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عباسی رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت 
جهاد کشاورزی:

ماهانه 100 تا 150 میلیارد تومان در حوزه 
ماشین آالت کشاورزی سرمایه گذاری می شود

رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی :
من نماینده و دیگر مسئوالن باید

به این اعتقاد برسیم که منافع عمومی را
به منافع خودمان ترجیح دهیم

تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی 
و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی :

برای اولین بار در کشور انجمن تولید گل نرگس
تشکیل می شود

استان فارس قطب تولید گل محمدی کشور است

شریعت مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی:
آب تمدن ایران را در آستانه انحطاط قرار 
داده و به مدیریت ملی و بقای تمدن ما 
وابسته شده است

قاسمی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس :

دولت تدبیر و امید به دنبال علمی، 
فنی و مهندسی کردن کشاورزی است

تبادار استاندار فارس:
باید تالش شود با جلوگیری از خام فروشی، 
زمینه توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی 
محصوالت در استان مهیا شود

با 7882 هکتار سطح زیر کشت و تولید 14 هزار تن محصول



بزرگترین نمایشگاه کشاورزی
)چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و آبیاری در شیراز و کسب غرفه برتر در نمایشگاه(

چهاردهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در شیراز و کسب غرفه برتر در نمایشگاه



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

روز ارتباطات و روابط عمومی بر تالشگران 
عرصه هنر هشتم مبارک باد 

عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز 
بر تالشگران عرصه هنر هشتم 

مبارک باد. 
تداعی گر  اردیبهشت ماه   27
سزای  به  نقش  و  اهمیت 
در  عمومی  روابط  صنعت 
این  و  است  ارتباطات  دنیای 
با  همه  تا  است  فرصتی  روز 
های  فعالیت  توسعه  برای  هم 
سازمان و ارتباطات اجتماعی عهدی دوباره بسته و در جهت 
ارتقای رشد کمی و کیفی فعالیت های گسترده خانواده بزرگ 

جهادکشاورزی قدم های موثری برداریم. 
بدون شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت 
روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده 

مجموعه های مختلف تبدیل شده است. 
و  تشریفاتي  سامانه  یک  عنوان  به  نه  عمومي  روابط  امروزه 
حتي اجرایي بلكه به عنوان یک سامانه مشورتي و مدیریتي 
سازمانی  هر  پیشرفت  و  ارتقاء  در  اصلي  عنصر  عنوان  به  و 
به  فعالیتی  هیچ  عمومی  روابط  بدون  و  دارد  ویژه اي  جایگاه 

خوبی انعكاس نمی یابد.
اخالقی  ویژگی  یک  بلكه  نیست  شغل  یک  عمومی  روابط 
نطقی  دکتر  شادروان  که  نیست  بی جهت  و  است  انسانی  و 
بنیان گزار علم روابط عمومی در ایران گفته اند: “روابط عمومی 
یک شغل اداری نیست بلكه یک شوق اداری است” چرا که 
تمامی فعاالن در این حوزه با عشق، شور و نشاط، بهره گیری 
تزریق هنر  و همچنین  نو  ایده های  و  روز  تكنولوژی های  از 
و تفكر خالق در حوزه ی اداری گام برمی دارند و روحشان با 

ایستایی و سكون منافات دارد.
روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی سازمان از یک 
سو و از سوی دیگر منعكس کننده چگونگی مسائلی است که 
فعالیت  می توانند  عمومی ها  روابط  و  می گذرد  سازمان  آن  در 
نهادها را ارزیابی و منعكس نمایند و مشخص کننده روش ها و 

نقص های دستگاه مربوط خود باشند. 
روز ارتباطات و روابط عمومی، در نهایت فرصتی است مبارک 
تا همه با هم براي توسعه ارتباطات اجتماعي و غناي معنوي و 
ارزشي این حرفه ارزشمند با حمایت و تقویت همراهی مدیراني 
بها دادن  از یک سو و  تعالی سازمانی  تفكر  با  و  تحول طلب 
روز افزون به نظام آزاد ارتباطات و اطالعات با رعایت اخالق 
حرفه اي در عملكرد خود از سویي دیگر، تالش نموده و جایگاه 
این حرفه را در جامعه آرمان خواه و اسالمي خود تثبیت نماییم.

شمرده  مغتنم  را  فرصت  خدمتگذار،  یک  عنوان  به  اینجانب 
اندرکاران  دست  تمامی  به  صمیمانه  را  روز  این  فرارسیدن 
تهنیت عرض  و  تبریک  عمومی  روابط  حوزه ی  سخت کوش 
می نمایم و برای آنان در این مسیر دشوار، حساس و مسئولیت 

آفرین آرزوی توفیق روزافزون دارم.
 علیرضا واحدی پور
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در دومین جلسه شورای کشاورزی استان در سال جاری

استاندار فارس تاکید کرد: 

توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار گیرد

تبادار  ریاست  به  جاری  سال  در  فارس  استان  کشاورزی  شورای  جلسه  دومین 
استاندار فارس، تاج گردون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، 
در  استاندار  مشاور  توکلی  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  قاسمی 
بخش کشاورزی، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی فارس و مدیران کل 
دستگاه های وابسته به این سازمان مدیران کل دستگاه های ذی ربط استان فارس 
و نمایندگان کشاورزان در سالن شهید قاضی استانداری استان فارس تشكیل شد.

به گزارش خبرنگار “پرتو امید”، قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
و دبیر شورای کشاورزی در ابتدای این جلسه با اشاره به مصوبات جلسه قبل گفت: 
مقرر گردیده بود سقف اعتبارات برنامه سه ساله صندوق های حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی استان حداقل به 2500 میلیارد ریال افزایش یابد و تامین اعتبارات 
برنامه ریزی  های  کمیته  به  استان  برنامه ریزی  شورای  مصوبه  با  دولتی  سهم 
شهرستان ها اعالم و پیگیری الزم به عمل آید که در این زمینه پیشنهاد افزایش 
سرمایه صندوق های حمایت از بخش کشاورزی طی سه سال 2720 میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده است و این پیشنهاد برای سال 97 با لحاظ تخصیص معمول از 
ردیف های اعتباری جهت طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی استان طی نامه 

ای، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شده است.
وی افزود: مقرر بود برنامه توسعه ی سطح زیر کشت، تولید پنبه و برنامه تولید 
با همكاری مرکز تحقیقات و  استان  پتانسیل مناطق مختلف  به  با توجه  بذر آن 
اجرایی  و  تدوین  داراب  کاران  پنبه  تعاونی  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش 
گردد که اقدامات انجام شده در این زمینه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس شامل تولید 150 تن بذر گلستان برای اولین بار در داخل استان، واردات 
بذر گلستان)300 تن(، ساجدی)100تن(، ارمغان)50 تن(، برنامه ریزی جهت تولید 
150 تن بذر گلستان برای سال آینده، خرید سه دستگاه کمباین خود کششی در 
سال جاری، تنوع بخشی به ارقام ساجدی، ارمغان، حكمت، گلستان، لیدا و ماکسا 
بوده است و طبق برنامه ابالغی اقتصاد مقاومتی تا سال 1400، تولید استان فارس 

با سطح زیر کشت 17000 هكتار، به 65000 تن خواهد رسید.

در ادامه این جلسه توکلی مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی گفت: دغدغه 
در بحث بذر پنبه از چند سال پیش شروع شده است و به این موضوع اعتقاد داریم 
که استان فارس می تواند عالوه بر تامین بذر مورد نیاز خود، بذرهای دیگر استان 

ها را تامین نماید.
وی افزود: واردات بذر از هر لحاظ برای ما دچار مشكالتی از جمله قرنطینه را در 
بردارد و واگذاری امتیازات بذر تولید شده به خارج از استان تبعات خود از جمله 
رانت خواری را خواهد داشت و در این قضیه می تواند آینده کشاورزی استان را 

به چالش بكشاند.
توکلی تصریح کرد: در حدود 1200 تن بذر در سطح استان نیاز داریم که حدود 

700 تن در استان با تالش همكاران تولید می شود.
در ادامه این جلسه زارع رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس گفت: تولید بذر یک کار مشارکتی است و یا در تولید بذر گندم 6 
ایستگاه گرمسیری داریم که در این راستا مجریان بذر شهرستانی و استانی این 

وظیفه را بر عهده دارند.
وی افزود: چرخه تولید بذر یک مرحله پیش مقدماتی به نام رقم دارد که این خود 
دارای طبقاتی دیگر است که این مقوله به بخش های خصوصی واگذار گردیده 
است که در این راستا همكاری الزم انجام می پذیرد و رقم های مختلف بذر می 
توانند با تنوع بخشی بذور نیازهای بذر را در سطح استان و کشور مرتفع سازد و 
در مبحث تامین نیازهای بذور استان، شرکت مورد نظر که تامین کننده بذور را بر 

عهده دارد متعهد می شود که این نیاز را برطرف نماید. 
در ادامه این جلسه صادقی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در رابطه با بذر گفت: تولید بذر در استان دچار چالش شده که بهتر 

است این تولید را در سطح استان فارس داشته باشیم خیلی بهتر است.
وی افزود: اگر بذر پنبه را در مرکز دلینته نمائیم می توانیم از پیامدهای احتمالی 
و دچار قرنطینه شدن آن رهایی پیدا کنیم و در نظر داریم شش و یا هفت رقم را 
در سطح استان تولید نمائیم که با این وضعیت از ظرفیت استان خارج است ولی با 
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برنامه ریزی تقویمی می توان به سهولت این کار را به سرانجام رسانیم. 
تكمیلی سازمان جهاد  و  تبدیلی  مدیر صنایع  این جلسه مهدی صادقی  ادامه  در 
کشاورزی استان فارس گفت: صنایع تبدیلی و تكمیلی فرآیندی است که با به کار 
بردن روش های فیزیكی و شیمیایی محصوالت کشاورزی را تغییر شكل داده و 
فواید آن افزایش ماندگاری محصول، باالبردن ارزش اقتصادی محصول تولیدی، 
تبدیل  فصل،  از  خارج  در  محصول  فرآورده  به  دسترسی  تر،  راحت  نقل  و  حمل 

بخشی از محصول ضایعاتی به مواد قابل مصرف می باشد.
وی در ادامه به جایگاه صنایع تبدیلی و غذایی استان فارس در سطح ملی اشاره 
کرد و گفت: در تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده رتبه 4، ظرفیت فرآوری 
در  شده  ایجاد  اشتغال   ،3 رتبه  خام  ماده  جذب   ،3 رتبه  کشاورزی  محصوالت 

واحدهای فعال رتبه 4 و تعداد جواز تاسیس صادره رتبه 5 را دارا می باشیم.
این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: سهم گروه های تولید واحدهای صنایع 
تبدیلی و غذایی از لحاظ تولید، در زمینه صنایع تبدیلی زراعی 48 درصد، صنایع 
از  تبدیلي دام، طیور و شیالت 18 درصد و کود  باغی 31 درصد، صنایع  تبدیلی 
ضایعات گیاهی و دامی 3 درصد می باشد و سهم گروه های تولید واحدهای صنایع 
تبدیلی و غذایی از نظر جذب ماده خام در زمینه صنایع تبدیلی زراعی 43 درصد، 
صنایع تبدیلي دام، طیور و شیالت 36 درصد، صنایع تبدیلی باغی 19 درصد و کود 

از ضایعات گیاهی و دامی 2 درصد می باشد.
ابزار کلیدی  از  وی در ادامه به SWOT اشاره کرد و گفت: سوات در واقع یكی 
مدیریت می باشد و در صنایع تبدیلی و غذایی این ابزار کمک می کند که با استفاده 
از شناسایی نقاط قوت و ضعف نسبت به استفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدها 

برای رسیدن به اهداف اقدام نمائیم.
صادقی در ادامه اظهار داشت: بر اساس آمار موجود از 632 واحد در این استان 139 
واحد غیر فعال، 92 کارخانه نیمه فعال هستند و با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار 
می کنند و مابقی واحدهای فعال با بیش از 30 درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت 
هستند که بررسی اجمالی نشان می دهد با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و 
راکد بودن واحدها و یا نیمه فعال بودن آن ها به برنامه ریزی منسجم و حمایت 
همه جانبه نیاز می باشد تا بتوان سرمایه های راکد را به چرخه تولید برگرداند و 
بایستی توجه داشت که راه اندازی واحد هایی که دچار رکود شده اند از اهمیت 

بیشتری نسبت به ایجاد واحدهای جدید برخوردار است.
وی تصریح کرد: کمبود و یا عدم نقدینگی، عدم وجود ماده اولیه کافی، قیمت باالی 
مواد اولیه، عدم بازار مناسب برای محصوالت تولیدی، فرسودگی ماشین آالت و 
واردات مواد اولیه ارزان قیمت در مقایسه با مواد داخلی )زیتون و انواع کنسانتره( 

از دالیل رکود می باشد.
با سود  افزود: تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش  ادامه  این مقام مسئول در 
پایین و باز پرداخت طوالنی مدت، ایجاد بستر مناسب جهت تامین ماده اولیه مورد 
نیاز در صورتی که در استان موجود نباشد)برای برنج کوبی ها(، تخصیص تسهیالت 
و  مالیات  بخشودگی  یا  تخفیف  موجود،  واحدهای  نوسازی  و  بهسازی  جهت  در 
مالیات بر ارزش افزوده و محاسبه تعرفه های انرژی برای واحدهای صنایع تبدیلی 

بر مبنای بخش کشاورزی از پیشنهادات می باشد.

 وی در ادامه بیان داشت: تهیه کتابچه راهبرد توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در 
تعیین  افزار  )نرم   lC3 افزار  نرم  تهیه  اجرای طرح کدینگ صنایع،  فارس،  استان 
تشكیل ستاد  وری(،  بهره  و  اقتصادی طرح های صنایع کشاورزی  شاخص های 
صنایع کشاورزی با همكاری استانداری، دانشگاه علوم پزشكی،بخش صنایع غذایی 
شهرکهای  شرکت  گمرک،  استاندارد،  ادارات  شیراز،  دانشگاه  کشاورزی  دانشكده 
صنایع  فنی  مسئولین  جامعه  کارفرمایی،  صنفی  انجمن  بازرگانی،  اتاق  صنعتی، 
مرکز  معدن،  و  صنعت  خانه  دارویی،  و  غذایی  صنایع  تخصصی  انجمن  غذایی، 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر با ادارات تابعه با توجه به نیاز، همكاری 
در تشكیل خوشه و زنجیره های تولید با دستگاه های ذی ربط در دست اجرا می 

باشد.
بسیج  با  همكاری  گذاری،  سرمایه  های  اولویت  تعیین  افزود:  صادقی  مهدی 
از  تسهیالت  تخصیص  با  کوچک  صنایع  واحدهای  ایجاد  در خصوص  سازندگی 
قابل  ارایه پیشنهاد برش شهرستانی طرح های  طرف سازمان بسیج سازندگی و 
اجرا به سازمان بسیج سازندگی و برگزاری کالس های آموزشی برای کارشناسان و 
سرمایه گذاران شهرستان های تابعه استان از فعالیت های شاخص مدیریت صنایع 

تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.
استان فارس، جدول  باغی و دامی  به وضعیت فرآوری محصوالت  ادامه  وی در 
توسعه  سند  شهرستانی  برش  و  توسعه(  طرح  )سند  غذایی  تبدیلی  صنایع  برنامه 
ریال،  میلیارد   1208 میزان  به  تسهیالت  تخصیص  داشت:  اظهار  و  نمود  اشاره 
ادارات  و  ها  سازمان  همكاری  تسهیالت،  جذب  در  عامل  های  بانک  همكاری 
ذی ربط در جهت تسهیل و اجرای برنامه و تامین اعتبار جهت آموزش کارشناسان 
و بهره برداران به مبلغ 550 میلیون ریال از الزامات گانت چارت و برنامه مدیریت 

صنایع تبدیلی و غذایی در سال 1397 می باشد.
وی افزود: با محدود شدن منابع آبی و تاثیر تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر ارزش 
آب صد چندان شده و برنامه ریزی در جهت بهره وری از آب در بخش کشاورزی 
اجتناب ناپذیر است و بایستی در جهتی قدم برداشت که عملی ترین راه برای غلبه 
بر چالش امنیت غذایی استفاده بهینه از تولیدات موجود و در رأس آن ها تبدیل 
صنایع  ترتیب  بدین  و  است  ضایعات  کاهش  و  کشاورزی  صنایع  در  محصوالت 
تبدیلی عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، باعث حفظ منابع آب گردیده و سبب توجیه 

اقتصادی طرح می شود. 
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: صنایع تبدیلی به عنوان صنعتی کم آب بر 
می تواند در ایجاد اشتغال جدید، ارز آوری صادرات غیر نفتی و صنعتی شدن چهره 
استان موثر باشد و قابل ذکر است که برخی از طرح های صنعتی با نیاز آبی حدود 
500 مترمكعب در سال، زمینه ایجاد اشتغال قابل قبولی را فراهم نموده و سبب 

صادرات محصوالت تولیدی نیز می گردد.
در  تسهیل  افزود:  فارس  تكمیلی سازمان جهاد کشاورزی  و  تبدیلی  مدیر صنایع 
تغییر کاربری اراضی جهت تعدادی از عناوین صنایع تبدیلی، تسهیل در واگذاری 
اراضی منابع ملی جهت تعدادی از عناوین صنایع تبدیلی، تسهیل در روند صدور 
جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، مشوق های شرکت شهرک های صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی به صورت بسته های حمایتی جهت سرمایه گذاران جدید، 

تبادار : هر برنامه ریزی و 
فعالیتی به  خصوص در حوزه 
کشاورزی در استان باید بر 

پایه آب محوری باشد

قاسمی: تا سال 1400،  
تولید پنبه استان با سطح زیر 

کشت 17000 هکتار،  به 
65000 تن خواهد رسید

صادقی: با ایجاد 100 واحد 
سردخانه 2500 تنی می توان 

کل محصول تولیدی را 
پوشش داد

توکلی: حدود 1200 تن بذر 
در سطح استان نیاز داریم 

که حدود 700 تن در استان 
تولید می شود
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به  ابالغی  اعتبارات  محل  از  کشاورزی  بخش  تبدیلی  صنایع  تسهیالتی  اولویت 
سازمان جهاد کشاورزی، تخصیص تسهیالت به واحدهای صنایع تبدیلی گیاهان 
دارویی و سردخانه با حداقل پیشرفت فیزیكی از مشوق های موجود جهت جذب 
سرمایه گذار می باشد. این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: ظرفیت سردخانه 
ایجاد شده سازمان جهاد کشاورزی حدود 180 هزارتن و ظرفیت ایجاد شده توسط 
سازمان صنعت، معدن و تجارت بیش از 140 هزار تن می رسد که با ایجاد 100 
واحد سردخانه 2500 تنی می توان کل محصول تولیدی را پوشش داد و با ایجاد 
سردخانه های کوچک در کنار باغات با سطوح بیش از 5 هكتار نسبت به کاهش 

ضایعات گام اساسی برداشته خواهد شد.
وی افزود: با توجه به تولید 510 هزار تن انگور در استان فارس، ارقامی که در استان 
مناسب تولید کشمش است شامل: خلیلی،عسكری، پیكومی، فلیم، پرلیت و سلطانی 
و مقدار تولید آن حدود 215 هزار تن می باشد که با توجه به شرایط موجود مواد 
اولیه برای ایجاد 8 واحد بزرگ با ظرفیت بیش از 7 هزار تن کشمش فراهم است. 
در زمینه کارگاه های کوچک در کنار باغات با بررسی و مطالعات صورت گرفته 
با هزینه 500 تا 600 میلیون ریال، با استفاده از بارگاه های خشک کن انگور که 
چندین روش الگویی آن در کشور احداث گردیده )طرح دالمبرگ( می توان مواد 

اولیه )کشمش( برای ایجاد واحد صنعتی بزرگ را فراهم نمود.
صادقی در ادامه به درجه بندی، بسته بندی و فرآوری خرما اشاره نمود و گفت: 
این صنعت 162  در خصوص  فارس  استان  در  ماده خام  مجموع ظرفیت موجود 
ظرفیت  و  خوری  تازه  صورت  به  مصرف  درنظرگرفتن  با  که  باشد  می  هزارتن 
تن  از 125402  بیش  خالی  هنوز ظرفیت  دارای مجوز36600  واحدهای  فرآوری 
خرما،  از  حاصل  متعدد  های  فرآورده  تولید  توان ضمن  می  که  باشد  می  موجود 

محصوالت فرآوری شده جدید و گوناگونی از این فرآورده ها تولید نمود. 
وی در ادامه اظهار داشت: فرآوری انجیر، پسته، مرکبات، انار، بسته بندی گیاهان 
دارویی، فرآوری زیتون، فرآوری زعفران، فرآوری چغندرقند، فرآوری سیب زمینی 
و پیاز، فرآوری دانه های روغنی زراعی، فرآوری گوجه فرنگی)تولید پودر، پوره و...
و  اسانس  تولید  میوه خشک،  بندی  بسته  و  تولید  سیب،  فرآوری  فرنگی(،  گوجه 
عصاره گیاهی، بسته بندی حبوبات، بسته بندی ادویه جات، فرآوری قارچ خوراکی، 
بسته بندی عسل، کشتارگاه دام، ایجاد خط 2 کشتارگاه طیور، بسته بندی و فرآوری 
تخم مرغ، فرآوری محصوالت شیالتی، تولید ترشیجات و شوریجات از جمله طرح 

های اولویت دار صنایع کشاورزی می باشد.
صادقی در ادامه بیان داشت: مصرف کنندگان مواد غذایی نه فقط به کیفیت بلكه 
جهاد  سازمان  که  این  به  توجه  با  البته  دارند،  توجه  غذایی  مواد  ایمنی  به  بیشتر 
کشاورزی فارس متولی تامین غذای اقشار مختلف مردم است از جمله موادی که در 
پروسه صنایع تبدیلی و غذایی مدنظر قرار می گیرد روند استاندارد سازی 461 واحد 
بوده است که در بررسی ها مشخص گردید 50 واحد که مشمول استاندارد اجباری 
هستند استاندارد اخذ ننموده اند و آن طی پیگیری های الزم اهتمام ویژه ای دارد 
و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها را ملزم به پیگیری نموده ایم و برای 
بایستی تمهیداتی در  ادارات مربوطه  استاندارد و  اداره کل  این مهم توسط  انجام 
خصوص این مهم انجام داد که از جمله در نظر گرفتن تشویقاتی در قالب تسهیالت 

و... می تواند موثر واقع شود.
وی افزود: تخصیص تسهیالت با نرخ سود کمتر از 10 درصد به میزان 1208میلیارد 
تسهیالت  تخصیص  جاری،  سال  در  صنعتی  واحد   99 تعداد  تكمیل  جهت  ریال 
فعال،  واحدهای  انواع  برای  درصد   10 از  کمتر  بهره  نرخ  با  گردش  در  سرمایه 
به  سازمان  این  امتیازات  دیگر  از  2 سال  بازپرداخت حداقل  با  تولید  رونق  جهت 
نوسازی  و  بهسازی  برای  تسهیالت  تخصیص  باشد.  می  تولیدی  واحدهای  این 
واحدهای قدیمی با نرخ بهره کمتر از 10 درصد، باز پرداخت حداقل 2 سال برای 
صادرات  دارای  که  واحدهایی  جهت  خصوص  به  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 
تعرفه  با  صنعتی  واحدهای  برای  انرژی  های  حامل  نرخ  سازی  یكسان  هستند، 

کشاورزی، به روز کردن ارزش وثیقه هایی که سال های قبل به عنوان وثیقه نزد 
بانک ارایه گردیده است، اخذ بهاء زمین واحدهایی که در شهرک های صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی مستقر می شوند پس از به تولید رسیدن کارخانه، در نظر 
تخصیص  تسهیالت،  اخذ  جهت  وثیقه  عنوان  به  کارخانجات  برند  ارزش  گرفتن 
حق  یا  فرانچایز  از  استفاده  غذایی،  و  تبدیلی  صنایع  مدیریت  به  اعتباری  ردیف 
انحصاری، اجرای طرح پایلوت احداث بارگاه انگور در شهرستان های شیراز، کوار و 
بوانات با استفاده از اعتبارات دولتی و تسهیالت بانكی، اجرای طرح پایلوت احداث 
کارگاه تولید شیره انگور در شهرستان های سپیدان و ممسنی با استفاده از اعتبارات 
دولتی و تسهیالت بانكی، اجرای طرح پایلوت ایجاد کارگاه تهیه میوه های خشک 
و  دولتی  اعتبارات  از  استفاده  با  بوانات  و  اقلید  کوار، سپیدان،  در شهرستان های 
تسهیالت بانكی، در نظر گرفتن بسته های آموزشی ترویجی ) برگزاری کالس ها، 
کارگاه ها و بازدیدهای آموزشی برای سرمایه گذاران (، برگزاری نمایشگاه، همایش 
و جشنواره برای جذب سرمایه گذاران، استفاده از تبلیغات رسانه ای، آموزش 8325 
نفر روز در سطح استان، تخصیص 550 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی 
جهت آموزش بهره برداران و کارشناسان، بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده برای 
واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی از جمله پیشنهاد های موجود در مدیریت صنایع 

تبدیلی و غذایی می باشد.
در ادامه این جلسه اسماعیل تبادار استاندار فارس بر لزوم توجه به صنایع تبدیلی و 
فرآوری محصوالت کشاورزی تاکید کرد و گفت: محصوالت فرآوری شده عالوه 
باید  و  باشند  می  برخوردار  نیز  باالیی  افزوده  ارزش  از  صادرات  زمینه  داشتن  بر 
تالش شود با جلوگیری از خام فروشی، زمینه توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی 

محصوالت در استان مهیا شود. 
داشت:  اظهار  استان  در  آبی  کم  بحران  و  اخیر  های  به خشكسالی  اشاره  با  وی 
و  برنامه ریزی  هر  و  بوده  آب  منابع  مدیریت صحیح  فارس  استان  امروز  اولویت 

فعالیتی بخصوص در حوزه کشاورزی در استان باید بر پایه آب محور باشد.
اقدام  ای  توسعه کشت های گلخانه  و  الگوی کشت  تغییر  این که  بیان  با  تبادار 
موثری در بهره وری از منابع آب استان است بیان داشت: علیرغم نتایج مثبتی که 
در پرتو این اقدامات هم از لحاظ افزایش راندمان محصوالت و هم از لحاظ کاهش 
نیز رصد و آسیب  این حوزه  باید مسائل و مشكالت  آمده،  به دست  مصرف آب 

شناسی شود و با برنامه ریزی صحیح و به موقع نسبت به رفع آنها اقدام گردد.
ارزیابی ساالنه برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای مدیریت  وی خواستار 
منابع آب استان شد و ابراز داشت: برنامه های اجرایی که در راستای مدیریت منابع 
آب صورت گرفته باید ساالنه مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود که تمهیدات 
و تدابیری که اندیشیده ایم چه میزان در مصرف آب به ویژه در حوزه کشاورزی 

صرفه جویی و بهره وری داشته است.
تبادار محصوالت باغی استان را علیرغم هزینه های باالی کاشت، داشت و برداشت 
دارای ارزش صادراتی برشمرد و افزود: باید زمینه صادرات محصوالت باغی استان 
که در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از جایگاه باالیی برخوردار می باشند را به 
خوبی فراهم نمائیم و صادرکنندگان نیز ارائه محصوالت با کیفیت را مبنای اولویت 

کاری خود قرار دهند.
استاندار فارس با تاکید بر عدم کشت برنج در استان با توجه به بحران کم آبی اظهار 
داشت: عدم کاشت برنج به منظور مدیریت منابع آب موجود صورت خواهد گرفت 
و کشت های جایگزین و کم آب بر می تواند همچنان رونق اقتصادی و معاش 

کشاورزان را فراهم نماید.
جهاد  سازمان  بین  مشترک  راهبردی  سند  تدوین  سخنانش  خاتمه  در  تبادار 
کشاورزی، سازمان آب منطقه ای و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را به 
منظور برون رفت از بحران کم آبی ضروری دانست و بر تدوین و اجرایی شدن 

آن تاکید نمود.
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مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران:

آب تمدن ایران را در آستانه انحطاط قرار داده و به مدیریت ملی و بقای تمدن ما وابسته شده است

نشست مشترک ساالنه روسا و دبیران کمیسیون 
کشاورزی و کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد 
سبز در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، سیدمحمد حسین 
شریعت مدار رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی 
وزیر  عالی  مشاور  و  ایران  اتاق  آب  و  کشاورزی 
تمدن  آب  این نشست گفت:  در  جهاد کشاورزی 
اتفاق  با  و  داده  قرار  انحطاط  آستانه  در  را  ایران 
این محور ملی، خشكسالی دشمن مشترک همه 

ایرانیان است.
در  کوتاه  فرصتی  ساماندهی،  جهت  افزود:  وی 
وضعیت  مدیریت  عدم  که  داریم  ششم  برنامه 
موجود نگرانی ادامه حیات در سرزمین بدون آب 

را به دنبال دارد.
شریعت مدار اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنایع 

مورد  مراجع  جزو  کشور  آب  مسائل  در  معادن  و 
بین  که  ای  نامه  تفاهم  در  و  است  ملی  اعتماد 
سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزرات  نیرو،  وزرات 
محیط زیست نوشته شد، وزارت نیرو اقتصاد آب 
را به اتاق بازرگانی واگذار نموده و طرح واگذاری 
دست  در  بخش خصوصی  به  آب  منابع  مدیریت 

اقدام است.
مطالعات  ملی  مرکز  شاید  نمود:  تصریح  وی 
که  باشد  جایی  تنها  آب  و  کشاورزی  راهبردی 
می گوید چالش خشكسالی هنوز به نقطه غیر قابل 
بازگشت در ایران نرسیده و طبق فرمول فائو سرانه 
آب زیر 1000 متر مكعب، وضعیت خیلی بحرانی 
را نشان می دهد در حالی که بر اساس آمار وزرات 
نیرو سرانه آب کشور ایران 1099 مترمكعب است 
که اگر در فرصت کوتاه باقی مانده با همدلی بخش 
امكان  بپردازیم  این مسئله  به  دولتی و خصوصی 

برگشت از مسیر انحطاط آب ایجاد خواهد شد. 
شایان ذکر است که اولین نشست مشترک ساالنه 
کمیسیون  و  کشاورزی  کمیسیون  دبیران  و  روسا 
در سال 1397  اقتصاد سبز  و  زیست  آب، محیط 
در  شیراز  ومعادن  بازرگانی، صنایع  اتاق  در محل 
رئیس  با حضور  و  و تخصصی  دو بخش عمومی 
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق 
ایران و محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس برگزار شد.

چهاردهمین  "برگزاری  موضوع  با  ای  رسانه  نشست 
نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آالت، نهاده ها 
جهاد  سازمان  رئیس  حضور  با  شیراز"  در  آبیاری  و 
نمایشگاه های  عامل  مدیر  فارس،  استان  کشاورزی 
بین المللی فارس، رئیس هیئت مدیره شرکت نگاه سبز 
این نمایشگاه و اصحاب رسانه  پارس مجری برگزاری 

برگزار شد.
قاسمی  مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
فارس  استان  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال علمی، فنی و مهندسی 

کردن کشاورزی است.
کشاورزی  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  افزود:  وی 
بزرگترین  عنوان  به  آبیاری  و  ها  نهاده  آالت،  ماشین 
استانی  فارس که  استان  در  نمایشگاه کشاورزی کشور 
در  ویژه  به  نوین  تكنولوژی  کارگیری  به  در  پیشرو 
مكانیزاسیون و آبیاری تحت فشار بوده، ره یافتی جهت 
کشاورزی  نوین  مهندسی  و  فنی  دستاوردهای  ارائه 
داخلی و خارجی است و با هدف ارائه دستاوردهای نوین 
علمی در این نمایشگاه، حضور شرکت های خارجی و نیز 
شرکت های دانش بنیان پر رنگ تر از سنوات گذشته 

است.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: 
همایش  برگزاری  نمایشگاه،  این  قوت  نقاط  دیگر  از 
حوزه  نظران  صاحب  وسیله  بدین  تا  است  علمی  های 
های مختلف کشاورزی بتوانند ارتباط مستقیم و تبادل 

و  برداران  بهره  با  کشاورزی  مسائل  درخصوص  نظر 
کارشناسان داشته و کارشناسان و مدیران سراسر کشور، 

نمایشگاه مباحث علمی پیرامون را دنبال کنند.
وی بیان داشت: زمینه حضور تمام کسانی که در حوزه 
کشاورزی نیازمند ارتقای سطح علمی به ویژه کشاورزان 
فراهم  نمایشگاه  این  در  فارس  استان  نقاط  اقصی  از 
و  خوب  رسانی  اطالع  راستا  این  در  و  است  گردیده 

شایسته ای صورت پذیرفته است.
قاسمی افزود: در این نمایشگاه غرفه ای به سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس اختصاص داده شده که در این 
غرفه همكاران با ارائه مشاوره و اجرای تور نمایشگاهی 
به منظور معرفی تكنو لوژی های نوین و مسائل کاری 
در جهت هدایت و حمایت بهره برداران کشاورزی گام 
بر می دارند و امید است دستاوردهای این نمایشگاه هم 
در ارتقای بخش کشاورزی و هم در نگاهی که سازمان 
جهاد کشاورزی به دنبال آن می باشد، در جهت علمی 

و فنی کردن کشاورزی تاثیر خاص خود را داشته باشد.
اجرایی  مدیر  افسری  محمدرحیم  نشست  این  ادامه  در 
نمایشگاه های کشاورزی از اختصاص 20 هزار متر فضا 

این فضا شامل 17  افزود:  و  داد  نمایشگاه خبر  این  به 
هزار فضای نمایشگاهی در 5 سالن و 3000 متر فضای 
دلیل  به  باز  اختصاص فضای  نمایشگاهی است که  باز 

استقبال بی نظیر شرکت کنندگان بوده است.
ایرانی و 25  نمایشگاه 173 شرکت  این  در  افزود:  وی 
شرکت خارجی از 14 کشور از جمله آلمان با 12 غرفه، 
ایتالیا،  با 9 غرفه، روسیه، فرانسه، هلند، لهستان،  چین 
بلژیک، اسپانیا، ترکیه، قطر، عمان و... هر کدام با یک 
از  غرفه  یک  کرد:  تصریح  افسری  دارند.  حضور  غرفه 
قطر به عنوان دولت قطر و شرکت کشاورزی تجاری در 
این نمایشگاه حضور دارد و حضور نماینده دولت قطر با 
دعوت استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس برای اولین بار و با هدف آشنایی کشورهای حوزه 
خلیج فارس با محصوالت تولیدی کشور بزرگ ایران، در 

جهت توسعه صادرات صورت گرفته است. 
وی خاطر نشان کرد: با همت سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس و موسسات مربوطه، 25 همایش و کارگاه 
مطالب  ارائه  با  کشاورزی  صنعت  تخصصی  آموزشی 
گسترده علمی تخصصی دائرگردیده و اساتید متخصص 
این حوزه از سایر استان های کشور نیز دعوت شده اند. 

جهت  مختلف  خارجی  های  هیئت  از  نفر  صد  قریب 
نمایشگاه  این  در  و  اند  نمایشگاه دعوت شده  از  بازدید 
محصوالت، کاالها و ماشین آالت ایرانی با کیفیت برتر 
و توان رقابتی باالتر با محصوالت مشابه خارجی معرفی 

گردیدند.

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آالت، نهاده ها و آبیاری در شیراز
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کشاورزی  المللی  بین  نمایشگاه  چهاردهمین 
ماشین آالت، نهاده ها و آبیاری بعد از ظهر روز سه 
شنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه با حضور استاندار فارس، 
معاون و جمعی از مدیران استانداری فارس، معاونین 
جهاد  سازمان  شهرستانهای  و  ستادی  مدیران  و 
کشاورزی فارس، رئیس مرکز توسعه مكانیزاسیون 
وزرات کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس ورئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

آذربایجان غربی افتتاح شد.
تبادار  اسماعیل  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
پهناور  استان  گفت:  مراسم  این  در  فارس  استاندار 
فارس جایگاه بسیار دور و تاریخی در ابعاد مختلف 
و کشاورزی داشته است، نقش ده درصدی در تامین 
امنیت غذایی کشور و رتبه دوم در همه محصوالت 

زراعی، باغی، دامی و شیالتی را دارد.
نمایشگاه  این  عزیزان  همه  همت  با  افزود:  وی 
بین المللی برای چهاردهمین بار در استان فارس و 

هر سال بهتر از سال گذشته برگزار می شود.
استاندار فارس خاطر نشان کرد: از موضوع های مهم 
این نمایشگاه حضور شرکت های دانش بنیان است 
که با نوآوری و بهره گیری از تكنولوژی روز دنیا در 

عرصه های مختلف اعم از تولید نهاده ها، کود و در 
رابطه با سیستم های نوین آبیاری نقش آفرینی بسیار 

برجسته داشته اند. 
وی افزود: شرکت های توانمند دانش بنیان به عنوان 
قوت کار در عرصه کشاورزی شناسایی شده اند که 
زمینه الزم برای معرفی و صادرات محصوالتشان به 

کشورهای مختلف را فراهم می سازند. 
از  استفاده  به  ناگزیر  ما  گفت:  خاتمه  در  تبادار 
تكنولوژی و نو آوری های روز دنیا بوده و بایستی 
از شرکت های پیشرفته در دنیا بهره بگیریم که در 
این نمایشگاه دقیقا میدان داری برای بحث و تبادل 

و بهره گیری از نوع آوری ها شكل گرفته است.

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی

از 7 محصول جدید در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
کشاورزی در شیراز رونمایی شد.

قاسمی  مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از رونمایی 
بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین  در  جدید  محصول   7
را  بزرگ  خداوند  گفت:  و  داد  خبر  شیراز  در  کشاورزی 
شاکریم که در سال حمایت از تولید ملی و در راستای 
منویات رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی امروز شاهد 
تولیدکنندگان عزیز کشورمان در  نوآوری  از 7  رونمایی 

این نمایشگاه هستیم.
فیلترهای  تولید  با  پالست  اصفهان  شرکت  افزود:  وی 
انحصاری  اتصاالت  میكرون،   130 مش  با  دیسكی 
شرکت  شوینده  خود  اتوماتیک  فیلتراسیون  پلی اتیلن 
از  رونمایی  تاکا،  اراک،  کشاورزی  ادوات  تولید 

داشت،   )KP3000 کششی  چین  )غوزه  پنبه  کمباین 
میراکال  و  میراکال امین  کودهای  از  رونمایی  همچنین 
اصالح کننده PH آب )میراکل PH کارکتور( شرکت سبز 
کاه  و  برداشت غالت  از کمباین  رونمایی  پویان شیراز، 
از  رونمایی  و  همدان  برزگر  ماشین   )HMB 240 )مدل 
نشاء کار نیمه اتوماتیک مدل FXD ماشین ابزار فارس 
)کاوه( که توسط استاندار فارس از تولیدکنندگان آن ها 

تجلیل و قدردانی شد. 
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در 
این  تجربه  با  کارشناسان  نمایشگاه  این  برگزاری  طول 
سازمان از بخش های مختلف، در غرفه این سازمان واقع 
در سالن نرگس حضور دارند و به بازدیدکنندگان مشاوره 
آمده  عمل  به  برنامه ریزی  با  که  این  ضمن  می دهند 
افرادی که در حوزه کشاورزی نیازمند ارتقای سطح علمی 

می باشند و نیز سایر کشاورزان از اقصی نقاط استان با 
در نظر گرفتن وسیله ایاب و ذهاب آن ها می توانند در 
تور  اولین بار  برای  که  کنند  پیدا  حضور  نمایشگاه  این 
و  نوین  تكنولوژی های  معرفی  منظور  به  نمایشگاهی 
مسایل کاری همراه با مترجم در جهت هدایت و حمایت 

از بهره برداران کشاورزی برگزار می گردد.

رونمایی از 7محصول جدید در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در شیراز
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رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزرات جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور:

در دولت تدبیر و امید در حوزه ماشین های کشاورزی ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود 

که این رقم در طول تاریخ کشاورزی کشور بی سابقه است

در سطح کشور،  ماشین آالت کشاورزی  نمایشگاه 
و  آالت  ماشین  نهاده ها،  کشاورزی،  های  حوزه  در 
تجهیزات آبیاری هست که برای چهاردهمین بار در 

استان فارس برگزار می گردد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، کامبیز عباسی رئیس 
مرکز توسعه مكانیزاسیون وزرات جهاد کشاورزی در 
مراسم افتتاحیه بزرگترین نمایشگاه کشاورزی گفت: 
شرکت   25 و  داخلی  شرکت   173 نمایشگاه  این  در 
که  اند  نمودنده  ارائه  را  خود  محصوالت  خارجی 
خوشبختانه حضور موسسه DLG، کشورهای صنعتی 
مثل آلمان و سایر کشورهای پیشرو در حوزه ماشین 
توسعه  در  را  به سزایی  بسیار  نقش  های کشاورزی، 

فناوری های نوین دارد.
اتفاقات بسیار مثبتی در  اخیر  افزود: در روزهای  وی 
ماهانه  است،  داده  رخ  ایران  در  مكانیزاسیون  حوزه 
100 تا 150 میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید در 
حوزه ماشین های کشاورزی سرمایه گذاری می شود 
که این رقم در طول تاریخ کشاورزی کشور بی سابقه 

است. 
نشان  ادامه سخنان خود خاطر  در  مقام مسئول  این 
کرد: استاندارد سازی در حوزه ماشین های کشاورزی 
به نحو مطلوب پیش رفته است به شكلی که قبل از 
دولت تدبیر و امید و در ایام گذشته، میانگین ساالنه 
100 تا 150 استانداردسازی در حوزه کشاورزی داشتیم 
که اکنون این رقم به ساالنه 1100 استانداردسازی در 
حوزه ماشین های کشاورزی، لوازم و تجهیزات رسیده 

است.
حوزه  در  بالندگی  به  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
و  لوازم  کشاورزی،  ماشین های  داخلی  صنعت 
 95 تا   90 به  نزدیک  و  رسیده ایم  آبیاری  تجهیزات 
با  آبیاری  تجهیزات  و  آالت  ماشین  نیازهای  درصد 
تكیه بر دانش تولیدکنندگان داخلی تامین می شود که 
این امر مصداق مباحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی و تحقق حمایت ازکاالی ایرانی 

است.
در  مكانیزاسیون  نقش  با  ارتباط  در  ادامه  در  عباسی 
افزایش تولید گفت: در افزایش تولید، 35 تا 40 درصد 
مربوط به استفاده از ماشین های کشاورزی در عرصه 

تولید است.
وی افزود: در حوزه لوازم و تجهیزات آبیاری در کشور 
300 شرکت عرضه کننده وجود دارد که این شرکت ها 
به سمت آبیاری های موضعی، کم فشار، زیر سطحی 
از  یكی  که  آب  بهینه  مصرف  مدیریت  جهت  به  و 
در  آب  تقاضای  و کاهش  دولت  بزرگ  سیاست های 
بخش کشاورزی است حرکت کرده و خوشبختانه در 
در  حفاظتی  کشاورزی  توسعه  با  مكانیزاسیون  حوزه 
سطحی نزدیک به یک و هشت دهم میلیون هكتار از 
اراضی کشورمان ساالنه حداقل حدود 3 تا 4 میلیارد 
متر مكعب کاهش مصرف آب در کل کشور را داریم.

سال  برای  داشت:  اظهار  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
در  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   2 به  نزدیک   97
اختیار  در  و  ابالغ  ها  استان  به  مكانیزاسیون  حوزه 

کشاورزان قرار گرفته است که 770 میلیارد تومان از 
این اعتبارات با تسهیالت 4 درصد و 6 درصد برای 
هزار  از  بیش  و  کشور  مرزی  غیر  و  مرزی  مناطق 
اعتباری  خط  قالب  در  هم  تومان  میلیارد  دویست  و 
شماره شش به استان ها با نرخ سود 15 درصد ابالغ 
شده و به لحاظ سرمایه گذاری ما به یک پایداری در 

حوزه ماشین های کشاورزی رسیده ایم.
وی در خاتمه سخنان خود بیان داشت: در سال گذشته 
در کشور نزدیک به هزار میلیارد تومان تسهیالت و 
در  تسهیالت  و  کشاورزی  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
بخش کشاورزی جذب شده است و نزدیک به 1200 
تا 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و امسال 
فكر می کنیم که 2 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
پذیرد  صورت  کشاورزی  مكانیزاسیون  حوزه  در 
بتوانیم  داخلی  دانش  بر  تكیه  با  هستیم  امیدوار  و 
محصوالت  همه  تولید  فرآیند  در  را  مكانیزاسیون 
کشاورزی اعم از زراعی، باغی، آبزیان، جنگل، مرتع، 

گلخانه و گیاهان دارویی توسعه دهیم.

بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از بزرگترین نمایشگاه کشاورزی

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد صادقی معاون 
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود 
نمایشگاه  چهاردهمین  از  بازدید  در  فارس  استان 
ها  نمایشگاه  این  برگزاری  هدف  گفت:  کشاورزی 
ارائه تازه های کشاورزی است، نمایشگاه فعلی که 
برگزار  است  شیراز  زیبای  بسیار  ماه  اردیبهشت  در 
شده که زمینه حضور شرکت های داخلی و خارجی 
به  دانش  انتقال  و  متنوع  جهت عرضه محصوالت 

بهره برداران فراهم گردید.
وی افزود: با توجه به این که محصوالت متنوع از 
شرکت های متفاوت ارائه گردیده، به بهره برداران 
با  محصوالت  به  دستیابی  جهت  انتخاب  امكان 

صرف کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان داده شده 
مدرن ترین  و  جدیدترین  نمایشگاه  این  در  و  است 
های  زمینه  در  تكنولوژی  توسعه  جهت  فناوری 
مختلف اعم از نهاده ها، کود، بذر، سم، نشاء، نهال و 

ادوات کشاورزی شامل دنباله بندها و ماشین آالت 
خود کششی ارائه گردیده است.

این  در  خوب  بسیار  اتفاق  داشت:  اظهار  صادقی 
نمایشگاه حضور شرکت DLG از آلمان جهت تبادل 
دانش فنی و برگزاری همایش توسط این شرکت با 

همكاری شرکت نگاه سبز است.
سازمان جهاد  غرفه  با  ارتباط  در  مقام مسئول  این 
کشاورزی گفت: حضور متخصصین از سازمان جهاد 
کشاورزی فارس در این غرفه جهت راهنمایی فنی 
و استقبال بهره برداران به خوبی کاهش فاصله بین 
جامعه هدف، سیاست گذاران و مجریان کشاورزی 

را نشان می دهد.
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به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، علیرضا یزدانی مشاور 
وزیر و مجری طرح چغندرقند وزرات جهاد کشاورزی در 
بازدید از چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی ضمن حضور 
برای  گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  غرفه  در 
اولین بار در کشور دستگاه نشاءکار تخصصی چغندرقند 

در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 
راستاي  در  گذشته  سال  دو  طی  تقریبا  افزود:  وی 
زراعت  در  بهره وری  افزایش  و  آب  بحران  مدیریت 
توسعه  جهت  زیادی  بسیار  پیگیری های  چغندرقند، 

کشت نشاء چغندر قند انجام پذیرفته است. 

نشان  خاطر  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
مورد  چغندرقند  نشاء  در  که  هایی  روش  از  یكی  کرد: 
توجه قرار گرفته روش نشاء ریشه لخت بود که توسط 
کشور  قند  چغندر  تحقیقات  موسسه  محققین  از  یكي 
نمودن  راستا جهت مكانیزه  این  ابداع شده است و در 
های  ماشین  سازنده  های  شرکت  از  یكی  روش  این 
دستگاه  این  ساخت  به  نسبت  فارس  استان  کشاورزی 
اقدام و در حال حاضر خط تولید آن شروع شده و در این 
خصوص به منظور توسعه نشاءکاري در زراعت چغندر 
قند مورد بهره برداری قرار گرفته است و باعث کاهش 
سایر  و  بذر  مصرف  کاهش  آب،  مصرف  درصدي   40
هزینه هاي تولید شده است و سیاست های حمایتی و 
اختصاص 50 درصد یارانه جهت تامین دستگاه نشاء کار 
چغندرقند در برنامه هاي وزارت جهادکشاورزي قراردارد.

وی افزود: با مذاکرات صورت گرفته در آینده نزدیک، 
رایج  نشایی  کشت  مدرن  روش  تكنولوژی  و  تكنیک 
کشور  کار  چغندر  کشاورزان  اختیار  در  ژاپن  کشور  در 

قرار خواهد گرفت. یزدانی در ادامه سخنان خود اظهار 
داشت: در سال گذشته در 10 استان کشور کشت نشایی 
چغندرقند شروع و در سال جاري برنامه کشت نشایي 
استان کشور  به 19  چغندرقند در سطح 3 هزار هكتار 
ابالغ شده که امیدواریم با نتایج خوبی که در یكي دو 
روش  این  توسعه  شاهد  آمده،  دست  به  گذشته  سال 
باشیم و در کنار این ها کشت پاییزه چغندرقند به لحاظ 
به  تولید  هزینه های  سایر  و  آب  درصدی   50 کاهش 

صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. 
مجری طرح چغندرقند افزود: چغندرقند پاییزه در سال 
 17 حدود  سطحی  در  و  استان   9 در   96-97 زراعی 
برداشت  عملیات  که  است  گردیده  کشت  هكتار  هزار 
در استان خوزستان شروع و به تدریج در مناطق مختلف 
یک  حدود  می گردد  پیش بینی  و  داشت  خواهد  ادامه 
میلیون تن محصول تولید شود و امیدواریم رکورد بی 
سابقه اي که در سال 96 با تولید بیش از 8 میلیون تن 

به دست آمد، در سال جاری نیز استمرار یابد.

