
و  شرط  مردم  اعتماد  که  مسئله  این  توضیح  با  دانشگاهی  نظر  صاحب  این 
به صورت صد  آبیاری هوشمند  کارایی سیستم  کرد  اضافه  است  کار  اساس 

درصد تضمین می گردد. 

برگزاری همایش 
» سیستم های هوشمند آبیاری در باغات« 

شود  علمی مدیریت  روش  به  و  عالمانه  باید  داراب  شهرستان  آب  منابع 
تولید  با مدرنیزه کردن روش های  کشاورزی شغل مقدسی است و می توان 

و آبیاری، بهره وری را افزایش و مصرف آب را کاهش داد. 
قاسم پور فرماندار این شهرستان گفت: منابع آب شهرستان باید عالمانه و به 
روش علمی مدیریت شود. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان داراب، عبدالرضا قاسم پور فرماندار داراب در همایش سیستم های 
شهدای  و  )ره(  راحل  امام  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  آبیاری، ضمن  هوشمند 
انقالب اظهار داشت: سامانه هوشمند آبیاری موجب افزایش تولید و بهره وری 

و کاهش مصرف خواهد شد. 
آب  از  درصد   90 از  بیش  داشت:  بیان  شهرستان  در  دولت  سیاسی  نماینده 
کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و شهرستان داراب نیز از این قائده 
مستثنی نیست و الگوی کشت نامناسب و تجهیزات قدیمی و سیستم آبیاری 

سنتی موجب هدر رفت بسیار زیاد منابع آب این شهرستان می شود.
تجهیزات  کردن  مدرن  و  کشت  الگوی  در  تغییر  به  نیاز  اساس  همین  بر 

کشاورزی به شدت احساس می شود خصوصا این که شهرستان داراب کماکان 
دچار بحران خشکسالی و کم آبی است.

فرماندار با تاکید بر مدرن کردن شیوه آبیاری و تولید در بخش کشاورزی افزود: 
تغییر در الگوی کشت و مدرن کردن بسیار ضروری است منتها این کار بایست 
برپایه مطالعه و روش های علمی و با استفاده از دانش متخصصین فن انجام 

پذیرد این کار دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است.
نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد: کشاورزی شغل مقدسی است و 
نمی توان با استدالل کمبود آب و خشکسالی رأی به حذف کشاورزی داد، بلکه 
می توان با مدیریت عالمانه و علمی منابع آب، مصرف آن را کنترل کرد، دولت 
و تسهیالت  فراگیر  اشتغال  مانند تسهیالت  نظر گرفتن تسهیالتی  در  با  نیز 
قرار  را مدنظر  به بخش کشاورزی  بیشتر طرح های مربوط  تعاون که  روستا 

داده است، حامی کشاورزان است.
قاسم پور اظهار امیدواری کرد که کشاورزان و باغداران شهرستان با استقبال و 
راه اندازی این سیستم هوشمند آبیاری که به همت دانشگاه شیراز ابداع گردیده 
است، گام بزرگی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه بخش کشاورزی 

شهرستان و کشور بردارند.
منابع  حفظ  با  که  است  مهم  شهرستان  پایدار  توسعه  کرد:  تاکید  فرماندار 
این خصوص  در  اگر  اتفاق می افتد  مردم  به عموم  متعلق  منابع  و سایر  آب 
فرهنگ سازی نشود و اقدامات موثری انجام نشود توسعه و پیشرفت شهرستان 

محقق نخواهد شد.
مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم های نوین و هوشمند آبیاری در بخش 

کشاورزی عملی است.
سیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب نیز در این همایش ضمن بیان 
این مطلب اظهار داشت: شهرستان داراب 28 هزار هکتار از باغات دیم شامل 
گل محمدی، انجیر و انگور و 20 هزار هکتار باغات آبی شامل مرکبات، انار، 
پسته، خرما و سیاه درخت ها را در خود جای داده است که اکثر محصوالت 

تولیدی از کیفیت و مرغوبیت باالیی برخوردار می باشد. 
را 32 هزار هکتار عنوان  سیدی سطح زیر کشت ساالنه محصوالت زراعی 

نمود که اهم آنها شامل گندم، ذرت و پنبه می باشد. 
وی با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه آب در پی خشکسالی های اخیر افزود: با 
توجه به مسئله خشکسالی های حادث شده طی سالیان گذشته استفاده پایدار 

از منابع آب موجود ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
با استفاده و کاربرد سیستم های  امیدواری نمود  مدیر جهاد کشاورزی اظهار 
هوشمند آبیاری که امروز توسط اساتید با تجربه دانشگاه شیراز معرفی می گردد 

قدم بزرگی در جهت استفاده نوین از آب موجود کشاورزی برداشته شود. 
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ارتباط برقرار نمایند و از علم و دانش و تجربیات هم دیگر استفاده کنند و ما 
در این زمینه مشکل جدی داریم. استفاده از فناوری در تبدیل گل محمدی و 

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ضروری است.
قاسم پور تاکید کرد: ما باید صنایع فرآوری گیاهان دارویی و گل محمدی را در 
داراب ایجاد کنیم و توسعه بدهیم تا بخش زیادی از مشکل بیکاری شهرستان 

که دغدغه همه مردم است مرتفع شود.
از  جدی  حمایت  و  مسئولین  و  مردم  همدلی  و  وحدت  با  کرد:  تصریح  وی 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد اشتغال و درآمدزایی خواهیم داشت. 
و  بیایند  کار  پای  بیشتر  و  کنند  همت  باید  مردم  کرد:  تصریح  قاسم پور 
برگزار کنند  را  داراب  توانمندیهای  و  پتانسیل ها  معرفی  با هدف  جشنواره ها 
و اگر جدی تر و با برنامه عمل کنیم و بحث های سرمایه گذاری را حمایت 
کنیم قطعًا موفق خواهیم شد. شهرستان داراب ظرفیت های بسیار خوبی در 
بحث گلخانه ها، گیاهان دارویی و گل محمدی دارد و با توجه به بحران آبی 
که با آن مواجه هستیم توسعه این کشت ها در سطح شهرستان ضروری است.

پیچیده  بوروکراسی  و  پاگیر  و  قوانین دست  لزوم حذف  بر  ادامه  در  فرماندار 
جهادی  کار  و  مدیریت  با  نمود  امیدواری  اظهار  و  تاکید  استان  در  اداری 

مسئولین استان و شهرستان شاهد تحول و توسعه پایدار شهرستان باشیم.

رحیمی مسئول گروه سفر به ترکیه در این جلسه هدف از این سفر را بازدید از 
مزارع، صنایع تبدیلی، بازاریابی گل محمدی و آشنایی با پیشرفت های استان 

اسپارتا ترکیه بیان کرد. 
وی سطح زیر کشت گل محمدی ترکیه را 3 هزار هکتار اعالم و اظهار داشت 
با توجه به سطح زیر کشت شهرستان داراب که بیش از 5 هزار هکتار است 
مقرر شد گروهی از سرمایه گذاران و صنعتگران ترکیه در آینده ای نزدیک به 

داراب سفر و از نزدیک در جریان تولید گل محمدی قرار گیرند.
رحیمی با اشاره به این که در اسپارتا یک زنجیره تولید گل محمدی وجود دارد 
اظهار داشت این زنجیره شامل یک هلدینگ با 6 شرکت تولید و فرآوری گل 
از گزارش خود به  با 8 هزار عضو می باشد. وی در بخش دیگری  محمدی 
ارتباط بسیار نزدیک صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت ارتباط به نحوی بود 

که آنها صنعت را مال خودشان می دانستند. 
مدیر سازمان جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به این موضوع که نماد شهر 
اسپارتا گل محمدی است تاکید کرد: ترکیه ای ها به برند سازی توجه زیادی 
داشتند و تمام مردم پذیرفته بودند که باید نماد شهر گل محمدی باشد و اگر 

قرار است اشتغالی بوجود آید باید از ناحیه گل محمدی باشد. 
وی با اشاره به این که در شهر اسپارتا 2300 هکتار گل وجود دارد و 3 تا 4 
تن گل تر و رکورد 8 تن در هکتار را دارد اضافه نمود: در سال گذشته بیش از 
200 میلیون دالر صادرات انواع محصول نهایی شامل انواع عطر، لوازم آرایشی 
و خوراکی داشته اند و با این فرهنگ سازی که انجام شده این شهر با وجودی 
که نصف الیزنگان هم گل ندارد به یک برند جهانی گل محمدی تبدیل شده 

انتخاب تولید کننده برتر کشوری گل محمدی از 
شهرستان داراب

با حضور وزیر جهاد کشاورزی از احمد حیدری تولید کننده برتر گل محمدی 
از داراب با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

در سی و دومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی از 
تولید کننده برتر گل محمدی تجلیل به عمل آمد. 

در این لوح تقدیر آمده است بر اساس ارزیابی های انجام شده و انتخاب شما 
بعنوان تولید کننده نمونه گل محمدی در سی و دومین دوره انتخاب و معرفی 
انتخاب  این  نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 1396، ضمن تبریک 
شایسته، از زحمات و تالش های بی دریغ جنابعالی، صمیمانه تقدیر و تشکر به 

عمل آمده و توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم. 
حیدری علت انتخاب خود را به عنوان تولید کننده برتر گل محمدی ناشی از 
مدیریت بهینه باغ گل محمدی عنوان کرد. وی مدیریت بهینه خود را شامل 
و  بهینه  مدیریت  غذایی،  عناصر  و مصرف  گیاهی  تغذیه  فنی  اصول  رعایت 
صحیح هرس بوته ها، رعایت اصول بهداشتی در سطح گلستان، مصرف بهینه 
آب از طریق آبیاری قطره ای، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها، پایین بودن 
درصد ضایعات محصول تولیدی و شرکت در دوره های آموزشی و پیشرو در 

انتقال تجارب به سایر باغداران عنوان نمود.

 در نشست ارائه دستاوردهای سفر به ترکیه در داراب عنوان گردید
سفر قریب الوقوع اعضاء اتاق بازرگانی اسپارتا و 
صاحبان صنایع دارویی و آرایشی ترکیه به داراب 

جلسه گزارش سفر کارشناسان و باغداران گل محمدی به استان اسپارتا ترکیه 
با حضور فرماندار، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، روسای 
ادارات، باغداران گل محمدی و سرمایه گذاران این شهرستان در فرمانداری 

شهرستان داراب برگزار گردید.
قاسم پور فرماندار این شهرستان گفت: باید سرمایه گذاران و افرادی که توانایی 
مالی دارند را به سمت سرمایه گذاری در بحث تولید اسانس هدایت کنیم که 
هم درآمدزایی و هم اشتغال زایی خوبی دارد و هم سرمایه گذاری سودآور و 

مطمئنی است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب، قاسم پور 
وی در این جلسه اظهار داشت: ما باید بتوانیم در صنایع فرآوری گل محمدی 
ارتقاء  را  و شهرستان  و شرایط کشور  کنیم  استفاده  دیگر کشورها  تجربه  از 
گران،  صنعت  متاسفانه  افزود:  شهرستان  این  دولت  عالی  نماینده  ببخشیم. 
اند  نتوانسته  باید،  که  چنان  آن  تولیدکنندگان  با  ما  دانشگاه های  و  باغداران 
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است. رحیمی در ادامه با اشاره به این که ما چیزی از ترکیه ای ها کم نداریم 
آن  کنار  در  و  کرد  کوتاه  را  بهداشتی  اخذ مجوزهای  روند  باید  داشت  اظهار 
اقداماتی چون به روز کردن دستگاه های اسانس گیری، ارائه تسهیالت ارزان 
قیمت، آشنایی با تکنولوژی های روز، کمک به احداث کارگاه های کوچک در 

کنار مزارع در دستور کار قرار گیرد.

 با حضور نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس انجام گرفت
مراسم تودیع و تکریم نماینده ولی فقیه 
و سایر همکاران بازنشسته در مدیریت 

جهاد کشاورزی داراب

حوزه  مسئول  حضور  با  داراب  کشاورزی  جهاد  مدیریت  مراسمی در  طی 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس از زحمات و خدمات 30 

ساله حاج آقا مطهری و همکاران بازنشسته تقدیر بعمل آمد. 
حجت السالم حاج آقا بحرانی نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
فارس در این مراسم با اشاره به آیه قرآنی " لیس لالنسان اال ما سعی" اظهار 
انسان چیزی جز سعی و تالش  با خداست و برای  داشت پاداش عمل شما 
خودش نیست به عبارتی انسان باید با خود فکر کند از فرصت ها و نعماتی 
که خداوند در اختیار او گذاشته است مثل نعمت جوانی، علم و... آیا واقعا تمام 
ادامه  نه ؟ وی در  یا  بکار گرفته است  تکالیف  انجام  را در جهت  سعی خود 
ضمن تقدیر از زحمات حاج آقا مطهری و سایر همکاران باز نشسته در داراب 
از جمله شاخصه های بارز وی را تهجد و شب زنده داری و تسلیم و بندگی 
در برابر انقالب و امام دانسته و اظهار داشت نگاه یک انسان مومن باید به 
زندگی خودش در جهت رسیدن به یک عاقبت مطلوب باشد و چیزی برای 
انسان جز این نیست و این یک امر قرآنی است که ما چیزی جز سعی و تالش 
خودمان نصیب نداریم. در ادامه حجت االسالم مطهری طی سخنان کوتاهی 
ضمن طلب حلیت از تمامی همکاران اظهار داشت همیشه اصرار من بر این 
بوده است که در پست های کلیدی افراد شایسته و توانمند سر کار باشند و 
در این خصوص ممکن است تعارضاتی بوجود آمده باشد. وی با اشاره به این 
که توصیه های من در جهت انجام رسالت طلبگی بوده است همکاران را به 
انجام کار و زحمت بیشتر برای مردم سفارش کرد. در پایان با اهدا لوح تقدیر از 
خدمات و زحمات حاج آقا مطهری و همکاران بازنشسته توسط حاج آقا بحرانی 
جهاد  مدیریت  نمازخانه  محل  در  مراسم  این  است  گفتنی  آمد.  بعمل  تقدیر 
فرماندهی  این شهرستان، مسئول حوزه علمیه،  با حضور علماء  و  کشاورزی 
و  مدیر  وابسته،  ادارات  ادارات،  بسیج  مسئول  پاسداران،  سپاه  مقاومت  ناحیه 

پرسنل جهاد کشاورزی داراب برگزار گردید. 

معرفی پنبه الین T2 با نام حکمت
 توسط محقق برجسته کشوری و برنده جایزه 

جشنواره خوارزمی در داراب

در راستای اهداف طرح برون رفت از بحران آب در شهرستان داراب محقق 
برجسته کشور در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب پس از سال ها تالش، 
کمیته  در   T2 الین  پنبه  از  دفاع  به  موفق  عملی  علمی و  مستندات  ارائه  با 

نامگذاری و ثبت ارقام زراعی در کرج شد.
پنبه الین T2 به پاس ارج نهادن به تالش های بی وقفه این محقق پر تالش 
چرخه  وارد  بزودی  حکمت  نام  خوارزمی با  جشنواره  ارزش  با  جایزه  برنده  و 
بذری طالی سفید خواهد شد. پنبه رقم حکمت جزء زودرس ترین ارقام پنبه 
معرفی شده در چند دهه اخیر می باشد که قادر است به خوبی مشکل تاخیر 
در تاریخ کاشت را در تناوب زراعی پنبه � گندم حل کرده و به دلیل صرفه 
جویی در مصرف آب، از طریق جایگزین شدن با ارقام دیررس و آب بر پنبه در 
این تناوب زراعی، مانع از کاهش عملکرد گندم در تاریخ کاشت های تاخیری 
بشود. کاهش عملکرد ناشی از تاخیر در تاریخ کاشت گندم در سطح جهانی و 
در ایران به میزان یک در صد در هکتار در روز است )معادل حدود 2 تن در 
هکتار ( که یکی از دالیل اصلی چنین تاخیری، قرار گیری ارقام دیررس پنبه، 

ذرت و برنج در تناوب های زراعی با گندم است. 
قابل ذکر است بخشی از کشاورزان پنبه کار منطقه جنوب و داراب از چند سال 
قبل با پنبه الین حکمت )T2( آشنایی کامل داشته و این رقم به دلیل کم آب 
بر بودن نزد آنها بسیار محبوب و شناخته شده است. امید است هر چه زودتر 
با همت و تالش کشاورزان پیشرو، ترویج راهکارهای صرفه جویی در مصرف 
آب، مشارکت فعال و موثر شرکت تعاونی پنبه کاران داراب، هسته های بذری 
این رقم به میزان کافی تکثیر و طبقات بذری مادری و گواهی شده آن وارد 

چرخه بذری پنبه جنوب شود.

اجرای حکم قلع و قمع توسط امور اراضی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان رستم 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم به منظور 
قلع و قمع یک واحد  تغییر کاربری زمین های کشاورزی حکم  از  جلوگیری 

تجاری در شهرستان رستم اجرا شد. 

هادی نیکنام

شهرستان رستم 
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گودرزی مسئول امور اراضی این مدیریت گفت: در اجرای حکم قطعی شعبه 
15 دادگاه تجدید نظر فارس مبنی بر قلع و قمع یک واحد تجاری به متراژ 
به متراژ حدوداً 5000  300 متر مربع و مخلوط ریزی جهت محوطه سازی 
و  رستم  شهرستان  دادستان  نماینده  حضور  با  رستم  شهرستان  در  مترمربع 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  اراضی  امور  و  رستم  انتظامی شهرستان  نیروی 

شهرستان رستم انجام گرفت. 
وی افزود: در اجرای این حکم از اداره راه و شهرسازی شهرستان رستم و اداره 
امور اراضی شهرستان ممسنی به خاطر همکاری و تعامالتی که با اداره امور 

اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم داشتند تقدیر شد. 

بازدید رئیس اداره امور فنآوری های مکانیزه 
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس از کشت 

مکانیزه در شهرستان رستم

جهاد  سازمان  کشاورزی  مکانیزه  فناوری های  امور  اداره  رئیس  پرویزی 
کشاورزی فارس به همراه شکری کارشناس آن اداره جهت بازدید از مزارعی 

که به صورت مکانیزه کشت شده اند در شهرستان رستم حضور یافتند. 
 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم کارشناس 
مکانیزاسیون این مدیریت با اعالم این خبر گفت: رئیس اداره امور فناوری های 
باحضور  که  جلسه ای  در  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی  مکانیزه 
شفیعی معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم مومنی مسئول 
کسائی  و  رستم  شهرستان  کشاورزی  جهاد  دامی مدیریت  و  گیاهی  تولیدات 
روند  از  اطالعات جامعی  برگزار گردید  مدیریت  این  مکانیزاسیون  کارشناس 

کشت مکانیزه شهرستان و تعداد و نوع دستگاه های کارنده ارائه کردند. 
سپس به همراه کارشناسان مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
رستم و مسئول مرکز خدمات دهنو از برخی از مزارع شهرستان و تعدادی از 
کارنده ها بازدید به عمل آوردند و راهکارهایی جهت تنظیم و مراقبت از این 

دستگاه ها ارائه دادند. 

اجرای دو فقره قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز 
در اراضی کشاورزی شهرستان زرین دشت

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از اجرای دو فقره 
حکم قلع و قمع و تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. 
دشت:  زرین  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
تبصره  اجرای  راستای  در  گفت:  شهرستان  این  اراضی  امور  مسئول  ارکیان 
2 ماده 10 قانون اصالح و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برابر دستور 
این  مرکزی  بخش  در  کارشناسان  و  حکم  اجرای  تیم  همراه  به  دادستان 

شهرستان نسبت به اجرای این حکم اقدام شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و 
باغی جرم تلقی می شود و قانون گذار برای افراد خاطی مجازات های سنگین 
در نظر گرفته، الزم است قبل از اقدام به هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی 
و باغی مجوزهای الزم و قانونی را از سازمان جهاد کشاورزی گرفته در غیر 
این صورت با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی اقدام به تخریب طرح های 

احداثی بدون مجوز می شود.
کارگاه های  برگزاری  طریق  از  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  وی 
آموزشی، نصب بنر در سطح شهرستان و نیز گشت های نظارتی به کشاورزان 
و بهره برداران اطالع رسانی گردیده است و انتظار می رود به منظور حفظ و 
حراست از اراضی زراعی و باغی در صورت مشاهده هر گونه تخلف با سامانه 
131 امور اراضی تماس گرفته شود تا نیروهای گشت حفاظتی اقدامات الزم 

را در این زمینه به عمل آورند.

برگزاری کارگروه رفع تداخالت اراضی
در شهرستان زرین دشت

زرین دشت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
این  کشاورزی  جهاد  مدیر  بصیری  با حضور  اراضی  تداخالت  رفع  گروه  کار 
شهرستان و اعضای کارگروه رفع تداخالت در محل مدیریت جهاد کشاورزی 

برگزار شد.
تداخالت  رفع  کمیسیون  گفت:  شهرستان  این  اراضی  امور  مسئول  ارکیان 
موضوع ماده 3 آیین نامه اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید در خصوص 
رفع تداخل پالک 8178 اصلی فارس مشهور به پیرچوپان این شهرستان پس 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 
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بازدید واال مهر ازدفتر حوزه ریاست 
وزرات جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان سپیدان

ای  جلسه  سپیدان  کشاورزی شهرستان  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
با حضور واالمهر از دفترحوزه ریاست وزرات جهاد کشاورزی، باصری مدیر جهاد 
کشاورزی، مسئولین ادارات و واحدها و مسئولین مراکز در سالن جلسات مدیریت 

جهاد کشاورزی سپیدان برگزار گردید.
ارائه  به  سپیدان  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر  باصری  جلسه  این  ابتدای  در 
این  کشاورزی  وضعیت  و  مدیریت  این  عملکرد  نحوه  خصوص  در  توضیحاتی 

در  مربوطه  ادارات  روسای  و  مدیر جهاد کشاورزی  فرماندار،  با حضور  دشت 
محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان: یزدان پناه 
فرماندار این شهرستان ضمن تشکر از مدیریت جهاد کشاورزی به خاطر تالش 
جهت احداث مجتمع دامی حاجی طاهره گفت: برنامه ریزی خوب و مناسبی 
در این راستا صورت گرفته و جهاد کشاورزی باید خدمات خود را به دامداران 
قانونی  برخورد  بخش  این  در  دامداری ها  دالالن  با  و  کند  معطوف  واقعی 

صورت پذیرد.
نیز گفت: فلسفه وجود  بصیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت 
مجتمع  ایجاد  امروز  و  می باشد  شهر  سطح  از  دام  دامی خروج  مجتمع های 
دامی در حاشیه امن شهرها ضمن مرتفع شدن مشکالت بهداشتی و زیست 
محیطی زمینه الزم جهت انتقال دام به بیرون شهر و نیز زمینه اشتغال جهت 

جوانان فراهم گردیده است.
معاونت  هماهنگی  با  گفت:  مجتمع  اراضی  تکلیف  تعیین  خصوص  در  وی 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس و طرح آن در کمیته صدور 
دامی حاجی  مجتمع  خصوص  در  است  گردیده  مصوب  پروانه ها  و  مجوزها 
طاهره بعد از گرفتن پروانه بهره برداری مرحله اول و اتمام آن مابقی واحدها 

در طرح توسعه آورد شود.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد با همکاری اداره برق شهرستان و پرداخت 
و  انجام  مجتمع  به  رسانی  برق  توسعه  دامداران  از  تعدادی  توسط  خودیاری 
این  ساخت های  زیر  توسعه  به  آتی  سال  اعتبارات  توزیع  در  نیز  فرمانداری 

مجتمع توجه داشته باشد.

از بحث و بررسی و مشاهده سوابق، مشکل زارعین صاحب نسق پالک فوق 
مرتفع و مستثنیات پالک برابر مقررات افزایش یافت.

وی در ادامه افزود: از نتایج اجرای این طرح صدور اسناد مالکیت بهره برداران، 
تراکم  کاهش  و  مردم  و  دولت  بین  حقوقی  اختالفات  و  تعارضات  کاهش 

پرونده ها در مراجع قضایی می باشد.

برگزاری دوره آموزشی پرورش گاو سیمینتال
در شهرستان زرین دشت 

بهبود  معاونت  همکاری  با 
یک  دامی فارس  تولیدات 
گاو  پرورش  آموزشی  دوره 
نژاد سیمینتال در شهرستان 
زرین دشت برگزار گردید. 

روابط  گزارش  به 
جهاد  عمومی مدیریت 
شهرستان  این  کشاورزی 
برای  آموزشی  دوره  یک 
نژاد  گاو  پرورش  با  آشنایی 
سیمینتال جهت دامــداران 
محل  در  شهرستان  ایـن 
کشاورزی  جهاد  مرکز 
دامداران  حضور  با  خسویه 

تولیدات  بهبود  معاونت  کارشناسان  تدریس  با  و  پهنه،  مسئولین  پیشرو، 
آموزشی  کالس  این  در  گردید.  برگزار  فارس  کشاورزی  جهاد  دامی سازمان 
مقدسی ضمن معرفی خصوصیات این نژاد گاو گفت: گاو سیمینتال یک نژاد دو 
منظوره، سالم و قوی است که قدرت سازگاری باالیی داشته و از توانایی های 

زیادی برخوردار است.
وی افزود از مشخصه گاو سمینتال ممتاز که در اوج توانایی قرار دارد، چشمگیر 
بودن دست های قوی و ماهیچه بندی ران و پشت بوده که ضامن سالمت 
و ثبات آن نیز هست وی گفت: در دهه های اخیر، گاو سیمینتال توانسته در 
مقابل گاوهای بومی برتری چشمگیری از خود نشان دهد و دالیل زیادی مبنی 
بهره دهی طوالنی،  مناسب، مدت  از جمله عملکرد  گاو سیمینتال  ترجیح  بر 
دومنظوره بودن، مقاومت در برابر بیماری های گوارشی، باروری باالی اسپرم 

و میزان پروتئین شیر باالتر وجود دارند.

بررسی مسایل و مشکالت مجتمع 
دامی حاجی طاهره شهرستان زرین دشت

جلسه بررسی مسائل و مشکالت مجتمع دامی حاجی طاهره شهرستان زرین 

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 
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شهرستان اشاره کرد و در ادامه روسای ادارت وکارشناسان مسئول این مدیریت در 
خصوص نحوه عملکرد ادارات و واحدهای های مربوطه به ارائه مطالبی پرداختند 

کارکردها،  از  یکی  گفت:  مسئولین  و  کارکنان  از  تشکر  واالمهر ضمن  ادامه  در 
و  گردانند  روز  به  را  خود  علم  باید  وکارشناسان  است  مدیریت عرصه کشاورزی 
همه مطالب و اطالعات در دسترس باشد و تمام گزارشات باید مکتوب و مستند، 

و تمامی اطالعات به تفکیک پهنه ها قابل دسترس باشند. 
وی پس از این جلسه به همراه باصری و تعدادی از کارشناسان مدیریت از مرکز 
فعالیت های  نحوه  از  مرکز  این  وکارشناسان  کرد  بازدید  حومه  کشاورزی  جهاد 
خود گزارشی ارائه دادند و در مورد مسائل و مشکالت خود به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.

بازدید ارزیابان تعالی سازمانی از مرکز جهاد 
کشاورزی همایجان

ارزیابان تعالی سازمانی از مرکز جهاد کشاورزی همایجان بازدید کردند. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان در این بازدید 
سازمانی،  تعالی  ارزیابان  زیاری،  خانم  و  اسدی  ذکا،  نحوی،  شهسواری،  توژان، 
فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  صادقی 
بوستانی مسئول امور شهرستان ها، واحدی پور رئیس اداره روابط عمومی و خانم 
امین پور رئیس اداره تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، باصری 
جهاد  سازمان  کارشناسان  و  مسئولین  از  وجمعی  سپیدان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کشاورزی استان فارس مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان از مرکز جهاد کشاورزی 

همایجان انجام شد.
در این بازدید ابتدا باصری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان ضمن تقدیر و 
تشکر از حضور هیئت ارزیابی، گزارشی از وضعیت کشاورزی این شهرستان ارائه 
نمود. وی گفت: تعالی سازمانی تاثیر زیادی در حرکت رو به رشد سازمان ها دارد و 
برای اجرایی شدن حرکت در مسیر تعالی سازمانی، این مدیریت ضمن بهره گیری 
زمینه های  آنها در  از دانش و تجربه  تمام کارکنان در سطوح مختلف،  از همت 
مختلف استفاده نموده است. در ادامه خانم توکل سرپرست مرکز جهاد کشاورزی 
معرفی  پوشش خود  تحت  منطقه  در  انجام شده  اقدامات  در خصوص  همایجان 
محصوالت و مسائل و مشکالت مربوط به مرکز و کشاورزان آن منطقه و شرح 
وظایف هرکدام از کارشناسان آن مرکز به تفکیک پهنه آنها پرداخت و کارشناسان 

ارزیاب از مرکز جهاد کشاورزی همایجان بازدید کردند. 
سپس هیئت ارزیاب، از گلخانه کاکتوس و گل رز مرکز همایجان بازدید کردند و 
در خصوص نحوه تکثیر و بازاریابی و فروش محصوالت این گلخانه توضیحاتی از 

سوی مسئول گلخانه ارائه گردید.
 

برگزاری جلسه شورای کشاورزی
 شهرستان سپیدان

مدیر جهاد کشاورزی،  باصری  با حضور  اداری شهرستان سپیدان  جلسه شورای 

جهانخواه معاون فرماندار، بخشداران، حسینی رئیس اداره تعاونی روستایی، غدیری 
از مسئولین و کارشناسان  نماینده صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و تعدادی 
مدیریت جهاد کشاورزی و ادارات مرتبط شهرستان در سالن جلسات مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان سپیدان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان در این جلسه باصری 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان در خصوص دستور کارهای جلسه، اهمیت 
به کارگیری روش های آبیاری تحت فشار، مشکالت موجود در بیمه محصوالت 
جاری  سال  در  گرفته  صورت  پیگیری های  و  سیب  خرید  بحث  و  کشاورزی 

توضیحاتی را بیان نمود.
هرز،  علف های  کنترل  گفت:  فشار  تحت  آبیاری  مزایای  برشمردن  ضمن  وی 
کاهش روان آب و یا هرزآب، کم شدن تبخیر آب و کاهش هزینه های کارگری از 
مهم ترین مزایای آبیاری قطره ای است و استفاده از روش آبیاری تحت فشار را 

باید یکی از راه های کاهش مصرف آب قلمداد کنیم. 
باصری تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی این شهرستان، ساالنه بخشی 
از  طبیعی  بالیای  و  خسارت  بروز  دامی با  و  کشاورزی  محصوالت  تولیدات  از 
بروز  در  و کاهش عوامل خطر  با شناسایی  دسترس خارج می شود که می توان 

خسارت به توسعه پایدار در تولید محصوالت کشاورزی و دامی دست یافت. 
نوع  خصوص  در  کشاورزی  بیمه  صندوق  نماینده  غدیری  جلسه  این  ادامه  در 
شهرستان،  این  سطح  در  بیمه  کارگزاری های  بیمه،  پوشش  تحت  محصوالت 
روش های متعدد بیمه محصوالت کشاورزی، پرداخت بیمه در سال های گذشته و 

نحوه پرداخت محصوالت زراعی و باغی توضیحاتی را ارائه داد.
پرداخت خسارت های محصوالت  نحوه  از  تاسف  ابراز  پایان جهانخواه ضمن  در 
کشاورزی از طریق کارگزاری های بیمه و عدم در نظر گرفتن منافع بهره برداران 
به  مکتوب  صورت  به  حاضرین  نظرات  ارسال  خواستار  وقت،  کمبود  دلیل  به  و 

فرمانداری شهرستان شد. 
در  خرید سیب  پیگیری  موضوع  بر  منطقه  کشاورزان  از  حمایت  راستای  در  وی 
سال آینده تاکید نمود و خواستار ارسال مکاتبات مشکالتی مانند باال بودن حق 
آبیاری جهت مطرح نمودن در  اداره  نیاز بودن سندهای رسمی در  آبه سنواتی و 

شورای کشاورزی استان شد.

بازدید مدیر صنایع تبدیلی و غذایی
 سازمان جهاد کشاورزی فارس از کارگاه های 

سنتی پخت شیره انگور
صادقی  سپیدان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
مدیر صنایع تبدیل غذایی سازمان جهادکشاورزی استان فارس به همراه باصری 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان، معاون فنی، رئیس اداره تولیدات گیاهی 
وکارشناس صنایع از کارگاه های سنتی پخت شیره انگور شهرستان سپیدان بازدید 

کردند.
 باصری مدیر جهادکشاورزی این شهرستان سپیدان گفت: این شهرستان با توجه 
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به پتانسیل های موجود، میزان 1620 هکتار از اراضي دیم را در قالب اراضي شیبدار 
به کشت انگور با تولید 4860 تن در سال اختصاص داده است که از این میزان 
محصول90 درصد به صورت )غوره، کشمش، مویز و انگور تازه( مصرف شده و 
10 درصد آن توسط 13 واحد سنتی تولید شیره انگور فرآوری می شود که با وجود 
فعال بودن این کارگاه ها، به دلیل نداشتن مجوز با مشکالتی شامل )عدم امکان 
تامین سوخت مورد نیاز، عدم نظارت بهداشتی، پایین بودن کیفیت بسته بندی و 
عرضه نامناسب به بازار و نهایتا عدم ثبات بازار چه در عرصه قیمت گذاری و چه 
در حوزه فعالیت( مواجه هستند. وی گفت با توجه به سطح کشت بیان شده، تعداد 
کارگاه های موجود کافی نبوده و نیاز به احداث کارگاه های جدید در آینده می باشد 
و بنابراین صدور مجوز این واحدها عالوه بر رفع مشکالت بیان شده به پایداری 

تولید و ایجاد و توسعه اشتغال کمک شایان توجهی خواهد نمود. 

اجرای طرح p.v.s گندم آبی در سرچهان

در  آبی  گندم   p.v.s طرح  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیریت  همکاری  با 
روستای بند نو سرچهان انجام گرفت. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی 
سرچهان و به نقل از قائدی کارشناس زراعت این مرکز هدف از اجرای این طرح 
منطقه  مناسب  رقم  تعیین  نهایت  در  و  یکسان  شرایط  در  گندم  رقم   6 مقایسه 
می باشد. وی افزود: با انجام این طرح ارقام کشت شده شامل ارقام داخلی پیشتاز- 
حیدری- میهن و پیشگام )ارقام وارداتی لوکولوس و آنتولیوس( در معرض مقایسه 

قرار گرفته است.

برداشت 500 تن ازهویج در مزرعه 5 هکتاری

بیش از 500 تن هویج از یک مزرعه 5 هکتاری برای اولین بار در بخش سرچهان 
برداشت گردید. قائدی مسئول اداره تولیدات گیاهی مرکز جهاد کشاورزی سرچهان 
با اعالم این خبر افزود: کاشت هویج در این سطح برای اولین بار در منطقه صورت 

گرفته و خوشبختانه این مزرعه از نظر کمی و کیفی مورد رضایت بهره بردار قرار 
از  گرفته است و پیش بینی می گردد در فصل زراعی پیش رو حدود 50 هکتار 

اراضی منطقه به کشت هویج اختصاص یابد.

با تقدیر از چراغعلی زارع
داد اله بیگی سرپرست مرکز ویژه جهاد کشاورزی 

سرچهان شد

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز ویژه جهاد سرچهان در محل 
سالن جلسات بخشداری برگزار گردید.

طی این مراسم که با حضور امام جمعه، بخشدار، بوستانی مسئول امور شهرستان ها، 
و کشاورز  فارس  امورمجلس سازمان جهادکشاورزی  فرد مسئول هماهنگی  اوج 
مشاور ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس، برخی مدیران دستگاه های دولتی و 
تعدادی از بهره برداران بخش کشاورزی انجام پذیرفت، طی حکمی از سوی محمد 
سرپرست  عنوان  به  بیگی  داداله  کشاورزی،  جهاد  سازمان  قاسمی رئیس  مهدی 
مرکز ویژه جهاد کشاورزی سرچهان منصوب گردید و از زحمات چند ساله چراغعلی 
اند تقدیر و تشکر به  نائل آمده  بازنشستگی  افتخار  زارع رئیس این مرکز که به 

عمل آمد.
به گزارش از روابط عمومی جهاد کشاورزی مرکز ویژه سرچهان، گفتنی است داداله 
بیگی از جانبازان دوران 8 سال دفاع مقدس می باشد و پیش از این در پست های 
کارشناس مسئول باغبانی، رئیس اداره تولیدات گیاهی و معاون فنی اجرایی این 

مرکز ایفای نقش نموده است.

برگزاری دومین کارگاه فرآوری از ضایعات
پسته در سروستان

جهاد  مدیریت  هماهنگی  با  پسته  ضایعات  از  فرآوری  آموزشی  کارگاه  دومین 
کشاورزی شهرستان سروستان، مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی و مدیریت ترویج 
جهاد کشاورزی استان فارس در سالن اجتماعات فرمانداری سروستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سروستان، این کارگاه 
از  استفاده  در  محققان  اطالعات  و  یافته ها  آخرین  از  باغداران  استفاده  هدف  با 

ضایعات پسته برگزار شد. 
این  گفت:  سروستان  کشاورزی  جهاد  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مسئول  ایروانی 

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

بیژن قائدی

شهرستان سرچهـان 
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طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  از  جوکار  حضور  با  کارگاه 
فارس به عنوان مدرس، نصیری کارشناس مدیریت صنایع تبدیل و غذایی سازمان 
جهادکشاورزی فارس و با حضور 30 نفر از ترمینال داران و باغداران عمده این 
شهرستان تشکیل گردید. گفتنی است در پایان از یکی از ترمینال های پسته این 

شهرستان بازدید به عمل آمد.

بررسی مسائل و مشکالت حوزه آبخور 
سد درودزن با حضور نمایندگان 

مردم شهرستان شیراز

با حضور فرج اهلل رجبی، مسعود رضایی و علی اکبری نمایندگان مردم شیراز در 
مجلس شورای اسالمی، عالیشوندی فرماندار شیراز، بخشدار زرقان، اختری مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، اوج فرد مسئول هماهنگی امور مجلس سازمان و 
بوستانی مسئول امور شهرستان ها به همراه تعدادی از مقامات بلند مرتبه استان و 
شهرستان در روستای بندامیر بخش زرقان جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه 

آبخور سد درودزن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در این جلسه 
بر  با توجه به خشکسالی، اهمیت تخصیص آب سد درودزن  آبی  مدیریت منابع 
اساس حق آبه ها، پایین بودن میزان خسارت بیمه محصوالت کشاورزی، تامین 
بذر گلرنگ مورد نیاز کشاورزان، تاخیر در پرداخت وجوه خرید تضمینی محصوالت 
مسائل  و حل  تقسیمات کشوری  در  زرقان  بخش  ارتقاء  جو،  ویژه  به  کشاورزی 
اشتغال و معیشت بحث و تبادل صورت پذیرفت و مقرر گردید پیگیری های الزم 

در این خصوص توسط مسئولین صورت پذیرد.

در حاشیه این جلسه از تعدادی از روستاهای دهستان بندامیر و رحمت آباد بازدید 
به عمل آمد و توضیحات الزم توسط شوراهای بخش و امینی رئیس مرکز جهاد 

کشاورزی بخش زرقان اظهار گردید و مسائل و مشکالت مربوطه بررسی شد. 

برگزاري کارگاه آموزشي ضایعات محصول انار 
در شهرستان شیراز

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان شیراز کارگاه آموزشي 
با عنوان "فرآوري ضایعات انار" با شرکت باغداران و کارشناسان شهرستان هاي 
شیراز، استهبان، ارسنجان، داراب، کازرون، مرودشت و ني ریز در راستای آموزش 
کارشناسان و بهره برداران جهت مدیریت پسماندهاي بخش کشاورزي در سالن 

جلسات این مدیریت برگزار گردید.
ارائه  ضمن  مدیریت  این  ترویج  کارشناس  گرد  غریب  آموزشي  کارگاه  این  در 
مطالبي در خصوص خواص غذایي و دارویي محصول انار، راه کارهاي به کارگیري 
ضایعات باغات انار از جمله پوست انار در صنایع غذایي و تبدیلي اشاره کرد، جوکار 
محقق مرکز تحقیقات آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان فارس نیز اظهار 
داشت نتیجه عمل فرآوري میوه انار، آب میوه و بقایاي انار تفاله است که مخلوطي 
از دانه )هسته( و پوسته مي باشد که مي توان از ضایعات هسته انار به عنوان یک 
منبع روغني جدید استفاده نمود و روغن آن را استحصال کرد، از آنجایي که روغن 
انار به عنوان یکي از لیپیدهاي دارویي شناخته شده است تولید این روغن از نظر 

تغذیه اي نیز بسیار حائز اهمیت مي باشد.
وی افزود: اطالعات در مورد ترکیب اسیدهاي چرب روغن انار کمک مي کند تا در 
مورد خاصیت هاي تغذیه اي آن بیشتر بدانیم از جمله این که بیشترین اسید چرب 
این روغن اسید لینولنیک به میزان 12/77 درصد مي باشد که باعث جلوگیري از 
سرطان کولون و سرطان پوست و جلوگیري از افزایش سریع سلول هاي سرطاني 

وکاهش تجمع تري اسیل گلیسرول درکبد مي شود.
در ادامه این جلسه کارشناسان صنایع، باغباني و ترویج شهرستان ها و همچنین 
از  استفاده  باغداران حاضر در جلسه اطالعات و تجارب موفق خود در خصوص 
ضایعات پوست انار جهت تهیه کمپوست و راه کارهاي عملي کاهش خسارت آفت 

کرم گلوگاه انار بیان نمودند.

معرفی مدیران پهنه به شوراهای جدید بخش 
زرقان شهرستان شیراز

منظور  به  شیراز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
معرفی مدیران پهنه به شوراهای جدید بخش زرقان جلسه ای در بخشداری این 
بخش برگزار گردید. در ابتدای این جلسه امینی رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش 
زرقان اهداف نظام نوین ترویج مانند بهره گیری از ظرفیت های ساختاری مراکز 
و  اجرایی  امور  در  غیردولتی  بخش  ظرفیت های  کارگیری  به  کشاورزی،  جهاد 

شاپور نوبهار

شهرستان شــیراز 
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عملیاتی ترویج، استقرار نظام مدیریت دانش، پهنه بندی عرصه های تولیدی برای 
کارشناسان با هدف توانمندسازی منابع انسانی بخش کشاورزی و افزایش کارآیی 
آنان در عرصه های تولیدی را برشمرد و کلیه مدیران پهنه بخش  اثر بخشی  و 

زرقان را با حوزه های تحت پوشش به شوراهای بخش معرفی نمود. 
وی در ادامه پیرامون طرح های اولویت دار سازمان از جمله کشت گیاهان روغنی 
مانند گلرنگ و کلزا، گیاهان دارویی، گلخانه، نژاد جدید گاو سمینتال، طرح های 
آبیاری نوین و... توضیحات مبسوطی را ارائه نمود. سپس شوراهای بخش مسائل 
و مشکالت روستاهای خود از جمله کمبود بذر گلرنگ، بیمه محصوالت کشاورزی، 
خرید تضمینی، عدم دسترسی به کلیه بهره بردارن به علت مهاجرت به شهر و لزوم 

توجه به دیگر شیوه های معیشتی را مطرح کردند. 
به  اشاره  با  نیز عبدالیوسفی معاون بخشداری بخش زرقان  این جلسه  در خاتمه 
تغییر شیوه های  ایجاد دهکده مشاغل،  این بخش،  تشکیل کارگروه معیشتی در 
معیشتی، ایجاد مشاغل کوچک و زودبازده مثل پرورش قارچ و طیور سنتی را مهم 

برشمرد و بر لزوم ایجاد تعاون روستایی تاکید نمود. 

کشت نخود دیم رقم عادل در بخش زرقان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز به منظور تغییر 
الگوی کشت و قرار دادن حبوبات در تناوب کشت با گندم و جو، نخود رقم عادل 

در سطح دو هکتار از اراضی دهستان بندامیر بخش زرقان کشت گردید.
امینی رئیس مرکز جهاد کشاورزی زرقان گفت: این مزرعه در آذرماه سال جاری 
و  ماه  اواخر فرودین  تا  آن  کشت گردیده است و پیش بینی می گردد دوره رشد 

اواسط اردیبهشت به طول بیانجامد.
این رقم که توسط موسسه تحقیقات دیم کشور در کرمانشاه معرفی شده است، نیاز 
آبی کمی داشته و با توجه به لزوم تغییر الگوی کشت در بخش زرقان می تواند در 
تناوب با گندم و جو قرار گیرد و موجب حاصلخیزی و بهبود کیفیت خاک اراضی 
زراعی گردد و پیش بینی می شود در صورت عملکرد مناسب این محصول در سال 

جاری، استقبال مناسبی از کشت آن در سال آینده در منطقه به عمل آید.

عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند علی دژگاهی رئیس مرکز 
جهاد کشاورزی بخش دهرم ضمن اعالم این خبر گفت: عملیات برداشت کلم 

بروکلی در سطح 24 هکتار در این منطقه آغاز گردیده است.
 وی افزود: متوسط تولید این محصول حدود 18 تن در هکتار می باشد و پیش 

بینی می گردد حدود 432 تن محصول برداشت شود.

آغاز برداشت گل نرگس در شهرستان فراشبند
پیش بینی برداشت 400 هزار شاخه گل نرگس

در شهرستان فراشبند 

از  نرگس  فراشبند گفت: گل  نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  بیژن   
مجموعه گل های شاخه بریده فضای باز می باشد که به منظور توسعه کشت 
گل ها، گیاهان زینتی فضای باز، گیاهان دارویی، اقتصادی بودن، مقاوم به کم 

آبی و سایر پارامترهای مؤثر بر کشت می باشد.
وی  فراشبند  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
افزود: کشت گل نرگس که در مهر سال جاری به میزان پنج هکتار و به روش 
قطره ای )نواری( با توصیه و نظارت کارشناس باغبانی این شهرستان با توجه 
به اولویت های سازمان جهاد کشاورزی فارس کشت گردیده بود اکنون به بار 
نشسته و پیش بینی می شود که برای سال اول در هر متر مربع هشت شاخه 

گل، جمعًا 400 هزار شاخه گل نرگس در سال جاری داشته باشیم.

طرح ردیابی و کنترل آفت جاروک لیموترش 
باغ های مرکبات در شهرستان فراشبند انجام شد 
طرح ردیابی و کنترل آفت جاروک لیموترش باغ های مرکبات در شهرستان 

فراشبند با همکاری بسیج سازندگی سپاه ناحیه فراشبند انجام شد.

پیش بینی برداشت حدود 432 تن کلم بروکلی از 
مزارع بخش دهرم

روابط  گزارش  به  شد.  آغاز  دهرم  منطقه  در  بروکلی  کلم  برداشت  عملیات 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 
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به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  ترویج  اداره  رئیس  دوست  از حسین وطن  نقل 
و  کلزا  کشت  با  آشنایی  موضوع  با  کلزا  داشت  مرحله  روزه  یک  کارگاه 
معاون  گودل  حضور  با  آن،  بیماری های  و  آفات  با  مبارزه  روش های 
فنی جهاد کشاورزی فراشبند به عنوان مدرس این کارگاه و کارشناسان 
در  دهرم  بخش  و  مرکزی  بخش  کشاورزان  و  جهاد کشاورزی  مدیریت 

روستای گوری از توابع دهستان دژگاه برگزار گردید.
وی افزود: در این کارگاه اهمیت تاریخ کشت، آبیاری اول، تراکم بذر و 
کاشت با دستگاه مکانیزه مورد تأکید مدرس کارگاه بوده و مقایسه ای بین 
مزارع بخش مرکزی و بخش دهرم صورت گرفته و آفات و بیماری های 

مهم کلزا به بهره برداران شناسانده شد .
آینده  در سال  فوق  موارد  رعایت  با  از کشاورزان خواسته شد  پایان  در   
توسعه کشت  با هدف  کیفیت  با  مزارعی  این شهرستان شاهد چنین  در 
دانه های روغنی که از طرح های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی بوده، 

باشیم.

کشت 5 هکتار گیاه دارویي مروک
در شهرستان فسا

در سال زراعی جاری درسطح 5 
هکتار از اراضی زراعی شهرستان 
مروک  دارویی  گیاه  کشت  فسا 

انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت 
فسا  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
بهبود  اداره  رئیس  عطارزاده 
مدیریت  این  گیاهی  تولیدات 
ضمن اعالم این نظر بیان داشت: 
توسعه کشت  و  ترویج  به منظور 
بهینه  استفاده  و  دارویی  گیاهان 
کم  شرایط  در  زراعی  اراضی  از 
کشت  این  جاري  سال  در  آبی، 
وضعیت  از  که  است  شده  انجام 

سبز مطلوبي نیز برخوردار می باشند. وي افزود: گیاه مروک جزو گیاهان مقاوم 
به خشکي محسوب می شود که قادر است آب مورد نیاز خود از اعماق خاک 
زراعی جذب نماید و در فصل زمستان و همراه با شروع فصل بارش به رشد 

خود ادامه دهد. 
عطارزاده در ادامه به خواص این گیاه دارویی اشاره کرد و عنوان نمود: این گیاه 
دارویي کاهش دهنده قند خون و مقوی معده مي باشد و در درمان اختالالت 
تنفسی، آسم و عفونت های تنفسی کاربرد دارد. گفتني است کشت این گیاه 
بودن در مراحل رشد،  توقع  بازار و کم  به قیمت مناسب در  با توجه  دارویي 

مي تواند یکي از منابع مناسب در آمد برای بهره برداران باشد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به 
نقل از سهراب ریحانی کارشناس مسئول حفظ نباتات با اعالم این خبر 
گفت: با همکاری بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان این مدیریت 400 
هکتار از باغ های مرکبات این شهرستان به خصوص باغ های لیموترش 
گیاه  کلینیک های  کارشناسان  و  مدیریت  این  کارشناس  بازدید  مورد 
پزشکی قرار گرفت و تاکنون عالئمی از این آفت در باغ ها مشاهده نشده 

است.
وی تصریح کرد: بیماری جاروک لیموترش موجب کاهش کمیت و کیفیت 
میوه می گردد و با هوشیاری و بررسی های به موقع باغداران و کارشناسان 
می توان از ورود این بیماری قرنطینه ای در باغ های شهرستان جلوگیری 

به عمل آورد.
ریحانی در ادامه خاطر نشان کرد: این بیماری مهم ترین و اقتصادی ترین 
بیماری لیموترش می باشد و تنها راه کنترل آن در صورت مشاهده امحاء 
درختان آلوده می باشد. وی به باغداران هشدار داد به منظور جلوگیری از 
ورود عوامل خسارت زا و بروز خطرات جبران ناپذیر، نهال های مورد نیاز 

را از نهالستان های معتبر و دارای گواهی بهداشت تهیه نمایند.
یک  لیموترش  جاروک  یا  جادوگر  جاروی  بیماری  عامل  است  گفتنی 
ابتدا  در  که  است  فامیتوپالسمایی  نام  به  سلولی  دیواره  فاقد  پروکاریوت 
موجب کوچکی برگ ها و ایجاد شکلی مشابه جارو در برگ ها و سپس در 

مدت 3 تا 6 سال موجب مرگ گیاه می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مرحله 
داشت کلزا در شهرستان فراشبند

کارگاه آموزشی ترویجی مرحله داشت کلزا در روستای گوری شهرستان 
فراشبند برگزار گردید.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 
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انتخاب تعاونی تولید نوروز شهرستان فیروزآباد به 
عنوان نمونه ملی بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در 
سی و دومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در 
سال 96، تعاونی تولید نوروز شهرستان فیروزآباد به عنوان نمونه کشوری 
انتخاب گردید و با اهداء لوح تقدیر از طرف وزیر جهاد کشاورزی از این 

تعاونی تجلیل به عمل آمد. 

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و 
برداشت پسته

به گزارش علی اکبر قهرمانی مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی حومه 
حضور  با  پسته  نهال  خصوص  در  آموزشی  کارگاه  فیروزآباد،  شهرستان 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس، کارشناسان و  ضیغمی کارشناس 
جمعی از بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان در سالن مرکز خدمات 

جهادکشاورزی حومه برگزار گردید. 
تغییر  راستای  در  سازمانی  برنامه های  و  سیاست  به  توجه  با  گفت:  وی 
الگوی کشت، ترویج و آموزش کشت محصوالت با نیاز آبی کم و با توجه 
به کاهش شدید منابع آبی برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص 
مفید به فایده می باشد. قهرمانی افزود: طی سال های گذشته با توجه به 
در  کشاورزان  وترغیب  ترویج  آموزشی،  کارگاههای  کالس ها،  برگزاری 
برداران  بهره  استقبال  با  پسته  نهال  الگوی کشت، کاشت  تغییر  راستای 
به  شهرستان  اراضی  از  70هکتار  معادل  سطحی  تاکنون  و  شده  مواجه 

کاشت این محصول اختصاص یافته.
 

برگزاری نمایشگاه جواهرانه حجاب و عفاف
منظور  به  فیروزآباد  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
بزرگداشت و تکریم حجاب و عفاف در جامعه اسالمی، نمایشگاهی تحت 
بانوان جامعه اسالمی، همچنین همکاران  برای تشویق  عنوان جواهرانه 
خواهر شاغل در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد برگزار 
فقیه در سازمان  نمایندگی ولی  از طرف حوزه  نمایشگاه که  این  گردید. 
جهاد کشاورزی فارس و با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

برگزار شده و به مدت 15 روز برقرار بود و مورد بازدید جمع کثیری از 
کارکنان و بهره برداران قرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی 
"اهمیت نژاد گاو سمینتال و ضرورت توجه به 

پرورش آن”
فیروزآباد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
الماس احمدپور رییس اداره بهبود تولیدات دامی این مدیریت گفت: کارگاه 
آموزشی شناخت و اهمیت نژاد گاو سمینتال و ضرورت توجه به پرورش 
آن با حضور 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 های 
این شهرستان به سمت تولید این نژاد سوق داده شود و با توجه به افزایش 
استعداد  و  متنوع  هوایی  و  آب  شرایط  در  آن  تولیدی  و  مقاومتی  توان 
شیردهی به همراه کیفیت باالی شیر آن در شهرستان فیروزآباد گسترش 

پیدا کند.
که  است  قوی  و  سالم  منظوره،  دو  نژاد  یک  سمینتال  گاو  است  گفتنی 
تولید  به  می توان  نژاد  این  مزایای  از  و  داشته  باالیی  سازگاری  قدرت 
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 و آسان زایی اشاره نمود.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

 پیش بینی تولید حدود 83000 تن مرکبات در 
شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، بازیار 
از پیش بینی برداشت حدود 83000 تن مرکبات در شهرستان کازرون خبر 
داد و گفت با تالش و همت بیش از 1500 بهره بردار مرکبات، برداشت 

پرتقال در 4500 هکتار باغات مرکبات این شهرستان آغاز شد.
متوسط  افزود  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  فنی  معاون 
سطح  و  می باشد.  هکتار  در  تن   20 نارنگی  و  تن   18 پرتقال  عملکرد 
 1800 پرتقال،  انواع  هکتار   1955 تفکیک  به  مثمر  باغات  کشت  زیر 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 
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هکتار انواع نارنگی و حدود 700 هکتار سایر مرکبات از جمله لیموترش، 
لیموشیرین، نارنج، بکرایی، گریپ فروت و غیره می باشد که از این میزان 
حدود  مرکبات  سایر  و  تن   36000 نارنگی  تن،   35000 پرتقال  تولید 

12500 تن می باشد.
و  آموزش  اداره  هماهنگی  با  کشاورزی  جهاد  مراکز  داشت:  اظهار  وی 
ترویج این شهرستان به منظور افزایش سطح علمی بهره برداران نسبت 
به برگزاری برنامه های آموزشی از جمله کالس ها، کارگاه ها و بازدیدهای 
آموزشی ترویجی و ایجاد سایت الگویی مرکبات در خصوص روش های 
نوین پرورش مرکبات و ارائه یافته های جدید علمی و تحقیقاتی از جمله 
مبارزه با آفات، بیماری ها، علف های هرز روش های جدید آبیاری تحت 

فشار و تغذیه مرکبات اقدام می نماید.

ردیابی مگس میوه مدیترانه ای 
در باغ های مرکبات 

 

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، ردیابي 
و شناسایي مگس میوه در500 هکتاراز باغ های مرکبات شهرستان کازرون با 
بررسي تله های فرمونی و جلب کننده به همراه کارت زرد دردوره 9 ماهه اول 

امسال انجام شده است.
بیان  با  نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون  راد مسئول حفظ 
این که نخستین گام برای مدیریت مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ردیابی 
دقیق آن است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون با نظارت کارشناسان مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و شبکه مراقبت و پیش آگاهی، ردیابی و 
از باغات مرکبات این  با آفت مگس میوه مدیترانه ای در 500 هکتار  مبارزه 

شهرستان انجام شده است.

آغاز برداشت ذرت دانه ای در شهرستان گراش
برداشت ذرت دانه ای از مزارع شهرستان گراش آغاز شد.

حوریه  گراش،  کشاورزی شهرستان  عمومی مدیریت جهاد  روابط  گزارش  به 
از  دانه ای  ذرت  برداشت  آغاز  از  خبر  این شهرستان  زراعت  مسئول  عطاری 
از اراضی این  مزارع این شهرستان را داد و گفت: در حال حاضر 27 هکتار 
شهرستان که تحت کشت ذرت دانه ای بوده و با استفاده از دستگاه کمباین 

نیوهلند برداشت شدند.

وی در ادامه با بیان با بیان این مطلب که روش مبارزه با این آفت استفاده از 
فرمون، انواع تله ها، کارت زرد و ماده جاذب پروتئین هیدرولیزات و سرتراپ 
می باشد افزود: 50 لیتر پروتئین هیدرولیزات و سراتراپ و 60 عدد تله فرمونی 
تله  شهرستان  این  باغ هاي  در سطح  چسبنده  زرد  کارت  عدد   500 تعداد  و 
میوه  برداشت  است که عملیات  توصیه شده  باغداران  به همه  و  گذاري شد 
به هیچ عنوان روی  پایین  باکیفیت  میوه  های  و  به طور کامل صورت گیرد 

درختان ر ها نشوند.
و  پوسیدگی  ایجاد  میوه،  روی  بر  آفت  ریزی  تخم  در محل  رنگ  تغییر  وی 
نهایت  فعالیت الرو آفت مگس میوه مدیترانه  ای و در  اثر  لهیدگی میوه در 
ریزش میوه را از عالئم خسارت این آفت برشمرد و افزود: نظافت باغ و معدوم 
ادامه  به  قادر  آفت  الرو های  و  تخم  ها  که  نحوی  به  آلوده  میوه های  کردن 

زندگی نباشند، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

در سه ماهه سوم سال جاری 125 دوره آموزشی 
بخش کشاورزی در کازرون برگزارشد

در سه ماه سوم امسال 125 مورد کارگاه آموزشی با حضور2200 نفر روز در 
روستاهای تحت پوشش شهرستان کازرون برگزار شد.

وحید  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
نیاکان ضمن بیان این مطلب گفت به  منظورتوسعه دانش بهره برداران با علم 
روز بخش کشاورزی و برای اقتصادي کردن تولید با کاهش هزینه تولید در 3 
ماهه سوم امسال 115مورد کارگاه آموزشی و 10 مورد دوره آموزشی مهارتی 
با موضوعات، زراعت گندم، کلزا، چغندرقند پائیزه، تغییر الگوی کشت، مدیریت 
باغات  مدیریت  گلخانه،  آبیاری،  نوین  سیستم های  با  آشنایی  و  آب  مصرف 
مرکبات و نخیالت، پرورش گیاهان دارویی، زنبورداری و... برگزارشده است و 
بحمداهلل اجرای این برنامه های آموزشی ترویجی نقش بسیار مهمی در ارتقاء 

توانمندی و سطح آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی داشته است.
نیاکان تصریح کرد: که ایجاد سایت های الگویی ازروش های نوین آموزشی و 
ترویج دربخش کشاورزی محسوب می شود و در همین راستا اجرای 14 مزرعه 
و باغ الگویی در قالب طرح امید با هدف انتقال یافته های علمی و تحقیقاتی 
نوین در زمین های کشاورزی و ترویج اطالعات و یافته ها از طریق مشاهده 
اطالعیه  برگ   1500 ویژه  توزیع  ایم:  داشته  را  الگویی  واحدهای  در  باور  و 
ترویجی، 500 مورد نشریه ترویجی و ارسال پیامک ترویجی به 7 هزار نفر از 
بهره برداران بخش کشاورزی از دیگر برنامه های اجرایی آموزشی و ترویجی 

در سه ماهه سوم امسال بوده است. 

سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 
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وی با اشاره به این که فصل برداشت این محصول تا پایان دیماه ادامه خواهد 
یافت، تاکید کرد: رقم بذر ذرت دانه ای کشت شده در این شهرستان از نوع 
به  امسال  این محصول،  704 است که پیش بینی می گردد میانگین عملکرد 

حدود 14 تن در هکتار برسد. 

آغاز کشت گیاهان دارویی در بخش مرکزی 
شهرستان گراش

کشت گیاهان دارویی در سه هکتار از اراضی بخش مرکزی شهرستان گراش 
انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش، رضا دلیر 
مسئول باغبانی این مدیریت گفت: جایگزینی محصوالت اقتصادی با نیاز آبی 

کم و ایجاد اشتغال پایدار از مزایای کشت گیاهان دارویی است.
گیاهان دارویی کاشته شده در این شهرستان با توجه به شرایط آب و هوایی 
مرزنجوش، نعناع فلفلی و به  لیمو می باشد و با کشت این گیاهان عالوه بر 
کاهش مصرف آب و ترویج کشت جایگزین، در هر هکتار برای سه تا پنج نفر 

شغل ایجاد می گردد.

کشت بیش از 400 هکتار صیفی با روش تونل 
پالستیکی در بخش ارد شهرستان گراش

بیش از 400 هکتار از اراضی صیفی با روش تونل پالستیکی در بخش ارد 

کسب مقام سوم استاني در اجراي سامانه های 
نوین آبیاری

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
الرستان، فرزاد قاسمی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، 
از کسب مقام سوم در سطح استان فارس در اجرای طرح آبیاری نوین خبر داد.
این مقام مسئول با اعالم این خبر اظهار داشت: یکي از رسالت هاي مدیریت 
جهاد کشاورزي شهرستان الرستان اجراي ساماندهی نوین آبیاري در جهت 

حفاظت از منابع آبي و افزایش تولید و رونق کشاورزی منطقه است.
وی در ادامه توسعه سیستم های نوین آبیاری در حوزه کشاورزی را در افزایش 
بهره وری بسیار مهم دانست و گفت: با این کار عالوه بر ارتقاء بهره وری شاهد 

مدیریت صحیح منابع محدود آب در تمامي فصول نیز خواهیم بود.
این  مراکز  و  ستادی  کارشناسان  افزود:  الرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
معاونت با اطالع رسانی و برگزاری جلسات مستمر با بخشداری ها و شورای 
اسالمی روستاها و فرهنگ سازی مناسب، کشاورزان را به اصالح شیوه های 
آبیاری سنتی و بهره گیری از شبکه های آبیاری مدرن با اعطای تسهیالت 85 

درصد بالعوض سوق داده اند.
این  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب  مسئول  افتخار  بنیامین  راستا  همین  در 
شهرستان بیان کرد: استفاده از ظرفیت ایجاد شده در زمینه استفاده بهینه از 
آب با اجرای سیستم های آبیاری کم فشار و تحت فشار یکی از راه های احیاء 
نخلستان ها و منابع آبي شور )با استفاده از لوله هاي دریچه دار یا هیدروفلوم( 

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

شهرستان گراش زیر کشت رفته است.
حوریه  گراش،  کشاورزی شهرستان  عمومی مدیریت جهاد  روابط  گزارش  به 
عطاری مسئول زراعت این شهرستان گفت: در این بخش محصوالت مختلف 
از جمله شمام، هندوانه، خیار سبز، خیارچنبر، بادمجان، گوجه فرنگی و... کشت 

شده اند. 
وی افزود: کشت صیفی جات به روش تونل پالستیکی تا پایان دی ماه ادامه 
خواهد داشت و پیش بینی می شود که سطح کشت آن به بیش از 600 هکتار 

برسد. 
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مگاوات را از جمله دستاوردهای موفق مجموعه جهاد کشاورزی الرستان در 
شش ماهه اخیر دانست.

در ادامه روسای سایر ادارات تابعه به ارائه فعالیت ها و بیان پاره ای از مشکالت 
پرداختند.

کشاورزی  جهاد  مجموعه  در  حضور  از  خرسندی  اظهار  ضمن  نیز  جعفرپور 
جهاد  کارشناسان  و  تمامی کارمندان  بین  در  انقالبی  عمل  یک  داشت:  بیان 

کشاورزی به چشم می خورد که بسیار قابل تقدیر می باشد.
وی خاطر نشان کرد این نهاد از گذشته با روحیه انقالبی خود کمک رسان 
تمامی مردم به خصوص قشر زحمت کش جامعه بوده است و امروزه نیز باید 

این رویکرد ادامه داشته باشد.
جعفرپور بیان کرد: کشور از ظرفیت های منابع طبیعی و نیروی انسانی پرکار 
توجه  و  راهبردی  در جهت  نعمت خدادادی  دو  این  از  باید  و  است  برخوردار 
به بخش های محروم و روستائیان که صاحبان اصلی انقالبند استفاده نمود. 
وی جهاد کشاورزی را نهادی توانمند بر شمرد و افزود: این مجموعه با انجام 
فعالیت های کاربردی خود توانسته است بار بزرگی را از این نظام بردارد و از 
مدیر، معاونین و تمامی کارشناسان این مجموعه بابت ارائه گزارش امیدبخش 

به نمایندگی از مردم تقدیر نمود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب آب به خصوص 
در جنوب کشور تاکید کرد، مدیریت منابع آبی امر مهمی است که امید است 
با فرهنگ سازی تغییر الگوی کشت در بین کشاورزان شاهد توسعه گیاهان 
کم آب بر در منطقه الرستان باشیم و با استفاده از پتانسیل های موجود در 
شهرستان از قبیل فرودگاه، گمرک و حضور الرستانی های مقیم در کشورهای 
از  مناسب  تدبیر  با  کشاورزی  بخش  موجود  محدودیت های  از  خلیج  حوزه 

بیابان های خشک تولید ثروت نماییم.
وی افزود: مسئولین جهاد کشاورزی ایجاد صنایع تبدیلی و بازاریابی محصوالت 
کشاورزی را در اولویت امور خود قرار دهند تا ضریب درآمد کشاورزان افزایش 
یابد و با مدیریت و ترویج کاشت گیاهان دارویی بومی منابع مالی و ثروت برای 

منطقه ایجاد نمایند.
نماینده مرم شهرستان خاطر نشان کرد با بیان مشکالت بخش کشاورزی در 

وزارتخانه جهت رفع آنها اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
در پایان در حضور نماینده مردم و رئیس کمسیون فرهنگی مجلس از فعالیت 
برخی از کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان با اهداء لوح سپاس تقدیر 

به عمل آمد.

پیش بینی تولید 15 هزار تن سیب زمینی طرح 
استمرار در الرستان

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
در  محصول  این  کشت  زیر  اراضی  از  استمرار  طرح  زمینی  سیب  برداشت 

این شهرستان است که با مشارکت باغداران و کشاورزان امکان پذیر است.
وی خاطر نشان کرد: چهار شرکت مجری سیستم های آبیاری نوین به صورت 
کمیته  کارشناسان  با رصد  که  مستقر می باشند  این شهرستان  در  نمایندگی 

فنی این شهرستان بر صحت و دقت طراحی و اجرای آنان نظارت می شود. 
افتخار افزود: این شهرستان توانسته است با توجه به اعتبارات آبیاری نوین در 
سال 95 بیش از 100 درصد تعهدات خود در زمینه اجرا و از محل اعتبارات 
سال 96 در زمینه طراحی به 70 درصد تعهدات خود عمل نماید. هم چنین از 
پیگیری و اقدام برای اجرای سطح 1900 هکتار که تائیدیه الزم را دریافت 

کرده اند خبر داد.
فرزاد قاسمی با بیان این که 35 درصد اشتغال در الرستان وابسته به بخش 
کشاورزی است افزود: استفاده از روش های نوین آبیاری در این بخش برای 

باال بردن میزان اشتغال زایی، امری ضروری است.
وي در پایان کسب مقام سوم این شهرستان در اجراي آبیاري نوین را نتیجه 

همت و پیگیري کارشناسان این معاونت دانست.

دیدار خانواده بزرگ جهاد کشاورزی الرستان 
با نماینده مردم این شهرستان در 

مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی، جمعی از 
کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، روسای مراکز جهاد کشاورزی و ادارات 
وابسته در جلسه ای با جمشید جعفرپور نماینده مردم شهرستان های الرستان، 
ارائه  اسالمی به  شورای  مجلس  فرهنگی  کمسیون  رئیس  و  گراش  و  خنج 
دستاوردهای شش ماهه مجموعه جهاد کشاورزی و برنامه های آتی پرداختند.

در این نشست فرزاد قاسمی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی الرستان 
با توجه به ضرورت مصرف آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کاشت در 

مقابله با خشکسالی به ارائه طرح های موفق این معاونت پرداخت.
وی از کاشت گیاه کینوا با هدف مدیریت آب باران و مقابله با خشکسالی برای 
اولین بار در بخش درز و سایبان این شهرستان خبر داد و اظهار امیدواری نمود 

که یکی از محصوالت آینده این شهرستان در سطح وسیع می باشد.
آبی و دیم، اجرای طرح تحقیق  این مقام مسئول کاشت گلرنگ به صورت 
و توسعه گیاهان دارویی سازگار، اجرای طرح PVS و به نژادی گندم و جو، 
کشت آفتابگردان، احداث گلخانه تولید نشاء با پوشش فیبرو کربنی، جذب 11 
دستگاه کفکار با یارانه 50%، ردیابی 45886 اصله نخل جهت مبارزه با آفت 
گاو گوشتی  پرورش  و  توسعه  قرنطینه ای سوسک سرخرطومی حنایی خرما، 
یارانه %85،  از محل  آبیاری تحت فشار  نژاد سمینتال، اجرای 6500 هکتار 
برگزاری 201 کارگاه آموزشی ترویجی، اجرای پروژه رفع تداخالت اراضی در 
1450 هکتار، افتتاح مرکز جهاد کشاورزی اوز و پیگیری واگذاری اراضی ملی 
به 14 پروژه نیروگاه های خورشیدی در سطح 255/5 هکتار با ظرفیت 128 
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شهرستان الرستان آغاز شد.
بیان  با  شهرستان  این  گیاهی  تولیدات  بهبود  اداره  رئیس  نژاد  سعیدی  علی 
این خبر افزود: الرستان تنها تولید کننده سیب زمینی طرح استمرار در استان 
فارس می باشد و انتظار می رود از سطح 500 هکتاری زیر کشت این محصول 
در روستای چاه نهر بخش مرکزی، حدود 15 هزار تن سیب زمینی تولید و به 

سرتاسر ایران ارسال گردد.
تنظیم قیمت محصول سیب زمینی در  باعث  امر  این  وی خاطر نشان کرد: 
فصول سرد سال می شود و تعادل قیمت در بازار مصرف، اهمیت تولید این 

محصول را نشان می دهد.
سعیدی نژاد با بیان این که در کشت طرح استمرار عمدتًا از سیب زمینی رقم 
سانته استفاده شده است، افزود: این رقم برای کشت در این منطقه مناسب و 

عملکرد باال در هکتار و بازارپسندی از مزایای آن است.
وی در پایان اظهار داشت: کشت سیب زمینی در این شهرستان عالوه بر ایجاد 
درآمد برای کشاورزان، سبب اشتغال زایی زنان و مردان روستایی شده است، 
به طوری که هر هکتار سیب زمینی به 45 کارگر برای برداشت و بسته بندی 

نیاز دارد.