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ 
از  کشاورزی  جهاد  وزرات  باغبانی  معاونت  خوراکی 
اولین  اندازی  راه  و  نرگس  تولید گل  انجمن  تشكیل 
پژوهشكده  در  کشور  خوراکی  قارچ  تحقیقات  واحد 

سبزی و صیفی خبر داد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، غالمرضا تقوی افزود: 
می توانند  تشكل ها  و  انجمن ها  که  این  به  توجه  با 
حقوق خود را ایفا و ضمن فعالیت در عرصه های علمی 
و تجاری در زمینه کسب حمایت های دولتی گام های 
موثری را برای تولیدکنندگان بردارند، برای اولین بار 
گل  تولیدکنندگان  انجمن  موسس  هیئت  کشور  در 
در بحث محیط های  افزود:  تشكیل شد. وی  نرگس 
گلخانه ای  تولیدات  به  توجه  بر  عالوه  شده  کنترل 
در سال 97، توجه ویژه ای به سایر تولیدات خواهیم 
است  خوراکی  قارچ  تولیدات  این  از  یكی  که  داشت 

قارچ  تحقیقات  واحد  اولین  اردیبهشت ماه   15 در  که 
خوراکی کشور در پژوهشكده سبزی و صیفی با حضور 
جمعی از تولیدکنندگان و انجمن صنفی تولیدکنندگان 

قارچ راه اندازی خواهد شد. 
نشان  خاطر  خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
از  ها  سیاست  تحقیقاتی  واحد  این  در  چه  اگر  کرد: 
عمده  اما  می شود  دنبال  دولتی  مرجع  یک  طریق 
انجمن  ویژه  به  خصوصی  بخش  توسط  تحقیقات 
تولیدکنندگان قارچ هدایت خواهد شد که این موضوع 
از دستاوردهای مهم در سال 97 برای تولیدکنندگان 

قارچ خوراکی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به 
خشكسالی های اخیر امروزه اکثر بهره  برداران گرایش 
به سمت گلخانه ها را یک ضرورت نه یک انتخاب می 
دانند و در سال جاری در برنامه توسعه گلخانه 2 هزار 
و 740 هكتار و در برنامه اصالح و بازسازی گلخانه ها 
افزایش  و  آب  سوخت،  مصرف  در  بهینه سازی  با 

بهره وری وضع موجود 452 برنامه اجرایی داریم.
برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  نمود:  تصریح  تقوی 
و  داشته  جدی  برنامه  آب  مصرف  بهره وری  افزایش 
با توجه به این که استان فارس از لحاظ میزان تولید، 
تعداد بهره بردار و شرایط اقلیمی شرایط مناسب توسعه 

گلخانه را داراست و حدود 400 هكتار از گلخانه های 
این  فعال است، جلسه ای در  فارس  استان  کشور در 
در  که  شد  برگزار  گلخانه  فعاالن  حضور  با  خصوص 
این جلسه سعی شد همان گونه که مشكالت از جامعه 
هدف مطرح شده، راه کارها نیز از همان جامعه هدف 
نمایشگاه  چهاردهمین  از  همچنین  وی  شود.  گرفته 
کشاورزی و غرفه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
در این نمایشگاه بازدید نمود و اظهار داشت: استقبال 
بازدیدکنندگان از این غرفه نشان دهنده کاهش فاصله 
بین جامعه هدف، سیاست گذاران و مجریان می باشد و 

انتقال دانش فنی به خوبی صورت می گیرد.
همچنین حسین رحمانی رئیس ستاد حوزه معاونت 
این  از  بازدید  در  کشاورزی  جهاد  وزرات  باغبانی 
برگزاری  که  این  به  توجه  با  گفت:  نمایشگاه 
جهاد  وزارت  های  سیاست  جهت  در  نمایشگاه ها 
در  که  این  برای  بوده  مثبت  بسیار  و  کشاورزی 
عرصه های جهانی حضور داشته باشیم باید این گونه 

نمایشگاه ها ادامه پیدا کند. 
وی افزود: این نمایشگاه بیانگر این است که سازمان 
با  باغبانی  مدیران  و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد 
پشتكار جدی در جهت اجرای امور محوله وزارتخانه 

و توسعه باغبانی استان گام بر می دارند.

ساخت دستگاه نشاءکار تخصصی چغندرقند برای اولین بار در کشور
مشاور وزیر و مجری طرح چغندر قند وزرات جهاد کشاورزی در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی:

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزرات جهاد کشاورزی:
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چهاردهمین  حاشیه  در  اردیبهشت   5 چهارشنبه  روز  کشاورزی  بزرگ  همایش 
 "DLG" نمایشگاه بزرگ کشاورزی و با همكاری شرکت انجمن کشاورزی آلمان

برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم علیرضا احمدی نماینده بخش غذا و کشاورزی کشور آلمان 
شدن  برداشته  و  هسته ای  توافق  نتیجه  در  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
بخشی از تحریم ها، شرایط سرمایه گذاری در ایران بهبود پیدا کرد و با توجه 
ایران، انجمن  بالقوه ای برای مدرنیزه کردن و ارتقای سطح کشاورزی  نیاز  به 
ارتقای  مشترکی جهت  نامه  توافق  کشاورزی،  وزرات جهاد  و  آلمان  کشاورزی 

سطح کیفی غذای ایران امضا کردند.
وی افزود: از 5 هدف اصلی توافقنامه شامل برقراری و هماهنگی مستقیم ارتباط 
در سطح دو وزارت خانه غذا و کشاورزی آلمان و جهاد کشاورزی ایرانف، توسعه 
ارتباط دوجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و کشور آلمان در حوزه صنعت غذا و 
کشاورزی، حمایت در خصوص ایجاد کسب و کار و برقراری ارتباطات دوجانبه، 
همكاری در توسعه دانش بازار در خصوص ساختار بازار، فعاالن بازار، موسسات، 
محیط  های قانونی، موانع تجاری و تبادل فرهنگی بین فعاالن اقتصادی کشور 
آلمان و جمهوری اسالمی ایران می باشد که بر اساس اهداف تدوین شده، 6 

فعالیت به طور مشخص انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: تقویت مستمر همكاری بین وزارت غذا و کشاورزی آلمان و 
و  نیازهای صنعت غذا  پیش  تعیین  و  نیازسنجی  ایران،  وزارت جهاد کشاورزی 
کشاورزی ایران و آلمان و فراهم آوردن بستری برای توسعه ارتباطات تجاری 
دوجانبه می باشد و از دیگر فعالیت ها به فراهم آوردن اطالعات بازار، سازماندهی 
رویدادهای آموزشی و اقتصادی، نمایندگی منافع و صنعت غذایی کشور آلمان در 

ارتباط با شرکت های تجاری ایران را نام برد.
 در ادامه این همایش محمد صادقی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس گفت: علیرغم خشكسالی های پی در پی در سال های 
اخیر، هنوز هم استان فارس یكی از استان های پر پتانسیل در بخش کشاورزی 
است و امروز بیشتر از همیشه نیازمند انتقال تكنولوژی به دلیل کمبود آب هستیم.

وی افزود: استان فارس به دلیل گرفتاری هایی که در ارتباط با آب دارد، ناگزیر به 
کشت کمتر و تولید بیشتر می باشد و در این زمینه DLG باید راه کار ارائه نماید.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: ما برای این که بتوانیم در استان فارس 
با  رفتار  تغییر  کشت،  الگوی  تغییر  نیازمند  نمائیم  تامین  را  کشاورزان  معیشت 
طبیعت، مصرف کمتر آب و در برخی موارد ناگزیر به حذف بعضی از محصوالت 
حذف  جای  به  کشت  روش  تغییر  با  گرفته  کار  به  را  تالش  نهایت  و  هستیم 
حذف  عدم  راه های  از  یكی  عنوان  به  بازده  زود  و  زودرس  ارقام  از  محصول 
دهد.  می  افزایش  تكنولوژی  به  را  ما  نیاز  این  که  نمائیم  استفاده  محصوالت 
بنابراین تغییر و انتقال رژم پالسم بذر از کشورهای دیگر به استان فارس از دیگر 

برنامه ها می باشد.
وی در خاتمه سخنان خود اشاره کرد و گفت: به ارقام کلزای پر پتانسیل که از 
کشور فرانسه و آلمان به کشور ایران وارد شده است، ما عالقه مند به تولید این 
بذر ها در ایران هستیم شاید تحت لیسانس آن کشور ولی بایستی بهره بردار ما 
در ایران بتواند این بذرها را تولید نماید. ما نیازمند تنوع ژنتیكی زیادی هستیم 
تا بتوانیم در تولید محصوالت دیگری مثل گلرنگ نیز با این کشورها همكاری 
داشته باشیم و همان طور که سطح زیر کشت این محصول از صفر به 20 تا 30 

هزار هكتار رسیده، توانا باشیم این سطح را به 100 هزار هكتار برسانیم.

برگزاری همایش کشاورزی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

جهاد  مدیریت های  مالی  امور  مسئولین  گردهمایی 
کشاورزی شهرستان ها برگزار شد.

که  گردهمایی  این  در  امید"  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
مالی  امور  مدیر  و  ذیحساب  هژبری  ناهید  ریاست  به 
حضور  با  و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
این  امور شهرستان ها در  صمد نژاد مسئول هماهنگی 
به  عنایت  با  کرد:  اظهار  هژبری  شد  برگزار  سازمان 
تاکید  و  عمرانی  بودجه  مالی  سال  پایان  نزدیک شدن 
رئیس این سازمان مبنی بر جذب کلیه اعتبارات اسناد 
خزانه اسالمی، مدیریت امور مالی نسبت به برنامه ریزی 
عاملین  و  مدیران  کلیه  حضور  با  جلسه  تشكیل  و 
ذیحساب شهرستان ها جهت توضیح، توجیه و آموزش 
رویكردهای اقتصادی جدید دولت در صدور اوراق سهام 

خزانه در فرم های "اخزا" و "اینا" به سررسیدهای سال 
های 97 و 98 اقدام نموده است.

وی افزود: در این گردهمایی از مدرسین حاذق و مجرب 
استان  دارایی  و  اقتصاد  کل  اداره  و  فارس  استانداری 
فارس به عنوان دستگاه های تعیین کننده استفاده شده 
به  نسبت  را  الزم  های  آموزش  و  توضیحات  تا  است 
چگونگی را اعالم و نحوه محاسبه و جذب این اسناد را 
نمایند. عامل ذیحساب سازمان جهاد کشاورزی  اعالم 
استان فارس در ادامه کلیه نكات کلیدی مالی و اجرای 
استفاده  نمود و  تاکید  را موکداً  ضوابط و مقررات مالی 
از سامانه الكترونیک در برگزاری مناقصات را با عنایت 
به راه اندازی این سامانه در کلیه شهرستان ها خواستار 
و توضیحات جامعی را متذکر گردید راه کارهای عملی 

انجام این امور را توضیحات جامع نمود. گفتنی است در 
موارد  اعالم  از  پس  میهمان  مدرسین  گردهمایی  این 
مربوطه، ابهامات و اشكاالت مطرح شده را پاسخ داده و 
خواستار انجام به موقع این مهم تا زمان تعیین شده از 
طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل اقتصاد 

و دارایی استان فارس شدند.

توجیه مسئولین امور مالی مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها در جذب اعتبارات اسناد خزانه اسالمی
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در  آبیاری  و  کشاورزی  بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین  برگزاری  با  زمان  هم 
استان فارس اولین کارگاه آموزشی اتوماسیون سیستم های آبیاری برگزار شد.

جهاد  سازمان  رئیس  مشاور  محمدی  شهرام  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
این  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  عمرانی  پروژه های  در  فارس  استان  کشاورزی 
آب  منابع  مدیریت  همانا  که  خود  اهداف  از  یكی  تحقق  راستای  در  سازمان 
کشاورزی است در گام نخست با مطالعه، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری 
نوین در اراضی کشاورزی از طریق پرداخت یارانه اقدام نموده و در گام دوم با 
تجهیز سیستم های آبیاری نوین به اتوماسیون، دقیق تر آن را پیگیری و دنبال 

نموده است.
وی افزود: به منظور آشنایی کارشناسان بخش دولتی و خصوصی به اتوماسیون، 
سیستم های آبیاری کمیته مهندسی ارزش پروژه های آبیاری نوین سازمان جهاد 
اقتصادی  با همكاری دفتر  و  انجام شده  برنامه ریزی  با  استان فارس  کشاورزی 
چهاردهمین  برگزاری  با  هم زمان  را  اتوماسیون  آموزشی  کارگاه  آلمان،  کشور 

نمایشگاه بین المللی کشاورزی برگزار نمود.
محمدی خاطر نشان کرد: در این کارگاه بیش از 140 نفر از کارشناسان سازمان 
و  کشاورزی  دانشكده  اساتید  مشاور،  مهندسین  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان فارس، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تولید 
پیرامون  و  داشتند  حضور  نوین  آبیاری  تجهیزات  کنندگان  وارد  و  کنندگان 
موضوعات برنامه ریزی سیستم های آبیاری، مكانیزم شیرهای برقی، اتوماسیون 
و فیلتراسیون برنولی توسط سه کارشناس اروپایی و یک کارشناس ایرانی شاغل 
در دفتر همكاری اقتصادی آلمان، مطالب ارزنده ای را ارائه کردند. وی در خاتمه 
سخنان خود بیان داشت: هدف از اجرای این کارگاه آموزشی، هدایت کارشناسان 
بخش به مكانیزه کردن سیستم های آبیاری نوین در راستای تغییر نگرش آنان 
و اجرای مهندسی دقیق در مقابله با بحران خشكسالی به منظور استفاده بهینه از 

منابع آب موجود می باشد.

هم زمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
کشاورزی و آبیاری در استان فارس

برگزاری اولین کارگاه آموزشی 
اتوماسیون سیستم های آبیاری

با حضور رئیس موسسه خاک و آب کشور

اولین آزمایشگاه بیولوژی خاک افتتاح شد
اولین آزمایشگاه بیولوژی خاک با حضور رئیس 
موسسه خاک و آب کشور و معاون برنامه ریزی 
و توسعه منابع انسانی این موسسه، رئیس مرکز 
تحقیقات و موسسه آب و خاک مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و تعدادی 
از محققین و کارشناسان این مرکز در موسسه 
تحقیقات آب و خاک کشاورزی و منابع طبیعی 

استان فارس افتتاح شد.
زارع  ابراهیم  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس با اشاره به جمعیت باالی محققین 
توانمند استان فارس، گفت: اصالح و توسعه زیر 
به پیشبرد اهداف علمی  ساخت های پژوهشی 
در جهت رفع مشكالت کشاورزی استان کمک 

خواهد نمود.
در زمینه اهمیت احداث این آزمایشگاه غالم رضا 

زارعیان رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 
خاک  موسسه  رئیس  مساعدت  با  گفت:  فارس 
کشاورزی  تحقیقات  مرکز  رئیس  کشور،  آب  و 
این  تات  سازمان  پژوهشی  معاون  همكاری،  و 
میلیارد  نیم  و  اعتباری حدود یک  با  آزمایشگاه 

ریال افتتاح شد.
از  بسیاری  مصرف  نمود:  تصریح  زارعیان 

کودهای زیستی، باکتری ها و قارچ های مفید 
در سطح خاک و بسیاری از پارامترهای مرتبط 
اندازه  با بیولوژی خاک در این آزمایشگاه قابل 
آزمایشگاه،  این  احداث  از  پیش  و  است  گیری 
کارهای  جهت  در  آنالیز  منظور  به  نمونه ها 
کودهای  و  خاک  بیولوژی  زمینه  در  تحقیقاتی 
کشور  وآب  خاک  تحقیقات  موسسه  به  زیستی 

ارسال می گردید.
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یازدهمین جشنواره گل و گالب میمند با حضور 
استاندار فارس و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
و  استانی  مسئولین  از  جمعی  و  استان  این 
شهرستانی برگزار شد که در حاشیه این مراسم 
کارگاه گالب گیری  باغ های گل محمدی،  از 
این شهرستان بازدید و یک کارگاه شیشه گری 
این  با حضور  نیز  قرابه و ظرف شیشه ای  تولید 

افراد افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، اسماعیل تبادار 

استاندار فارس در یازدهمین جشنواره گل و گالب میمند گفت: شهر میمند شهر 
باغ های گل حصار است که با قدمت تاریخی باال به دلیل گالب و عرقیات زبانزد 
خاص و عام است. وی افزود: باغ های گل محمدی میمند عالوه بر ایجاد زمینه 
اشتغال، زیبایی خاصی را در منطقه ایجاد نموده که سعی و تالش مردم میمند در 

برپایی این جشنواره و تالش در حفظ این آیین قابل تقدیر است. 
استاندار فارس در ادامه خواستار بهره گیری از تكنولوژی و فن آوری روز دنیا جهت 
بهره گرفتن هر چه بیشتر از باغ های گل محمدی که سرمایه بزرگ خدادادی 
می باشند شد و افزود: صنایع تبدیلی بایستی جهت فرآوری این محصوالت در 
سطح بخش میمند توسعه داده شود که این امر باعث ساماندهی اشتغال و زمینه 

چه  هر  ارتقای  جهت  اقتصادی  رونق  و  تولید 
بیشتر اقتصاد بخش میمند خواهد شد و خواستار 
افزایش مدت زمان جشنواره گل و گالب میمند 

جهت افزایش صنعت گردشگری گردید.
در ادامه این مراسم محمد مهدی قاسمی رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به 
است، گفت:  ما  ملی  این که گل محمدی گل 
زیر کشت  با 7882 هكتار سطح  فارس  استان 
و تولید 14 هزار تن محصول، قطب تولید گل 
محمدی کشور است که بخش میمند از توابع شهرستان فیروزآباد با دارا بودن 
بالغ بر یک هزار و 500 هكتار سطح زیر کشت گل محمدی با 120 هكتار دیم 
بعد از شهرستان داراب مقام دوم از نظر سطح زیر کشت گل محمدی را در استان 

دارا می باشد.
وی افزود: خوشبختانه همه ساله مردم جهت دیدن مجموعه گلستان های گل 
محمدی به بخش میمند آمده و از زنجیره تولید گل تا عرقیات، گالب و اسانس 
این  تولید اسانس هم در  تولید گالب ده هزار تن و  بازدید می کنند که میزان 
شهرستان و داراب تولید می شود که تولید اسانس در این منطقه بیشتر به دلیل 

مرغوبیت گل محمدی استان فارس است. 

تبادار استاندار فارس:

صنایع تبدیلی بایستی 
جهت فرآوری گل محمدی 
در سطح بخش میمند 
توسعه داده شود

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

 استان فارس قطب تولید گل محمدی کشور
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مدیر کل دفتر طیور و زنبور عسل وزرات جهاد کشاورزی خبر داد:

 صادرات ۸۰۰ تا یک میلیون تنی لبنیات

با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیر کل 
مدیر  وزارت جهاد کشاورزی،  زنبور عسل  و  دفتر طیور 
مدیران  و  معاونین  فارس،  المللی  بین  نمایشگاه  عامل 
ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و تعدادی 
از مدیران کل ادارات وابسته چهاردهمین نمایشگاه دام 

طیور و صنایع وابسته در شیراز گشایش یافت.
قاسمی  مهدی  محمد  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
مراسم  این  در  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
طیور  و  دام  جمله  از  کشاورزی  های  حوزه  در  گفت: 
و  تكنولوژی  از  استفاده  با  وری  بهره  ارتقای  دنبال  به 
فن آوری نوین تا دستیابی به استاندارد جهانی هستیم که 
راستا آخرین دستاوردهای حوزه دام و طیور در  این  در 

این نمایشگاه ارائه گردیده است.
به  فارس  استان  در  نمایشگاه  این  برپایی  افزود:  وی 
ازای قطب کشاورزی کشور در راستای حمایت از تولید 
کاالی ایرانی، کمک به پیشرفت صنعت دام و طیور با 
ایجاد رقابت سالم میان فعاالن این حوزه است که زمینه 
نمایشگاه  این  از  و طیور  دام  برداران حوزه  بهره  بازدید 
به منظور تبادل تجربیات و انتقال فناوری های روز دنیا 

علم  فاصله  کاهش  منظور  به  که  است  گردیده  فراهم 
کارشناسان جهت  تحقیقاتی  نمایشگاه  این  در  تجربه  و 

انجام مشاوره حضور فعال دارند.
این مقام مسئول در ارتباط با خوداتكایی تولید کنندگان 
داخلی گفت: برخی از تولیدات داخلی صنعت دام و طیور 

و در  داشته  به خارج کشور  دام، صادرات  مانند خوراک 
برخی زمینه ها مانند تجهیزات صنعتی با وابستگی های 
کمی که به خارج داریم، همت تولیدات کنندگان داخلی 
روند این تولیدات رو به رشد بوده و به نظر می رسد در 
آینده نزدیک شاهد تولید تجهیزات تولید داخلی کافی و 

با قدرت رقابت خوب با مشابه موارد خارجی آن باشیم.

عامل  مدیر  موسوی  محمود  سید  مراسم  این  ادامه  در 
نمایشگاه بین المللی فارس گفت: این نمایشگاه با حضور 
ایرانی  تولیدکنندگان و شرکت های  از 90 درصد  بیش 
برگزاری شده است که، تولیدات خود را در رقابتی موفق 

با کاالی خارجی ارائه نموده اند.
وی افزود: این نمایشگاه با همت تولیدکنندگان ایرانی و 
همچنین با مدیریت خوب سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس و شرکت مجری در مساحتی بالغ بر 10 هزار متر 
برگزار  دام و طیور  با حضور 90 شرکت صنایع  و  مربع 
گردیده که 36 درصد از محصوالت و صنایع غذای دام و 

طیور ارائه شده مربوط به استان فارس است.
نمایشگاه  شرکت  داشت:  بیان  ادامه  در  موسوی 
بین المللی فارس در حوزه کشاورزی در نسبت به سایر 
استان ها مقام اول و این شرکت افتخار را دارد که با آغاز 
مرحله  دو  در  ماه  اردیبهشت  در  زمان  هم   1397 سال 
وزرات  و  کشاورزی  حوزه  در  نمایشگاه  برگزاری  شاهد 
نمایشگاه  بزرگترین  و  اولین  که  بودیم  کشاورزی  جهاد 
با هدف حمایت از تولید کاالی ایرانی از چهارم تا هفتم 

اردیبهشت ماه برگزارشد. 

برگزاری
چهاردهمین نمایشگاه
دام، طیور و صنایع وابسته 
در شیراز

جهاد  وزرات  عسل  زنبور  و  طیور  دفتر  کل  مدیر 
و  طیور  دام،  نمایشگاه  چهاردهمین  از  کشاورزی 

خوراک آبزیان بازدید داشت.
امینی  حبیب  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
عسل  زنبور  و  طیور  دفتر  کل  مدیر  اسفیدواجانی 
وزرات جهاد کشاورزی گفت: نمایشگاه با بهره مندی 
از دانش روز دنیا و ایجاد زمینه تبادل دانش باعث 

ارتقای تكنولوژی در واحدهای تولیدی می گردد.
وی از نتایج ارتقای تكنولوژی در واحدهای تولیدی 
به تولید 2 میلیون و 200 هزار تن مرغ، 900 هزار 
و  نمود  اشاره  شیر  تن  میلیون   10 مرغ،  تخم  تن 
افزود: در این راستا 800 تا یک میلیون تن صادرات 

لبنیات داشتیم.

در  گرفته  صورت  اقدامات  از  مسئول  مقام  این   
معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
در جهت ارتقای کمی و کیفی تولید، به راه اندازی 
جهت  کشور  طیور  صنعت  مدیریت  جامع  سامانه 
تقاضا،  و  عرضه  در  تعادل  ایجاد  و  تولید  مدیریت 
استفاده  طیور،  و  دام  های  نهاده  سامانه  راه اندازی 
طیور،  و  دام  بخش  در  مصرف  کم  خوراک های  از 
جایگزین  در  کشاورزی  بخش  ضایعات  از  استفاده 
آخرین  از  استفاده  و  طیور  و  دام  خوراک  کردن 

تحقیقات دام و طیور کشور اشاره نمود.
وی با اشاره به این که از نظر سخت افزاری پتانسیل 
تولید 3 میلیون تن گوشت مرغ، یک میلیون و 200 
هزار تن تخم مرغ و ارتقاء قابل توجه در تولید شیر 

ها  نمایشگاه  برپایی  با  گفت:  دارد،  وجود  کشور  در 
در پی برندسازی و دستیابی به بازارهای کشورهای 
وطیور  دام  محصوالت  صادرات  جهت  همسایه 

هستیم.
واقع  در  داشت:  اظهار  خود  سخنان  خاتمه  در  وی 
داخلی  تولید  از  دقیق حمایت  ها مصداق  نمایشگاه 
کشور است، و به دستاوردهای نمایشگاه در راستای 
تر  مستحكم  ساختارهای  ایجاد  و  دانش  افزایش 

صادراتی اشاره کرد.
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سازمان  رئیس  حضور  با  دامپزشكي  مدیران  هماهنگي  شوراي  روزه  دو  نشست 
دامپزشكی کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مدیران کل استانی 
کشوری به میزبانی اداره کل دامپزشكی استان فارس در شهرستان شیراز برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در این نشست گفت: کشاورزی استان فارس حدود 10 درصد تولیدات 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در بخش های مختلف اعم از زراعت، دام، طیور، شیالت، باغبانی و... 
بیش از 10 میلیون تن تولید داریم که در زمینه زراعت با 10 درصد تولیدات کشور 
حائز رتبه دوم، در زمینه باغبانی با 15 درصد تولیدات کشور حائز رتبه اول کشور، 

در زمینه امور دام و شیالت رتبه چهارم کشور را دارا می باشیم.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: قبل از این استان فارس قطب غالت و انبار غله 
کشور بوده و در حال حاضر ویترین باغبانی کشور می باشد که به دلیل پتانسیل 
کار  و  کسب  فضای  و  است  معروف  کوچک  ایران  به  فارس  استان  این  اقلیمی 
کشاورزی در این استان باالی 50 درصد می باشد که تمام موفقیت های کسب 
شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تالش کارشناسان، محققان، 

مروجان، اساتید دانشگاه و همت کشاورزان پرتالش این استان بوده است.
قاسمی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دغدغه جامعه ما تولید محصول گواهی 
شده می باشد که باید با تالش بیشتر و پیشگیری از طریق آموزش، پاسخگوئی 

نیازهای جامعه باشیم.
جهاد  سازمان  کرد:  تصریح  ها،  زمینه  تمام  در  آموزش  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
کشاورزی استان فارس در زمینه آموزش کارکنان بهره برداران در کشور باالترین 

سرانه آموزش کارکنان و بهره برداران را در اختیار دارد.
علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشكی کشور در نشست خبری خود در شیراز 
گفت: استان فارس به دلیل دارا بودن رتبه یک کشور در تولیدات عشایری و رتبه 

دوم کشور در تولیدات دامی دارای اهمیت است.
وی از اقدامات صورت گرفته در خصوص کنترل بیماری های مشترک انسان و دام 
و بیماری های مختلف ویژه دام ها افزود: بیش از 50 درصد بیماری های مشترک 
بین انسان و دام و بیش از 70 درصد بیماری های نوپدید، بازپدید و عفونی دنیا 
و  نفری دولتی  با تالش مجموعه 38 هزار  منتقل می گردد که  انسان  به  دام  از 
بیماری ها که  این  دامپزشكی کل کشور شاهد کاهش ساالنه  خصوصی سازمان 
بیماری ها  این  در   95 سال  به  نسبت  کشور  در  کاهش 18درصدی  نیز   96 سال 

مشاهده گردید. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تجهیزات و امكانات سازمان دامپزشكی در حوزه 
جغرافیایی روستایی، عشایر، شهرستانی، استانی و ملی در خدمت کنترل بیماری ها 
امكانات  خرید  به  المال  بیت  بودجه  تومان  میلیارد   800 از  بیش  ساالنه  و  است 

دامپزشكی متعلق به واکسن ها تعلق می گیرد. 
وی تصریح نمود: با هدف تولید دام، طیور و آبزیان ایمن و در نتیجه محصوالت و 
فرآوردهای خام ایمن، تمام واکسن های الزم برای کنترل بیماری های مشترک 

بین انسان و دام و بیماری های دامی برای سال 97 پیش بینی شده است.
دامداری،  شامل  مزارع  از  دامی  کرد: سالمت محصوالت  نشان  خاطر  پور  رفیعی 
برنامه نظارتی  این اساس  بر  تا سفره مردم ردیابی که،  آبزی پروری  مرغداری و 
به  بازدید در 365 روز توسط همكاران تدوین گردیده و همكاران موظفند  منظم 

صورت منظم از مراکز تولیدی، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی و ناوگان 
حمل و نقل بازدید نمایند.

این مقام مسئول در قسمت دیگری از سخنان خود بیان داشت: بیماری آنفوالنزای 
فوق حاد پرندگان که در دو سال گذشته در 23 استان کشور آشكار شده است در 

سال 97 به خوبی تحت کنترل گردید. 
وی در همین راستا گفت: شناسایی و نابودی سویه جدید این بیماری در گیالن 
در سال 96 از اقدامات بسیار مهم در کنترل بیماری بود و افزود: امیدواریم که با 
همراهی تولیدکنندگان عزیز، مرغداران، تشكل های مرتبط با این حوزه و مسئولین 
استانی در سراسر کشور و حمایت سازمان دامپزشكی جهت تامین واکسن مورد نیاز 

شاهد بروز اپیدیمی آنفوالنزا در سال 97 نباشیم.
رفیعی پور از تب کریمه کنگو به عنوان بیماری دیگر مشترک بین انسان و دام و 
اهمیت آن سخن گفت و افزود: در این بیماری با توجه به این که دام آلوده به دلیل 
کنه ها  از طرفی جمعیت  نیست،  تشخیص  قابل  بیماری  نداشتن عالئم مشخص 
در محل زندگی انسان ها باال است و ناقل عامل بیماری را از نسل به نسل دیگر 
منتقل می سازند این بیماری حائز اهمیت است که تاکنون واکسنی جهت کنترل 

بیماری تولید نشده است.
وی تصریح نمود: اگرچه تب کریمه کنگو بیماری خطرناک و مهلكی است و انسان 
مبتال تنها 50 درصد شانس زنده ماندن را دارد اما با رعایت نكات ساده می توان از 
این بیماری ایمن ماند که در این راستا دامپزشک، دامدار و افردی که در کشتارگاه 
محل  و  ها  دامداری  در  و  را محصور  خود  فردی  حفاظت  لوازم  باید  می کنند  کار 
پرورش دام، کنه ها را از بین ببرند و در حوزه جامعه انسانی ذبح دام در کشتارگاه و یا 
توسط قصابان آموزش دیده در محیط روستایی و تحت نظر دامپزشكی صورت گیرد. 
رئیس سازمان دامپزشكی کشور در بخش دیگر از سخنان خود به اهمیت مقابله با 
جنگ روانی دشمن با رونق اقتصادی در کشور اشاره نمود و افزود: انواع و اقسام 
لبنیات تولیدی ایران به کشورهای مختلف از جمله امریكا صادر می گردد، در حوزه 
آبزیان در سال 96 بیش از 27 هزار تن میگو و صد ها تن ماهیان پرورشی مثل 

ماهی قزل آال صادر گردید.
وی گفت: اعتقاد بر این است که در استان های مرزی از جمله استان فارس که 
محل رفت و آمد تجار بزرگ از کشورهای همسایه می باشد می توان با رایزنی 
و دیدارهای دیپلماتیک استانداران، زمینه صادرات بیش از پیش محصوالت دامی، 
طیور و آبزیان تولیدی کشور جمهوری اسالمی ایران به سایر کشورها فراهم گردد 
تا بدین وسیله جنگ روانی دشمن را با رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور 

بی اثر کنیم.

با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور

شوراي هماهنگي مدیران دامپزشکي سراسر کشور
در شیراز تشکیل جلسه داد
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"مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویي و داروسازي اسپاد رایمون پاسارگاد" با 
نام تجاری “ناسوت” یک زنجیره تولید و فرآوری گیاهان دارویی است که عالوه 
بر امر آموزش از تولید تا استحصال و خالص سازی ماده موثره در این مجتمع 

صورت می گیرد.
اسماعیل تبادار استاندار فارس در بازدید از این مجتمع گفت: این مجموعه یک 
مجتمع دانش بنیان چند وجهی است که با بهره گیری از دانش بومی عالوه بر 
زنبورداری، تولید عسل و فرآوری گیاهان دارویی، در آموزش به بهره برداران 
نقش موثری دارد. وی افزود: توجه خاص به آب به عنوان یک بحران استانی 
در این زنجیره تولیدی قابل تحسین و تقدیراست که در این راستا متخصیصن با 
استفاده از دانش فنی بومی، آب شور منطقه را به آب قابل شرب و قابل استفاده 
در بخش کشاورزی تبدیل کردند و عالوه بر آن از پساب استخراجی در صنعت 
کودسازی استفاده می شود و این مجتمع به عنوان الگو درسطح استان بایستی 
مطرح گردد. تبادار با اشاره به این که این زنجیره تولید با حضور متخصصین 
در زمینه های مختلف از جمله آب، خاک، کشاورزی و بازاریابی با ره آوردهای 
مبتنی بر دانش بنیانی فعالیت می کند، اظهار داشت: زمینه صادرات محصوالت 
این شرکت به کشورهای اروپایی و روسیه مهیا شده و در زمینه اعطا تسهیالت 

و سایر خدمات نیز استانداری نهایت همكاری را خواهد داشت.
در ادامه این بازدید مصطفوی مدیر عامل این شرکت در معرفی این مجتمع، 
با بیان این که این طرح در سه مرحله ساخته می شود گفت: مرحله نخست 

آن شامل تولید و فراوری گیاهان دارویی است و تا یک ماه آینده در زمینی به 
مساحت 20 هكتار به بهره برداری می رسد. 

تن  هزار   200 فرآوری  امكان  ساالنه  طرح  این  از  بهره برداری  با  افزود:  وی 
عنوان  به  مجتمع  این  از  بهره برداری  با  که  می شود  ایجاد  دارویی  گیاهان 
مهم ترین گام در تغییر الگوی کشت برای 200 نفر مستقیم شغل ایجاد می شود.
محمد مهدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این بازدید گفت: 
گزاران  سرمایه  آموزش  امر  و  تولید  های  زنجیره  تشكیل  اهمیت  به  توجه  با 
این مجتمع که چند نفر جوان پا به کار و فعال می باشند، دانش بنیان است و 
نوع فعالیت آن ها که در راستای سیاست های وزارت متبوع و سازمان جهاد 

کشاورزی فارس هست از ابتدا مورد حمایت این سازمان قرار داشته اند.

قاسمی  امید"، محمد مهدی  "پرتو  به گزارش خبرنگار 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در بازدید 
گندم  هكتاری   75 مزرعه  در  تیپ  روش  به  آبیاری  از 
سامانه  از  کشاورزان  اقبال  گفت:  مرودشت  شهرستان 
دلیل  به  فارس  استان  سطح  در  آبیاری  نوین  های 
سامانه  این  اجرای  با  آب،  وری  بهره  ارتقای  مشاهده 

ها است.
نوین  های  روش  اجرای  جهت  ملی  اعتبار  افزود:  وی 
فارس  استان  به  هكتار  هزار   70 سطح  در  آبیاری 

تخصیص داده شده است.
این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: در گذشته 
این باور غلط وجود داشت که امكان اجرای آبیاری نوین 
در مزارع گندم و جو نیست، امروز این مزرعه به عنوان 
نمونه از حدود 16 هزار هكتار مزارع مشابه، نشان دهنده 

افزایش  کنار  در  آب  از  وری  بهره  توجه  قابل  افزایش 
عملكرد با اجرای روش های نوین آبیاری است.

وی در ادامه بیان داشت: یكنواختی پخش آب، کاهش 
انتقال کود و مواد مغذی به  استرس کم آبی و راحتی 
گیاه از مزایای استفاده از شیوه های نوین آبیاری است 
که با اجرای آبیاری قطره ای و آبیاری نواری که "تیپ" 
این مزایا  از  نامیده می شود، تمام مزارع و محصوالت 

بهره مند می گردند.
تیپ  به روش  این مزرعه که  در  است که  شایان ذکر 
آبیاری می شود آخرین مرحله آبیاری در حال انجام بوده 
است و در این مزرعه رقم چمران 2 پرورشی و مادری 
و رقم سیروان مادری تولید می شود که هم اکنون در 
مرحله خمیری است و با اجرای روش تیپ ارتقای بهره 

وری آب در این مزرعه کامال مشهود است.

بزرگترین مجتمع فرآوری گیاهان دارویی کشور
تا یک ماه آینده راه اندازی می شود

ارتقای بهره وری از آب و افزایش عملکرد محصول با آبیاری تیپ در مزرعه گندم
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با  فارس  استان  کودی  های  چالش  همایش  اولین 
و  کود  ساماندهی  امر  در  وزیر  معاون  مشاور  حضور 
وآب  خاک  تحقیقات  موسسه  رئیس  تغذیه،  بهبود 
فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  کشور، 
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
فارس، جمعی از محققین و مسئولین کشوری و استانی 
و تعدادی از تولید کنندگان برگزار گردید که با بررسی 

مشكالت این حوزه، راه کارهایی ارائه شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، قاسمی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس در این همایش با اشاره به 
این که هدف از برگزاری این همایش ساماندهی تولید، 
واردات و توزیع کودهای مختلف می باشد گفت: ورود 
کودها با برندهای مختلف و متنوع از یک طرف و عدم 
به  منجر  دیگر  از طرف  کود  برچسب  و  تطابق محتوا 
اقدام بسیار بزرگ دولت تدبیر و امید در ساماندهی کود 
گردید که در سال 1393 برای نخستین بار در کشور 
آیین نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی توسط وزیر 

جهاد کشاورزی ابالغ شد.
حمایت  جهت  در  بزرگی  گام  اقدام،  این  افزود:  وی 
بود که نقش  تولید کنندگان داخلی کود کشاورزان  از 

پررنگی در جهت تامین امنیت غذایی کشور دارند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: پس از آن مقررات سخت گیرانه پایش کودها 
در اخذ مجوز، تطبیق محتوا و برچسب اعمال شد که 
کشور  آب  و  خاک  تحقیقات  موسسه  امر،  این  متولی 
دارای  فارس  استان  داشت:  بیان  ادامه  در  وی  است. 
آزمایشگاه آب و خاک خصوصی با تجهیزات مدرن و 

از  آزمایشگاه  این  که  است  کشور  سطح  در  نظیر  کم 
به  تبدیل  جهت  مجوز  اخذ  به  اقدام  قبل  ماه  چندین 
آزمایشگاه معتمد موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 
اخذ  را  این مجوز  آینده  ماه  دو  تا  نموده و ظرف یک 
با  آزمایشگاهی  نیز  دولتی  بخش  در  که  نمود  خواهد 

آخرین تجهیزات روز فعال می باشد.
در ادامه این همایش شمس اهلل مالزاده مشاور معاون 
گیاهی  تغذیه  بهبود  و  کود  ساماندهی  مورد  در  وزیر 
گفت: نیاز کود دهی ساالنه کشور به میزان 4 میلیون 
و 200 هزار تن از سه کود اصلی است که در بهترین 
حالت، کود مصرفی ساالنه کمتر از 2 میلیون تن، یعنی 

حدود 50 درصد نیاز واقعی گیاهان می باشد.
وی افزود: نتایج آسیب شناسی کاهش مصرف کود در 
عدم  و  تقلبی  کودهای  که عرضه  داد  نشان  سال 92 
تاثیر آن در عملكرد و کیفیت محصوالت تولیدی باعث 
عدم تمایل کشاورزان در مصرف کودها گردیده است. 
مالزاده از اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی 
به  کشور  کود  ستاد  تشكیل  به  کشور  کود  وضعیت 
ریاست وزیر جهاد کشاورزی، تشكیل جلسات شورای 

راهبردی کود با حضور بخش خصوصی در وزراتخانه و 
تشكیل کمیته پایش کود استان ها در راستای مصالح و 
منافع ملی، کشاورزان، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان 
اشاره نمود و اظهار داشت: از سال 92 تا کنون بر اساس 
پایش میدانی و با کمک نهادهای نظارتی بیش از 50 

درصد تخلفات کودی در کشور کم شده است.
وی در ادامه از دیگر اقدامات صورت گرفته می توان 
ای  دبیرخانه  با  به تشكیل کمیته صادرات کود کشور 
تحقیقات  و عضویت موسسه  شرکت خدمات حمایتی 
خاک و آب کشور و نمایندگان وزرات متبوع در جهت 
تسهیل روند صادرات کود برای تولید کنندگان و عرضه 

کنندگان خبر داد.
موسسه  رئیس  بازرگان  کامبیز  همایش  این  ادامه  در 
ستاد  مصوبه  به  اشاره  با  کشور  آب  و  خاک  تحقیقات 
قاچاق کاال، گفت: هر کودی که ثبت نشده در حكم 
کاالی قاچاق است و متقاضی ثبت هر نوع ماده کودی 
باید برای دریافت کد ثبتی موسسه تحقیقات خاک و 
و  اولین  افزود:  بازرگان  کند  سپری  را  مرحله  سه  آب 
مهم ترین اقدام در فرآیند ثبت، مشخص شدن هویت 
فرد یا شرکت تولید کننده آن ماده کودی است، سپس 
ماهیت ماده ای که تحت عنوان کود به دست مصرف 
کننده رسیده و در مرحله بعدی، تطابق اظهارات درج 
نتایج آزمایشات کودی سنجیده  با  شده روی برچسب 
می شود که پس از طرح در کارگروه فنی دفتر ثبت مواد 
کودی و کنترل کیفی موسسه تحقیقات خاک و آب و 

داوری آن، اصالت اثر تائید یا رد می شود.

مشاور معاون وزیر در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی خبرداد:

کاهش بیش از ۵۰ درصد تخلفات کودی در کشور

صبوری پور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

تا پایان سال جاری
19 صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی در استان 
فارس تشکیل می گردد 

امور  و  برنامه ریزی  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جعفر  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اقتصادی 
این  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون  صبوری پور 
سازمان با بیان این مطلب گفت: صندوق های غیر دولتی 
نهاد  یک  عنوان  به  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت 
توسعه ای، مالی و اعتباری با مشارکت دولت و با هدف 
توانمندسازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی در راستای 
نمودن  فراهم  و  سرمایه گذاری  کیفیت  و  حجم  تقویت 
کشاورزی  بخش  در  تولید  های  زنجیره  استقرار  شرایط 

تشكیل می گردد. 
وی افزود: با توجه به جایگاه کشاورزی استان فارس در 
تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور، ایجاد توسعه 
و تقویت صندوق های مزبور در دستور کار قرار گرفت و 
بر این اساس در طی سه سال در تمامی شهرستان های 
کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق های  استان 
خاطر  ادامه  در  مسئول  مقام  این  شد.  خواهد  تشكیل 
نشان کرد: صندوق های موجود شامل صندوق حمایت از 
بخش کشاورزی استان، صندوق منابع طبیعی، صندوق 

شهرستان نی ریز و سه صندوق شهرستانی می باشند که 
افزایش سرمایه نیز خواهند داشت. 

بیان داشت: سرمایه صندوق های  ادامه  پور در  صبوری 
پیش  ریال  میلیارد   2720 ساله  سه  سند  افق  در  استان 
 130 میزان  به  دولت  درصد   49 سهم  که  شده  بینی 
میلیارد ریال از کل اعتبارات استانی، کمک شرکت مادر 
تخصصی، حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی و 
فروش اموال جهاد کشاورزی، تأمین و سهم 51 درصد 
در  برداران  بهره  مشارکت  طریق  از  غیردولتی  بخش 
صندوق های شهرستانی و تشكل ها در صندوق استانی 

تامین خواهد شد. 
وی در خاتمه اظهار داشت: تا پایان سال 1397، تشكیل 
از محل   96 و  در سال 93  که  19 صندوق شهرستانی 
تخصصی،  مادر  شرکت  کمک های  استانی،  اعتبارات 
از سرمایه گذاری بخش کشاورزی و اختصاص  حمایت 
تامین  برای  سهام  فروش  نویسی  پذیره  و  انگور  یارانه 

سهم بهره برداران انجام شده در دستور کار قرار دارد.
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به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد شاکر معاون پژوهشی مرکز تحقیقات 
ایستگاه  مزارع  در  مزرعه  ملی  روز  برگزاری  از  فارس  کشاورزی  آموزش  و 

تحقیقات کشاورزی شهرستان داراب خبر داد.
آخرین  از  استفاده  با  آبی  گندم  تولید  وری  بهره  افزایش  هدف  با  افزود:  وی 
یافته های تحقیقاتی کاربردی، آخرین یافته های تحقیقاتی پژوهشگران مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس در 4 مبحث علمی به نژادی، به زراعی، 
تغذیه و ارتقای بهره وری آب به کارشناسان و کشاورزان با حضور در مزارع 

آموزش داده شد.
در همین راستا سیروس طهماسبی رئیس ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی 
زودرس  جدید  ارقام  با  کنندگان  شرکت  زراعی،  به  مبحث  در  گفت:  داراب 
تولید  چگونگی  با  و  مختلف  زراعی  های  سیستم  برای  خشكی  به  مقاوم  و 
هسته های بذور پرورشی آشنا شدند، همچنین در ارتباط با مبحث به زراعی 
فاکتورهای افزایش عملكرد گندم آبی از جمله تاریخ و تراکم مناسب کشت، 
مبارزه با علف های هرز، مكانیزاسیون و... به شرکت کنندگان آموزش داده شد. 
وی افزود: در بخش دیگر آموزش کشاورزان با تغذیه گیاهی، حاصلخیزی خاک 
و مدیریت صحیح استفاده از کودهای ماکرو و میكرو آشنا شدند و در ارتباط 
از  استفاده  با  افزایش بهره وری آب  آبیاری دستاوردهای  نوین  با روش های 
آبیاری  برنامه ریزی  سامانه  از  استفاده  به خصوص  و  آبیاری  نوین  روش های 

هوشمند آموزش داده شد.
بهروز ابوالپور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان فارس، در ارتباط با سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند مطالبی را 
بیان نمود و گفت: در روز مزرعه، ضرورت استفاده از "سامانه برنامه ریزی آبیاری 
هوشمند" به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به شرکت کنندگان شرح 
داده شد که این روش باعث صرفه جویی 37 درصدی در مصرف آب و افزایش 

عملكرد 18 درصدی می گردد.
ابوالپور در ادامه بیان داشت: اگرچه سیستم های آبیاری نوین در جهت ارتقای 
بهره وری آب جایگزین آبیاری سنتی شدند اما چالش خشكسالی های اخیر، 
الزام ارتقای بیش از پیش بهره وری آب را مشهود ساخته است که در این راستا 
مزارع  در  و  آبیاری هوشمند" طراحی  برنامه ریزی  "سامانه  اخیر  در چند سال 

شهرستان های استان فارس و سایر استان ها عرضه گردید.
منظور  به  هوشمند  آبیاری  برنامه ریزی  سامانه  نمود:  تصریح  پژوهشگر  این 
مدیریت آبیاری، سه فاکتور ساعت آبیاری، دور آبیاری و حجم آب مورد نیاز در 
هر دفعه آبیاری را تشخیص و به کشاورز اعالم می کند که این سامانه حاصل 
چهار سال تحقیق پژوهشگران مرکز تحقیقات بعثت استان فارس، تنها استان 

تولید کننده "سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند" است.
وی خاطر نشان کرد: این سامانه دارای نسخه های متعدد که هر نسخه ای 3 تا 
5 هكتار از مزرعه را 1/5 میلیون تومان و نسخه ای با قیمت 7 میلیون تومان، 

200 هكتار از مزرعه را پوشش و عمر مفید این سامانه بیش از 5 سال است.

انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی کاربردی 
در روز ملی مزرعه در شهرستان داراب

با حضور بیش از 200 نفر محقق- مروج ارشد کشوری و محققین استان فارس 
اولین همایش ملی در شیراز برگزار شد.

ترویج  هماهنگی  مدیر  ابراهیمی  حمیدرضا  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: اولین همایش ملی با حضور معاون 
آموزش و ترویج سازمان تات و بیش از 200 محقق - مروج ارشد کشوری و 

محققین استان فارس برگزار شد.
چندین  برگزاری  و  استان  شهرستان های  مختلف  مزارع  از  بازدید  افزود:  وی 
کارگاه آموزشی، روز مزرعه به منظور ارائه مشاوره و آموزش به بیش از 400 
نفر از بهره برداران کشاورزی استان فارس از جمله برنامه های این همایش دو 
روزه بود. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در ادامه پنج کارگروه  تخصصی 
زراعت، دام، طیور، شیالت، باغبانی، آب و منابع طبیعی و آبخیزداری به بحث 

و تبادل نظر در زمینه نتایج بازدیدها پرداختند. 
در ادامه این همایش کاظم خاوازی معاون 
آموزش و ترویج سازمان تات گفت: طرح 
بایستی  و  است  سازه  یک  ترویج  نظام 
محققان، مروجین و مسئولین مراکز تمام 
این  گسترش  و  حفظ  در  را  خود  تالش 

سازه به کار گیرند. 
وی افزود: از رسالت افراد خبره و مجرب، 
انتقال تجربه های خود به محقق های جوان و نخبه پروری به منظور مشاوره به 
بهره برداران و ارتقای سطح کشاورزی است و باید به پایبندی به فن آوری های 

نوین و انتقال آن در سطح کشور تاکید شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی  مهدی  محمد  همایش  این  ادامه  در 
از بخش های بسیار آسیب  با اشاره به این که بخش کشاورزی یكی  فارس 
پذیر از تغییرات اقلیمی و حوادث غیرمترقبه طبیعی است، گفت: در حال حاضر 
چالش های زیادی پیش روی این بخش قرار دارد و به کارگیری دانش نوین 
از چالش های کشاورزی  برون رفت  راه  برداران  بهره  بومی  تجارب  با  همراه 
است و جهت تبادل دانش کارشناسان و تجربه بهره برداران مروجین کشاورزی 

بایستی مجهز به علم تسهیل گیری باشند.
قاسمی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اظهار داشت: این مرکز رتبه 
مراکز  بین  در  را  کارکنان  و  بهره برداران  آموزش های  زمینه  در  اول کشوری 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور کسب نموده است.

برگزاری اولین همایش ملی
محققان - مروجان ارشد کشوری
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راستی مدیر امور برنامه و بودجه سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس:

مطالبات مانده مرخصي 
بازنشستگان سال هاي 1393 

و1394 پرداخت گردید
مدیر  راستی  عادل  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
امور برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان 
مبلغ  تامین  با  گفت:  مطلب  این  بیان  با  فارس 
114592 میلیون ریال در موافقتنامه هزینه اي سال 
1396 سازمان، مبلغ 19212 میلیون ریال بابت مانده 

 14829 مبلغ  و   1393 سال  بازنشستگان  مرخصي 
مطالبات  از  درصد   65 پرداخت  بابت  ریال  میلیون 

بازنشستگان سال 1394 اقدام گردید.
مطالبات  کلیه  مبالغ  این  پرداخت  با  افزود:  وی 
بازنشستگان سال هاي 1393و ما قبل آن پرداخت 
از 35  بازنشستگان سال 1394 کمتر  از مطالبات  و 

درصد از مانده مرخصي آن ها باقیمانده است.
مبلغ  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
خدمت  پایان  پاداش  جهت  ریال  میلیون   80551
در  و  گردیده  پرداخت  نیز   1395 سال  بازنشستگان 
در  افراد  این  مرخصي  مانده  تامین  نیز  جاري  سال 
دستور کار سال 1397 مدیریت امور برنامه و بودجه 

قرار خواهد گرفت.

ارز آوری ۱۲ میلیارد تومانی
با صادرات انواع کاکتوس و ساکولنت

از استان فارس
با صادرات انواع کاکتوس و ساکولنت می توان 12 میلیارد تومان برای استان 

ارز آوری کسب نمود.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، مجیدرضا پاکاری مدیر باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس از صادرات انواع کاکتوس و ساکولنت تولیدی 4 گلخانه 
شیراز به کشور عراق خبر داد و گفت: مجموع این گلدان ها 3 میلیون عدد بود 

که با این صادرات 4 میلیارد تومان ارز وارد کشور شد.
 12 بر  بالغ  ساالنه  افزود:  وی 
گونه   20 از  بیش  از  میلیون 
و  کاکتوس  ارقام  از  گیاهی 
تولید  فارس  استان  در  ساکولنت 
گیاهان  این  صادرات  و  می شود 
تومان  میلیارد   12 حدود  مبلغی 

ارزآوری به کشور را دارد.
جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
ادامه  استان فارس در  کشاورزی 
گلخانه های  کرد:  نشان  خاطر 
فعال  کاکتوس  پرورش  و  تكثیر 
مساحت  با  و  عدد   13 فارس  در 

10 تا 5000 متری در شهرستان های شیراز، داراب، سپیدان، جهرم، خرامه،کوار 
و فیروزآباد پراکنده می باشد.

وی در خاتمه بیان داشت: کاکتوس و ساکولنت تولیدی استان فارس به سایر 
گردیده  صادر  عراق  و  قزاقستان  روسیه،  کشورهای  همچنین  و  کشور  نقاط 
است و تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی کشور و همچنین در کشورهای 

روسیه، آلمان و هلند شرکت می نمایند.