تغییر الگوی کشت در مقابله با خشکسالی با 
زراعت گلرنگ در الرستان

کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت  عمومی و  روابط  گزارش  به 
الرستان، فرزاد قاسمی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان از 

کاشت بیش از 400 هکتار گلرنگ آبی و دیم خبر داد.
وی ضمن بیان این مطلب گفت: مقاومت باال به شوری و پایین بودن نیاز آبی 
از عوامل انتخاب گیاه روغنی گلرنگ برای کشت در منطقه الرستان با هدف 

تغییر الگوی کشت در راستای مقابله با پدیده خشکسالی محسوب می شود.
وی افزود: این زراعت مفید یک سوم گندم آب مصرف می کند و از دانه های 
تولید می شود،  دارو  و  رنگ  آن  از گل  و  علوفه  آن  از ساقه های  روغن،  آن 
قرار  استفاده  مورد  منطقه  این  محلی  نان های  پخت  در  آن  گل  همچنین 

می گیرد.
وی با بیان این که دولت اقدام به خرید تضمینی دانه های روغنی نموده خاطر 
نشان کرد با توجه به مزیت های زیاد کشت گلرنگ امیدواریم در آینده شاهد 

استقبال بیشتر کشاورزان از کاشت این محصول باشیم.

پایان طرح پژوهشی 3 ساله کاشت گیاهان دارویی 
سازگار با اقلیم الرستان

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، 
مرکز جهاد کشاورزی  دارویی  گیاهان  کارشناس  رفعت حقیقی  عالیه سادات 
حومه از پایان طرح پژوهشی سه ساله کاشت گیاهان دارویی سازگار با اقلیم 

الرستان خبر داد.
وی افزود: الرستان به سبب برخورداری از شرایط اقلیمی گرم و خشک مناسب 
مناسب  اسانس  با درصد  و  باال می باشد  ماده موثره  با  دارویی  گیاهان  تولید 
را  داروسازی  و  اسانس گیری  کارخانه های  جمله  از  مختلف  بازارهای  جهت 

دارد.
همچنین به دلیل خشکسالی های متوالی به منظور مدیریت منابع آبی با توجه 
به این که گیاهان دارویی از میزان مصرف آب کمی برخور دارند، می توان به 

عنوان کشت جایگزین در مقابله با خشکسالی استفاده نمود.
کارشناس گیاهان دارویی با بیان این که این طرح پژوهشی سه ساله به منظور 
شناسایی گونه های سازگار مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: بررسی میزان 
آب مصرفی، بررسی میزان ماده موثره و تولید محصول سالم به واسطه عدم 

مصرف کود و سم شیمیایی از دیگر اهداف این طرح می باشد.
در  صرفه جویی  بر  عالوه  دارویی  گیاهان  کشت  با  داد:  ادامه  حقیقی  رفعت 
مصرف آب می توان گام هایی در جهت رونق اقتصادی خانوارهای روستایی 

برداشت. 
به گفته وی هم اکنون گیاهان دارویی مرزنجوش، آویشن باغی، زوفا، مریم 
گلی، چای ترش و به لیمو از جمله گیاهانی هستند که با توجه به سازگاری، 

عملکرد و بازار پسندی به کشاورزان الرستانی توصیه می شود.
رفعت حقیقی با اشاره به نتایج حاصل از آنالیز اسانس گیاهان دارویی کشت 
شده خاطر نشان کرد: الرستان شرایط تولید گیاهان دارویی وی افزود: گیاهان 
دارند که مصرف کم آب، عدم  به سایر کشت ها  دارویی مزیت هایی نسبت 
صرفه  به  مقرون  و  مناسب  فروش  بازار  و  آسان  نگهداری  سردخانه،  نیازبه 

بخشی از این مزایاست.
دارویی،  گیاهان  تکمیلی  و  تبدیلی  بر ضرورت صنایع  تاکید  با  پایان  در  وی 
بحث صادرات آن را با توجه به پتانسیل های الرستان در حوزه خلیج فارس 

بسیار مهم دانست. 

تجلیل از فعالین بخش کشاورزی المرد 
در همایش کشاورزی، تولید و اشتغال از فعالین بخش کشاورزی و دامپروری 

شهرستان المرد تجلیل به عمل آمد.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 
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با حضور  روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان المرد  گزارش  به 
ریاست سازمان جهادکشاورزی فارس، مدیر کل دامپزشکی فارس، مدیر کل 
و  فرماندار  فارس،  عشایر  امور  مدیرکل  فارس،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
بخشداران شهرستان المرد، شورای اسالمی روستایی و دهیاران و کشاورزان، 
بخش  فعالین  از  شهرستان  کشاورزی  بخش  گذاران  سرمایه  و  دامداران 

کشاورزی و دامداری با لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
 40 ورا  آلوئه  مزرعه  طرح  اجرای  جهت  به  عبدالهی  حسین  از  آئین  این  در 
هکتاری، سید محمد تقی موسوی در اجرای موفق طرح پرورش پولت تخم 
گذار، مهدی بذر کار در اجرای طرح مرغداری تخم گذار، جواد زارعی در اجرای 
طرح اصالح نژاد بز آلپاین، قاسم منصوری گاو داری و لبنیات سنتی و غالم 

علی نژاد و محمود علی نژاد در اجرای طرح تولید نشاء تجلیل شدند. 

قاسمی رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس: 
خیران المردی از فرصت های سرمایه گذاری 

در بخش کشاورزی بهره گیرند

خیران المردی از فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهره گیرند 
محمد  المرد،  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
همایش  در  که  فارس  استان  جهادکشاورزی  سازمان  قاسمی رئیس  مهدی 
کشاورزی برگزار شده در شهرستان المرد سخن می گفت، ضمن بیان مطلب 
زیر ساخت های  ایجاد  با  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  داشت:  اظهار  فوق 
الزم آمادگی دارد با سرمایه گذاران همکاری نموده تا شاهد پیشرفت کشاورزی 
کشاورزی  توانمندی های  به  اشاره  ادامه ضمن  در  وی  باشیم.  فارس  استان 
از  ای  گوشه  تنها  همایش  جنبی  نمایشگاه  در  گفت:  المرد  و  فارس  استان 
توانمندی های کشاورزی شهرستان به نمایش گذاشته شده است و بحمداهلل 

کشاورزان ما ظرفیت های باالیی دارند.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه ما توسعه افقی افزایش 

سطح زیرکشت نیست بلکه هدف ما توسعه عمودی و افزایش راندمان آب و 
نهاده ها می باشد. هدف گذاری کلی ما در تمامی زیر بخش های کشاورزی، 
افزایش بهره وری، امنیت غذایی پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری 
اکوسیستم است. ایشان همچنین گفت: ما حق و اجازه نداریم از آب موجود به 
هر شکلی که می خواهیم استفاده کنیم.آبیاری غرقابی دیگر منسوخ شده است، 
لذا از خیرین و سرمایه گذاران دعوت می کنیم تا از فرصت های سرمایه گذاری 
ایجاد شده در زمینه های احداث گلخانه، توسعه گیاهان دارویی، آبزی پروری، 

صنایع تبدیلی و تکمیلی و احداث سردخانه استفاده نمایند.

نیمی از 900 هکتار مزارع کلزای المرد 
به گل نشست

گلدهی مزارع کلزای شهرستان المرد مناظر بسیار زیبایی را به وجود آورده 
است. 

سطح  از  المرد  شهرستان  جهادکشاورزی  عمومی مدیریت  روابط  گزارش  به 
وارد  هکتار   450 المرد،  شهرستان  در  کلزا  شده  کشت  هکتاری   900 سبز 
مرحله گل دهی شده که منظره ای زیبا را در اراضی زیرکشت رفته محصول 
استراتژیک کلزا به وجود آورده است. عملیات کاشت کلزا در المرد از اول مهر 
ماه آغاز و تا ابتدای آذر ماه طول کشید. در فصل داشت نیز کنترل علف های 
هرز، تغذیه و آبیاری با نظارت کارشناسان کشاورزی و مدیران پارسل در دست 

اجراست.
با  مبارزه  کنترل  هکتار،   300 سطح  در  تاکنون  می افزاید:  گزارش  همین 

علف های هرز و 750 هکتار نیز کود سرک انجام شده است. 
شایان ذکر است سطح زیرکشت سال گذشته محصول کلزا 260 هکتار بود و 
مقدار 350 تن محصول برداشت و تحویل مراکز خرید گردیده بود. پیش بینی 

می شود از سطح کشت شده سال جاری 1500 تن محصول برداشت شود.

بازدید از طرح انتقال یافته ها  در مرکز 
نقش رستم مرودشت 

کارشناس طرح انتقال یافته های تحقیقاتی مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم 
رحیمی مدیر  همراه  به  کشور  گندم  طرح  مجری  مقام  قائم  سهرابی  گفت: 
از  کارشناسان کشاورزی  از  تنی چند  و  مرودشت  جهاد کشاورزی شهرستان 

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 
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مزارع طرح انتقال یافته های تحقیقاتی گندم در منطقه نقش رستم شهرستان 
مرودشت بازدید کردند.  

لیال موسوی افزود: انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان، ارتقاء پایداری در 
تولیدات زراعی و مصرف بهینه و متعادل نهاده های کشاورزی از جمله اهداف 

طراحی و اجرای چنین طرح هایی می باشند. 
انتقال  قالب طرح  زراعی در  فرآیند کشت و کار محصوالت  افزود: طی  وی 
یافته های تحقیقاتی، کارشناسان، مروجان و محققان کشاورزی با کشاورزان 
به تبادل نظر و گفتگو پیرامون محصوالت کشت شده پرداخته و از این طریق، 

یک هم افزایی و یادگیری جمعی در بین افراد شکل می گیرد.

اجرای 215 هکتار سیستم آبیاری لینیر سنتر برای 
اولین بار در نقش رستم مرودشت

کارشناس آب و خاک مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم شهرستان مرودشت 
با اعالم این خبر گفت: روش آبیاری لینیر سنتر در مقیاسی گسترده در سطح 
215 هکتار از مزارع روستای حسن آباد تل کمین منطقه نقش رستم مرودشت 
و با استفاده از اعتبارات دولتی در حال طراحی و اجرا می باشد که از این مقدار، 

100 هکتار آن به بهره برداری رسیده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت سمیه 
عیدی افزود: این روش که با هدف ارتقاء راندمان آب و کاهش هزینه های 
کارگری اجرا می شود، دارای مزایای زیادی همچون ایجاد یکنواختی توزیع 
آب در سطح مزرعه، عدم نیاز به کانال کشی، زهکشی و کرت بندی زمین 

زراعی و جلوگیری از فرسایش خاک به دلیل عدم ایجاد رواناب می باشد.

توسعه سطح زیرکشت پسته پاسخی مناسب به 
کم آبی در مرودشت

کارشناس مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم مرودشت گفت: در راستای تغییر 
الگوی کشت و دستیابی به اولویت های سازمان که یکی از آن ها احداث باغ با 

نیاز آبی کم مانند پسته می باشد، 7 هکتار از اراضی روستای فتح آباد در سال 
زراعی جدید به کشت پسته اختصاص یافت.

این در حالی است که مراحل حفر کانال و استفاده از کودهای دامی و بستر 
سطوح  در  کشاورزی  کارشناسان  نظارت  تحت  نهال  کاشت  مناسب  سازی 

استان، شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت فرزانه 
با محصوالت  مقایسه  در  این محصول  انتظار می رود کشت  افزود:  همایون 
زراعی عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، بهره وری استفاده از منابع آب و 

خاک را نیز افزایش دهد.
وی یادآورد شد الزم به ذکر است که سطح باغات احداث شده پسته در حوزه 
تحت پوشش این مرکز در سال زراعی جاری، 20 هکتار می باشد که هنوز به 

مرحله ثمردهی نرسیده است.

اجرای طرح ضریب خود اتکایی گندم 
در بخش سیدان

گردید.  اجرا  سیدان  منطقه  در  گندم  محصول  در  اتکایی  خود  ضریب  طرح 
از توابع شهرستان مرودشت  کارشناس زراعت مرکز جهاد کشاورزی سیدان 
و سولفات  روی  کود سولفات  نوع  دو  این طرح  در  خبر گفت:  این  اعالم  با 
پتاسیم در 4 تیمار مختلف و در قطعات 2 هزار مترمربعی با تیمار شاهد مقایسه 

می شوند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت پایدار 
افزود: نظر به اهمیت عناصر پتاسیم، گوگرد و روی و نقش آن ها در بهبود 
کمی و کیفی عملکرد و همچنین اثر آن ها در افزایش مقاومت گیاه در برابر 
تنش های محیطی و انجام توصیه های تغذیه ای، پیش بینی می گردد عملکرد 

گندم در واحد سطح بین 15 تا 25 درصد افزایش یابد.
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برداشت گل نرگس از نرگس زارهای 
بخش اسیر شهرستان مهر آغاز شد

در سال های اخیر و با توجه به قیمت مناسب گل نرگس و ورود افراد سرمایه 
گذار و حمایت های جهاد کشاورزی به این بخش، سطح کشت این گل رو به 

افزایش بوده است.
غالمحسین مظاهری مدیر جهاد کشاورزی مهر ضمن بیان این مطلب گفت: 

برداشت گل از نرگس زارهای بخش اسیر شهرستان مهر آغاز شد.
وی افزود: در بخش اسیر بیست هکتار گل نرگس وجود دارد که در سال های 
نه چندان دور سطح بیشتری بوده است اما به علت عدم توجه اقتصادی به گل 
نرگس این سطح کاهش قابل توجهی یافته است. مظاهری همچنین گفت: 
از بیست هکتار نرگس زارهای بخش اسیر در سال حدود سی تن گل تولید 
شیراز  شهر  همچنین  و  مشهد  اصفهان،  تهران،  استان های  به  که  می گردد 

فرستاده می شود. 
وی در پایان گفت: برداشت گل نرگس از نیمه اول دی ماه شروع و تا نیمه 
نخست بهمن ماه ادامه دارد و از سرمایه گذاران و عالقمندان فعالیت در این 
این زمینه سرمایه  با توجه به حمایت های دولت در  بخش دعوت می نمایم 

گذاری کنند.

تولید ۶50 تن دانه روغنی کنجد
از مزارع شهرستان مهر

و  همجوار،  شهرستان های  به  مهر،  شهرستان  در  تولیدی  کنجد  محصول 
استان های یزد، قم و تبریز فرستاده می شود.

مهر  کشاورزی  جهاد  مدیریت  گیاهی  تولیدات  اداره  رئیس  محمودی  محمد 
ضمن اعالم این خبر گفت: در سال زراعی جاری 650 تن دانه کنجد از مزارع 
شهرستان مهر برداشت گردید و با توجه به این که از محصوالت کم اب بر 

می باشد کشت ان به کشاورزان توصیه می گردد. 
محصول  افزود:  مهر  کشاورزی  جهاد  مدیریت  گیاهی  تولیدات  اداره  رئیس 
کنجد به سبب استفاده بسیار اندک سموم و کودهای شیمیایی در آن و گاها 
عدم استفاده، یکی از سالم ترین محصوالت کشاورزی است که در تولید ارده، 

روغن کنجد، حلوا ارده، و... به کار برده می شود.
محمودی در ادامه گفت: محصول کنجد تولیدی در شهرستان مهر عالوه بر 
تولید فراورده های کنجد در کارگاه های داخل شهرستان، به شهرستان های 

هم جوار، و استان های یزد، قم و تبریز فرستاده می شود.

بازدید اعضاي تعاوني انجیرکاران ني ریز، 
ازکارخانجات فرآوري انجیر استهبان

مسئول واحد صنایع تبدیلی و غذایی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ني 
از  جمعي  همراه  به  شهرستان  این  انجیرکاران  تعاوني  اعضاء  بازدید  از  ریز، 
کارشناسان جهاد کشاورزي و بسیج مهندسین، از تعدادي کارخانه بسته بندي 

و فرآوري انجیر استهبان خبر داد.
مریم  ریز،  ني  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
این  گذاران  سرمایه  و  انجیر  باغداران  آشنایي  هدف  با  اظهار کرد:  نژاد  نقیبي 
بخش با واحدهاي صنعتي فرآوري و بسته بندي محصول انجیر، بازدید یک 
روزه اي در سطح شهرستان استهبان طرح ریزي شد و بازدیدکنندگان از نزدیک 
با عملکرد و شیوه هاي فرآوري این محصول در دو کارخانه ي فعال شهرستان 
استهبان، آشنا شدند. وي افزود: در جریان این بازدید ها مراحل پخت، تهیه و 
بسته بندي مسقطي انجیر و مراحل سورتینگ، گازدهي و بسته بندي میوه ي 
انجیر در شرکت زر انجیر و طالي سفید استهبان مورد بررسي فني قرار گرفت 

و مدیران این صنایع به پرسش هاي بازدیدکنندگان پاسخ دادند.
نقیبي نژاد در پایان گفت: با توجه به اینکه شهرستان ني ریز رتبه دوم تولید 
انجیر فارس را به خود اختصاص داده است ضروري است تا با برنامه ریزي هاي 
آتي امکان بازدید هاي بیشتري از نحوه ي ایجاد صنایع تبدیلي براي باغداران 
و تولید کنندگان فراهم گردد تا شاهد افزایش سود واقعي این محصوالت در 

این صنایع باشیم. 
بسیج  و  کارشناسان  انجیرکاران،  تعاوني  اعضاء  بازدید  اولین  است:  گفتني 
مهندسین در قالب اردوي جهادي یک روزه و با هماهنگي بسیج مهندسین 
و واحد پشتیباني ناحیه ي مقاومت بسیج شهرستان ني ریز انجام شده است. 

آخرین وضعیت شهرک هاي گلخانه اي ني ریز با 
حضور فرماندار این شهرستان و

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

حسن مرادی

شهرستان مهر 

 سعید مستفیضی

شهرستان نی ریز 
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گلخانه اي مورد بررسي قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ني ریز، در این 
جلسه، محمدرضا امیري فرماندار ني ریز گفت: با توجه به وضعیت بسیار نگران 
کننده اي که طي سال هاي 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.

تمام  باید  گلخانه،  کشت  در  ریز  ني  بودن  پیشرو  به  توجه  با  افزود:  وي 
دستگاه هاي اجرایي اعم از جهاد کشاورزي، ادارات منابع آب، منابع طبیعي و 
آبخیزداري، 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 
تولید  اشتغال و  ایجاد  تحقق هدف گذاري سازمان جهاد کشاورزي فارس و 

بیشتر فراهم گردد.
ني ریز،  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیر  طهماسبي  داریوش  جلسه،  این  در 
آخرین وضعیت گلخانه هاي موجود و شهرک هاي در  از  ارائه ي گزارشي  با 
حال مطالعه و اجرا در سطح این شهرستان، به بیان مشکالت و دغدغه هاي 
براي  باید  که  کاري  مهم ترین  گفت:  و  پرداخت  بخش  این  بهره برداران 
گلخانه هاي موجود انجام داد، ترغیب و تشویق آنان و ایجاد اتحادیه اي براي 
بازار  بحث  آنان  ازمشکالت  مهمي  بخش  که  گلخانه هاست  امور  پیگیري 

فروش و موضوع صادرات محصول آنها می باشد. 
وی افزود: در حال حاضر 210 هزار متر مربع از اراضي مستعد این شهرستان به 
گلخانه ها اختصاص دارد که بیش از 130 فرصت شغلي ایجاد شده و با توجه 
به این که شهرستان ني ریز رتبه سوم سطح زیرکشت گلخانه هاي فارس را 
به خود اختصاص داده، مي طلبد با فراهم کردن زیرساخت هاي توسعه ي این 
را  شهرستان  کشاورزي  معضالت  از  توجهي  قابل  بخش  صنعتي،  واحدهاي 

کاهش داد.
در ادامه این جلسه، دهقان فارسي مدیر شرکت شهرک هاي کشاورزي استان 
فارس نیز با اشاره به اهمیت احداث گلخانه ها در شرایط کنوني گفت: تغییر 
ایجاد شهرک هاي جدیدگلخانه اي و توسعه ي  باز،  روش کشت در فضاي 
آنها و هم چنین ساماندهي مجتمع هاي گلخانه اي و دامي از وظایفي است 
که دنبال مي کنیم و با توجه به این که 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. 
وي افزود: اگر شرایطي فراهم شود که بهره برداران تولید انبوه و مستمر داشته 
باشند و تالش شود قیمت تمام شده ي محصوالت پایین باشد، قطعا در بحث 

بازاریابي، فروش و صادرات محصوالت تولید شده مشکلي نخواهیم داشت.
خود  مشکالت  از  اي  پاره  بیان  به  داران  گلخانه  از  تعدادي  جلسه  پایان  در 

پرداختند و در خصوص موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر شد. 

کمک 80 میلیون ریالی کارکنان جهادکشاورزی 
شهرستان نی ریز به امور خیریه

فقیه  ولي  نمایندگي  دفتر  مسئول  ي  گفته  به 
ریز،  ني  در مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 
بیش  گذشته،  ماه   9 در  مدیریت  این  کارکنان 
به عتبات عالیات،  نقد  ریال وجه  میلیون  از 80 

کمیته امداد و انجمن هاي خیریه اهداء کردند. 
جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  ریز،  ني  شهرستان  کشاورزي 
فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  سعید عزیزي مسئول 
از  زیادي  تعداد  کرد:  اظهار  مدیریت  این  در 

اهتمام  برنامه هاي فرهنگي  قالب  ریز، در  پرسنل جهاد کشاورزي شهرستان ني 
ویژه اي در برگزاري مناسبت ها در طول سال دارند که جمع آوري کمک هاي 

مالي براي امور خیریه یکي از این برنامه هاست. 
 68 از  بیش  جمعًا  ماهیانه،  صورت  به  کنون  تا   95 سال  ي  نیمه  از  افزود:  وي 
میلیون ریال وجه نقد به طرح ایتام کمیته ي امداد امام خمیني )ره( اهداء شده 
و در همین راستا از ابتداي سال جاري نیز در مجموع 10 میلیون ریال وجه نقد 
در قالب کمک هاي پرسنل این مدیریت به انجمن خیریه ي انفاق اهدا گردیده 
است. حجت االسالم عزیزي ادامه داد: به لحاظ ارادتي که کارکنان مدیریت جهاد 
کشاورزي ني ریز به اهل بیت )ع( دارند، از فروردین ماه امسال، طرح جمع آوري 
هدایاي نقدي همکاران و اهداء به بازسازي عتبات عالیات به ویژه صحن حضرت 
زهرا )س( در نجف اشرف و صحن عقیله ي بني هاشم در کربالي معلي آغاز شد 
و هر ماه مبلغ 2 میلیون و 250 هزار ریال به اماکن مقدس عراق اختصاص یافت 
واریز  مربوطه  به حساب هاي  ریال  هزار  و 500  میلیون  از 22  بیش  تاکنون  که 
شده است. مسئول دفتر نمایندگي ولي فقیه در جهاد کشاورزي شهرستان ني ریز 
در پایان گفت: عالوه بر مواردي که ذکر شد، کل هزینه هاي برنامه هاي مذهبي 
این مدیریت، نظیر جلسات قران، مراسم زیارت عاشورا، جشن ها و مناسبت ها، از 
کمک هاي شخصي همکاران تامین و پرداخت مي شود و مجموعه ي مدیریت 

جهاد کشاورزي را به دستگاهي پیشرو و نمونه تبدیل کرده است.

تشکیل جلسه ي شوراي آرد و نان شهرستان 
ني ریز در مدیریت جهاد کشاورزي

فرمانداري،  ي  نماینده  حضور  با  ریز  ني  شهرستان  نان  و  آرد  شوراي  جلسه ي 
بخشداران، روساي ادارات صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزي و شبکه بهداشت 
و درمان این شهرستان، در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزي تشکیل شد. در 
این جلسه، رضا ره فرسا رییس اداره ي صنعت، معدن، تجارت این شهرستان با ارائه 
گزارش 9 ماهه خواستار پیگیري سهمیه آرد این شهرستان بر اساس سرشماري 
سال 95 شد. در ادامه جلسه داریوش طهماسبي مدیر جهاد کشاورزي شهرستان ني 
ریز گفت: تامین گندم و آرد شهرستان و افزایش و کاهش سهمیه آرد بر عهده ي 
جهاد کشاورزي و توزیع، پخت و نظارت و برخورد با تخلفات در این حوزه بر عهده 
اداره ي صنعت معدن و تجارت است و امیدواریم با تعامل و هماهنگي، شاهد رفع 
تمام مشکالت و موانع مربوط به تامین نان و نیاز اساسي مردم در شهرستان باشیم. 
وی افزود: افزایش قیمت نان هنوز اجرایي نشده و شفاف سازي قیمت آرد و نان از 

طریق استانداري در حال پیگیري است.
گفتني است: صدور مجوز تاسیس نانوایي در مجتمع مسکوني مسکن مهر ني ریز، 
ساماندهي نانوایي هاي سنتي خانه پز به منظور نظارت بر عملکرد آنها، بسته بندي و 
عرضه ي نان با کیفیت، لزوم حضور کارشناس فني در واحدهاي بسته بندي نان در 
طول سال از جمله مواردي بود که در این جلسه مورد بررسي و پیگیري قرار گرفت.
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سیمای کشاورزی شهرستان ارسنجان 

موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و تقسیمات کشوری: 
به  مربع  کیلومتر   1496 وسعت  با  و  دیرینه  ای  گذشته  با  ارسنجان  شهرستان 
قرار  شیراز  شرق  شمال  کیلومتری   120 فاصله  در  و  ارسنجان،  شهر  مرکزیت 
از  که  می باشد  نفر   45000  ،1390 سال  سرشماری  اساس  بر  آن  جمعیت  دارد، 
 این تعداد 21000 نفر در شهر ارسنجان و 24000 نفر در مناطق روستایی زندگی 
می کنند، ضمن این که دارای یک بخش مرکزی و سه دهستان علی آباد ملک - 

خبریز و شورآب می باشد.

سیمای کشاورزی شهرستان ارسنجان

واحد مقدار شرح ردیف
حلقه

میلی متر

2800

250

تعداد چاه های کشاورزی

متوسط میزان بارندگی

آب

هکتار 13000 اراضی با قابلیت کشاورزی

خاک

هکتار 11900 آبی اراضی کشاورزی
هکتار 1100 دیم

هکتار 8584 آبی سطح زیر کشت محصوالت 
هکتارزراعی 1100 دیم

هکتار 3131 سطح زیر کشت محصوالت باغی
هکتار 25000 اراضی آیش

تن

تن

تن

تن

870 ،121

000 ،40

870 ،161

000 ،16

میزان تولیدات محصوالت زراعی

میزان تولید محصوالت باغی

میزان تولید محصوالت زراعی و باغی 

میزان محصوالت دامی

تولیدات

فعالیت های اداره امور فنی وزیر بنایی
با توجه به خشکسالی های اخیر در کشور و استان، کاهش کمی و کیفی آب های 

است.  زمینی شده  زیر  افت سفره های آب  باعث  و  داشته  دنبال  به  را  زمینی  زیر 
همچنین خشکسالی و آبیاری با آب شور باعث شور شدن خاک اراضی کشاورزی 
گردیده که جهت مقابله با این امر اجرای سیستم های آبیاری نوین ضروری ویکی 

از را ه کارهای مقابله با خشکسالی می باشد.
طی چهار سال اخیر در حدود 1250 هکتار از مزارع این شهرستان آبیاری تحت 
فشار انجام شده که به صورت بالعوض مبلغ 6، 820، 000، 000 تومان به عنوان 
سهم دولت به بهره برداران پرداخت شده است.عمده روش آبیاری انجام شده از 
نوع نواری و قطره ای است که در این روش راندمان مصرف آبیاری تا 85 درصد 

ارتقاء می یابد.
وضعیت اجرای آبیاری تحت فشار درچهار سال گذشته

جمع کل آبیاری 
هیدرفلوم

آبیاری 
قطره ای

آبیاری 
نواری

آبیاری بارانی سال

410 ------ 53 177 180 93
260 ------ 14 94 80 94
300 11 20 30 239 95

310/65 53/32 12/95 205 39/38 96
64/32 99/95 506 538/38 جمع

فعالیت های اداره بهبود تولیدات گیاهی

بهینه  استفاده  با رویکرد  باغی،  و  زراعی  زمینه محصوالت  تولیدات گیاهی در دو 
می نماید.  فعالیت  سالم  محصول  تولید  محوریت  با  وخاک  آب  ویژه  به  منابع  از 
شهرستان ارسنجان دارای اقلیم معتدل و خشک می باشد. سطح قابل کشت اراضی 
که  بوده  هکتار   45000 حدود  در  گذشته  سال های  در  شهرستان  باغی  و  زراعی 

ولی محمد خادمیان 
روابط عمومی

سید جعفر موسوی
معاون فنی

علی عسکر امیدی 
مدیر 
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اقلیمی، وقوع خشکسالی های دو دهه گذشته، افت شدید آب  با توجه به شرایط 
سفره های زیر زمینی ناشی از برداشت بی رویه از منابع آب وپیش روی آب های 
شور به لحاظ هم جواری با دریاچه بختگان، به حدود60 درصد کاهش یافته است. 

در حال حاضر سطح زیر کشت شهرستان به شرح زیر می باشد. 
 

میزان برداشت متوسط عملکرد 
به تن

سطح زیرکشت 
به هکتار

نام محصول

13500 5/4 2500 گندم

5550 3/7 1500 جو
40320 16 2520 انار
32500 13 2500 یونجه
24000 60 400 ذرت علوفه ای
72000 60 1200 گوجه فرنگی

مكانیزاسیون کشاورزی
افزایش ضریب مکانیزاسیون شهرستان یکی از اقداماتی است که طی چندین سال 
اخیر شروع شده و طی آن ماشین آالت و ادوات جدید و متناسب با منطقه وارد 
با توجه به شرایط آب و خاک و خشکسالی های  شهرستان شده است. همچنین 
اخیر ترویج کشاورزی حفاظتی و همچنین کاشت با دستگاه های کشت مستقیم از 

اولویت های این شهرستان می باشد. 
 

تعداد نوع ماشین آالت 

560 دستگاه تراکتور

15دستگاه کمباین

3 دستگاه دستگاه کشت مستقیم

45 دستگاه بیلر

برنامه های اجرایی شهرستان در 
راستای سیاست ها واولویت های کشاورزی

فعالیت های اداره ترویج و مشارکت های مردمی
باور  به  را  آب  کردن  مصرف  بجا  و  درست  فرهنگ  مستمر  ترویج  و  آموزش  با 
محور  که  گردید  تدوین  آموزشی  کارگاه   90 جاری  سال  در  کنیم.  عمومی تبدیل 
این برنامه های ترویجی، حفظ آب و افزایش بهره وری جای بسی امیدواری است 
که تشکل های مردمی در شهرستان ارسنجان وارد میدان شدند که از جمله انجمن 
به  دیگر  تشکل  چندین  و  ارسنجان  کاریزهای  ارسنجان-دفتر  آموختگان  دانش 
صورت خود جوش چند سال است که با همایش بحران آب و خشکسالی را برگزار 
کرده و با استقبال مردم روبرو بوده است و دعوت از اساتید بزرگی همچون پروفسور 
انجام گرفته  اقدامات خوبی  اهمیت موضوع  راستای  در  اردکانی  و دکتر  کردوانی 
همچنین  و  روز  نفر   1800 شرکت  با  آموزشی  کارگاه   90 ترتیب  بدین  و  است 
به منظور توانمندسازی صندوق های خرد زنان روستایی، در دوره های مهارتی و 
کارآفرینی به صورت متداول صورت پذیرفته و دوره های یک ماهه ی آموزش تابلو 
فرش جهت اشتغال زایی اعضاء صندوق های در 4 روستای این شهرستان در حال 

برگزاری می باشد. 

اهم فعالیت ها وکارگاه های آموزشی ترویجی
 انجام شده در سال 1396

حجم فعالیت 
)نفر روز(

تعداد کارگاه 
آموزشی 
برگزار شده

عناوین کارگاه های آموزشی

400 20 ضرورت توسعه آبیاری نوین

160 8 ضرورت توسعه گلخانه
240 12 پرورش طیور
120 6 تغذیه باغات
280 14 بهداشت جایگاه دام
200 10 کاشت، داشت و برداشت دانه های روغنی

200 10 پرورش زنبور عسل

200 10 بیماری های دام

50 2 بازدید از نمایشگاه

فعالیت های اداره امور دام
دلیل  به  شهرستان  وباغی  زراعی  تولیدات  از  زیادی  بخش  که  این  به  توجه  با 
خشکسالی و کمبود منابع آبی، کاهش پیدا کرده است، بهره برداران به بخش دام 
و طیور روی آورده و به این فعالیت مشغول هستند و این امر باعث گردیده است 
که کارشناسان این مدیریت نیز در خصوص به نژادی و توسعه پرورش گاوهای 
دو منظوره شیری - گوشتی نژاد سیمنتال اقدام نموده و در حال حاضر حدود 70 
درصد از گاوهای شهرستان در واحد های سنتی به وسیله این نژاد تلقیح گردیدند.

در حال حاضر تولیدات دامی شهرستان به شرح ذیل می باشد. 

ظرفیت تعداد ) واحد / راس ( نوع دام

160000 راس دام سبک

3850 راس دام سنگین

720 راس 16 واحد تعداد واحد گاوداری شیری صنعتی

440 هزارقطعه 30 واحد تعداد واحد صنعتی مرغ گوشتی



61 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  35 - دی مـــــاه 1396

آمارسطح زیر کشت و عملکرد محصوالت باغی و گیاهان 
دارویی در سال زراعی 1396-97

میزان برداشت 
به تن

متوسط عملکرد 
به تن

سطح زیر 
کشت

نام محصول یف
رد

000 ،30 16 2520 انار 1
000 ،10 20-15 600 سایر 2

 6 1 10 گل محمدی 3
42 0/7 60 خاکشیر 4
56 0/8 7 گل انار فارسی 5

 10 4 2/5 به لیمو 6

4/5 4/5 1 آویشن 7
5 2/5 2 ترخون 8

اهم فعالیت های واحد صنایع کشاورزی در سال 1396

ظرفیت )تن ( تعداد عنوان طرح ردیف
000 ،52 6 واحد ذرت خشک کنی 1
000 ،4 2 واحد رب گوجه فرنگی 2
000 ،45 1 واحد خوراک دام 3
000 ،45 1 واحد سیلوی غالت 4
000 ،50 1 واحد کارخانه آرد 5

 فعالیت های امور اراضی

نظارت بر 
اراضی واگذار 

شده 

426 هکتارنظارت بر اراضی واگذار شده 
62 هکتار رای هیات نظارت مهلت و تمدید 

539 هکتارتمدید قرارداد اجاره اراضی واگذاری 

حفظ کاربری 
اراضی 

کشاورزی 

مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک 
موافقت 

11 هکتار درخواست تبصره یک ماده 4 - موافقت شده 
مجوزهای تبصره 4 ماده یک 

نظارت بر مجوزهای تبصره 4 ماده یک
سنددار کردن 

24 هکتاراراضی

توصیه های فنی قرنطینه نباتی
به بازرگانان جهت صادرات محصوالت کشاورزی

الهام عباس زاده - کارشناس قرنطینه 
قرنطینه نباتی در هر کشور از آن جهت حائز اهمیت 
است که از ورود آفات و بیماری های گیاهی از خارج 
کشور به داخل که گاهًا ممکن است در کشور نباشد و 
یا گسترش آن در کشور کم باشد جلوگیری می کند. 
لذا قرنطینه نباتی هر کشور به منزله فیلتر سالمت و 
وارداتی و صادراتی در هر  بودن محموله های  عاری 
از آفت و بیماری  کشور است و لزوم صادرات عاری 
به منظور حفظ جایگاه کشور در  به کشورهای دیگر 

عرصه تجارت بین المللی محصوالت و فرآورده های کشاورزی می باشد.
مخصوصًا  دیگر  کشورهای  به  فارس  استان  کشاورزی  محصوالت  صادرات  عمده 
انجیر، عصاره  دمبل، خرما،  قارچ،  تازه  فارس شامل سبزیجات  خلیج  کشورهای حوزه 
شیرین بیان به صورت پودر و گرانول و بلوک، خشکبار و میوه جات فصلی می باشد و 
عمده واردات به استان شامل ریشه خشک شیرین بیان جهت فرآوری و صادرات مجدد 
کشاورزی  محصوالت  صادرات  جهت  قرنطینه  فرآیند  می باشد.  برنج  و  جات  ادویه  و 
اظهارنامه گمرکی  ارائه  با  مراحل گمرکی  انجام  از  بعد  بازرگانان  است که  بدین گونه 
به دفتر قرنطینه و درخواست صدور گواهی بهداشت از طریق سامانه پایش محصوالت 
کشاورزی، محموله صادراتی توسط کلینیک گیاهپزشکی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی 
بازدید گردیده و در صورت سالمت کاال و  اداره می گردد  که توسط بخش خصوصی 

اطالع به بخش قرنطینه گواهی بهداشت قرنطینه نباتی صادر می گردد.
فرآیند قرنطینه جهت واردات محصوالت کشاورزی بدین گونه است که بازرگانان بعد 
ارائه اظهارنامه گمرکی و گواهی قرنطینه نباتی کشور مبدأ از دفتر  با  از انجام مراحل 
قرنطینه درخواست تأیید سالمت بار جهت ترخیص کاال می دهند که در صورت عدم 
بازدید  از  پس  وزارتخانه،  از  الزم  مجوزهای  داشتن  و  کشور  به  کاال  ورود  ممنوعیت 
کلینیک گیاهپزشکی از محموله و تایید سالمت بار در سامانه گمرکی تایید و پذیرش 

محموله جهت ترخیص کاال توسط دفتر قرنطینه صورت می گیرد.
توصیه های فنی قرنطینه نباتی:

1- بازرگانان ابتدا از طریق مراجعه به دفتر قرنطینه از آزاد بودن صادرات کاالی مورد 
نظر خود اطمینان حاصل نمایند.