فعالیت 308 واحد تولید قارچ خوراکی 
دکمه ای صنعتی و سنتی با ظرفیت سالیانه 

۱۱000 تن در استان فارس
تعداد 308 واحد تولید قارچ خوراکی دکمه ای صنعتی و سنتی با ظرفیت سالیانه 

11000 تن در استان فارس مشغول فعالیت می باشند. 
مجیدرضا  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاکاری مدیر باغبانی این سازمان ضمن بیان این مطلب گفت: این تولیدات در 
سالن هایی با بخار80 درجه سانتی گراد پاستوریزه می شوند و عاری ازهرگونه 

آلودگی هستند.
در  و  کمپوست  تولید  مراکز  در  استفاده  مورد  اسپان  سویه  کرد:  تصریح  وی 
با کمپوست تلقیح  از تجهیزات پیشرفته  با استفاده  شرایط کامال پاستوریزه و 
شده و به صورت بلوک درآمده و در اختیار واحدهای تولید قارچ قرار می گیرد 
و کاماًل این سویه خوراکی و غیر سمی بوده و در مراکز تحقیقاتی تولید شده و 

اصالح شده می باشند و احتمال سمی بودن آن صفر است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: در طبیعت )جنگل ها 
و باغات و اراضی کشاورزی( انواع سمی قارچ به صورت خودرو رشد می کنند 
انجام  و  بوده  مشكل  متخصصان  برای  حتی  ظاهرشان  از  آن ها  شناسایی  و 
از  بروز مسمومیت فقط  بنابراین  باشد  پذیر می  امكان  آزمایشگاه  آزمایش در 

طریق مصرف قارچ های تولید شده در فضای آزاد امكان دارد. 
وی خطاب به مردم خاطرنشان کرد: شایعه پراکنی های منتشر شده در فضای 
شبكه های مجازی در ارتباط با عدم مصرف قارچ دکمه ای کامال بی اساس 
و غیر کارشناسی شده بوده و همه می توانند با طیب خاطر و کمال اطمینان 
از قارچ های تولید شده، بسته بندی و عرضه شده در مكان های معتبر استفاده 
نمایند و جای تاسف دارد عده ای از خدا بی خبر برای ضربه زدن به صنعت 
به  اقدام  حوزه  این  تولیدکنندگان  به  زیان  و  ضرر  کردن  وارد  و  کشور  قارچ 
تشویش اذهان می نمایند و امیدواریم مسئولین ذی ربط ضمن شناسایی سود 

جویان فرصت طلب اقدامات مقتضی الزم را مبذول فرمایند.
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قند  چغندر  هزارتن  از50  بیش  برداشت  بینی  پیش 
پاییزه از مزارع استان فارس. 

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد صادقی معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس با بیان این مطلب گفت: در سال زراعی جاری 
بر هزار و 300 هكتار  بالغ  با سطحی  فارس  استان 
سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه مقام دوم در بین 
استان های کشور را داراست که پیش بینی می گردد 
مزارع  این  از  پاییزه  چغندرقند  تن  هزار   50 حدود 

برداشت شود.
شهرستان  از  محصول  این  برداشت  افزود:  وی 
اردیبهشت ماه آغاز شد و  قیروکارزین در تاریخ 23 
مدت  به  و  داراب  شهرستان  در  برداشت  آخرین  تا 
با  برداشت  که  داشت  خواهد  ادامه  ماه  یک  تقریبا 
استفاده از کمباین مدرن در سال جاری در دستور کار 
قرار گرفت و چغندر قند پاییزه برداشت شده از مزارع 
و  مرودشت  های  شهرستان  قند  کارخانه  به  استان 

فسا تحویل می گردد. 
پاییزه چغندرقند  این که زراعت  به  اشاره  با  صادقی 
بحران  در  کشاورزان  اشتغال  تثبیت  کارهای  راه  از 
خشكسالی است، افزود: کاهش 50 درصدی مصرف 
آب در کنار کاهش هزینه های تولید در واحد سطح 

از مزایای کشت چغندرقند در پاییزاست.
وی تصریح نمود: در کشت بهاره چغندرقند به ازای 
هر مترمكعب مصرف آب، 740 گرم شكر تولید شده 

و این در حالی است که در کشت پاییزه چغندر قند به 
ازاء مصرف یک متر مكعب آب بیش از 1400 گرم 

شكر تولید می گردد. 
این مقام مسئول اضافه نمود: نشاءکاری در زراعت 
آب،  مصرف  درصدی   40 کاهش  باعث  چغندرقند 
کاهش مصرف بذر و سایر هزینه های تولید می شود، 
آزمایشی کشت  به صورت  بار و  اولین  برای  امسال 
نشایی چغندرقند در شهرستان قیر وکارزین انجام شد 
و در سال آینده توسعه کاشت نشایی این محصول در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: پرداخت یارانه بذر و آبیاری تحت 
سال  مساعدت های  جمله  از  کشاورزان  به  فشار 
جاری سازمان جهاد کشاورزی در جهت توسعه این 

محصول بوده است.
صادقـی در پایـان گفـت: چغندرقنـد بهـاره از جملـه 
بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  بـر  پـرآب  محصـوالت 
بـا کاهـش سـطح  خشكسـالی های اخیـر هـر سـاله 
زیـر کشـت مواجـه گردیـده و انتظـار می رود بـا توجه 
بـه درآمـدزا بـودن ایـن زراعـت و کاهش مصـرف آب 
زمینه برای توسـعه کشـت چغنـدر پاییـزه فراهم گردد.

 آغاز برداشت چغندرقند پاییزه در استان فارس

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، مسعود منصور معاون 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  اراضي  امور  و  حفاظت 
سامانه   با  آشنایی  همایش  در  کشور  آبخیزداري 
سامانه  گفت:  شیراز  در  طبیعی  منابع  استعالمات 
در  و سرعت  دقت  کیفیت،  افزایش  هدف  با  سامط 
پاسخگویی به استعالم های دستگاه های مختلف، 
استفاده از فن آوری وتكنولوژی های نوین، کاهش 
اداری  سیستم  به  متقاضیان  مراجعات  دفعات  تعداد 

راه اندازی شد.
ظرفیت  از  سامانه  این  راه اندازی  جهت  افزود:  وی 
و  الكترونیک  دولت  مروج  دولت،  پیشخوان  دفاتر 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
مهندسی  نظام  متخصصین  که  است  شده  استفاده 
امر  در  فنی،  توان  و  دانش  از  بهره گیری  با  بتوانند 
به  مربوط  فرآیندهای  و  بازدیدها  ها،  نقشه  تهیه 

پاسخگویی به ما کمک کنند.
منصور در ادامه اظهار داشت: این سامانه که در 11 
استان کشور به صورت پایلوت فعال شده که روزهای 
24 و 25 اردیبهشت در شهرستان شیراز گردهمایی 
کل  اراضی  حدنگاری  و  ممیزی  روسای  سراسری 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و روسای سازمان 
نظام مهندسی برگزار می گردد که در این گردهمایی 
پس از بررسی نقاط قوت و ضعف، سامانه سامط در 

سراسر کشور اجرا خواهد شد.
از  بیش  داشت:  بیان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
که  است  طبیعی  منابع  کشور  عرصه  از  درصد   80
در  منابع  این  از  بهره برداری  و  توسعه  احیا،  حفظ، 
حوزه وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري 
کشور است و اراضی غیر ملی فصل مشترکی است 
استعالمات  قالب  در  اراضی  این  تعیین وضعیت  که 
سامانه  راستا  همین  در  که  می پذیرد  صورت 

استعالمات منابع طبیعی یا سامط راه اندازی شد.
در ادامه این گردهمایی محمد مهدی قاسمی رئیس 
روسای  به  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مهم ترین  از  یكی  گفت:  کشور  مهندسی  نظام 
چالش های بخش کشاورزی علمی، فنی و مهندسی 

نبودن این بخش است.

وی با اشاره به جمعیت باالی دانش آموختگان بخش 
طرف  از  سنتی  کشاورزی  و  طرف  یک  کشاورزی 
و  کشاورزی  بخش  نخبگان  شناسایی  افزود:  دیگر 
استفاده از دانش و توانایی آنان در ارتقای بهره وری 
کشاورزی ضروری است که این مهم بایستی توسط 

سازمان نظام مهندسی صورت گیرد. 
بازار کشاورزی گفت:  نابسامانی  به  اشاره  با  قاسمی 
جهت  ها  زمینه  جمله  بازاری  آپ  استارت  ایجاد  از 
اشتغال و بهره گیری از نیروی انسانی فرهیخته عضو 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و 
راهنمایی کشاورزان در جهت کاشت محصوالت به 

میزان مورد نیاز بازار است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود 
و  فكر  اتاق  اندازی  راه  با  امیدواریم  نمود:  توصیه 
بهره گیری از IT و با استفاده از نیروی های تحصیل 
کرده سازمان یافته در نظام مهندسی گپ تاریخی و 
انباشته شده علمی نبودن کشاورزی را جبران کنیم.

و  کشاورزی  مهندسی  نظام  کرد:  نشان  خاطر  وی 
منابع طبیعی از نظام های نوپای کشور است که علی 
اعضای  ابتكارات  با  که  خوبی  بسیار  اقدامات  رغم 
در  پیشرفت  زمینه  گرفته،  صورت  مهندسی  نظام 
بخشی  انسجام  و  کشاورزی  کردن  مهندسی  حوزه 

به مهندسین کشاورزی وجود دارد.

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور:

راه اندازی سامانه  استعالمات منابع طبیعی )سامط( در سراسر کشور
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استفاده از "سامانه چرخش آب" یا “RAS” در دستور 
جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیریت  کار 
کشاورزی استان فارس قرار گرفت که در همین راستا 
اولین همایش ملی " سامانه چرخش آب یا RAS " در 

مزارع آبزی پروری برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی 
این  در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
همایش گفت: بحران خشكسالی اخیر ضرورت استفاده 
تولید  و  سازد  می  مشهود  را  آب  چرخش  سامانه  از 
آبزیان با استفاده از روش های قدیمی باعث تعطیلی 

صنعت آبزی پروری می گردد.
در  یافته  توسعه  کشورهای  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
دنیا  روز  دانش  انتقال  افزود:  آب،  از  وری  بهره  زمینه 
نظر  صاحب  محققین  از  دعوت  با  فارس  استان  به 
بین اللملی، آموزش کارشناسان و بهره برداران و اعزام 
کارشناسان نیز به کشورهای پیشرفته انجام می پذیرد.

آبزی  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
پروران استان فارس در صورت ارائه طرح های مبتی 

آبزی پروری  بهره وری آب در  نوین  بر سیستم های 
از طرف سازمان جهاد کشاورزی فارس مورد حمایت و 

مساعدت قرار خواهند گرفت.
در ادامه این همایش اژدر شیری مدیر فنی و امور آبزی 
پروران سازمان شیالت ایران گفت: توسعه پایدار آبزی 
پروری به اجرای سیستم RAS، اقتصادی کردن فعالیت 
به  بهره وری،  افزایش  ریسک،  کاهش  پروری،  آبزی 
متكی  دانش  به  دستیابی  و  نوین  تكنولوژی  کارگیری 

می باشد.
در ادامه این همایش علی فالحی مدیر شیالت و امور 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از 
راه های برون رفت از چالش خشكسالی اخیر، اصالح 
پرورش  و  تكثیر  مزارع  در  مكانیزاسیون  گام  به  گام 

آبزیان است.
وی افزود: در همین راستا استفاده از "سامانه چرخش 
آب" بر مبنای حداقل تعویض آب و با تاکید بر نصب 
مدیریت آب  منظور  به  واحدهای تصفیه  اندازی  راه  و 

خروجی و برگشتی در دستور کار قرار گرفت. 

این مقام مسئول در ادامه تصریح نمود: این سیستم ها 
برای مراکز تكثیر و سیستم های پرورش قابل تنظیم 
و طراحی می باشد و شرایط مساعدتری را برای رشد 
از  بهره برداری  و  فراهم  پرورش  دوره  در طول  ماهی 
امكان  انرژی،  مصرف  کاهش  آب،  میزان  کمترین 
این  مزایای  جمله  از  آب،  کیفی  فاکتورهای  کنترل 

سامانه می باشد.
وی از دیگر مزایای استفاده از این سامانه را تاکید بر 
حذف مواد آلی، آمونیاک، نیترات، مواد زائد دفعی، حذف 
بار میكروبی، کاهش ریسک ابتال به بیماری ها و سالم 

سازی پساب خروجی دانست. 
"سامانه  ملی  همایش  اولین  که  است  ذکر  شایان 
با  پروری،  آبزی  مزارع  در   "  RAS یا  آب  چرخش 
محقق   "Alexander Rose" رز  الكساندر  تدریس 
آلمانی و حضور مدیر فنی و امور آبزی پروران سازمان 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  ایران،  شیالت 
فارس، مدیر شیالت و امور آبزیان این سازمان و جمعی 

از کارشناسان، محققین و آبزی پروران برگزار شد.

برگزاری اولین همایش ملی
 “ RAS ”سامانه چرخش آب“

در مزارع آبزی پروری

فارس  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  حضور  با 

حكم مشترک قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز 
در حومه شهرستان شیراز اجرا شد.

مدیر  ارغون  علی  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اراضی  امور 
گشت  اجرای  اولین  در  گفت:  مطلب  این  بیان  با 
قضایی  دستور  با   ،1397 سال  در  استان  همپوشان 
تبصره 2 ماده 10 و به تعداد 15 مورد حكم، ساخت و 
سازهای غیر مجاز در سطح 10 هكتار از اراضی ملی 
حالت  به  و  قمع  و  قلع  روستای قالت  مستثنیات  و 

اولیه برگردانیده شد.
حقوق  حفظ  شورای  مصوبه  استناد  به  افزود:  وی 
بیت المال استان فارس با محوریت معاون دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان، تفاهم نامه همكاری 

بین دستگاه های متولی زمین منعقد شد.
مقرر  نامه  تفاهم  این  اساس  بر  ارغون  گفته  به 
گشت  های  اکیپ  و  حفاظت  های  یگان  گردید 
استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  کاربری  حفظ 
محیط  حفاظت  کل  اداره  طبیعی،  منابع  کل  اداره 
راه و  اداره کل  اداره کل حریم شهرداری،  زیست، 
شهرسازی و بنیاد مسكن استان در امر حفاظت از 
اراضی کشاورزی و اراضی ملی و دولتی با یكدیگر 

همكاری نمایند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان فارس خبر داد:

ساخت و سازهای غیرمجاز زیر ذره بین
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پیشکار رییس اداره آمار و فن آوری اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

اطالعات ثبت شده بهره برداران در سامانه پهنه بندی
مبنای خرید تضمینی محصوالت بخش کشاورزی

داده  مدیریت  و  بندی  پهنه  جامع  سامانه 
رفع  قانون   48 ماده  براساس  کشاورزی  های 
موانع تولید که دولت مكلف است ظرف مدت 
یک سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون 
ها  داده  سامانه  ایجاد  برای  را  الزم  اقدامات 
تولیدی  واحدهای  دقیق  شناسایی  منظور  به 
تولید  میزان  عالوه  به  کشاورزی  محصوالت 
انجام  ها  آن  توسط  محصوالت  از  یک  هر 
جامع  سامانه  دستورالعمل   10 ماده  دهد 
وزارت  سطح  در  کشاورزی  جهاد  بندی  پهنه 

جهادکشاورزی طراحی و راه اندازی و عماًل از اوایل سال 96 به طور جدی کار 
خود را در خصوص ثبت آمار واطالعات بخش کشاورزی شروع کرد.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، عبدالرحیم پیشكار رییس اداره آمار و فن آوری 
اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان این مطلب گفت: هدف 
بانک  یک  ایجاد  و  کشاورزان  روز  به  آمار  و  اطالعات  آوری  جمع  سامانه  این 

مطمئن اطالعاتی با هدف و کاربردهای متعدد در بخش کشاورزی می باشد. 
اقالم  و  برداران« طراحی شده  بهره  برپایه »  این سامانه  افزود: اطالعات  وی 
این  در  و...  عملكرد  میزان  تولید،  میزان  کشت،  زیر  سطوح  از  اعم  اطالعاتی 
به  برداشت  و  با فصل کشت  مطابق  و  به صورت ساالنه  و  است  ثبت  سامانه 

روزرسانی می شود.
این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: از اهداف مهم این سامانه، تسهیل 
و شفاف سازی خرید اقالم تولیدی خرید تضمینی به ویژه گندم به عنوان اولین 
از  محصول  این  تضمینی  خرید   ،95-96 سال  ذرت  برداشت  فصل  در  تجربه 
کلیه  ابتدا  کار  این  برای  که  پذیرفت  صورت  بندی  پهنه  جامع  سامانه  طریق 

نام و پس  بهره برداران و تولیدکنندگان ذرت در سامانه جامع پهنه بندی ثبت 
دام  امور  به شرکت پشتیبانی  تولید آن ها  میزان  به  ارسال اطالعات مربوط  از 
کد بورسی بهره بردار صادر و در نهایت محصول خریداری می شد که این کار 
علیرغم مشكالت به عنوان یک تجربه موفق زمینه را برای اقدامات اساسی و 

مهم مثل خرید گندم فراهم کرد.
نیز به  بیان داشت: هم اکنون در سال جاری زراعی، خرید گندم  ادامه  وی در 
سامانه  در  گندم  برداران  بهره  نام  ثبت  با  و  است  اقدام  دست  در  شیوه  همین 
به  سیستمی  صورت  به  کار  گندم  کشاورزان  کلیه  بندی،  پهنه  جامع  مدیریت 
شرکت غله و خدمات بازرگانی معرفی و پس از دستیابی به اطالعات میزان تولید، 

خرید تضمینی از آن ها صورت می پذیرد. 
پیشكار در ادامه اظهار داشت: با توجه به شروع برداشت گندم در شهرستان های 
خرید  ماه،  فروردین  از  و...(  خنج، الرستان  گراش،  مهر،  )المرد،  استان  جنوبی 
تضمینی به همین شیوه در حال انجام است که از اهداف این شیوه، شفاف سازی 
اطالعات بهره برداران و تولید کنندگان می باشد تا امكان هر گونه سوء استفاده 

ای در خصوص تحویل گندم هایی غیر از تولید کنندگان واقعی منتفی شود. 
وی افزود: همچنین خرید تضمینی سایر اقالم مانند کلزا و جو به همین شیوه 
نیز در دستور کار است و برنامه ریزی های الزم برای ثبت به موقع اطالعات 
در سامانه جامع پهنه بندی انجام شده است و بدون شک از مزایای این شیوه، 
تسریع در پروسه خرید از کشاورزان و نیز شفاف سازی اطالعات موجود )میزان 
تولید، میزان خرید، سطوح زیرکشت و...( می باشد که ضمن ارائه یک آمار قابل 
اتكاء راه را بر هرگونه سوء استفاده ای خواهد بست و ذکر این نكته نیز الزم 
است که زحمت اصلی و تمام وقت ثبت اطالعات در سامانه پهنه بندی به عهده 
به ویژه مسئولین مراکز و مدیران پهنه ها بوده است که  همكاران شهرستانی 

قابل تقدیر و سپاسگزاری است.

در سال 1396 صدور پروانه دامداری سنتی )روستایی( 
استان فارس، 357 درصد رشد داشته است. 

پروانه ها  صدور  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مجوزهای  و 
و  پروانه ها  صدور  مدیر  امامی  جواد  سید  فارس؛ 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  سازمان  این  مجوزهای 
برای  از 600 مجوز رسمی  الكترونیكی بیش  صدور 
سال  در  )روستایی(  سنتی  دامداری های  طرح های 

1396 در سطح استان فارس انجام شده است.
اطالعات  انتشار  و  گردآوری  طرح  نتایج  افزود:  وی 
توسط صدور  )روستایی(  سنتی  دامداری  پروانه های 

پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان 
تا  ابتدای سال 96  از  این است که  از  فارس حاکی 

پایان اسفندماه، در مجموع تعداد 600 پروانه مربوط 
به بخش تولیدات دامی سنتی صادر و تحویل گردیده 

است.
این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: مقایسه 
دامداری های  بخش  در  صادره  پروانه های  تعداد 
سال  در  که  است  حاکی  گذشته  سنوات  در  سنتی 
تعداد  به  فقره، در سال 1395  تعداد 600  به   1396
در  فقره،   117 تعداد  به   1394 سال  در  فقره،   168
به  سال 1392  در  فقره،   201 تعداد  به  سال 1393 
تعداد 378 فقره و در سال 1390 به تعداد 489 فقره 

پروانه صادر شده است.

امامی مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی فارس :

رشد 3۵7 درصدی صدور پروانه دامداری سنتی استان فارس در سال ۱396
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با حضور احمدی رئیس دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی 
بهبود عملكرد سامانه جامع  راه های  و  کلیه مسائل، مشكالت  فارس،  استان  در 
پهنه بندی، به ویژه خرید تضمینی گندم از طریق این سامانه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره آمار و فن آوری اطالعات سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، بر اساس تجربیات استان و نقطه نظرهای میدانی، مقرر گردید کلیه 
پیشنهادهای استان مورد بررسی و سپس اعمال در سامانه جامع پهنه بندی قرار 
گرفته و اطالعات و آمار ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی مالک عمل کلیه 
اقدامات از جمله خریدهای تضمینی، پرداخت یارانه ها در بخش کشاورزی و سایر 

برنامه ریزی ها قرار گیرد.
همچنین در این سفر طی نشستی در دفتر فن آوری های نوین سازمان با حضور 

فن آوری  مرکز  رئیس  احمدی  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی 
اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، صبوری پور معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی این سازمان و تنی چند از کارشناسان و مسئوالن، مباحث استفاده و لینک 
اطالعات کاداستر استان به سامانه جامع پهنه بندی و همچنین بررسی سامانه به 

روز رسانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بنا به این گزارش؛ در دومین جلسه نیز مباحث مرتبط با سامانه سوخت و سامانه 
صدور مجوزها با حضور نمایندگان مدیریت صنایع و دفتر صدور مجوزها، با ارتباط 
سوخت  توزیع  با  مرتبط  مشكالت  و  موارد  شهرستانی،  مدیران  با  تلفنی  مستقیم 
بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتًا با ذکر اشكاالت سامانه 
از طرف همكاران استانی، مقرر شد موارد توسط رئیس دفتر فن آوری اطالعات و 

ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی پیگیری، اصالح و به استان اعالم شود.

عملكرد  و  اجرایی  های  سیاست 
جهت  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت 
در  خشكسالی  منفی  اثرات  کاهش 
استان فارس در سال 97-96 اعالم 

شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، سید 
عبداله جزایری معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 

فارس با بیان این مطلب گفت: سیاست های اجرایی و عملكرد این معاونت جهت 
ذیل  به شرح  در سال 96-97  فارس  استان  در  منفی خشكسالی  اثرات  کاهش 
بهره  ارتقاء  پیشرفته در جهت  آوري هاي  به کارگیري فن  و  می باشد: شناسایي 
پرت  کاهش  جهت  پرواری  و  شیری  های  گاوداری  صنعتی  واحدهای  در  وري 
علوفه )از قبیل فیدر میكسر(، ایجاد سایت هاي الگویي و ارائه بسته هاي ترویجي 
جهت اصالح روش هاي پرورش دام در راستای کاهش علوفه های مرتعی وترویج 
پرورش دام ها در سیستم بسته، ادامه طرح های مطالعاتی اصالح نژادی در دام 
سبک و شناسایی و معرقی نژاد های جدید پر تولید از قبیل بزهای سانن، آلپاین 
و گوسفند رومانف در سطح استان که دارای بهره وری بیشتر می باشند، معرفی 
و ترویج گاو دو منظوره نژاد سیمنتال که توان بهره وری بیشتر با مصرف کمتر 
دانه ها و کنسانتره ها را دارد، اعطای تسهیالت بلند مدت جهت تجهیز و نوسازي 
ادوات و ماشین آالت پیشرفته و به کارگیري فن آوري هاي نوین در واحدهاي 
دامداری به منظور کاهش مصرف علوفه و آب مانند آبشخورهای جدید که تبخیر و 
تلفات آب کمتری دارند، راه اندازی زنجیره های تولید گوشت قرمز، شیر و تجمیع 
رسانی،  آب  شبكه  رسانی،  برق  قبیل  )از  بنایی  زیر  خدمات  ارائه  و  ها  دامداری 
زیرسازی و...( در شرایط خشكسالی به منظور کاهش هزینه ها، بهبود مدیریت 
پرورش و مدیریت تولید مثل دام سبک و سنگین با تشكیل کالس های آموزش 
ترویجی در سطح استان و شهرستان ها به منظور کاهش اثرات منفی خشكسالی 
بر تولید مثل و زاد و ولد دام ها، پیگیری تأمین تسهیالت سرمایه در گردش مورد 
نیاز جهت فعال نمودن واحدهاي پرواربندی و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای 

داشتی به منظور خرید علوفه جهت تغذیه دستی، ایجاد زمینه هاي الزم براي جلب 
مشارکت بخش خصوصي و جذب سرمایه هاي داخلي و اعطای تسهیالت بلند 
مدت سرمایه ای به واحدهای جدیداالحداث صنعتی در اراضی مالكی در زمینه 
دام سبک و سنگین به بهره برداران بخش کشاورزی که به دلیل کمبود آب قادر 
به کاشت محصوالت زراعی نمی باشند، ارائه فن آوري هاي تولید مكمل ها و 
افزودني هاي جدید به جیره دام ها و کنسانتره های تولیدی کارخانجات به منظور 
تامین احتیاجات غذایی دام ها و کاهش مصرف علوفه، تالش در جهت متناسب 
نمودن نظام قیمت تولیدات دام با هزینه های تولید، استفاده از نتایج و یافته هاي 
تحقیقاتي و ارتقاء سطح دانش تولیدکنندگان و انتقال دستاوردهاي تحقیقاتي به 
عرصه تولیدات دام به منظور کاهش اثرات خشكسالی و ارتقاء بهره وری، تقویت 
و حمایت از توسعه تشكل ها و توانمند نمودن آن ها در جهت توزیع سبوس و 
اقالم خوراکي  ارائه دانش فني جایگزیني  دامی،  نهاده های  دام و دیگر  خوراک 
جدید در جیره غذایی دام ها و تالش در جهت تامین اعتبار در این زمینه، توزیع 
سبوس، جو و ذرت یارانه ای از طریق تعاونی ها بین دامداران به منظور کاهش 
هزینه های تولید در راستای کاهش اثرات منفی خشكسالی، ترویج و تامین اعتبار 
جهت استفاده دامداران از بقایا و ضایعات جدید کارخانجات و پسماندهای جدید 
کشاورزی که قابلیت استفاده در جیره دام را دارند، تالش در جهت استمهال بدهی 
معوق برخی از دامداران که به دلیل خشكسالی قادر به باز پرداخت تسهیالت خود 
نبودند، مطالعه جهت شناسایي راه کارهاي کاهش هزینه هاي تولید و استفاده از 
علوفه هایی که نیاز به آب کمتری جهت تولید دارند و دارای بهره وری بیشتر 
هستند و مورد استفاده دام می باشند )مانند تریتیكاله(، تامین اعتبار جهت تامین 
آب و آبرسانی سیار به دامداران واقع در مراتع در برخی از شهرستان های استان 
که دچار خشكسالی گردیده اند، تامین اعتبار جهت ترویج، توسعه، حفظ اشتغال و 
جایگزینی طرح پرورش شتر بجای دام سبک داشتی در مناطق مستعد استان و 
حمایت از این طرح در مناطقی که به دلیل خشكسالی، علوفه مراتع کاهش داشته 
و مناسب جهت دام سبک نمی باشند، توسعه و ترویج پرورش سایر ماکیان در 
سطح استان که جزء طرح های کم آب بر می باشد و جایگزین دیگر طرح های 

آب بر جهت حفظ و ایجاد اشتغال جدید.

با حضور احمدی رئیس دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی

سامانه جامع پهنه بندی و پهنه نگار بررسی شد

سیاست های اجرایی و عملکرد معاونت بهبود تولیدات دامی جهت کاهش اثرات منفی خشکسالی 
در استان فارس



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس22
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

آغاز توزیع تخم نوغان بین عالقه مندان 
این صنعت در استان فارس

توزیع تخم نوغان بین عالقه مندان این صنعت در استان فارس آغاز شد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان فارس، هاشم رنجبر کارشناس مدیریت طیور این معاونت با بیان این مطلب 
گفت: با گرم شدن تدریجي هوا و رویش برگ درختان توت که معموال از اواسط 

فروردین تا اواخر خرداد می باشد توزیع تخم نوغان هم آغاز می شود. 
اطالع  طریق  از  نوغانداری  فعالیت  قبل  های  سال  همانند  نیز  امسال  افزود:  وی 
رسانی انجام گرفته که پس از ثبت نام از عالقه مندان به این حرفه تخم نوغان از 
مرکز نوغانداری کشور تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و متقاضیانی که 
خود توانایی و تجربه تفریخ داشته باشند تخم نوغان در اختیار آنها قرار می گیرد 
و افرادی که تجربه کافی جهت تفریخ نداشته باشند، تفریخ آن در شرکت پرورش 
کرم ابریشم شعبه سعادت شهر انجام گرفته و الر و کرم ابریشم در اختیار آنها قرار 

می گیرد.
رنجبر در ادامه بیان داشت: طول دوره پرورش یک ماه بوده که از مرحله خروج از 
تخم شروع و با پیله بستن به اتمام مي رسد که درآمد حاصل از فروش پیله در این 
زمان کوتاه تأثیر به سزایي در وضع اقتصادي پرورش دهندگان آن دارد و جهت 
پرورش هر جعبه تخم نوغان به 600 تا 700 کیلو برگ توت و20 متر مربع مكان 

نیاز دارد. 
درختان  تنوع  و  پراکنش  دلیل  به  فارس  استان  در  داشت:  اظهار  خاتمه  در  وی 
توت بومی استعداد نوغانداری بالقوه وجود دارد و در صورت رفع پدیده خشكسالی 
می توان گام مهمی در احیا و توسعه نوغانداری برداشته و با گسترش این حرفه آن 
را به عنوان یكی از مشاغل خانگی و مكمل بخش کشاورزی استان در نظر گرفت.

زارع قنات نوی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

در سال 96 بیش از 4۵۱6 میلیارد ریال اعتبار
جهت طرح های زیربنایی آب و خاک استان اختصاص یافته است

در سال 1396 اعتباری معادل 4516 میلیارد ریال جهت طرح های زیر بنایی 
آب و خاک شامل توسعه روش های نوین آبیاری، اجرای شبكه های فرعی 
آبیاری و زهكشی، اجرای عملیات آب و خاک، احیاء و مرمت قنوات، احداث 
اراضی سنتی و طرح های کوچک  آبیاری و تسطیح در  کانال های عمومی 

تأمین آب از محل اعتبارات ملی و استانی مصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی فارس، حمید زارع قنات نوی مدیر آب و خاک و امور فنی 
مهندسی این سازمان با بیان این مطلب گفت: این اعتبارات به مبلغ 4049 
نامه  موافقت   5 قالب  در  ملی  اعتبارات  از  درصد   89/6 معادل  ریال  میلیارد 
ملی و مبلغ 467 میلیاد ریال معادل 10/4 درصد اعتبارات استانی در قالب 7 
موافقت نامه استانی مصوب گردیده است که تأمین منابع مالی آن از محل 
اعتبارات بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 و اسناد خزانه اسالمی 
با سررسید یک ساله و دو ساله جهت پروژه های زیربنایی آب و خاک استان 

مصوب گردید.
این  اجرای  تخصیصی  اعتبارات  درصد   26 از  بیش  با  تاکنون  افزود:  وی 
توسعه  و  وری  بهره  افزایش  و  آبیاری  راندمان  افزایش  جهت  در  پروژه ها 
روش های مصرف بهینه آب در استان فارس می باشد که در بعضی از این 
از  پروژه ها مكانیزم خوبی برای مشارکت بهره برداران در سطح 15 درصد 

هزینه های اجرایی است.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
مفید  و  مؤثر  آب  یعنی  استان  اصلی  عنصر  کارآمد  مدیریت  گفت:  پایان  در 
باید روش های  خواهد بود که برای مدیریت کارآمد آب و خاک در استان 
راندمان  افزایش  جهت  استان  خاک  و  آب  از  حداکثر  بهره وری  و  مدیریت 

آبیاری و بهره وری این دو عنصر حیاتی باشند.
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خانواده جهاد کشاورزی فارس در سوگ

در نیمه دوم اردیبهشت ماه متاسفانه شاهد از دست دادن حضرت آیت اهلل ایمانی 
نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز بودیم.

آقای سید محمد  ارجمند مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی جناب  برادر  همچنین 
حسین شریعت مدار به دیار باقی شتافت و شادروان ایرج کاووسی یكی از کشاورزان 

پیشرو شهرستان مرودشت نیز دار فانی را وداع گفت.
ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی به خانواده ها، دوستان و کلیه سوگواران این 
عزیزان به استحضار می رساند رئیس، معاونین و جمعی از همكاران خانواده بزرگ 

جهاد کشاورزی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت این عزیزان شرکت نمودند.

بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تأسف و تألم از طرف خود و کارکنان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس عروج ملكوتی عالم ربانی »حضرت آیت اهلل اسداهلل ایمانی« )رضوان اهلل 
علیه( نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر )عج(، مقام معظم رهبری، استاندار فرهیخته فارس، بیت 
معزز ایشان و ملت شریف و والیت مدار استان فارس تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای همه و به ویژه خانواده محترم شان صبر و شكیبایی مسئلت دارم.
محمدمهدی قاسمی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

اناهلل وانا الیه راجعون
بسم اهلل الرحمن الرحیم

إذا مات العالم – المومن الفقیه - ثلم في اإلسالم ثلمة ال یسّدها شي ء إلي یوم القیامة
ارتحال عالم جلیل القدر، نماینده معزز ولي فقیه در استان فارس و امام جمعه محترم شیراز و همچنین نماینده مردم شریف این استان در مجلس خبرگان رهبري 
حضرت آیت اهلل حاج اسداله ایماني)ره( که موجب تاثر فراوان گردید را به محضر مراجع عظام، علماء، روحانیون، طالب و بیت محترم ایشان و مردم شریف و 
والیت مدار فارس و همكاران عزیز خانواده جهادکشاورزي فارس، خاصه محضر رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آیت اهلل خامنه اي )دامت برکاته( تسلیت عرض 
نموده و از خداوند بزرگ علو درجات براي آن عالم فقید مسئلت مي نمایم. در ضمن به پاس قدرداني از سال ها خدمات و تجلیل و تكریم مقام معنوي و علمي این 

عالم بزرگوار از همه عزیزان جهت شرکت در مراسم تشییع و ترحیم ایشان دعوت به عمل مي آید.
عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

پیام تسلیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در این سازمان
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   مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

   صرفه جویی 9۵ میلیون متر مکعبی آب کشاورزی در سال ۱396

متر  میلیون   95 میزان  به   1396 سال  در 
مكعب آب کشاورزی صرفه جویی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آب و خاک و 
امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی فارس، 
حمید زارع قنات نوی مدیر آب و خاک و امور فنی 
مهندسی این سازمان با بیان این مطلب گفت: لزوم 
بهره برداری از سیستم های نوین آبیاری در طول 
سالیان اخیر همواره مورد توجه کلیه مسئوالن بلند 

پایه نظام و استان قرار داشته و بر تسریع در اجرای آن تاکید شده است.
وی افزود: در همین راستا و به خصوص در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم، 
شاهد اختصاص منابع بسیار خوبی به امر توسعه روش های نوین آبیاری در اقصی 

نقاط استان بوده ایم. 
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: بدیهی است تنها با ادامه 
و تسریع در روند ارزشمند فعلی بخش آب و خاک استان و تخصیص کامل و به 
موقع اعتبارات می توان بر بخش عظیمی از مشكالت ناشی از کم آبی و خشكسالی 
موجود در استان فائق آمد که از ابتدای سال 96 تا پایان اسفند ماه 23740 هكتار 

است  آبیاری مجهز شده  نوین  به سیستم های  فارس  استان  اراضی کشاورزی  از 
که با اجرای این سطح از سیستم آبیاری نوین، حداقل 30 درصد افزایش عملكرد 
محصوالت کشاورزی و 25 درصد کاهش مصرف سم، بذر و کودهای شیمیایی را 

به دنبال داشته است. 
وی در ادامه بیان داشت: مجموع پروژه های مربوط به سیستم های نوین آبیاری 
در سال 1396 تعداد 2341 مورد بوده است و برای انجام پروژه های اجرا شده 131 
پیمانكار ذی صالح، 55 مشاور و 17 کارخانه در فارس تولید کننده لوله و لوازم و 

تجهیزات آبیاری به کارفرمایی بهره برداران استفاده شده است.
زارع قنات نوی افزود: مجموع اراضی تجهیز شده به سیستم های نوین آبیاری از 
ابتدای اجرای طرح تا پایان اسفند ماه 96، 220 هزار هكتار است که شهرستان های 
اقلید با 4265 هكتار، الرستان 2153 هكتار، مرودشت 1982 هكتار بیشترین سطح 

اجرای سیستم های نوین آبیاری را به خود اختصاص داده اند.
وی در خاتمه تصریح کرد: هزینه اجرای این طرح ها از اعتبارات صندوق توسعه ملی 
100 درصد و از اسناد خزانه اسالمی 20/5 درصد تخصیص یافته است و همچنین 
51 درصد آبیاری ها به روش آبیاری موضعی و قطره ای و 44 درصد به صورت 

بارانی و 5 درصد نیز به صورت کم فشار بوده است.

بخش کشاورزی با این واقعیت روبروست که در آینده بایستی ضمن مصرف آب کمتر 
تولید بیشتری را عرضه کند، لذا با مدیریت صحیح منابع آب و با استفاده از دانش و 
فن آوری های نوین باید درجهت ارتقاء بهره وری از منابع آب و افزایش عملكرد در 
واحد سطح گام های اساسی را بردارد. به گزارش روابط عمومی مدیریت آب و خاک 
و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی فارس، حمید زارع قنات نوی مدیر آب 
و خاک و امور فنی مهندسی این سازمان با بیان این مطلب گفت: با توجه به توسعه 
سیستم های نوین آبیاری و ارتقای بهره  وری و مدیریت صحیح منابع محدود آب در 
تمامی فصول استفاده بهینه از آب با اجرای سیستم های آبیاری نوین یكی از راه های 
محقق شدن به این مهم است. با عنایت به اهمیت اجرای روش های نوین آبیاری در 

اراضی زراعی و باغی و به منظور افزایش بهره وری از آب، تجهیز اراضی کشاورزی 
و  اصلی  های  اولویت  از  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  آبیاری  نوین  سامانه  به 
ضروری می باشد و همه ساله با کمک اعتبارات دولتی بخشی از این اراضی به سامانه 
مذکور مجهز می گردند. وی افزود: در سال 1396 حدود 24 هزار هكتار از زمین های 
کشاورزی استان تحت پوشش این سامانه قرار گرفته و در حال حاضر بیش از 220 
هزار هكتار از اراضی کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی از سیستم های نوین 
آبیاری برخوردارند که در همین راستا و به منظور تسهیل گری در فرایند اجرای آبیاری 
نوین، هر هفته کمیته ویژه ستاد هماهنگی سامانه های نوین آبیاری با حضور ریاست 

سازمان جهاد کشاورزی فارس و اعضای مرتبط با این طرح تشكیل می گردد.

تسهیل گری در روند طرح سامانه های نوین آبیاری استان فارس با تشکیل کمیته ویژه 
ستاد هماهنگی سامانه های نوین در سال ۱396

نمودار اجرا شده توسعه روش های نوین آبیاری در سطح استان فارس نمودار عملکرد طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال 1396
بر اساس گزارش دریافتی از سامانه اطالع رسانی
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ستاد گیاهپزشكی استان فارس با حضور قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، صادقی معاون بهبود تولیدات گیاهی این سازمان و سایر مدیران، 

محققین و کارشناسان ذی ربط در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس، در ابتدای این جلسه امیری مدیر حفظ نباتات این سازمان گزارشی از 
برنامه کنترل آفات و بیماری های گندم خصوصًا سن غالت و همچنین اقدامات 
انجام گرفته در خصوص ساماندهی تولید نهال در استان را در قالب پاورپوینت 
ارائه نمود و گفت: سن غالت در سال جاری حالت طغیانی داشته و به شدت 

مزارع گندم را تهدید کرده است. 

هاي  بیماري  از  عاري  مرکبات  نهال  تولید  اجرایی  طرح  جلسه  این  ادامه  در 
و  تحقیقات  مرکز  محققین  توسط   ،STG روش  به  ویروسي  شبه  و  ویروسي 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و کارشناسان بخش ارائه که 

پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت. 
در ادامه قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن قدردانی از 
اقدامات بسیار خوب انجام شده در زمینه مبارزه با آفت سن غالت و ساماندهی 
تولید  در  سالم  نهال  کلیدی  نقش  به  توجه  با  جاری،  سال  در  نهال  تولید 

محصوالت باغی، بر تولید نهال شناسه دار سالم و استاندارد تاکید نمود.

برگزاری جلسه ستاد
گیاهپزشکی استان فارس
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جلسه مدیران ستادی سازمان جهادکشاورزی استان فارس به ریاست قاسمی رئیس 
این سازمان و با حضور معاونین و مدیران ستادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، در ابتدای این جلسه محمد مهدی قاسمی رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این استان به لحاظ موقعیتی، در نیمه 
خشک جهان واقع و سال های کم باران زیادی را داشته است و هم اکنون نیز با 
مشاهده آمار بارندگی خواهیم دید که میزان آن خیلی پایین تر از میانگین ساالنه 
است و اگر مسائل تغییر اقلیم را بپذیریم و تبخیر بیشتر آب را در نظر بگیریم به 
این نتیجه می رسیم که در چنین شرایطی مدیریت آب و خاک بسیار بسیار مهم 

می باشد.
وی افزود: وابستگی اقتصاد استان فارس به بخش کشاورزی از دیر باز باعث شده 
که وابستگی ما به آب های زیرزمینی بیشتر شود و سبب گردیده طی 40 الی 50 
سال اخیر از ظرفیت سفره های آب زیرزمینی بیشتر استفاده شود و این باعث شده 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  برنامه های  و  اقدامات  ویژه  و  خاص  طور  به  که 

فارس بر پایه آب باشد.
قاسمی تصریح کرد: با شروع به کار دولت تدبیر و امید، نگاه به آب و محیط زیست 
بیشتر شده و با توجه به این که آب در حوزه کشاورزی نقش آبادانی دارد بدین سبب 

نقش محوری و بهره وری از آب در راس امور قرار گرفته است.
این مقام مسئول در ادامه افزود: علی رغم این که کمیاب ترین نهاده تولید ما آب 
هنوز محقق  انجام می گرفت  زمینه  این  در  باید  که  زیربنایی  کارهای  ولی  است 
نگردیده و از سال 1352 که سد درودزن آغاز به کار کرده است شبكه های زیر این 

سد هنوز تكمیل نشده و راندمان انتقال آب اهمیت کافی نداشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: گرچه آبیاری تحت فشار در سال 
1352 آغاز شده ولی تاکنون 20 درصد مزارع به سیستم های نوین آبیاری تحت 
فشار مجهز شده و بنابراین با رفتاری که با آب داشته ایم شاهد افت شرایط کیفی 
و کمی آب های زیرزمینی و به وجود آمدن چالش هستیم و بایستی با شیوه های 
علمی که وجود دارد بتوانیم حیات خود را در عرصه کشاورزی بیشتر و امنیت غذایی 
پایدار را در کشور رقم بزنیم زیرا که امنیت غذایی پایه امنیت هر کشوری می باشد 
و بنابراین تمام بخش های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بایستی بر مبنای 

بهره وری از آب اقدام کنند.
قاسمی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در سال 1396 بیش از 24 هزار هكتار 
از اراضی استان فارس به سیستم های آبیاری نوین تحت فشار مجهز شده است 
که این میزان در تاریخ اجرای آبیاری تحت فشار بی سابقه بوده و بدین ترتیب رتبه 

اول را کسب کرده است.
وی افزود: در این استان یک میلیون و 300 هزار هكتار عرصه کشاورزی داریم 
بالغ بر 800 هزار هكتار  از آن کم کنیم  که اگر سطح زیر کشت دیم و آیش را 

عرصه دارای قابلیت آبیاری تحت فشار را خواهیم داشت که تاکنون با کمک دولت 
و خود اجرایی مردم، بیش از 250 هزار هكتار این اراضی به سیستم های نوین 
به مصوبه شورای عالی آب کشور  با توجه  این که  آبیاری مجهز شده اند، ضمن 
در هر سال بایستی بیش از 70 هزار هكتار از اراضی این استان به سیستم های 
آبیاری نوین مجهز شوند که اگر ما با کسری 650 میلیون مترمكعبی مواجه باشیم، 
با اجرای ساالنه 70 هزار هكتار آبیاری تحت فشار و صرفه جویی بیش از 4000 
متر مكعب در هر هكتار می توانیم بیش از 280 میلیون متر مكعب صرفه جویی 

در آب داشته باشیم.
بلكه  نیست  فشار  تحت  آبیاری  فقط  خاک  و  آب  مسئولیت  کرد:  تصریح  قاسمی 
وظایفی مانند انتقال آب، تجهیز و نوسازی را هم در بر دارد که اقدامات بسیار خوبی 
توسط عزیزان در مدیریت آب و خاک این سازمان گردیده و البته با توجه به این 
که اهمیت خاک نیز از آب کمتر نیست، نیاز به توجه بیشتری دارد چرا که قسمت 
افزایش مصرف  این سبب  آلی دارند و  از خاک های ما کمبود مواد  قابل توجهی 

آب می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه ضمن تقدیر و تشكر از حمید 
زارع قنات نوی به خاطر خدمات ارزشمندشان در طول مدت تصدی گری مدیریت 
آب و خاک و امور فنی مهندسی این سازمان اظهار داشت: از این پس ایشان در 
ستاد وزارت متبوع به کشور خدمت خواهند کرد و برایشان آرزوی توفیق و سالمت 

داریم.
وی در ادامه گفت: امیر اسالمی از محققین بسیار خوب ما می باشند که مدیریت 
آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس را به ایشان 
واگذار می کنم و امیدوارم که از پتانسیل ها و ظرفیت های بخش استفاده و به سمت 

اهداف و آرمان های این سازمان حرکت نمایند.
امور شهرستان ها به عنوان مرکز کنترل و فرماندهی در بخش  افزود: حوزه  وی 
همراهی  از  بخش  این  در  که  دارد  عهده  بر  را  بخشی  انسجام  وظیفه  کشاورزی 
و  تشكر  ها  آن  و تالش  زحمات  از  جا  همین  در  بودیم  برخوردار  زیادی  عزیزان 
با  باشد  این حوزه کاری که بسیار گسترده می  انتظار دارم در  نژاد  از آقای صمد 
همكاری کلیه معاونین، مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های 
استان فارس به گونه ای برنامه ریزی کنند که بهره وری را در بخش کشاورزی 

استان فارس در همه زمینه ها باال ببرید.
قاسمی در خاتمه سخنان خود ضمن تشكر از حضور تشكل ها در این جلسه گفت: 
بخش خصوصی و تشكل ها بازوی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشند 
و نگاه سازمان به تعاونی ها، تشكل ها، NGO ها و... آن است که این ها بتوانند در 

بهبود بخش کشاورزی استان فارس کمک کنند.
در ادامه این جلسه زارع قنات نوی مدیر سابق آب و خاک و امور فنی مهندسی 

برگزاری جلسه مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قاسمی: تمام بخش های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
بایستی بر مبنای بهره وری از آب اقدام کنند
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سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از تالش 
کلیه همكاران خود در استان، مدیریت جهاد کشاورزی 
جهاد  خدمات  مراکز  فارس،  استان  های  شهرستان 
کشاورزی و مسئولین پارسل که با اینجانب در اجرای 
و  تشكر  اند،  نموده  همكاری  خاک  و  آب  وظایف 
قدردانی می کنم. وی افزود: در طول تصدی اینجانب 
به  استانی  و  ملی  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   1210
بخش آب و خاک استان مصوب شد که با تخصیص 
585 میلیارد تومان در مدت 4 سال اخیر و پروژه های 
استانی و ملی بسیار خوبی در استان فارس اجرا گردید.