2- شرایط قرنطینه ای ورود محصول به کشور مقصد از طریق سازمان حفظ نباتات آن 
کشور گرفته و جهت درج در گواهی بهداشت نباتی به دفتر قرنطینه ارائه دهند.

3- بعضی از محصوالت به جهت این که از مراتع و نواحی جنگلی برداشت می گردد 
صادرات آن منوط به پرداخت بهره مالکانه به اداره کل منابع طبیعی استان است که 
یکی از مدارکی است که جهت صدور اظهارنامه گمرکی باید به اداره گمرک ارائه گردد.

4- صادرات انجیر و خرما به جهت این که آلودگی از درون باغ همراه کاال می باشد 
جهت مبارزه با کرم میوه خوار خرما و مگس میوه خوار انجیر الزم است که ضد عفونی 
توسط گاز فنیل بروماید توسط شرکت های ضدعفونی مجاز صورت گیرد و اصل گواهی 

ضدعفونی جهت درج در گواهی بهداشت نباتی را به دفتر قرنطینه ارائه نمایند.
5- بازرگانان در هنگام خرید محصوالت کشاورزی جهت صادرات دقت نمایند کاالهای 
سالم و فاقد هرگونه آفت و بیماری که از نظر ظاهری میوه را تحت الشعاع قرار می دهد 

و همچنین در محصوالت زراعی فاقد بقایای گیاهی و خاک و ریشه باشد.
6- بازرگانان قبل از واردکردن محصوالت کشاورزی به کشور ابتدا از آزاد بودن ورود آن 

محموله به کشور اطالع حاصل فرمایند.
جهاد  وزارت  از  مجوز  اخذ  کشور،  به  کشاورزی  محصوالت  از  بعضی  ورود  الزمه   -7

کشاورزی می باشد.
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جمشید قائدی

باغدار نمونه انار در سطح ملی در سال 1395

جمشید قائدی از باغداران شهرستان شیراز، متولد 1341 می باشد که موفق گردید 
در سطح 5 هکتار باغ انار، از هر هکتار مقدار 113/5 تن محصول انار برداشت و در 

سطح ملی )کشوری( به مقام اول تولید محصول انار دست یابد.
جهاد  کارشناسان  با  ارتباط  در  که  است  استان  موفق  باغداران  از  یکی  قائدی 
کشاورزی و شرکت در کارگاه های آموزشی و به کارگیری دستاوردهای تحقیقاتی 

در اصول باغداری محصول انار، به باالترین عملکرد در هکتار نائل آید.
این کشاورز پیشرو عالوه بر دریافت اطالعات و آموزش های فنی کاشت، داشت 
و برداشت و به کارگیری توصیه های فنی در باغ خود، تجربیات و توفیقات خود 
را به سایر باغداران مجاور و منطقه انتقال می دهد که سایر باغداران منطقه نیز از 
مدیریت فنی ایشان بهره مند گردیده و باغ نامبرده یکی از سایت های الگویی در 

منطقه است که عنوان کانون یادگیری نیز به خود اختصاص داده است.
الزم است برخی از اصول و موارد فنی که در مدیریت باغداری وی اعمال و سبب 
دست یابی به این عملکرد گردیده است را برای سایر عالقه مندان مورد توجه قرار 

داد:
بازار پسندی، قابلیت نگهداری، حمل و نقل و  1- در زمان احداث باغ به منظور 
صادرات محصول از رقم انار رباب و رعایت فواصل مناسب درختان مد نظر قرار 

داده است.
آلی و  نیاز مواد  آزمون خاک،  بر اساس  برای حفظ و حاصلخیزی خاک، وی   -2
بر اساس آن مقدار 20 تن کود حیوانی  تأمین نموده است و  را  باغ  معدنی خاک 
پوسیده در هر هکتار و به ازاء هر درخت مقدار 300 گرم سولفات پتاس و 200 گرم 

سوپر فسفات تریپل به صورت چال کود در زمستان در باغ استفاده نموده است.

3- هرس درختان را در سنین مختلف هر ساله در زمستان انجام داده که درختان 
دارای فرم مناسب و شاخه های اضافی که مانع نورگیری سایر شاخه ها می گردیده 

را حذف نموده است.
در  را  بهاره  )علف های هرز  نوبت  در دو  را  باغ  4- دفع علف های هرز در سطح 
فروردین ماه و علف های هرز تابستانه را در اواخر خرداد( به صورت مکانیکی انجام 

داده است.
5- دور آبیاری را طوری تنظیم نموده است که بر اساس درجه حرارت در ماه های 
مختلف بهار و تابستان و میزان تبخیر و تعرق درختان در ماه های مختلف، نیاز آبی 

درختان را تأمین نموده تا از مصرف اضافی آب جلوگیری شود.
6- در اوایل خرداد ماه و پس از دوره زایشی درختان، کود ازته مورد نیاز هر درخت 

را تأمین نموده است.
7- کودهای ریز مغذی را همراه با آب آبیاری در خرداد ماه استفاده نموده است.

8- نسبت به حذف جوانه هایی که روی تنه درختان ایجاد شده )تنه جوش ها( در 
دو نوبت خرداد و شهریور ماه اقدام نموده است.

9- نسبت به شکار پروانه کرم گلوگاه انار که پروانه ای شب پره است به وسیله 
تله نوری در طول تابستان اقدام و میوه های آلوده به کرم گلوگاه را جمع آوری و 

از بین برده است.
از هر گونه ضربه به میوه ها  با دقت الزم به منظور جلوگیری  10-برداشت میوه 

صورت گرفته است.
11-میوه ها را بالفاصله پس از برداشت درجه بندی نموده و در بسته بندی مناسب 

به سردخانه انتقال داده است.

آشنایی با یكی از تولیدکنندگان برتر استان 
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خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس

بررسی مسائل و مشکالت عشایر طایفه فارسیمدان 
شهرستان کازرون

عشایر  امور  بهرامی مدیرکل 
سران،  همایش  در  فارس 
عشایر  نخبگان  و  معتمدین 
حوزه  فارسیمدان  طایفه 
امام  عشایری  بسیج  مقاومت 
جره  بخش  در  که  حسین)ع( 
باالده شهرستان کازرون برگزار 
و  پتانسیل ها  به  اشاره  با  شد، 
عشایر  جامعه  توانمندی های 
رابطه  در  خوبی  اقدامات  گفت: 
با همکاری وتعامل هرچه بهتر 
ارائه  برای  متولی  دستگاه های 
خدمات مطلوب به عشایر انجام 
گرفته است و در تالش هستیم 
با افزایش تخصیص ها و ارائه تسهیالت به موقع به عشایر در حد ممکن یاری رسان 
این جامعه مولد و زحمتکش باشیم. وی افزود: رونق و تنوع به اشتغال از اولویت های 
ما در سال جاری بوده و در همین راستا کمیته صنایع دستی، کمیته گیاهان دارویی، 
کمیته دامپروری و کمیته گردشگری در اداره کل امور عشایر تشکیل داده ایم و 
به جد از این طرح ها حمایت می کنیم. شایان ذکر است در پایان این جلسه نیز به 
پاس تالش و کوشش های بهرامی در جهت حل مشکالت جامعه عشایر لوح تقدیر 

به وی اعطا گردید.
جلسه،  این  از  پس  فارس  استان  عشایر  امور  کل  عمومی اداره  روابط  گزارش  به 
مدیر کل این اداره با حضور در جمع صمیمی عشایر با تعداد زیادی از عشایر دیدار 
و گفتگو کرد و پس از آن با هیات همراه به منطقه عشایری شور عبدالعلی خانی 

عزیمت و با خانواده شهید سبزعلی صمصامیان دیدار نمود.
در ادامه سفر این هیئت از سایت اسکان عشایری تل شوره بازدید و با شوراها و 
دهیار این سایت درخصوص ایجاد اشتغال و احداث سایت دامداری بحث و تبادل 
اجرا  باالده  کازرون  اصلی  جاده  مسیر  در  این سایت  است  ذکر  به  نظر شد. الزم 
بهداشت،  خانه  مدرسه،  آسفالته،  جاده  آب شرب،  لوله کشی  از خدمات  و  گردیده 

مخابرات، مسجد و برق بهره مند می باشد و تعداد 95 خانوار سکونت دائم دارند، 
همچنین گفتنی است شهرستان کازرون محل قشالق 3340 خانوار عشایر از ایل 
کهمره  فارسیمدان  شوري،  دره  بزرگ،  کشکولي  طایفه های  از  و  قشقایی  بزرگ 

جروق و نودان می باشد.

جلسه شورای عشایر استان فارس برگزار شد
معاون  رحمانی  جاری  سال  در  فارس  استان  عشایر  شورای  جلسه  سومین  در 
هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری فارس با اشاره به اعتبارات تخصیص 
یافته به جامعه عشایر گفت: با توجه به این که مهم ترین مشکل عشایر در گرفتن 
تسهیالت، بحث وثیقه و ضمانت بانکی است باید وثائق را به بهترین نحو ممکن 

تسهیل کنیم.
وی افزود: با دقت در طرح هایی که بتوانند از لحاظ برگشت منابع و اشتغال توجیه 
داشته باشند به ویژه در زمینه دامداری و دامپروری، باید از حداکثر اعتبارات در این 
مورد استفاده کرد. رحمانی همچنین خواستار نظارت بر چگونگی اجرای طرح هایی 
که از اعتبارات ارزش افزوده استفاده می نمایند شد و در مورد کانون اسکان مهکویه 

پایلوت کشوری در نظر گرفته شده است و در  به عنوان سایت  نیز که  فیروزآباد 
کنار سایت اسکان شهرک صنایع دستی نیز قرار گرفته است خاطر نشان کرد: در 
کنار این سایت عالوه بر آماده نمودن زیر ساخت های الزم جهت اسکان عشایر 
پروژه هایی جهت اشتغال پایدار این عزیزان نیز در نظر گرفته شده است و با توجه به 

توانمندی های منطقه خواستار کمک سازمان امور عشایر کشور در این سایت شد. 
رحمانی افزود: با هم افزایی و استفاده از توان بخش خصوصی و همکاری سیستم 

بانکی خواهیم توانست منابع خوبی را جذب نمائیم. 
نعمت اللهی مدیر کل بهسازی و امور تولید سازمان امور عشایر کشور نیز ضمن 
اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به عشایر در سال جاری آمادگی این سازمان را 
جهت افزایش برخی از این اعتبارات در صورت جذب تسهیالت توسط عشایر اعالم 
نمود و افزود: سازمان امور عشایر 7 طرح را در قالب اشتغال پایدار عشایر در محور 
برنامه های خود قرار داده است که شامل توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی، 

دامداری، شرکت های خدمات مهندسی، صنایع دستی و ... می باشد.
بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس نیز در این جلسه با قرائت مصوبات جلسه قبلی 
این شورا گزارشی از پیگیری های مصوبات قبلی ارائه نمود، همچنین صبوری پور 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس به بیان گزارشی 

از وضعیت اشتغال استان در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.
پارسانیا مسئول تسهیالت اداره کل امور عشایر فارس و شهریور مسئول صندوق 
خرد زنان اداره کل امور عشایر فارس نیز به بیان عملکرد و برنامه های حوزه خود 
پرداختند. در ادامه نیز چند نفر از عشایر به نمایندگی از جامعه بزرگ عشایری فارس 

دغدغه های خود را در بخش های مختلف بیان کردند.

تنوع در اشتغال و اشتغال پایدار جامعه عشایر سیاست 
محوری اداره کل امور عشایر استان فارس

مدیر کل امور عشایر فارس در جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی اداره کل 
امور عشایر استان فارس که پنجم دی ماه سال جاری برگزار شد، ضمن تشکر از 
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انجام  اقدامات  بیان  به  تعامل سازنده همه مدیران شهرستانی و ستادی  تالش و 
شده پرداخت. 

بهرامی گفت: تنوع در اشتغال و اشتغال پایدار جامعه عشایری یکی از سیاست های 
محوری سازمان امور عشایر کشور و به تبع آن این اداره کل می باشد. وی ترویج 
و  دستی  صنایع  سنجی  نیاز  و  بخشی  تنوع  دارویی،  گیاهان  فرآوری  و  کشت 
می تواند  که  خواند  عشایری  جامعه  ظرفیت های  جمله  از  را  عشایری  گردشگری 
در مبحث اشتغال موثر باشد. مدیر کل امور عشایر فارس جلب مشارکت مردم در 
برنامه ها و همچنین نظارت مستمر مدیران بر پروژه ها و هدف گذاری در طرح ها 
را موجب افزایش رضایت مندی و افزایش روحیه امید در جامعه عشایری خواند و بر 
آن تاکید کرد. بهرامی با اشاره به این که مکانیسم بودجه ای در سال جاری در مورد 
تامین نقدینگی تغییراتی داشته که در قالب اسناد خزانه اسالمی بوده و این روال به 
همین صورت ادامه خواهد داشت، از مدیران خواست تا اطالعات و معلومات خود را 

پیرامون اسناد خزانه اسالمی باال ببرند.
مدیر کل امور عشایر فارس در ادامه از مسئوالن درخواست نمود تا طرح های قابل 
افتتاح در دهه پرفروغ فجر را حداکثر تا 15 دیماه به واحد روابط عمومی اداره کل 
امور عشایر فارس به صورت کتبی اعالم کنند. وی همچنین خواستار مصرف بهینه 

انرژی و مدیریت سبز در ادارات امور عشایر استان شد.
عشایر  امور  کل  اداره  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  مسئول  شهوندی  حجت االسالم 
فارس نیز با ذکر روایتی از حضرت امیر المومنین )ع( گفت: هر کس به کار غیر مهم 
بپردازد کار مهم تر را تباه ساخته است. وی تفکر و تامل در کارهایی که بدان گمارده 
شده اید را عین صواب دانست و ابراز امیدواری نمود تا با همفکری و همکاری با 

مجموعه این مدیریت بتوانیم در نیل به اهداف سازمانی بهتر عمل کنیم. 

مراسم تکریم و معارفه ذیحساب و رئیس امور مالی 
اداره کل امور عشایر فارس برگزار شد

مدیرکل امور عشایر فارس در مراسم تکریم و معارفه ذیحساب و رئیس امور مالی 

این اداره با اشاره به حوادث اخیرکشور، انقالب اسالمی را وام دار خون پاک و مطهر 
شهدا خواند و خدمت شبانه روزی به مردم به ویژه قشر مستضعف را بهترین راه 

صیانت از آرمان امام و شهدا دانست. 

روح اهلل بهرامی افزود: همه ما باید تالش کنیم تا منویات مقام معظم رهبری در 
زمینه های مختلف به ویژه بسط عدالت و گسترش رفاه که نهایت و کمال اهداف 
گفت:  است  امانت  یک  مسئولیت  که  این  بیان  با  وی  محقق شود.  است  انقالب 
خدمت به عشایر یک توفیق الهی است که خیر دنیا و آخرت را با خود به همراه 
دارد. در این مراسم که علمداری رئیس هیئت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر 
امور عشایر فارس  نیز حضور داشت مدیر کل  در سازمان جهاد کشاورزی فارس 
بهره گیری  ضمن برشمردن محسنات اخالقی و کاری عباس منصوری خواستار 
از تجربیات ایشان در امورات مالی و اداری شد. وی تصریح کرد: حوزه مالی یک 
واحد حساسی است و از همکاران این واحد می خواهم تا با مجموعه قوانین و دستور 

العمل های مربوطه آشنایی کامل داشته و خیلی شفاف عمل نمایند. 
منصوری نیز ضمن طلب حلیت از همکاران آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری 
و انتقال تجربیات اعالم نمود. در خاتمه ضمن قدردانی از زحمات و تالش صادقانه 
عباس منصوری، رضا خفری به عنوان ذیحساب و رئیس امور مالی این اداره کل 

معرفی گردید.

اکبری نماینده مردم شیراز از مزارع پنبه جویم الر 
بازدید کرد

اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شهرستان 
شیراز در مجلس شورای اسالمی به اتفاق ایمانی نماینده شرکت پـینار تجارت کیش 
از مزارع پنبه حوزه تحت پوشش تعاونی تولید سبزدشت جویم شهرستان الر بازدید 

کرد.
روابط  از  نقل  به  فارس  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
عمومی اتحادیه تعاونی تولید فارس: اکبری در این بازدید گفت: با توجه به کشت 

رقم جدید پنبه برای اولین بار در کشور در منطقه جویم الر و اهمیت این موضوع 
ابراز  بازدید کرد. گفتنی است وی ضمن  از مزارع جویم الر  بیشتر  بررسی  جهت 
خرسندی در خصوص کشت ارقام جدید زودرس با عملکرد باالتر و امکان برداشت 
پینار  با همکاری شرکت  کمباین  خرید  مساعد جهت  قول  پنبه  رقم  این  مکانیزه 

تجارت کیش داد.

انتخاب تعاونی تولید نوروز فیروز آباد به عنوان نمونه 
ملی بخش کشاورزی

سال  در  کشاورزی  بخش  ملی  نمونه های  معرفی  و  انتخاب  دوره  دومین  و  سی 
1396 و تجلیل از شرکت های نمونه ملی بخش کشاورزی کشور در سازمان تعاون 

خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس
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روستایی ایران برگزار و از تولیدکنندگان و نمونه های برتر کشاورزی تقدیر و تشکر 
شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس در این مراسم که 
بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی 
انجام پذیرفت، شرکت تعاونی تولید روستایی نوروز فیروزآباد از شرکت های موفق 
و الگویی تحت پوشش تعاون روستایی استان فارس به عنوان شرکت تعاونی تولید 
نمونه ملی انتخاب و از میالد حیدری مدیرعامل این شرکت، با اهداء لوح تقدیر و 

تشکر شد.

بازدید مدیرسازمان تعاون روستایی استان فارس از 
شبکه تعاون روستایی شهرستان الر

تعاون  شبکه  از  فارس  استان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  حقیقی  بهجت  احد 
روستایی شهرستان الر بازدید کرد.

تعاون  اداره  از  همراه  هیات  اتفاق  به  وی  سازمان  عمومی این  روابط  گزارش  به 
شرکت  مرکزی  نهالستان  و  اتحادیه  زیرساخت های  الر،  شهرستان  روستایی 
و  تاسیسات  مرغداران،  کشاورزی  تعاونی  شرکت  الرستان،  امید  باغداران  تعاونی 
تولید  تعاونی  شرکت  و  شهرستان  این  روستایی  تعاونی  اتحادیه  زیرساخت های 
گلرنگ بیرم بازدید کرد و در ادامه در جلسه ای با هیات مدیره شرکت تعاونی تولید 
گلرنگ بیرم در خصوص ساخت انبار و دفتر کار این شرکت قول مساعدت داد و در 
ادامه طی جلسات جداگانه ای با هیات مدیره شرکت تعاونی کشاورزان، باغداران، 
دامداران و مرغداران با حضور مدیران عامل این شرکت ها در خصوص مسائل و 

مشکالت آن ها به بحث و تبادل نظر پرداخت و راه کارهای الزم ارائه داد. 
وی در پایان با کارکنان اداره و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان الر دیدار کرد 

و گفتگو کرد. 

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه 
فعالیت های اختصاصی و مفاهیم برنامه ریزی

کارگاه یک روزه مفاهیم برنامه ریزی و انواع معامالت اقتصادی ویژه هیات مدیره 
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی فارس درمحل سالن اجتماعات سازمان 

تعاون روستایی استان فارس برگزار شد. 
کارگاه  این  در  فارس  استان  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 

مختاری رئیس اداره بازرگانی این سازمان در خصوص توسعه فعالیت های اقتصادی 
و انــواع خـــریدهای تضمینی، تـوافقی و حمایتی، دستورالعمل ها و کارمزدهای 
متعلقه و مفاهیم کلی برنامه ریزی توضیحاتی ارائه نمود و در پایان توسلی رئیس 
اداره حسابرسی در خصوص قوانین و آئین نامه های معامالتی توضیحاتی ارائه داد 

و به سئواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد. 

برگزاری کارگاه تسهیل گری در سازمان تعاون 
روستایی فارس

مدیره  هیات  اعضاء  و  عامل  مدیران  برای  گری  تسهیل  مهارت  روزه  سه  کارگاه 
شبکه تعاونی های روستایی فارس در محل سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی فارس به منظور تغییر شیوه هاي 
رفتاري افراد براي رسیدن به اهداف سازماني و ایجاد رابطه متقابل با افراد در فضاي 
اهمیت آن در  برنامه ریزي و  برنامه و  به  تغییر نگرش نسبت  به خصوص  کار و 

زندگي فردي و حیات گروهي، کارگاه تسهیل گری برگزار شد.
گفتنی است فراگیران در این دوره اطالعاتي را درباره ی برنامه ریزي و تصمیم گیری 
گروهی کسب کردند و با الگوي مهارتی طوفان فکری به طول کامل آشنا شدند و 

آن را در کارگاه تمرین کردند. 

برگزاری کارگاه روش نوین فروشندگی
کارگاه یک روزه روش نوین فروشندگی در محل سالن اجتماعات سازمان تعاون 

روستایی فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس مختاری کارشناس 
بازرگانی این سازمان در ابتدا گفت: اکثر انسان ها مانند یک بسته دینامیت پرقدرت 
هستند اما تنها هنگامی نیرویشان آزاد می شود که دانایی جرقه ای به  هنگام در روح 

آنان بزند.

وی گفت: روش های نوین فروش همان روش های قدیمی هستند که به روز رسانی 
با تغییر رویکرد، فرهنگ و دانش مشتری به یک وضعیت جدید برای  شده اند و 
افزایش کارایی و اثربخشی رسیده اند و مناسب فـروشندگانی است که می خواهند 
و  فروش  واحد  که  آنجایی  از  و  ببخشند  بهبود  را  خود  فروش  مدیریتی  سیستم 
بازرگانی قلب هر سازمان می باشد با توجه به نیاز و شرایط فروشندگان این دوره 
برگزار شده تا سیستم فروش هم به صورت علمی و منطبق با استانداردهای روز در 

سازمان پیاده سازی شود.

تشکیل کمیته ساماندهی واحدهای اعتباری
به منظور ساماندهی و نظارت مستمر برفعالیت واحدهای اعتباری شبکه تعاونی های 
بخش کشاورزی استان فارس کمیته ساماندهی واحدهای اعتباری سازمان تعاون 

روستایی استان فارس تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس بهجت حقیقی مدیر 
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این سازمان هدف از تشکیل این کمتیه را اعمال نظارت موثر و کارآمد بر واحدهای 
به  انتظام بخشی  بیان کرد  و  برشمرد  از حقوق سپرده گذاران  و صیانت  اعتباری 
اندرکاران متخلف واحدهای  با دست  قانونی  برخورد  و  تعاونی ها  اعتباری  خدمات 

اعتباری جزو وظیفه این کمیته است.

خرید 15 هزارتن چغندر درشهرستان پاسارگاد

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان پاسارگاد از خرید 15 هزار تن چغندرقند در 
این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس به نقل از رابط روابط 
با  قرارداد  انعقاد  با  گفت:  اداره  این  مسئول  کشاورز  عمومی این شهرستان، حسن 
چغندرکاران شهرستان پاسارگاد و تامین نهاده های مورد نیاز آنان از جمله بذر، کود، 
سم و بخشی از ماشین آالت نسبت به خرید محصول به قیمت روز از کشاورزان و 
حمل به کارخانجات تولید کننده قند در داخل و خارج شهرستان اقدام شده است. 

به  شکر  و  تفاله  حمل  پاسارگاد  تعاونی های  شبکه  خدمات  دیگر  از  افزود:  وی 
و  شکر  و  قند  تولید  کارخانجات  به  کشاورزان  مراجعه  از  جلوگیری  و  شهرستان 

همچنین تسویه حساب مالی با 10% کشاورزان را می توان نام برد.

خرید بیش از 3000 تن ذرت دانه ای در شهرستان 
استهبان تاکنون 

خرید تضمینی ذرت دانه ای از کشاورزان که از آبان ماه شروع شده همچنان ادامه 
دارد.

روابط  رابط  از  نقل  به  فارس  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
عمومی شهرستان استهبان، در راستای حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی ذرت در 
شهرستان استهبان به بیش از 3 هزار تن رسید و در حدود 80 درصد از وجه ذرت 

به حساب کشاورزان واریز شد و میزان 1350 تن از ذرت خریداری شده خشک و از 
طریق بازار بورس به فروش رسید. 

الزم به ذکر است تامین و توزیع 627 هزار کیلو انواع بذور گواهی شده گندم، جو، 
کلزا جهت تدارک کشت پاییزه از طریق شبکه تعاون روستایی شهرستان استهبان 

بین کشاورزان توزیع شده است. 

خرید تضمینی وش پنبه در فارس
به بیش از ۶000 تن رسید

خرید تضمینی وش پنبه در فارس به بیش از 6000 تن رسید و ادامه دارد و تاکنون 
بالغ بر 11 میلیارد ریال بهای پنبه به کشاورزان پرداخت شده است.

پور  کردی  فــــارس:  استان  روستایی  تعاون  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
معاون بازرگانی این سازمان با اشاره به اولویت های حمایتی دولت از افزایش خرید 
تضمینی وش پنبـــه از پنبه کاران فارس خبرداد و افزود: از نیمه مهرماه سال جاری 
تاکنون خرید تضمینی وش پنبه در استان شروع و تا دی ماه ادامه دارد و پیش بینی 

می شود خرید تضمینی پنبه به حدود 12 هزار تن برسد.

از دست رنج  از کشاورزان حمایت  پنبه  از خرید تضمینی  وی تصریح کرد: هدف 
موجب  امر  این  که  است  پنبه  قیمـــت  در  دالالن  دخالت  کاهش  و  کشاورزان 
این  قیمت  نوسانات  از  جلوگیری  و  واسطه ها  رفع  و  پنبه کاران  رضایت  افزایش 

محصول در بازار شده است.

شورای معاونین سازمان تعاون روستایی استان فارس 
برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس بهجت حقیقی مدیر 
بررسی  منظور  به  استانی  اتحادیه های  عامل  مدیران  و  معاونین  با  سازمان  این 
مسائل پیش روی سازمان و تبادل نظر در خصوص اهداف سازمان از جمله تشکیل 
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خبرهای اداره کل دامپزشکی استان فارس

اجرای طرح پایش
 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در اقلید

فعال  مراقبت  پایش 
حاد  فوق  آنفلوانزای 
مالصدرا  سد  در  پرندگان 
پرندگان  زیستگاه های  و 
اقلید  شهرستان  مهاجر 

انجام شد. 
عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  دامپزشکی  کل  اداره 
بازدید مشترک  فارس، طی 

با رئیس اداره محیط زیست شهرستان اقلید، از زیستگاه های پرندگان آبزی و مهاجر 
شامل دریاچه سد مالصدرا و رودخانه های منتهی به آن از جمله رودخانه های سفید، 
اوجان و نیز بیشه روستای آسپاس در خصوص مراقبت فعال از بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان مورد بررسی قرار گرفت و طبق مشاهدات میدانی و گزارش گیری 
از محیط بانان و پرسنل سد مالصدرا هیچ گونه تلفاتی از پرندگان مستقر در این 

زیستگاه ها مشاهده نگردید.
اعضای شورای  و  دهیار  با حضور  آسپاس  دهیاری  در  ای که  در جلسه  همچنین 
اسالمی روستا برگزار گردید ضمن آموزش نکات مهم در خصوص بیماری و نحوه 
و ضرورت  پرندگان  با  تماس  و  شکار  عدم  بر  پرندگان  احتمالی  تلفات  با  برخورد 

گزارش سریع تلفات احتمالی به اداره محیط زیست و دامپزشکی تاکید شد.
الزم به ذکر است بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به دلیل حائز اهمیت بودن 

هر ساله توسط اداره دامپزشکی و محیط زیست مورد پایش قرار می گیرد.
اردک سرسبز، حواصیل،  از جمله  مهاجر  پرندگان  گونه های مختلف  است  گفتنی 

پلیکان در زیستگاه ها مد نظر می باشند و مورد  چنگر، غاز خاکستری، کاکایی و 
پایش قرار می گیرند.

انتصاب یک زن
به عنوان سرپرست دامپزشکی بخش اوز
خیرالنساء نوروزی به سمت سرپرست دامپزشکی بخش اوز منصوب شد.

افتتاح  با  زمان  هم  فارس،  استان  دامپزشکی  کل  عمومی اداره  روابط  گزارش  به 
ساختمان دامپزشکی بخش اوز از توابع شهرستان الرستان، یعقوب مهندس مدیر 
کل دامپزشکی استان فارس، طی حکمی خیرالنساء نوروزی را به عنوان سرپرست 

دامپزشکی بخش اوز منصوب کرد.

افتتاح پست دامپزشکی بخش اوز
اوز  بخش  دامپزشکی  پست 
شهرستان الرستان با حضور 
استان  دامپزشکی  مدیرکل 

فارس افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره 
کل دامپزشکی استان فارس، 
توجه  بذل  و  مساعدت  با 
کل  مدیر  مهندس  یعقوب 

دامپزشکی استان و با همکاری بخشداری، شهرداری، شورای اسالمی شهر و خیرین 
اوز پست دامپزشکی این بخش افتتاح گردید.

شایان ذکر است که ساختمان اداری مربوطه در دو طبقه توسط حاجی زادگان خیر 
قرار  شهرستان  کشاورزی  جهاد  و  دامپزشکی  اداره  اختیار  در  اوز  شهر  نیکوکار  و 

صندوق حمایت از نخل داران، برنامـه ریزی مدون جهت توانمند سازی اقتصادی 
اتحادیـه ها و شـرکت های تحت پوشش تشکیل جلسه داد. 

وی در این جلسه پیرو مصوبه دولت مبنی بر جوان گرایی و ایجاد اشتغال جوانان در 
خصوص جذب نیروی جوان و تحصیل کرده به جای بازنشستگان در سطح شبکه 
تعاونی روستایی فارس تاکید کرد و در پایان در خصوص ارزش یابی شرکت های 

تحت پوشش و تحلیل داده های ارزشیابی راهکارهایی ارائه داد. 

صادرات سیب استان فارس به قطر کلید خورد
قطر  به  فارس  استان  آغاز صادرات سیب  از  فارس  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس: احد بهجت 

حقیقی با اشاره به اختصاص امتیازهای صادراتی برای محصول سیب اظهار داشت: 
در  غرفه   3 استان  باغی  محصوالت  فروش  برای  فارس  استان  باغداران  اتحادیه 

نمایشگاه دائمی قطر اجاره کرده است و سیب استان فارس برای صادرات به قطر و 
عمان از هفته آینده در این غرفه ها عرضه می شود. وی افزود: چنانچه مشکل حمل 
و نقل برطرف شود محصوالت جالیزی و تره بار استان نیز از طریق این غرفه ها در 

کشور قطر عرضه خواهد شد.
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گرفته است. 
 هم زمان با افتتاح این پست، مرکز خدمات کشاورزی نیز افتتاح گردید، مقرر گردید 
یک دستگاه خودرو نیز توسط خیرین خریداری و در اختیار پست دامپزشکی جهت 

خدمات به دامداران قرار گیرد.
دارای 2  واقع شده که  اوز در 40 کیلومتری مرکز شهرستان  گفتنی است بخش 

دهستان و 12 روستا و بالغ بر 46 هزار نفر جمعیت می باشد.
دام  راس   3000 دارای  که  نحوی  به  بوده  فعال  دامپروری  حوزه  در  بخش  این 
پولت  واحد  یک  گوشتی،  مرغداری  واحد   8 سبک،  دام  راس  هزار   20 سنگین، 
تخمگذار و چندین واحد پرورش شترمرغ و بلدرچین می باشد، همچنین دارای یک 

واحد کشتارگاه صنعتی و یک واحد کشتارگاه سنتی دام است.

برگزاری جلسه ستاد مقابله با آنفلوانزا ی 
پرندگان در پاسارگاد

با موضوع بررسی راه کارهای مشترک بین دامپزشکی و علوم پزشکی  جلسه ای 
جهت مقابله با بیماری آنفلوانزا در محل مرکز بهداشت شهرستان پاسارگاد برگزار 

گردید.
اعتماد سرپرست اداره دامپزشکی این شهرستان با اشاره به کانون آنفلوانزای سال 
گذشته و تبیین شرح وظایف هر دو دستگاه خاطر نشان کرد: همکاری بین بخشی 
به ویژه دامپزشکی و علوم پزشکی در مقابله با بیماری های مشترک انسان و دام 
همیشه موثر و کارساز بوده و نمونه آن را می توان در کاهش موارد ابتال به تب مالت 

انسانی در شهرستان پاسارگاد دانست.
در پایان مصوب گردید شبکه بهداشت و درمان در خصوص آموزش و اطالع رسانی، 
مراقبت فعال )گزارش هرگونه تلفات در جمعیت طیور روستایی از طریق بهورزان 
مستقر در روستاها( همکاری الزم را با اداره دامپزشکی داشته باشند و در تجهیز 
بانک واکسن و داروی مقابله با آنفلوانزا در جمعیت انسانی اقدام الزم را انجام نمایند 
تا در صورت مقابله با کانون بیماری همانند سال گذشته در اختیار افراد در معرض 

خطر قرار گیرد.

کشف و معدوم سازی 22 کیلوگرم خرچنگ
از مراکز عرضه آبزیان

عمومی اداره  روابط  گزارش  به 
فارس،  استان  دامپزشکی  کل 
اداره  معاون  پور  رهام  غالمرضا 
دامپزشکی شهرستان شیراز گفت: 
طی بازرسی های مستمر از مراکز 
شهر  سطح  در  آبزیان  عرضه 
بهداشت  واحد  بازرسان  شیراز، 

و  را کشف، ضبط  خرچنگ  کیلوگرم   22 مقدار  شیراز  شهرستان  دامپزشکی  اداره 
معدوم کردند.

رهام پور در ادامه اظهار داشت: مراکز عرضه صرفًا مجاز به فروش آبزیان حالل 
ماهی  از  اعم  آبزیان حرام گوشت  در صورت مشاهده عرضه  و  گوشت می باشند 

مرکب، خرچنگ و غیره وفق مقررات برخورد قانونی صورت می گیرد. 
وی در پایان بیان کرد: شهروندان ضمن خرید ماهی و میگو از مراکز و فروشگاه های 
تحت نظارت دامپزشکی از تهیه فیله ماهی و میگو فاقد مشخصات نیز خودداری 

نموده و موارد مشکوک را به شماره 7132233072 اطالع دهند.