خود  سخنان  از  دیگری  قسمت  در  نوی  قنات  زارع 
)آبیاری  آبیاری  نوین  سامانه های  کرد:  خاطرنشان 
اولویت های سازمان جهاد کشاورزی  از  تحت فشار( 
استان فارس می باشد که در سال 1390 تقریبًا کمتر 
از 17 هزار هكتار آبیاری تحت فشار در استان فارس 
که داشتیم و 9 هزار هكتار از آن نیز طرح های خود 
اجرایی توسط مردم بوده است و در سال 1396 بیش 
از 24 هزار هكتار سامانه های نوین آبیاری تحت فشار 
در استان فارس انجام شده است و این در حالی است 
که باید از محل اعتبارات 20500 هكتار انجام می شد 
و هم اکنون نزدیک به 4000 هكتار بیشتر از موافقت 
نامه اجرا گردیده و در این سال بیش از 42000 هكتار 
بوده است که در جمع  توسط مردم  اجرایی  هم خود 
66000 هكتار در سال 1396 سامانه های نوین آبیاری 
خود  هكتار   42000 این  از  و  انجام  فارس  استان  در 
اجرایی بیش از 60 درصد این سطح امكان استفاده از 

اعتبارات دولتی برای آن وجود داشته است.
و  تجهیز  داشت:  بیان  خود  سخنان  خاتمه  در  وی 
های  شبكه  احداث  قنوات،  احیای  اراضی،  نوسازی 
فرعی و زهكشی و... از دیگر فعالیت های انجام شده 
در این مدیریت بوده است و برخود الزم می دانم که 
از انجمن محترم صنفی آب و خاک و کلیه معاونین، 
مدیران جهاد کشاورزی شهرستان  و  مدیران ستادی 
های استان فارس و کارشناسان تشكر و از همه این 

عزیزان تقاضای حاللیت نمایم.
این جلسه، اسالمی مدیر جدید آب و خاک  ادامه  در 
و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان 
سازمان  رئیس  اعتماد  حسن  از  تشكر  ضمن  فارس 
جهاد کشاورزی استان فارس و آرزوی موفقیت برای 
مهندس زارع قنات نوی در مسئولیت جدید خود گفت: 
از سال 68 تا 72 در دانشكده کشاورزی دانشگاه شیراز 
این  از   74 در سال  و  گرفتم  را  لیسانس خود  مدرک 
در سال  و  اخذ  را  لیسانس خود  فوق  دانشگاه مدرک 
89 مدرک دکتری خود را از دانشگاه فردوسی مشهد 

کسب نمودم.
وی در ادامه سخنان خود به اهداف خود در مدیریت 
جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  و  آب 
کشاورزی استان فارس اشاره نمود و گفت: امید است 

با ارتباط و تعامل سازنده با معاونت آب و خاک وزارت 
جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های آن، تعامل سازنده 
معاونین و مدیریت های سازمان  رئیس،  با  و مستمر 
استفاده  با  ها  استان  سایر  و  استان  کشاورزی  جهاد 
حداکثری از ظرفیت های موجود در برنامه ریزی های 
کشاورزی  آب  کارگروه  ظرفیت  از  استفاده  مدیریتی، 
استان در جهت تبیین راه کارهای کالن استان در امر 
اصالح  خاک،  مسئله  به  جدی  توجه  آب،  وری  بهره 
و حاصلخیزی آن به کمک متخصصین ذی ربط گام 

های اساسی برداریم.
بخش های  توان  ارتقاء  به  کمک  افزود:  اسالمی 
و  پیمانكار  مشاور،  های  شرکت  جمله  از  خصوصی 
از  حداکثری  استفاده  و  خاک  و  آب  حوزه  در  مجری 
از  استفاده  محوله،  امور  در  تسریع  برای  ها  آن  توان 
ظرفیت تشكل های مختلف بخش خصوصی از جمله 
آب  دغدغه  شدن  فراگیر  به  کمک  و  بازرگانی  اتاق 
تاکید  نهاد،  مردم  های  سازمان  تشكیل  از  حمایت  و 
اطالعات  و  آمار  و  رخدادها  اخبار،  رسانی  بروز  بر 
بخش های ذی ربط در سایت سازمان، از اهداف جدی 

این مدیریت خواهد بود. 
وی یادآور شد: پرداختن به مسائل نرم افزاری روزآمد 
از جمله تكنیک سنجش از راه دور در پروژه های آبی 
و خاکی، تاکید بر تغییر ساختار در کمیته فنی مدیریت 
در جهت بهبود عملكرد آن از طریق انتخاب و چینش 
نیروهای متخصص و توانمند در بخش های مختلف 
کاربردی  تحقیقات  نتایج  کارگیری  به  بر  تاکید  اجرا، 
در پروژه های آب و خاک، تاکید بر اثر بخش بودن 

های  پروژه  از  بازدید  در  همكاران  های  ماموریت 
حد  تا  متقن  داده های  آوری  جمع  کمک  به  مختلف 
در  موثر  بازنگری  لزوم  صورت  در  و  بررسی  امكان، 
چارت تشكیالتی واحد مدیریت از اهداف اینجانب در 

این مدیریت می باشد.
در ادامه این جلسه صمدنژاد مسئول جدید هماهنگی 
امور شهرستان ها در سازمان جهاد کشاورزی استان بر 
ایجاد تعامل قوی ساختاری و برنامه ای بین مدیران 
ستاد و مدیران شهرستان، شناسایی نقاط قوت و ضعف 
شهرستانی،  های  مدیریت  ای  سرمایه  و  ساختاری 
با  شهرستان  ارشد  مقامات  همسوسازی  و  توجیه 
تبدیل  افزود:  و  کرد  تاکید  سازمان،  استراتژی های 
مزیت های  به  شهرستانی  های  قابلیت  و  ها  دارایی 
رقابتی، مشارکت و نظارت بر همسو سازی استراتژی 
و  استراتژی های سازمان  با  مدیریت های شهرستانی 

وزارتخانه در اولویت کار قرار خواهد داشت.
وی افزود: مشارکت و نظارت بر تدوین استراتژی های 
مدیریت شهرستانی، تحلیل و تاثیر آن ها بر عملكرد و 
مشارکت در پایش نظام مند دستاوردها و شاخص های 
عملكردی به منظور اطمینان از تحقق استراتژی های 
توجه  قابل  و  مهم  اهداف  از  سازمان  شده  تدوین 

سازمان جهاد کشاورزی فارس خواهد بود.
طی  که  حسن پور  جلسه  این  ادامه  در  است  گفتنی 
رفاه  و  پشتیبانی  مدیریت  سرپرست  گذشته  ماه های 
این سازمان مشغول به کار بود از سوی کیانی معاون 
توسعه مدیریت و منابع این سازمان به عنوان مدیر این 

مدیریت منصوب و حكم خود را دریافت کرد.
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کاووس کیانی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منصوب شد.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی 
حكمی  طی  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  مدیریت  توسعه  معاون  سمت  به  را  کیانی  کاووس 
منصوب  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  منابع 

نمود.
در قسمتی از این حكم آمده است: امید است با توکل 
و  جهادی  روحیه  از  بهره گیری  متعال،  خداوند  به 
معاونین،  همدلی  و  و همكاری  موجود  توانمندی های 
در  سازمان  این  همكاران  و  ادارات  رؤسای  مدیران، 
با  مطابق  و  متبوع  وزارت  اجرای سیاست های کالن 
شرح وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات، به نحو 

مطلوب اقدام نمائید. 
ذیل  شرح  به  نیز  مربوطه  وظایف  شرح  است  گفتنی 
می باشد: تهیه برنامه های واحدهای ذی ربط و کنترل 
در جلسات  و  به صورت مجازی  برنامه ها  پیشرفت  و 

منابع  کلیه  به  موثر  و  مناسب  خدمات  ارائه  مشترک، 
انسانی شاغل، ایثارگران و بازنشستگان سازمان، جهت 
دهی زیرساخت های سازمان به سمت هوشمند شدن 
از طریق ICT، ایجاد فضای تعالی از طریق بهینه سازی 
جلوگیری  و  ها  آن  بین  تعامل  و  سازمان  فرآیندهای 
از دوباره کاری ها و تسهیل ارتباطات، تسهیل مراحل 
برنامه های  موثر  اجرای  جهت  در  مالی  منابع  فرآیند 

سازمان، تسهیل مراحل فرآیند پشتیبانی با به کارگیری 
سیستم های نوین خدمات پشتیبانی، تهیه برنامه های 
شده  تعریف  فرآیند  با  کارکنان  برای  موثر  آموزشی 
استاندارد، تهیه نقشه راه منابع انسانی در راستای نقشه 
راه تعالی سازمان، جاری سازی نظام مشارکت، استقرار 
نظام 5S در سازمان، جاری سازی نرم افزارهای نظام 
)طبق  و...  پروژه  کنترل  و  نگار  پهنه  و  پیشنهادها 
تعالی سازمانی  استقرار مدل  برنامه معماری سازمان(، 
براساس نقشه راه تعالی، ساماندهی سیستم های خرید 
دستورالعمل های  و  وظائف  به  توجه  با  قراردادها  و 
و  ستاد  مدیران  آموزشی  برنامه  تدوین  شده،  تعریف 
اهداف  به  توجه  با  آن  سازی  جاری  و  شهرستان ها 
تهیه  برنامه های  ساله(،  )حداقل2  سازمان  استراتژی 
شده بایستی دارای ویژگی هایی در راستای استراتژی 
و اهداف سازمان، دارای مسئول مشخص، زمان بندی 
مشخص، پیش بینی امكانات و منابع الزم، ریسک های 

برنامه شناسایی و سناریوهای الزم نوشته شده باشد.

انتصاب کاووس کیانی به سمت معاون توسعه مدیریت
و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

از  یكی  حقیقت  در  خدمت  ضمن  آموزش 
راه های اصولی و منطقی تالش های کارکنان 

در سازمان جهاد کشاورزی است.
و  نوسازی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اداری  تحول 
گروه  کارشناس  زاده  ترابی  سعید  فارس، 
نوسازی و تحول اداری این سازمان با بیان این 
نهفته،  استعدادهای  کارگیری  به  مطلب گفت: 

تقویت قدرت تخیل، توانمندسازی نیروی انسانی با رویكرد تعالی، ارتقاء 
افزایش مهارت های شغلی کارکنان  سطح فنی و اجرایی کارشناسان و 
خواهد شد که بایستی به طور مستمر همراه با فرایندهای سازمان مورد 

توجه قرارگیرد. 
وی افزود: در همین راستا درسال 96 تعداد 124 عنوان دوره در قالب 76 
دوره تخصصی، 9 دوره ملی، 13 دوره ویژه مدیران و 26 دوره مشترک 
اداری و عمومی با 33979 نفرمخاطب و 434569 نفرساعت برگزار گردید 
که متوسط سرانه آموزشی کارمندان 171 ساعت و مدیران 95 ساعت در 

سال محاسبه گردید 
کارشناس گروه نوسازی و تحول اداری این سازمان در ادامه بیان داشت: 
به استناد نیازسنجی هایی که از کلیه مدیریت ها انجام گرفت، 150 عنوان 
دوره پیشنهادی از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جهت سال 
97 مشخص گردید که در حال بررسی است و بر اساس مصوبه کمیته 
 60 مدیران  و   40 کارکنان  برای  آموزشی  سرانه  حداقل  انسانی  سرمایه 

ساعت جهت سال جاری مصوب شده است.

گزارش برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس در سال 96

انتصابات جدید در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

محمدرضا ایزدپناه
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان نی ریز

محمود باصری
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان سپیدان

محمدصادق فانی
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان المرد

علیرضا شیخ به عنوان نماینده
سبک کیوکوشین ماتسویی در فارس انتخاب شد

به گزارش "پرتو امید"، طی حكمی از سوی رئیس هیات کاراته 
استان فارس، علیرضا شیخ به عنوان نماینده سبک کیوکوشین 

ماتسویی این استان منصوب شد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  کارشناسان  از  یكی  که  شیخ  علیرضا 
امید  پرتو  با  کوتاهی  گوی  و  گفت  در  باشد  می  فارس  استان 
اعتماد هیات و رئیس و سایر اعضای  از حسن  با تشكر  گفت: 
هیئت کاراته استان فارس، امیدواریم که با همدلی و وحدت خانه 
کاراته، ضمن همكاری با مبارکی رئیس این هیئت، در اعتالی این رشته ورزشی که از 
پتانسیل خوبی در فارس برخوردار است گام های اساسی برداریم. این مربی جوان و با 
دانش در پایان افزود: تالش خواهیم کرد که در این رشته ورزشی از تمام ظرفیت های 

استانی و با بهره گیری از بزرگان این سبک نهایت بهره مندی را به عمل آوریم.
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به گزارش روابط عمومی مدیریت شیالت سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس، علی فالحی مدیر شیالت این 

سازمان با بیان این مطلب گفت: در راستای تحقق شعار 
سال و در جهت منویات مقام معظم رهبری در سال 
پرورشی  ماهیان  های  گونه  انواع  تن   9988 گذشته، 
شامل: 8539 تن ماهی قزل آال، 42 تن گوشت انواع 
ماهیان خاویاری، 275 کیلوگرم خاویار، 1407 تن انواع 
کپور ماهیان و 3/5 تن میگو در سال 1396 در استان 
واحد   1351 از  تولید  این  که  است  شده  تولید  فارس 
استخر و سایر منابع آبی در 25 شهر استان حاصل شده 
است که شهرستان های سپیدان، اقلید، آباده، مرودشت 
و ممسنی به ترتیب بیشترین تولید را به خود اختصاص 
داده اند. وی افزود: 993 نفر در این بخش مشغول به 
کار می باشند و خشكسالی های اخیر بسیاری از منابع 

آبی استان را تحت تاثیر قرار داده است اما با این وجود 
و با توجه ویژه به اجرای برنامه های ارتقا بهره وری در 
مزارع و مكانیزه نمودن مزارع و با به کارگیری تجارب 
دوره  برگزاری  و  اعتبارات  جذب  و  خبره  کارشناسان 
آموزشی جهت بهره برداران تالش شد میزان خسارت 
در این بخش به حداقل برسد و ضمن تالش در جهت 
حفظ وضعیت موجود میزان تولید، 193 تن نسبت به 

برنامه پیش بینی شده افزایش تولید داشته ایم.
وی در خاتمه بیان داشت: در صورت تامین اعتبارات 
و  پروری  آبزی  بخش  در  بهره  کم  تسهیالت  و  الزم 
تولید  افزایش  امكان  مزارع،  در  مكانیزاسیون  توسعه 

خواهیم داشت.

کارکنان مدیریت شیالت و امور آبزیان استان فارس 
به مناسبت هفته سالمت به صورت نمادین اقدام به 

گرامی داشت این روز نمودند. 
امور  و  شیالت  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در این 

مراسم که با عنوان "روز بدون خودرو" معرفی گردید 
نقلیه  وسیله  بدون  شیالت  مدیریت  پرسنل  کلیه 
شخصی در محل کار خود حاضر و مسیر مشخصی 
پرسنل  مراسم  این  طی  همچنین  نمودند،  طی  را 
ضمن پیاده روی همگانی با شعار "با مصرف ماهی 

ترویج گر  کنیم"  سالمتی  مهمان  را  خود  خانواده 
تبلیغاتی  بروشورهای  توزیع  سالمتی شدند و ضمن 
در  آن  نقش  و  ماهی  مصرف  مزایای  خصوص  در 
مدیر  فالحی  راهپیمایی،  مسیر  در  انسان  سالمتی 
شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس از مزایای مصرف ماهی، نحوه تشخیص ماهی 
حفظ سالمت  در  روی  پیاده  و  ورزش  نقش  و  تازه 

جسم و روان صحبت کردند.
طبق  مراسم  ادامه  در  که  است  ذکر  شایان 
و  بهداشت  اکیپ  آمده،  عمل  به  هماهنگی های 
درمان از کلیه پرسنل شیالت در محل سالن جلسات 
به عمل  فشار خون  و  قد  وزن،  تست  مدیریت  این 
آورد و مشاوران تغذیه و روان ضمن برگزاری جلسات 
خصوصی با افراد نیازمند، اطالعات جامعی در اختیار 

آنان قرار دادند.

تولید 99۸۸ تن ماهی 
در استان فارس

گرامی داشت هفته سالمت در مدیریت شیالت و امور آبزیان

با تولید 275 کیلوگرم خاویار،  استان فارس 
دارای رتبه اول در استان های غیرساحلی و 

رتبه سوم در کشور است.
علی  امید"،  "پرتو  خبرنگار  گزارش  به 
آبزیان سازمان  فالحی مدیر شیالت و امور 
این  بیان  با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد 
و  سیاست گذاری  راستای  در  گفت:  مطلب 
کاهش  بر  مبنی  ایران  شیالت  برنامه ریزی 
فشار بر ذخائر دریایی، کاهش صید و افزایش 

تولید در آب های داخلی از طریق آبزی پروری، 3 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری 
در استان فارس احداث گردید.

وی افزود: در سال 1396، بیش از 42 تن گوشت انواع ماهیان خاویاری و 275 
کیلو گرم خاویار در 3 مزرعه در شهرستان های استهبان، سپیدان و مرودشت تولید 
شد که شهرستان استهبان باالترین رتبه تولید را در بین سه شهرستان تولید کننده 
داراست. این مقام مسئول با بیان این که دمای مناسب زمینه پرورش گونه هایی از 
نوع استرلیاد، شیب، هیبرید، فیل ماهی، سیبری و اوزون برون را در استان فارس 
فراهم کرده است، بیان داشت: خاویار استان فارس به کشورهای اروپایی صادر می 
شود که ارزآوری مناسب، اشتغال و تولید ثروت، انگیزه افزایش تولید این محصول 

را در بین فعاالن اقتصادی هم باال برده است.

استان فارس رتبه اول تولید خاویار
در استان های غیرساحلی کشور
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اولین جلسه داخلی برنامه ریزی و هماهنگی این مدیریت با حضور معاون و تمامی کارشناسان 
این مدیریت در یكم اردیبهشت ماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس؛ عباسی مدیر مدیریت این واحد از زحمات و تالش های همكاران در سال 
گذشته تشكر کرد و گفت : از همكاران انتظار داریم که امسال را نسبت به سال گذشته با جدیت 
وظایف محوله را انجام داده و در رسیدگی به شكایات و حل مشكل ارباب رجوع کوشا باشند و 
ضرورت دارد شاخص های ارزیابی عملكرد شهرستان ها بر اساس مدل تعالی سازمانی با توجه به 
نتیجه نظر سنجی از شهرستان ها تكمیل و نهایی گردد و ضروری است مدل تعالی سازمانی در 

شیوه ارزیابی و گزارش نویسی نیز در نظر گرفته شود.

اولین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد

ارزیابی روند خرید گندم و کلزا در شهرستان های جنوبی استان

اتمام دور سوم بازدید مدیران ستادی از مراکز جهاد کشاورزی استان

ارزیابی  بازرسی،  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهاد  سازمان  شكایات  به  پاسخگویی  و  عملكرد 
کشاورزی استان فارس؛ فرج اله عباسی مدیر بازرسی، 
ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات این سازمان 
با بیان این مطلب گفت: با به کارگیري این مدل ها، 
سازمان مي تواند عملكرد خود را با سایر رقبا در سطح 
این مدل ها نشان  نماید و  بین المللي مقایسه  ملي و 
نظري  برداشت  یک  سازمان  برتري  که  مي دهند 
بر  مبتني  عملي،  نتایج  آوردن  دست  به  بلكه  نیست 

شواهد و قابل سنجش مي باشد.
وی افزود: در ارزیابي عملكرد سازمان جهادکشاورزی 
استان فارس به منظور شناسایي نقاط قوت، ضعف و 
میزان دستیابي سازمان به کمیت، کیفیت و عملكرد 
بهتر، از مدل تعالي سازماني EFQM استفاده شده و 
سازمان ها با ارزیابي منظم، الگوي مدیریتي خود را با 
الگوي معرفي شده از سوي مدل، محک زده و پروژه 
در  برتري  و  مقاصد  به  رسیدن  جهت  را  بهبود  هاي 
کسب و کار و رعایت حقوق شهروندی اجرا مي نمایند.
در ادامه عباسی بیان داشت: مدل EFQM در صورتي 
که به درستي به کار گرفته شود ابزاری ست کارآمد 
که مي تواند مفاهیم و ارزش هاي سازماني، تدوین و 
اجراي برنامه هاي راهبردي، به کارگیري روش هاي 
در  را  مداوم  بهبود  و  یادگیري سازماني  ارزیابي،  خود 
بهترین  شناسایي  امكان  و  نموده  نهادینه  سازمان ها 

فرآیندها و انجام بهینه کاوي را فراهم سازد. 
به  پاسخگویی  و  عملكرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیر 

فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  شكایات 
های  شاخص  راستا  این  در  داشت:  اظهار  ادامه  در 
ارزیابی عملكرد پروژه ها و طرح های شهرستانی بر 
اساس افق 1404، اهداف وزارتخانه جهاد کشاورزی 
نشست های  و  جلسات  برگزاری  و  هماهنگی  با 
و  ستادی  مدیریت های  معاونت ها،  با  تخصصی 
شهرستانی تدوین گردید و در ریز بخش های آب و 
خاک، آموزش و ترویج، زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، 
صنایع  شیالت،  دامی،  تولیدات  بهبود  مكانیزاسیون، 
عملكرد  مالی،  امور  کشاورزی،  محصوالت  فرآوری 
ستادی مدیریت ها با مشاوره مقصود بیگی، بر اساس 

مدل علمی تعالی بررسی و مصوب گردید.
وی در خاتمه گفت: این شاخص ها در ارزیابی عملكرد 
پروژه ها، طرح های اجرا شده در شهرستان ها در سال 
ارزیابی  و  بازرسی  مدیریت  کارشناسان  توسط   1396
قرار  استفاده  به شكایات مورد  پاسخگویی  عملكرد و 

می گیرد.

ارزیابی مراکز خرید گندم و کلزا در شهرستان های الرستان، خنج، قیروکارزین، المرد، مهر، فراشبند، 
انجام  کازرون، ممسنی، رستم، نی ریز، استهبان، داراب، زرین دشت، جهرم و فسا طی 2 مرحله 

پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس، فرج اله عباسی مدیر بازرسی، ارزیابی عملكرد وپاسخگویی به شكایات این 
سازمان با بیان این مطلب گفت: در مرحله اول قبل از خرید گندم و کلزا وضعیت این مراکز از نظر 
ارتباط با سامانه نوین فن آوری اطالعات، داشتن تجهیزات نمونه برداری، دوربین مدار بسته، پوشش 
مناسب برای حفاظت از محصول، دیوارکشی، درب ورود و خروج، باسكول مجهز و استاندارد شده 
و... بررسی گردید و نواقص طی گزارشی جهت رفع به مدیریت توسعه بازرگانی سازمان منعكس 
گردید. وی افزود: در مرحله دوم همزمان با خرید گندم و کلزا از این مراکز بازدید و مجدداً نارسایی 

های مشاهده شده در مرحله اول بررسی که در این مرحله خرید محصول با کیفیت و سالم براساس دستورالعمل ابالغی از سوی معاونت وزیر در شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی مد نظر قرار گرفت. عباسی در ادامه عنوان نمود: هرچند براساس دستورالعمل هنوز برخی نارسایی ها در مراکز خرید تضمینی گندم و کلزا مشاهده 
گردید اما گام های موثری توسط مباشر خرید، برای تجهیز، نوسازی و رفع پاره ای از نواقص برداشته شده است. وی در خاتمه اظهار کرد : امید است در سال جاری با 
نظارت تمام وقت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس در ساعات خرید به عنوان نماینده شرکت غله و بازرگانی منطقه 3 ، شاهد خرید و 

ذخیره سازی محصول سالم و با کیفیت باشیم.
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بر اساس مصوبه شورای معاونین بازدید مدیران ستادی از مراکز خدمات جهاد 
کشاورزی با اطالع قبلی به مدیران ستادی از بهمن ماه 96 آغاز گردید.

به  پاسخگویی  و  عملكرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شكایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ حمیدرضا امتحانی کارشناس این 
مدیریت گفت: این بازدیدها با هدف حضور مدیران ستادی در مراکز، برای بررسی 
روند اجرای طرح ها و اولویت های سازمانی، آشنایی با مسائل و مشكالت و ارائه 
انجام  اختصاصی  براساس 2 گروه شاخص های عمومی و  اجرایی  راه کارهای 

پذیرفت. 

وی افزود: در این بازدیدها معاونین و مدیران ستادی اسناد، مدارک و گزارشات 
مراکز را بعد از اجرای طرح ها براساس اولویت های سازمانی بررسی و فرم های 
ارزیابی را تكمیل نموده و همچنین نظرات و پیشنهادات خود را با هدف بهبود 
روند اجرای طرح ها ارائه نمودند. امتحانی در خاتمه بیان داشت: تاکنون سه دوره 
معاونین و مدیران ستادی  استان توسط  ارزیابی مراکز خدمات جهاد کشاورزی 
انجام و فرم های تكمیلی در مدیریت بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به 
شكایات، تجزیه و تحلیل شده که گزارش نهایی آن به ریاست سازمان و شورای 

معاونین ارائه گردید.

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی فارس

مراسم 30 امین سالگرد شهادت جهادگر 
عنوان  با  فروزنده  عباس  غالم  شهید 
حضور  با  و  جهاد"  رسم  به  "همایش 

جمعه  امام  خرسند  االسالم  حجت 
جهادکشاورزی  مدیر  قائمی  کازرون، 
حجت  کازرون،  شهرستان  مدیریت 
نمایندگی  قائمی مسئول دفتر  االسالم 
هاشمی  مدیریت،  این  در  فقیه  ولی 
جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  مشاور 
استان فارس در امور ایثارگران، واحدی 
پور و نقیب رییس و معاون اداره روابط 
این  ایثارگران  از  تعدادی  و  عمومی 
جهاد  سازمان  رییس  مشاور  سازمان، 
کشاورزی استان مازندران و تعدادی از 

هم سنگران این شهید در استان مازندران، تعدادی از مسئولین شهرستان کازرون 
و جمع کثیری از برادران و خواهران ایثارگر این شهرستان با میزبانی خانواده این 

شهید در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر کازرون برگزار شد.
حجت االسالم خرسند در آغاز این مراسم گفت: برگزاری این چنین مراسم باشكوه 

بزرگداشت شهید؛ توسط خانواده این همیشه زنده یاد جای مباهات دارد.
 وی با بیان این که تالش ها و خدمات سنگر سازان بی سنگر در 8 سال دفاع 

بوده  کارساز  و  اساسی  بسیار  مقدس 
هر  از  بیش  امروز  داشت:  بیان  است 
زمان دیگر کشور نیاز به روحیه جهادی 
دارد و جوانان باید روحیه جهادی را در 

خود پرورش دهند.
در ادامه این مراسم، دلگرم از مؤسسین 
سخنانی  طی  سازندگی  جهاد  اولیه 
در  سازندگی  جهاد  تشكیل  چگونگی 
و  دفاع  و  نمود  ذکر  را  انقالب  اوایل 
و  عراق  سوریه،  کشورهای  مقاومت 
مقابل  در  اسالمی  کشورهای  دیگر 
از  گرفته  الگو  را  متجاوزین  و  ظالمین 

دفاع مقدس ایران دانست. 
نوراللهی،  مراسم  این  در  همچنین 
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و از همكاران و هم رزمان 
او پرداخت و  به نحوه شهادت  از شهید فروزنده  با نقل خاطرات خود  این شهید 

خصوصیات اخالقی وی را برشمرد.
سازندگی  بسیج  فعاالن  از  فروزنده  شهید  خانواده  توسط  برنامه  این  پایان  در 
شهرستان کازرون که در اردوهای جهادی نقش بسزایی داشته اند تجلیل و تندیس 

یادگاری این مراسم به آن ها اهدا شد.

مراسم 3۰ امین سالگرد شهادت جهادگر شهید غالم عباس فروزنده
با عنوان “همایش به رسم جهاد” در کازرون برگزار شد
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عمومی  روابط  گزارش  به 
در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
تخصصی  نشست  در  فارس، 
روحانیون  زکات  عالی  شورای 
کشاورزی  جهاد  سازمان های 
کشور در تهران از مسئول حوزه 
سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
جهاد کشاورزی استان فارس به 
عنوان استان نمونه در امر زکات 

تجلیل به عمل آمد.
این  پارامترهای  است  گفتنی 
ساله  یک  عملكرد  شامل  امر 
این حوزه در خصوص برگزاری 
تهیه  تخصصی،  نشست های 

بانک اطالعاتی تولید کنندگان اقالم زکوی، میزان تولید و اخذ زکات و صرف 
استان  این  محروم  مناطق  در  المنفعه  عام  های  طرح  و  خیریه  امور  در  آن 

می باشد.

جشن میالد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر )عج( در نمازخانه 
معاونین، مدیران و همكاران  با حضور  فارس  استان  سازمان جهاد کشاورزی 

سازمان برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، در این مراسم پس از قرائت قرآن کریم حجت االسالم والمسلمین 
استان  فقیه در سازمان جهاد کشاورزی  نمایندگی ولی  بحرانی مسئول حوزه 
را  باران بدی ها  امام زمان )عج( ظهور می کند مثل آب  فارس گفت: وقتی 

می شوید و در مقابل عشق و امید به مردم می دهد. 
انسان فرزندی عطا می کند هرچقدر پدر و مادر  افزود: وقتی خداوند به  وی 
مسن تر شوند و فرزند نیز مسن شود پدر و مادر تا هوشیارند نسبت به تربیت 
چگونه  کوچک  ای  مقایسه  و  شرایط  این  با  هستند  حساس  فرزند  هدایت  و 
می توان انتظار داشت که خداوند رحمان و رحیم به عنوان عقل کل از تربیت 
انسان غفلت نكند؟ به همین دلیل است که در عالم تشیع ما اعتقاد داریم که 

این عالم با حجت است و این عالم بدون واسط فیض رها نمی شود. 
بزرگترین  انتظار، زندگی نیست و  بیان داشت: زندگی بدون  ادامه  بحرانی در 
حجاب بین انسان و امام زمان خود انسان است و آن عامل اصلی که انسان را 

از دیدار و فیض با امام زمان محروم می کند نفسانیت است.
در  ولی  است  زمانی  امام  کند  ادعا  انسان  شود  نمی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
زندگی اش ناپاکی باشد، هرکس به اندازه پاکی اش باید در انتظار شناخت و 
غیبت امام زمان باشد و اگر به دالیلی خداوند حجت خود را پنهان می کند اما 

برای حقایق دین برای ما راهگشایی کرده است.

اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی جهاد کشاورزی استان فارس  رئیس 
به همراه جمعی از کارشناسان استان این سازمان و شهرستان با حضور در 
روستای راشک علیا در شهرستان سپیدان، با اهالی زحمت کش این روستا 

دیدار و گفتگو کرد. 
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس، حجت االسالم قاسمی در بین کشاورزان روستای راشک گفت: 
روزی را خداوند می دهد و با اعتماد به خداوند، تالش کنیم روزی حالل به 

دست آوریم.
داشته  نظر  در  و همیشه  است  ما شیطان  بدانیم دشمن  باید  ما  افزود:  وی 
باشیم خداوند در همه لحظات حاضر، ناظر، حافظ بندگان و شیطان در کمین 

است، تالش کنیم یار خوبی برای امام زمان )عج( باشیم.
قاسمی در ادامه بیان داشت: خداوند حالل ترین روزی را روزی کشاورزان 
می داند و کشاورزان در نظر خداوند مقام شایسته و واالیی دارند همان طور 
که در قرآن کریم دستور داد زمین را آباد نمایید، بنابراین سعی کنیم به سمت 
کشت ها و تولیداتی برویم که نیاز جامعه و به نفع همگان باشد و سالمت و 

روزی آینده جوانان را نیز تامین نماید.

کسب مقام برتر حوزه نمایندگی ولی فقیه
در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در امر زکات در کشور

برگزاری مراسم جشن
میالد منجی عالم بشریت در سازمان جهاد

کشاورزی استان فارس

حضور رئیس اداره آموزش عقیدتی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

در روستای راشک علیا
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اجرایی  های  دستگاه  نماز  اقامه  دبیران  گردهمایی 
ارایه گزارش عملكرد و  با هدف نحوه  استان فارس 
اداره  میزبانی  به  سال96  در  نماز  فرهنگ  گسترش 
جهاد  سازمان  رابط  با حضور  فارس  زندان های  کل 

کشاورزی استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
استان فارس، نجمه روشن  سازمان جهاد کشاورزی 
ضمیر رابط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با 
حضور در این جلسه، گزارش جامعی از فعالیت های 
نماز سازمان و ادارات تابعه را به این ستاد ارایه نمود.
مدیر  ذواالنوار  سیدحسین  گردهمایی  این  ادامه  در 

نماز  اقامه  استان فارس گفت: ستاد  نماز  اقامه  ستاد 
استان فارس در بحث نماز بیش از تعهداتش در این 
حوزه فعالیت کرده است و یكی از دالیل آن می تواند 
فرمایش مقام معظم رهبری باشد که فرمود: از نظر 
نیروی انسانی فارس در قله است و از ظرفیت های 
نماز بودن  باالیی برخوردار است و اظهار کرد خادم 
افتخاری است که خداوند این توفیق را به شما عنایت 

کرده و باید قدردان آن باشید.
با اشاره به قدردانی حجت االسالم قرائتی  ذواالنوار 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور از همه کسانی که تمام 
تالش خود را در راه گسترش فرهنگ نورانی نماز و 

اسالم معطوف داشته اند، افزود: ما هم باید از فرصت 
جلب  برای  را  خود  تالش  نهایت  و  کنیم  استفاده 
رضایت خداوند و گسترش فرهنگ نماز به کار گیریم.
قائم  سقاچی  المسلمین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
مقام ستاد اقامه نماز استان فارس ضمن مهم دانستن 
کارکنان  بین  در  نماز  فرهنگ  و  دینی  علوم  ترویج 
این  از  باید  ما  تأکید کرد و گفت: همه  و خانواده ها 
فرصت الهی و خادم نماز بودن کمال بهره را ببریم و 
مسئولین دستگاه ها نیز نسبت به اجرای برنامه های 
قدم  پیش  جماعت  نماز  صفوف  در  شرکت  و  نماز 

باشند.

گردهمایی دبیران
اقامه نماز

دستگاه های اجرایی 
استان فارس

تامین تمام نیازهای سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس از تولیدات داخلی، در اصل
بیان کننده حمایت از کاالی ایرانی است

تامین تمام نیازهای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولیدات داخلی در 
اصل بیان کننده حمایت از کاالی ایرانی می باشد.

به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
جلسه  در  حوزه  این  مسئول  بحرانی  المسلمین  و  حجت االسالم  فارس،  استان 
که  طور  همان  گفت:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ستادی  مدیران 
امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند تا مادامی که مطمئن به مرگ شیطان نیستید 
مناسب  و شرایط  موقعیت  بهترین  و  ندانید  امان  در  را  او خود  مكر  از  گاه  هیچ 
نامه  به  ادامه  در  بحرانی  دانست.  او  غفلت  زمان  را  انسان  فریب  برای  شیطان 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قدردانی از جهادگرانی که 
در ایام عید زمینه آرامش مردم را فراهم نمودند اشاره کرد و نكاتی را در مورد نام 
گذاری سال جدید بیان نمود و اظهار داشت: شورای مدیران و در راس آن ریاست 
عملی  زمینه ی  فكری  هم  با  ان شاء اهلل  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
شدن این شعار و تامین تمام نیازهای این سازمان از تولیدات داخلی که بیان کننده 

حمایت از کاالی ایرانی است را در حوزه مسئولیت های سازمانی فراهم آورند.

گرامی داشت اعیاد شعبانیه و روز جانباز 
در سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

همزمان با ایام ماه پر خیر و برکت شعبان، مراسم جشن میالد گل های باغ 
نبوی امام حسین )ع(، حضرت اباالفضل العباس )ع( و امام سجاد )ع( و گرامی 
داشت روز جانباز در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری، در نمازخانه ساختمان 

مرکزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.
در این مراسم با حضور جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان این سازمان با 
سخرانی مقام معظم روحانیت، مولودی خوانی، پذیرایی، اجرای مسابقه همراه با 

قرعه کشی و اهدای جوایز همراه بود.
گفتنی است به واسطه مصادف شدن با روز جانباز و تجلیل از این عزیزان در 
خانواده جهاد کشاورزی فارس با ارسال پیامک و اهدای هدایایی از مقام شامخ 

آن ها تجلیل به عمل آمد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس34
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

مبارزه با کرم خوشه خوار انگور
در باغات بهمن

بـا توجـه بـه ضـرورت مبـارزه با آفت کرم خوشـه خـوار انگـور در باغـات منطقه 
مرکـز جهـاد  کارشناسـان  بـه همـراه  آسـمان  گیاهپزشـكی  کلینیـک  بهمـن، 

کشـاورزی بهمـن اقـدام بـه کارگـزاری تلـه فرمونـی دلتـا نمود. 
بـه گـزارش رروابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، بـه 
همیـن منظـور در 500 هكتـار از باغـات انگـور محدوده مرکـز بهمن، مبـارزه با 
ایـن آفـت به عنـوان مهم تریـن عامل خسـارت زای این محصول انجـام گردید. 
شـایان ذکر اسـت این آفت سـه نسـل دارد، نسـل اول از جوانه های گل دهنده 
تغذیـه مـی کنـد، نسـل دوم از غوره ها تغذیه می کند و نسـل سـوم از میوه های 
رسـیده تغذیـه مـی نمایـد داخـل خوشـه انگور تـار تنیـده و باعث می شـود آفت 
و بیمـاری هـای ثانویـه بـه میوه حملـه کند و بدیـن ترتیب بهترین زمـان مبارزه 
بـا ایـن آفـت از طریـق شـكار در تلـه دلتـا و بـا در نظـر گرفتـن اختـالف درجه 

حـرارت روزانـه و فنولوژی گیاه محاسـبه مـی گردد.

کاشت 8000 هکتار سیر و 
موسیر

بـا توجه بـه سیاسـت های سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و در راسـتای 
تغییر الگوی کشـت و افزایـش بهره وری 
آب کشـاورزی و کاشـت محصـوالت کم 
آب بـر و توسـعه و ترویـج کشـت گیاهان 
اقلیـم  پتانسـیل مناسـب  نیـز  و  دارویـی 
مرکـز  ایـن  کارشناسـان  کلـوان،  دشـت 
اقـدام بـه ترغیـب کشـاورزان بـه کشـت 

سـیر، موسـیر و دانـه روغنـی گلرنـگ دیـم بـا آبیـاری تكمیلـی نمودنـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده و به نقل 
از کارشناسـان ایـن مرکـز، بیـش از هشـت هكتار سـیر و موسـیر در ایـن منطقه 
کشـت گردیـده اسـت کـه عمدتـا به صـورت کشـت مكانیـزه و بـا روش آبیاری 
بارانـی و نـواری انجـام شـده اسـت کـه عمده ترین مزیت کشـت ایـن محصول 
نیـاز آبـی پاییـن و بهـره وری اقتصـادی مناسـب بـا توجـه بـه کـم توقـع بودن 
نسـبی گیـاه سـیر مـی باشـد. انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده و 
تـالش در جهـت توسـعه کشـت ایـن محصـول در آینـده شـاهد افزایـش قابـل 

مالحظـه سـطح زیر کشـت ایـن محصـول مفیـد و باصرفه باشـیم. 

کاشت مکانیزه عدس برای اولین بار
در شهرستان آباده

برای اولین بار در شهرستان آباده کشت مكانیزه عدس اجرا شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مریم 
لطفعلیان مسـئول مكانیزاسـیون مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: 
در راسـتای دسـتیابی بـه کشـت اصولـی، علمی و کاهـش مصـرف آب و هزینه 
هـا، تولیـد مزرعه آموزشـی ترویجی )مزرعه نمایشـی( کشـت مكانیـزه عدس در 
سـطح 15 هكتـار اجـرا شـد و پیـش بینی می شـود بـا توسـعه این گونـه مزارع 

بـه کشـت ایـده آل حبوبات در سـطح مزارع شهرسـتان دسـت یافت. 
وی بـا بیـان اینكـه بـا تسـهیل در امـر زراعـت نخـود و عـدس از طریق کشـت 

مكانیـزه ایـن محصـوالت، تمایـل کشـاورزان بـرای پایبنـدی به تنـاوب زراعی 
هـم بیشـتر مـی شـود، یادآور شـد: کشـت حبوبـات و به ویـژه عدس بـرای قرار 
گرفتـن در تنـاوب زراعـی بـا گنـدم، از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. ضمن 
ایـن کـه موفقیـت در کشـت مكانیـزه حبوبـات و ادامه و اسـتقبال کشـاورزان از 
آن، باعـث افزایـش چنـد برابـری تولیـد و حفاظـت بیشـتر از خاک خواهد شـد.

طرح معاینه فنی سم پاش های بوم دار در سطح 
شهرستان آباده

آبـاده،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محصـوالت  داشـت  زراعـی  مرحلـه  آسـتانه  در  هـا  پـاش  سـم  کالیبراسـیون 
کشـاورزی در شهرسـتان آباده انجام شـد. مریم لطفعلیان مسـئول مكانیزاسـیون 
مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده بـا اعـالم این خبـر افزود: بـه منظور 
افزایـش بهـره وری در سـم پاشـی و کاهـش مصـرف سـموم، طـرح معاینه فنی 

سـم پاش هـای بـوم دار در سـطح شهرسـتان آبـاده انجـام شـد.
وی افـزود: کـه طـی اجـرای ایـن طرح قسـمت هـای مختلف سـم پـاش مورد 
بررسـی قـرار گرفـت و بـه راننـدگان تراکتور بـه صـورت انفرادی آمـوزش های 
الزم در خصـوص چگونگـی کالیبراسـیون سـم پاش هـا داده شـد. همچنیـن در 
راسـتای اجـرای سـم پاشـی اصولـی و افزایـش تاثیرگـذاری سـموم، راننـدگان 

تراکتـور بـه اسـتفاده از بـوم در سمپاشـی مـزارع ترغیب شـدند.
شـایان ذکر اسـت در این سـمپاش هـا نازل ها دو بـه دو همدیگر را همپوشـانی 

کـرده و با پاشـش یكنواخت سـطح مزرعـه را کاماًل می پوشـانند. 
لطیفیـان خاطـر نشـان کـرد: سـمپاش های پشـت تراکتـوری بومـدار یكـی از 
بهتریـن انـواع سـمپاش هـای مـورد اسـتفاده در جهـان مـی باشـد کـه در انواع 
سـوار شـونده )Tractor mounted sprayer(، کششـی Trailed) sprayer( و 
خودکششـی بـا خـود گـردان )Self propelled( موجود می باشـد و بـا انتخاب و 
اسـتفاده از نـازل مناسـب، بـاد بردگـی و تلفات سـم کاهـش یافته و تمام سـطح 

گیـاه آغشـته بـه محلـول سـمی می گردد. 

صعود تیم کوهنوردی جهاد کشاورزی به ارتفاعات 
قالت برفی کوه سیاه ارسنجان 

 بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، همزمان با 
ششـمین روز از هفتـه سـالمت، جمعـی از کارکنـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان ارسـنجان بـه همـراه امیدی ضمـن صعود بـه ارتفاعات قـالت برفی 

کـوه سـیاه ارسـنجان توان جسـمی خـود را بـاال بردند. 
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سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

تشکیل جلسه شورای اداری در ایج استهبان 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، جلسـه 
شـورای اداری بـا حضـور بخشـدار مرکـزی دهیاران و شـورای هـای منطقه ایج 

برگزار شـد. 
ابراهیـم نظـری مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی ایـج با بیـان این مطلـب گفت: 
در ایـن جلسـه، بخشـدار مرکزی در خصـوص اولویت های دولت در سـال جاری 
از جملـه صرفـه جویـی در مصـرف آب و حمایـت از کاالهای ایرانی سـخنانی را 
ایـراد کـرد و گفت: آبیاری تحت فشـار، احـداث گلخانه، حفظ اراضی کشـاورزی، 
حفـظ بقایـای گیاهـی و لـزوم تغییر الگوی کشـت در ایـن منطقه از دیگـر موارد 

می باشـد.  اولویت دار 

بارش تگرگ و ایجاد خسارت به باغات
منطقه خیر استهبان

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، بارش 
تگـرگ در منطقـه خیـر اسـتهبان باعـث وارد آمـدن خسـارت به مـزارع و باغات 

این منطقـه گردید.
مسـلم پوررضایـی مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی خیر ضمـن بیان ایـن مطلب 
گفـت: در خصـوص خسـارت تگـرگ در روسـتای دامنـه، دربنـدان، سـهل آبـاد، 
محمـد آبـاد، مبـارک آبـاد کارشناسـان ایـن مرکـز از روسـتاهای خسـارت دیده 

بازدیـد و خسـارت وارده را بررسـی کردنـد.
وی افـزود: بیشـترین خسـارت وارده بـه محصـول باغـات سـیب، زردآلـو، گوجه 
باغـی، انـار و انجیـر وارد گردیـده و حتـی بعضـی از باغـات 100 درصد خسـارت 

دیده انـد.

 مبارزه با سن مادری گندم در سطح 965 هکتار
از اراضی منطقه رونیز 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مبـارزه بـا سـن مـادری گنـدم در منطقـه رونیـز در سـطح 965 هكتـار صـورت 

اسـت. گرفته 
سـید مصطفی شـرافت مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی رونیز با بیـان این مطلب 
افـزود: ایـن در حالی اسـت که سـطح گندم کشـت شـده در سـال زراعـی جاری 
1150 هكتـار اسـت کـه 15 هكتـار آن به صورت قصیل مصرف شـده اسـت که 
در طـول مـدت زمـان مبـارزه، عملیـات پایش بـرای تمـام مزارع صـورت گرفته 
و بـه تمامـی بهـره بـرداران اخطار کارشناسـی داده شـد. الزم به ذکر اسـت این 

سـطح مبـارزه در مزارع جـو 230 هكتار بوده اسـت. 

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

در سال 96، هیات نظارت ماده 33 شهرستان اقلید 
66 طرح را مورد بررسی قرار داده است

بـه گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان اقلید، سـید حسـین 
میرطالبـی سرپرسـت اداره امـور اراضی ایـن مدیریت گفت: هیات نظـارت ماده 33 
شهرسـتان اقلیـد در سـال 1396 از 1828/1464 هكتـار اراضی واگـذاري ماده 2 و 
21 در قالب 66 طرح کشـاورزي، وابسـته به طرح های کشـاورزي و غیرکشـاورزي 
بازدیـد بـه عمـل آورد و فرم هاي مربوطه توسـط اداره امور اراضـي تكمیل و جهت 
تعییـن تكلیـف )صدور سـند، تمدیـد قرارداد اجـاره، خلع ید و فسـخ قـرارداد اجاره( 

به کمیسـیون هیات نظارت شـماره 33 اسـتان ارسـال گردیده اسـت.

افتتاح نمایشگاه صنایع دستي در روستاي بازبچه
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان اقلیـد، زینب 

ایـن  ترویـج  اداره  کارشـناس  ارجمنـد 
مدیریـت گفـت: در راسـتاي حمایـت از 
زنـان روسـتایي و کارآفریـن و عرضـه 
محصـوالت تولیـدي، نمایشـگاه صنایع 
دسـتي بـا حضـور اعضـاء صنـدوق خرد 

زنـان روسـتاي بازبچـه افتتـاح شـد. 
وی افـزود: ایـن نمایشـگاه بـه مـدت 2 
روز فعـال بـود و صنایع دسـتي، گیاهان 
دارویـي، عرقیـات طبیعـي، انواع ترشـي 
و مربـا، لبنیـات محلـي و... بـه عرضـه 

نمایش گذاشـته شـد.
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هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

اجرای 138 هکتار، مطالعه و طراحی 420 هکتار
آبیاری نوین در شهرستان بوانات

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، بـا 
توجـه بـه خشكسـالی موجـود در ایـن شهرسـتان وکاهـش آب دهـی منابع آبی 
اسـتفاده از سیسـتم هـای نویـن آبیـاری مـورد اسـتقبال کشـاورزان قـرار گرفته 
اسـت بـه گونـه ای کـه از اواخـر سـال گذشـته میـزان 138 هكتـار از اراضـی، 
باغـی، زراعـی بـه سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار مجهـز گردیـده و میـزان 420 

هكتـار در دسـت مطالعـه و طراحـی مـی باشـد.
جعفـری کارشـناس مسـئول آب و خـاک ایـن مدیریـت گفـت: بیان کـرد خرده 
مالكـی و عـدم یكپارچگـی اراضی، اجرای طـرح های آبیاری را با مشـكل روبرو 

سـاخته و امـكان اجـرای آن در همـه نقاط این شهرسـتان امكان پذیر نیسـت.

بازدید جمعی از کشاورزان بواناتی از چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی کشاورزی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، 
از  نفـر  تعـداد 50  ایـن مدیریـت گفـت:  مكانیزاسـیون  کارشـناس  دهقانیـان 
کشـاورزان پیشـرو شهرسـتان بوانـات از چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
و  دسـتاوردها  آخریـن  بـا  نزدیـک  از  و  کردنـد  بازدیـد  شـیراز  کشـاورزی 
کشـاورزی،  ماشـین آالت  حـوزه  در  کشـور  و  جهـان  نویـن  تكنولوژی هـای 

آبیـاری آشـنا شـدند.  بـذر( و تجهیـزات آب و  نهاده هـا )کـود، سـم، 
امیـد اسـت کشـاورزان بـا بازدیـد از ایـن چنیـن نمایشـگاه هایی عـالوه بر باال 
بـردن ضریـب مكانیزاسـیون در کشـاورزی خـود، کشـاورزی شهرسـتان را از 

حالـت معیشـتی خـارج و بـه سـمت کشـاورزی اقتصـادی حرکـت نمایند.

دیدار مدیر و کارکنان مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان بوانات با

امام جمعه شهرستان 
در ایـن دیـدار به گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
بوانـات، نـور بخـش مدیـر ایـن شهرسـتان گزارشـی از برنامـه هـای آتـی این 
مدیریـت و اجـرای سیاسـت های سـازمان جهـت مقابله بـا بحـران آب را ارائه 
نمـود. در ادامـه امـام جمعه شهرسـتان ضمن خـوش آمد گویی بـه حاضرین بر 
لـزوم ارتبـاط تنگاتنـگ کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی در شهرسـتان با 

کشـاورزان و باغـداران تاکید نمود.

خسارت باد شدید به بیش از 40 درصد
از باغات بوانات

وزش بـاد شـدید بـا سـرعت بیـش از 100 کیلومتـر در سـاعت همـراه بـا باران 
بهـاری خسـارات قابـل توجهـی را بـه باغـات شهرسـتان بوانـات وارد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، 
موسـوی معـاون و کارشـناس باغبانـی این مدیریـت بیان کرد: وزش باد شـدید 
خسـارات قابـل توجهـی را به باغـات بوانات وارد نمـود که باغات زردالـو، بادام، 

گـردو و انگور شهرسـتان بیشـترین آسـیب را دیـده اند.
وی افزود: باد شـدید سـبب شكسـته شـدن شـاخه ها، سرشـاخه های جوان و 
کوچـک درختـان و ریختـن میوه های نارس درختان شـد که بیشـترین آسـیب 

بیـن 40 تـا 60 درصـد را به درختـان زردالو و انگـور بوانات وارد کرده اسـت.
موسـوی میـزان خسـارت باغـات بوانـات را جمعـا بیـش از 105 میلیـارد ریـال 
بـرآورد کـرد و گفـت: کارشناسـان جهـاد کشـاورزی با حضـور در باغـات میوه 
شهرسـتان میـزان خسـارت به باغـات انگـور را به میـزان 1000 هكتـار زردآلو 

30 هكتـار، بـادام 200 هكتـار و گـردو را 200 هكتـار بـرآورد کـرده اند.
گفتنـی اسـت شهرسـتان بوانـات بـا 3500 هكتار زیر کشـت انگور و برداشـت 
بیـش از 120 هـزار تـن انگـور، مقـام اول تولیـد انگـور آبـی را کسـب نموده و 

امسـال بیـن 25 تـا 60 درصد خسـارت دیده اسـت.

بازدید کارشناسان فرانسوی از مزارع کلزا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
جهـاد  سـازمان  کارشناسـان  همـراه  بـه  فرانسـه  اورالیـس  شـرکت  نماینـده 
کشـاورزی اسـتان فارس و این شهرسـتان از مزارع کلزای شهرسـتان پاسارگاد 

کردند. بازدیـد 
کشـاورزی  جهـاد  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول  شـهوندی  عظیـم 
پاسـارگاد در ایـن خصـوص گفـت: پیـرو بازدیـد هـای دوره ای قبلـی، خانـم 



37 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

سـاندرین نماینـده شـرکت اورالیـس فرانسـه بـه همـراه فخاریـان و خواجـه 
عطارنماینـدگان ایـن شـرکت در ایـران، زارع و رشـیدی از مدیریـت زراعـت 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و تعـدادی از کارشناسـان و مسـئولین پهنـه 
جهـاد کشـاورزی پاسـارگاد از مـزارع کلـزای ایـن شهرسـتان بازدیـد کردنـد. 
وی افـزود: در ایـن بازدیـد کارشناسـان میهمـان حاضـر ضمـن بررسـی مزارع 
کلزای شهرسـتان پاسـارگاد، با حضور در مزرعه شـرکت سـبز دشـت کمین در 
سـطح 10 هكتـار، ایـن مزرعـه را یكـی از بهترین مزارع اسـتان اعـالم نمودند 
و وضعیـت مزرعـه از نظـر تغذیه،آبیاری،سمپاشـی و سـایر عملیـات داشـت را 

مطلـوب ارزیابـی کردند.
مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت خاطـر نشـان کـرد: در 
سـال جـاری 337 هكتـار کلزا در شهرسـتان پاسـارگاد کشـت شـده اسـت که 
پیش بینـی مـی شـود از ایـن میـزان اراضـی، حـدود 900 تـن کلزا برداشـت و 

تحویـل مراکـز خریـد گردد.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

کشت گیاه آویشن در شهرستان جهرم آغاز شد
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی جهرم، کشـت آویشـن در 

مناطـق هـكان و مـوردک بخش مرکزی شهرسـتان جهرم آغاز شـد.
شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی جهـرم بـا 
اشـاره به این که پس از چند سـال کشـت 
ایـن گیـاه نتایـج خوبـی حاصـل گردیـده 
اسـت افـزود: در سـال زراعـی جـاری در 
حـال حاضـر بـا تولیـد خـوب و نمایندگـی 
فـروش بـذر آویشـن بـا سـایر کشـاورزان 
قـرارداد بسـته شـده و محصـوالت آنان به 

صـورت تضمینـی خریـداری می شـود. 
وی افـزود: فصل کاشـت بذر گیـاه دارویی 

آویشـن اواخـر فروردیـن تـا اواسـط اردیبهشـت اسـت و بـذر ایـن گیاه تـا پنج 
 سـال در زمیـن رشـد می کنـد و در سـال اول می تـوان دو بـار در سـال در 

ماه هـای شـهریور و آبـان از ایـن گیـاه محصـول برداشـت کرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه صرفـه  جویـی در مصـرف آب بـا کاشـت ایـن گیاه 
دارویـی گفـت: بـذر آویشـن تا هفتـه اول پس از کاشـت، نیاز بـه روزی یک تا 
دو سـاعت آب دارد و از هفتـه دوم بـه بعـد نیـم  سـاعت آبیـاری در هفته برای 

آن کافی اسـت.
شـهابی خاطـر نشـان کـرد: در هـر هكتار آویشـن 10 تن آویشـن تر یـا 3 تن 
آویشـن خشـک تولیـد می شـود که به صـورت تضمینـی خریداری مـی گردد. 
ضمـن ایـن کـه هـر هكتار آویشـن تا پنج سـال اول حـدود 17 میلیـون تومان 
هزینـه دارد و هـر کیلوگـرم آن بیـن 36 تـا 98 هزارتومـان در بـازار خریـد و 

می شـود. فروش 

آغاز برداشت گل محمدی در 69 هکتار از اراضی 
شهرستان جهرم

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، 
برداشـت گل محمـدی در 69 هكتـار از زمین های زیرکشـت بخش سـیمكان 

و خفـر آغاز شـد. 
جهـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  باغبانـی  مسـئول  آزاد  رضـا 

درخصـوص تولیـد گل محمـدی در شهرسـتان جهـرم گفـت: ایـن محصول به 
صـورت دیـم و آبـی در بخـش سـیمكان و خفـر تولیـد مـی گـردد کـه جهـت 
اسـانس گیـری و تولیـد گالب بـه کارگاه هـای مسـتقر در سـطح شهرسـتان 

جهـرم و میمنـد ارسـال مـی گـردد.
وی افـزود: بـا توجـه به سـازگاری گل محمدی بـا اقلیم منطقه خفر و سـیمكان 
و نیـاز آبـی کـم ایـن گیـاه یكـی از گزینه هـای مناسـب جهـت الگوی کشـت 
و جایگزینـی بـا کشـت هـای محصـوالت بـا نیـاز آبـی زیـاد می باشـد و رشـد 
سـریع و بـاروری در سـال اول و مقاومـت نسـبت به بیمـاری هـا از مزایای این 
کشـت محسـوب می شـود. ضمـن این که در سـال هـای اخیر آمـوزش گالب 
گیـری بـه عنوان مشـاغل خانگـی باعث شـده زمینه اشـتغال افـراد جویای کار 

را فراهـم گردد. 
آزاد در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: باغـات گل محمـدی برخـالف دیگـر گیاهان 
باغـی در سـال اول کشـت درآمدزایی داشـته و در سـال اول از هـر هكتار 500 
کیلوگـرم گل برداشـت و تـا سـال چهـارم بـه بیـش از 7 تن در هكتار می رسـد 
کـه پیـش بینـی می شـود در سـال جـاری 300 تن گل تر برداشـت که نسـبت 

بـه سـال قبـل 15% افزایش تولید داشـته باشـیم. 
وی در پایـان افـزود: از هـر کیلوگرم گل محمدی یک سـی سـی اسـانس تهیه 
و از هـر تـن بـرگ گل محمـدی 1000 لیتـر گالب تولیـد می شـود و نیـاز آبی 

هـر هكتـار گل محمـدی 5000 متـر مكعب می باشـد.

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

بازدید محققین از مزارع گندم آبی
انتقال یافته ها 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی زرقـان فـارس از مزارع 

انتقـال یافتـه هـا در ایـن شهرسـتان بازدیـد کردنـد.
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 طاهـره اوجـی کارشـناس زراعت این شهرسـتان بـا اعالم ایـن خبرگفت: طرح 
انتقال یافته ها برای سـومین سـال در این شهرسـتان اجرا شـده اسـت.

وی افـزود: هـدف از اجـرای ایـن طـرح افزایش عملكـرد، ارتقاء کیفیـت گندم، 
مصـرف بهینـه نهاده هـا و پایـداری تولید می باشـد. 

اوجـی در ادامـه گفـت: در ایـن بازدیـد 16 مزرعه انتقـال یافته ها مورد بررسـی 
میدانـی قـرار گرفـت و روند اجـرای این طرح در شهرسـتان مطلوب تشـخیص 

شد. داده 
فضـل اهلل حسـنی سرپرسـت تیم انتقـال یافته هـای گندم آبی مرکـز تحقیقات 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی در ایـن بازدیـد گفـت: پذیـرش و اجـرای عملـی 
توصیـه هـای علمـی همـكاران محقـق توسـط بهـره بـرداران و اصـرار در رفع 

مشـكالت از نـكات بـارز کشـاورزان ایـن شهرسـتان می باشـد.
وی افزود: شهرسـتان خرامه در مقایسـه با سـایر شهرسـتان ها دارای مشكالت 
و تنگناهـای بیشـتری اسـت و علی رغم این مسـایل پیشـرفت در طـرح انتقال 

یافتـه هـا هر چنـد آرام ولی به وضوح قابل مشـاهده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت، طـرح انتقـال یافتـه هـا در سـال زراعـی جاری در سـطح 
200 هكتـار در حـال انجـام مـی باشـد و از جمله مـوارد اجرا شـده در این طرح 
را مـی تـوان به خـاک ورزی، تغییر روش کاشـت، اسـتفاده از دسـتگاه کف کار 

و روش هـای نویـن آبیاری اشـاره نمود. 

بازدید رئیس انجمن غالت اتاق بازرگانی، صنایع، 
PVS معادن و کشاورزی استان فارس از طرح

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
محمـد حسـین طلعتـی رئیـس انجمن غالت اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و 
کشـاورزی بـه همـراه حسـین امین نایب رئیس ایـن انجمن از طـرح pvs گندم 

ایـن شهرسـتان بازدیـد نمودند.

طاهـره اوجـی کارشـناس زراعـت این مدیریـت گفت: ایـن طرح بـرای دومین 
M-9Z- سـال و بـا شـش رقم آفتـاب، بهاران، نارین، سـیروان، شـوش و الیـن

20 در دو تكـرار در شهرسـتان اجرا شـده اسـت.

وی افـزود: هـدف از ایـن بازدید بررسـی وضعیت مزارع گندم از لحاظ رویشـی، 
تغذیـه، علف های هرز و سـن گنـدم بود.

حسـین امیـن در ایـن بازدیـد گفـت: بـا توجـه بـه خشكسـالی و کـم آبـی در 
شهرسـتان خرامـه رقـم گنـدم پیشـتاز مناسـب شـرایط ایـن منطقـه نبـوده و 
کشـاورزان بایسـتی از ارقـام زودرس از جملـه نارین، آفتاب، الیـن M-92-20 و 

شـوش بـا نیـاز آبـی کمتـر اسـتفاده کنند. 
الزم بـه ذکـر اسـت در سـال زراعی 95-94 نیـز طرح pvs گندم بـا 26 رقم در 

 M-92-20 شهرسـتان اجرا شـده اسـت و ارقـام آفتاب، شـوش، بهاران و الیـن
مناسـب منطقه معرفـی گردید.

اجرای مرحله دوم پالک گذاری تراکتورها ی 
شهرستان خرامه

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
کاووس همتـی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان از اجرایی شـدن فاز دوم 

پـالک گـذاری تراکتورها خبـر داد. 

وی اظهـار داشـت: در فـاز اول 40 مـورد تشـكیل پرونـده در تعاونـی خوشـه 
زریـن انجـام شـد و در نهایت 34 تراکتـور با حضور راهنمایـی و رانندگی پالک 
گـذاری شـدند و بدیـن ترتیب فـاز دوم با تشـكیل 200 پرونده آغـاز گردیده که 

هـم اکنـون در مرحلـه صـدور پالک می باشـند.
وی افـزود: در دهـه دوم فروردیـن مـاه، 80 دسـتگاه تراکتور سـبک و سـنگین 
فعـال در بخـش کشـاورزی توسـط شـرکت تعاونی خوشـه زرین و بـا همكاری 
راهنمایـی و رانندگـی شهرسـتان خرامـه پالک گـذاری شـدند و در حال حاضر 
80 پرونـده در دسـت اقـدام در اداره پـالک گـذاری مـی باشـد. همتـی خاطـر 
نشـان کـرد: در سـال گذشـته تعـداد 69 دفترچه تراکتور توسـط تعاونی خوشـه 

زریـن و بـا همـكاری نمایندگـی تعاونی تراکتـورداران تمدید شـدند.

برگزاری اولین جلسه شورای آرد و نان
شهرستان خرامه

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، اولین 
جلسـه شـورای آرد و نان در سـالن شـهید موسـوی فرمانداری خرامه با حضور 

علیرضـا قائـدی معاون فرماندار شهرسـتان و اعضای کارگروه تشـكیل شـد.
علیرضـا معتضدیـان مسـئول طـرح و برنامـه ایـن مدیریـت با اعـالم خبر فوق 
گفـت: هـدف از برگزاری این جلسـه بررسـی مسـائل و مشـكالت نانوایی های 
موجـود در سـطح شهرسـتان بـود و مقـرر گردید لیسـت نانوایی هـای متقاضی 
افزایـش سـهمیه نـان جهـت بررسـی بـه کمیتـه بازرسـی بـه کارگروه ارسـال 
شـود تـا پـس از ارائـه گـزارش نسـبت بـه افزایـش سـهمیه در جلسـات بعدی 

تصمیـم گیری شـود.

آشنایی باغداران شهرستان خرامه با اصول آبیاری 
در باغات انجیر

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، کارگاه 
آموزشـی مدیریـت آبیـاری باغـات انجیر بـا حضور امیر اسـالمی محقـق مرکز 

تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس برگزار شـد.
 نـگار دانـش نیـا کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان بـا بیـان خبـر فوق گفـت: در ایـن کارگاه امیـر اسـالمی مطالبی در 
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خصـوص آبیـاری باغـات انجیـر بیـان نمـود.
امیـر اسـالمی در ایـن کارگاه آموزشـی گفـت: انجیـر گونه ای دیمی اسـت که 
در مناطـق دارای 300 میلـی متـر بارندگـی نیاز بـه آبیاری ندارد ولی در اسـتان 
فـارس بـا توجـه به خشكسـالی و میزان بارندگـی کمتر از حد مـورد نیاز،آبیاری 

تكمیلـی در باغـات انجام می شـود.
وی در ادامـه افـزود: به منظور بررسـی و تعیین بهتریـن روش آبیاری در باغات 
انجیـر، طـرح مدیریـت روش هـای مختلـف آبیـاری در بـاغ انجیـر غالمرضـا 
محصولـی در حـال اجـرا مـی باشـد و مدت زمـان اجرای این طرح سـه سـال 

است.

برگزاری همایش تولیدکنندگان قارچ خوراکی
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
همایشـی بـا حضـور محمـد مهدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس بـه همراه داریـوش اسـماعیلی نماینـده مردم شهرسـتان هـای خرامه، 
کـوار و سروسـتان در مجلـس شـورای اسـالمی، مجیـد رضـا پـاکاری مدیـر 
باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان خرامـه، بخشـداران مرکـزی و کربـال، رئیـس نظـام صنفی اسـتان 
فـارس و جمعـی از مسـئولین ادارات ایـن شهرسـتان و تعـدادی بالـغ بـر 140 
نفـر از تولیـد کننـدگان قـارچ خوراکـی در سـالن شـهید موسـوی فرمانـداری 

شد. تشـكیل 

در ابتـدا کاووس همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه هـدف از 
برگـزاری ایـن همایـش را بررسـی مسـایل و مشـكالت سـالن هـای پـرورش 

قـارچ خوراکـی فعـال در شهرسـتان عنـوان نمـود.
 در ادامـه ایـن جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی گفـت: در زمینـه پـرورش قارچ 
خوراکـی اسـتان فـارس مقـام هشـتم تولیـد در کشـور را دارا اسـت و بـا توجه 
بـه مسـائل و مشـكالت ناشـی از خشكسـالی در ایـن شهرسـتان سـالن هـای 
پـرورش قـارچ همسـو بـا تغییـر الگـوی کشـت سـبب رونـق کسـب و کار و 

اشـتغال شـده است. 

 وی تصریـح کـرد: بهتریـن راهكار جهت سـاماندهی سـالن های پـرورش قارچ 
ایجـاد تشـكل هـا و علـی الخصـوص یـک تعاونی فعـال و پویـا می باشـد و به 
منظـور تشـكیل تعاونـی در ابتـدا بایسـتی فعالیـن ایـن حـوزه را توانمنـد کرد و 
پـس از راه انـدازی آن، عضـو صنـدوق حمایـت از توسـعه کشـاورزی شـوند و 
سـپس نسـبت به اخـذ برند، راه انـدازی سـردخانه و صنایع تبدیلی اقـدام نمایند 
تـا بـا قـرار گرفتـن در زنجیره هـای تولید دغدغـه هـای تولیدکننـدگان از تهیه 

کمپوسـت تـا فروش محصـول برطـرف گردد. 

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود خاطـر نشـان کـرد: آمـوزش نقش 
موثـری در حفـظ وضعیـت موجـود دارد و مانـع شكسـت ایـن طـرح هـا خواهد 

. شد

واگذاری 99 هکتار از اراضی ملی به طرح 
کارخانه فوالد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 99 
هكتـار از اراضـی منابـع ملی توسـط مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 

جهـت اجـرای طـرح کارخانه فـوالد واگذار شـد.
ایـرج یدملـت مسـئول امـور ارضـی ایـن مدیریت بـا اعالم خبـر مذکـور گفت: 
بـا توجـه بـه بحران خشكسـالی و اهمیـت ایجاد اشـتغال از طریق اجـرای طرح 
هـای غیـر کشـاورزی با تـالش و پیگیری هـای این واحـد، اراضـی منابع ملی 

جهـت راه انـدازی کارخانـه فوالد به سـرمایه گـذاران واگـذار گردید.
وی افـزود: کلیـه متقاضیانـی کـه قصـد سـرمایه گـذاری در حـوزه صنعـت، 
کشـاورزی، خدمـات و سـایر زمینـه هـا را دارنـد بایسـتی بـه واحد امـور اراضی 
این شهرسـتان مراجعه و پس از بررسـی و اخذ مجوز های الزم در اسـرع وقت 

عرصـه مـورد نیـاز بـه آن هـا واگذار می شـود. 

مریم زارع قنات نوی

شهرستان خرم بید 

بازدید کشاورزان از سایت الگویی
)طرح امید ( کلزا

سـایت الگویـی تولیـدی – ترویجـی کلـزا بـا هـدف مقایسـه عملكـرد 4 رقـم 
دانـوپ، ناتالـی، روحـان و گارو در سـطح 10/3 هكتـار با روش آبیـاری بارانی و 
بـه منظـور بررسـی تاریخ کاشـت مناسـب و شناسـایی ارقـام مقاوم به سـرما با 
توجـه بـه وضعیـت اقلیمـی شهرسـتان خـرم بید و خسـارت هـای وارد شـده از 

سـنوات گذشـته در بخـش مرکـزی اجرا شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید، سـید 
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مسـلم چـراغ چشـم مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه ایـن شهرسـتان با 
اعـالم ایـن خبـر گفت: تعـداد 20 نفـر از کشـاورزان این شهرسـتان بـه منظور 

ترویـج و توسـعه کشـت کلـزا از مزرعـه فوق بازدیـد کردند.
 وی افـزود: در سـال زراعـی 97-96 کشـت کلـزا در این شهرسـتان در سـطح 
160 هكتـار مـی باشـد که بـا توجه بـه رعایت اصول بـه زراعی، تاریخ کاشـت 
و مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـا پیـش بینـی مـی گردد شـاهد افزایش سـطح 

زیـر کشـت ایـن محصول در سـال آتی باشـیم.

برگزاری جلسه کارگروه آب و توسعه
کشاورزی خرم بید

اولیـن جلسـه کارگـروه آب و توسـعه کشـاورزی بـا حضـور فرمانـدار خـرم بید، 
بخشـداران بخـش هـای ایـن شهرسـتان، رؤسـای ادارات عضـو کارگـروه و 
دادسـتان خـرم بیـد در سـالن جلسـات جهاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگزار 

گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
محمـد جـواد جاویـد، معـاون اداری مالی این مدیریـت با اعالم ایـن خبر گفت: 
ایـن جلسـه بـا هدف اهمیـت و صرفـه جویی در مصـرف آب با اجرای سیسـتم 
هـای نویـن آبیـاری، تغییر الگـوی معیشـتی، مدیریت پسـماندهای کشـاورزی 
و حفـظ محیـط زیسـت برگـزار شـد، در این جلسـه سـعیده صادقی سرپرسـت 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
بحـران شـدید آب در شهرسـتان و افـت آب دشـت هـای مرکـزی و مشـهد 
مرغـاب، مدیریـت صحیـح آب کشـاورزی و راهكارهـای مقابلـه با ایـن بحران 

بایـد در اولویـت قـرار گیرد.
در ادامـه ایـن جلسـه صـادق کریمـی، فرمانـدار شهرسـتان خـرم بیـد اظهـار 
داشـت: در ایـن شـرایط سیاسـت های جهـاد کشـاورزی باید بر مبنـای ترغیب 
کشـاورزان بـه کشـت محصـوالت کـم آب بـر و اسـتفاده از روش هـای نویـن 
آبیـاری باشـد. وی حمایـت از کشـاورزان، ایـن قشـر زحمـت کش جامعـه را از 

اولویـت هـای کاری خـود دانسـت و متذکـر شـد ایـن مـورد بایـد در اولویـت 
کار مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قـرار گیـرد. در پایان قاسـمی خواه، 
دادسـتان خـرم بیـد گفـت: در خصـوص مدیریـت پسـماندهای کشـاورزی و 
حفاظـت از محیـط زیسـت، قوانیـن حاکم اعمـال و با خاطیان برخورد می شـود 
و در ایـن خصـوص دادگسـتری شهرسـتان خـرم بیـد آمادگـی خـود را جهـت 

همـكاری بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی و محیـط زیسـت اعالم مـی دارد. 
 

خسارت 49 میلیارد ریالی سرمازدگی به باغات 
شهرستان خرم بید

در پـی کاهـش ناگهانـی درجـه حرارت بـه زیر صفـر در روزهای آخـر فروردین 
مـاه بخـش اعظمـی از باغات شهرسـتان خرم بید دچار سـرمازدگی شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد، 
رامیـن جعفـری، مسـئول باغبانـی ایـن مدیریت با اعـالم این خبـر گفت: بیش 
از 550 هكتـار از باغـات این شهرسـتان، شـامل: درختـان گردو، زرد آلـو، بادام، 
سـیب، آلبالـو و آلـو دچـار سـرمازدگی شـده انـد و بالـغ بـر 49 میلیـارد ریـال 

خسـارت بـه کشـاورزان شهرسـتان وارد آمد. 
وی افـزود: علیرغـم پایین بـودن میزان سـطح بیمه باغات شهرسـتان، به دلیل 
عـدم پرداخـت غرامـت واقعـی در سـنوات گذشـته، از کلیـه باغـات بیمه شـده 
ایـن شهرسـتان بـه اتفاق کارشناسـان ناظـر صندوق بیمـه، بازدید و گزارشـات 
و صورتجلسـات الزم جهـت پرداخـت غرامت سـرما زدگی تهیه گردیده اسـت.

دیدار نماینده مردم شهرستان های آباده، بوانات 
و خرم بید در مجلس شورای اسالمی با کشاورزان 

روستاهای شهرستان خرم بید
در پـی دیـدار زارع نماینـده مـردم شهرسـتان هـای آبـاده، بوانـات و خـرم بیـد 
در مجلـس شـورای اسـالمی بـا کشـاورزان و روسـتائیان شهرسـتان خـرم بید، 
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جلسـه ای پیرامـون رفع مشـكالت روسـتائیان با حضـور تنی چند از مسـئولین 
ادارات شهرسـتان، بخشـدار بخـش مرکـزی، شـوراها و دهیـاران روسـتاهای 
انـارک، سـید احمـدی، دلونظر، قلعه میرزا و قشـالق در روسـتای مشـكان این 

شهرسـتان برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید به 
نقـل از محمدجـواد جاویـد، معاونـت اداری مالی این مدیریت گفت: مشـكالت 
بخـش کشـاورزی و دامـداری، احیـا و مرمـت قنـوات، پوشـش کانـال هـای 
سـنتی، تامیـن علوفـه دام و اختصـاص تسـهیالت بـرای دامداریهـای سـنتی 
و لـزوم آبرسـانی بـه دام عشـایر از جملـه مسـائلی بـود که توسـط روسـتائیان 

شـد.  مطرح 
زارع نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی دیـدگاه هـای موجـود در 
سـطح کالن و لـزوم حمایـت دولـت در بخـش کشـاورزی و ضـرورت پیگیری 

مشـكالت ایـن بخـش را مـورد تأکیـد قـرار داد. 
در ادامـه ایـن جلسـه صادقـی سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
خـرم بیـد بـا توجـه به مشـكالت عدیده حاصـل از خشكسـالی در سـال جاری 
خواهـان تخصیـص اعتبـار در خصوص توسـعه و رونق اقتصادی بهـره برداران 

شد.  کشـاورزی  بخش 
گفتنـی اسـت در جلسـه جلسـه، مسـئوالن بـه سـواالت مطروح شـده توسـط 
کشـاورزان پاسـخ و کشـاورزان از خدمات انجام شـده در طول سـنوات گذشـته 
و برنامـه هـای سـال جـاری مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 

تقدیـر کردنـد و مـوارد نیـاز بـه پیگیـری را عنـوان کردند. 

سانوپلنت ماده ای برای کاهش مصرف 50 
درصدی آب

بـرای اولیـن بـار بـه صـورت پایلـوت از مـاده معدنـی سـانوپلنت در سـطح 2 
هكتـار از بـاغ جدیداالحـداث شهرسـتان خـرم بیـد اسـتفاده شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
رامیـن جعفـری مسـئول اداره باغبانـی ایـن مدیریت بـا اعالم ایـن خبر گفت: 
سـانوپلنت مـاده ای اسـت کـه بـا خـاک، مخلـوط و پـای درخـت ریختـه می 
شـود و بـا جذب آب، حجیم شـده سـپس با آزاد سـازی تدریجـی آب از تبخیر 

آن در سـطح خـاک جلوگیـری می شـود. 
وی افـزود: ایـن مـاده بـا منشـاء معدنـی و بـدون هیـچ گونـه ماده شـیمیایی 
تولید می شـود و شـامل ترکیبات سـیلیكات ژل، سـلولزو کربن اسـت و میزان 
صرفـه جویـی مصـرف آب بـا ایـن سیسـتم 50 تـا 80 درصـد اعـالم گردیده 

ست.  ا
وی خاطر نشـان کرد: کارشناسـان در تالشـند کـه این مـاده را در آینده بومی 
سـازی نمایند تا در سـطح وسـیعی از باغ های اسـتان و کشـور اسـتفاده شود.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

جلسه محققان گروه یک با حضور کارشناسان حوزه 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج برگزار شد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، در 
راسـتای برنامـه های آموزشـی کارشناسـان پارسـل هـا، محققین گـروه یک در 
ایـن شهرسـتان حضـور یافتنـد. بـه گفته شـمس مسـئول مرکز خدمـات بخش 
محملـه در ایـن گردهمایـی کارشناسـان هـر پارسـل اقدامـات انجـام شـده در 
حـوزه کاری خـود، مشـكالت موجـود، مسـائل بوجـود آمـده درفصل داشـت را 
ارائـه نمودنـد و در ادامـه اسـاتید حاضـر در جلسـه مسـائل و مشـكالت مد نظر 
را بررسـی کردنـد و مقـرر شـد جلسـات بـه صـورت ماهیانـه در این شهرسـتان 
برگـزار شـود تـا نتایـج حاصلـه بتوانـد اثـر خـود را بـر تولیـد محصول در سـال 

آینـده نشـان دهد. 

به مناسبت بزرگداشت هفته سالمت
همایش تولید محصول سالم برگزار شد

به مناسـبت بزرگداشـت هفته سـالمت مسـئول دفتر محیط زیسـت و سـالمت 
غـذای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در همایـش هفته سـالمت در 
شهرسـتان خنـج حضـور یافت. به گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان غیاثـی در ابتـدا بـا اشـاره بـه ایـن که برای داشـتن نسـلی پویـا و با 
نشـاط همـه باید دسـت در دسـت هـم برای سـالمت جامعه هم قسـم شـده تا 
دیـن خـود را بـه مردم و جامعـه ادا نماییم افزود: آلودگی محیط زیسـت، سـموم 
غیرمجـاز، کودهـای بـی رویـه، کنتـرل سـم فروشـی هـا، برنـد سـازی، عرضه 
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خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

محصـوالت سـالم و.... از عواملـی هسـتند کـه به طـور جد دنبال شـده و اظهار 
امیـدواری کـرد: روز بـه روز در راه داشـتن جامعـه ای سـالم قـدم هـای بهتری 

برداشـته شود.

برگزاری جلسه هماهنگی برداشت
و حمل محصوالت

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، با توجه 
بـه زمـان برداشـت گنـدم، کلـزا و چغندرقنـد در شهرسـتان خنـج، جلسـه ای 
بهتـر و  برنامه ریـزی  ایـن شهرسـتان جهـت  در مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

منسـجم تر برگـزار شـد.
بـه گفتـه زارعـی کارشـناس مكانیزاسـیون ایـن مدیریـت در ایـن جلسـه کـه 
بخشـدار مرکـزی، نماینـده فرمانـدار، پلیـس راه، شـرکت باربـری و حمـل و 
نقـل، نیـروی انتظامـی و... حضورداشـتند، ابتدا اسـالمی مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان خنج گزارشـی از سـطح زیر کشـت، تعـداد کمباین مورد نیـاز، زمان 
شـروع و پایان برداشـت، مشـكالت سـال هـای قبـل و راه کار الزم جهت یک 

برداشـت خـوب و بـه موقـع را ارائـه نمود. 
وی افـزود: تـالش مدیریـت و همـه ادارات مرتبـط بـر ایـن اسـت کـه بتوانیم 
بـا برنامه ریـزی دقیـق، برداشـت محصـوالت کـه حاصـل دسـترنج یک سـال 

زراعـی کشـاورزان اسـت را بـه نحـوی شایسـته بـه سـر انجام برسـانیم. 

بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس 
از طرح های الگویی شهرستان داراب 

دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و هیئـت همـراه از 
طرح هـای کـودی، تراکـم بـذر و مقایسـه ارقـام داراب بازدیـد کردنـد. 

داراب،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
طرح هـای اجـرا شـده زراعـی که مـورد بازدید قرار گرفتند شـامل طـرح کودی 
)PNT( در گنـدم رقـم سـیروان، شـامل مقایسـه مقادیـر مختلـف کـود گوگرد، 
سـولفات پتاسـیم و سـولفات روی، طـرح تراکـم بـذر )PDT( شـامل مقایسـه 
مقادیـر مختلـف بـذر رقم سـیروان و طرح مقایسـه ارقـام گنـدم )PVS( بودند. 
دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ضمـن ابـراز رضایت 
از رونـد اجـرا و پیشـرفت فعالیـت هـای اجـرا شـده، اجـرای ایـن آزمایشـات را 

گامـی در راسـتای اهـداف طـرح ارتقـاء ضریـب خـود اتكایـی گنـدم در سـال 
زراعـی 97-96 دانسـت کـه در زمیـن بهـره بـرداران اجـرا و نظارت می شـود. 
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر ادامـه نظـارت و آمـار بـرداری از مراحـل باقیمانـده 
کشـت، اظهـار امیـدواری کـرد نتایـج ایـن طرح هـا بتواند هـر چه سـریع تر و 
بـه صـورت فراگیـر در قالـب توصیـه های ترویجـی در اختیـار کشـاورزان ذی 

نفـع قـرار گیرد. 

بازدید گروه کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی و 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

فارس از باغات گل محمدی داراب

گـروه  داراب  محمـدی  گل  باغـات  سـالمت  وضعیـت  بررسـی  منظـور  بـه 
کارشناسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی و مرکـز تحقیقـات کشـاورزی فـارس 
متشـكل از پـاکاری مدیـر باغابانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
امیـری مدیـر حفـظ نباتـات ایـن سـازمان و پژمـان محقـق و کارشـناس مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی اسـتان فـارس از باغات و دشـت گل محمدی 

شهرسـتان داراب بازدیـد کردنـد. 
در ایـن بازدیـد طـرح های اجرا شـده در باغات بـا هدف حفظ کیفیـت و کنترل 

آفـات گل مورد بررسـی قرار گرفت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، گروه 
کارشناسـی پـس بازدید در کارگاه آموزشـی با حضور باغـداران منطقه الیزنگان 

حضـور یافتـه و توصیـه هـای کاربردی را بـه باغداران ارائـه دادند. 
در ایـن جلسـه امیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه ویژگـی و سـالمت خـاص محصـول گل محمـدی باید 
حفـظ شـود افـزود: متاسـفانه در سـال های اخیـر بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی 
تعـدادی آفـات طغیـان کـرده اند کـه این موضـوع باقیمانـده سـموم و آفات را 
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در محصـول باعـث مـی شـود. 
وی افـزود: اولین شـاخصه در دنیـا برای ورود محصول عدم وجـود باقیمانده ی 
سـموم اسـت کـه اگر میـزان آالینده هـا در محصول از حد مجاز بیشـتر باشـد 
اجـازه ورود محصـول داده نمـی شـود و بـه همیـن دلیـل اگـر صـادارت گل، 
بـازار را از دسـت بدهـد خسـارت زیادی بـه باغداران وارد می شـود لـذا تمامی 
کشـاورزان بایـد از مصـرف خـود سـرانه و بـدون مشـورت سـموم در باغـات 
خـودداری نماینـد. امیـری تصریـح کـرد: از طریـق کارشناسـان و کلنیک های 
گیاهپزشـكی ایـن امـكان فراهـم اسـت کـه جهت محصـوالت تحـت نظارت 
کارشناسـان، گواهـی سـالمت صـادر شـود و الزمـه آن عدم مصـرف ترکیبات 
شـیمیایی اسـت کـه این عامل محصـول را در بازارهـای خارج بـا قیمت باالتر 

و بهتـر قابـل فروش مـی کند.
پژمـان محقق مرکـز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی فـارس در این بازدید 
ایجـاد کارگاه روغـن پاشـی، هـرس کـردن گل محمـدی، حـذف پاچوش هـا، 
اسـتفاده از سـموم بیولوژیـک و گیاهـی را راهكارهـای موثـر در کنتـرل کـرم 
جوانـه خـوار سـبز گل محمدی دانسـت و افزود: بـا توجه به طغیان شـدید این 
آفـت و خسـارت ایـن آفـت بـه غـوزه و غنچـه نیـاز به یـک عزم جـدی برای 

مبـارزه اسـت تـا جمعیت آفـت را به شـدت کاهـش دهیم. 

مشاور استاندار فارس در جلسه شورای کشاورزی داراب مطرح کرد
نبود سند مشترک آب و کشاورزی از جمله 
مشکالت بخش کشاورزی استان فارس است

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، امیر 
رضـا توکلـی محقـق و مشـاور اسـتاندار فـارس در امـور کشـاورزی در جلسـه 
شـورای کشـاورزی شهرسـتان داراب با اشـاره به دیدگاه مثبت اسـتاندار فارس 
بـه بخـش کشـاورزی اظهـار داشـت: بـه دنبـال آن هسـتیم کـه در قالب یک 
برنامـه راهبـردی کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلند مدت مسـائل و مشـكالت 
این بخش را حل کنیم و در این راسـتا نقشـه راه آب و کشـاورزی در خواسـت 
شـده اسـت. وی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه واحدهـای فـرآوری محصـوالت 
کشـاورزی در اسـتان نداریـم و از معضـالت اسـتان خـام فروشـی محصوالت 
کشـاورزی اسـت خواسـتار تهیـه بانـک اطالعـات جامـع کشـاورزی و اطلـس 
رنگـی سـرمایه گـذاری شـد. ایـن صاحب نظـر کشـاورزی از دیگر مشـكالت 
بخـش را نبـود سـند مشـترک آب و کشـاورزی عنـوان کـرد و بر فعـال کردن 

شـورای کشـاورزی بـه صـورت ماهانه تاکیـد کرد. 
در  داراب  فرمانـدار شهرسـتان  پـور  قاسـم  عبدالرضـا  ایـن جلسـه  ادامـه  در 
خصـوص لـزوم اجـرای آبیـاری نویـن بـا حفـظ منابـع آب و محیط زیسـت در 
جهـت توسـعه پایـدار، برگزاری منظم جلسـات شـورای کشـاورزی بـه صورت 
ماهانـه، ایجـاد و توسـعه شـهرک گلخانـه ای، توجـه به پتانسـیل گل محمدی 
در شهرسـتان، واگـذاری اراضـی شـیبدار بـه جوانـان بـی کار و جویـای کار و 
تعاونـی هـای محلـی، ارائـه برنامـه کوتـاه مـدت توسـط ادارات جهـت ایجـاد 
اشـتغال در سـال 97 و حمایـت از تولیـد و محصـوالت شهرسـتانی در سـال 

جـاری سـخنانی را بیـان کـرد. وی افـزود: تعیین تكلیف اسـناد مالكیـت باغات 
الیزنـگان و جنـت شـهر و... کـه از توقعات مردم اسـت و انتظار می رود مشـاور 
اسـتاندار در جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان مطـرح و تصمیم مقتضـی اتخاذ 
گـردد، همچنیـن خسـارات وارده به محصوالت شهرسـتان در نتیجـه تگرگ در 

دسـت پیگیـری اسـت کـه امیدواریم بـه نتیجه برسـد.
سـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی نیـز در این جلسـه خواسـتار انعكاس مسـائل و 

مشـكالت مطرح شـده در شـورا بـه اسـتاندار و ارائـه راه حـل گردید. 
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه از مهم ترین مصوبات این جلسـه مـوارد زیر بودند: 
رها سـازی آب سـد رودبال جهت شـرب اراضی کشـاورزی پایین دسـت تحت 
کشـت گنـدم پـی گیـری گـردد، پیگیـری واگـذاری زمین جهـت احـداث واحد 
تولید اسـانس گل محمدی توسـط ظهرابی و مكاتبه با سـازمان، تامین سـوخت 
مـورد نیـاز بخش کشـاورزی طبـق مصوبات کمیته سـوخت شهرسـتان، نظارت 
بـر بهره بـرداری آب از چـاه هـای کشـاورزی، برنامه ریـزی برگزاری جشـنواره 
گل محمـدی بـا توجـه بـه تاکیـد اسـتاندار و بـا حضـور معـاون وزیـر، بـا توجه 
بـه تامیـن اعتبـار انبـار مكانیـزه گنـدم اتمـام کار آن پـی گیـری شـود، مجـوز 
الزم جهـت خریـد گنـدم در مرکـز خریـد نصـروان و بخـش خصوصـی اخـذ 
گردد، جلسـات شـورای کشـاورزی ماهانه و به صورت مسـتمر و با دسـتور کار 

مشـخص برگزار شـود. 

بازدید کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی فارس از 
طرح پایش مزارع گندم شهرستان داراب

گـروه اسـتانی پایش مزارع گندم متشـكل از کارشناسـان مدیریت هـای زراعت 
و حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس از مـزارع گندم و پـروژه های 

انجـام شـده در شهرسـتان داراب بازدید کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، در 
ایـن بازدیـد صمیمی و طباطبایی کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در ابتـدا از طـرح هـای pvs گنـدم، تراکـم و تغذیـه گندم بازدیـد کردند 
سـپس از نحـوه تامیـن، تـدارک و مصـرف نهاده هـا و مصـرف آن هـا، رونـد 
مبـارزه بـا آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز و سـطح مبـارزه با آنـان مطلع 

گردیدند. 
هیئـت کارشناسـی ضمـن بازدیـد از مـزارع ارقـام مختلف گنـدم نظیـر بهاران، 
شـبرنگ، سـیروان و سـایر ارقامـی کـه در این شهرسـتان کشـت گردیـده بود، 
نقطـه نظـرات خـود را بیـان نمـوده و وضعیت آفـات و بیماری هـا و علف های 
هـرز مـزارع را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. همچنیـن از مـزارع گندمـی کـه در 
شـرایط آب و خـاک شـور بـه روش کـم خـاک ورزی کشـت گردیـده بـود و از 
شـرایط بسـیار مطلوبـی نیـز برخـوردار بـود بازدیـد و جهـت بهتـر شـدن رونـد 

کشـت و کار، راهكارهـای خـود را ارائـه دادنـد.
در ایـن بازدیـد سـرفرازی کارشـناس مسـئول زراعـت شهرسـتان، گزارشـی از 
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وضعیـت کشـت گنـدم در این شهرسـتان ارائـه نمـود. وی با بیان اینكه سـطح 
زیـر کشـت گنـدم شهرسـتان داراب حـدود 15 هـزار هكتـار می باشـد، اظهـار 
داشـت: در ایـن خصوص شهرسـتان بـه تعهدات خـود عمل نموده هـر چند که 
بـا مشـكالتی چـون کمبـود بذر و کمـی بارندگی در سـال زراعی جـاری مواجه 
بودیـم. قابـل ذکـر اسـت مـزارع مـورد بازدیـد در حوزه مرکـز جهاد کشـاورزی 
فسـارود داراب واقـع شـده و محمـد مهدی خورسـند نیا، محمد حسـین چراغی 
و بهـزاد قیصـری از کارشناسـان مرکـز فسـارود هیئـت کارشناسـی را همراهی 

مـی کردند. 

برخورد با 5 متخلف تغییر کاربری اراضی
در منطقه شهرپیر

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
سـرافراز ارکیـان مسـئول امـور اراضـی ایـن مدیریـت گفـت: در راسـتای حفظ 
کاربـری اراضـی کشـاورزی و باغـات در برخـورد بـا هرگونه تغییـر کاربری غیر 
مجـاز اعـم از دیوارکشـی،احداث اتاقـک کارگری،سـاخت اسـتخر بـه صـورت 
غیرمجـاز بـا توجـه بـه اخطاریـه های صـادره و عـدم توجـه 5 نفـر متخلف در 
منطقه شـهرپیر زرین دشـت بـا حضور دادسـتان، مدیر و مسـئول حفظ کاربری 
شهرسـتان، بـا اجـرای حكـم قانونـی زمیـن هـای کشـاورزی بـه حالـت اولیه 

شـد. برگردانده 

راه اندازی سه صندوق خرد زنان روستایی
بـه گـزارش مسـئول روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
دشـت، نرجـس رمضانیـان مسـئول امور زنـان این مدیریـت گفت: در راسـتای 
اجـرای طـرح توسـعه صنـدوق هـای اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی بـه عنوان 

یكـی از اولویـت هـای سـازمانی، از پنج صندوق پیشـنهادی، سـه صندوق خرد 
زنـان در این شهرسـتان تاسـیس گردیده اسـت.

وی افـزود: در روسـتاهای زیـرآب، فـرج بیگـی و چـاه زبـر، ایـن صنـدوق هـا 
تشـكیل شـده و در روسـتاهای گلكویـه و دروایـه نیـز مراحل تشـكیل صندوق 

اجرایی شـده اسـت.

بازدید مدیران پهنه جهاد کشاورزی شهرستان 
زرین دشت از ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب

کارشناسـان و مدیران پهنه جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از ایستگاه 
تحقیقات کشـاورزی شهرسـتان داراب بازدید کردند. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور مدیـران پهنـه جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن 
دشـت صـورت گرفـت، منوچهـر دسـتفال محقـق ایسـتگاه تحقیقـات داراب 
ضمـن ارائـه موانـع و محدودیت هـای پیشـرو در مدیریت تولید گنـدم و جو در 

شـرایط خشكسـالی، تجربیـات مفیـد و کاربـری خـود را بیـان کرد. 
در ایـن بازدیـد کارشناسـان به صورت عملی مزایای اسـتفاده از سیسـتم آبیاری 
نـواری در کشـت گنـدم و رشـد و نمـو مطلـوب آن،کاهـش علف هـرز و تنش 
خشـكی در ایـن روش آبیـاری، جایـگاه ارقـام و الیـن هـای مختلـف گنـدم 
نان،گنـدم دوروم،جـو و تریتیكالـه در شـرایط اقلیمـی و خاکـی مختلـف آشـنا 

 . ند شد

تشکیل جلسه ستاد برداشت غالت 
شهرستان زرین دشت

بـا حضـور فرمانـدار و سـایر اعضـاء، سـتاد برداشـت غـالت شهرسـتان زریـن 
دشـت در محـل دفتـر فرمانـداری تشـكیل جلسـه داد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
علیرضـا بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفـت: نباید 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 
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بازدید از طرح های آبیاری تجمیعی تحت فشار 
بخش بیضا و همایجان

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، زارع 
قنـات نـوی مدیـر آب وخاک سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، باصـری مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان وکارشناسـان ایـن مدیریت از طـرح های در 
حـال اجـرای آبیاری تجمیعی تحت فشـار در روسـتاهای شـیخ عبـود، علی آباد 
سـرتل، شـبكه های آبیاری چشـمه های حسـین آباد و ملوسـجان، غوره دان، 
شـبكه کانـال خانـی و مـوروزه جهت پوشـش کانـال هـای آب رسـانی بازدید 

کردند.
باصـری گفـت: افزایـش راندمان آبیـاری با بهره گیـری از تمام پتانسـیل های 
آبـی ایـن شهرسـتان بـا اجرای روش هـای نوین آبیاری و توسـعه شـبكه های 
فرعـی آبیـاری، تجهیـز و نوسـازی اراضـی و اسـتفاده از دانـش و یافتـه هـای 
نـو بـرای رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـی از مهمتریـن برنامه هـای این 

مدیریـت در سـال جاری اسـت. 
وی خاطـر نشـان کـرد: اجـرای طـرح هـا با در نظـر گرفتـن شـرایط اجتماعی 
و بومـی منطقـه در جهـت افزایـش بهـره وری کشـاورزی در ایـن شهرسـتان 
در حـال اقـدام بـوده و بـا بهره بـرداری از پـروژه هـا و ایجـاد اشـتغال موثـر و 
افزایـش تولیـد و رفـاه و درآمـد از مهاجـرت روسـتائیان بـه شـهرها جلوگیری 

گـردد. می 
در جریـان ایـن بازدیـد زارع قنـات نوی گفـت: با توجـه به مزایـای طرح های 
تجمیعـی از جملـه مدیریـت یـک پارچـه آبیـاری و بهره بـرداری از اراضـی، 
کاهـش هزینـه هـا و افزایـش کارآیـی مصـرف آب، سیاسـت سـازمان اجرای 

اجـازه دهیـم نتیجـه تالش و سـختی هـای چندین ماهـه کشـاورزان در زمان 
برداشـت محصـول، بـا بـی تدبیری به هـدر رود. وی بر لزوم اسـتاندارد سـازی 
باسـكول هـا در مراکـز خریـد توسـط اداره تعاونـی روسـتایی اشـاره کـرد و 
همـكاری فعـال و موثـر نیـروی انتظامـی را جهـت حفـظ و نگهـداری کمباین 

هـا در منطقـه و جلوگیـری از خـروج غیـر قانونـی آن ها را خواسـتار شـد.
بصیـری از ضـرورت اصـالح اطالعات کشـاورزان در بانک کشـاورزی خبر داد 
و گفـت: بانـک بـدون اجازه از حسـاب کشـاورزان وجهی برداشـت نمـی کند و 

حسـابی مسـدود نمی گردد.
بصیـری افـزود: پیـش بینـی مـی گردد عـالوه بـر 40 دسـتگاه کمبایـن بومی 
موجـود در ایـن شهرسـتان، 80 کمبایـن مهاجـر جهـت برداشـت 6000 هكتار 

گنـدم آبـی،700 هكتـار جـو آبـی و 700 هكتـار کلزا مـورد نیاز باشـد.

طـرح هـای تجمیعـی در سـطح اسـتان فارس اسـت.
وی افـزود: در سـال جـاری اعتبـارات ویـژه ای از محـل اسـناد خزانه اسـالمی 
جهـت پوشـش جـداول و شـبكه های فرعـی آبیاری زهكشـی پیش بینی شـده 
کـه امید اسـت بـا اجرای ایـن پروژه هـا گام مهمـی در جهت افزایـش راندمان 

انتقـال آب بـه مزارع صـورت گیرد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز جهاد 
کشاورزی همایجان برگزار شد

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، طی 
حكمـی از سـوی باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزي ایـن شهرسـتان، آزادی بـه 

سـمت سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی همایجـان منصوب شـد.
در ایـن مراسـم باصری مدیر جهاد کشـاورزی سـپیدان گفت: اهـداف و وظایف 
مـا در قبـال بهـره بـرداران و رفـع معضـل خشكسـالی و مدیریـت منابـع آبـی، 
صرفـا یـک کار دولتـی نیسـت که بتوان بـا تصمیم هـای دولتی حل کـرد بلكه 

رفـع این مسـاله نیازمنـد همكاری دولت و کشـاورزان اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: نقـش زنان تالشـگر در عرصـه تولید و سـالمت جامعه 
بـر کسـي پوشـیده نیسـت و این نشـان دهنـده ارزش ویژه اي اسـت کـه نظام 
مقـدس جمهـوري اسـالمي بـراي زنـان قائـل بـوده اسـت و از ظرفیـت هـا و 
توانمنـدي هـاي ایـن سـرمایه هـای بـزرگ اجتماعـي در همـه ارکان دولتي و 

مدیریتـي اسـتفاده می شـود.
در ادامـه باصـری بـا ارائه لوح سـپاس از زحمات و تالش هاي توکل سرپرسـت 
سـابق مرکـز جهاد کشـاورزی همایجـان تقدیر و طـي حكم دیگـري، آزادی را 
بـه عنـوان سـر پرسـت ایـن مرکـز منصـوب شـد. وی بیان داشـت: امید اسـت 
آزادی نیـز رهـرو اهداف سـازمان در زمینه ترویج کشـت گیاهان کـم آب، تغییر 
الگـوی کشـت و نحـوه صحیح مصرف آب و... همراه باشـد و بـرای وی آرزوی 

توفیـق در امور محوله را داشـت.
در ادامـه ایـن مراسـم آزادی گفـت: بخـش همایجـان بسـیار حائـز اهمیـت در 
فرآینـد تولید شهرسـتان می باشـد و با مكانیزه کـردن کشـاورزی و افزایش تولید 
می توانیـم شـاهد تأمیـن مـواد غذایی سـالم و مورد نیـاز داخلی و حتـی صادرات 
محصـوالت سـالم در ایـن بخش باشـیم. وی افـزود: بخش عظیمـی از جامعه ما 
در بخـش کشـاورزی و دامـی مشـغول بـه کار مـی باشـند و موضـوع حفاظت از 
اراضـی و مقولـه آمـوزش در بخـش کشـاورزی باید مهم قلمـداد شـود و با توجه 

بـه رونـد خشكسـالی تغییـر الگوی کشـت الزم االجـرا و در اولویت کارهاسـت.

برگزاری جلسه استفاده بهینه از آب های کشاورزی 
در بخش بیضا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
جهـت بررسـی مسـائل و مشـكالت بخـش بیضـا جلسـه ای در سـالن مرکزی 

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 
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جهـاد کشـاورزي بیضـا بـا حضـور باصـري مدیر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان 
سـپیدان، اتحاد نژاد سرپرسـت مرکز جهاد کشـاورزي بیضا و جمعي از شـوراها 

و دهیـاران برگزار شـد. 
از  بیضـا گزارشـي  ابتـدا سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزي  ایـن جلسـه  در 
فعالیت هـاي در دسـت اجراي این مرکز در راسـتاي اسـتفاده بهینـه از آب های 
کشـاورزي شـامل آبیـاري تجمیعي، سیسـتم هاي آبیـاري نویـن و کمک هاي 
بالعـوض دولـت به این طرح ها را ارائه نمود و از شـوراهاي اسـالمي خواسـتار 
اطالع رسـاني در سـطح روسـتاها جهـت اجراي سیسـتم هاي نویـن آبیاري در 

مزارع شـد. 
در ادامـه باصـري ضمـن تشـكر از برپایـی ایـن جلسـه در خصـوص مسـائل 
و مشـكالت کانـال هـاي آب رسـاني زیـر مجموعـه چشـمه هـاي غـوره دان، 
حسـین آبـاد و قنـوات موجـود در بخـش بیضـا و تغییر الگوي کشـت و کشـت 
هـاي جایگزیـن بـا محصـوالت کـم آب بـر بـه جـاي محصـوالت بـا مصرف 
آب بـاال، مـواردي را عنـوان نمـود و گفـت: در راسـتاي حـل ایـن مشـكالت و 
اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـي موجود، بـا پیگیري هـاي صورت گرفته از سـوي 
ایـن مدیریت و نماینده مردم شهرسـتان سـپیدان در مجلس شـوراي اسـالمي، 
اعتبـار الزم در سـال جـاري بـراي ایـن منظـور در نظـر گرفته شـده اسـت. در 
پایـان جلسـه بـه سـواالت شـوراهاي اسـالمي و دهیـاران در خصوص مسـائل 
مربـوط بـه الگـوي کشـت و نحـوه اسـتفاده از اعتبـارات سیسـتم هـاي آبیاري 

نوین پاسـخ داده شـد.

با حضور نماینده مردم شهرستان سپیدان
در خانه ملت مسائل کشاورزان با اهالی روستای 

راشک بررسی شد 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، خادم 
نماینـده مـردم ایـن شهرسـتان در مجلس شـورای اسـالمی به همـراه باصری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، پاک نـژاد معـاون فرماندار سـپیدان و 
جمعـی از مسـئولین ادارات بـا اهالی روسـتای راشـک از توابع بخـش همایجان 

دیـدار کردند.
در ایـن دیـدار باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی سـپیدان ضمن تشـكر از برپایی 
ایـن جلسـه توضیحاتـی در خصـوص معرفـی الگوهای کشـت گیاهـان دارویی 
و صنایـع تبدیلـی، تكمیلـی ارائـه داد و تصریـح کـرد: تغییـر الگـوی کشـت و 
پرهیـز از کشـت محصـوالت آب بـر راهـكاری مناسـب در مصـرف منابـع آبی 
اسـت و باصـری مدیریـت بهینـه منابـع آب مهمتریـن راهـكار تثبیـت و رونـق 
بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان محسـوب می شـود و اسـتفاده از روش های 
نویـن آبیـاری و اجـرای آبیاری تحت فشـار موجـب جلوگیری از هـدر رفت آب 

می شـود.
سـید عالءالدیـن خـادم نماینـده مردم سـپیدان در مجلس شـورای اسـالمی بر 
لـزوم توسـعه روسـتایی بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی تاکید کـرد و گفت: 

ایـن موضـوع رافـع بسـیاری از مشـكالت روسـتاها از جملـه مهاجـرت هـای 
است. ناخواسـته 

وی بـا بیـان اینكـه زعفـران و گیاهـان دارویـی جایگزیـن کشـت های پـر آب 
در صنعـت کشـاورزی شـود یـادآور شـد: خـروج از بحران کـم آبی در سـپیدان 
بـا تولیـد گیاهـان دارویـی امـكان پذیـر اسـت زیـرا سـرمایه گـذاری در تولیـد 
گیاهـان دارویـی عـالوه بر افزایـش درآمد اقتصـادی کشـاورزان می تواند از آب 

سـفره های زیـر زمینـی نیـز حفاظـت کند. 
در ادامـه ایـن جلسـه دهیـار و اعضـای شـورای روسـتا برخـی از مسـائل و 
مشـكالت خـود را مطـرح کردنـد و مدیـر جهاد کشـاورزی سـپیدان بـه آن ها 

پاسـخ داد.