شورای هماهنگی مدیران کل دامپزشکی منطقه 5 
کشور درآبادان برگزار شد

 شورای هماهنگی مدیران کل دامپزشکی منطقه 5 کشور به مدت یک روز در شهر 

آبادان و با حضور مدیران کل دامپزشکی استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، بوشهر و رئیس اداره دامپزشکی منطقه 

آزاد کیش برگزار شد.
طی این نشست موضوع پیشگیری از بیماری آنفلوانزا و موضوعات و مباحث مرتبط 
با امور پرسنلی و پایش باقیمانده آنتی بیوتیک در طیور مطرح شد و اعضاء در این 
خصوص بحث و تبادل نظر کردند و راهکارهای مناسب را ارائه نمودند و مقرر شد 

موضوعات مطرح شده و پیشنهادات به سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردد.

پلمپ 8 واحد عرضه و کشتار مرغ زنده در شیراز
8 واحد عرضه و کشتار مرغ زنده در دهپیاله و وزیرآباد شیراز پلمپ شد

عبدالرضا وفا رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شیراز گفت: پیرو بازرسی های انجام 
کشتار  و  عرضه  متخلف   8 تعداد  اداره،  این  بهداشت  واحد  بازرسان  توسط  شده 
غیرمجاز مرغ زنده شناسایی و با اخذ دستور مقام قضایی تمامی واحدهای مذکور 

پلمپ و پرونده متخلفین جهت برخورد قضایی به دادسرا ارسال گردید. 
 وفا در ادامه افزود: شهروندان جهت پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان 
و دام، مواد پروتئینی مورد نیاز خود را صرفًا از واحدهای عرضه مجاز و تحت نظارت 
دامپزشکی تهیه نمایند و هنگام خرید به مشخصات محصول، از جمله تاریخ تولید 

و انقضاء دقت کافی داشته باشند. 
از آنجایی که کشتار  با اشاره به پلمپ 8 واحد عرضه مرغ زنده تصریح کرد:  وفا 
با خطرات بهداشتی بسیاری همراه است که سالمت و  غیرمجاز دام و مرغ زنده 
امنیت غذایی را تهدید می کند، کارشناسان و ناظران بهداشتی دامپزشکی این اداره 
با عرضه کنندگان غیرمجاز برخورد جدی می نمایند. ضمن این که اگر شهروندان 
به جای خرید مرغ زنده از مرغ کشتار روز استفاده کنند این مرغ فروشی ها خود به 

خود جمع آوری خواهند شد.

کشف، ضبط و معدوم سازی 21 الشه گوشت 
گوسفندی مسموم

21 الشه گوشت دام مسموم قبل از 
مصرف شهروندان معدوم شد.

عمومی اداره  روابط  گزارش  به 
فارس،  استان  دامپزشکی  کل 
عبدالرضا وفا رئیس اداره دامپزشکی 
شهرستان شیراز گفت: با هوشیاری 
اداره  بهداشت  واحد  بازرسان 

سم  با  که  کیلوگرم   380 وزن  به  گوسفند  21 الشه  شیراز  شهرستان  دامپزشکی 
فسفره مسموم شده بود را از چند منطقه شهر توقیف کردند و ضمن نمونه برداری 
و تایید آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی فارس مبنی برمسمومیت با سموم 

فسفره تمامی الشه ها با دستور مقام قضایی معدوم نمودند.
 رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شیراز از شهروندان خواست: از خرید گوشت قرمز 
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خبرهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

از واحدهای غیرمجاز که فاقد مهر و لیبل دامپزشکی می باشد خودداری نمایند و 
موارد مشکوک را به شماره 7132233072 اطالع دهند.

کشف و ضبط یک تن میگو فاقد 
هویت بهداشتی در گراش

حدود یک تن میگو فاقد هویت 
گراش  شهرستان  در  بهداشتی 

کشف و ضبط شد
عمومی اداره  روابط  گزارش  به 
فارس،  استان  دامپزشکی  کل 
در بازرسی های به عمل آمده از 
گراش  شهرستان  سردخانه های 

حدود یک تن میگو فاقد هویت بهداشتی کشف و ضبط گردید.
به  اداره  این  بازرسین  گفت:  گراش  شهرستان  دامپزشکی  اداره  سرپرست  ایزدی 
خام  فرآورده  نگهداری  و  عرضه  مراکز  کلیه  از  بازرسی  به  اقدام  مستمر  صورت 
دامی می نمایند که این امر منجر به کشف حدود یک تن میگو دریایی با بسته بندی 
غیر مجاز و فاقد هویت بهداشتی در یکی از سردخانه های گراش گردیده است و 

پرونده فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
اسدی کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان در ادامه گفت: حمل هر گونه فرآورده 
و  بوده  مبدا  دامپزشکی  از  ای  قرنطینه  بهداشتی  گواهی  اخذ  به  دامی منوط  خام 
هرگونه بسته بندی و یا فریز کردن این فرآورده ها الزامًا باید در مراکز بسته بندی 

معتبر و مورد تایید سازمان دامپزشکی صورت پذیرد. 
دامی جرم  خام  فرآورده  گونه  هر  مجاز  غیر  بندی  بسته  و  نگهداری  به  اقدام  لذا 

محسوب می گردد و برابر قانون و مقررات با آن برخورد خواهد شد.

افتتاح دفتر نشریه پژوهش های آبخیزداری
و  تحقیقات  مرکز  در  آبخیزداری  پژوهش های  نشریه  دفتر  جلسه ای  برگزاری  با 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس افتتاح شد.
سازمان  آوری  فن  و  پژوهش  معاون  زارع  رسول  حضور  با  که  جلسه  این  در 
علمی دانشگاه  هیأت  اعضاء  از  نفر  چهار  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 
شیراز، مدیر، معاونین و مسئولین بخش های تحقیقاتی این مرکز برگزار شد، ابتدا 
فارس  استان  گفت:  آبخیزداری  و  خاک  حفاظت  تحقیقات  بخش  رئیس  مصباح، 
قطب آبخیز و آبخوانداری کشور محسوب می گردد و افتتاح دفتر این نشریه در این 
مرکز گامی مهم در پژوهش های آب و خاک است. به گزارش روابط عمومی مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس زارع، رئیس این مرکز 
نیز گرفتن مجوز این نشریه را مرهون زحمات و پیگیری های رسول زارع دانست و 
گام بعدی را تهیه پیش نویس آئین نامه داخلی برشمرد. در ادامه عابدینی از اعضاء 
هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، تهیه بانک اطالعاتی و به کارگیری 
به  هم  نشریه  این  که  گردید  مقرر  دانست.  اولویت  در  را  بالفعل  و  بالقوه  داوران 
صورت آنالین الکترونیکی و هم به صورت چاپ کاغذی فعالیت داشته باشد و تمام 
دانشگاه های کشور که دارای رشته منابع طبیعی و آبخیزداری هستند ضمن اطالع 
مقرر  پایان  در  است  ذکر  شایان  باشند.  داشته  تعامل  و  نشریه همکاری  با  بتوانند 
گردید 10 مقاله برای چاپ آماده شود و اولین چاپ قبل از پایان دی ماه به صورت 
آنالین داشته باشیم. در پایان جلسه نیز با حضور تمامی اعضاء هیأت نشریه مجله 
پژوهش های آبخیزداری، دفتر این مجله توسط معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی افتتاح گردید.

بازدید محققین فارس از گلخانه رودان
در تاریخ 29 اذر 96 منوچهر دستفال از محققین ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب 
در معیت ساعد پناه معاون مدیر کل برق هرمزگان از سایت گلخانه شهرستان رودان 
بازدید نمود. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی فارس دستفال اظهار داشت: سطح زیر کشت سایت مذکورحدود 10 هکتار 
بود و قسمت دیگری که جنب این سایت می باشد نیز با مشارکت مالک و چند نفر 
دیگر حدود 22 هکتار مدیریت می شود. وی افزود: کشت غالب در این سایت ها 
فلفل دلمه ای بود و در بازدیدی که انجام شد تنها راه نجات شهرستانی مثل رودان 
و شهرهای مشابه جنوب کشور پرداختن به کشت محصوالت گلخانه ای با رعایت 
اصول و ضوابط آن است. بنا به این گزارش در این بازدید مداح، مالک گلخانه ضمن 
ارائه توضیحات الزم گفت: سطح زیر کشت گلخانه شهرستان رودان حدود 100 

هکتار بوده و هر سال رو به افزایش می باشد و شرط اصلی موفقیت در کار گلخانه 
استقرار صاحبان آن ها در محل گلخانه به صورت شبانه روز است. وی در ادامه 
به مزیت های زیادی برای کشت های گلخانه ای اشاره کرد و مهم ترین موارد را 
کاهش مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح، اشتغال زایی گلخانه و عملکرد 

بسیار باالی محصوالت گلخانه ای عنوان نمود.

بازدید نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس 
شورای اسالمی از ایستگاه تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی اقلید

ایستگاه  از  اسالمي  شوراي  مجلس  در  اقلید  شهرستان  مردم  نماینده  افضلی، 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اقلید بازدید کرد و در جلسه عمومی با 
حضور شاکر معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان فارس و جمعی از محققان و کارمندان این ایستگاه شرکت نمود. در 
این جلسه ضرغامی، رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید ضمن 
معرفی امکانات و پتانسیل های این ایستگاه، مسائل و مشکالت مرتبط با توسعه 
پروژه های تحقیقاتی  اجرای  و  بیان کرد  را  آموزش کشاورزی منطقه  و  تحقیقات 
رفع مشکالت  راه حلی جهت  را  رویکرد خشکسالی  با  منطقه  نیاز  مورد  کاربردی 
بخش کشاورزی منطقه بر شمرد و در این راستا حمایت نماینده مردم را جهت رفع 

این مشکالت خواستار شد.
افضلی نیز ضمن ارج نهادن به زحمات پژوهشگران، نقش تحقیقات کشاورزی در 
ارزیابی کرد و  را مهم  بهبود کمیت و کیفیت محصوالت و توسعه صنایع وابسته 
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اجرای پروژه های مرتبط با محصوالتی که بیشترین بهره وری در مصرف آب را 
دارند و همچنین توسعه کاشت گیاهان دارویی را از نیازهای اساسی بخش کشاورزی 
منطقه برشمرد. وي با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان، از اجرای طرح هاي 
تحقیقاتی کاربردی در سطح این منطقه استقبال و برای هرگونه مساعدت قانونی 

الزم، اعالم آمادگی نمود.

تجلیل از محقق معین نمونه کشوری 
و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
محققان  ارسالی  مدارک  استناد  به  و  فارس  طبیعی  منابع  و 
و  تحقیقات  سازمان  ترویج  معاونت  به  کشور  سراسر  معین 
معین  محقق  عنوان  به  کاووسی  بیژن  کشاورزی،  آموزش 

نمونه کشوری انتخاب و برگزیده شد.

برگزاری دوره آموزشی تغذیه گیاهی 
در زراعت گندم

تغذیه  آموزشی  دورۀ 
گیاهی در زراعت گندم در 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
به  گردید.  برگزار  فارس 
عمومی  روابط  گزارش 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
کشاورزی و منابع طبیعی فارس این دوره با حضور 60 نفر شرکت کننده از سراسر 
کشور و به مدت دو روز از تاریخ 28 آذر اجرا شد و سرفصل های مورد آموزش در 
این دوره شامل: 1. اصول تغذیه گیاهی در زراعت گندم 2. آزمون خاک 3.روش های 

تخمین مقدار کود 4. زمان، روش، منبع و مقدار مصرف کود در زراعت گندم 5. 
شوری و مصرف کود در گندم مورد آموزش قرار گرفت. 

برگزاری دوره توانمند سازی و مهارت افزایی در 
واحد آموزشی علی آباد کمین 

سازی  توانمند  راستای  در 
مروجین  افزایی  مهارت  و 
تولیدی  پهنه های  مسئول 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
استان فارس دوره آموزشی 
مرکز  در  کارشناسان  این 
آموزش کشاورزی علی آباد 
شهرستان  در  واقع  کمین 

کشاورزی  جهاد  مدیریت  کارشناسان  جهت  دوره  این  گردید.  برگزار  پاسارگاد 
لغایت   96/9/11 تاریخ  از  سرچهان  و  بوانات  پاسارگاد،  ارسنجان،  شهرستان های 
96/9/22 برگزار شد. این دوره مختص به مکانیزاسیون کشاورزی بود که 70 درصد 
به صورت عملی و 30 درصد به صورت تئوری آموزش داده شد و غالمپور و صفر 

نگهداری آموزش های الزم را به کارشناسان ارائه دادند. 

برگزاری کارگاه آموزشی هماهنگی مسائل ایستگاه ها
اولین کارگاه آموزشي ویژه رؤساي مراکز و ایستگاه هاي تحقیقاتي و آموزشي تابعه 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با حضور رئیس این 

مرکز و روسای ایستگاه ها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی برگزار گردید. 
در این کارگاه موضوعات مرتبط آن مراکز با واحدهاي ستادي شامل طرح و برنامه، 
مالي، اداري، پشتیباني، حراست و حقوقي به بحث و بررسي گذاشته شد و بنا به 
تأکید رئیس مرکز مقرر گردید این جلسات به صورت فصلي به منظور هماهنگي 

بیشتر ایستگاه ها و مراکز تابعه با ادارات ستادي برگزار گردد.

عضو هیئت علمی موسسه رازی شعبه شیراز به 
عنوان پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات واکسن و 

سرم سازی رازی انتخاب شد

هم زمان با گرامی داشت نود و سومین سالروز تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی، 36 تن از پیشکسوتان، محققان و کارشناسان برتر این موسسه 
مناسبت  به  رازی،  عمومی موسسه  روابط  گزارش  به  گرفتند.  قرار  تجلیل  مورد 
بزرگداشت نود وسومین سالگرد تاسیس موسسه رازی و گرامیداشت هفته پژوهش، 
مراسمی با حضور اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی، غالمرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 

مسعود هاشم زاده رئیس موسسه رازی و شماری از مسئوالن و کارکنان موسسه 
حصارک  رازی  موسسه  میرشمسی  پروفسور  یاد  زنده  تئاتر  آمفی  سالن  در  رازی 
رازی  این مراسم دکتر مجید هاشمی عضو هیئت علمی موسسه  برگزار گردید. در 

شعبه شیراز به عنوان پژوهشگر برتر شعب رازی، برگزیده شد.

برگزاری دوره آموزشی اصول استریلیزاسیون در 
آماده سازی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی 

اصـول  آموزشـی  دوره 
در  استــریلــیزاســیون 
و  وسـایل  آماده سـازی 
تجهیـزات آزمایشـگاهی 
و  واکسـن  موسسـه  در 
سـرم سـازی رازی شعبه 
شـیراز  کشـور  جنـوب 
کارشناسـان  حضـور  بـا 
شـــیراز،  رازی  شـعب 

کرمـان، اهـواز بـه مـدت 3 روز بـا حضـور مسـعود قـادر و محمـد زالی بـه عنوان 
اسـاتید دوره بـه مـدت سـه روز در سـالن جلسـات ایـن موسسـه برگـزار شـد.

خبرهای موسسه واکسن و سرم سازی رازی استان فارس

دکتر مجید هاشمی
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خبرهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی از شهرستان ممسنی

روابط  گزارش  به 
نظام  عمومی سازمان 
مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان فارس رئیس 
هم  جلسه  در  سازمان  این 
کارشناسان  با  اندیشی 
و  کشاورزی  جهاد  ستادی 

اجتماعات  مسئول دفتر نظام مهندسی کشاورزی شهرستان ممسنی که در سالن 
مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد شرکت نمود.

گفت:  ممسنی  شهرستان  در  التحصیل  فارغ  کارشناسان  آمار  به  اشاره  با  رئیسی 
حضور 380 نفر از دانش آموختگان بخش کشاورزی در این شهرستان نشان دهنده 

پتانسیل و ظرفیت باالی نیروی انسانی این شهرستان در بخش کشاورزی است.
وی یادآور شد: در زمینه تولید در هر شهرستانی مزیت خاصی داریم که اگر بتوان 
را  بهره وری  میزان  باالترین  داخلی  منابع  از  استفاده  با  الگوگذاری کرد  آن  برای 

می توان کسب کرد.
در این نشست مسایل و مشکالت مرتبط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
جهاد کشاورزی توسط کارشناسان و متخصصین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و مقرر گردید جهت معرفی و شناسایی فرآیند صدور مجوزها توسط سازمان نظام 
مهندسی و بررسی برخی مشکالت در روند استعالمات جلسات مستمر با اداره منابع 
طبیعی، دامپزشکی، اداره برق و اداره امور آب در شهرستان برگزار شود و مسئول 
در جلسات شورای  این شهرستان  منابع طبیعی  و  مهندسی کشاورزی  نظام  دفتر 

کشاورزی و کمیته های فنی مدیریت جهاد کشاورزی الزامًا حضور داشته باشد. 

حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی فارس در مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان رستم
روابط  گزارش  به 
نظام  عمومی سازمان 
کشاورزی  مهندسی 
این  معاون  و  رئیس 
همراه  به  سازمان 
دار  خزانه  و  مشاور 
شورای استانی جهت 
و  مسایل  بررسی 
شهرستان  مشکالت 

رستم با حضور مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، کارشناسان ستادی و نماینده 
دفتر خدمات نظام مهندسی جلسه هم اندیشی برگزار کردند. 

تاریخچه  به  اشاره  ضمن  رستم  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  جلسه  این  در 
کشاورزی در شهرستان رستم گفت: این شهرستان همگام با سیاست های دولت در 
سال اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال توانسته است رتبه نخست سطح زیر کشت کلزا 
را در استان کسب نماید که در این راستا مشاوره و نظارت کارشناسان در رسیدن 

به این مهم بی اثر نبوده است.
وی افزود: در حال حاضر کشاورزی سنتی توجیه اقتصادی ندارد و باید همه تالش 
با حضور  کشاورزی  بخش  در  جدید  دانش های  علمی و  توسعه  در جهت  را  خود 
برگزاری  مستلزم  امر  این  که  باشیم  داشته  کشاورزی  مهندسی  نظام  کارشناسان 

دوره های آموزشی بر حسب نیاز شهرستان و به صورت مستمر است.
نوعی در ادامه با اشاره به فضای مناسب سرمایه گذاری در این شهرستان، خواستار 
مشارکت سازمان نظام مهندسی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت جذب سرمایه 

گذار شد تا سبب ایجاد اشتغال پایدار شود.
در ادامه این جلسه رئیسی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس این جلسات را نوید بخش همکاری مشترک دانست و گفت: با وجود 
بحران های پیش رو در بخش کشاورزی باید تمام همت خود را در شناسایی ایده ها 
و طرح هایی که منجر به اجرایی شدن فرآیندها جهت گذراندن از بحران فعلی شود 

معطوف کرد. 
کلیه  گفت:  مهندسی  نظام  سازمان  به  مجوزها  صدور  واگذاری  به  اشاره  با  وی 
ارائه  زمینه  در  را  خود  و تالش  دقت  تمام  باید  زمینه  این  در  اجرایی  کارشناسان 
اجرایی شدن  تا شاهد  انجام دهند  مقررات  و  قوانین  در چارچوب  خدمات سازنده 

استانداردها و معیارهای اصولی و صحیح در بخش کشاورزی باشیم.
نظام  سازمان  که  این  تشریح  با  مهندسی  نظام  سازمان  مشاور  نکویی  ادامه  در 
مهندسی یک تشکل صنفی، فنی و غیرانتفاعی است گفت: جهت دفاع از هویت 
کاری خود باید بتوان به نحو صحیح از این ظرفیت در مقطع زمانی تعریف شده 
زیر نظر  انگیزه های الزم  ایجاد  با  تولیدی  استفاده کرد، همچنین در عرصه های 
کارشناسان کشاورزی، کشاورزان را به استفاده از خدمات کارشناسی ترغیب نمود و 

شاهد اشتغال پایدار و تحوالت عظیم در بخش باشیم.
وی فروش خدمات فنی مهندسی را یکی دیگر از رسالت های سازمان نظام مهندسی 

در جهت ارتقاء توانمندی های کارشناسان و تثبیت جایگاه نظام مهندسی دانست.
بنا به این گزارش ظفرآبادی معاون ادرای و مالی این سازمان به عنوان سخنران 
دیگر گفت: با توجه به گستردگی کار و انجام فرآیندها به صورت ستادی باید تالش 
خود را جهت تبدیل نیروی انسانی به منابع انسانی جهت شناسایی فرصت ها و رفع 

تهدیدها به کار بگیریم.
و  دانست  صنفی  بخش  از  حمایت  را  کارشناسان  برای  اشتغال  پروانه  لزوم  وی 
با  کارشناسان  آگاهی  عدم  داشت:  اظهار  مجوزها  صدور  تعرفه های  با  رابطه  در 
مسئولیت های خویش سبب بروز مشکالتی در بخش شده است که در این راستا 
باید با باال بردن سطح اطالعات بتوان پاسخگوی متقاضیان و بهره برداران در ارائه 

خدمات مطلوب باشیم.

استفاده از کارشناسان سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در حفاظت و صیانت از 

عرصه های منابع طبیعی
یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی تالش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست 
و منابع تجدید شونده به منظور دستیابی به توسعه پایدار است، بر این اساس نشست 
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مشترکی فی مابین سازمان نظام مهندسی و اداره کل منابع طبیعی استان درروز سه 
شنبه 28 آذرماه 96 در دفتر مدیرکل منابع طبیعی استان فارس برگزار شد.

کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  سازمان  عمومی این  روابط  گزارش  به 
امور  واگذاری  در  طبیعی  منابع  حمایت  و  قدردانی  ضمن  فارس  طبیعی  منابع  و 
به سازمان نظام مهندسی گفت: حضور کارشناسان نظام مهندسی در  تصدیگری 
طرح های مرتعداری و نقشه برداری باعث ایجاد اشتغال مستقیم و پایدار شده است.

رئیسی با اشاره به تعداد کارشناسان در گرایش های محیط زیست و منابع طبیعی 
در سطح استان اذعان داشت: با استفاده از توان تخصصی و فنی اعضاء می توان 
حداکثر بهره وری را در استفاده از منابع تولید و حفظ و نگهداری محیط زیست و 

منابع طبیعی داشته باشیم.
وی در ادامه خواستار واگذاری امور در حوزه های جنگل، آبخیزداری و شاخه های 
مرتبط شد، که از یک طرف سبب اشتغال زایی کارشناسان و تقویت نظام مهندسی 

گردد و از طرف دیگر بتوان در نگهداری و حفظ منابع پایدار کمک کرد.
بنا به این گزارش در این جلسه مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با اعالم رضایت 
منابع  و  مهندسی  نظام  سازمان  مابین  فی  مشترک  طرح های  در  اجرایی  روند  از 
طبیعی گفت: در حال حاضر با وجود کارگروه ها و کمیته های مشترک در طرح های 
مرتعداری و نقشه برداری توانسته ایم گام های موثری در رسیدن به اهداف مشترک 
برداریم. گفتنی است در این جلسه مقرر شد آموزش بهره برداران توسط کارشناسان 

به صورت حرفه ای و مستمر انجام پذیرد.

دوره آموزشی ارزیابی کیفی
 محصوالت کشاورزی برگزار شد

دوره آموزشی ارزیابی کیفی محصوالت کشاورزی با حضور 21 نفر از کارشناسان 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و با هدف ترویج و توسعه محصوالت سالم برگزار 
از  هدف  استان  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 

برگزاری این دوره ترویج و توسعه محصوالت سالم می باشد.
کشاورزی،  محصوالت  در  کیفیت  همچون  مباحثی  با  دوره  این  در  متقاضیان 
غیر  بر روش های  مروری  و  در محصوالت کشاورزی  کیفیت  ارزیابی  روش های 
آشنا شدند. شایان ذکر است  ارزیابی کیفیت در محصوالت کشاورزی  در  مخرب 

مدرس این دوره سید احمد میره ای از دانشگاه صنعتی اصفهان بود. 

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان 
فارس با فرماندار شهرستان رستم

و همچنین  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  جایگاه  تتبین  و  معرفی  راستای  در 
مابین  مشترکی  نشست  دولتی  دستگاه های  با  بیشتر  هماهنگی  و  انسجام  ایجاد 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و فرماندار شهرستان 
رستم در حضور مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان و رئیس و معاون، مشاور و 

خزانه دار این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
فارس، رئیسی، رئیس این سازمان با بیان این که سازمان نظام مهندسی به عنوان 
یک تشکل صنفی، مهندسی و حرفه ای با دارابودن 15هزار عضو در کل استان 
مشغول به فعالیت است گفت: این سازمان با داشتن ظرفیت باالی قانونی و نیروی 
انسانی می تواند در بخش کشاورزی تحوالت عظیم و گسترده ای را در افزایش 
بهره وری در واحد تولید و توسعه کشاورزی پایدار ایجاد کند که نیازمند معرفی و 

شناسایی جایگاه اصلی خود در بین متولین بخش کشاورزی می باشد.
وی درد ادامه ضمن معرفی و شرح خدمات نماینده دفتر خدمات نظام مهندسی در 
شهرستان رستم در خواست کرد: جهت تسریع و تسهیل در فرایندهای مربوط به 
اداری شهرستان حضور داشته  صدور مجوزها نماینده سازمان در جلسات شورای 

باشد تا بتوان نقش خود را به درستی ایفا نماید.

فرماندار شهرستان رستم ضمن ابراز خرسندی از این نشست گفت: یکی از بارزترین 
نظام  سازمان  که  است  غیرانتفاعی  نهاد های  تقویت  دولتی  برنامه های  و  اهداف 
با داشتن شرایط خود جز این دسته محسوب  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
می شود. حسینی افزود: در شهرستان رستم عمده درآمد در بخش کشاورزی است و 
قطعا جهت رسیدن به سطح ایده آل و مطلوب نیازمند حضور دانش و تخصص در 
عرصه هستیم که این امر با حضور کارشناسان متعهد و متخصص محقق می گردد 
و برای گذراندن بحران های پیش رو نیازمند همکاری و مشارکت بخش دولتی و 
خصوصی هستیم تا بتوانیم شاهد پویا شدن بخش کشاورزی در آینده نزدیک باشیم.

برگزاری نشست مسئولین دفاتر خدمات شهرستانی
نشست مسئولین دفاتر خدمات شهرستانی با مسئولین سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی فارس به میزبانی شرکت دما آرا سبز صنعت در سالن اجتماعات پارک 

علم و فناوری برگزار شد.
این  )مدیر عامل  این نشست مختارزادگان  در  روابط عمومی این سازمان،  اعالم  بر  بنا 
شرکت( ضمن ارائه فعالیت ها و خدمات شرکت عنوان کرد: این شرکت از سال 1388 
به عنوان اولین تولید کننده دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته متنوع مقابله با سرمازدگی 
باغات و محصوالت کشاورزی در ایران فعالیت می کند و از توانمندی های این شرکت، 
پیش بینی عوامل خطر ساز باغی و زراعی به صورت ارسال پیامک برای کاربران بخش 

کشاورزی می باشد. 
اعالم  با  مهندسی  نظام  سازمان  برنامه ریزی  و  اشتغال  معاون  جلسه  این  ادامه  در 
برنامه ریزی جهت انعقاد تفاهم نامه مشترک این سازمان با شرکت دما آرا سبز صنعت 
استفاده  الزام  و  در بخش کشاورزی  این شرکت  ارزنده  به دستاوردهای  توجه  با  گفت: 
از سیستم های هوشمند در کنترل عوامل خطر زا، براساس مذاکرات انجام شده دفاتر 
خدمات نظام مهندسی در شهرستان ها می توانند به عنوان نماینده این شرکت در سطح 
و  مجوزها  صدور  روند  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  علیزاده  نمایند.  فعالیت  شهرستان ها 
افزایش در خواست ها، باید در چارچوب قوانین و مقررات سرعت و دقت را باال ببریم که 

سبب رضایت بهره برداران و متقاضیان گردد.
رئیسی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، دفاتر نظام 
مهندسی را بازوی اصلی در شهرستان ها جهت تبیین جایگاه اصلی سازمان دانست و 
گفت: جهت پویا و پررنگ تر شدن این مسئولیت خطیر، حضور مستمر کارشناسان در 
پروانه  وی  الزامی ست.  شهرستانی  دانشگاه های  با  تعامل  و  شهرستان  اداری  شورای 
اشتغال را اهرمی مناسب جهت دفاع از حقوق صنفی کارشناسان دانست و گفت: یکی از 
وظایف مسئولین دفاتر آگاه سازی و ترغیب کارشناسان در راستای هویت کاری آنهاست.
گفتنی است در ادامه این نشست مقرر گردید مسئولین دفاتر بر حسب نیاز شهرستان ها 
اعالم  سازمان  به  مذکور  دوره های  آموزش  ترویج  را جهت  خود  پیشنهادات  و  نظرات 
در  منطقه ای  به صورت  همایش ها  برگزاری  به  نسبت  گردید  مقرر  چنین  هم  نمایند. 
شهرستان ها توسط دفاتر نظام مهندسی شهرستان ها با همکاری سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها اقدام شود.
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وی در ابتدا اظهار داشت: دو نکته را به اختصار در 
مورد کلیت کشاورزی استان و کشور بیان می نمایم، 
در زمینه کار تخصصی خودم و خدمتی که بتوانم به 

کشاورزی و کشاورزان داشته باشم.
در  که  مشکالتی  اینجانب  دیدگاه  از  افزود:  وی 
مشکالت  این  تنها  البته  که  کشاورزی  ساختار 
از  بسیاری  و  نیست  کشاورزی  بخش  به  مربوط 
هستند،  آن  درگیر  ما  تولیدی  و  فنی  های  بخش 
بخش  در  فعال  و  قدرتمند  خصوصی  بخش  نبود 
فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  است  کشاورزی 
به اتحادیه های قدرتمند و نیرومندی از کشاورزان و 
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی 
کشاورزی نیاز دارد که بسیاری از کارهای امروز خود 
بحث  به  بایستی  و  کند  محول  آنها  به  بایستی  را 
در  مثال  عنوان  به  اجرا  بخش  تا  و  بپردازد  نظارت 
مورد میزان بهره برداری از آب زیرزمینی و چگونگی 
توزیع آب در مزارع که االن بحث وزارت خانه های 
جهاد کشاورزی و نیرو بخشی از آن را پیگیری می 
نمایند به نظر می رسد باید این دو بخش به بخش 
خصوصی یا تعاونی واگذار شود. یعنی مثاًل دولت به 
کشاورزان بگوید شما مجاز هستید این میزان آب را 
برداشت کنید و در یک منطقه به ازای این حجم از 
آب تحویلی بایستی یک حجم معینی تولید کالری 

داشته باشید و تحویل دهید.
و  این کار  انجام  با  نشان کرد:  ناظم السادات خاطر 
واگذاری امور به خود مردم، کشاورزان در مورد این 
و  روش  چه  دهند،  انجام  چگونه  را  آبیاری  آیا  که 
سیستم آبیاری را انتخاب نمایند، دقیقًا برنامه ریزی 
می کنند و دولت تسهیالت را در اختیار مردم بگذارد 
و از آن ها محصول بخواهد و در انجام امور نظارت 
بخش  با  کشاورزان  که  شود  می  باعث  این  کند 
ببندند  قرارداد  ها  دانشگاه  و  تحقیقات  خصوصی، 
بدین  و  نمایند  تالش  تولید  در  بهره وری  برای  و 
ترتیب خودش قرارداد ببندد نه این که سازمان جهاد 
کشاورزی وارد قضیه شود و این تجربه کشورهای 
خصوصی  بخش  به  را  کار  که  است  جهان  موفق 
واگذار کنند و کارایی آنان در این روش باال می رود. 

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: خدماتی که مرکز 
به  می تواند  اقیانوسی  و  جوی  علوم  پژوهش های 
کشاورزان ارائه نماید بایستی به بخش خصوصی و 
شرکت های دانش بنیان منتقل شود و از آن طریق 
شرایط  به  توجه  با  را  هواشناسی  علمی  بینی  پیش 
آب و هوایی کشور و استان در اختیار کشاورزان و 
برداران آب قرار دهد، االن در شرایط کنونی  بهره 
است  مواجه  بزرگی  بسیار  ریسک  با  کشاورزی، 
بعضی وقت ها از خشکسالی و گاهی اوقات از پخش 
نامتوازن بارش و زمانی هم از سیل در رنج هستیم و 

خسارات زیادی به بار می آید.
با  توانیم،  می  که  بتوانیم  ما  اگر  داشت:  اظهار  وی 
بروز  از  درصد   15 تا   10 اقلیمی  های  بینی  پیش 
کار  این  انجام  با  و  کنیم  جلوگیری  ها  خسارات 
سرمایه بسیار بسیار بزرگی برای کشاورزی مملکت 
محفوظ می ماند که به نظر می رسد توانایی کاهش 
مرکز  و  است  هم  این  از  بیشتر  بسیار  خسارات 
پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی می تواند هر 
ساله به طور پیوسته پیش بنیی های چند مدت بعد 
را در اختیار کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی قرار 
پژوهشگران  کار  حاصل  ها  بینی  پیش  این  و  دهد 
البته  سرزمین خودمان است و کاماًل بومی است و 
به  از شهرستان  تواند در یک مقیاسی در واقع  می 
شهرستان فرق نماید اگر این پیش بینی ها به موقع 
در اختیار کشاورزان قرار گیرد آنها برای کشتشان و 
عملیات کاشت، داشت و برداشت از یک اطالعات 
کاهش  خسارات  دامنه  و  هستند  برخوردار  بیشتری 

پیدا می کند.
وی افزود: انتظار ما از سازمان جهاد کشاورزی این 
است که پیش بینی را به عنوان یک کاالی علمی 
تجاری بپذیرد و افزون بر سازمان هواشناسی کشور 
کمک کند که دانشگاه های کشور هم در امر پیش 
بینی هواشناسی وارد شوند و با آن ها رقابت نمایند 
تا پیش بینی هواشناسی در این رابطه رشد پیدا نماید 
امواج  بارش،  برای  تواند هم  نیز می  تغییر  این  که 
برای  مدت  دراز  در  و هم  باشد  و سرمایی  گرمایی 
به  شود.  استفاده  هوا  شدن  گرم  و  اقلیمی  تغییرات 

عنوان نمونه این که از ابتدای سال زراعی 1397 – 
1396 تا تقریبًا امروز ما بارندگی چندانی نداشته ایم 
ای  ویژه  حالت  این  که  متر(  میلی   40 )به  نزدیک 
است بایستی بررسی کنیم و علت یابی کنیم و چرا 
این چنین اتفاقاتی افتاده و این پیش بینی ها کمک 
وضع  بهبود  برای  خوب  های  حل  راه  تا  کند  می 
ایران را به مسئولین ارائه نماییم. ناظم السادات در 
ادامه سخنان خود تاکید کرد: اگر شرایط اقلیمی ما 
بهبود پیدا نکند زندگی ما در مخاطره است و تمدن و 
فرهنگ ایران پرگزند می شود بنابراین ما هم چنین 
در  ای که  ماهواره  امکانات  اطالعات  با  توانیم  می 
اختیار داریم کمک شایسته ای در مورد تغییرات در 
و  بینی محصول  پیش  گیاهی و هم چنین  پوشش 
منطقه  در سطح کالن  تعرق  و  تبخیر  تغییرات  نیز 
داشته باشیم و همچنین ویژگی های ابر را در کشور 
هر  در  و  دهیم  قرار  ارزیابی  مورد  فارس  استان  و 
به  چنین  هم  و  مردم  به  را  الزم  هشدارهای  مورد 
که  خساراتی  از  تا  کنیم  ارائه  مرتبط  سازمان های 
همچنین  و  دهیم  کاهش  می شود،  وارد  کشور  به 
و  مراتع  ماهواره ای  مدیریت  مورد  در  می توانیم 
جنگل ها در خدمت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
از هزینه هایی  اندکی  اگر  و  باشیم  جهاد کشاورزی 
پس  خسارت  جبران  یا  و  کردن  خاموش  برای  که 
پژوهش های  مرکز  اختیار  در  می شود  رخداد  از 
نقش  می تواند  بگیرد  قرار  اقیانوسی  و  جوی  علوم 
ارزشمندی را در کاهش آتش سوزی های جنگل ها 
و مراتع داشته باشد که متاسفانه در چند سال گذشته 
نرسیده  انجام  به  فراوان  درخواست های  وجود  با 

است.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از چاپ خبرنامه 
کشاورزی  جهاد  سازمان  و  از شما  گفت:  امید  پرتو 
فارس که این نشریه را به چاپ رساندید و از نظرات 
خود  اهداف  پیشبرد  در  دانشگاه  اساتید  و  محققین 
و  نمایم  می  قدردانی  و  تشکر  می نمایید  استفاده 
و  باشد  پربارتر  ماه  به  ماه  نشریه  این  که  امیدوارم 
در خدمت به کشاورزی استان بیش از پیش موفق 

باشید.

گفتمان کشاورزی
گفتگو با دکتر سید محمدجعفر ناظم السادات

رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

به  بار  این  کشاورزی  گفتمان  در صفحه  امید،  پرتو  از  این شماره  در 
سراغ دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات رئیس مرکز پژوهش های 
علوم جوی و اقیانوسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز رفتیم و در 

رابطه با وضعیت کشاورزی با توجه به بحران خشکسالی جویا شدیم.
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چشم انداز تعریف شده تا افق 1404 در برنامه های ابالغی اقتصاد مقاومتی، 
اهداف کمی تعریف شده در برنامه ششم توسعه و اقداماتی از جمله اولویت 
بندی برنامه ها، ارزش های نظام مند و ارزش های در حال انجام تحت عنوان 
تعالی سازمانی اینجانب را بر آن داشت تا در چند شماره از پرتو امید، ارتباط 
لذا در هر  نمایم.  باالدستی تشریح  برنامه های  با  را  انجام  اقدامات در حال 

شماره یکی از محوریت نه گانه زراعی مورد بحث از نظرتان خواهد گذشت.

کلیات:
با توجه به منویات مقام معظم رهبری کارگروه های بازرگانی برنامه های ملی 
از کارگروه های  ارتقای توان تولید ملی یکی  اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید، 
بازرگانی می باشد. )توسعه صادرات نفتی، ارتقای بهره وری، هدفمندسازی یارانه 
ها، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، گفتمان 
بنیان، برقراری  اقتصاد دانش  اقتصاد مقاومتی، توسعه  سازی و فرهنگ سازی 
انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه نفت و عدالت بنیان کردن 

و توسعه عدالت اجتماعی( دو رویکرد دیگر راس کارگروه می باشد. 
ای  گانه  دوازده  ملی طرح های  تولید  توان  ارتقای  اهداف  تحقق  منظور  به 
تعریف شد که امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی با رویکرد دیگر از 
جمله گسترش پوشش استاندارد تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی ، 
سیاست های پولی و اعتباری ، به کار گیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع 
در جغرافیای مزیت های کشور، رقابت پذیر کردن استان ها، توسعه معادن و 
صنایع معدنی، توسعه و نوسازی صنایع کشور، سیاست های تجاری و کنترل 
واردات، توسعه تولید صنایع دستی، فرش و گردشگری ، تقویت نظام تامین 
منابع مالی، توسعه رقابت پذیری اقتصاد به عنوان طرح های دوازده گانه امنیت 

غذایی و تولید محصوالت راهبردی مصوب گردید. 
راهبردی  محصوالت  تولید  و  غذایی  امنیت  طرح  اهداف  تحقق  منظور  به 

پروژه های نه گانه تعریف و برای هرکدام مدیران پروژه ملی تعریف گردید.
1 - افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی از جمله گندم، دانه های 
روغنی، جو، ذرت دانه ای، حبوبات، شکر، پنبه، برنج، سیب زمینی و محصوالت 

دامی شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ 
2 - تجهیز و نوسازی اراضی و احداث شبکه های اصلی و فرعی 

3 - توسعه آبزی پروری
4 - افزایش تولید در محیط کنترل شده گلخانه ای

5 - افزایش فرآورده ها و کاهش ضایعات تولید محصوالت
6 - تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی 

7 - تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش شامل بذر و نهال اصالح شده 
کود، سم و ادوات کشاورزی 

8 - ذخیره سازی محصوالت راهبردی از جمله گندم و برنج با محوریت بخش 
خصوصی –توسعه کشت فراسرزمینی

9 - اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در مقابل بیابان زدایی
لذا همان گونه که مالحظه می فرمایید چشم انداز، هدف و ماموریت باالدستی 
زیر  پنج گام  امنیت غذایی در  تعریف شده است و متدولوژی طرح  تبیین و 

خالصه گردیده است:

گام اول: نطبیق مصوبات شورای اقتصاد با ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد 
مقاومتی و تبیین وضع موجود

گام دوم: تعیین اهداف کلی - سیاست های اجرایی و اهداف کمی 
گام سوم : بسته های پشتیبان شامل برش استانی، دانش بنیان نمودن پروژه 

– مشاورکت مردم و به روز کردن پروژه و سایر سیاست های پشتیبان 
گام چهارم: بسته مالی 

گام پنجم: نظام مدیریت اطالعات پروژه سیاست گذاری گردیده است.
در برنامه ششم توسعه اهداف کمی برای کلیه ده پروژه ده گانه فوق تعریف 
شده است، افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت اساسی ، توسعه کشاورزی 
حفاظتی، توسعه کشت نشایی و ... با شاخصه های کمی مصوب و به معاونت 

های مربوط ابالغ گردیده است.
از آنجا که افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت اساسی از جمله افزایش 
عملکرد گندم در واحد سطح به میزان 2 تن و افزایش تولید گندم از دو و نیم 
میلیون تن به بیش از 15 میلیون تن ، افزایش ضریب خود اتکایی بیش از 
پنجاه درصدی روغن و ... با تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش منابع آب 
در تضاد بوده و باید بتوانیم ضمن مهار خشکی و پایداری تولید و توسعه را 

مدیریت کنیم. 
تعالی سازمانی از یک سال گذشته به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان 
همسو کردن فعالیت های سازمانی، فرایند محور کردن طرح و پروژه، شناخت 
فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، ارزیابی مستمر و اصالح 
نقاط قابل بهبود، برنامه زمان بندی اجرا و ... مورد توجه سازمان قرار گرفت. 
امید است با ادامه این آموزش ها مدیریت پروژه ها نظامند و با شاخص های 
هرگونه  و  رسانده  حداقل  به  گویی  پراکنده  و  کاری  پراکنده  و  ارزیابی  ملی 
فعالیت سازمان را در قالب طرح های کلی و پروژه های اقتصاد مقاومتی و 
برنامه های ششم توسعه جا به جایی و مسیر حرکت سازمان در کلیه فرایند ها 

به طور شفاف تبیین گردد.
لذا در شماره بعدی “پرتو امید“ انشاءاهلل پروژه توسعه دانه های روغنی را مورد 
بررسی و ارزیابی قرار داده و جایگاه آن را در اقتصاد مقاومتی برنامه ششم 
توسعه و چگونگی مدیریت این پروژه در تعالی سازمان مورد بحث و بررسی 

قرار دهیم.
ادامه دارد

اولویت های سازمان جهاد کشاورزی فارس
در راستای تعالی سازمانی - اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

دهقان - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تخریب سنگها در نتیجهٔ 
بر  مناطق مختلف  در  ترکیب خاک ها  و  نوع  البته  بوجود می آیند که  هوازدگی 
حسب شرایط ناحیه فرق می کند. مقدار آبی که خاک ها می توانند بخود جذب 
کنند، از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه های راه سازی و ساختمانی دارای 
اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه های 

خاک دارد.
توپوگرافی  و  خاک  ویژگی  براساس  کشور  اراضی  از  درصد   10.5 حدود  در   •

قابلیت کشت دارند. 
• 70 درصد از مساحت کشور بارندگی کمتر از 250 میلیمتر در سال را دارند 

)آستانه کشت دیم(. 

استان ردیف
فارس

میزان کربن آلی)درصد(

>11 - 5/1<5/1

4553231516112372779تعداد نمونه خاک

10069/224/76/1درصد

• یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی حاصل خیزی و باروری خاک ها میزان 
مواد آلی آنهاست. 

• خاک مرغوب و حاصلخیز، خاکی است که 2 تا 5 درصد ماده آلی داشته باشد.
• مقدار مواد آلي در بیش از 60 درصد خاکهاي زیر کشت در ایران کمتر از یک 

درصد و در بخش قابل توجهي از آنها کمتر از نیم درصد است.
• در 60 درصد اراضی کشاورزی کشور میزان کربن آلی خاک کمتر از یک در 

صد می باشد.
• بررسی ها نشان می دهد بیش از70 درصد خاکهای استان فارس کمتر از یک 

درصد ماده آلی دارند. 
• افزایش موادآلی غنی شده سبب بهبود در شرایط:

• باروری - بارداری - باردهی
• شوری آب و خاک یکی از مشکالت عمده در کشاورزی می باشد. برابر آمار 
موجود، سطح کل خاک های شور در ایران حدود 44 میلیون هکتار تخمین زده 
می شود که حدود 30 درصد مساحت دشت ها و بیش از 50 درصد اراضی تحت 

کشت آبی کشور را شامل می شود.
• براساس گزارش های خاک شناسی موجود، در استان فارس خاک های شور34 
درصد ،خاک های سدیمی 10 درصد و خاک های شور و سدیمی 47 درصد از 

کل خاک های متاثر از نمک را شامل می شوند. 
• بنابراین، 57 درصد از این خاک ها به درجات مختلف دارای مشکل سدیمی 

یا شور و سدیمی می باشند.
کود،  بخش  گیاهی،  )بخش  موجود  آلی  مواد  انواع  مجموع  تن  میلیون   8.5  •

بخش ضایعات جانوری( در استان فارس می باشد. 

اقدامات 
عمل  به  های  بررسی  نتایج   •
و  الگویی  مزرعه   225 در  آمده 
محصوالت  در  اجرایی  پایلوت 
فارس  استان  کشاورزی  متنوع 
با  و  برداری  آمار  سال   3 طی 
اشکال متفاوت مصرف کودهای 
آلی غنی شده نشان داد که بطور 
آلی  کودهای  مصرف  با  متوسط 
غنی شده در سال سوم عملکرد 
اول،  سال  به  نسبت  محصوالت 

بیش از 2 برابر شده است.
• در این بررسی ها میزان مصرف بهینه کودهای آلی غنی شده در95 محصول 
زراعی و باغی استان فارس به منظور دستیابی به حداکثر افزایش تولید تعیین 

و اعالم گردید. 
• پیشنهادات

• توصیه های الزامی در مقیاس کالن:
شورای  مجلس  در  کود  قانون  و  خاک  قانون  پیشنهادی  احیاء الیه مصوب   •

اسالمی و اخذ دستور اجرایی آن .
معاونتهای  از  یکی  در  گیاهی  تغذیه  و  خاک  دفتر  دهی  ساختار  و  تشکیل   •

وزارتخانه و بالطبع دراستانها . 
اراضی  به  دهی  کود  و  خاک  حاصلخیزی  ملی  دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین   •

کشاورزی بمنظور تعادل بخشی و رعایت اصول کشاورزی پایدار . 
• در راستای اجرای ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه : 

• جایگزینی مصرف کودهای آلی غنی شده تولیدات داخلی ، در سیستم توزیع 
نهاده های یارانه ای شرکت خدمات کشاورزی کشور بجای کودهای شیمیایی 

وارداتی . 
• تدوین استاندارد کود و سایر نهاده های بخش کشاورزی متناسب با شرایط 

متنوع کشور .

گزارش وضعیت خاک کشور و استان
دی ماه 1396

زارع قنات نوی - مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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مقایسه اجمالی از وضعیت صنعت 
زنبورداری استان فارس

زیست  محیط  مراتع،  ها،  جنگل  گیاهی  فلور  حفظ  در  زنبور عسل  عظیم  نقش 
افشانی  گرده  بر  زنبور عسل عالوه  باشد.  می  کشاورزی  افزایش محصوالت  و 
گیاهان که در حقیقت از این راه بیشترین استفاده را به انسان می رساند به واسطه 
تولید محصوالتی مثل عسل، موم، بره موم، ژله رویال، در صنعت زنبورداری و 
نساجی،  آرایشی، شمع سازی،  دارو سازی،  دیگر مثل صنایع  از صنایع  بسیاری 

کاغذ سازی، چرم سازی و غیره نقش دارد. 
شناخت توانایی بالقوه و نحوه عملکرد عوامل محیطی مؤثر بر زنبورداری ضروری 
است. موفقیت در امر پرورش زنبور عسل بستگی به دانش و اطالعات کافی در 
مورد سازمان کندو، رشد و رفتار زنبورداران در منطقه در رابطه با محیط و اعالم 

مدیریت صحیح دارد.
بخش  در  اشتغال  ایجاد  کم جهت  گذاری  سرمایه  میزان  همچون  هایی  مزیت 
زنبور عسل نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی، برگشت سریع سرمایه گذاری، 
عدم نیاز به تأسیسات و امکانات ساختمان ها، عدم نیاز دائمی به نهادهای تولید، 
فراوانی جنگل های کنار در سطح استان نسبت به سایر استان ها، باعث استقبال 

سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش شده است.

وضعیت تولیدومصرف عسل در دنیا و ایران
تعداد کلنی های زنبور عسل دنیا در سال 2015 برابر با 81 میلیون کلنی بوده که 

از این تعداد کلنی یک میلیون و 650 هزار تن عسل برداشت شده است.

میانگین تولید عسل دنیا به ازای هر کلنی 20 کیلو گرم و متوسط سرانه تولید 
در دنیا 200 گرم می باشد. عمده ترین کشورهای جهان در تولید عسل چین، 

آرژانتین، مکزیک، آمریکا، کانادا، اروپا، ترکیه، یونان و ایران می باشد. 
تعداد کلنی های زنبور عسل در ایران در سال 1395 بالغ بر 7 میلیون کلنی بوده 

که 8 درصد کلنی های جهان را شامل می شود.
ایران 4/4 درصداز عسل تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است که از نظر 
تعداد کلنی رتبه چهارم جهانی و از نظر تولید عسل در رتبه هشتم جهانی قرار 

دارد. 
میانگین تولید عسل کلنی های زنبور عسل ایران در سال 1395بالغ بر 18 کیلو 
گرم بوده است و سرانه تولید عسل در کشور 996 گرم و سرانه مصرف عسل در 

کشور 932 گرم می باشد. 
در سال 1395 میزان 5 هزار و 350 تن عسل از ایران صادر شده است. 

تعداد افراد مشغول به فعالیت زنبورداری در سال 1395 برابربا 78 هزار و 258 
نفر بوده است.

وضعیت زنبورداری استان فارس
تنوع  بودن  دارا  لحاظ  به  فارس  استان 
اقلیمی، مراتع غنی، مزارع و باغات دارای 
نگهداری  و  پرورش  جهت  مناسبی  بستر 

زنبور عسل می باشد.
استان  این  در  موجود  های  پتانسیل 

مقدمات رشد و توسعه روز افزون این صنعت در سطح کشور و استان را فراهم 
استان،  1395این  سال  سراسری  سرشماری  طبق  که  ای  گونه  به  است  نموده 
دارای 623 هزار کلنی مدرن بوده و با تولید 5 هزار و 219 تن عسل بوده که از 

نظر تعداد کلنی و میزان تولید عسل رتبه چهارم کشوری دارا می باشد. 
از نظر تعداد افراد زنبوردار با 5 هزار نفر رتبه سوم کشوری را دارا می باشد و این 
روند توسعه علیرغم وجود مسائل و مشکالت موجود روز به روز در حال رشد و 

ارتقاء می باشد.

نقش و جایگاه استان فارس در اصالح نژاد زنبور عسل
ایستگاه اصالح نژاد زنبور عسل استان فارس به عنوان یکی از 5 استان برتر در 
زمینه اصالح نژاد زنبور عسل می باشد که با توجه به اقدامات انجام شده در سال 
1396 نسل چهارم تولید شده است و با تولید نسل پنجم استان فارس به عنوان 
تولید ملکه در سطح استان و کشور مطرح  مرکز توزیع کننده ملکه بین مراکز 
می گردد و عالوه بر این زیر ساخت های مورد نیاز جهت راه اندازی آزمایشگاه 
عسل و ایستگاه مجهز و به روز فراهم شده است که در صورت تامین اعتبار در 
سال جاری می تواند یکی از مراکز مهم در سطح کشور خدمات مورد نیاز ارائه 

نماید.

عبد الخالق بحرانی 
کارشناس مسئول زنبور عسل
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پرورش متراکم میگوی سفید غربی 
Litopenaeus vannamei

با استفاده از آب های زیرزمینی لب شور و شور

ادامه روند خشکسالی در استان فارس، موجب تغییرات در خصوصیات فیزیکوشیمیائی 
آبهای زیرزمینی شده است. تغییرات بسیار در آب خوانها و شور شدن بسیاری از 
آب چاه های کشاورزی نه تنها در بسیاری از اراضی کشاورزی موجب تغییر الگوی 

کشت شده است بلکه در تغییر الگوی کشت آبزیان نیز موثر بوده است. 
آبهای  از منابع  بر تولید  با تکیه  امنیت غذایی  تامین  با هدف  الگوی کشت  تغییر 
داخلی و نیل به خودکفایی در تولید آبزیان، ارتقاء سطح سالمت مواد غذایی، اصالح 
و بهینه کردن الگوی مصرف آبزیان ،حمایت موثر از پتانسیل های موجود با استفاده 
از آب چاه های کشاورزی در رشد آبزی پروری با توجه به مزیت های نسبی آنها 
در استان فارس می تواند در آینده نزدیک موجب خلق مزیت های جدید در تامین 
با همت و تالش و  آبهای لب شور گردد.  از  با استفاده  نیاز جامعه  پروتئین مورد 
استفاده ی علمی کارشناسان تکثیر و پرورش آبزیان برای ارتقاء ضریب بهره وری از 
آب و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های تولید، به منظور فرایند توسعه و ترویج 
استفاده از آبهای نامتعارف استان فارس در تولید آبزیان ،چند سالی است ، اقدام به 
آزمایش پرورش میگو در استخر با استفاده از آب لب شورچاه های کشاورزی نموده 
اند. افزایش تقاضا براي آبزیان موجب گردیده تا آبزي پروري به عنوان مهمترین 
راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد و افزایش درآمد مورد توجه قرار گیرد. 
این آبزي در دریا زندگي مي کند  از خانواده سخت پوستان است.  میگو جانوري 
و تنها برخي ازگونه هاي آن در آب شیرین یافت مي شوند.ازمهم ترین گونه آب 
در سال های  است که  گونه هایی  از   )Macrobrachium rosenbergii( شیرین 

گذشته دراستخر های سیمانی پرورش داده شد. 
شناخته  جهان  میگوي  پرورش  پدر  عنوان  به  ژاپني،  دانشمند  ناگا.  فوجي  دکتر 
مي شود. وي در سال 1933 براي اولین بار میگو را در تانک وادار به تخم ریزي 
نمود و در سال 1940 موفق به پرورش میگو. تا اندازه تجاري. در شرایط مصنوعي 
)تانک( گردید. پرورش میگوي وانامي در کشورهاي جنوب شرق آسیا از سالهاي 
آغازین دهه 1990 آغاز شد و به سرعت رشد کرد. این روند ادامه دارد و در بسیاري 
از نقاط جهان میگوي وانامي جایگزین میگوي مونودون شده است. میگوي وانامي 
با نام علمي Litopenaeus vannamei و نام عمومي White leg shrimp )میگوي 
پاسفید(، بومي سواحل غربي آمریکاي التین در اقیانوس آرام از پرو در جنوب تا 
مکزیک در شمال است. از اواخر دهه 1990 این گونه در مقیاس تجارتي با موفقیت 
در آسیا پرورش یافت. این گونه سریع الرشد نسبت به بیماري هاي رایج میگو و 
شرایط نامطلوب اکولوژیکي مقاوم است. سرعت رشد میگوي سفید غربي معادل 
در شرایط  و  کرده  رشد  در هفته  گرم   3 تا  تواند  و مي  است  ببري سیاه  میگوي 

پرورش متراکم )تا 150 قطعه در متر مربع( به وزن 20 گرم )حداکثر وزن معمول 
می  سازی  ذخیره  کننده سن  تعیین  عوامل  از  برسد. شوری  پرورشي(  شرایط  در 
باشد. پرورش میگو وانامی با PL10 در شوری بین 25 تا PPT 35 ، بخوبی جواب 
می دهد و برای شوری های دیگر، ذخیره سازی استخر با PL12 به خصوص در 
شوری های پایین توصیه می شود. در اوزان بیش از 20 گرم از سرعت رشد این 
میگو )مخصوصا نرها( کاسته شده و به 1 گرم در هفته تنزل مي یابد. میگوي سفید 
غربي قادر به تحمل دامنه وسیعي از درجه حرارت است اما همانند اغلب دیگر گونه 
هاي استوایي و نیمه استوایي در دماي C° 23 تا 30 بهتر رشد مي کند. مناسب 
ترین درجه دما براي رشد این گونه در میگوهاي کوچک )1 گرمي( C° 30 و براي 

میگوهاي بزرگتر )12 تا 18 گرمي( C ° 27 است. 
میگوي سفید غربي دامنه وسیعي از درجات شوري از ppt 5/0 تا 45 را تحمل مي 
کند. در محدوده ppt7 تا 34 میگو رشد مي کند و بهترین درجه شوري براي رشد 
آن در حدود ppt 10 تا 15 است. پرورش میگوي سفید غربي در تراکم هاي بسیار 
باال و تا 150 قطعه در متر مربع مقدور است و در شرایط بسته و تحت کنترل مي 
توان تراکم را تا 400 قطعه در متر مربع افزایش داد. در مقایسه با سایر گونه هاي 
رایج پرورشي نیاز به غذاهایي با پروتئین کمتر )20 تا 35 درصد( دارد و درنتیجه 

غذاي آن ارزان تر است.
آب  از  استفاده  با  غربی  سفید  میگوی  پرورش  امکان  تعیین  منظور  به  تحقیق 
زیرزمینی لب شور در استان فارس از سال 1394در استخر خاکی و سیمانی پرورش 
میگوی وانامی در شهرستان خنج و الربا شوری به ترتیب 4و10گرم درلیتر برنامه 
ریزی و اجرا شد. در سال 1396در یک استخر ذخیره کشاورزی به مساحت 700متر 
مربع و شوری 11گرم در لیتر در روستای مقصودآباد شهرستان مرودشت، آزمایش 

شد.
آبهای  از  استفاده  امکان  فعالیت هایی نشان دهنده  اجرای چنین  از  نتایج حاصل 
لب شور در تولید میگوی وانامی می باشد. برداشت دو بار میگو از یک استخر در 
سال از دیگر مزیت های روش تولید میگو به صورت متراکم محسوب می شود.در 
روش تولید میگو به صورت متراکم دوره پرورش چهار ماهه به سه ماه تقلیل می 
یابد؛ همچنین ضریب تبدیل غذایی میگوهای تولید شده به این روش، نزدیک به 
یک است. در سیستم تعویض صفر، ضمن کاهش مصرف آب، به دلیل وفور مواد 
آلی در استخر، ضریب تبدیل غذایی کاهش می یابد.وزن نهایی میگوهای پرورشی 
به روش متراکم در این مدت از دوره پرورش به 13-15 گرم می رسد که وزن 
قابل قبولی محسوب می شود. با تاکید بر اینکه استفاده از روش پرورش متراکم 
با رعایت ایمنی و انجام کنترل های الزم باعث افزایش تولید خواهد شد. استفاده 
از استخر های ذخیره آب لب شور کشاورزی و آبهای نامتعارف استان فارس یک 
فرایند مناسب الگو سازی پرورش میگو در استان می باشد. آب های لب شور دوره 
پرورش را کوتاه کرده و امکان 2 تا 3 بار تولید در یک واحد پرورشی وجود دارد.

در صورت معرفی و عالقه مندی تولید میگو در آبهای لب شور استان با توجه به 
اخذ نتایج از ادامه اقدامات انجام شده ،درآبهای مناسب امکان تولید و پرورش میگو 

وجود خواهد داشت.

مازیار یعقوبعلی پور 
کارشناس تکثیر وپرورش آبزیان
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قسمت دوم

مسئولیت های اجتماعی
Social Responsibility

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی

پایداری اجتماعی ساختن انسان ارزشی از طریق ارتقائ فرهنگ تعالی وی و حفظ 
این سرمایه انسانی است سرمایه انسانی کاالی خصوصی افراد و تجمیع آن، کاالی 
سرمایه ای ملی است. بهره گیری متعادل از عواملی مثل بهداشت، آموزش، مهارت، 
دانش، ارتباطات و دسترسی به خدمات، سرمایه انسانی را می سازند. سرمایه گذاری در 
اینها بخشی از پایداری اقتصادی است و بنابراین سرمایه گذاری مستمر برای مراقبت 
بهداشت  ارتقاء  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  انسانی  پایداری  انسانها  عمر  طول  در 

مادران، تغدیه، زایمان ایمن، مراقبت نوزادان و خردساالن از این موارد است.
الزم است 2 تا 3 دهه سرمایه گذاری برای آموزش آن هم آن دسته از آموزش های 
فرهنگی اجتماعی که از سطوح پائین تحصیلی شروع شده و فراهم کردن بستری 
عملیاتی  مفاهیم  کردن  آور  الزام  و  است  شده  داده  آموزش  آنچه  یادگیری  برای 
آموزشی در جامعه از طرف مربیان و دانش پژوهان و انجام کارآموزی های الزم، 
فرد مجال  توانایی های هر  از  برخی  تا  نادرست(  الگوهای مصرف  از  )برای خروج 
ظهور یابد. در عمل سرمایه انسانی به خوبی حفظ نشده است، افزایش جمعیت از 
میزان شاخص های سرانه آن کاسته و سرمایه گذاری اضافی روی آموزش با کیفیت 

پایین نیز باعث عدم رشد فرهنگی سرمایه انسانی شده است.
اقتصادی  ورونق  ثروت  تولید  در جهت  باشند  رسیده  بلوغ فکری  به  انسانهائی که 
تدوین  یعنی  اجتماعی  فرهنگی  پایداری  موثرترند  متعادل  خواهی  سهم  با  جامعه 
قوانین و مقررات بر اساس و چارچوب فرهنگ حاکم بر جامعه یعنی حفظ سرمایه 
و  می سازد  را  جامعه  اصلی  چارچوب  ارزشی  اجتماعی  سرمایه  اجتماعی.  فرهنگی 
از  اعتماد  به وجودآوردن  با  و  را کاهش می دهد  و همکاری  یکدیگر  با  کار  هزینه 

هزینه مبادله می کاهد فقط مشارکت ارزشی منظم در جامعه چنین وضعی ایجاد کند. 
بنابراین الزام ویرایش قوانین و مقررات با دیدگاه فرهنگی اجتماعی ضروری بنظر 

میرسد.تا مبنائی برای فعالیتهای اقتصادی مناسب باشد.
انسجام اجتماع برای منافع متقابل، همبستگی میان گروههای مردم، تعامل، تساهل 
و  نظم  درستی،  و  معیارهای صداقت  هم یاری، عشق،  محبت، صبوری،  تحمل،  و 
اخالق مورد وفاق عموم، تعامل های فرهنگی و مذهبی، این عوامل تشکیل دهنده 
سرمایه اجتماعی هستند و بدون چنین عواملی سرمایه اجتماعی به سرعت مستهلک 
می شود )مثل سرمایه فیزیکی(. اهمیت ایجاد و حفظ سرمایه فرهنگی اجتماعی برای 
گذاری هایی  است سرمایه   نشده  فهمیده  درستی  به  هنوز  اجتماعی  پایداری  ایجاد 
اجتماعی  سرمایه  نیست  برخوردار  اجتماعی  و  فرهنگی  ساخت  وزیر  تفکر  از  که 
ترجیح  گرایی  اجتماع  و  تعاون  بر  را  فردگرایی  و  رقابت  زیرا  می کند  تضعیف  را 
جاده ها  خیابان ها،  )ساختمان ها،  فیزیکی  ساختهای  زیر  توسعه  و  رشد  می دهد. 
رویکرد  با  اطالعاتی(  و  ارتباطی  )تکنولوژی های  مجازی  زیرساخت های  و   )... و 
ارزشی وفرهنگی استفاده بهینه از امکانات و منابع را بدنبال خواهد داشت و باعث 
پایداری فرهنگ اجتماعی می گردد بنابراین تولید ثروت با زیر ساخت های فرهنگی 
به پایداری مطلوب می رسد. همان طور که در بسیاری از فعالیت های اقتصادی در 
فرهنگ ملی یا مذهبی ما که در گذشته های دور اتقاق افتاده هنوز پایدار می باشد. 
نقش  و  اجتماعی  مسئولیت های  استانداردهای  و  مدل ها  به  بعد  شماره های  در 
انسان ها و به عبارتی در سازمان نقش کارکنان در مسئولیت های اجتماعی خواهیم 

پرداخت.

صنعت پرورش طیور به عنوان یکي از بخش هاي مهم تامین پروتئین مورد نیاز 
از  یکي  نیز  بلدرچین  پرورش  و  است  برخوردار  خاصي  جایگاه  از  جهان  در  مردم 
فعالیتهاي تولیدي طیور است که در سي سال اخیر عالقه مندان زیادي را به خود 

اختصاص داده است. 
از  بلدرچین پرنده اي است که به دلیل ارزش غذایي باالي گوشت و تخم آن و 
سوي دیگر سرعت رشد باال، و سن بلوغ پائین و تخمگذاري باال مورد توجه خاص 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دست اندرکاران صنعت پرورش طیور قرار گرفته 

است. 
از دیگر طیور اهلي مي باشد و  سرعت رشد بلدرچین در حدود سه برابر سریع تر 
همچنین مقدار پروتئین و مواد مغذي موجود در گوشت آن به طور قابل مالحظه اي 

باالتر از دیگر گونه هاي طیور است. 
براي مثال بازده الشه در بلدرچین ژاپني در نرها 84 درصد و در ماده ها 80 درصد 
مي باشد و سینه و ران به ترتیب 37 و 23 درصد وزن بدن این پرنده را به خود 

اختصاص مي دهد. 
میزان پروتئین خام این پرنده میانگین 21درصد مي باشد که در مقایسه با نیمچه هاي 
گوشتي پرورشي باالتر است و همچنین آهن 4 برابر فسفر و روي 2 برابر و مس 10 

برابر نیمچه هاي گوشتي مي باشد. بدین ترتیب مي توان بیان کرد تغذیه مهم ترین 
بخش پرورش گله بلدرچین مي باشد زیرا اواًل 60 تا 70 درصد هزینه هاي جاري 

مربوط به این مي باشد و در مرتبه بعد به سالمت گله مربوط مي شود. 
توان  به حداکثر  یابي  متعادل و دست  تهیه جیره هاي غذایي  به طور کلي جهت 

تولیدي با حداقل هزینه در یک واحد پرورش بلدرچین دو عامل مهم نقش دارد:
1 - شناخت پرنده در هر مرحله از رشد خود به چه مواد مغذي و چه میزاني نیاز دارد.
2 - ارزش غذایي مواد خوراکي مختلف و حد مجاز استفاده از آنها در جیره غذایي 
بلدرچین الزم به توضیح است مطالعات روي توده هاي بلدرچین موجود در کشور 
نشان مي دهد که بازده اقتصادي آنها از لحاظ وزن بدن، ضریب تبدیل و قدرت 

ماندگاري، کمتر از برخي کشورهاي دیگر مي باشد. 
مثاًل در کشور فرانسه با استفاده از جیره هاي غذایي متعادل 320 گرم است در حالي 
که میانگین وزن زنده بلدرچین در کشورمان در سن 42 روزگي حدود 200 تا 250 
گرم است بدین ترتیب به نظر مي رسد با قد و سن یک برنامه اصالح نژادي پیوسته 
و کاربردي از یک سو و مطالعات تغذیه اي جهت شناخت احتیاجات غذایي متعادل 
از سوي دیگر ، بتوان در آینده اي نزدیک شاهد مزارع پرورش بلدرچین با حداکثر 

راندمان تولید و عملکرد اقتصادي بهتري باشیم.

وضعیت پرورش بلدرچین
گردآوری : علی زارعی کارشناس ارشد مدیریت طیور
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شهرهای کشاورزی هوشمند
شغلی نو با توجیه اقتصادی

کشاورزی اساس تامین غذا و بقای حیات تمدن های جوامع بشری تا به امروز بوده 
است و عدم توجه جدی به آن می تواند تبعات ناخوشایندی از جهت رشد، توسعه و 

شکوفایی جوامع به همراه داشته باشد.

محصوالت  برای  تقاضا  افزایش  و  جمعیت  روزافزون  رشد  به  توجه  با  امروزه 
کشاورزی، جامعه جهانی با بحران جدی غذا مواجه است و یافتن منابع و روش-

های جدید برای تولید محصوالت کشاورزی می تواند از جمله راه کارهای موثر در 
مقابله با این بحران باشد. 

در آینده نزدیک نیز، دسترسی و رقابت بر سر منابع آب، خاک و انرژی یک چالش 
اساسی در سر راه بشر خواهد بود. بنابراین، یافتن راهی جهت مقابله با این چالش 
ضرورت پیدا می کند. یکی از راه های اساسی و کاربردی در مواجه با این چالش، 

“کشاورزی هوشمند” می باشد. 
غذا،  جهانی  بحران  با  مقابله  برای  روش ها  بهترین  از  یکی  هوشمند  کشاورزی 
به صرفه در کشاورزی محسوب می شود.  و مقرون  نوین  منابع و روشی  مدیریت 
امروزه با توجه به مقیاس رشد جمعیت جهانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، 
زمین های  بودن  محدود  کشاورزی،  محصوالت  برای  جهانی  تقاضای  افزایش 
کشاورزی قابل کشت، تغییرات آب و هوایی، محدود بودن منابع و مواردی از این 

محصوالت  تولید  زمینه  در  هوشمند  کشاورزی  به  روزافزون  گرایش  شاهد  قبیل، 
کشاورزی هستیم که باعث شکل گیری بازاری رو به رشد در این صنعت شده است. 
فناوری های نوین نیز در کنار این عوامل، باعث شکل گیری کشاورزی هوشمند شده 
است که دیگر تنها به نور خورشید، خاک و آب متکی نمی باشد، بلکه با استفاده از 
روش های جدید، قادر به بهره برداری بهینه تری از این منابع می باشد و نسبت به 
کشاورزی سنتی، مقرون به صرفه تر بوده و مصرف منابع کمتری نیز دارد. در واقع 
کشاورزی هوشمند، بهره گیری از روش ها و شیوه های نوین )ترکیب سیستم های 
ارتباطی، فن آوری اطالعات، تجهیزات نوین و ایجاد یک سیستم یکپارچه با امنیت 

از  سودمند  و  بهره وری  حداکثر  با  منابع  بهینه  استفاده  و  مدیریت  جهت  در  باال( 
لحاظ اقتصادی می باشد. به طور کلی در کشاورزی هوشمند به منظور مدیریت و 
حفاظت از منابع پایه، با بکارگیری تکنیک های فنی و ساختار تشکیالتی مناسب، 
از  پایدار می گردد.  به شکل گیری کشاورزی  منجر  اقداماتی صورت می گیرد که 
دیدگاه اقتصادی، کشاورزی هوشمند یکی از روش های نوین کسب  و  کار در صنعت 

غذایی جهان است. 

شیوه های هوشمندسازی در کشاورزی
می شود.  راه اندازی  اتوماسیون  عنوان  تحت  سامانه هایی  هوشمند،  کشاورزی  در 
داده های  مناسب،  مدیریت  و  به-موقع  عکس العمل  منظور  به  سامانه ها  این  در 
ایستگاه ها و سنسورهای مربوطه به طور خودکار جمع آوری شده و پس از پردازش 
به کارگیری  ارائه می شود.  به کشاورزان و کارشناسان  قابل درک  زبان ساده و  به 
مدیریت  آسان شدن  کنترل هوشمند کشاورزی، سبب  و  یار  تصمیم   سیستم های 
کشاورزی )مانند مدیریت مزرعه، مرغداری، دامداری، گلخانه، کنترل بازار و غیره( 
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 همراه هوشمند
از جمله فناوری های جدیدی که در کشاورزی هوشمند استفاده می گردد، تلفن های 
به  مختلف  نرم افزارهای  و  ابزارک ها  از  استفاده  با  که  است  هوشمندی  همراه 
کشاورزان امکان می دهد به اطالعات جامع بخش های مختلف مزرعه و نیازهای 
انتظار می رود کشاورزانی که از این شیوه استفاده  مشتریان خود دست پیدا کنند. 