دیدار خادم نماینده مردم شهرستان سپیدان
در مجلس شورای اسالمی با مدیر 

جهاد کشاورزی سپیدان

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، خادم 
نماینـده مردم در مجلس شـورای اسـالمی به همراه نیک بخت رئیس شـورای 
شـهر سـپیدان بـا باصـری مدیر جهاد کشـاورزی سـپیدان دیدار کردنـد. در این 
نشسـت کـه در دفتـر مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگـزار گردیـد، 
مدیـر جهادکشـاورزی سـپیدان توضیحاتـی در مـورد وضعیـت قنـوات و طـرح 

سـایت هـای چهار گانـه پمپـاژ آب توضیحاتـی ارائه داد. 
وی بـا بیـان ایـن که الگـوی کشـت در تولیدات کشـاورزی بـرای جلوگیری 
از پـس رفـت سـفره های زیـر زمینـی، تضمیـن اقتصـاد کشـاورزی و ایجاد 
بـازار مطمئـن فروش الزامی اسـت، گفت: شـرایط کم آبی کشـور از یک سـو 
و صـرف آب بسـیار زیـاد بـرای تولیـد برنـج از دیگرسـو موجـب شـد طـرح 
ممنوعیـت تولیـد برنـج در همـه اسـتان هـای کشـور به جـز مناطق شـمالی 

اجرا شـود.
وی افـزود: بحـران کـم آبـی یكـی از اصلـی تریـن چالـش های پیـش روی 
کشـور اسـت کـه بایـد با مدیریـت دقیـق و برنامه ریـزی جامع از تشـدید این 
بحـران و پیامدهایـش جلوگیـری شـود کـه برای این مسـاله به نظر می رسـد 

اصلـی تریـن راهـكار اصالح الگـوی مصرف در بخش کشـاورزی اسـت. 
خـادم دربـاره حـال و روز منابع آبی در این شهرسـتان گفت: حساسـیت منابع 
آبـی در شهرسـتان سـپیدان، اهمیـت ایـن موضـوع را دو چنـدان می کند زیرا 
حیـات اقتصـادی روسـتا بـه نوعـی بـا تولید محصـوالت کشـاورزی وابسـته 

است.
نماینـده مـردم سـپیدان در مجلـس بـا بیـان ایـن کـه خـروج از بحـران آب در 
سـپیدان بـا نصـب کنتورهـای هوشـمند و تعییـن تكلیـف چاه هـای غیـر مجاز 
امـكان پذیراسـت، تصریـح کـرد: جلوگیـری از مهاجـرت کشـاورزان بـا کنترل 
سـیالب ها و توسـعه آبخیـزداری امـكان پذیـر اسـت تا عـالوه بر تامیـن منابع 



47 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی تیم محققین معین 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و 

کارشناسان مسئول پهنه

اولیـن جلسـه هـم اندیشـی تیـم محققیـن معیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی در سروسـتان برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
جلسـه هـم اندیشـی تیـم محققیـن معیـن بـا حضـور بـذر افشـان بـه عنـوان 
سـرگروه، صلـح جـو، قزلـی و رجایـی از اعضـای گـروه، مدیـر، معـاون فنـی، 
کارشـناس مسـئول ادارات و مدیـران پهنه مدیریت جهاد کشـاورزی سروسـتان 
در محـل ایـن مدیریـت برگزار شـد. در این جلسـه، ارائه گزارشـات در راسـتای 
طـرح نظـام نویـن ترویـج توسـط مدیر جهاد کشـاورزی و مسـئولین پهنـه ارائه 
شـد و سـپس مسـائل فنـی و ارائـه راه کار های فنی توسـط محققیـن معین در 
رابطـه بـا شـوری آب، تغذیـه، افزایـش ضریـب مكانیزاسـیون، ماده آلـی خاک، 
آفـات و بیمـاری هـا، گیاهان دارویی و توسـعه کشـت هـای گلخانه ای توسـط 

محققیـن معیـن مطرح شـد.

برای اولین بارگوجه فرنگی و هندوانه
با دستگاه نشاءکار در بخش سرچهان کشت شد

بـه منظـور تسـریع و دقـت در کاشـت نشـاء گوجـه فرنگـی و هندوانـه، بـا 
راهنمایـی کارشناسـان مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان و بـا همـت 
تعـدادی از کشـاورزان پیشـرو، عملیـات کاشـت گوجـه و هندوانـه نشـایی بـه 
وسـیله دو دسـتگاه نشـاء کار در بخـش سـرچهان آغـاز و همچنـان اداره دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز ویژه سـرچهان دادالـه بیگی سرپرسـت این 
مرکـز ضمـن اعـالم ایـن خبـر افـزود: در سـال زراعـی جـاری بالغ بـر 1500 
هكتـار از اراضـی ایـن بخـش به کشـت گوجـه و هندوانـه اختصاص مـی یابد 
کـه از ایـن تعـداد حـدود 70 درصـد آن بـه صورت نشـایی کاشـت مـی گردد.

وی افـزود: بـا عنایت به این که کشـت گیاهان نشـایی توسـط نیروی انسـانی 
وقـت گیـر و نامنظـم مـی باشـد در همین راسـتا 2 نفـر از راننـدگان حرفه ای، 
اقـدام بـه خریـد دسـتگاه نشـاء کار تولید داخل نمـوده و درحال حاضر مشـغول 

به کاشـت نشـاء گوجـه فرنگی می باشـند.
بیگـی خاطـر نشـان کـرد از مزایـای کشـت گیاهـان جالیـزی به صورت نشـاء 
بـه کاهـش مصـرف آب در طـول دوره رشـد، صرفه جویـی در زمـان و نیروی 

انسـانی و... مـی توان اشـاره نمود.
گفتنـی اسـت هـر دسـتگاه کارنده به طور متوسـط قـادر به کاشـت 2/5 هكتار 

نشـاء می باشد.

آبـی کشـاورزان در چرخـه تولیـد بـه تـوان اقتصـاد معیشـتی کشـاورزان نیز با 
رونـق تولید، سروسـامان بخشـیده شـود. 

وی یادآورشـد: یكـی از نـكات اساسـی کـه می توانـد مصـرف منابـع آبـی را 
اصولـی و قانونمنـد کنـد تعییـن تكلیـف کـه چاه هـای غیرمجـاز اسـت تـا از 
مصـرف بـی  رویـه منابـع آبی در ایـن حوزه کـه نیاز مبرم بـه تامیـن منابع آبی 

دارد، جلوگیـری شـود.
 وی بابیـان ایـن کـه کشـت برنـج در مناطق کم آب ممنوع اسـت، یادآورشـد: 
سـتاد بحـران کشـور با ابالغ ممنوعیت کشـت برنـج در اسـتان های کم آب در 

صـدد حفظ منابـع آب های زیرزمینی اسـت.

بیژن قائدی

شهرستان سرچهان

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

برخورد دادستان با سودجویان عرصه زمین 
در شهرستان شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، پیرو 
دعـوت دادسـتان عمومـي و انقـالب مرکـز اسـتان در راسـتاي پیشـگیري از 
تغییرکاربـري هـاي غیرمجـاز و تصـرف اراضـي ملـي، بـا حضور دسـتگاه هاي 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس48
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

پیش بینی خرید 17000 تن گندم و 150 تن کلزا
در شهرستان فراشبند

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، بیژن 
نادرپـور مدیـر ایـن مدیریـت گفـت: در سـال زراعـی جـاری سـطحی معـادل 
3650 هكتـار گنـدم آبـی، 6000 هكتـار گنـدم دیـم و 157 هكتـار کلـزا در 
شهرسـتان فراشـبند کشـت شـده اسـت و با شـروع برداشـت این دو محصول 
پیـش بینـی مـی شـود از سـطح 3650 هكتـار گنـدم آبـی و 500 هكتـار گندم 
دیـم قابـل برداشـت 17000 تـن گنـدم و از سـطح 75 هكتـار کلـزای قابـل 

برداشـت 150 تـن کلـزا بـه مراکـز خریـد شهرسـتان تحویـل گردد.

وی افـزود: مسـیر برداشـت مطابـق روال هر سـاله از بخش زرقـان، رحمت آباد 
و دهسـتان داریـون بـه سـمت نقـاط گرمسـیر اسـتان فـارس و نیز خوزسـتان 
مي باشـد کـه هـم زمـان با اوایل اسـفند تـا اوایـل فروردین مـاه اسـت، از این 
رو نیـاز بـه توجـه و همكاري بیشـتر بـا کمبایـن داران این شهرسـتان در زمینه 
تامیـن و تجهیـز قطعـات، حمـل و نقـل بیـن جـاده اي، مـكان هـاي توزیـع 

سـوخت و تامین سـهمیه سـوخت مناسـب مي باشـد.
غیـور بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اضافـه شـدن کمبایـن هـاي جدیـد و انجـام 
تعمیـرات الزم بـر روي کمبایـن هـاي فرسـوده پیـش بینـي مي شـود شـاهد 
ریـزش کمتـري در سـطح مـزارع باشـیم و بـا توجـه به مجهـز بـودن کمباین 
هـا به هد مخصوص، شـاهد برداشـت مناسـب کلزا ایـن محصول اسـتراتژیک 
باشـیم. وی همچنیـن اظهـار داشـت: همـه سـاله بـا شـروع فصـل برداشـت، 
جلسـات هماهنگـي بـا پلیس راهـور ناجا پیرامون کنترل مسـیر حرکـت ناوگان 

کمباین هـا، پـالک گـذاري و بیمـه آنـان برگـزار مي گـردد.

متولـي زمیـن و آب اسـتان و شهرسـتان شـیراز از اراضـي روسـتایي قـالت از 
توابـع بخـش مرکزي شهرسـتان شـیراز بازدید شـد و عملیات میدانـي به عمل 

. مد آ
در ایـن عملیـات میدانـي کـه صالحـي دادسـتان عمومـي و انقـالب، قاسـمي 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فـارس، بوسـتانی مدیـر کل منابـع 
طبیعـي و آبخیـزداري فـارس، دهقانـی رئیـس سـازمان آب منطقـه اي فارس، 
اختـري مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، مدیـر امـور آب شهرسـتان 
شـیراز، رییـس اداره منابـع طبیعـي و آبخیزداري شهرسـتان شـیراز و فرماندهي 
انتظامـي شهرسـتان شـیراز حضـور داشـتند، تعـداد 15 قطعـه بـه مسـاحت 10 
هكتـار از اراضـي کشـاورزي و ملـي کـه در آن سـاخت و سـازهای غیرمجـاز 

احـداث شـده بـود قلـع و قمـع گردد.
بـه گفتـه دادسـتان مرکـز اسـتان: مقابلـه بـا زمیـن خـواري و انجـام رصدها و 
گشـت زنـي هـاي دقیق بـه منظور جلوگیـري از تصـرف اراضي ملي در سـطح 
اسـتان فـارس و شهرسـتان شـیراز بـه صـورت مسـتمر و هفتگي ادامـه خواهد 
داشـت. وي تصریـح کـرد: برخـورد بـا زمیـن خـواران و جلوگیـري از تصـرف 
زمیـن هـاي ملـي و منابـع طبیعي از دغدغـه هاي اصلـي مدیـران مربوطه این 

حوزه در شهرسـتان شـیراز اسـت.

برگزاری مراسم جشن اعیاد شعبانیه 
و بزرگداشت روز جانباز در مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان شیراز
بـه گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، مراسـم 
جشـن اعیـاد شـعبانیه و بزرگداشـت روز جانبـاز بـا حضـور مسـئولین ادارات و 

واحدهـا در نمازخانـه ایـن مدیریت برگزار شـد.
اختـری مدیـر جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز در این مراسـم گفت: حضرت 
ابوالفضـل العبـاس )ع(، آمـوزگار بزرگ عشـق و وفا، امیـر ادب، الگوی بی بدیل 
شـجاعت و مردانگی، مجموعه ی حسـن و گلدسـته ای در گلسـتان جان فزای 

دین اسـت. 
وی افـزود: تاریـخ ایـران قهرمانـان نـام آوری دارد کـه همـواره بـه وجـود آنان 
مـی بالـد، اینـان نـام آوران عرصـه خونیـن جنـگ و حماسـه نبردنـد، جانبازان 
شـیمیایی گمنـام تریـن و سـربلندترین قهرمانـان جبهـه هـای دفـاع مقـدس 
می باشـند و شـهدا و جانبـازان آیـه هـای ایثـاری هسـتند کـه بـر روی هـوای 

نفسـانی پـا گذاشـته و بـه جبهـه هـا شـتافتند و در برابر دشـمنان ایسـتادند.
در ادامـه ایـن مراسـم حجت االسـالم محمـودی امـام جماعت مدیریـت جهاد 
کشـاورزي شهرسـتان شـیراز در این مراسـم اظهار داشـت: نسـل امروز عالوه 
بـر الگوپذیـری از رشـادت هـا و جانبازی های حضـرت ابالفضل العبـاس)ع( نیز 
بایـد در وقایـع دفـاع مقـّدس، دالوری ها و شـجاعت های جانبازان بـه مطالعه 
بپردازنـد و درس هـا و پیـام هـای زندگـی سـاز را از متـن ایـن تاریـخ مانـدگار 

اسـتخراج نمایند. 

ناوگان برداشت شهرستان شیراز پیشگام در امر 
برداشت غالت کشور

بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، فعالیت 
نـاوگان کمبایـن هاي برداشـت شهرسـتان شـیراز در راسـتاي اخـذ معاینه فني 
و مجـوز هـاي الزم آغـاز گردیـد. بـه گفتـه غیـور، مسـئول واحـد صنایـع و 
مكانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز ایـن شهرسـتان با 
دارا بـودن 580 دسـتگاه انـواع کمباین نیوهلنـد، جاندیر، سـهند، کالس و غیره 
عـالوه بـر شهرسـتان شـیراز، سـایر شهرسـتان ها و اسـتان هـاي هم جـوار تا 

دور دسـت را در امـر برداشـت محصـوالت پوشـش مـي دهد. 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 
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پیش بینی برداشت 73836 تن گوجه فرنگی
در شهرستان فراشبند

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، علی 
دژگاهـی رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش دهرم ضمـن اعالم ایـن خبر 
گفـت: برداشـت گوجـه فرنگـی از مـزارع صیفـی جات در سـطح هـزار و 758 

هكتـار از اراضـی دهـرم آغاز گردیده اسـت.
وی افـزود: متوسـط تولیـد ایـن محصول حـدود 42 تـن در هكتار می باشـد و 

پیـش بینـی می گـردد حـدود 73836 تن محصول برداشـت شـود.

عقد قرارداد 34 حلقه چاه کشاورزی 
در شهرستان فراشبند

بیـژن نادرپـور مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: بـا حضـور 
نماینـده شـرکت جهـاد نصـر در ایـن شهرسـتان، مرحلـه عقـد قـرارداد بـا 
کشـاورزان طـرح برق دار نمـودن چاه کشـاورزی پایلوت از محل بهینه سـازی 

سـوخت صـورت پذیرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند وی 
افـزود: ایـن طـرح کـه به صـورت پایلـوت و درقالـب 34 حلقه چاه کشـاورزی 
مـی باشـد و جهـت اجرایـی شـدن آن قریـب بـه دو سـال پیگیـری و بالـغ 
بـر ده جلسـه در قالـب کارگـروه مربوطـه بـا حضـور کارشـناس امـور عمرانی 
فرمانـداری، بخشـداری مرکـزی و دفتـر نماینـده مـردم در مجلـس شـورای 
اسـالمی و روسـای ادارات جهـاد کشـاورزی، مدیریـت بـرق، منابـع طبیعـی، 
امـور منابـع آب و شـرکت پخـش فـرآورده هـای نفتی بـه ریاسـت فرمانداری 
شهرسـتان برگـزار گردیـده و پیـرو آن پیگیـری هـای متعددی با شـرکت مادر 

تخصصـی آب ایـران و وزارت نیـرو صـورت پذیرفتـه اسـت.
نادرپـور خاطـر نشـان کرد: از فرماندار سـابق شهرسـتان که بیشـترین سـهم را 
در محقـق گردیـدن ایـن امـر مهـم داشـته و رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و مدیریـت آب و خـاک این سـازمان نیز تقدیر بـه عمل می آید.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با زنجره نخیالت
برگـزاری کارگاه آموزشـی مبـارزه بـا زنجـره نخیـالت بـا حضـور نخلـداران 
شهرسـتان فراشـبند در مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند به 
نقـل از رامیـن نادرپـور رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریـت، در ایـن 
کارگاه شـاپور گـودل معـاون فنی و سـهراب ریحانی مسـئول حفـظ نباتات این 
مدیریـت بـه عنـوان مدرسـین در مورد سـیكل زندگـی، نحوه و زمـان مبارزه با 

ایـن آفات مطالبـی را بیـان کردند. 
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن کارگاه بیـژن نادرپـور مدیـر جهـاد کشـاورزی این 
شهرسـتان به مسـائل و مشـكالت مطرح شـده از سـوی کشـاورزان پاسـخ داد. 

سعید نصیری

قیروکارزین

آغاز برداشت 500 هکتار کلزا
در شهرستان قیروکارزین

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
قیروکارزیـن، عبدالحمیـد احمدی مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد 
کشـاورزی قیروکارزیـن گفـت: برداشـت کلـزا از تاریـخ 31 فروردیـن مـاه 
سـال جـاری بـا یک دسـتگاه کمباین جاندیـر 1165 مجهز به هد برداشـت 

کلـزا در منطقـه مبارک آبـاد آغـاز شـد. 
وی افـزود: در حـال حاضـر 4 دسـتگاه کمبایـن مجهز به هد برداشـت کلزا 
در شهرسـتان جهـت برداشـت بـه موقـع مسـتقر گردیده انـد و پیـش بینی 
می شـود عملیـات برداشـت تـا پایـان اردیبهشـت مـاه کلـزا ادامـه داشـته 

 . شد با
احمـدی تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا یـک مرکـز خریـد کلـزا درایـن 
شهرسـتان جهـت خریـد ایجـاد گردیـده و دو دسـتگاه بوجـاری متعلـق به 
بخـش خصوصـی جهـت بوجـاری کلزاهای شهرسـتان فعـال شـده و امید 
اسـت بـا نظـارت کارشناسـان شهرسـتان و مدیـران پارسـل هـا در بحـث 
کنتـرل ریزش و برداشـت به موقع، شـاهد عملكرد قابل قبولی در برداشـت 

ایـن محصول باشـیم. 
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

آغاز عملیات برداشت دانه روغنی کلزا در کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیرت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با بیان ایـن که برداشـت کلزا از سـطح 650 
هكتـار از مـزارع شهرسـتان کازرون آغـاز شـده اسـت افـزود در سـال زراعـی 
جـاری 620 هكتـار از اراضی کشـاورزی آبی و 290 هكتار از اراضی کشـاورزی 
دیـم شهرسـتان کازرون بـه محصـول کلـزا اختصـاص یافـت ولـی بـا توجه به 
خسـارت وارده در اثـر تاخیـر در بارندگـی تنهـا650 هكتـار از مـزارع کلـزا قابل 

برداشـت می باشـد.
قائمـی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه محصـول کلـزا یكـی از مهمتریـن 
محصـوالت اسـتراتژیک در تولیـد و خود کفایی روغن خوراکی اسـت و افزایش 
سـطح زیـر کشـت وعملكـرد محصول کلزا از سیاسـت هـای اولویـت دار جهاد 
کشـاورزی می باشـد، گفـت: از ایـن سـطح اراضـی زیرکشـت پیـش بینـی می 
شـود 1400 تـا 1500 تـن کلـزا برداشـت شـود که نسـبت به سـال گذشـته 4 

برابـر افزایـش خواهد داشـت.
وی ادامه داد: با توجه به کشـت به موقع، تغذیه مناسـب و تشـویق کشـاورزان، 
بـا برگـزاری کالس هـای آموزشـی و ترویجـی، محصـول بـه دسـت آمـده از 

کیفیـت باالیـی برخوردار اسـت.
قائمـی افـزود: قیمـت مناسـب خریـد محصـول کلـزا، هزینـه کـم تولیـد، نیـاز 
آبـی کمتـر نسـبت بـه غـالت، افزایـش حاصلخیـزی خـاک و کاهـش عوامـل 
بیمـاری زا در زراعـت غـالت، پایـداری درتولیـد گنـدم از جملـه مزایـای دیگر 

ایـن محصول اسـت.

پیش بینی برداشت 15هزار تن گندم از مزارع 
شهرستان کازرون 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیرت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، قائمی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم این خبـر گفت: پیـش بینی 
مـی شـود از 9500 هكتـار گنـدم آبـی و دیـم قابل برداشـت در این شهرسـتان 

15 تـا 16 هـزار تـن گندم برداشـت گردد.
وی افـزود: مراکـز خریـد در خصـوص تسـهیل در امر خریـد، تدابیـر الزم را در 
دسـتور کار قـرار داده و تمهیـدات الزم در ایـن زمینـه در این شهرسـتان انجام 

گرفتـه اسـت و شهرسـتان کازرون آمادگـی الزم جهت خریـد و تحویل گرفتن 
گندم از کشـاورزان را دارد.

جلوگیري از ریزش محصول با انجام معاینه فني 
کمباین ها

 مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان کازرون بـر دارا بـودن گواهـي معاینه فني 
کمبایـن  بـراي برداشـت گنـدم و کلزا تاکیـد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان کازرون، 
قائمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن که ارتقـاء ضریب 
نفـوذ پذیـري ادوات کشـاورزي در مزرعه سـبب کاهـش هزینـه و جلوگیري از 
افـت محصـول در زمـان برداشـت و در نتیجـه افزایـش تولید می شـود، افزود: 
توجـه بـه نـكات فنـي در مرحله کاشـت، داشـت و برداشـت و پس از برداشـت 
مـي توانـد در افزایـش عملكـرد محصـول، کاهـش ضایعـات و رضایـت مندي 

کشـاورزان موثر باشـد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه در حـال حاضـر میـزان ریـزش و تلفـات در 
برداشـت محصـول بسـیار بـاال اسـت، تنظیـم و کالیبـره کـردن دسـتگاه ها و 

انجـام معاینـه فنـي در کاهـش ایـن تلفـات بسـیار موثـر اسـت.
قائمـی افـزود: بـا اجـراي معاینـه فنـي کمبایـن هـا، از ریـزش بخـش قابـل 
توجهـي از محصـول در زمـان برداشـت جلوگیـري مي شـود و بهره بـرداران از 
کمباین هایـي کـه داراي گواهـي معاینـه فني هسـتند براي برداشـت محصول 

کنند. اسـتفاده 

حضور 14 نفر از محققین معین در مراکز خدمات 
جهاد کشاورزی شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 14 
نفـر از محققیـن معیـن مرکـز تحقیقات کشـاورزی فـارس به سرپرسـتی کریمی 
و پورتولـری از مراکـز هفـت گانـه شهرسـتان کازرون بازدیـد بـه عمـل آوردند. 

در ایـن بازدید طی نشسـت هایی با مسـئولین و کارشناسـان پهنـه ها و همچنین 
بازدیدهـای میدانـی از نزدیـک مسـائل و مشـكالت حوزه کشـاورزی شهرسـتان 
کازرون بـه صورت بخشـی مورد بررسـی قـرار گرفت و در مرکز جهاد کشـاورزی 
خشـت و کمـارج طـی هماهنگـی بـه عمـل آمـده از قبـل، بـا حضـور جمعـی از 
باغـداران منطقـه، کارشناسـان پهنـه های ایـن مرکز،کریمـی، زرگـری و پژمان 
محققیـن و مدرسـین مرکـز تحقیقـات و آمـوزش فـارس کارگاه آموزشـی تغذیه، 

شـناخت و مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری های نخیـالت را برگـزار کردند. 

دوره آموزش فنی و حرفه ای پرورش قارچ 
دارویی گانودرما

براسـاس نیازسـنجی آموزشـی از بهره برداران کشاورزی شهرسـتان کازرون در 
راسـتای ارائـه علـوم و فنـون نویـن کشـاورزی، بـا برنامه ریزی صـورت گرفته 
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توسـط اداره ترویـج و آمـوزش مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان و با 
همـكاری مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فـارس، یک 
دوره آموزشـی، مهارتـی و ترویجـی سـه روزه پـرورش قـارچ دارویـی گانودرما 
بـرای اولیـن بـار در اسـتان فارس بـا حضـور 25 نفر از بهـره بـرداران پرورش 
قـارچ بـه صـورت تئوری و عملی توسـط اسـماعیلی مدرس ایـن دروه در محل 

مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون برگزار شـد.

کارگاه آموزشی به زراعی داشت گوجه فرنگی
در سایت الگویی طرح امید برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان کازرون، بـا 
توجـه بـه ایـن کـه توسـعه برنامه هـای آموزشـی در شهرسـتان کازرون بـه 
عنـوان یكـی از راهكارهـای بهبـود وضعیـت کشـاورزی بـا جدیـت در دسـتور 
کار قـرار دارد، طـی برنامه ریـزی هـای از پیـش صـورت پذیرفتـه یـک دوره 
کارگاه آموزشـی داشـت گوجه فرنگـی در محـل سـایت الگویـی، در روسـتای 
بـا حضـور  کازرون  بـاالده شهرسـتان  و  بخـش جـره  توابـع  از  سـیریزجان، 
کارشناسـان پهنه هـا و کشـاورزان زیـر مجموعـه سـایت الگویـی طـرح امیـد 

گردیـد. برگـزار  گوجه فرنگـی 
گفتنی اسـت مصـرف متعادل کودهـا و کنترل بیولوژیـک آفات،کاهش مصرف 

سـموم و تولید محصول سـالم از محورهای آموزشـی ایـن دوره بود.

آغاز به ساخت اولین سردخانه در شهرستان کوار 
سـاخت اولیـن سـرد خانـه شهرسـتان کـوار بـا ظرفیـت 3000 تـن بـا همـت 
سـرمایه گذار کواری، شـهرام روسـتا طسـوجی و تـالش های ملـک زاده مدیر 

جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، سـمیه 

مهبـودی مسـئول صنایـع ایـن مدیریـت بـا بیـان مطلـب فـوق گفـت: پـروژه 
مذکـور نیـاز بـه چهـار میلیـارد تومـان اعتبـار دارد که مبلـغ 2/5 میلیـارد تومان 
آن بـا همـت دهقان فرمانـدار این شهرسـتان ازمحل تسـهیالت اشـتغال پایدار 
روسـتایی مصـوب گردیـده اسـت و امیـد اسـت ایـن طـرح تا شـش مـاه آینده 
بـه بهره بـرداری برسـد. وی افـزود: صنایـع تبدیلـی انگور، بسـته بنـدی میوه و 
سـبزیجات، بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی و کارخانه هـای آب میوه گیـری از 
طرح هـای دیگـر در دسـت اقـدام ایـن شهرسـتان اسـت و امیدواریـم در آینده 

نزدیـک شـاهد کلنـگ زنـی و شـروع به سـاخت آن ها باشـیم.

بررسی راهکارها و موانع طرح توسعه گلخانه ها 

ملـک زاده مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار و هیات همـراه از گلخانه های 
در حـال احـداث، فعال و غیرفعال این شهرسـتان بازدید کرد.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
برزویـی مسـئول گلخانـه هـای ایـن مدیریـت بـا بیان خبر فـوق گفـت: در این 
بازدیـد ضمـن دیـدار نزدیـک بـا گلخانـه داران مقـرر گردیـد مشـكالت مربوط 
بـه تسـهیالت بانكـی، گازرسـانی، فـروش محصـوالت و بازاریابـی منطقـه بـا 

مسـاعدت الزم پیگیـری گـردد.
ملـک زاده نیـز با تاکیـد بر راه اندازی واحدهای گلخانه ای در راسـتای اسـتفاده 
بهینه از آب، تولید محصوالت کشـاورزی با کیفیت و اسـتفاده مناسـب از انرژی 
و کاهـش هزینـه هـای کاشـت و داشـت و برداشـت محصـوالت را از اولویـت 

هـای اساسـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار دانسـت.
 وی افـزود: عـدم توجـه بـه مشـكالت گلخانـه داران باعـث مـی شـود زحمات 
و تـالش هـای مسـئوالن و گلخانـه داران بـه ثمـر نرسـد و انتظـارات بـرآورده 

نگردد.

بازدید مدیر کل دفتر گل و گیاهان زینتی، گلخانه و 
قارچ خوراکی از گلخانه های شهرستان کوار

تقـوی مدیـر کل دفتـر گل و گیاهـان زینتـی گلخانـه، قـارچ خوراکـی، رحمانی 
رئیـس سـتاد حـوزه معاونـت باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی به همـراه پاکاری 
جهـاد  مدیـر  زاده  ملـک  فـارس،  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
کشـاورزی شهرسـتان کـوار از گلخانـه هـای شهرسـتان کـوار بازدیـد کردنـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، برزویی 
مسـئول گلخانه هـای ایـن مدیریت بـا ذکر مطلب فـوق گفت: در ایـن بازدیدها 
ملـک زاده بـا تشـریح مجموعـه اقدامـات انجام گرفتـه در روند توسـعه و ترویج 
گلخانـه هـا بـا توجـه بـه پتانسـیل ویـژه شهرسـتان کـوار، افزایـش ضریـب 
بهـره وری در مسـاحت هـای کوچـک، اشـتغالزایی مطلوب و سـودآوری بیشـتر 
بـا ارزش افـزوده بـرای گلخانـه داران و اسـتفاده بهینـه از آب را از مزایـای 
گلخانـه دانسـت. در جریـان ایـن بازدیدهـا برزویـی نیـز با اشـاره به تعـدادی از 
مشـكالت مطـرح شـده گلخانـه داران در این بازدید افـزود: روند اجـرای صدور 

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 
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مجوز نظام مهندسـی و عملكرد آن سـازمان، احداث سـازه و مسـائل آموزشـی 
متقاضیـان، حرایـم طـرح هـا، متـراژ گلخانـه ها و نوسـانات قیمـت محصوالت 
گلخانـه ای از جمله مسـائل و مشـكالتی بودند که گلخانـه داران مطرح کردند.

شـایان ذکـر اسـت هیـات بازدیـد کننـده از گلخانـه هـای گل رز هیدروپونیک 
اسـماعیل روسـتا و گلخانـه هیدروپونیـک تـازه تاسـیس حسـین قلـی روسـتا 
بازدیـد کردنـد ضمن بررسـی تولید گل رز در شهرسـتان کوار از نزدیک مسـائل 
و مشـكالت موجـود در رونـد توسـعه و ترویـج کشـت هـای گلخانـه ای مـورد 

توجـه قـرار گرفت.

غرس 20000 اصله نهال مثمر شناسه دار با پرداخت 
450 میلیون یارانه به باغداران

بـا معرفـی نهالسـتان های مجـوزدار به باغـداران کواری بیـش از 20000 اصله 
نهـال شناسـه دار در ایـن شهرسـتان کاشـته شـد. بـه گـزارش روابـط عمومی 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، لیـال جعفـری مسـئول باغبانـی 
ایـن مدیریـت بـا اعـالم خبـر فـوق گفـت: نهـال هـای شناسـه دار از گونـه 
هـای انجیرسـبز، زیتـون، پسـته و گل محمـدی می باشـد که توسـط باغداران 

شهرسـتان خریـداری و کاشـته شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت 450 میلیـون ریـال یارانـه بـه باغـداران ایـن شهرسـتان 

پرداخـت شـده اسـت.

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

آغاز عملیات پیوند باغات کنار در الرستان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
معاونـت سـازمان و مدیریـت جهاد 
مجتبـی  الرسـتان،  کشـاورزی 
ایـن  باغبانـی  مسـئول  ضیافـت 
پیونـد  عملیـات  آغـاز  از  مدیریـت 

داد. خبـر  کنـار  باغـات 
مجتبـی ضیافـت بـا بیـان ایـن که 
عملیـات پیونـد زنی در باغـات کنار 
اردیبهشـت  در  معمـوال  الرسـتان 
مـاه انجام می شـود، اظهار داشـت: 
)بمبائـی،  بـال  کریكـت  ارقـام 
عنـوان  بـه  موریتانـی(  هنـدی، 

پیونـدک و ارقـام وحشـی بـه عنـوان پایـه اسـتفاده مـی گـردد. 
وی افـزود: معمـوال بذر کنار وحشـی در باغ کاشـته شـده و پس از 1 تا 2 سـال 
بـر روی آن هـا پیونـد زده مـی شـود و ایـن عمـل موجـب تكثیـر گونـه هـای 

بازارپسـند و تسـریع در میـوه دهـی گیاه مـی گردد.
ضیافـت افـزود: شهرسـتان الرسـتان بـا دارا بـودن 7 هكتـار بـاغ کنـار مثمـر، 

سـاالنه 55 تـن میـوه کنـار تولیـد و بـه بـازار عرضـه مـی کند.
شـایان ذکـر اسـت: گیاه کنـار از زمان هـای دور برای مردم الرسـتان شـناخته 
شـده بـوده و عـالوه بر اسـتفاده از میـوه آن که سرشـار از مواد قنـدی، ویتامین 
هـا، مـواد معدنـی و پروتئیـن مـی باشـد از بـرگ آن که سـدر نامیده می شـود 

نیز برای شستشـوی سـر اسـتفاده مـی گردد. 

اجرای فاز سوم عملیات مبارزه با 
آفت قرنطینه ای سوسک سرخرطومی حنایی خرما 

در الرستان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، محمـد زرگـری مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت، از اتمـام فـاز 
سـوم عملیـات مبـارزه بـا آفت قرنطینـه ای سوسـک سـرخرطومی حنایی خرما 

در الرسـتان خبـر داد.
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وی بـا بیـان اینكـه فـاز اول و دوم عملیات ردیابی، تیمار و امحـا نخیالت آلوده 
به آفت خطرناک سـرخرطومی در روسـتای فیشـور از خرداد ماه سـال 96 آغاز 
و بـا موفقیـت انجـام شـد، افـزود: فـاز سـوم مبـارزه با ایـن آفت خطرنـاک که 

شـامل پایـش مجـدد مناطق آلوده اسـت نیز انجـام پذیرفت.
زرگـری اظهـار داشـت: در عملیـات فـاز سـوم تعـداد 24735 اصلـه نخـل در 
باغـات ردیابـی و تعـداد 24 اصلـه درخـت توسـط گـروه اعزامـی از اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان تیمـار گردیـد.

4 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در بخش 
جویم الرستان تشکیل شد

بـه گـزارش روابط عمومی معاونت سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی الرسـتان، 
فاطمـه رحمتـی کارشـناس امور زنـان مرکز جهاد کشـاورزی جویم از تشـكیل 

4 صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی در این بخـش خبر داد.
رحمتـی، صنـدوق های زنان روسـتایی را یكـی از ظرفیت های ایجاد اشـتغال، 
کارآفرینـی و تامیـن سـرمایه های کوچک برشـمرد و اظهار داشـت: راه اندازی 
ایـن قبیـل تشـكل هـا سـبب ایجـاد همگرایـی بیـن زنـان روسـتایی، ایجـاد 
روحیـه مشـارکت، معرفـی کاالهـای بومـی- منطقـه ای و پایگاهـی جهـت 

جـذب کمک هـای دولتـی می گـردد.
وی افـزود: تـا کنـون 4 صنـدوق خرد زنـان روسـتایی در روسـتاهای جهادآباد، 
منصورآبـاد، هـرم و چغان تشـكیل شـده و در این خصوص 8 جلسـه توجیهی و 
کالس هـای آموزشـی نظیر: کارآفرینـی، طبخ آبزیان، پرورش قـارچ و پرورش 

گل و گیـاه زینتی برگزار شـده اسـت.

راه اندازی 2 واحد کارآفرینی در جویم
بـه گـزارش روابط عمومی معاونت سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی الرسـتان، 
نگهدار اوالد حسـینی مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی جویم در راسـتای اجرای 

طـرح هـای کارآفرینـی و زود بـازده از راه انـدازی دو واحـد کارآفرینی در بخش 
جویـم خبـر داد. بـه گفته مسـئول جهاد کشـاورزی جویـم: کارآفرینـان جویمی 
دلپسـند و رضایـی در فضـای محـدود خانـه مسـكونی، واحـد پـرورش و تولیـد 
قـارچ خوراکـی راه انـدازی نمودنـد و عالوه بر کسـب و کار، بخشـی از نیاز بازار 

شهرسـتان الر و جویـم را تامین مـی نمایند.
وی بیـان داشـت: گلخانـه کوچک مقیاس پـرورش گل و گیاه آپارتمانی توسـط 
بانـوی کارآفریـن زینـب رخ فـروز در سـطح 144 متـر مربع با سـرمایه اولیه 70 
میلیـون ریـال راه انـدازی شـده کـه عـالوه بـر اشـتغال زایـی دو نفر نیـاز بازار 

روسـتاها و بخـش هـای مجـاور را تامین مـی نماید. 

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

بازدید فرماندار المرد از مراکز خرید گندم و کلزا 
فرماندار المرد از مراکز خرید گندم و کلزای المرد بازدید کرد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد، شـبانی 
نـژاد فرمانـدار المـرد در بازدیـد از مراکز خرید گنـدم و کلزای المـرد از نزدیک 
در جریـان خریـد ایـن محصـوالت اسـتراتژیک قـرار گرفـت. در ایـن بازدید که 
سـالكی مسـئول امـور حمـل و نقل و حجـت االسـالم صادقی از دادگسـتری و 
فانـی مدیـر جهادکشـاورزی المـرد او را همراهی مـی کردند، کارخانـه آرد نصر 
المـرد بـه عنـوان نماینـده خریـد شـرکت غلـه مـورد بازدیـد قـرار گرفـت. در 
ایـن بازدیـد درخصـوص نحـوه خریـد، افت زنـی، تحویـل و حمل گنـدم و کلزا 

توضیحـات الزم از طـرف مسـئولین خریـد ارائه شـد. 

محمدصـادق فانـی مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت: امسـال بـا 
توجـه بـه گـرم شـدن هـوا عملیـات برداشـت یـک هفتـه زودتـر شـروع و بـا 
همـكاری خـوب شـرکت غله، عملیات خرید در دسـت اقدام اسـت. فانـی افزود: 
بـا پیگیـری هـای انجـام شـده بـرای اولیـن بـار مرکـز خریـد کلـزا در بخـش 
عالمرودشـت نیـز اسـتقرار یافت تا مشـكل حمل و نقـل و انتقال کلـزا به مرکز 

شهرسـتان نیـز بـرای کشـاورزان ایـن بخش مرتفع شـود.
وی در پایـان گفـت: گنـدم و کلـزای تحویلی فعاًل بر اسـاس قیمت خرید سـال 
گذشـته بـوده و منتظـر تصمیم گیـری شـورای اقتصاد درخصـوص قیمت جدید 

خرید محصول هسـتیم.

کوچ زنبورداران از المرد 
با گرم شدن هوا زنبورداران از المرد کوچ کردند.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد، هرسـاله 
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از اول آبـان مـاه عملیـات کـوچ زنبورداران از اسـتان های اصفهـان، کهكلویه و 
بویـر احمـد، آذربایجان و شهرسـتان های اسـتان فارس جهت زمسـتان گذرانی 

بـه شهرسـتان المرد آغاز می شـود. 
امسـال نیـز تعـداد 40 نفـر از زنبـورداران بـه شهرسـتان المرد عزیمـت و پس 
از بررسـی هـای کارشناسـی مجوز اسـكان صادر شـده اسـت. بنابرایـن گزارش 
بـه طـور کلـی بالـغ بر 10 هزار کلنی زنبور عسـل، زمسـتان سـال گذشـته را از 
آبـان مـاه تـا پایـان فروردین در المـرد گذرانیده و سـپس به دیگر نقاط اسـتان 

عزیمـت کردند.
شـایان ذکـر اسـت آماربـرداری از کلنی هـای زنبور عسـل در مهرماه هر سـال 
بـر گزار شـده و جهـت زنبوردارانـی که دو سـال در طرح آماربـرداری اطالعات 
واحـد آن هـا بـه معاونـت تولیـدات دامی جهادکشـاورزی فـارس ارسـال گردد، 

دفترچـه زنبـورداری صادر می شـود.
قابـل ذکـر اسـت بـا تشـویق زنبـورداران طی سـه سـال گذشـته، 25 نفـر وارد 
عرصـه زنبـورداری شـده انـد و ایـن تعـداد زنبـوردار در مجموع بـا 7500کلنی 
زنبـور عسـل و میانگیـن تولیـد 70 تـن عسـل در سـال بـه چرخـه زنبـورداری 

شهرسـتان المـرد اضافـه شـده اند.

با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس
محمد صادق فانی مدیر جهاد کشاورزی

شهرستان المرد شد
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، در سـفر 
محمدمهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس و هیئـت همراه 
بـه شهرسـتان المـرد، حكـم محمدصادق فانـی از سرپرسـتی ایـن مدیریت به 
مدیـر تغییـر کـرده و بـه وی داده شـد. در قسـمتی از ایـن حكـم آمـده اسـت: 
نظـر بـه تعهـد و تخصـص جنابعالـی بـه موجـب ایـن حكـم بـه عنـوان مدیـر 
جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد منصوب مـی گردید. امید اسـت با اسـتعانت 
از درگاه خداونـد بـزرگ در اسـتفاده بهینـه از قابلیت های موجود بـه ویژه منابع 

انسـانی ارزشـمند در انجـام امـور محولـه موفق و منصور باشـید.

بررسی وضعیت کشاورزی منطقه عالمرودشت
بـا حضور محققین کشـاورزی فارس، وضعیت کشـاورزی بخش عالمرودشـت 

مورد بررسـی کارشناسـی قرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد، بـا 
برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و به دعـوت این مدیریـت، محققیـن منطقه یک 
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی فـارس ضمـن سـفر بـه این شهرسـتان بـا حضور 
در طـرح هـای کشـاورزی، دامـی و آبیاری بخـش عالمرودشـت از نزدیک در 
جریـان طـرح هـای اجرا شـده، مسـائل و مشـكالت کشـاورزی قـرار گرفتند.

در ایـن بازدیدهـا کـه مسـئولین ادارات داخلـی و مدیـران پهنه هـای هفتگانه 
مرکـز  کشـاورزی  محققیـن  المـرد،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت 
تحقیقـات را همراهـی مـی کردنـد، در قالـب سـه اکیـپ از طرحهـای در حال 
انجـام امـور دام، سـبزی و صیفـی، گنـدم و کلـزا و مرکـز خرید عالمرودشـت 
بازدیـد بـه عمـل آمـد و بعـد از ایـن بازدیـد نیـز بـا حضـور شـادی بخشـدار 
عالمرودشـت و بازدید کننـدگان جلسـه ای در محل بخشـداری بخـش برگزار 

. شد

راه اندازی 5 صندوق خرد زنان روستایی 

طـی یكسـال گذشـته در 5 روسـتای المـرد صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی راه 
اندازی شـده اسـت. 

المـرد،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهـرام حیاتـی مسـئول اداره ترویـج، آمـوزش کشـاورزی ایـن مدیریـت گفـت: 
بـا برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و موافقـت سـازمان جهادکشـاورزی فـارس 
بخـش  از  روگیـر  و  چهارطـاق  مرکـزی،  بخـش  از  لشـكان  روسـتاهای  در 
عالمرودشـت، کال و پاقـالت در بخـش اشـكنان اقـدام به راه انـدازی صندوق 

خـرد زنـان روسـتایی شـده اسـت. 
وی افـزود: در ایـن صندوق های تازه تأسـیس تعداد 250 نفر از زنان روسـتایی 
عضویـت دارنـد. که 2 صندوق دیگر نیز در شهرسـتان در حال فعالیت هسـتند. 
حیاتـی همچنیـن گفـت: صنـدوق هـای خـرد زنـان روسـتایی بـا هـدف ایجاد 
و گسـترش فعالیـت هـای درآمـدزا بـرای زنـان کـم درآمـد، تسـهیل توسـعه 
جوامـع محلـی از طریـق توانمندسـازی جوامـع محلـی با ایجاد بسـتر مناسـب 
بـرای مشـارکت جمعـی زنـان در قالب گروه هـای اعتبـاری، پس انـداز، ارتقاء 
مهارت های فردی و اجتماعی زنان روسـتایی تشـكیل شـده اسـت. وی افزود: 
از طریـق برنامه هـای آموزشـی، تجهیـز پـس انـداز خانواده هـای روسـتایی در 
جهـت تأمیـن مالـی فعالیت های درآمـدزا از طریـق پرداخت وام هـای کوچک 

در دسـتور کار صنـدوق هـای خـرد زنان روسـتایی اسـت.

 تولید 12 میلیون نشاء توسط گلخانه دار المردی
علی نژاد گلخانه دار المردی در سال 12 میلیون تولید نشاء دارد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد، محمود 
علـی نـژاد گلخانه دار المردی در راسـتای گسـترش ایجاد گلخانه در کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان و بـا اسـتفاده از علـوم و فنـون در گلخانـه داری، در سـال 87 

اقـدام بـه تأسـیس گلخانه نموده اسـت.
هـم اکنـون طـی دو مرحلـه 12 میلیـون نهـال نشـاء گوجـه فرنگـی، فلفـل، 
ارائـه توصیـه هـا و  تولیـد و ضمـن  بادمجـان، هندوانـه و طالبـی در سـال 

راهنمایـی هـای کارشناسـی بیـن متقاضیـان توزیـع شـده اسـت. 
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

برگزاری کارگاه آموزشی آفتابگردان با تدریس 
مدرس صربستانی

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه مرودشـت گفـت: بـا توجـه بـه وقـوع 
خشكسـالی و ادامـه رونـد آن در ایـن منطقـه، ترویـج گیاهان کـم آب بر نظیر 
آفتابگـردان جهـت جایگزین شـدن با محصـوالت صیفی از برنامـه های مرکز 
جهاد کشـاورزی حومه مرودشـت بوده به گونه ای که در سـال زراعی گذشـته 

در 65 هكتـار از اراضـی منطقـه آفتابگردان کشـت گردیـده بود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت: 
محمـودی افـزود: در راسـتای آشـنایی بهـره بـرداران بـا زراعـت آفتابگـردان، 
کارگاه آموزشـی - ترویجـی کشـت و تولیـد آفتابگـردان با تدریـس دوالب چو 
کارشـناس و محقـق زراعـت کشـور صربسـتان در سـالن ترویـج مرکـز جهـاد 

کشـاورزی حومـه مرودشـت برگـزار گردید. 
در ایـن کالس آموزشـی - ترویجی، مطالب مفیدی در خصـوص معرفی ارقام، 
زمـان کشـت، عملیـات هـای داشـت و برداشـت ارائـه گردیـد و در پایـان، بـا 

پرسـش و پاسـخ کارشناسـان و بهره بـرداران خاتمـه یافت. 

برگزاری جلسه ستاد برداشت گندم در مرودشت
جلسـه سـتاد برداشـت گنـدم شهرسـتان مرودشـت بـه ریاسـت فرمانـدار ایـن 
شهرسـتان و بـا حضـور مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، مدیـر 
شـعب بانـک کشـاورزی اسـتان فارس، معاون شـرکت غلـه و بازرگانـی دولتی 
ایـران، مدیـران سـازمان تعـاون روسـتایی و بازرگانـی مرودشـت، کارشناسـان 
جهـاد  مدیریـت  محـل  در  شهرسـتان  صنفـی  شـورای  و  کشـاورزی  جهـاد 

کشـاورزی مرودشـت برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
در ایـن جلسـه، رحیمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی مرودشـت با اشـاره بـه برخی 
مشـكالت در رونـد خریـد مازاد گنـدم تولیدی کشـاورزان گفت: در شهرسـتان 
مرودشـت علیرغـم خشكسـالی، تولیـد گنـدم طی 5 سـال اخیر افزایش داشـته 
اسـت بـه نحوی کـه میزان گنـدم تولیدی طی ایـن دوره 5 سـاله از 220 هزار 

تـن بـه 264 هـزار تـن افزایش یافته اسـت.
رحیمـی در ادامـه افـزود: هر سـاله مشـكالتی همچـون تاخیر در ثبت سـامانه 
و کـد دار شـدن مراکـز خریـد و تاخیـر در تخصیـص اعتبـارات بـرای پرداخت 
مطالبـات کشـاورزان در امـر خریـد گندم وجود دارد که امسـال بـا برنامه ریزی 

صـورت گرفتـه مرتفع خواهند شـد.

الزم بـه ذکر اسـت که سـطح زیرکشـت گنـدم در شهرسـتان مرودشـت بالغ بر 
49 هـزار هكتـار و تولیـد بیـش از 260 هـزار تن گندم می باشـد.

در ایـن جلسـه، فرمانـدار مرودشـت بـا اشـاره به سـهم 25 درصدی شهرسـتان 
مرودشـت از کل گنـدم تولیـدی اسـتان، گفـت: بایـد برنامه ریـزی خریـد بـه 

نحـوی باشـد کـه مطالبـات کشـاورزان بـه موقـع پرداخت شـود.
پیكـری افـزود: ورود بخـش خصوصـی به مسـئله خرید گنـدم هـم دارای نقاط 
قـوت و هـم منفـی مـی باشـد کـه مـی بایسـت نقـاط منفـی از طریـق نظارت 

مسـتمر بـر کار آنهـا مرتفـع گردد. 
وی خاطرنشـان کـرد: بخـش خصوصـی فعـال در امـر خریـد مـی توانـد بـه 
کشـاورزان خـرده پـا کمـک کند و الزم اسـت این بخـش ها هم مـورد حمایت 

واقـع گردیـده و هـم تحـت نظـارت قـرار گیرند.
وی در پایـان جلسـه بـر تعییـن تكلیـف مراکـز خریـد، طراحـی یـک بانـک 
اطالعاتـی قـوی بـرای سـامانه هـای خریـد گنـدم، حمایـت و نظـارت بخـش 

خصوصـی بـه عنـوان سـه خروجـی ایـن جلسـه تاکیـد کـرد.

توسعه شهرک ها و مجتمع های گلخانه ای
در مرودشت

برنامـه هـای واحـد باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزری شهرسـتان مرودشـت 
بـرای توسـعه فضاهـای تولیـد کشـاورزی گلخانـه ای شـامل ارائـه تسـهیالت 
ارزان قیمـت و بـا بهـره کم برای گلخانـه داران و متقاضیان احداث خواهد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزری شهرسـتان مرودشـت بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: پیگیری طـرح احداث سـه مجتمع گلخانـه ای روسـتایی ویژه 
مناطق روسـتایی و همچنین پیگیری احداث سـه شـهرک گلخانه ای در سـطح 
ایـن شهرسـتان نیـز از دیگـر برنامه های توسـعه تولیـد محصوالت کشـاورزی 

گلخانـه ای این شهرسـتان می باشـد.
مختـاری افـزود: شهرسـتان مرودشـت بـا دارا بودن حـدود 260 هـزار متر مربع 
فضـای گلخانـه ای یكـی از مناطـق عمـده تولیـد گلخانه در اسـتان فـارس به 
شـمار مـی رود بـه نحـوی کـه دارای 72 هـزار مترمربـع فضـای گلخانـه ای با 
تولیـد گل هـای زینتـی نظیـر گل هـای رز، آلسـترومریا و آنتوریـوم بـا تولیـد 
سـاالنه 5/2 میلیـون شـاخه گل و همچنیـن 139 هـزار مترمربـع گلخانـه های 
تولیـد سـبزی و صیفـی شـامل محصوالتی نظیر گوجـه فرنگی، خیار سـبز، کلم 

و فلفـل دلمـه ای بـا تولیـد سـاالنه 2600 تن می باشـد.
شهرسـتان مرودشـت همچنیـن دارای 50 هـزار مترمربـع گلخانـه تولیـد نشـاء 
سـبزی و صیفـی و دارای 7 واحـد صنعتـی تولید قـارچ خوراکی با تولید سـاالنه 

1720 تـن می باشـد. 
گفتنـی اسـت: تولیـد محصـوالت کشـاورزی در فضـای گلخانـه دارای مزایای 
زیـادی از جملـه امـكان تولیـد خـارج از فصـل محصـول، صرفـه جویـی در 
مصـرف آب، ایجـاد اشـتغال، عملكرد باالی محصـول و اسـتفاده مفیدتر از فضا 

و افزایـش تولیـد در واحـد سـطح می باشـد.