می کنند ساالنه افزایش درآمد چشمگیری داشته باشند.
ایستگاه های خودکار هواشناسی

پایش می شوند.  پارامترهای هواشناسی در مقیاس میکرو،  در کشاورزی هوشمند 
در این بخش پارامترهای مورد نیاز بوسیله ایستگاه های کاماًل خودکار هواشناسی 
به سرور مرکزی  پایش،  ایستگاه های  داده های ثبت شده در  اندازه گیری شده و 
ارسال می شوند و پس از پردازش، اطالعات مورد نیاز به کشاورزان ارسال می گردد. 
در  مزرعه  مدیریت  و  کنترل  برای  کشاورزان  تصمیم گیری  مبنای  اطالعات  این 
مراحل کشت )مانند تعیین تاریخ کشت(، مراحل داشت )مانند تعیین نیاز آبی، دور 

آبیاری، سرمازدگی( و مرحله برداشت )مانند تعیین تاریخ برداشت( قرار می گیرد. 

محمدعلی میکائیلی)قسمت اول(
دفتر فن آوری های نوین
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خواص و فواید میوه

خواص و فواید میوه موز

موضوع بحث ما در این مقاله خواص موز است و قصد داریم شما را را با 13 خاصیت 
از جمله  انسان می باشد،  برای سالمتی  فراوانی  فواید  دارای  آشنا سازیم. موز  موز 
فواید موز می توان به پیشگیری و درمان افسردگی، خواص موز در بارداری، درمان 
اسهال و یبوست و پیشگیری از سکته مغزی و جلوگیری از ابتال به فشار خون باال 
اشاره نمود. یکی دیگر از خواص مهم موز تاثیر آن در کاهش وزن و الغری است که 
در این مقاله به همه این فواید و موارد دیگر به صورت مبسوط اشاره خواهد شد. به 
عالوه با توجه به اهمیت مسئله دو موضوع موز برای دیابت و بیماران دیابتی و موز 

برای ورزشکاران نیز در دو بخش از این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

خواص موز در پیشگیری از سکته مغزی
نتایج پژوهشی که در مجله پزشکی بریتانیا به چاپ رسیده است نشان می دهد موز 
العاده پتاسیم است که برای مقابله با سکته مغزی مؤثر عمل  یکی از منابع فوق 
می کند. بعد از مطالعه 33 پژوهش در خصوص ارتباط بین پتاسیم و سکته مغزی 
مشخص شد که رفع کمبود این ماده معدنی باعث بهبود عملکرد کلیه ها می شود و 
با کنترل فشار خون، خطر سکته ی مغزی را کاهش می دهد. در واقع متخصصان، 
موز را یکی از همیاران کنترل کننده ی فشار خون می دانند و زمانی که فشار خون 
در حد نرمال باشد احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی به مراتب کمتر می شود. 

برای جذب پتاسیم مورد نیاز بدن، روزانه یک عدد موز میل کنید.

خواص موز در کاهش فشار خون
معمواًل در بدن همه ما تعادل نامناسبی بین سدیم و پتاسیم برقرار است زیرا بیش 
از حد نمک مصرف می کنیم. مازاد سدیم )نمک( وارد شده به بدن باعث افزایش 

فشارخون بدن می شود.

موز برای الغری و کاهش وزن
موز یکی از میوه هایی محسوب می شود که سرشار از فیبر است و حدود 10 درصد 
از فیبر مورد نیاز روزانه را فراهم می کند. با توجه به خواص فیبرها در بدن، خوردن 
موز در فرآیند هضم غذا کمک بسیاری می کند. همچنین ویتامین B6 موجود در 
موز، از بدن در برابر بیماری دیابت نوع دوم محافظت می کند و موجب کاهش وزن 
نیز می شود. به طور کلی موز یکی از مواد غذایی برای کاهش وزن محسوب می 
شود چرا که عالوه بر شیرین بودن از جمله غذاهای سیرکننده است و به همین 

دلیل تمایل به خوردن غذاها را به شدت کاهش می دهد.

خواص موز برای ورزشکاران 
قبل و بعد از ورزش موز بخورید.

زمانی که ورزش می کنید به خصوص زمانی که هوا گرم است انرژی بیشتری از 
دست می دهید و در نتیجه الزم است که به فکر بازیابی انرژی باشید. خوشبختانه 
بود.  خواهد  شما  رفته ی  دست  از  انرژی  دوباره ی  احیای  برای  میوه  بهترین  موز 
احیای  برای  که  است  پتاسیم  زیادی  میزان  حاوی  و  کربوهیدرات  از  سرشار  موز 
سلول ها و بازگردانی انرژی تان الزم و ضروری است. دریافت پتاسیم موجود در موز 
برای جبران پتاسیم ازدست رفته از طریق تعریق و در نتیجه پیشگیری از گرفتگی 

عضالت بسیار مفید و ضروری است.
متخصصان توصیه می کنند که قبل از شروع جلسات ورزشی بهتر است یک عدد 
کنید. موزهایی که کمتر رسیده اند حاوی  نه کامال رسیده( میل  و  نارس  )نه  موز 

نشاسته ی بیشتری هستند و کمتر قند خون را باال می برند.
بعد از ورزش یک عدد موز کاماًل رسیده را انتخاب کنید. به خاطر این که حاوی 
گلوسیدهای ساده و شاخص گلیسمی باالیی است و به سرعت قندخون تان را باال 
می برد. البته توجه داشته باشید در مصرف هیچ ماده ی غذایی نباید زیاده روی کرد 

حتی اگر برای سالمتی مفید باشد.

خواص موز در درمان اسهال
خیس کردن موز در آب به همراه قدری نمک به عنوان یکی از موثرترین روش های 
درمان اسهال خونی به شمار می رود. موز همچنین برای جلوگیری از ایجاد اسهال 
در کودکان نیز مفید است؛ اما پیش از مصرف باید به خوبی آنرا له کرده و به صورت 

کرم در آورید و سپس به کودک بدهید.

خواص موز در پیشگیری و درمان افسردگی
آن  با  باید  که  است  شده  ما  زمانه  رایج  بیماری های  از  یکی  به  تبدیل  افسردگی 
مقابله کرد. وجود مقادیر کافی ویتامین B6 در رژیم غذایی نقش موثری در بهبود 
خلق و خوی افراد دارد. موز سرشار از ویتامین B6 است و می تواند حدود 25 درصد 
نیاز روزانه ی ما به این ویتامین را تأمین کند، از این رو می تواند در بهبود عالئم 

معصومه زبرجدی شیرازی 
کارشناس باغبانی استان فارس
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افسردگی موثر عمل نموده و باعث ایجاد شادی و آرامش  شود. موز همچنین به 
علت داشتن مقادیر فراوانی اسیدآمینه تریپتوفان که در بدن به سروتونین و مالتونین 
تبدیل می شود، اهمیت دارد. این دو هورمون خلق و خو را تنظیم نموده و باعث 

بهبود استرس می شوند.
را به تکه های خیلی  این پوست  این منظور پوست موز را جدا کنید. سپس  برای 
کوچکی خرد کنید. آن را با آب میوه، شیر یا سایر میوه ها مخلوط کنید تا بتوانید 
بخورید. همچنین می توانید آن را همراه با یخ خرد شده در مخلوط کن بریزید تا 
نرم تر شود. پوست موز، عالئم افسردگی را کاهش می دهد. صبح که از خواب بلند 
با چاقو چند  را  را جدا کنید. موز  بردارید و پوست آن  از یخچال  شدید، یک موز 
قسمت کنید و در بشقاب قرار دهید. اگر دوست داشتید می توانید کمی عسل هم 

روی آن بریزید. سپس به آرامی آنها را بخورید تا از طعمشان لذت ببرید.
هر روز یک عدد موز کامل بخورید. حداقل به مدت یک ماه این کار را انجام دهید 
تا اثراتش را در کاهش هر نوع درد و ناراحتی ناشی از افسردگی مشاهده کنید. هر 
موقع استرس داشتید یا هر نوع فکر یا موضوع ناراحت کننده ای سراغتان آمد، برای 
مدت 5 دقیقه استراحت کنید و یک عدد موز بخورید. خواهید دید که استراحت و 
تغذیه، افسردگی شما را کم می کند. برای افزایش اثرگذاری موز در بهبود افسردگی 
باید آن را به همراه آب معدنی های سرشار از منیزیم و غالت کامل میل کنید که 

حاوی تریپتوفان هستند و به بهبود خلق وخوی کمک زیادی می کنند.

موز برای دیابت و بیماران دیابتی
دارند.  باالیی  گلیسمی  شاخص  و  بوده  قند  زیادی  مقادیر  حاوی  میوه ها  برخی 
دیابت  به  مبتال  افراد  غذایی  رژیم  یک  از  بخشی  عنوان  به  می توانند  درعین حال 
مورد استفاده قرار بگیرند، یکی از این میوه ها موز است. موز دارای مقدار زیادی 
قند بوده و شاخص گلیسمی باالیی دارد. البته منظور این نیست که افراد مبتال به 
دیابت باید موز را به طور کلی از برنامه غذایی خود حذف کنند. فردی که به دیابت 
مبتال است باید تحت آموزش های مختلف باشد و میزان قند و نشاسته هر میوه ای 
را بداند. در این صورت می تواند با آگاهی و به میزان متعادل از میوه های مختلف 

و از جمله موز مصرف کند.

موز برای دیابت و بیماران دیابتی
همچنین تذکر این نکته الزم است که شاخص گلیسمی در انواع موز متفاوت است. 
با درصد  از نشاسته  به دلیل دارا بودن مقادیر متفاوتی  نارس بودن موز  یا  رسیده 
متفاوت سهولت در جذب می تواند در افزایش قند خون موثر باشد. شاخص گلیسمی 
موز سبز حدود 40 است در صورتی که این شاخص در موز رسیده 60 تخمین زده 

شده است. پس به دیابتی ها توصیه می شود موز سبز مصرف کنند.

پیشگیری از پوکی استخوان و تقویت استخوان ها
موز می تواند توانمندی بدن برای افزایش جذب کلسیم را بیشتر کند. توجه داشته 
استخوان ها هم  استحکام  باشد  بیشتر  بدن  در  کلسیم  میزان جذب  چه  هر  باشید 
بیشتر می شود. خوشبختانه موز حدود 500 میلی گرم پتاسیم نیز به بدن می رساند و 
یک ششم از نیاز روزانه به این ماده ی معدنی را تأمین می کند. پتاسیم یک ماده ی 
و  اسیدی  با  می تواند  و  است  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  برای  معدنی ضروری 

دمینرالیزه شدن استخوان ها مقابله کند.

تاثیر مصرف موز در پیشگیری از سرطان کلیه
برخی شواهد نشان داده که مصرف به اندازه موز می تواند از ابتال به سرطان کلیه 
جلوگیری کند. یک بررسی انجام شده بر روی زنان نشان داد که زنانی که در هفته 
5 تا 6 عدد موز خورده اند، خطر ابتال به سرطان کلیه در آن ها نصف شده است. 
به این دلیل ممکن است موز از ابتال به سرطان کلیه جلوگیری کند که موز حاوی 
کلیه ها  برای سالمتی  که  است  فنولیک  اکسیدان  آنتی  ترکیبات  از  باالیی  سطح 

مفید می باشد.

موز، میوه ای برای افراد مبتال به ورم معده و روده
موز برای همه حتی افرادی که دارای روده های حساس هستند قابل مصرف است و 
تنها میوه ای است که در صورت وجود مشکل ورم معده و روده تجویز می شود زیرا 
تسکین دهنده است و باعث تقویت معده و روده می شود. این میوه می تواند فضای 
اسیدی که میوه های دیگر ممکن است در معده به وجود آورند را از میان ببرد و 

محیط معده را خنثی نگه دارد. 
انسان  گوارش  دستگاه  است.  مقاوم  نشاسته  نام  به  مغذی  ماده  یک  دارای  موز 
باکتری های خوب که در روده وجود  اما  را هضم کند  نشاسته  نوع  این  نمی تواند 

دارند از این نشاسته تغذیه می کنند.
جز  موز  می شود؛ همچنین  معده  آرامش  موجب  موز  غذایی،  مواد  سایر  بر خالف 
اصلی رژیم غذایی BRAT )متشکل از موز، برنج، سیب، نان برشته( است که برای 
کمک به کاهش اسهال و مشکالت معده مورد استفاده قرار می گیرد. تنها مشکلی 
که امکان دارد موز برای برخی افراد ایجاد کند )نه برای همه( مشکل یبوست است 
به همین دلیل نباید در مصرف آن زیاده روی کرد و مصرف روزانه یک عدد موز 

کافی است.

موز و کمک به ترک سیگار
موز، میوه ای که به ترک سیگار کمک می کند. بدون شک سیگار کشیدن مریضی 
نیست اما باعث ابتال به انواع بیماری ها می شود. اگر تصمیم دارید سیگار را ترک 

کنید اما نمی دانید چگونه بهتر است به سراغ موز بروید.
در  ویتامین ها  این  است.   B12 و   B6 B و بخصوص  ویتامین  از  میوه سرشار  این 
ترکیب با پتاسیم و منیزیم موجود در موز باعث می شود که کمبود نیکوتین را کمتر 

احساس کنید.
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)قسمت دوم(
مهم ترین عامل موثر در عملکرد و کیفیت مطلوب محصوالت کشاورزی، حاصلخیزی 
خاک است که این عامل خود تحت تأثیر سه فاکتور ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی 
و درصد اشباع کاتیون های قلیایی خاک می باشد. با توجه به این نکته که ظرفیت 
تبادل کاتیونی خود به مقدار زیادی تابع میزان ماده آلی موجود در خاک است، بنابراین 
اهمیت سهم ماده آلی در باال بردن کمیت و کیفیت محصول بیشتر ملموس می گردد 
)تیسدل و همکاران، 1999(. در این بین، میکروارگانیسم ها، پاالیشگاه و کارخانجات 
کلید  زنده،  موجود  بدن  در  خون  مشابه  آلی  مواد  و  هستند  خاک  پتروشیمی فعال 
زمانی  است  ذکر  به  الزم  می گردند.  محسوب  پایدار  کشاورزی  قلب  و  حاصلخیزی 
گیاهی،  ازمالچ های  استفاده  وحتی  شیمیایی  میکروی  و  ماکرو  کودهای  از  استفاده 
اجرای پروژه کشاورزی حفاظتی ومواد اصالح کننده خاک های شور و قلیا موثر خواهد 
بود که مقادیرماده آلی درخاک و میکرو ارگانیسم های متنوع کم نباشد )تا تاثیر این 
فعالیت ها خود را درافزایش عملکرد وکیفیت محصول بیشتر نشان دهد.( افزایش ماده 
آلی خاک نخستین گام و یک اقدام زیربنایی در تولید محصوالت سالم و محصوالت 

ارگانیک می باشد.
محصوالت  کیفیت  کمپوست  از  استفاده  می دهد  نشان  آمده  عمل  به  تحقیقات 
کشاورزی را نسبت به کودهای شیمیایی عمال حدود50 درصد و کمیت آنها را نیز در 

حدود 30 تا 70 درصد افزایش می دهد. 
بررسی رابطه بین کربن آلی خاک و عملکرد دانه گندم در 202 مزرعه در نقاط مختلف 
استان خراسان رضوی نشان داد که 64 درصد عملکرد گندم بستگی به میزان کربن 
آلی خاک دارد. به ازای هر 1/. درصد افزایش در میزان کربن آلی خاک، عملکرد دانه 
گندم به طور میانگین 286 کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد. در مدیریت خاک های 
شور و سبک باید به حفظ و افزایش کربن آلی خاک بیش از دیگر خاک ها توجه نمود.
کاویتا و سوبرامانیان )2007( در یک آزمایش مزرعه اي تاثیر 7 تیماربه ترتیب ذیل را 

بررسی نمودند:
1 - کود هاي شیمیایي نیتروژن، فسفر و پتاسیم توصیه شده )به ترتیب 120، 38 و 

38 کیلوگرم در هکتار(
2 - 100 درصد نیتروژن از طریق کمپوست غني شده جامد شهري

3 - 100 درصد نیتروژن از طریق کمپوست جامد شهري
4 - 75 درصد نیتروژن از طریق کود شیمیایي و 25 درصد نیتروژن از طریق کمپوست 

شهري
5 - 75 درصد نیتروژن از طریق کود شیمیایي و 25 درصد نیتروژن از طریق کمپوست 

غني شده شهري
6 - 5 تن کمپوست غني شده شهري و 25 درصد نیتروژن از طریق کود شیمیایي

7 - 5 تن ورمي کمپوست و 25 درصد نیتروژن از طریق کود شیمیایي
پنجه و ماده خشک گیاه  تعداد  ارتفاع گیاه، سطح برگ،  نتیجه گرفتند که  محققین 
تحت تاثیر تیمارهاي مختلف از لحاظ آماري معني دار شده اند. آنان افزایش کمي این 
صفات را به کمپوست غني شده نسبت دادند. همچنین وجود مقادیر باالی مواد غذایي 
در گیاه در تیمار هاي کمپوست غني شده، به دلیل قابل استفاده بودن عناصر غذایي 
به صورت مستمر، قابل توجیه بوده است. باالترین عملکرد دانه و کاه در تیمار پنجم 
به ترتیب 5/22 و 8/65 تن در هکتار بوده است. عملکرد دانه گندم در تیمار 6 معادل 
4/33 تن در هکتار بود. کمترین عملکرد دانه نیز )3/78 تن در هکتار( در تیمار 3 به 

دست آمد.
نصراهلل زاده ماسوله و همکاران ) 1388( گزارش کردند که با اعمال 4 تیمار ماده آلي 
)بدون ماده آلي، کود گاوي پوسیده به میزان 10 تن در هکتار، کود گاوي پوسیده به 

میزان 20 تن در هکتار و کمپوست آزوال به مقدار 5 تن در هکتار( به عنوان فاکتور اول 
و 4 سطح کودي )بدون کود شیمیایي، 30-40-80، 45-060-120 و 160-80-60 
کیلو گرم در هکتار به ترتیب N�P2O5�K2O( به عنوان فاکتور دوم در یک آزمایش 
فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي بر روي برنج به این نتیجه رسیدند که 
ارتفاع  اندازه گیري شده )عملکرد،  تاثیر مقادیر مختلف کود شیمیایي بر کلیه صفات 
بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، درصد پوکي و وزن هزار دانه( و مقادیر ماده آلي )به جز 

وزن هزار دانه( و اثرات متقابل ماده آلي و سطح کودي بسیار معني دار بوده است.
رضوان احمد و همکاران )2007( در آزمایشي زوائد میوه و سبزیجات را جمع آوري 
نموده و آن ها را در یک کارگاه محلي به کمپوست تبدیل نمودند. سپس کمپوست 
را با 25 و50 درصد کود نیتروژن توصیه شده و 5 میلي گرم تریپتوفان  ال به ازاء هر 

کیلو گرم کمپوست، غني نمودند. 
وی تیمار کمپوست غني شده را به تنهایي و سایر مواد غني ساز را به صورت جداگانه 
بر روي گندم و ذرت آزمایش کرد. آنان نتیجه گرفتند که کمپوست غني شده و 50 
فاکتورهاي رشد موثر می باشد.  دانه و سایر  بر عملکرد  نیتروژن توصیه شده  درصد 
عالوه بر آن، در اثر مصرف کمپوست غني شده، مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در 

گیاه ذرت و دانه ها، افزایش یافت. 
نهایتًا آنان نتیجه گرفتند که در کشاورزي پایدار، مخلوطي از کمپوست و کود شیمیایي 
اعمال  با   )2008( و همکاران  ابراهیم  است.  موثر  و  اقتصادي  افزایش محصول،  در 
مقادیر مختلف کود حیواني و کمپوست بر روي گندم نتیجه گرفتند که کود حیواني 
و کمپوست، میزان ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، طول خوشه، محصول کاه و دانه گندم و 

وزن هزار دانه را نسبت به تیمارشاهد افزایش داده است.
دکتر میکاییل کول)1995(، یکی از متخصصان تخریب آالینده های ارگانیک، میزان 
آلودگی خاکی را که محتوی 3000ppm علف کش دی کامبا بود، در مدت 50 روز به 
ppm 50 رساند، که حدی غیر قابل تشخیص است. برای این منظور، نامبرده پوشال 

چوب و کمپوست رسیده را با خاک مخلوط کرد؛ به قسمی که مخلوط محتوی 10 
درصد )حجمی( کمپوست و پوشال و خرده چوب و 90 درصد خاک آلوده بود.

مطلب جالب آن که هزینه زیست تخریبی به کمک کمپوست، یک پنجم هزینه دفن 
خاک های آلوده یا سوزاندن آن است. به عقیده دکتر کول، زیست درمانی به کمک 
کمپوست بیش از هر روشی در پاک سازی خاک موثر است و خاک را تقویت و در 

شرایط بهتر از حالت قبل از آلودگی، تحویل می دهد.
فعالیت های  از  تعدادی  و  میکروبی  بایوماس  افزایش  باعث  آلی  مواد  از  استفاده 
 Blagodatsky and( .آنزیمی مانند اوره آز، فسفاتاز قلیایی و بتا گلوکوسیداز می گردد

.)Richter، 1998

کمپوست  مصرف  با  آزمایشگاهي  تحقیقي  انجام  در   )2007( همکاران  و  آنابي 
به  بستگي  آزمایش  نتایج  که  دریافتند  متفاوت  پوسیدگي هاي  با  شهري 
کسر  زنده،  موجودات  وسیله  به  آلي  ماده  پذیري  تخریب  میکروبي،  فعالیت های 

اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد مدیریت صنایع تبدیلی

و غذایی سازمان جهادکشاورزی
استان فارس

مواد آلـی خـاک
بخش اول:

مروری بر اثربخشی مواد آلی خاک از دیدگاه پژوهشی



83 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  35 - دی مـــــاه 1396

بیوشیمیایي، معدني شدن کربن آلي و تکامل توده هاي قارچي و میکروبي دارد. آنان 
همچنین گزارش کردند که پایداري خاک دانه از طریق مکانیزم هاي مختلف در کلیه 
تیمارها افزایش یافته است. همچنین این افزایش با پوسیدگي بیشتر کمپوست افزایش 
یافته بود. با مطالعه بیولوژی ارگانیسم های خاک می توان دریافت که با افزایش مواد 
آلی خاک، محیط جهت رشد آنها مساعدتر شده و بر جمعیت آنها افزوده می شود، به 
طوری که هر چه مواد آلی خاک )تا حدی( افزایش یابد ارگانیسم های آن زیاد شده 
و خاک شکل زنده تری به خود می گیرد و هر چه خاک زنده تر باشد به دالیل زیر 

حاصل خیزتر خواهد بود: 
1- تولید هوموس )به خاطر خواص کلوئیدی یکی از ارکان حاصلخیزی خاک است(

2- معدنی شدن و گردش سریع عناصر غذایی
3- افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان به خصوص در مورد فسفر

و  گوگرد  اکسیداسیون  و  ریزوبیوم ها(   - آزاد  )باکتری های  ازت  تثبیت  افزایش   -4
تبدیل آن به شکل قابل جذب که این مسئله در خاک های آهکی کشور ما اهمیت 
 pH قابل مالحظه ای دارد، به سبب این که در این نوع خاک ها به علت باال بودن
تیوباسیلوس ها جمعیت کمی داشته و افزایش عنصری به خاک ها اغلب بی ثمر بوده 
و به شکل قابل جذب آن تبدیل نمی شود، لذا با وجود ماده آلی میکروارگانیسم های 
دیگر وارد عمل شده و در نتیجه گوگرد را به سولفات که قابل استفاده برای گیاهان 

است تبدیل می نمایند. 
خاک  در  آلی  کربن  وجود  به  بیش  و  کم  میکروارگانیسمی،  نوع  هر  زندگی  معمواًل 
بستگی دارد. به همین دلیل در آزمایشات متعددی که تاکنون برای بررسی این موضوع 
صورت گرفته، وابستگی فعالیت های بیولوژیکی با میزان مواد آلی خاک بطور بسیار 
خاک های  روی  بر   )STOCKLI( استاکلی  آزمایشات  است.  گردیده  ثابت  مشهودی 
مناطق نیمه مرطوب و مرطوب و معتدل سرد نشان می دهد که با اضافه نمودن کود 
آلی و کود حیوانی کافی، تعداد میکروارگانیسم های خاک چندین برابر افزایش می یابد.
از  آن  مابقی  و  تشکیل شده  مواد هوموسی  از  آلی خاک  ماده  درصد  حدود 70-80 
می شوند.  معدنی  به سهولت  و  میکروبی حساس  تجزیه  مقابل  در  که  است  موادی 
عوامل مختلفی در میزان ماده آلی خاک نقش دارند برای مثال، خاک های دارای بافت 
ایران حدود 1-3  زراعی  بیشتری هستند. در خاک های  آلی  ماده  دارای  تر  سنگین 
درصد وزن خاک خشک را ماده آلی تشکیل می دهد و این مقدار در مراتع به 4-6 
درصد افزایش می یابد. مطالعات نشان داده که ماده آلی خاک را نمی توان بیش از یک 
درصد افزایش داد، اما با افزایش مصرف ماده آلی در خاک، وضعیت حاصلخیزی آن 
بهبود می یابد. در خالل تشکیل ماده آلی در خاک عناصری از قبیل نیتروژن، فسفر و 
گوگرد در خاک ذخیره می شوند. با تجزیه ماده آلی خاک، عناصر موجود در آن آزاد 
شده و برای گیاهان قابل استفاده می شوند. معمواًل ساالنه حدود 5-2 درصد ماده آلی 
خاک تجزیه می شود. ماده آلی خاک از ترکیباتی تشکیل شده که از نظر خصوصیات 
ترکیبات  از  متفاوت هستند. هوموس یکی  با یکدیگر  بودن  فعال  میزان  و  شیمیایی 
ماده آلی است که در مقابل تجزیه میکروبی مقاوم بوده و ممکن است صدها سال در 
خاک باقی بماند. بقایای گیاهی که دارای مقدار کربن زیاد و نیتروژن کم می باشند، 
مثل کاه و کلش گندم منبع مناسبی برای تشکیل هوموس در خاک می باشند. بقایای 
گیاهی که دارای نیتروژن زیادتری هستند به راحتی تجزیه می شوند، در نتیجه نقش 
کمتری در تشکیل هوموس خاک دارند، برای مثال گیاهانی مانند بقوالت از این دسته 

به شمار می روند.
تجزیه ماده آلی در خاک می تواند مقادیر قابل مالحظه ای از عناصر غذائی آزاد نماید، 
تبدیل می شود. گرچه  نیترات  و  آمونیم  به  اثر معدنی شدن  در  آلی  نیتروژن  از  بخشی 
ممکن است زمان و مقدار معدنی شدن ماده آلی متناسب با نیاز گیاه نباشد و ما برای 
باشیم.  زراعی  در طول فصل  شیمیایی  کود  به مصرف  مجبور  گیاه،  غذائی  نیاز  تامین 
همچنین ماده آلی منبع خوبی از لحاظ فسفر می باشد، با معدنی شدن فسفر آلی بخشی 
از آن قابل استفاده گیاه می شود و مابقی به کانی های رسی متصل می شود. ماده آلی 
آلی خاک قادر است  از عناصر آهن، روی و مس می باشد. ماده  همچنین منبع خوبی 
عناصری از قبیل آمونیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را بر روی سطوح تبادلی خود نگه دارد.

ماده آلي موجب افزایش ضریب جذب کودهاي شیمیایي توسط گیاهان خواهد شد. وجود 
ماده آلي تثبیت کودهاي شیمیایي در خاک را کاهش داده و این امر به گیاهان فرصت 

بیشتري را خواهد داد تا از عناصرمفیدکودهاي شیمیایي استفاده افزون تری نماید.

گزیده ای دیگر از خواص مصرف کودهای آلی:
منبع کربن و انرژی برای موجودات ذره بینی خاک.

مواد غذایی مورد نیاز گیاه را در دراز مدت تامین می کند؛کمپوست ضمن داشتن عناصر 
ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم که در فعالیت های حیاتی گیاه نقش اساسی دارند، 
حاوی عناصر میکرو مانند آهن، مس، روی و منگنز می باشد. عالوه بر این با داشتن 

موادی مانند ویتامین B12 و اکسین باعث تحریک رشد گیاه می شود.
آزادسازی عناصر غذایی در کمپوست به صورت تدریجی است. برای مثال در سال اول 
فقط 10 تا 25 درصد ازت، 40 درصد فسفر و 60 درصد پتاسیمی که کمپوست آزاد 
 Slow( می کند توسط گیاه مصرف می شود. در واقع دارای خاصیت رهایش تدریجی

Release( است.

از  استفاده  ثانویه.  متابولیسم های  و  طعم  و  عطر  لحاظ  از  محصول  کیفیت  بهبود 
کمپوست رنگ، طعم و بوی محصوالت را بهتر و طبیعی تر می نماید.

پایداری و نگهداری خاکدانه هاو افزایش سرعت نفوذ آب در خاک و کم شدن تولید 
رواناب و در نتیجه کاهش فرسایش خاک.

توسعه تخلخل خاک، افزایش ظرفیت نگهداری هوا و آب و آسان نمودن توسعه و 
رشد ریشه های گیاهی.

حفظ و نگهداری عناصر غذایی و جلوگیری از هدر رفت آنها با افزایش ظرفیت تبادل 
کاتیونی )CEC( و ظرفیت آنیونی )AEC( افزایش قابلیت جذب عناصر پر مصرف، کم 

مصرف، مواد آلی و معدنی خاک و در نتیجه افزایش باروری.
به جا گذاشتن کالت ها در اثر تجزیه در خاک که ضمن افزایش قابلیت استفاده عناصر 

غذایی از آبشویی و هدر رفت آنها جلوگیری می کند.
سبب تیرگی رنگ خاک شده و ضمن جذب انرژی حرارتی بیشتر باعث افزایش فعل 

و انفعاالت مفید در خاک می گردد.
و  برابر حجم کمپوست  تا حدود 10  در خاک  آب  نگهداری  افزایش  تبخیر،  کاهش 

کاهش میزان آبیاری تا حدود 25 – 30 درصد.
در  امالح  از تجمع  تبخیر  و کاهش  آب  نگهداری  باالی  دلیل ظرفیت  به  کمپوست 
خاک سطحی جلوگیری نموده و ضمن اصالح دانه بندی خاک، زهکشی طبیعی خاک 
را بهبود می بخشد و عالوه بر آن با تسهیل آبشویی، تجمع امالح در پروفیل خاک را 

کاهش و از شور شدن خاک جلوگیری می نماید.
کمپوست عاری از هر گونه عوامل بیماری زا، الرو و تخم حشرات، بذر و اندام جنسی 

علف های هرز می باشد.
و  زراعی  در محصوالت  گیاهی  بیماری های  و  آفات  دربرابر  گیاه  مقاومت  باالبردن 

باغی.
یکی از ویژگی های کمپوست نسبت کربن به نیتروژن )C به N( خواهد بود که در 
کودهای دامی )خصوصًا کودهای مرغی و گاوی( بسیار کمتر از درصد C به N ایده آل 
برای گیاه بوده و این به علت ناپایدار بودن این کودها در آزادسازی نیتروژن می باشد.

تنظیم pH خاک و اصالح خاک های قلیایی، شور و آهکی 
خاک،  رطوبت  نگهداری  و  ریشه  گسترش  تسهیل  و  خاک  بستن  سله  از  جلوگیری 

کاهش دفعات آبیاری
کاهش تجمع نیترات، کادمیوم و سرب در میوه ها و سبزیجات

)پایداری  فیزیکی  خصوصیات  بر  که  ای  سازنده  اثرات  علت  به  آلی  مواد  کاربرد 
)اکتیویته  بیولوژیکی  و  نگهداری عنصری(  )افزایش ظرفیت  خاک دانه ها(، شیمیایی 
این  بر  بنا  می گردد.  توصیه  خاک  باروری  رکن  عنوان  به  دارد،  میکروبی(  بیوماس 
امروزه برای رسیدن به عملکردهای باال مخصوصًا در واریته های پر محصول چاره ای 
جز مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی و یا کودهاي آلي پر ظرفیت و غنی شده 

نیست.
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آفاق فالحتی 
کارشناس شیالت

صادق افضلي نیا 
دانشیار بخش تحقیقات فني و مهندسي 

کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزي و منابع طبیعي فارس

کاربردهای جلبك اسپیرولینا
باشیم  متوجه  که  این  بدون  ما  و  هستند  ما  روزمره  زندگی  از  بخشی  جلبک ها 
مصرف کننده روزانه محصوالت جانبی جلبک ها نظیر غذا، دارو، رنگ و ... هستیم. 
که  هستند  ها  جلبک  ریز  از  گروهی  سیانوباکتری ها  همان  یا  سبزآبی  جلبک های 
کاربردهای فراوانی در جهان دارند و منبع بسیاری از فرآورده های سودمند می باشند 
که در ابعاد وسیع کشت و برداشت شده و برای مصارف غذایی و دارویی انسان و نیز 

خوراک دام، طیور و آبزیان کاربرد بسیار سودمند دارند. 
اسپیرولینا” یک جلبک سبز - آبی از شاخه سیانو باکترها می باشد که قدمتی حدود 
3/5 میلیارد سال دارد. این جلبک به شکل یک “رشته مارپیچی تک سلولی است که 
مارپیچ آن معموال” منظم است و در ازای آن تا یک چهارم میلی متر )250 میکرون( 
می رسد. نام آن از کلمه التین “spiral” به معنی مارپیچی گرفته شده است و اشاره 

به شکل ظاهری این جلبک دارد.
اسپیرولینا سرشار از پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی، کاروتنوئیدها و آنتی اکسیدان ها 
مواد  شامل  جلبک  این  کند.  آسیب کمک  از  سلول  محافظت  به  می تواند  که  است 
مغذی، از جمله ویتامین B کمپلکس، بتا کاروتن، ویتامین E، منگنز، روی، مس، آهن، 

سلنیوم و اسید لینولنیک گاما )یک اسید چرب ضروری( است.
آنالیز شیمیایی اسپیرولینا نشان میدهد به عنوان تغذیه انسان، دام، طیور، آبزیان و سایر 
حیوانات بسیار مغذی می باشد و به خاطر وجود پروتئین فراوان و بتا کاروتن و اسید 

گامالینولنیک باعث جلوگیری سوء تغذیه در مناطق محروم نیز می گردد. 
مقدار پروتئین آن بین محدوده 70-50 درصد متفاوت می باشد. نیز ناگفته نماند در 
متیونین،  از جنبه  و تخم مرغ  استاندارد مثال شیر  پروتئین  نسبت  مانند  موارد  برخی 
سیستئین و لیزین حاوی مقادیر کمتری می باشد و در مجموع نسبت پروتئین استاندارد 
مانند گوشت و شیر در رده پایین تری قرار دارد اما نسبت به تمام پروتئین های گیاهی 

دارای ارزش بسیار باالتر و نیز در مجموع قابل جذب و بسیار مناسب می باشد.
این جلبک ها طی سالیان متمادی توسط اقوام مکزیکی و آفریقایی به عنوان غذامورد 
مصرف قرار می گرفته است و حدود 30 سال است که تولید آن به صورت برداشت از 

دریاچه ها و تولید در استخرهای کم عمق در سرتاسر جهان انجام می پذیرد.
جزو  شیلی  و  مکزیک  هند،  ویتنام،  تایلند،  چین،  آمریکا،  متحده ی  ایاالت   امروزه 
بزرگ ترین تولیدکننده های این جلبک هستند. در کشور ما محصوالتی چون قرص، 
کپسول و پودر جلبک ودیگر فرآورده های جلبکی با اهداف مصرفی گوناگون در بازار 

وارد شده و عرضه می شود.
و  محققین  توجه  مورد  ما  کشور  در  اسپیرولینا  اخیر  سال های  در  خوشبختانه 
سرمایه گذاران قرارگرفته و در استان فارس پتانسیل های الزم برای پرورش این گونه 
با ارزش وجود دارد، اما جهت تعیین میزان بهره گیری از این پتانسیل ها، مانیتورینگ 
منابع آبی استان و اجرای طرح پایلوت با هدف دستیابی به دانش فنی و بیوتکنیک 

تولید جلبک ضروری است. 
توسعه پرورش اسپیرولینا به شکل انبوه و یا در قالب طرح های کوچک معیشتی قابل 
اجرامی باشد. اما به نظر می رسد در حال حاضر جهت اقتصادی نمودن و قابل رقابت 
بودن در بازار واردات فرآورده های جلبکی نیاز به تحقیقات تکمیلی در کشور می باشد. 

اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر عملكرد 
محصول و کارایی مصرف آب در تناوب گندم - پنبه

چکیده
بر اساس نتایج تحقیقات موجود، استفاده از روش هاي خاک ورزي حفاظتي باعث حفظ 
در جرم مخصوص  اندکي  افزایش  و  آب  کاهش مصرف  در خاک،  رطوبت  بیش تر 
ظاهري خاک مي شود. از نظر تأثیر روش هاي آبیاري بر مصرف آب و بهره وري آن، 
تقریبًا همه نتایج تحقیقات گذشته نشان دهندۀ کاهش مصرف آب و افزایش بهره وري 
آن در روش هاي آبیاري تحت فشار است. اما موضوعي که کم تر مورد تحقیق قرار 
گرفته، بررسي اثر روش هاي خاک ورزي حفاظتي و آبیاري به طور همزمان و تعیین 
اثر روش های خاک ورزی حفاظتی  تحقیق  این  در  بنابراین،  است.  آن ها  متقابل  اثر 
و آبیاری بر خصوصیات خاک، عملکرد محصول و بهره وري مصرف آب در تناوب 
ایستگاه  در  تکرار  سه  و  تیمار  نه  با  شده  خرد  کرت هاي  قالب طرح  در  گندم-پنبه 
تحقیقات کشاورزی داراب )سال 1389 تا 1391(، بررسی گردید. روش های آبیاري 
شامل آبیاري قطره اي نواری، آبیاری سطحي)هیدروفلوم( و آبیاري باراني )قرقره ای( 
به عنوان عامل اصلی و سه روش خاک ورزی مرسوم، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی 
)کشت مستقیم( به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تحقیق در کرت هایی به 
ابعاد 20×6 متر اجرا گردید و پنبه رقم بختگان و گندم رقم چمران در کرت ها کشت 
خاک،  نفوذپذیري  خاک،  ظاهري  مخصوص  جرم  عامل های  تحقیق،  این  در  شد. 
میزان آب مصرفي، عملکرد محصول و بهره وري مصرف آب آبیاري تعیین گردید. 
تجزیه و تحلیل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SAS صورت گرفت و از آزمون 

چند دامنه ای دانکن برای مقایسه میانگین تیمارها استفاده گردید. 
نتایج این تحقیق نشان داد که روش هاي خاک ورزي و آبیاري اثر معني داري بر جرم 
مخصوص ظاهري خاک داشتند به طوري که آبیاري نواري قطره اي در مقایسه با 
جرم  همچنین  داشت.  بیش تري  ظاهري  مخصوص  جرم  آبیاري،  روش هاي  دیگر 
خاک ورزي  به  نسبت  حفاظتي  خاک ورزي  روش هاي  در  خاک  ظاهري  مخصوص 
مرسوم، به طور متوسط 2/4 درصد بیش تر بود. بیش ترین مقدار نفوذ تجمعي آب در 
خاک از روش آبیاري نواري قطره اي به دست آمد و کم ترین نفوذ تجمعي مربوط به 
روش آبیاري سطحي بود. تیمار خاک ورزي مرسوم در مقایسه با دو تیمار دیگر، مقدار 
نفوذ تجمعي آب در خاک بیش تري داشت )15/9 میلي متر( در حالي که کم ترین 
مقدار نفوذ تجمعي آب در خاک )12 میلي متر( در تیمار کم خاک ورزي اتفاق افتاد. 
روش هاي آبیاري تحت فشار عملکرد گندم و پنبه بیش تري نسبت به آبیاري سطحي 
به  مربوط  مصرفي  آب  حجم  بیش ترین  گندم،  و  پنبه  محصول  دو  هر  در  داشتند. 
روش آبیاري سطحي )هیدروفلوم( بود و کم ترین حجم آب مصرفي در روش آبیاري 
قطره اي نواري اتفاق افتاد. در کشت پنبه، روش هاي آبیاري نواري قطره اي و باراني 
قرقره اي در مقایسه با روش آبیاري سطحي هیدروفلوم، به ترتیب 51 و 28 درصد 
صرفه جوئي در مصرف آب داشتند و مقدار این صرفه جوئي در کشت گندم، به ترتیب 
پنبه و گندم، بیش ترین بهره وري  بود. در هر دو محصول  با 59 و 40 درصد  برابر 
نواري قطره اي و کم ترین آن مربوط به روش  آبیاري  مصرف آب مربوط به روش 

آبیاري سطحي بود. 
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میعاد امین پور 
رئیس اداره نوسازی و تحول اداری

شایستگی و شایسته ساالری
منبع : موسسه توسعه مدیریت و فن معنا

چارچوب  یک  در  دقیقا  دارند،  و  کارها  کسب   که  پیچیدگی هایی  و  مدیریت  دنیای 
خشک و محدود قرار نمی گیرد. آن چه امروز در دنیا به عنوان استانداردهای مدیریتی 
یا معیارهای شایستگی شناخته می شود، در حکم خط کش شایستگی نیست و پیش از 
استفاده باید در هر زیست بومی بازتعریف شود تا افراد براساس آن مورد آزمون قرار 
بگیرند، انتخاب شوند و برنامه هایی برای توسعه و پرورش آن ها طراحی شود. این 
استانداردها عمدتا بر این مبناست که هر سازمانی به فراخور نوع کسب  و کار و فضای 
حاضر، باید شایستگی های مقتضی مدیرانش را تعریف کند، سپس براساس ابزارهایی 
شبیه سازی شده و فناوری های مدیریتی آن را مورد سنجش قرار دهد و نتایج را برای 
تصمیم گیری و انتخاب به کار گیرد. لذا این استانداردها و شاخص ها را نمی توان به 
شکل جهانی و تغییرناپذیر فرض کرد. نوع و شاخص سطح مقبول احراز شایستگی ، 
بستگی به عوامل مختلفی از جمله ماهیت کسب  و  کار و نوع خدمت، محیط اقتصادی، 

سیاسی، فناوریک و اجتماعِی کسب  و  کار و فضای رقابتی موجود دارد.

هر کسی را بهر کاری ساخته اند
در سازمان های صنعتی، مدیران باید از یک دسته از شایستگی ها برخوردار باشند، 
در محیط های تجاری و رقابتی، از یک دسته دیگر از شایستگی ها و در محیط های 
عمومی و دولتی و خدماتی به همین صورت. اما به طور کلی به نظر می رسد که در 
کشورهای توسعه یافته و در محیط های رقابتی و های تک، خصوصا آنجا که توسعه 
انسانی در سطح باالتری  قراردارد، سطح سالمت، دانش، یادگیری و همچنین سطح 
پرورش  باعث  بستری،  چنین  که  چرا  است،  باالتر  اقتصادی  رفاه  از  برخورداری 
و  سازمان ها  به عالوه  می شود.  مدیریتی  استعدادهای  بروز  و  شایسته تر  مدیران 
ارتباطات بین المللی وسیع تر و زنجیره های تأمین  کشورهایی که تنوع فرهنگی و 
گسترده تری دارند، سازمان های پیچیده تری هستند و طبیعتا فرصت های بیشتری 

نیز برای یادگیری های مدیریتی دارند.
مدیران  انتصاب  و  انتخاب  ادبیات  در  سال 1382،  از  شایستگی  مفهوم  ایران،  در 
وارد شد، اما باید اذعان داشت که این مسیر بدون چالش سپری نشده و هنوز به 
توفیق مطلوب نرسیده است. از چالش های عمده این مسیرسنگالخی-ونه پاکوب و 
هموار- فضای رقابتی ضعیف در اقتصاد ایران است. در عدم حضور رقابت، کسب 
دستاوردهای موفق، بیش از شایستگی ، در گروی انحصار و رانت است. بنابراین در 
آن،  توسعه  و  شایسته  مدیران  انتخاب  بجای  مبنا  استراتژیکی  غیر  رویکرد  چنین 

انتخاب کسانی است که در این انحصار امتیاز بیشتری دارند.
همچنین تعهد مدیران ارشد به شایستگی و شایسته ساالری، عنصری اساسی است. 

بر  شدت  به  سنتی  مفاهیم  برخی  هنوز  مدرن،  دنیای  در  زندگی  تصور  علی رغم  
جامعه حاکم است. متاسفانه در بسیاری موارد، فرهنگ تبارگماری و فامیل ساالری 
در ایران، موضوع شایستگی را تحت تاثیر قرارداده است. در برهه هایی که مدیران 
ارشد به نظام شایستگی، تعهد کافی نداشته اند، بیش از افراد شایسته، افراد »مورد 
اعتماد« گزیده انتصاب بوده اند. افرادی که بعضا نسبت هایی فراتر از شایستگی با 
مدیرانشان برقرار می کرده اند، لذا شایستگی در مسئله انتصاب مدیران، به موضوعی 
فرعی بدل شده بود. چنین مواردی، آسیب هایی جدی به بدنه مدیریت کشور وارد 
می کند. نبود مشاوران زبده و برجسته، نداشتن الگوهای علمی و تجربی موفق، عدم 
الگوبرداری  برتر مدیریتی شرکت های بزرگ جهانی و ضعف در  با تجارب  تعامل 
بهینه از آن ها، در جنبه فنی هم باعث شده که چالش های فراوانی در این مسیر 

متوجه حرکت به سمت توسعه باشد.

مدیریت به عنوان فناوری نرم
با توصیفات مذکور، همان طور که همه ما در زندگی برای بهره وری بیشتر، از انواع 
فناوری های سخت یا نرم استفاده می کنیم، مدیریت هم دانش و هنری است که 
می تواند از جامعه ای به جامعه دیگر به شکل سیال حرکت کند. امکان الگوبرداری 
و استفاده بهینه از تجارب موفق و حتی توجه به ناکامی ها و شکست های تجارب 
برتاریخ  مروری  در  دارد.  بهمراه  غنی  آموزه هایی  دنیا،  مختلف  نقاط  در  مدیریتی 
دوران معاصر ایران نیز، بسیاری از تجارب مثبت در اداره مراکز آموزشی، بنگاه های 
و  دانش  ورود  از  کشور،  بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  نظام  در  همچنین  صنعتی، 
زمینه ساز  خود،  که  گرفته اند  ریشه  مدیریتی  نرم  فناوری های  و  مدیریتی  تجارب 
تحوالت بسیاری بوده است. در این زمینه یکی از الگوهای مورد توجه، کانون های 
ارزیابی  برای  را  توانسته  فرصت های خوبی  ارزیابی است که در سال های گذشته 

شایستگی های مدیران کشور مهیا کند.

جایگاه ارزیابی و توسعه در مسیر شایستگی کجاست؟
در رابطه با ارزیابی صالحیت های مدیریتی دو نگرش کلی وجود دارد. نگرش اول 
افراد  استوار است که صالحیت مدیریتی زمانی ساخته می شود که  این عقیده  بر 
بصورت ارگانیک در سلسله مراتب مدیریتی قرار گیرند و نردبان دقیق ترقی را یکی 
از دیگری طی کنند، در هر مرحله کارآزمودگی الزم را کسب  کنند و آماده  پس 
رشد به مراحل باالتر  شوند. اصل پیتر که در فرهنگ ژاپنی طرفداران بسیار دارد، 
بر همین مبناست که هر کسی تا حد بی کفایتی، رشد می کند، یعنی در این نردبان 
رشد تا جایی امکان ارتقاء پیدا می کند که در سطح بی کفایتی قرار  گیرد و رشد او 
در آن نقطه متوقف خواهدشد. بعبارتی افرادی که در این نردبان به باالترین سطوح 
رسیده اند، در هر پله توانسته اند شایستگی های الزم از خود نشان دهند و تجارب 
موفق و عملکردهای برتری داشته اند. در مقابل دیدگاه غربی، حضور در جایگاه های 
استعداد  و  ذاتی  برجسته  از شایستگی های  برخورداری  دلیل  به  را  مدیریت  واالی 

درونی، مقدم بر کارآزمودگی قلمداد می کند.

ادامه دارد
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آیه ها، نکته ها

حجت االسالم عبدالعلی بحرانی
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

کار مردم و اداره جامعه باید به دست صاحبان علم باشد

کار مردم و اداره جامعه به صورت ویژه مدنظر قرار دارد 
نیز  کریم  قرآن  باشند.  آگاه  و  عالم  امور  متولیان  باید  و 
دو  از  یکی  علم  و  دارد  اشاره  موضوع  این  به  تصریح  به 
اصل اساسی انتخاب و برگزیدن مسئوالن و متولیان امور 
مدنظر  اصلی  مالک  و  معیار  عنوان  به  باید  که  می داند 

قرار گیرد . 
قرآن کریم در جریان داستان برگزیدن طالوت می فرماید: 
َ اْصَطفاُه َعلَْیُکْم َو زاَدُه بَْسَطًة ِفي الِْعلِْم َو الِْجْسِم َو  اِنَّ اهللَّ

ُ واِسٌع َعلِیٌم 1 ُ ُیْؤتِي ُملَْکُه َمْن َیشاُء َو اهللَّ اهللَّ
فرماندهی  و  زمامداری  عنوان  به  را  طالوت  چون خداوند 
لشکر بنی اسرائیل برگزید، فرمود: خدا او را بر شما برگزیده 
است.  بخشیده  وسعت  جسم  و  قدرت  و  علم  در  را  او  و 
طالوت مردی بلند قد و تنومند و خوش اندام با اعصابی 
محکم و استوار بود که بسیار زیرک و باهوش و دانشمند 

و با تدبیر بود.
اهمیت علم و علم آموزي چنان که گفته شد از آن روست 
و  آموزي  علم  طریق  از  سعادت  براي  الزم  معارف  که 
معارف  آید.  مي  دست  به  اندیشه  و  تفکر  قوه  بکارگیري 
سعادت بخش اعم از معرفت خداوند و شناخت راه رسیدن 
به اوست. هر حرکتي که انسان انجام مي دهد و هر گامي 
که بر مي دارد فقط در پرتو نور علم مي تواند در راه صحیح 
به کمیل  )ع( خطاب  امام علي  باشد.  به سوي خداوند  و 
فرمودند: اي کمیل! هیچ حرکتي نیست جز آنکه تو در آن 
نیازمند دانشي هستي. 2 دانش عمل را سودمند مي سازد. 
زیرا عمل بدون آگاهي انسان را به هدف نمي رساند، حتي 
اگر صورت ظاهري عمل درست باشد. آگاهي، روح عمل 
با نیت جان مي گیرد و عمل بدون  است؛ چرا که عمل 

آگاهي کاري بدون نیت و یا با نیت نادرست است.
به  مصر  ملک  چون  )ع(  یوسف  داستان  در  همچنان 
پاکدامنی او پی برد و ثابت گردید او بی گناه است. پس از 
تعبیر خواب ملک، دانست یوسف شخصیتی است سرشار 
از علم و آگاهی و هوشیاری. چون فهمید او کسی است با 
استعداد و دارای مدیریت در سطح عالی به او خطاب کرد و 
ا َکلََّمُه  گفت : َو قاَل الَْملُِک ائُْتونِي بِِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسي َفلَمَّ

قاَل إِنََّک الَْیْوَم لََدْینا َمِکیٌن أَِمیٌن 3 
وی  تا  آورید  من  نزد  را  )یوسف(  او  گفت:  )مصر(  ملک 
وی  نزد  )یوسف  که  هنگامی  گردانم  خود  مخصوص  را 
او پی  به عقل و درایت  )ملک  او صحبت کرد  با  و(  آمد 
مورد  و  داری  عالی  منزلت  ما  نزد  امروز  تو  )گفت  و  برد 
اعتماد هستی. یوسف فرمود: “ اْجَعلْنِي َعلی  َخزائِِن اْلَْرِض 
إِنِّي َحِفیٌظ َعلِیٌم “ مرا سرپرست خزانه های این سرزمین 

دانا و عالم  زیرا من هم حافظ و نگهبان و هم  بده  قرار 
به انجام امور هستم. موضوع مطرح شده توسط حضرت 
یوسف)ع( بیانگر اهمیت جایگاه مسایل اقتصادی و اداره 
مدیریت  لزوم  و  ضرورت  مهم تر  و  مردم  معیشتی  امور 
صحیح و سالم آن است. همین طور که در حدیث معروف 
امام علی )ع( یکی از دو پایه اصلی زندگی مادی و معنوی 
پایه  و  اقتصادی است  الدنیا( مسایل  و  الدین  )قوام  مردم 
و  مهم  این  نباید  است؛  آگاهی  و  دانش  و  علم  آن  دیگر 
نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی مردم نادیده گرفته 
شود و باید بهترین های انسانی را بر این امر گاشته شود. 
تعبیر حضرت یوسف )ع( با اشاره به دو اصل “تخصص و 
مدیریت“ و “حفظ و امانت داری“ به عنوان دلیل اساسی 
واگذاری مسئولیت ها و نیز قبولی آن اهمیت موضوع را 

تبیین و ضرورت آن را گوشزد می نماید. 
باز همین موضوع در داستان حضرت سلیمان )ع( و آوردن 
انجام  بنا است کاری  تخت ملکه سبأ مطرح است. چون 
گیرد، باید توانمندی و دانش انجام آن کار همراه با سرعت 

عمل مدنظر قرار گیرد.
نفر  دو  داد،  سبأ  ملکه  تخت  آوردن  فرمان  سلیمان  چون 
را  خود  توانمندی  دلیل  دو  هر  که  کردند  آمادگی  اعالم 
از  عفریتی  کردند.  ذکر  داری  امانت  نیز  و  علم  و  آگاهی 
الِْجنِّ  ِمَن  ِعْفِریٌت  “قاَل  به سلیمان کرد و گفت:  رو  جن 
لََقِويٌّ  َعلَْیِه  إِنِّي  َو  َمقاِمَک  ِمْن  تَُقوَم  أَْن  َقْبَل  بِِه  آتِیَک  أَنَا 
أَِمیٌن“من تخت را پیش از آن که مجلس تو پایان گیرد و 
از جای برخیزی نزد تو می آورم. چرا که من بر انجام این 
کار قوی و آگاه هستم. و دومین نفر که مرد صالحی بود 
و به تعبیر قرآن کریم آگاهی قابل توجهی از کتاب الهی 
داشت، کسی که علم و دانش از کتاب داشت، گفت: من 
تخت او را قبل از آن که چشم بر هم زنی، نزد تو حاضر 
خواهم کرد. “قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْکتاِب أَنَا آتِیَک بِِه 
ا ِعْنَدُه قاَل هذا  ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ َقْبَل أَْن َیْرتَدَّ إِلَْیَک َطْرُفَک َفلَمَّ
َفإِنَّما  َمْن َشَکَر  َو  أَْکُفُر  أَْم  أَْشُکُر  أَ  لَِیْبُلَونِي  َربِّي  َفْضِل  ِمْن 

َیْشُکُر لَِنْفِسِه َو َمْن َکَفَر َفإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َکِریم“ 4 
در آیات قدرت و علم و امانت داری دو شرط مهم است 
که الزمه واگذاری و قبول مسئولیت هاست. چون کسی 
کاری را واگذار می کند و یا کسی چون کاری را می پذیرد، 
باید برای آن دلیل داشته باشد و دلیل آن چیزی جر تعهد 
و تخصص نیست. در این داستان و در موضوع واگذاری 
مسئولیت ها و نیز قبول آن چهار اصل مد نظر قرار گرفته 
و  قدرت  و  علم  تعهد،  و  امانتداری  از؛  عبارتند  که  است 
زمان  و  ریزی  برنامه  و  سرعت  کار،  انجام  به  تخصص 

از  بداند همه چیز  باید  و مسئول  مدیر  این که  و  سنجی 
فضل و عنایت الهی است و هیچ گاه از شکر و توجه به 
خداوند غافل نشود. خدای ناخواسته مغرور نشده و خویش 

را گم نکرده و رها نبیند.
عالمانند که اسرارعالم هستی و زندگی را درک وبه رموز 

آن پی می برند؛
ماواِت َو اْلَْرِض َو اْختاِلُف أَلِْسَنتُِکْم  “َو ِمْن آیاتِِه َخلُْق السَّ

َو أَلْوانُِکْم إِنَّ ِفي ذلَِک َلیاٍت لِلْعالِِمیَن“ 5
و  زبانها  تفاوت  و  زمین  و  آسمانها  آفرینش  او  آیات  از  و 
رنگهای شماست، در این نشانه هایی است برای عالمان. 

خداوند در این آیه نمونه هایی را ذکر کرده است مثل فهم 
و درک دالیل و اثار تفاوت رنگها و یا زبان ها و توجه به 
اسرار اسمان ها و برکات زمین که چگونه نرم و آرام شده 
تا انسان بتواند از آن بهره گیرد و به زندگی خود ادامه دهد.
با  روز  به  روز  و  دارد  او در زمین  اکتشافاتی که  و  کشف 
افزودن به توانمندی خود از برکات و نعمت های آن بهره 
مند می شود . این تسلط و حاکمیت انسان بر زمین که 
خداوند عطا نموده است به وسیله علم و دانشی است که 
شده  داده  عاریت  به  و  شده  نهاده  ودیعه  به  او  درون  در 
است. اینجاست که خداوند می فرماید همه عالم نشانه و 
نعمتی است در دست صاحبان علم و آنان هستند که به 

این ایات رسیده و از آن بهره می گیرند.
عناوین و موضوعاتی که دراین باره آوردیم کافي است تا 
بپذیریم علم نور و از خداوند است و منحصر به اصطالحات 
زمینه  تواند  می  اینها  چند  هر  نیست  بشری  تجربیات  و 
رسیدن به حقیقت علم را فراهم نموده و ما را در زندگی 
بالتعلم و  العلم  یاری رساند.امام صادق )ع( فرمود: “لیس 
انما هو نور یقع في قلب من یرید اهلل تبارک و تعالي ان 
یهدیه“ علم به زیادي دانش آموختن نیست، بلکه نوري 
است که خداوند در قلب آن که هدایتش را اراده فرموده 

وارد مي کند.
فهرست ها .........................................................

1 - )247سوره بقره (
2 - ) الحیاه ج 8 ص 35(
3 - )آیه 54 سوره یوسف(

4 - )نحل 39(
5 - )سوره روم آیه 22(
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جهاد ما
بر اساس تجربه های قبلِی جهادگران، در این گذرگاه نیز لوله 
هایی با دهانه بزرگ و طول 12 متر تعبیه گردید تا آب از طریق 
این لوله ها از زیِر جاده عبور کرده و به آن آسیب وارد ننماید. 
با این کار، جریان آب از لوله ها عبور می کرد و می توانستند 
بر روی لوله ها خاک ریخته و به احداث جاده ادامه دهند. بعد 
از سطح آب  ارتفاع جاده  افزایش  اتمام ریختن خاک ُرس،  از 
به اندازه کافی و تکمیل زیرساخت، نوبت به آماده کردن سطح 
جاده به وسیله ماسه ریزی رسید و روی جاده با ماسه پوشانده 
و  کیلومتری  فاصله ی 120  در  ها هم  ماسه  این  معدن  شد. 

حوالِی شهر »رامُهرُمز« قرار داشت.
عراق تالش زیادی کرد تا مانِع فعالیِت احداث جاده شود و با 
آتش سنگین توپخانه، حمله بالگردها در شب و هدف قرار دادن 
بولدوزرها و کمپرسی ها، زحمات زیادی برای سنگر سازان بی 

سنگر جهاد ایجاد کرد.
نیروهای جهاد، شبانه روزی با سه شیفت کاری و بدون وقفه 
موعد  از  زودتر  روز  توانستند 20  و  داده  ادامه  فعالیت خود  به 
مقرر، جاده را به اتمام برسانند. در شب رانندگان کامیون ها دید 
خوبی نداشتند و برای حل این مشکل، یک تیم به نام »تیم 
فانوس« تشکیل شد که وظیفه آنها قرار دادن فانوس در کنار 
فانوس  را  بایست کناره های جاده  فانوس می  تیم  بود.  جاده 
قرار می دادند بطوری که قبل از تاریکی فانوس ها در محل 
از روشنایی جهت سرویس آن ها  خود قرار می گرفت و بعد 

جمع آوری می شد.
جاده سیدالشهدا که در هورالعظیم احداث شد، دارای 14 کیلومتر 
طول، 15 تا 20 متر عرض و 3 متر ارتفاع از سطح آب بود. 
احداث آن، هر روز بیش از 200 متر پیش می رفت و مدت 72 
روز طول کشید تا جاده تمام شود. برای احداث آن بین 2500 
تا 3000 کمپرسی فعالیت داشتند که روزانه چند بار خاک آورده 
و در جاده تخلیه می کردند. بیشتِر رانندگان کمپرسی، نیروهای 
داوطلِب مردمی بودند و حتی بعضی از آن ها کمپرسی های 
بودند.  گرفته  خدمت  به  جاده  احداث  برای  را  شان  شخصی 
جهادهای پانزده استان در احداث جاده فعالیت کردند و به گفته 
مسئولین وقت پ.م.ج.ج بیشترین شهید و مجروح، در ساخت 

این جاده از طرف جهادگران تقدیم انقالب شد.
اذان ظهِر روز سوم شعبان، میالد  این جاده در لحظه  احداث 
حضرت سیدالشهداء)ع( به پایان رسید و به گفته جهادگران، 72 
روز طول کشید و 14 کیلومتر طول داشت. نکته ی جالب توجه 
این است که قبل از احداث جاده نام آن »جاده سیدالشهداء« 

قرار گرفته بود.
ادامه دارد

نرجس سبحانیان 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی
اداره رفاه و تربیت بدنی

10 چتر حمایتی 
برای افزایش 

همدلی همسران

مشکالت همسران درست زمانی تشدید می شود که 
درگیر مشغله های کاری می شوند. از این رو احساس 
از دست داده و  را  روزهای نخست زندگی مشترک 
احساس می کنند روزهای زندگی خاکستری و سرد 
سپری می شود. بنابراین گذر زمان را تکراری تصور 
همسران  بین  روابط  در  جدال  و  تنش  و  کنند  می 

ظهور پیدا می کند.

10 راهکار اساسی برای حل مشکالت بین 
همسران

نخستین گام کنترل توقعات است،زن و مرد در برآورده 
مقابل خود  به طرف  نسبت  نباید  توقعات شان  کردن 
گیرند.بنابراین  کار  به  جبر  یا  تهدید  گیری،  موضع 
همسران می توانند با مدیریت خواسته های خود و ابراز 
توقعات شان در حد توان اقتصادی و فکری همسر خود 

بنیان یک زندگی مشترک را شکل دهند.
یکی دیگر از راهکارهای موثر و مفید در زمینه تنش 
از  غیر  افرادی  به  دادن  اهمیت  همسران  بین  های 
همسر است به طور مثال توجه بیش از حد به دوستان 
نوعی کدورت در  ایجاد  باعث  اعضای خانواده خود  با 
ذهن همسر می شود.در حالیکه زن و مرد در خانواده 
باید اولویت اهمیت را به یکدیگر بدهند.روان شناسان 
بر این باورند که الگو قرار دادن شیوه زندگی افراد دیگر 
بین همسران نخواهد  روابط  و  زندگی  مثبتی در  تاثیر 
داشت بلکه آتش کینه و خشم در روابط را افزایش می 
دهد.اگر همسران بخواهند نظرات و سلیقه دیگران را 
در زندگی خود اعمال کنند با مشکالت عدیده ای رو 

به رو می شوند.
ایجاد روابط عمیق گام سوم یک رابطه بین همسران 
به شمار می رود.شناخت زن و مرد از یکدیگر نیازمند 
انتظار داشت که  این رو نمی توان  گذر زمان است.از 
همسران در مدت زمان کوتاه نسبت به یکدیگر شناخت 
کافی و الزم را پیدا کنند از این رو محققان معتقدند بعد 
مهارت  مشترک همسران  اززندگی  سال   5 از گذشت 

مدیریت زندگی و شناخت از هم را نیز پیدا می کنند.
چهارمین چتر حمایتی روابط مستحکم میان همسران 
به  شاید  کوچک  است.مشکالت  نظر  اختالفات  حل 
ظاهر ساده و قابل حل به نظر برسند اما بی توجهی به 
آنها کوهی از مشکالت را پیش روی همسران به تدریج 
قرار می دهد که توان حل آن را نخواهند داشت از این 

رو ممکن است گره کوری در زندگی شان ایجاد شود 
که غیر قابل حل باشد. استقبال از تجربه های نوین به 
استحکام روابط همسران کمک می کند. برنامه ریزی 
مسیر  به  را  زندگی  حرکت  قوانین  از  تبعیت  و  کردن 
درستی هدایت می کند. افزودن تجربه های جدید به 
زندگی به نوعی چاشنی روابط به شمار می رود و باعث 

می شود همسران از آفت های زندگی مصون بمانند.
از اصول مهم زندگی  نیازهای فردی یکی  به  اهمیت 
است. توجه کردن فقط به نیازهای طرف مقابل اصل 
زندگی مشترک نیست بلکه برای افزایش طول زندگی 
مشترک هر فرد باید به عالقه مندی های فردی خود 
نیز بها داده و لیستی از اهداف فردی خود داشته باشد 

و برای تحقق آنها تالش کند.
اعتماد به نفس کامل،برخی از همسران در بیان نیازها 
مسئله  همین  و  هستند  ناتوان  خود  های  خواسته  و 
شود.روانشناسان  می  نفس  به  اعتماد  کاهش  باعث 
بیان حرف های  توان  اگر همسران  باورند که  این  بر 
آنها را روی کاغذی به شکل یادداشت  خود را ندارند 
بنویسند و با یک هدیه یا یک شاخه گل به همسر خود 
تقدیم کنند با این شیوه هم خاطرات خوشی برای شان 
به یادگار می ماند هم اینکه به اعتماد به نفس کامل در 

زندگی دست می یابند.
احساس  همسران  که  زمانی  روانشناسان  دیدگاه  از 
می کنند غبار تکرار بر زندگی شان نقش بسته است و 
زمینه برای بروز اختالفات مهیا می شود بهتر است با 
کمی تغییر دکوراسیون خانه فرصت بهتر اندیشه کردن 
و تصمیم گیری را فراهم کنند تا فضای خانوادگی از 

سردی و سکوت خارج شود.
دارند  اشاره  آن  به  محققان  که  دیگر  حمایتی  چتر 
تفریحات دو نفره است.درست است که با تولد فرزندان 
نیست  قرار  اما  شود  می  تر  کامل  زناشویی  زندگی 
اولویت همسران از بین برود بنابراین توصیه می شود 
با رفتن به سفر و تفریحات دو نفره خاطرات روزهای 
خوش زندگی را مرور و یادآوری کنید. زیرا نقش مهمی 

در روابط بین همسران دارد.
قرارهای مالقات بدون هماهنگی و غیر منتظره یکی 
از مشکالت  بسیاری  به حل  که  است  راهکارهایی  از 
کمک می کند.به طور مثال دعوت غافلگیرانه از همسر 
در یک رستوران و جشن تولد غیر منتظره فرزندان از 

راه هایی که خاطرات مشترکی به جا می گذارد.
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اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس در سال 95 
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دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی
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عبدالرحیم رحمانی )مسئول دبیرخانه اقتصاد مقاومتی( 

آنچه در این مجموعه می خوانید:
• نکات مهم سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با برنامه اقتصاد مقاومتی سال 95

• پیشنهادات ده گانه مقام معظم رهبری در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی
• سخنان رئیس  جمهور در ارتباط با اقتصاد مقاومتی

• سخنان وزیر جهاد کشاورزی در بحث اقتصاد مقاومتی
• سخنان ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس در ارتباط با اقتصاد مقاومتی

• سیمای بخش کشاورزی استان فارس
• جایگاه تولیدات بخش کشاورزی استان فارس در کشور

• سهم ابالغی استان فارس از پروژه های طرح امنیت غذائی اقتصاد مقاومتی سال 95
تولید  و  غذایي  امنیت  ملی طرح  تولید  توان  ارتقاء  برنامه  پروژه هاي  کلی  اهداف   •

محصوالت راهبردي 
• سیاست های اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی

• اهداف کمی برش شهرستانی پروژه های اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در سال 95

عملیاتی  راستای  در  فارس  استان  سازمان جهاد کشاورزی  پیشنهادی  پروژه های   •
کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی 

• بسته های پشتیبان اقتصاد مقاومتی
الف( بسته های تشکل ها و تعاونی ها ب( بسته های ترویجی پشتیبان اقتصاد مقاومتی

معرفی تالیفات همکاران

سردار جهادگر

شهید ولی اله منفرد
متولد: 1334/01/03 – شیراز 

شهادت: ۶7/01/12- عملیات والفجر 10 - دزلی

مدفن: شهرستان اقلید- گلزار شهداء روستای آسپاس 

شهید ولی اله منفرد در سال 1334 در روستای آسپاس از توابع شهرستان اقلید دیده 
به جان گشود. دوران ابتدایی خود را درهمان روستا گذراند با شروع انقالب همگام با 
مردم در راه اهداف انقالب اسالمی و مبارزات علیه رژیم ستم شاهی فعالیت می نمود 
و پس از پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( با تشکیل جهاد سازندگی، 
وی از جمله افرادی بود که به جهاد سازندگی پیوست و مشغول به خدمت گردید و 
در تاریخ 1360/01/24 در جهاد راننده ماشینهای سنگین شد. با شروع جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران شهید منفرد بر خود واجب دانست که ِدین خود را نسبت به اسالم، 
انقالب اسالمی و این مرز و بوم اداء نماید؛ لذا در تاریخ 1366/12/15 عازم جبهه شد. 
بیشتر نداشت، در هنگام  آنها 8 سال  بزرگترین  با وجود داشتن چند فرزند صغیر که 
عملیات ها خود را به منطقه می رساند و می گفت:»هر وقت خبری بود، ما را باخبر 
کنید تا از قافله عقب نمانیم.« در تاریخ 1367/01/4 حین عملیات والفجر10 در مقر 
جهاد فارس مستقر در دزلی همراه چند تن از همرزمان دیگر در اثر حمله هوایی دشمن 
و بمباران شیمیایی مجروح گردید و در تاریخ 1367/01/12 در بیمارستان شهید فقیهی 
شیراز به دلیل جراحات شدید ناشی از مواد شیمیایی دعوت حق را لبیک گفت و به 

درجه رفیع شهاد ت نایل آمد. 
فرازی از وصیت نامه شهید: »همسر عزیزم؛ احترامی که می خواستی برای من قائل 
شوی به مادرم بگذار زیرا روزی که من می خواستم به جبهه بروم، خیلی نارحت بود 

که این ناراحتی ایشان از بین برود.«

همکاران گرانقدر، بهره برداران ارجمند و عزیزان صاحب نظر و دلسوز 
کاربردی،  علمی،  مطالب  پذیرش  آماده  امید”  “پرتو  کشاورزی،  بخش 
با  رابطه  در  شما  ارزنده  نقدهای  و  نوین  اطالعات  و  اخبار  پژوهشی، 
و  است  سازمان  این  مختلف  رویکردهای  و  کشاورزی  بخش  مسائل 

مطالب دریافتی با ذکر نام نویسنده درج خواهد شد. 
هستند  خود  پیشنهادات  و  مطالب  ارائه  به  مایل  که  عزیزانی  لذا 
می توانند نسبت به تحویل آن ها به صورت حضوری به روابط 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



بازدید استاندار فارس از مجتمع پرورش ماهی در منطقه ملوسجان بیضاء

نمایشگاه عرضه محصوالت کشاورزی در شهرستان المرد
در حاشیه برگزاری همایش کشاورزی، تولید و اشتغال شهرستان المرد



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان: 8 - 32272180
نمابر: 32293572

تلفن گویا: 32271771
تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان

عکس : حسن مرادی ؛ نرگس زار شهرستان مهر 