بازدید کارشناس فرانسوی کلزا از مزارع کلزا 
در مرودشت 

از  خانـم سـاندرین کارشـناس فرانسـوی متخصـص کلـزا بـه همـراه تیمـی 
کارشناسـان کشـاورزی از برخـی مـزارع کلـزای شهرسـتان مرودشـت بازدیـد 

کردنـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی حومه مرودشـت بـا اعالم این خبر گفـت: در این 
بازدیـد عالوه بر کارشـناس فرانسـوی، مشـاور مجـری طرح دانه هـای روغنی، 
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علی ناز رستمی

شهرستان ممسنی 

کارشـناس شـرکت کاسـپین بـذر و کارشناسـانی از سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان نیز حضور داشـتند.

محمـودی افزود: رقم کشـت شـده در مـزارع مـورد بازدید، رقم فرانسـوی بوده 
اسـت. وی خاطرنشـان کرد: بازدیدکنندگان ضمن بررسـی رشـد رویشـی مزارع 
کلـزا و اظهـار رضایت کارشناسـان از وضعیـت موجود، توصیه هایـی نیز، درباره 

بهبـود و افزایـش عملكـرد این محصـول ارائه گردید. 
الزم بـه ذکر اسـت در سـال زراعی جـاری، 1500 هكتـار از اراضی شهرسـتان 
مرودشـت بـه کشـت کلـزا اختصـاص یافتـه اسـت کـه پیـش بینی مـی گردد 

4000 تـن محصـول از آنهـا برداشـت گردد.

بازدید از واحدهای دامداری متقاضی صدور پروانه 
روستایی در مرودشت

واحدهـای  از  مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  کارشناسـان 
دامپـروری متقاضـی دریافت پروانه روسـتایی در حومه مرودشـت بازدید کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
سـتوده کارشـناس جهـاد کشـاورزی حومـه این شهرسـتان بـا اعالم ایـن خبر 
گفـت: در ایـن راسـتا، جبـاری و مـرادی کارشناسـان امـور دام مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی و مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه شهرسـتان از 9 واحـد دامپروری در 
روسـتاهای مراگلـو، خیرآبـاد، بریانک، اسـماعیل آباد و چهارطـاق بازدید کردند.

سـتوده افـزود: در ایـن بازدیـد، ضمـن تذکـر مسـائل و نـكات فنـی ضـروری، 
بودنـد،  پروانـه روسـتایی  دارای شـرایط الزم جهـت صـدور  واحدهایـی کـه 
جهـت پیگیـری مراحل صـدور پروانه بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

مرودشـت معرفـی گردیدنـد.
الزم بـه ذکـر اسـت شهرسـتان مرودشـت بـا دارا بودن بالـغ بر 78 هـزار راس 
گاو، یكـی از مناطـق عمـده پرورش دام در سـطح اسـتان محسـوب مـی گردد.

افزایش سطح باغات پسته در حومه مرودشت
به مساحت 565 هکتار

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کارشـناس مسـئول باغبانی مرکز جهاد کشـاورزی حومه این شهرسـتان گفت: 
بـا توجـه به خشكسـالی های چند سـال اخیر، شـوری آب چاه های کشـاورزی 
و در راسـتای اصـالح الگـوی کشـت، 70 هكتـار بـاغ پسـته جدیـد در اراضـی 
تحـت پوشـش ایـن مرکز احـداث گردیده اسـت که با احتسـاب آن، سـطح کل 
باغـات پسـته در حـوزه عمل ایـن مرکز به 565 هكتـار افزایش یافـت. حیدری 
افـزود: میـزان 20 هكتـار از این باغات پسـته به مرحله ثمردهی رسـیده اسـت.
گفتنـی اسـت طـی چند سـال اخیر در راسـتای کاهـش نزوالت آسـمانی و افت 
شـدید منابـع آب سـطحی و زیـر زمینی، کشـاورزان مرودشـتی بـا توصیه های 
کارشناسـان کشـاورزی، اقدام به کشـت درختان کم آب بری نظیر پسـته روی 

آورده اند.

آغاز برداشت کلزا و پیش بینی 2500 تن محصول 
 بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، در 
راسـتای طـرح اصـالح الگـوی کشـت و ترویـج کشـت دانـه هـای روغنـی در 
سـال زراعـی 97-96 بیش از 800 هكتار کلزای آبی در این شهرسـتان کشـت 
گردیـد کـه انتظـار مـی رود از این سـطح بیـش از 2500 تن دانه کلزا برداشـت 
گـردد. در حـال حاضـر جهـت تسـهیل در عملیات برداشـت 6 دسـتگاه کمباین 
بـا هـد خصـوص در شهرسـتان حضـور دارد. شـایان ذکر اسـت تاکنـون قریب 

بـه 30 هكتـار از مـزارع کلـزا برداشـت و تحویل مراکـز خرید گردیده اسـت. 

بازدید کارشناسان سازمان شیالت ایران از مزرعه 
پرورش ماهی دشمن زیاری

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
بـا توجـه بـه اهمیـت بـاالی مـزارع مكانیزه پـرورش ماهـی جهت بهـره وری 
هـر چـه بهتـرآب، طی بازدیدی مشـترک کارشناسـان سـازمان شـیالت ایران، 
شـیالت فـارس، شـرکت تریتـا دانـش دارو به همـراه دکتر الكسـاندر رز اسـتاد 
بـه کار گیری سیسـتم برگشـت آب در مـزارع پرورش ماهی، در سـایت پرورش 
ماهـی منطقـه دشـمن زیاری حضـور پیدا کردنـد. امیری مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ممسـنی ضمـن بیـان این مطلـب گفت: از اهـداف مهم ایـن بازدید 
افزایـش تولیـد، همـراه بـا کاهـش مصـرف آب، کنتـرل و جلوگیـری از بـروز 
بیمـاری، تصفیـه آب و کاهـش انتقـال آلودگـی بـه خـارج از مزرعـه، اجـرای 
امنیـت زیسـتی در مزارع، بررسـی نقاط ضعـف مدیریت تولیـد در مزرعه و ارائه 

پیشـنهاد جهـت افزایش بهـره وری بوده اسـت. 

بازدید محققان مروج ارشد کشور 
از باغات دشمن زیاری

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
جمعـی از محققیـن مراکـز تحقیقـات کشـاورزی کشـور از باغات انگـور منطقه 
دشـمن زیـاری بازدیـد کردند و مسـائل و مشـكالت باغـداران را مورد بررسـی 
قـرار دادنـد. در ایـن بازدیـد که تعداد زیـادی از باغـداران و کارشناسـان منطقه 
حضـور داشـتند، انگـورکاران مشـكالت مربوط به آفـات و بیماری هـا، تغذیه و 
ویژگـی هـای ارقـام مختلـف باغات خویـش را به طور مسـتقیم بـا محققین در 
میان گذاشـتند و بسـیاری از مسـائل مطرح به بحث و تبادل نظر گذاشـته شـد. 
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بخش کشاورزی یكی از مهم ترین و اساسی ترین بخش های کشور می باشد 
زیرا محور استقالل اقتصادی و سیاسی کشور است و به گفته امام راحل )ره( 
کشاورزی محور استقالل است، لذا توجه ویژه ای که دولت به این بخش داشته 

و دارد و به لحاظ همین موضوع است. 
مایحتاج  تأمین  بر  مؤثر عالوه  تولید  دارای  و  موفق  و  یافته  توسعه  کشاورزی 
راستا مدیریت  این  آورد، در  را فراهم خواهد  افراد جامعه زمینه عدم وابستگی 
جهادکشاورزی شهرستان المرد طی سال های گذشته قدم های اساسی برداشته 
بخش های  زیر  در  گرفته  صورت  فعالیت های  اهم  راستا  همین  در  و  است 
آموزش  ترویج،  و  آموزش  زیربنایی،  و  فنی  گیاهی،  تولیدات  دامی،  تولیدات 

کارکنان، تحول اداری و فعالیت های شاخص ارائه می گردد.

تولیدات دامی: 
تولید گوشت قرمز     700 تن در سال 

11000 تن در سال  تولید گوشت سفید   
تولید تخم مرغ    600 تن در سال 

تولید شیر     4500 تن در سال 
تولید عسل     70 تن در سال 

در بحث تولیدات دامی اقدامات شاخصی نیز در شهرستان در دست اجراست که 
می توان به اجرای طرح تالقی گری بز داشتی بومی شهرستان با نژاد الپاین به 
تعداد 200 رأس برای اولین بار در استان فارس، اصالح نژاد ملكه زنبور عسل 
با نژاد کارنیكا به تعداد 150 کلنی، پرورش مرغ تخم گذار 120 هزار قطعه ای، 
به  صنعتی  شیری  گاو  پرورش  ای،  قطعه  هزار   120 گذار  تخم  پولت  پرورش 
تعداد 60 رأس نژاد سیمنتال به عنوان اولین طرح صنعتی پرورش گاو شیری 
مزرعه کشاورزی،  تولید شامل  زنجیره کامل  با  لبنیات سنتی  شهرستان، طرح 
گاوداری شیری و فرآورده های شیر و تولید لبنیات سنتی، اصالح نژاد گاو بومی 
شهرستان با نژاد سیمنتال به تعداد 150 رأس با وجود مقاوم تر بودن به گرما و 
شیردهی بیشتر و مناسب تر، اولین طرح مرغ گوشتی در قفس استان فارس به 
ظرفیت 30 هزار قطعه و فرآوری کود تولیدی در سالن و تولید کود آلی در واحد 
مرغداری و نیز وجود بازار روز ماهی و عرضه ماهی تازه در غرفه های عرضه 

آبزیان به صورت تازه و سرانه مصرف 16 کیلوگرم در سطح شهرستان

تولیدات گیاهی: 
ـ گندم، جو، کلزا، کنجد، یونجه در سطح 4234 هكتار و تولید 12819 تن محصول 
ـ گوجه فرنگی پائیزه و بهاره در سطح 485 هكتار و تولید 16100 تن محصول

ـ شمام، طالبی، هندوانه در سطح 835 هكتار و تولید 21150 تن محصول 
ـ خیارسبز، کلم، بادمجان، پیاز، سیر و سبزیجات برگی درسطح 181 هكتار و 

تولید 2000 تن محصول
ـ مبارزه غیر شیمیایی در سطح 183 هكتار در محصوالت زراعی و باغی 

ـ ردیابی آفات و بیماری های قرنطینه ای در سطح 4530 هكتار 
ـ مبارزه با آفات، بیماری ها و علفهای هرز در سطح 8851 هكتار 

ـ تشكیل شبكه مراقبت سن گندم 
ـ ساماندهی فروشگاه های عرضه سموم و نظارت بر کلینیک های گیاهپزشكی 

ـ توزیع مقدار 5307600 لیتر سوخت 
ـ خرید 8 دستگاه تراکتور از محل پرداخت وام خرید ادوات کشاورزی

ـ اضافه شدن 9 دستگاه بذرکار و بیلر به مكانیزاسیون کشاورزی المرد 

فنی و زیربنایی: 
اقدامات  بنایی  زیر  و  فنی  زیربخش  در  اخیر  سالیان  های  وجود خشكسالی  با 
مؤثری صورت پذیرفته و در همین راستا ضمن تشویق و ترغیب کشاورزان به 
مصرف آب کمتر با استفاده و از امكانات و تجهیزات به روز در کشاورزی منطقه 
کشاورزی  برداران  بهره  به  هم  کم  بهره  با  های  وام  و  بالعوض  های  کمک 

واگذار شده است.
ـ اجرای آبیاری نوین با استفاده از اعتبارات 85 درصد بالعوض دولتی در سطح 

1411 هكتار و با اعتبار 99 میلیار ریال بالعوض
ـ تكمیل و مرمت طرح تغذیه مصنوعی دره شیرینو با اعتبار 7500 میلیون ریال 
اعتبار  با  بخش عالمرودشت  کشاورزی  اراضی  از  هكتار   60 لیزری  تسطیح  ـ 

2000 میلیون ریال 
ـ احیاء و مرمت 2 رشته قنات در بخش عالمرودشت به طول 460 متر با اعتبار 
540 میلیون ریال و احداث 3 کیلومتر جاده بین مزارع با اعتبار 1400 میلیون ریال 

آموزش و ترویج
همین  در  و  بوده  توجه  مورد  همواره  کشاورزی  بروز  فنون  و  علوم  فراگیری 
زمینه تالش شده ضمن به کارگیری ادوات جدید علوم جدید نیز سرلوحه کار 
کشاورزی شهرستان باشد. در همین زمینه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی 

ترویجی و بازدیدهای آموزشی شده است.
ـ برگزاری دوره های آموزشی ترویجی 1297 نفر روز 

ـ برگزاری کالس های آموزشی ترویجی زنان روستایی  430 نفر روز 
ـ راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی    5 مورد 

ـ ایجاد سایت های الگویی ترویجی در قالب طرح امید 10 مورد 
ـ صدور مجوز مشاغل خانگی 

- جذب اعتبارات 850 میلیون ریال
تحول اداری و آموزش کارکنان 

درراستای توانمندسازی و ارتقای سطح علمی کارکنان و ارائه خدمات مطلوب 
تر به مراجعین آموزش های الزم حضوری و غیر حضوری جهت شاغلین برگزا 
نفر 60  بابت هر  ارائه شده  آموزش های  در سال گذشته سرانه  است.  ر شده 

ساعت بوده است.
ـ در زمینه تحول اداری نیز طی یكسال گذشته 72 مورد پیشنهاد ارائه شده که 

36 مورد تصویب شده و 23 مورد نیز اجرایی گردیده است.

فعالیت های شاخص یکساله 
1ـ جشن برداشت گندم استان فارس شهرستان المرد 

2ـ همایش کشاورزی، تولید و اشتغال 
3ـ نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی شهرستان المرد 

4ـ دریافت گواهینامه محصول سالم در محصوالت آلوئه ورا و خیارسبز گلخانه ای 
5ـ اجرای طرح تالقی گری بز داشتی بومی شهرستان با نژاد الپاین با تعداد 200 

رأس برای اولین بار در استان فارس

علیرضا محمدی 
معاون فنی و اجرایی 

اکبر سهیلی 
معاون اداری

محمد صادق فانی
مدیر شهرستان 

سیمای کشاورزی شهرستان المرد در یک نگاه
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سفر رئیس سازمان امور عشایر کشور و هیئت همراه
به استان فارس

قندالـی رئیـس سـازمان امور عشـایر ایـران بـه همـراه میرآخورلی رئیـس حوزه 
مدیریـت و مشـاور رئیـس سـازمان و احمـدی میـر قائـد مدیـر کل سـاماندهی 
و هماهنگـی سـازمان امـور عشـایر کشـور جهـت شـرکت در نخسـتین جلسـه 

شـورای عشـایری اسـتان فـارس حضـور یافتنـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل امور عشـایر فارس، وی به اتفـاق همراهان 
و بهرامـی مدیـر کل امـور عشـایر فـارس از عشـایر حیـن کـوچ در شهرسـتان 
شـیراز بازدیـد نمودنـد و از نزدیک در جریان مشـكالت کوچ عشـایر این اسـتان 

قـرار گرفتند.
 رئیـس سـازمان امور عشـایر کشـور بـا حضور در جمـع همـكاران اداره کل امور 
عشـایر فـارس ضمـن تبریـک سـال نـو و اعیـاد مذهبـی به بیـان ظرفیـت ها و 
توانمنـدی هـای اسـتان پرداخت و از تمامی مسـئوالن اسـتان فـارس که اهتمام 

خاصـی در حـل مشـكالت جامعه عشـایر دارند تشـكر نمود. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در این جلسـه به عملكرد سـال 96 اشـاره و 
موفقیـت در حـوزه هـای مختلف را حاصـل تالش و همدلـی کل مجموعه خواند 
و سـپس بـا تبییـن برنامـه هـای راهبردی سـال 97 بـر تعامل و همـكاری بیش 

از پیـش ایـن مجموعـه تاکید کرد. 

رئیس سازمان امور عشایر کشور:
فارس بیشترین و منظم ترین جلسات شورای 

عشایری را در سطح کشور دارد
رئیـس سـازمان امـور عشـایر کشـور بـا تشـكر از تمامی مسـئوالن اسـتان گفت: 
فارس بیشـترین و منظم ترین جلسـات شـورای عشـایری را در سـطح کشور دارد. 
مهنـدس قندالـی بـا اشـاره بـه ایـن که جلسـات شـورای عشـایری یـک فرصت 
عالـی جهـت پیشـبرد اهـداف راهبـردی دولـت تدبیـر و امیـد در زمینـه ارتقـای 
وضعیـت معیشـت جامعـه عشـایر اسـت از مسـئوالن خواسـت تـا از ایـن فرصـت 

و ظرفیـت اسـتفاده کننـد.
وی که در نخسـتین جلسـه شـورای عشـایر اسـتان فارس در سـال جاری سـخن 
مـی گفـت بـا تشـكر از اسـتاندار فـارس، معاونیـن و همچنیـن مجموعـه مدیران 
دسـتگاه هـای اجرایـی کـه در سـال گذشـته اهتمـام ویـژه ای جهت حل مسـائل 
و مشـكالت جامعـه عشـایری داشـته اند، بـر ادامـه تعامـل و همـكاری هـا جهت 
محقـق شـدن اهـداف برنامه ششـم و افزایـش سـالیانه 5 درصد زیر سـاخت های 

توسـعه ای جامعـه مولـد عشـایری تاکیـد نمود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و منابـع انسـانی اسـتانداری فارس نیـز در این 
جلسـه خاطر نشـان کرد: دولت توجه ویژه ای به عشـایر داشـته اسـت و در همین 
راسـتا تخصیـص اعتبـار از مالیـات ارزش افـزوده جهـت جامعـه عشـایر می توانـد 
یـک فرصـت باشـد کـه بایسـتی تـالش کنیم بـه صـورت نظـام منـد و قانونی از 

ایـن فرصـت اسـتفاده نمائیم.
رحمانـی بـا تاکیـد بر اشـتغال پایـدار در جوامـع عشـایری گفت: تسـهیالت خوبی 
در ایـن زمینـه مصـوب شـده کـه می توانـد در تولیـد اشـتغال و تنـوع بخشـی به 

آن موثر باشـد.
در ایـن جلسـه همچنیـن با بررسـی مصوبات جلسـه قبـل و پیگیری هـای صورت 
گرفته مطالبی پیرامون کوچ عشـایر، ایل راه های عشـایری، تنوع اشـتغال عشـایر، 
چگونگـی تامیـن آب شـرب انسـانی و دام عشـایر و همچنیـن طـرح جامـع ارتقای 

توسـعه فرهنگـی و مذهبـی جامعه عشـایری گفتگـو و تبادل نظر انجام شـد.
ایـن نشسـت کـه در سـالن شـهید قاضـی اسـتانداری فـارس برگـزار شـد، بهـرام 
میراخورلـی رئیـس حـوزه ریاسـت و مشـاور رئیـس سـازمان، سـیاوش احمـدی 
میرقائـد مدیـر کل سـاماندهی و هماهنگـی سـازمان امـور عشـایر ایـران، توکلـی 
مشـاور اسـتاندار در حـوزه کشـاورزی، قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 

فـارس و مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان نیـز حضـور داشـتند.
شـایان ذکـر اسـت قبل از ایـن جلسـه قندالی رئیس سـازمان امور عشـایر کشـور 
و هیئـت همـراه بـا تاجگـردون رئیـس سـازمان برنامه و بودجه اسـتان فـارس نیز 
دیـدار نمـوده و طرفیـن بـر لـزوم همـكاری و تعامـل در جهـت بهبـود و توسـعه 
جامعـه مولـد عشـایر بـه ویـژه در طـرح هـای عمرانـی و زیـر سـاخت هـا تاکیـد 

کردند.

از 3۰ هزار خانوار عشایری فارس حدود 12 هزار 
خانوار واجد شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی 

روستاییان، کشاورزان و عشایر هستند
روح اهلل بهرامـی در نخسـتین جلسـه هـم اندیشـی دسـتگاه های متولـی جامعـه 
عشـایری اسـتان فـارس در سـال جـاری سـخن گفـت: از آنجایـی کـه اقتصـاد 
خانواده های عشـایری وابسـتگی شـدید به مرتـع و طبیعت دارد لـزوم برخورداری 

از مزایـای انـواع بیمـه انسـانی و دامـی بیـش از پیـش بـه نظر می رسـد.
 وی افـزود: در برآوردهـا از 30 هـزار خانـوار عشـایری فارس در حـدود 12 هزار 
خانـوار واجد شـرایط عضویـت در صندوق بیمه اجتماعی روسـتاییان، کشـاورزان 

و عشـایر هستند. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس با ارائـه طرح بیمـه فراگیـر خانوارهای عشـایری 
گفـت: کمیتـه ای ایـن طـرح پیشـنهادی را مطالعـه کننـد و پـس از دو هفته در 
قالـب یـک طـرح کامـل بـه اعضـای گـروه ارائـه نماینـد تا پـس از بررسـی در 

جلسـه شـورای عشـایر اسـتان مطـرح و بعـد از تائیـد عملیاتی شـود. 
وی افـزود: بـا اجـرای ایـن طرح انقالبـی در بیمـه اجتماعی جامعه عشـایر ایجاد 
خواهـد شـد و بـا یـاری خداونـد تمامـی خانواده هـای عشـایری واجد شـرایط به 

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی
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عضویـت ایـن صنـدوق در خواهند آمد. 
بهرامـی حفـظ کرامـت و عـزت عشـایر را از مزایـای معنـوی بیمـه اجتماعـی بر 
شـمرد و بـر اسـتفاده از ظرفیـت معلمـان عشـایر، پایـگاه هـای مقاومت بسـیج، 
جهـت  عشـایری  تعاونـی  هـای  شـرکت  عامـل  مدیـران  و  مذهبـی  مبلغـان 

کـرد. تاکیـد  اطالع رسـانی 
وی همچنیـن خواسـتار فعـال شـدن بیـش از پیـش کارگزاری هـا و حضـور پـر 

رنـگ آنـان در جامعه عشـایری شـد. 
در ادامـه حسـن کمالـی مدیـر صنـدوق بیمـه اجتماعـی روسـتائیان، کشـاورزان 
و عشـایر اسـتان فـارس گفـت: در ایـن اسـتان 247 کارگـزاری فعالیـت دارنـد 
و تاکنـون توانسـته ایم 127 هـزار نفـر از 420 هـزار خانـوار اسـتان کـه واجـد 
شـرایط عضویـت در صنـدوق را دارند بیمـه نمائیم. وی افزود: در حوزه عشـایری 
نیـز تاکنـون توانسـته ایم 6700 خانـوار عشـایری را زیـر پوشـش ایـن صنـدوق 
درآوریـم، کـه عـدم اطالع عشـایر و روسـتائیان از مزایـای بیمه دلیل آمـار پائین 

عضویـت آنـان در صنـدوق می باشـد.

دیدار کارکنان اداره کل امور عشایر فارس با
همسر شادروان محمد بهمن بیگی

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس، مدیـر کل، معاونیـن 
و جمعـی از کارکنـان اداره کل امـور عشـایر فـارس بـا سـكینه کیانـی همسـر 

شـادروان محمـد بهمـن بیگـی دیـدار کردنـد.
ایـن دیـدار کـه دهـم اردیبهشـت مـاه و در آسـتانه سـالروز گرامیداشـت مقـام و 

منزلـت معلـم انجـام شـد، روح اهلل بهرامی مدیـر کل امور عشـایرفارس و هیئت 
همـراه بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره این اسـتاد فرهیخته به گوشـه ای از خدمات 

اسـتاد به جامعـه بزرگ عشـایری اشـاره کرد.
 ایـن اسـتاد درک خوبی از شـرایط و مقتضیـات زمانی و آینده جامعه داشـت و به 
همیـن خاطـر تمـام تـالش خـود را به کار بسـت تـا بتواند فرزنـدان عشـایر را با 
سـواد نمایـد و امـروزه ما شـاهد آن هسـتیم که فرزندان عشـایر در مشـاغل خود 

سـرآمد همكاران خویش هسـتند. 
وی خاطـر نشـان کـرد: محمـد بهمـن بیگـی بـا وجـود نامهربانـی هایـی که در 
سـرآغاز راه خـود دیـد ولی پشـتكار و عزم راسـخ توانسـت نسـلی را تربیت نماید 

کـه امـروزه منشـا برکـت و خدمت بـرای جامعه هسـتند.

جلسه شورای تعاون اداره کل امور عشایر فارس 
برگزار شد

مدیـر کل امـور عشـایر فارس در نخسـتین جلسـه شـورای تعـاون اداره کل امور 
عشـایر ایـن اسـتان کـه در سـالن جلسـات اداره کل امـور عشـایر فـارس ضمن 
تاکیـد بـر تـالش و نظـارت مسـتمر بـر تعاونی هـای عشـایری گفـت: بـا توجـه 
بـه شـرایط خشكسـالی بـی سـابقه، اتحادیـه تعاونی هـای عشـایری فـارس بـا 

برنامه ریـزی منسـجم و پیگیـری مسـتمر جهـت خریـد علوفـه و ذخیـره آن در 
تمامـی انبارهـای تعاونی عشـایری اسـتان اقـدام نمایند تـا دامداران عشـایری با 

کمتریـن مشـكل در تامیـن علوفـه دام مواجه شـوند. 
وی در ادامـه اظهـار امیـدواری کـرد اتحادیـه و تعاونی هـای عشـایری بتواننـد 
بـا تهیـه چشـم انـداز سـالیانه در ابتـدای هـر سـال، برنامـه بودجـه بنـدی و 

بودجه ریـزی را بـرای خـود تعریـف نمـوده و بـر اسـاس آن حرکـت کننـد.
 مدیـر کل امـور عشـایر فـارس با اشـاره به تسـهیالت اعطایی سـال گذشـته به 
تشـكل هـا تصریـح کـرد: در سـال جـاری نیز تسـهیالت خوبـی در اختیـار آنان 
قـرار مـی گیـرد و امیدواریم کـه در زمان مقرر نسـبت به جذب تسـهیالت اقدام 

نمـوده و در جـای خود هزینـه نمایند. 

تجلیل از جانبازان عشایر ایالت خمسه
عشایر همواره در طول تاریخ

استکبار ستیز بوده اند
عشـایر در طـول تاریـخ پرفـراز و نشـیب ایـران، با همـت، غیرت و رشـادت خود 

از ایـن مملكـت در برابر اسـتكبار دفـاع کرده اند. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ضمـن بیـان این مطلـب گفت: چـه قبل 
از انقـالب و چـه در دوران هشـت سـاله دفـاع مقـدس و چـه بعـد از آن، جامعـه 
غیرتمنـد عشـایر در کنـار آرمـان هـای نظـام اسـالمی و مرجعیت شـیعه بوده و 
تقدیـم بیـش از 800 شـهید و 2 هـزار نفر جانباز عشـایری در ایالت خمسـه، که 
25 درصـد جمعیـت عشـایر اسـتان فارس را دارنـد خود گواهی بـر والیت مداری 

آنان اسـت.
وی تصریـح کـرد: در سـفرهای شهرسـتانی و مناسـبت های گوناگـون دیـدار بـا 
خانـواده معظـم شـهدا و جانبـازان در اولویـت برنامـه های مـا قـرار دارد چرا که 
بـاور مـا بـر این اسـت کـه خانـواده ایـن عزیـزان ایثارگـر همـان طور کـه امام 
راحـل فرمـوده اند چشـم و چراغ جامعـه هسـتند. بنابراین تكریم ایـن بزرگواران 

بر مـا واجب اسـت. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در این مراسـم که به مناسـبت روز جانبـاز برگزار 
شـده بـود با اشـاره بـه طرح جامـع فرهنگی مذهبی که در شـورای عالی عشـایر 
کشـور مصـوب و بـه تائیـد دولـت و مجلـس نیـز رسـیده اسـت، ابراز امیـدواری 
کـرد بـا اجرایی شـدن این طـرح و پـای کار آمدن دسـتگاه های اجرایـی متولی 
فرهنگـی، مـا شـاهد رشـد خوبـی در ارتقـای حـوزه فرهنـگ و مذهـب جامعـه 

عشـایری بیش از گذشـته باشـیم. 
شـایان ذکر اسـت، عشـایر اسـتان فارس بـا جمعیتی بالـغ بر 148 هـزار نفر، 3 و 
نیـم درصـد جمعیـت اسـتان را بـه خود اختصـاص داده اسـت که بـا تقدیم بیش 
از 2 هـزار شـهید سـهم بـه سـزایی در دوران هشـت سـاله دفاع مقـدس و حفظ 

دسـت آوردهای نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی داشـته اند.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مراسم تجلیل از جانبازان سازمان تعاون روستایی 
فارس برگزار شد

بـه منظـور گرامی داشـت اعیاد شـعبانیه و بـه منظور تجلیـل از مقـام جانباز طی 
مراسـمی بـا حضور مدیر سـازمان تعـاون روسـتایی از 15 نفر از همـكاران جانباز 

این شـبكه تجلیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس، احـد بهجت حقیقی 
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس در ایـن مراسـم گفـت: بـا بیـان این که 
امـروز اگـر نـام جمهـوری اسـالمی با عـزت و افتخـار در تمام عالم می درخشـد 
مرهـون صبـر، اسـتقامت و ایثـار و فـداکاری جانبازان، ایثارگران و شـهداء اسـت 
کـه در دوران دفـاع مقـدس جـان عزیـز خویـش را در طبق اخالص گذاشـتند و 
بـرای دفـاع از انقـالب اسـالمی، ارزش هـا و آرمان هـای انقالبی ملـت ایران از 
جـان گذشـتند. وی افـزود: امـروز امنیت کشـور ثمـره تالش شماسـت و همه ما 
مدیـون خلـوص و از جان گذشـتگی جانبازان عزیز و شـهدای گرانقدر هسـتیم و 

بایـد بـرای تحقق و ادامـه راه و آرمان شـهدا همواره بكوشـیم.
وی افـزود: جانبـازان یـادگاران دوران دفـاع مقـدس و گنجینه تمام نشـدنی ایثار 
دانسـت و ایـن ایـام فرصـت خوبـی اسـت تـا بـا یـادآوری آن دوران پرافتخـار 
مـروری بـر رشـادت هـای شـما عزیزان داشـته باشـیم. در پایـان این مراسـم با 

اهـداء لـوح و هدایایـی از همـكاران جانبـاز تجلیـل بـه عمـل آمد.

جذب فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی در شبکه 
تعاون روستایی فارس

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس، احـد بهجت حقیقی 
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس گفـت: طـي هماهنگي هاي انجام شـده 
بـا دانشـگاه ها مقـرر گردیـد کـه تعـدادي از کارآفرینـان و فارغ التحصیالن عضو 
سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي در تعـدادي از شـرکت ها مشـغول بـه کار 

شوند.
بهجت حقیقـي بـا بیـان ایـن که این مهم جهت اشـتغال بیشـتر جوانـان تحصیل 
کـرده در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت، خاطر نشـان کرد: سـطوح جـذب افراد 
عـالوه بـر مجامـع علمـي، شـامل شـرکت هاي دانش بنیـان اسـتان فـارس نیـز 

خواهد شـد.
وي تصریـح کـرد: شـبكه تعـاون روسـتایي براسـاس پتانسـیل هـا و ظرفیت ها، 
برنامـه اي عملیاتـي منطبـق بـر کیفیت را در سـال 97 به عنـوان اولویت مهم در 
دسـتور کار قـرار داده اسـت و کیفیـت کاالي ایراني، مهمترین محـور این برنامه 

بود. عملیاتـي خواهد 
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایي اسـتان فـارس بیان داشـت: در سـال جـاري به 
دنبـال افزایـش کیفیـت مطلوب در راسـتاي تحقق شـعار سـال هسـتیم و امنیت 
غذایـي، تولیـد غـذاي سـالم، اولویـت نخسـت مـا در تحقق شـعار سـال خواهد 

. بود

جملـه  از  ارگانیـک  محصـوالت  تولیـد  بـه  کشـاورزان  ترغیـب  افـزود:  وی 
چشـم اندازهاي سـال 97 این سـازمان اسـت و عـالوه بر این امـر، افزایش ارزش 
افـزوده از طریـق ایجـاد صنایـع فرآوري هاي اسـتان بـه وی ژه در شهرسـتان هاي 
هـدف، از اولویت هایـي هسـتند کـه در سـال جدیـد به آن هـا پرداخته مي شـود. 
وي بـه شـرایط فعلـي اسـتان فارس و خشكسـالي هاي مسـتمري که سـال هاي 
اخیـر تـداوم یافتـه اشـاره و تصریـح کـرد: افزایـش بهـره وري در ایـن مقطـع از 
زمـان در اسـتاني کـه پایـه اشـتغال آن کشـاورزي بـوده، از مهمتریـن راه کارهـا 
جهـت برون رفـت از وضعیـت فعلـي محسـوب مي شـود، لـذا تولیـد محصـوالت 
کـم  آب بـر و منطبق با خشـكي کـه کمترین میزان مصرف آب را داشـته باشـند 
همـراه بـا الگـوي کشـت صحیح و مدیریـت منابع آبـي در تعاوني هاي روسـتایي 

اسـتان دنبـال خواهد شـد.

برگزاری جلسه هماهنگی حسابرسی عملیاتی جنوب 
کشور در فارس

جلسـه هماهنگـی حسابرسـی عملیاتـی جنـوب کشـور بـا میزبانی اسـتان فارس 
و بـا حضـور مسـئوالن سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس و نماینــدگان 
و  کهكیلویـه  جیرفـت،  بوشـهر،  اصفهـان،  یــزد،  عبـاس،  بنــدر  اسـتان های 
بویراحمـد، کرمـان، چهـار محـال و بختیـاری در سـالن مدیریت سـازمان تعاون 

روسـتایی فـارس برگـزار گردیـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس، بهجـت حقیقـی 
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتائی فارس با بیـان این که مـردم از ما شـفافیت می 
خواهند و حسابرسـی چشـم های تیزبین مدیر و سـهام دارانی اسـت که براسـاس 
اصـل اعتماد، سـرمایه خویـش را در اختیار تعاونی قرار داده اسـت از حسابرسـان 
خواسـت ایـن محـور اصلی راهـوار، مدنظر قـرار دهند تـا در حسابرسـی عملیاتی 

از ایجـاد منافـع شـخصی جلوگیری بـه عمل آید.
وی افزود: وظیفه شـما ارائه گزارشـات کاربردی اسـت اما از آنجا که حسابرسـی 
عملیاتـی بـه خصـوص در اسـتان هـای گندم خیز بسـیار مهـم و اثر گذار اسـت، 
مـی توانیـد در کنـار وظیفـه اصلـی تـان بـا شناسـایی نقـاط ضعف تشـكل ها و 
ارائـه پیشـنهادات راه گشـا و به واسـطه تجـارب ارزنـده ای کـه در مباحث مالی 

کسـب کـرده اید نقـش ارزنـده ای در تقویـت تعاونی ها ایفـا نمائید.
گفتنـی اسـت در خاتمه مقـرر گردید طبق مصوبـه هیات مدیره سـازمان مرکزی 
تعـاون روسـتایی ایـران و بـه منظـور تحقـق انجام خدمـات حسابرسـی عملیاتی 
بین اسـتان ها تعداد 1432 شـرکت و اتحادیه تعاونی در سـال 1397 حسابرسـی 
گردنـد و برنامه ریـزی جهـت حسابرسـی عملیاتـی بیـن اسـتانی برای تعـداد 96 
شـرکت و اتحادیـه، واحدهـای اعتباری و صنـدوق تعاون روسـتایی ایرانیان طبق 

جـدول زمـان بندی حداکثر تـا پایان آذر مـاه 1397 انجـام پذیرد.
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اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

دیدار مدیرسازمان تعاون روستایی استان فارس
با کشاورزان شهرستان بوانات

جلسـه رفع مشـكالت کشـاورزان بواناتی با حضور فرماندار شهرسـتان بوانات، 
مدیـر و معاونین سـازمان تعاون روسـتایی فـارس، رئیس اداره تعاون روسـتایی 
شهرسـتان بوانـات، مدیـر عامـل اتحادیه، رئیـس جهـاد کشـاورزی، دهیاران، 
بخشـداران و تعـدادی از کشـاورزان در فرمانـداری شهرسـتان بوانـات. برگزار 

. شد

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس، در این جلسـه 
بهجـت حقیقـی مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس گفـت: در افق 
1404 خصوصـی شـدن اقتصـاد و واگـذار کـردن اقتصـاد به مـردم از طریق 
تعاونـی هـا مطـرح اسـت و بنابرایـن نیـاز اسـت که مردم سـطح توقعاتشـان 
را از دولـت کـم کـرده و نقش خــودشان را در شـكوفایی اقتصاد پیـدا نمایند 
چـرا کـه کشـاورزی 100 درصـد خصوصـی را نمی تـوان بـا مدیریـت 100 
درصـد دولتـی اداره کـرد و الزمـه موفقیـت در بخـش کشـاورزی مدیریـت 

اسـت. خصوصی 
وی بـا اشـاره بـه خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی بیـان داشـت: پـول 
نفت تـان را صحیـح خـرج کنیـد زیرا خریـد تضمینـی محصوالت کشـاورزی به 
وسـیله دولـت بـه نفـع شـما نیسـت و پولـی کـه بایـد صـرف عمـران و آبـادی 
کشـور شـود به شـما پرداخت می شـود پس خوشـحال نشـوید که محصول بی 

کیفیتـی تولیـد و تحویـل دولـت دهید.
وی در ادامـه در پاسـخ بـه سـئوال دهیـاران در خصـوص یارانـه کشـمش در 
سـال 96 گفـت: تجـارت امـروز در دنیا یـک کلمه اسـت )تجـارت آزاد( و از آنجا 
کـه دنیـا، دنیـای دیوارهـای شیشـه ای اسـت، همـه چیـز پیداسـت و مـا هیـچ 
چیـز پنهانـی از کشـاورزی نداریـم و در ایـن مـورد: یارانـه مربوطـه به پیشـنهاد 
نماینـدگان و موافقـت وزیـر تعیین شـده اسـت و 102 میلیـارد ریال سـهم یارانه 
کشـمش اسـتان در قالـب طـرح صنـدوق توسـعه کشـمش بـه ایـن صنـدوق 

اختصـاص مـی یابد.
وی در ادامـه افـزود: مـا نـگاه مـان بایـد به سـمت احیاء باشـد و در شهرسـتانی 
کـه قطـب تولید کشـمش اسـت، صنایـع تبدیلی حلقه گم شـده ای اسـت که در 

ایـن شهرسـتان باید احیـاء گردد .
بهجـت حقیقـی افـزود: بـه منظور سـاماندهی تشـكل هـا در خصـوص مباحث 
تخصصـی چـون بـازار رسـانی محصـوالت کشـاورزی، جلوگیـری از هـدر رفت 
محصـوالت از مزرعـه تـا سـفره و پیشـرفت صنایـع سـورت و بسـته بنـدی و 
فـرآوری محصـوالت کشـاورزی، نیازمنـد تعامـل و همكاری مسـئولین ارشـد در 

هستیم. شهرسـتان 

رئیس سازمان دامپزشکي کشور در شیراز:
لزوم حرکت مدیران سازمان دامپزشکي در مسیر صیانت 
از سرمایه دامی، بهداشت و سالمت فرآورده هاي دامي

رییـس سـازمان دامپزشـكي کشـور گفـت: امـروزه در شـرایط کنونـی کشـور، 
مدیران و مسـئولین سـازمان دامپزشـكی از مرحله مسـئولیت گفتاری عبور کرده 
و بایـد در راسـتای تحقـق اهـداف سـازمان دامپزشـكی کشـور و منافـع ملی در 
حـوزه صیانت از سـرمایه های دامی، بهداشـت و سـالمت فرآورده هـای دامی از 
ایـده هـای راهبـردی منطبق با واقعیات و شـواهد عینـی و عملی اسـتفاده کنند.

علیرضـا  فـارس،  اسـتان  دامپزشـكی  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رفیعی پـور در دومیـن روز جلسـه شـورای هماهنگـی مدیـران کل دامپزشـكی 
کشـور در اسـتان فـارس، تصریـح کـرد: مدیـران اجرایـی سـازمان دامپزشـكی 
کشـور بایـد در جهـت تسـهیل و روان سـازی فعالیـت هـای قشـر تولیـد کننده 
اعـم از روسـتایی و عشـایری، آسـتین همـت را بـاال زده و بـا افتخار و در سـایه 
ایمـان و وجـدان کاری نیازهـای آنـان را تامیـن و بـرآورده نماینـد ضمـن ایـن 
کـه بـا توجـه به کمبـود نیروی انسـانی در سـازمان دامپزشـكی کشـور، نسـبت 
بـه جـذب نیـرو پیگیری هـای الزم در حـال انجام اسـت، وی در ادامه بـا تأکید 
بـر همـكاری بیشـتر با مراکـز تحقیقاتـی گفت: در دو اسـتان خراسـان رضوی و 
گیـالن در مبحـث آنفلوانـزای فـوق حاد پرندگان موفقیت چشـمگیری به دسـت 
آورده ایـم کـه ایـن موفقیت حاصل همـكاری تمامی دسـتگاه هـای مرتبط بوده 

که جـای تقدیـر و تشـكر دارد.

ارتقـاء  و  آی تـی  حـوزه  در  بیشـتر  سـرمایه گذاری  بـه  ادامـه  در  رفیعی پـور 
سـامانه های اسـتانی تاکیـد کـرد و افـزود: حوزه فعالیـت های روابـط عمومی در 
انعـكاس اخبـار و اقدامـات دامپزشـكی در راسـتای اهداف سـازمانی بسـیار حائز 

اهمیـت اسـت کـه بایـد بـه آن توجه شـود.
در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، 
سـعیدی مدیـر کل دامپزشـكی سـمنان و یعقـوب مهندس مدیر کل دامپزشـكی 
فـارس برگـزار شـد، هر کـدام به بیان دیـدگاه ها و نقطـه نظرات خـود پرداختند. 
در پایـان نیـز رئیـس سـازمان دامپزشـكی کشـور پـس از نشسـت خبـری بـا 
اصحـاب رسـانه، از بخـش هـای مختلف فنـی و اداری ایـن اداره کل بازدید و از 

نزدیـک بـا همـكاران و مراجعـه کننـدگان دیـدار کرد.
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برگزاری جشن اعیاد شعبانیه و تجلیل از جانبازان شاغل 
در اداره کل دامپزشکی استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـكی اسـتان فارس، مراسـم جشـن 
اعیـاد شـعبانیه در سـالن اجتماعـات ایـن اداره کل بـا حضـور جمعـی از کارکنان 

برگزار شـد.
 یعقـوب مهنـدس مدیـر کل دامپزشـكی فـارس با تبریـک ایام شـعبانیه و میالد 
گل هـای بوسـتان نبـوی، از جانبـازان بـه عنـوان مانـدگاران بصیـر و مدافعـان 
والیـت یـاد کـرد و بـا اسـتناد بـه بیانـات اخیر رهبـر معظـم انقالب مبنـی بر به 
میـدان آمدن دشـمن بـا تمام قوا و اسـتفاده از تمام روش هـا و ابزارهای مختلف 
بـرای تاثیـر گـذاری نامطلـوب باورهای مردم، اظهار داشـت: تالش برای سـبک 
شـمردن خباثـت مسـتكبرین عالـم و عـادی جلـوه دادن مداخله مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم ابـر قـدرت هـا در اقصـی نقـاط جهـان از جملـه ایـن مـوارد اسـت که 

بایسـتی هوشـیار بود تا گرفتار دسیسـه دشـمن نشـویم. 
در ادامـه ایـن مراسـم رحمـت اهلل رئیسـی، آزاده ای کـه بـه مـدت شـش مـاه 
در چنـگال داعـش اسـارت داشـت بـه بیـان وحشـیگری هـا، ظلم و سـتم های 
ماه هـای اسـارات پرداخـت و خاطـرات دردناکـی را از روزهـای سـخت اسـارت 

کرد. بیـان 

بنابـر ایـن گـزارش حجـت السـالم و المسـلمین ابراهیـم رئیسـی اسـتاد حوزه و 
دانشـگاه در رابطـه بـا اعیـاد شـعبانیه و با اشـاره به احادیـث و روایـات، در رابطه 
بـا ویژگـی های انحصـاری اهل بیـت و ائمه معصومین علیهم السـالم سـخنانی 

را ارائـه کرد.
 و در پایـان ایـن مراسـم بـا اهـدا لـوح تقدیـر از جانبـازان شـاغل در اداره کل 

دامپزشـكی اسـتان فـارس تجلیـل بـه عمـل آمـد.

گردهمایی مسئوالن روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی 
منطقه 5 کشور در استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـكی اسـتان فـارس، گردهمایـی 
)فـارس،  ادارات کل دامپزشـكی منطقـه 5 کشـور  مسـئوالن روابـط عمومـی 
اصفهـان، چهارمحـال و بختیـاری، کهكیلویـه و بویراحمـد، هرمزگان و بوشـهر( 

بـه میزبانـی اسـتان فـارس برگزار شـد.
در ایـن جلسـه پس از پخش سـرود ملـی و تالوت آیاتی چنـد از کالم اهلل مجید، 
یعقـوب مهنـدس مدیـر کل دامپزشـكی فـارس ضمن عـرض خیرمقـدم، خوش 
آمدگویـی و قدردانـی از حضـور و تـالش مسـئولین روابـط عمومـی بـه نقش پر 
اهمیـت روابـط عمومـی  در موفقیـت هر سـازمانی اشـاره نمـود و گفـت: جایگاه 
روابـط عمومی هـای هر سـازمان در برقراری ارتباطات دوسـویه درون سـازمانی و 

بـرون سـازمانی از اهمیـت فراوانی برخوردار اسـت.
وی برگـزاری ایـن گونه جلسـات و گردهمایی هـا را در تبـادل تجربیات، نظرات 
و پیشـبرد فعالیـت هـا مؤثـر دانسـت و تاکید کرد: وظیفه مسـئولین هر سـازمانی 
اسـت کـه با توسـعه همه جانبه، پیشـرفت و ترقـی روزافزون اهداف آن سـازمان 

را بـه جایـگاه اصلـی و واقعی خود سـوق دهند.
در ادامـه ناصـر رسـولی معـاون دفتر سـازمان هـای تخصصی، روابـط عمومی و 
امـور بیـن الملـل، روابـط عمومی ها را آینه تمـام نمای ادارات دانسـت و بر نقش 
تاثیـر گـذار آن در سـمت و سـو دادن بـه ارتبـاط سـازمان بـا رسـانه هـا و مردم 
تاکیـد کـرد و در رابطـه بـا اهداف شـورای ملـی روابـط عمومی، منطقـه بندی و 

محورهـای آن سـخنانی را بیـان کرد.
در ایـن گردهمایـی فاطمـه زارعـان رئیـس روابـط عمومی سـازمان دامپزشـكی 
کشـور بـه تشـریح برنامـه هـا و اهـداف شـورای ملی روابـط عمومـی پرداخت و 
اجـرای آن را گامـی بـزرگ در تبیین اهداف عالیه سـازمان دامپزشـكی در اذهان 

عمومـی و پیشـبرد هرچـه بهتر شـناخت دامپزشـكی عنـوان کرد.
رئیـس روابـط عمومـی سـازمان دامپزشـكی کشـور بیـان کـرد: بایـد از فرصـت 
منطقـه ای شـدن روابـط عمومـی هـا بهـره گرفت و بـا هـم افزایی بیشـتری از 

ظرفیـت هـا بهـره برد.
وی همچنین به تشریح نحوه ارزیابی عملكرد سال 96 پرداخت.

ادارات کل  عمومـی  روابـط  مدیـران  گردهمایـی  ایـن  در  اسـت  ذکـر  شـایان 
دامپزشـكی منطقـه 5 بـه بحـث و گفتگـو در خصوص نحـوه و چگونگـی تعامل 
ایـن شـورا نیز بـه تبادل نظـر پرداختنـد و همچنین در پایان جلسـه افـراد حاضر 
بـه طـرح سـئواالت خـود و گفتگـو پیرامـون حـوزه روابـط عمومـی در کشـور 

پرداختند.

صادرات بیش از یک میلیون و پانصد تن فرآورده های 
خام دامی از استان فارس به خارج از کشور

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـكی اسـتان فارس، یعقـوب مهندس 
مدیـرکل دامپزشـكی فـارس اظهـار داشـت: در سـال گذشـته که از سـوی رهبر 
معظـم انقـالب سـال اقتصـاد مقاومتی، تولید و اشـتغال نـام گذاری شـد با توجه 
بـه تالش هـای انجام شـده و اقدامـات پیشـگیرانه و کنترل بیماری هـای دامی و 
آبزیـان از سـوی اداره کل دامپزشـكی اسـتان فـارس و تالش جهت تسـهیل در 
امـر صـادرات بـر اسـاس ضوابط بهداشـتی کشـورهای مقصـد منجر بـه افزایش 

صـادرات در این اسـتان گردیده اسـت.
مهنـدس افـزود: اسـتان فـارس با بهـره مندی از شـرایط ویـژه در صنعـت دام و 
طیـور، بـه عنـوان یكـی از قطب های صادراتی کشـور محسـوب می شـود و در 
ایـن راسـتا و سـال گذشـته میـزان 1088 تـن خـوراک دام، طیـور و آبزیـان بـه 
کشـورهای افغانستان،تاجیكسـتان، عراق، عمان و قطر صادر شـده اسـت، 1408 



63 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

قطعـه پرنـده هـای زینتـی همچـون قنـاری، طرقـه و کبک از اسـتان فـارس به 
مقصـد کشـورهای قطر، کویت و پاکسـتان صـادر گردیده، انواع ماهـی خوراکی، 
میگـو و گوشـت مـرغ 265827 کیلوگـرم بـه کشـورهای پاکسـتان، کویت، قطر 
و لبنـان صـادر شـده اسـت، 282500 کیلـو گـرم شیرخشـک، کـره و پرمیـت به 
کشـورهای روسـیه، ارمنسـتان، قرقیزسـتان و قزاقسـتان صـادر گردیده اسـت و 

مقـدار 4700 کیلـو گـرم عسـل به کشـور عمان صادر شـده اسـت.
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: صـادرات به عنوان یكـی از اولویـت های مهم 
اداره کل دامپزشـكی اسـتان فـارس مـی باشـد کـه تمام سـعی و تـالش خود را 
در جهـت تسـهیل امـور صادراتـی دام زنـده و فرآورده هـای خام دامـی را انجام 
مـی دهـد و صادرکننـدگان محتـرم مـی تواننـد در کوتاه تریـن زمـان براسـاس 
معیارهـای بهداشـتی قرنطینه ای کشـور مقصد محصوالت خود را صـادر نمایند.

انتصاب فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی
و آبخیزداری استان فارس

مشاور رئیس سازمان و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در شیراز گفت: پیشگیری و کاهش جرائم در اراضی ملی با فرهنگ سازی 

میسر خواهد شد.
طی  فارس،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
مراسمی با حضور قاسم سبز علی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور، رئیس پلیس پیشگیری استان فارس، مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری فارس، جمعی از مسئوالن و فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی استان 
فارس، فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی فارس منصوب شد و طی حكمی 
از سوی قاسم سبزعلی، ولی اله الوند اصل به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیزداری فارس منصوب و از تالش های قدرت اله بیعت اصل در 

زمان تصدی این پست با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
با چالش های  امروز کشور  متاسفانه  علی مشاور گفت:  قاسم سبز  مراسم  این  در 
جدی وحساسی در حوزه آب، خاک و هوا روبروست که نخستین چالش مسئله آب 

و مدیریت بحران کمبود آب است. 
وی افزود: علی رغم کمبود اعتبارات و چالش های جدی بودجه ای، به دلیل اهمیت 
موضوع حفظ اراضی جنگلی کشور، امسال اعتبارات مناسبی به موضوع پیشگیری و 
اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور برای توسعه پایگاه های اطفاء حریق 
اعتبار مورد  یافته است و  در استان ها، تجهیز خودرو و سایر ملزومات اختصاص 
نظر برای تجهیزات انفرادی اطفا حریق 100 میلیارد تومان و اعتبار اختصاص یافته 
برای تامین سیستم های ارتباطی جدید 18 میلیارد تومان می باشد و امیدواریم با 
برنامه ریزی اصولی و زیربنایی در این عرصه ها و همچنین بهره گیری از مشارکت 
های مردمی، جوامع محلی، و تشكل های مردم نهاد، جلو بسیاری از تخریب ها و 

آسیب های وارده به عرصه های منابع طبیعی گرفته خواهد شد.
در ادامه این مراسم فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته در منابع طبیعی استان فارس در 
راستای کاهش سطح حریق در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: 
دربحث پیشگیری از آتش سوزی و کنترل حریق در عرصه های ملی حمایت و 
پشتیبانی سایر دستگاه ها از منابع طبیعی و هماهنگی با این مجموعه می تواند به 
قانونمندشدن ضوابط این سازمان در اجرای وظایف اصلی خود در حفاظت بهتر از 

عرصه های ملی کمک نماید.
مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این مراسم با بیان 
این که زیاده خواهی برخی اشخاص امروز به یک چالش و تهدید جدی برای منابع 
طبیعی تبدیل شده است افزود: برای حفاظت از این عرصه ها تاکنون از کمک های 
مردم بهره مند شده ایم به گونه ای که بسیاری از طرح های بزرگ منابع طبیعی 
در حوزه آبخیزداری و جنگل کاری مشارکتی و بذرکاری در عرصه های طبیعی با 

همت و همیاری مردم در استان به سرانجام رسیده است. 
وی افزود: قطعًا حمایت های هرچه بیشتر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی می 
تواند در حفاظت و توسعه بیشتر اراضی ملی استان و جلوگیری از تخریب و تصرفات 

احتمالی در این عرصه ها موثر باشد. 
و  پیشگیرانه  امری  عنوان  به  ها  در عرصه  مردم  سازنده  بر حضور  وی همچنین 
تعامل  و  همكاری  مستلزم  طبیعی  منابع  اهداف  پیشبرد  گفت:  و  کرد  تاکید  موثر 
دستگاه های اجرایی و نهادهای خصوصی به ویژه، تشكل های مردم نهاد، سمن ها 

و بهره برداران عرصه های ملی است. 

انتصاب جدید در اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس مراسم تودیع 
و معارفه روسای جدید ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های جهرم و 
خرامه با حضور معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
فارس، مسئوالن محلی، مسئول امور شهرستان ها و نیز تعدادی از کارشناسان 
اداره منابع طبیعی این شهرستان ها برگزارشد. در این مراسم طی حكمی علی 
سحر خیز به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم منصوب و از 
خدمات سید محمد حسین جهانگرد در زمان تصدی ریاست اداره منابع طبیعی 
این شهرستان تقدیر شد. همچنین در حكم دیگری محمد هدایت فرد به عنوان 
سرپرست جدید شهرستان خرامه منصوب و از تالش های حسین رنجبر )رئیس 
سابق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان( در زمان تصدی این پست 

با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.
جهانبخش بهمنی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
فارس در این مراسم ها با اشاره به توان و تخصص نیروهای جدید اظهار داشت: 
هدف همه ما حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی است که در این راستا 
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انتظار می رود با توجه به توانمندی، همكاری و تالش تمامی همكاران با قوت و 
قدرت بیشتر، گام های موثر و مثبتی برداشته شود.

بازدید مشاور بین المللی سازمان ملل
از جنگل های بلوط استان فارس

پروفسور یورگن بالذر مشاور مجمع جهانی جنگل )UNFF( و استاد تمام رشته 
جنگل داری دانشگاه برن کشور سوئیس از جنگل های بلوط حوزه زاگرس در 

منطقه دشت برم کازرون و هفت برم شیراز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری فارس، هدف اصلی 
وی از این سفر، کمک و تامین منابع مالی از محل صندوق اقلیم سبز وابسته به 
مجمع جهانی جنگل (unff( برای اجرای برنامه های مدیریت پایدار جنگل های 
حوزه زاگرس و نیز تدوین راه حل های مناسب برای مقابله با پدیده خشكیدگی 

درختان این حوزه بوده است.
مشاهده فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل روند خشكیدگی 
درختان بلوط، احیا و توسعه آن ها و دیگر فعالیت های تحقیقاتی کارشناسان منابع 
طبیعی از جمله غنی سازی عرصه های جنگلی با کاشت بذر، قرق و توسعه ذخیره 

گاه های جنگلی این منطقه از جمله برنامه های این بازدید بود.
بالذر ضمن بازدید خود از جنگل های منطقه دشت برم کازرون در استان فارس 
و مشاهده خشكیدگی در برخی درختان این مناطق گفت: امروز دنیا با تغییر اقلیم 
و چالش های جوی شدیدی مواجه شده است و باید توجه داشت که راهكارهای 
اصولی مدیریت جنگل در هر کشوری متفاوت است و پدیده خشكیدگی در برخی 
از کشورها نیز مشاهده شده است که در اولین اقدام می بایست علت های اصلی 

این پدیده بررسی شود تا بتوان راه حل مناسبی برای آن تهیه کرد.
پیر شدن درختان،  افزود: عواملی چون  استاد رشته جنگل داری کشور سوئیس 
تواند  می  سرشاخه  جداسازی  و  قطع  رویه،  بی  های  بهره برداری  اقلیم،  تغییر 
می توان  بهتر  عوامل  این  شناخت  با  و  باشد  درختان  خشكیدگی  های  علت  از 
در مراحل بعدی برنامه ریزی و تصمیم گیری درستی برای موضوع خشكیدگی 
المللی سازمان ملل در زمینه جنگل،  انجام داد. مشاور بین  این منطقه  درختان 
بلوط  احیاء و توسعه جنگل های  را در  اقلیم، نقش مردم و جوامع محلی  تغییر 
با اهمیت و پررنگ عنوان کرد و گفت: تغییر نگاه مردم و بهره برداران به منابع 
طبیعی و ظرفیت های این حوزه می تواند گام بسیار بلندی در زمینه احیاء درختان 

بلوط و توسعه آنها باشد.
وی توانمندی کارشناسان منابع طبیعی فارس در زمینه فعالیت های انجام شده در 
راستای احیاء و غنی سازی جنگل های بلوط را تحسین کرد و اظهار داشت: در 
مجموع اقدامات بسیار ارزشمندی در این حوزه انجام شده است هرچند مشكالت 
توانمندی های  به  اما  است  رو  پیش  بلوط  جنگل های  پایداری  راه  در  زیادی 

کارشناسان استان بسیار خوش بین هستم و معتقدم موفقیت های خوبی در این 
مسیر حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ به ارائه الگوهای مشترک از تجارب جهانی دیگر کشورها در زمینه 
جنگل ها  از  حفاظت  راهكارهای  داشت:  اظهار  بلوط  جنگل های  از  حفاظت 
قابلیت ها  با  اما می توان  است  متفاوت  اکولوژیكی هر کشور  با شرایط  متناسب 
طبیعت  توریست،  جذب  و  گردشگری  توسعه  نظیر  جنگل،  عملكردهای  ارائه  و 
درمانی و ارتقاء صنعت گیاهان دارویی نظیر پرورش قارچ، جایگزین مناسبی برای 

درآمد جنگل نشینان به جای استفاده مستقیم از درختان موجود ارائه کرد.
مشاور سازمان ملل متحد در امور جنگل ضمن ارائه نظرات کارشناسی خود درباره 
مشاهدات خود از جنگل های فارس خاطرنشان کرد: به نظر می رسد پایداری 

جنگل های بلوط نیازمند انجام پایش دوره ای از این جنگل هاست. 
گیاهان  کشت  توسعه  نظیر  احیایی  های  فعالیت  انجام  با  توان  می  افزود:  وی 
کرد. کمک  ها  جنگل  این  بیشتر  حفاظت  به  موجود  درختان  بین  در  دارویی 

کارشناس بین المللی سازمان ملل متحد در حوزه جنگل معتقد است: سیاست های 
بتوان  تا  کند  تغییر  باید  زاگرس  به  نسبت  ها  ناآگاهی  ها،  تفاوتی  بی  و  دولت 
شاهد کاهش معضالت کنونی در این جنگل ها بود. بالدز مهمترین راهكار برای 
مدیریت پایدار جنگل ها را قبول واقعیت های موجود در این عرصه ها عنوان کرد 
و گفت: برنامه ریزی و انجام فعالیت های ترویجی برای حل معضالت اجتماعی 
و اقتصادی مردم وابسته به جنگل می تواند مهم ترین راهكار در این زمینه باشد.

پروفسور بالذر با اشاره به حمایت نهاد )unff( به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم 
گیر درخصوص جنگل ها در جهان در راستای تقویت ساختارها و اعمال مدیریت 
و  همكاری  زمینه های  کرد:  امیدواری  اظهار  زاگرس  حوزه  های  جنگل  پایدار 
هماهنگی بیشتر با کشور در حفاظت از جنگل ها و راه های هم افزایی و مشارکت 

برای حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند ملی فراهم شود.
نیز  آبخیزداری فارس  اداره کل منابع طبیعی و  عبدالحسین یوسفی معاون فنی 
در این بازدیدها ضمن اشاره به نواحی رویشی جنگلی در استان فارس گفت: در 
فارس 3 ناحیه رویشی زاگرسی با گونه غالب بلوط ایرانی، ناحیه رویشی ایران-
تورانی با گونه های بنه و بادام کوهی و نیز ناحیه رویشی خلیجی- عمانی با گونه 

غالب کنار و کهور وجود دارد. 
وی بر حفاظت و حراست از این جنگل ها با مشارکت مردم و مسئوالن تاکید کرد 
و گفت: متاسفانه خشكسالی های اخیر و بی توجهی نسبت به مصرف بی رویه 
آب های زیر زمینی و کم آبی آسیب های جبران ناپذیری به جنگل ها و مراتع 

استان وارد کرده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس:
خشکیدگی درختان جنگلی بلوط در استان فارس

کاماًل تحت کنترل است
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری فارس، عبدالحسین 
یوسفی معاون فنی این اداره کل با اشاره 
گرفته  صورت  اجرایی  های  فعالیت  به 
پدیده  کنترل  و  پیشگیری  راستای  در 
استان  بلوط  جنگلی  درختان  خشكیدگی 
و  اصالحی  های  برش  داشت:  اظهار 
بهداشتی در سطح 5 هزار و 500 هكتار، 
نقشه برداری و تعیین مالكیت اراضی در سطح یک هزار و 300 هكتار، حذف پایه 
های آلوده و تبدیل آن ها به ذغال، احداث هاللی آبگیر - چكدم - مالچ سنگی 
و... در پایلوت 250 هكتاری از عرصه های جنگلی، نهال کاری با گونه های بومی 
در سطح 650 هكتار، تولید 235 هزار اصله نهال با گونه های بادام و بلوط و نهال 
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کاری در منطقه حفاظت شده دشت ارژن در سطح 170 هكتار از جمله این فعالیت 
هاست. 

این مقام مسئول همچنین مدیریت و کنترل پروانه چرا در سطح 26 هزار هكتار، 
اجرای 12 پروژه تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی در اراتباط با موضوع خشكیدگی 
درختان جنگلی، پایش خشكیدگی در منطقه کوهمره سرخی در سطح 5 هزار هكتار 
و نیز کشت آزمایشی گیاهان دارویی به منظور ایجاد ظرفیت های تولید جایگزین 

را از جمله دیگر فعالیت ها عنوان کرد.
یوسفی در خصوص آخرین وضعیت درختان جنگلی بلوط اظهار داشت: با تالش ها 
و اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و نیز تمهیدات مختلف از سوی کارشناسان فنی و 
گیاه پزشكی منابع طبیعی استان خوشبختانه پدیده خشكیدگی بلوط که دامن گیر 

عرصه های زاگرس استان شده بود هم اکنون تحت کنترل قرار گرفته است.

برای مقابله با زمین خواری، حفظ و صیانت از انفال و اراضی ملی 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خبر داد:
رفع تصرف اراضی ملی فارس از چنگال

زمین خواران

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، در راستای 
مقابله با زمین خواری، حفظ و صیانت از انفال و اراضی ملی، عملیات اجرای حكم 

رفع تصرف از 66 هكتار از اراضی ملی شهرستان قیروکارزین اجرا شد.
مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اعالم این خبر گفت: 
باتالش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان، نیروهای یگان حفاظت منابع 
نیروی  و  قضایی  دستگاه  نزدیک  همكاری  نیز  و  قیروکارزین  طبیعی شهرستان 
دست  از  کارزین  قیرو  شهرستان  در  تصرفی  ملی  اراضی  از  هكتار   66 انتظامی 
سودجویان خارج و به اراضی ملی برگردانده شد. وی افزود: در پی اعالم گزارشات 
ملی،  ارزشمند  اراضی  از  بخشی  تصرف  بر  مبنی  منطقه  این  در  مردمی  واصله 
موضوع در دستور کار مجموعه یگان حفاظت منابع طبیعی قرار گرفت که پس از 
هماهنگی های الزم و بازدید از منطقه مشخص شد اراضی ملی مربوط به پالک 
8629 موسوم به روستای ُمدخون در محدوده اراضی باالدست سد سلمان فارسی 

توسط سودجویان تخریب و به باغ مرکبات تبدیل شده است.
وی همچنین از اجرای حكم قلع و قمع در بخش دیگری از اراضی ملی شهرستان 
فیروزآباد خبر داد و افزود: با اجرای این احكام نیز 25 هكتار از اراضی ملی این 
شهرستان از دست سودجویان و متجاوزان خارج و به اراضی ملی بازگردانده شد. 
وی در پایان ضمن هشدار به سودجویان و متصرفان عرصه های منابع طبیعی، به 
گشت های مستمر و شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی اشاره و 
خاطر نشان کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی 
و یا قطع درختان جنگلی و بوته های مرتعی و آتش سوزی در طبیعت، مراتب را 

به شماره تلفن 1504 یگان امداد جنگل و مرتع گزارش دهند. 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

آمادگی سازمان جهاد کشاورزی فارس برای تقویت 
و توسعه موسسه رازی شعبه شیراز

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی و رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس بـا یگدیگـر دیـدار و دربـاره تقویـت و رفـع موانع توسـعه ای 

شـعبه شـیراز این موسسـه گفـت و گـو کردند. 
بـه گـزارش روابط عمومی موسسـه رازی شـیراز، علی اسـحاقی رئیس موسسـه 
تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی کشـور، محمـد جـواد مهربانپـور رئیس 
موسسـه رازی شـعبه شـیراز و محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس در محل سـالن جلسـات این سـازمان با یكدیگر دیدار 

و گفـت و گـو کردند.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس موسسـه رازی شـیراز را بـه عنوان یكی 
از مطـرح تریـن موسسـات بـه لحـاظ تولیـد واکسـن نـام بـرد و اظهـار کـرد: با 
توجـه بـه ظرفیـت و وجود اعضـای هیئت علمی برجسـته، به نظر می رسـد باید 

از سـوی مسـئوالن ارشـد کشـور به این موسسـه توجه بیشـتری شـود.
چرا که این موسسـه خدمات شـایانی در حوزه سـالمت، پیشـگیری از بیماری ها 

و امنیت غذایی به کشـور عرضه داشـته و مجموعه ای بسـیار تاثیرگذار اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خاتمـه بـر آمادگـی ایـن 

سـازمان بـرای تقویـت و توسـعه موسسـه رازی شـعبه شـیراز تاکیـد کـرد.
اسـحاقی نیـز در ایـن دیـدار با طـرح موانع و مشـكالت موجـود، ابـراز امیدواری 
کـرد سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس حامـی این موسسـه در اجـرای برنامه ها 

و سیاسـت هـای سـالمت محور خود باشـد.

دیدار اعضای بسیج اساتید موسسه رازی با
آیت اهلل شیخ موحد در شیراز

به گزارش روابط عمومی موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی شـیراز، اعضای 
بسـیج اسـاتید ایـن موسسـه بـا آیت اهلل شـیخ علـی موحد دیـدار کردنـد. در این 
دیـدار ابتـدا حجت االسـالم صادقـی نماینده ولی فقیه در موسسـه سـرم سـازی 
رازی بـه معرفـی اجمالـی ایـن موسسـه از نظـر تنـوع تولیـدات، قدمـت و تعداد 
شـعب در سـطح کشـور پرداخـت و گفـت: هـر نـوع فعالیـت و تولیـدی کـه در 
موسسـه رازی انجـام مـی دهیـم دارای بـاز تاب و نگاهـی ویژه اسـت و این امر 

نشـان از جایـگاه مهـم این موسسـه دارد.
آیـت اهلل شـیخ موحـد نماینـده پیشـین ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس نیـز ضمـن خـوش آمدگویی بـه اعضای بسـیج اسـاتید موسسـه 
رازی گفـت: رعایـت کـردن حقوق مـردم از وظایف ما اسـت و باید عـادت کنیم 
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در کار تولیـد و سـاخت واکسـن سـهل انگاری نكنیـم و کارخوب انجـام دهیم تا 
مـردم از کارخـوب مـا اسـتقبال داشـته باشـند. وی در ادامه با اشـاره بـه اهمیت 
و جایـگاه موسسـه رازی، مسـئولیت پذیری، مهـارت، تعهد و وجـدان کاری را به 

عنـوان مهم تریـن ارکان ایـن موسسـه عنـوان کرد.
آیـت اهلل شـیخ موحـد بـا اشـاره بـه آیـه شـریفه: " یـا ایهـا الذیـن امنـو اتقوا هلل 
و کونـوا مـع الصادقیـن " ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد از خـدا پـروا کنیـد و 
بـا راسـتگویان باشـید، متذکـر شـد که بایسـتی به مـردم راسـت بگوییـم و باید 

راسـتگویی و درسـتكاری نهادینـه شـود. 

اردوی زیارتی - بصیرتی بسیج اساتید موسسه
واکسن و سرم سازی رازی کل کشور

در شهر شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی شـیراز، مهربانپـور رئیس شـعبه جنوب 
کشـور ضمـن عـرض خیر مقدم و خـوش آمدگویی به اعضا بسـیج اساتید،گزارشـی 
اجمالـی در مـورد ایـن شـعبه ارائـه داد. در ادامـه حجـت االسـالم صادقـی نماینده 
ولـی فقیه در موسسـه رازی طی سـخنانی درخواسـت کـرد که وجـدان کاری را در 

حـوزه کاری خودمـان لحـاظ کنیم.
وی درمـورد کار و ارزش کار بیاناتـی عرضـه داشـت و اشـاره نمود، "لیس االنسـان 
اال ما سـعی" برای انسـان بهره ای جز سـعی و کوشـش او نیسـت. قدر انسـان به 
انـدازه همـت و تالشـش اسـت وکاری مفید و سـودمند اسـت که نتیجه آور باشـد.

حجـت االسـالم صادقـی افـزود: وجـدان کاری یكی از ابعـاد وجدان اسـت، وجدان 
کاری که منظور از آن احسـاس مسـئولیت اسـت باعث دوسـتی خدا می شـود. وی 
در ادامـه در خصـوص امانـت داری و وفاداری گفت:کار عبادت اسـت و می بایسـت 
در کارهـا خـدا را ناظـر بگیریـم. یـک مومن بایـد متعهـد، امانتـدار و دارای مهارت 
در کار باشـد و باید به احسـاس مسـئولیت پذیری در خودمان توجه داشـته باشـیم.
در ادامـه شـكری معـاون برنامه ریـزی و پشـتیبانی موسسـه و مسـئول کانـون 

بسـیج اسـاتید موسسـه رازی بیـان داشـت: هـر کاری و تولیدی کـه در رازی انجام 
می دهیـم دارای بازتـاب و نگاهـی ویـژه اسـت. وی سـخنانی در مـورد بسـیج و 
جایگاه اسـاتید بسـیجی در موسسـه ایراد نمود و در پایان از شـعبه شـیراز به لحاظ 

میزبانـی و برگـزاری اردوی بصیرتـی - زیارتـی تشـكر بـه عمـل آورد.

در حاشیه نمایشگاه دام و طیور شیراز مطرح شد
واکسن های موسسه رازی با کیفیتی برابر نمونه خارجی 

و در شرایط نابرابر اقتصادی تولید می شوند
هـم زمـان با برگـزاری چهاردهمین نمایشـگاه دام، طیور و صنایع وابسـته، موسسـه 
تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی شـیراز با حضور فعال در غرفه خود بازدیدکنندگان 
زیـادی داشـت. در همین راسـتا پردیس معاون بخـش تحقیق و تولید واکسـن های 
بـی هـوازی ایـن موسسـه گفـت: واکسـن هـای ایـن موسسـه بـه لحـاظ کیفیت با 

نمونـه خارجـی برابـر و از نظر اقتصـادی در شـرایطی نابرابر تولید می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی، وی در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران در 
خصـوص مقایسـه کیفیـت واکسـن هـای داخلـی و خارجی گفـت: تمام واکسـن ها 
و فـرآورده هـای بیولوژیـک تولیـد ایـن موسسـه در شـرایط اسـتاندارد و بـا رعایـت 
مقـررات تضمیـن کیفیـت تولید می شـود و در اختیار مصـرف کننده قـرار می گیرد.

وی افـزود: رعایـت مقـررات تضمیـن کیفیت سـبب شـده همه محصوالت موسسـه 
رازی از نظـر کیفـی با مشـابه خارجی برابر باشـد و رضایت پزشـكان، دامپزشـكان و 

دامـداران، گویـا و مؤید این امر اسـت.
پردیـس همچنیـن دربـاره قیمـت تولیـدات رازی نسـبت بـه نمونـه هـای خارجـی 
تصریـح کـرد: بـه رغـم شـرایط نابرابـر اقتصـادی، وجـود دامپینـگ و سـایر موانع، 
واکسـن هـای موسسـه رازی بـه لحـاظ اقتصادی بـا قیمتی بسـیار پایین تَـر عرضه 

شـود. می 
محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس نیز در بازدید 
از ایـن غرفـه گفت: این موسسـه، تنها مجموعه ای در کشـور اسـت کـه توان تولید 
واکسـن هـای انسـانی و دام و طیـور را دارد و تا کنـون نیز توفیقات متعـددی را در 

این راه به دسـت آورده اسـت.
وی افـزود: تمـام نیاز کشـور به واکسـن های دامـی از طریق موسسـه رازی تأمین 
مـی شـود و بـا تنـوع بخشـی بـه محصـوالت ایـن موسسـه مـی تـوان نیاز سـایر 

حوزه هـا را هـم تأمیـن کـرد زیـرا این ظرفیـت در موسسـه رازی وجـود دارد.
قاسـمی یـادآور شـد: بـه طـور ویـژه در اسـتان فارس بـا تكمیـل تجهیزات شـعبه 
موسسـه رازی، ظرفیـت تولیـد واکسـن بسـیار بیشـتر از قبـل شـده و امیدواریـم با 

حمایـت از ایـن موسسـه بـه جایگاهـی کـه شایسـته آن اسـت دسـت یابیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس همچنیـن موفقیـت هـای ایـن 
موسسـه در تولیـد واکسـن هـا و فـرآورده هـای بیولوژیـک مـورد نیـاز کشـور را 
مرهـون تالش و پشـتكار محققـان و کارشناسـان این مجموعه بـزرگ تحقیقاتی- 

دانسـت. تولیدی 
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

احراز هویت کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس، در راسـتای احـراز هویـت و پررنگ تر شـدن جایگاه قانونی کارشناسـان 
رسـمی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی جلسـه ای با حضور 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رئیس سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس و نمایندگان کارشناسـان رسـمی برگزار 

. شد
رئیسـی، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان با 
ارایـه گزارشـی از مبانـی قانونـی و نحوه گزینش کارشناسـان رسـمی اعالم کرد: 
بـا توجـه بـه این کـه کارهای متعـددی در سـازمان جهاد کشـاورزی وجـود دارد 
که می تواند به کارشناسـان رسـمی ارجاع داده شـود، خواسـتار مسـاعدت رئیس 
ایـن سـازمان در ارجـاع کار و اعتبـار بخشـی بـه پروانـه کارشناسـان رسـمی از 

طرف سـازمان جهاد کشـاورزی هسـتیم.
محمـد مهـدی قاسـمی، رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن 
ابـراز خرسـندی از توانمنـدی هـا و ظرفیـت هـای موجـود در سـازمان نظـام 
مهندسـی و کارشناسـان عضـو آن بیـان کـرد: ایـن سـازمان آمادگـی حمایـت و 
توسـعه فعالیـت هـای کارشـناس رسـمی و بهـره گیـری از خدمات کارشناسـان 

نظـام مهندسـی را دارد.
وی در همیـن راسـتا طـی دسـتوری بـه واحدهـای ذی ربـط اولویت ارجـاع کار 
بـه کارشناسـان رسـمی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی را 

شد. خواسـتار 
در پایان مقرر شـد لیسـت اسـامی کارشناسـان رسـمی سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی اسـتان فـارس جهـت ثبـت در سـامانه دادگسـتری بـه آن سـازمان 

گردد. ارسـال 

ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید با افزایش مهارت 
کارشناسان

جلسـه هـم اندیشـی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس بـا سـازمان فنـی و حرفـه ای بـا حضـور رئیـس، معاونیـن سـازمان نظام 

مهندسـی و معاونیـن سـازمان فنـی و حرفـه ای برگزار شـد.
معـاون آمـوزش سـازمان فنـی و حرفـه ای اسـتان فـارس بـا اعـالم ایـن کـه 
سـازمان فنـی حرفـه ای متولـی افزایـش مهـارت و بهره وری در کشـور اسـت، 
گفـت: در حـال حاضـر 43 مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای در سـطح اسـتان 

مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه از بازرتریـن ظرفیت هـای این مراکـز انعطاف 
پذیـر بـودن آمـوزش هـا برحسـب پتانسـیل و ظرفیـت هـر منطقه اسـت.

کریمـی تعامـل و همـكاری با سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی را زمینه سـاز 
ایجـاد اشـتغال پایـدار و رونق تولید دانسـت.

در ادامـه این جلسـه حسـین رئیسـی رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی فـارس ارتقـاء دانـش و ایجـاد مهـارت و توانایی هـای علمی و 
کاربـردی را از جملـه عوامـل بهره وری دانسـت و گفت: آمـوزش های حرفه ای 
و مهارتـی ایـن امـكان را محقق می سـازد که از منابع انسـانی کارآمـد برخوردار 
شـویم و ایـن در حالـی اسـت کـه در دنیای امـروز معیار پیشـرفت منابع انسـانی 

است.
وی افـزود: بـا رویكـرد ایـن کـه آمـوزش کلیـد تعالـی و تحرک سـازمان اسـت 
می تـوان گفـت: دفاتر نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی در شهرسـتان 
هـا بـه عنـوان بازوهـای توانمنـد سـازمان می تواننـد نقـش اساسـی در اجرایی 

شـدن این همـكاری ایفـا کنند.
در ایـن جلسـه مقـرر گردید پس از بررسـی و مشـخص شـدن گـروه های هدف 
و انجـام نیـاز سـنجی، تفاهـم نامه مشـترکی فی مابین سـازمان نظام مهندسـی 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـازمان فنـی و حرفـه ای منعقد گردد.

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از غرفه 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه همـراه هیاتـی 
متشـكل از معاونین و جمعی از مسـئولین این سـازمان با حضـور در چهاردهمین 
نمایشـگاه دام و طیـور از غرفـه اختصاصی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعی اسـتان بازدیـد کردند.
در ایـن بازدیـد رئیسـی، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اهـداف سـازمان بـرای شـرکت در ایـن 
نمایشـگاه گفـت: خوشـبختانه سـازمان نظـام مهندسـی بـا دارا بـودن300 نفـر 
مشـاور و مسـئول فنـی، کارشـناس بازدید و ناظـر در زمینه دام و طیور در سـطح 
اسـتان توانسـته اسـت در جهـت افزایـش بهـره وری در واحـد تولیـد و انتقـال 
دانـش روز و نیـز ارتقـاء تولیـد محصوالت سـالم و باکیفیـت گام بلنـدی بردارد.

وی افـزود: در ایـن راه برای رسـیدن به اهـداف خود نیازمند حمایت و پشـتیبانی 
ارگان هـای دولتـی هسـتیم و امیـد اسـت بـا نگـرش مثبـت سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس به سـازمان نظام مهندسـی بتوانیم بـا همكاری و هـم افزایی 

بیشـتر، شـاهد بالندگی سـازمان و توسـعه پایدار کشـاورزی باشـیم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز با ابـراز خرسـندی از حضور 
مشـاورین و مسـئول فنی سـازمان نظام مهندسـی در سطح اسـتان اظهار داشت: 
جهـت گسـترش نفوذ دانش به بخش سـازمان نظـام مهندسـی و اجرایی نمودن 
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اسـتانداردها و معیارهـای صحیـح مهندسـی تولیـد نیازمنـد برگـزاری دوره های 
بازآمـوزی به صورت مسـتمر هسـتیم.

قاسـمی بیـان داشـت: اسـتفاده از تـوان و مهـارت فنـی مهندسـین سـازمان می 
توانـد باعـث کاهـش ضایعـات و افزایش درآمـد بهره بـرداران و تولیـد محصول 
بـا کیفیـت گـردد، کـه در ایـن راسـتا جهـت ترغیب بهـره بـرداران بایـد بتوانیم 
بازرسـی میدانـی در واحدهـای دارای مسـئول فنی را گسـترش دهیم و مقایسـه 
شـاخص هـای کمـی و کیفـی عملكرد و درآمـد واحدهـای مذکور قبـل و بعد از 
بـه کارگیری مسـئولین فنـی، اثر بخشـی حضور کارشناسـان به صـورت آماری، 
ملمـوس و واقعـی را بـه نمایـش بگذاریـم تـا انگیـزه الزم جهـت اسـتفاده از 

کارشناسـان دام و طیـور در بیـن بهـره بـرداران ایجـاد گردد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
عباس نعمتی

در همایش معرفی برترین های آموزش های مهارتی 
وزارت جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 
جزء برترین ها شد

در همایـش معرفـی برتریـن های آمـوزش های مهارتـی وزارت جهاد کشـاورزی، 
جـزء  فـارس  اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
برترین هـا شـد و از ابراهیـم زارع رئیس، یكـی از دانش آموزان و یكی از مدرسـان 

ایـن مرکـز تجلیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
ایـن مرکـز بـا انتخـاب آزاده 
آمـوز واحـد  صباحـی دانـش 
آمـوزش علی آبـاد کمیـن در 
رشـته کشـت گیاهان دارویی 
و زعفـران بـه عنـوان دانـش 
آموز نمونه و کسـب مقام اول 
و انتخاب علی نوروزی کارشـناس ارشـد مكانیزاسـیون کشـاورزی و رئیس واحد 
آمـوزش مرودشـت بـه عنـوان مـدرس برتر غیـر هیأت علمـی در حـوزه آموزش 
بهـره بـرداران، ایـن مرکز به جمـع برترین های آمـوزش های مهارتی پیوسـت.

قابـل ذکـر اسـت فعالیـت هـای مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی ایـن اسـتان از سـال 1338 در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی داراب و 
فعالیـت هـای آموزشـی ایـن مرکـز از سـال 1344 در مرکـز آموزش کشـاورزی 
علـی آبـاد کمیـن آغـاز گردیده اسـت و مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی فـارس، حاصـل ادغـام مرکـز آمـوزش جهـاد کشـاورزی و مرکز 
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی در خردادمـاه 1394 مـی باشـد بـه نحوی 
کـه عمـده فعالیـت های ایـن مرکز در 13 ایسـتگاه و پایگاه تحقیقاتـی و 4 واحد 

آموزشـی در سـطح اسـتان در حـال انجـام اسـت. ضمـن این کـه در ایـن مرکز 
و واحدهـای تابعـه در شهرسـتان هـای مختلـف اسـتان در زمینـه هـای آموزش 
بهره بـرداران کشـاورزی، آمـوزش کارکنـان، آمـوزش علمی کاربـردی و آموزش 
کار و دانـش افـراد مختلـف در حـال آمـوزش مـی باشـند و در راسـتای نیـل به 
اهـداف وزارت متبـوع همـواره دانـش آموختـگان و مدرسـان، موفـق و برتـری 
خـود را در عرصـه پژوهـش و تحقیق در بخش کشـاورزی داشـته اند و در سـال 
گذشـته نیـز در اجـرای تمامی آموزش های کشـاورزی، اعم از بهـره برداران، کار 

و دانـش، کارکنـان و علمـی کاربـردی در کشـور پیشـرو بـوده اند.

تجلیل از مدرسان پیشکسوت مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی فارس

به مناسبت بزرگداشت روز معلم و به همت بخشی معاون آموزشی مرکز تحقیقات 
مدرسان  حضور  با  جشنی  مراسم  فارس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و 
پیشكسوت این مرکز، مدرسان فعلی و تعدادی از دانشجویان این مرکز برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار پرتو امید در ابتدای این مراسم ابراهیم زارع رئیس این مرکز 
با تبریک اعیاد شعبانیه و یاد از معلم بزرگ انقالب شهید مطهری و معلم فرزانه 
این نظام رهبر کبیر انقالب گفت: در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی چهارگونه 
آموزش علمی کاربردی، کارکنان خانواده جهاد کشاورزی، بهره برداران و مهارتی 
داریم و در دو مورد آموزش های بهره برداران و کارکنان رتبه برترکشور را کسب 
کرده ایم و همین جا از همكارانم در حوزه پژوهشی و دیگر واحدها که نهایت 

تالش خود را کرده اند تشكر می نمایم.
وی افزود: ما باید در رشد بخش تولیدات کشاورزی هم کیفیت و هم کمیت را 
مد نظر قرار دهیم و بهره وری را در این زمینه بیش از پیش فعال و پویا سازیم.

در ادامه حجت االسالم چوگانی سخنران این جلسه نیز ضمن تبریک این روز 
اظهار داشت: پیامبر اسالم )ص( در آغاز رسالت خویش نهضت سوادآموزی را 
تشكیل دادند و نمونه عینی این مورد را در جنگ بدر ایجاد نمودند و به اسیران 

امر فرمودند که در ازای با سواد کردن مردم آزاد خواهید شد.
را رد  به مسجد وارد شدند، تمامی گروه ها  اکرم)ص( وقتی  افزود: رسول  وی 
آنان  برابر  زانو در  بودند که دو  تعلیم  به جمعی رسیدند که در حال  و  فرمودند 
ایستاد و اگر این کار را انجام نمی دادند این همه جهل را چطوری باید ساماندهی 

می کردند؟
حجت االسالم چوگانی ادامه داد: کشاورزی را باید مطابق با علم روز اداره نماییم 
به ویژه این که در زمانی هستیم که خشكسالی به کشورمان هجوم آورده است.

بعضی  نمایند.  روشن  را  جوانان  چراغ  و  قلب  باید  اساتید  کرد:هنر  تصریح  وی 
به  را  تعقل  و  کردن  فكر  باید  ما  ولی  دهند  نشان می  جوانان  به  را  راه  اساتید 

جوانان بیاموزیم.
حجت االسالم چوگانی گفت: رهبر در سفری به همدان به مسووالن و اساتید 
فرمودند زیاد به تیپ جوانان گیر ندهید بلكه باید به فكر و تعقل آنها نظر داشته 

باشیم. آمال و آرزوهای جوانان باید مطابق با روز جامعه باشد.
مرودشت  کشاورزی  آموزش  مرکز  بازنشستگان  از  مصلح  مراسم  این  ادامه  در 
گفت: عید مبارک و میالد مسعود صاحب االمر و زمان را به همه شیفتگان اهل 
طریقت تبریک و تهنیت عرض می نمایم و گرامیداشت یک معلم در حقیقت 

گرامی نگه داشتن شخصیت علمی آن معلم است.
وی افزود: در هیچ مكتبی به اندازه دین مبین اسالم به مقام معلم که علم بر 
دوش این قشر است بها نداده اند و در قرآن کریم خداوند می فرماید: در حقیقت 

باری تعالی مقام معلم را ارج می گذارد و این واالمقامی را مرتبت می بخشد.
گفتنی است در پایان این مراسم از مدرسان نمونه سال تحصیلی جاری با تقدیم 
لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد و نیز ضمن دعوت از مدرسان پیشكسوت با تقدیم 
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یک شاخه گل توسط نمایندگان دانشجویان از آن ها تقدیر شد و از هرکدام خواسته 
شد جمله ای را بیان نمایند که به ترتیب مطالب زیر را بیان کردند. 

تمام پیش کسوتان ضمن تقدیر و تشكر از برگزار گنندگان این مراسم به ویژه زارع 
و بخشی مدیر و معاون آموزشی این مرکز و نیز رابط هماهنگ کننده این مراسم 

مطالب زیر را بیان کردند:
حسین منصوری مربی بازنشسته مرکز آموزش کشاورزی مرودشت:

همیشه به خود باشید.
که  شاءاهلل  ان  کمین:  آباد  علی  آموزش  مرکز  بازنشسته  میرزاپور  محراب 

دانشجویان محترم در زندگی و تحصیالت همیشه موفق باشند. 
حمیدرضا محمودیان فرد عضو هیات علمی معاون و مدیر اسبق مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی: واقعا من هر وقت دانشجویان را ببینم در هر 
جایی به خصوص دانشجوهایی که توانسته اند به لحاظ علمی جایگاه ویژه ای پیدا 
کنند بزرگترین افتخار و شادی برای من هست و این در واقع همیشه برای من به 

یادگار خواهد ماند.
حسن نگهداری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی فارس، دانش آموخته دهه 50 مرکز علی آباد کمین و مدیر اسبق مراکز 
آموزش مرودشت و علی آباد کمین: امروز من معلمین دوران دبیرستان خود تا 
دوران دانشگاه خود را دیدم و امیدوارم به خدا که همان گونه که من که امروز شكوفا 
شدم, درخت شما دانشجویان عزیز هم همیشه شكوفا شود بر اساس آن علمی که ان 

شاء اهلل به عمل تبدیل شود ما شكوفایی شما را در صحنه های علم و عمل ببینیم
علیرضا واحدی پور مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
فارس، معاون اسبق مجتمع آموزش جهاد کشاورزی و مدیر اسبق مرکز آموزش 
یا دانشجویی را که در خدمتشان  علی آباد کمین: من وقتی پیشرفت دانش آموز 
بودم می بینم که مثال یک کار آفرین شده اند، بهره بردار موفق هستند چه در بخش 
خصوصی و چه در بخش دولتی و در اجتماع حرفی برای گفتن دارند واقعا احساس 
شور و شعف می کنم و برخود می بالم و همواره باعث افتخار من بوده و خواهند بود، 
امیدوارم چون نسل همواره در حال عوض شدن است عزیزان دانشجو همیشه به یاد 
داشته باشند که آفتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
مصلح شیرازی، رئیس بازنشسته مرکز آموزش مرودشت: با استعانت از فرمایش 

امام علی )ع( بهترین کالم کوتاه ترین و مدلل ترین کالم است.
وحید صادقی عضو هیات علمی، معاون آموزشی بازنشسته مرکز آموزش جهاد 

کشاورزی استان فارس و مدیر اسبق مرکز آموزش علی آباد کمین: 
آرزومند سالمتی برای همه دوستان و همكاران عزیزم را دارم.

تقدیم به ساحت مقدس زاده نیمه شعبان از مجموعه شعری خویش 3 بیت آن را 
خدمتتان تقدیم می کنم.

دلم ز کنج گلستان تو را بهانه گرفت از آسمان بهاران تو را نشانه گرفت
تو در کدام سرای النه گزیدی دالرامم که دل نشان تو را ز خشت خانه گرفت
بیا که چشمه ی اشكم دوا و چاره تویی وحید باز هزار باره دلش بهانه گرفت

کریمی جشنی عضو هیات علمی بازنشسته مرکز آموزش بعثت: خدا را شاکرم 
که در زندگیم یكی از بهترین کارها و آن هم معلمی، به ویژه در جبهه جهاد بودن و 
آن هم جهاد فرهنگی و جهاد معنوی نصیب من گشت. از دید خودم معلمی سعادت 
می خواهد و با جوان ها و انسان های فرهیخته و هوشمند بودن سعادتی است که 

نصیب من شد.
مقامی رئیس باز نشسته مرکز آموزش مرودشت: العلماء باقون، بقیه آن را هم 

که خودتان می دانید.
خسرو موحد رئیس بازنشسته مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس: 

فكر کنم 14 سال مسئولیت این مرکز را به عهده داشته ام. سال 86 بازنشسته شدم 
و تشكر می کنم از ایجاد این فرصت که بعد از 10 سال که بازنشسته شده ام خیلی 

از دوستان را مجددا دیدم.

نصراهلل صدر متکلم مربی بازنشسته مرکز آموزش علی آباد کمین: 
آنجا که انجمن بود از اهل علم و فن

تنگ است صحنه بر سخن و صاحب سخن
اطاله کالم نمی کنم. خاک پای اساتید، دانش آموزان و دانشجویان هستم.

اصغر احمدی بازنشسته مرکز آموزش علی آباد کمین سرپرست شبانه روزی 
و مسئول آموزش های ضمن خدمت و بهره برداران: تشكر می کنم از آقای دکتر 

زارع و همكاران ایشان که دعوت کردند و یادی از ما کردند
محمد پرتوی بازنشسته و مربی سال های 56 تا 60 مرکز آموزش مرودشت و 
مدیر کل آموزش کارکنان وزارت کشاورزی: خوشخالی من این است که کسانی 
که در این مجموعه آموزش دیده اند، در کشور به جایگاه های بلندی رسیده اند و 

دست آن هایی درد نكند که پرورش دهنده این عزیزان بوده اند.
مسعود عظیمی مدرس و رئیس بازنشسته مرکز آموزش مرودشت و علی آباد 
کمین: شرمنده هستم که در زمان مربی گری خود نتوانسته ام با راندمان خوب به 

دوستانی که سر کالس من بوده اند خدمت کنم و از آن ها عذر خواهی می کنم.
احمد عظیمی دانش آموخته مرکز آموزش علی آباد کمین در سال 55 و مربی 
بازنشسته همان مرکز: افتخار می کنم که 28 سال از عمر و خدمت صادقانه ام را 
در مرکز علی آباد کمین به عنوان مربی فعالیت نموده ام. همچنین از اساتید بزرگوارم 
که امروز در کنارشان هستم تشكر می کنم و اجازه می خواهم دستان استاد عزیزم 

صدر متكلم را ببوسم.
محمد کارگر معاون و مدیر بازنشسته مرکز آموزش علی آباد کمین: چیزی که 
مرا ارضاء می کند دیدن دانشجویان و دانش آموزانی است که بعد از خدمتم آن ها را 
می بینم که در کشور، دکتر، مهندس و افراد عالی رتبه ای شده اند و بر می گردم به 
عملكرد خودم نگاه می کنم و راضی می شوم و از این امر لذت می برم و امیدوارم 

همیشه سالمت باشید.
مرکز  نشسته  باز  ماشین آالت  مربی  و  کارشناس  فرهنگ سمنگویی  اهلل  عبد 
آموزش مرودشت: افتخار می کنم به خودم که به مردم و دانش آموزان و دانشجویان 

خدمت کرده ام. به قول امام علی )ع( فرزند ایمان خویشتن باش و خودت باش.
مراکز آموزش کشاورزی علی آباد کمین  و مدیر  معاون  مربی،  اشرف  حمید 
و مرودشت و بعثت: با 35 سال سابقه کار چون در شرف بازنشستگی هستم تنها 
چیزی که برای من می ماند خاطرات بودن با دانشجویان و دانش آموزان است و 
شیطنت هایی که سر کالس انجام می دادند که بعضی اوقات که به آن ها فكر می 

کنم به خنده می افتم.
شایان ذکر است که در پایان این مراسم از مدرسین نمونه سال گذشته، ممتازین آزمون 
مجازی اصول اخالق حرفه ای آموزش، مقام نخست بخش آموزش بهره برداران و 

مهمان ویژه این مراسم به شرح ذیل تقدیر به عمل آمد:
مدرسین نمونه سال گذشته:

وحید  نگهداری،  حسن  فربد،  فرزاد  خورشید،  آل  مسعود  منش،  افشاری  رضا  علی 
زاده، حمیده محیط، رضا  بوستانی، سعید سخاوتی  نوروزی، علی داد  محصلی، علی 
جوان بخت، غالمی، دهقانی، پرستار، غالم عباس ایزدی، سهراب صادقی، علی اکبر 
صلح جو، منوچهر دست فال، عبد الحمید کریمی، محمد جواد آگاه، محمود ایزدی، 
ابوالفتح مرادی، غالم حسین مرادی، حمیدرضا حمیدیان شیرازی، کاووس نامداری، 
زیبا امیدی فرد، مجتبی معماریان، حمید زرگری، اسمعیل قاسمی، کاظم اسدی، عبد 

الرسول شیروانیان، حمید رضا ترابی و دادپسند.
ممتازین آزمون مجازی اصول اخالق حرفه ای آموزش:

سعید خزایی - امیر توسلی - حمیدرضا خادم حمزه
مقام نخست بخش آموزش بهره برداران: 

واحد آموزشی جهرم، حمید زرگری ریاست مرکز آموزش جهرم
مجید دهقانیان مسئول آموزش مرکز جهرم

مهمان ویژه: خانم فرهمند مسئول آموزش دانشكده کشاورزی
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آشنایی با یکی از تولیدکنندگان برتر استان فارس

سید مجید صدیقی 15 سال است که به تولید گل شاخه بریده به روش هیدروپونیک 
در گلخانه ای به مساحت 5000 مترمربع در روستای کرونی شهرستان شیراز مشغول 

به فعالیت است.
صدیقی گفت: توسعه کشت گلخانه ای با توجه به چالش کم آبی و با هدف تحقق 
اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و بهره وری باال، نیاز ضروری امروز بخش کشاورزی 

است که باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: چالش هایی از جمله استفاده بی رویه از منابع آب و خاک، پائین بودن 
فكر  این  به  را  ما  کار  و  بودن کشت  و سنتی  تولید  عوامل  و  منابع  از  وری  بهره 
واداشت که نسبت به رعایت الگوی کشت و گسترش محصوالت گلخانه ای توجه 

خاص نمائیم.
ادامه  به  توجه  با  ای  گلخانه  تولیدات  افزایش  داد:  ادامه  خالق  کشاورز  این 
برای  و  است  ناپذیر  اجتناب  آبی  کم  بحران  و  خاک  فرسایش  خشكسالی ها، 
دست یابی به موفقیت بیشتر راهی جز حرکت به سمت کشاورزی درون زا، تولید 

محور و اشتغال زا وجود ندارد.
صدیقی افزود: کشت گلخانه ای در واقع نمادی از عبور کشاورزی سنتی به جهت 
علمی شدن است که صرفه جویی بسیاری زیاد در مصرف آب نسبت به فضای 
باز، اشتغال زایی بیشتر در واحد سطح، استفاده حداقل از زمین برای تولید محصول، 
افزایش کارایی مصرف آب، افزایش تولید تا 15 برابر نسبت به فضای باز، قابلیت 
به  تنوع محصول  ها،  نهاده  ها، کاهش مصرف  بیماری  و  آفات  کنترل محصول، 
برنامه کشت  از یک محصول در سال، تنظیم  از فصل، تولید بیش  صورت خارج 
از مهم ترین  بازارپسندی  تولیدی و  افزایش کیفیت محصول  بازار،  نیاز  با  مطابق 

مزایای آن است.
وی بیان نمود: گلخانه باید طوری طراحی شود که از بیشترین نور خورشید برخوردار 
گردد. این نعمت الهی هر چند در اکثر مناطق کشور به خصوص استان فارس وجود 
دارد ولی بهتر است در مناطق سرد در دامنه یا تیپ های جنوبی و در مناطق گرم در 

شیب رو به شمال قرار گیرد تا در مصرف انرژی صرفه جویی گردد.
وی گفت: در یک گلخانه باید یک محصول کشت گردد و چنانچه بخواهیم چند 
محصول بكاریم الزم است محصوالتی را انتخاب کنیم که نیاز نوری، حرارتی و 
در  آبیاری  برای  مناسبی  روش  ای  قطره  آبیاری  باشند.  داشته  یكسانی  رطوبتی 
گلخانه هاست مگر این که روش هیدروپونیک باشد که به وسیله مه پاش صورت 

می گیرد.
یا  تپه، کوه  پناه  باد خیز می توان در  تاکید کرد: در مناطق  این گلخانه دار فارس 
درختان، البته با رعایت فاصله که مانع نورگیری نگردند گلخانه احداث نمود. توان 
فنی و علمی گلخانه دار فیزیكی از نكات مهم است که در غیر این صورت الزم 
استفاده  تولید محصوالت گلخانه ای  برای  با تجربه  ناظر  توان کارشناس  از  است 

گردد. 
دارد،  کشاورزی  بخش  دهی  جهت  در  را  اصلی  نقش  بازار  کرد:  تصریح  صدیقی 
گلخانه باید مثل یک صنعت، نگاه به بازار داشته باشد ضمن این که بازار ایران هنوز 
حق العمل کاری و سنتی است، یعنی محصول گلخانه ای در بازار سنتی به فروش 

می رسد و هنوز به درک محصول مدرن نرسیده است. 
تكامل  به  شاید  و  باید  که  هنوز  ایران  در  قراردادی  کشاورزی  افزود:  چنین  وی 
نرسیده است بدین معنی که کشاورزی قراردادی یعنی تولید براساس سفارش انجام 
که  گیرد  قرار  کار  دستور  در  باید  مهم  این  است.  شده  تضمین  ابتدا  از  فروش  و 
موضوعی ملی و فرابخشی است و دولت باید با برنامه ریزی، بخش خصوصی را 

کاتالیزه و هدایت نماید.
مجید صدیقی در پایان گفت: در حال حاضر تولیدکننده با نگاه به بازار هر محصولی 
که کمیاب و گران شد کشت می نماید که با ازدیاد محصول در بازار مواجه شده و 
زیان می کند و این مسئله در نتیجه نبود راهبرد بازار و بازاریابی شخص است و ان 
شاءاهلل که بتوانیم با کشت محصوالت گلخانه ای با استفاده از حداقل مصرف آب، 
خاک و در پرتو کشاورزی نوین گلخانه ای به درآمد بهتر و اقتصادی تر دست بیابیم.

سید مجید صدیقی
تولید کننده گل شاخه بریده

شهرستان شیراز
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گفتمان کشاورزی      

در این شماره از پرتو امید با آقای مسعود رضایی نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس 
از نظرتان  انجام دادیم که چكیده آن  را  برای صفحه گفتمان گفتگویی  شورای اسالمی 

می گذرد:
به گزارش پرتو امید، مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در رابطه با کشاورزی نوین اظهار 
داشت: کشاورزی از گذشته تا حال به عنوان محور و آغاز حرکت مدنیت و صحرانشینی بوده 
و به همین جهت در فرهنگ و آموزه های دینی و اخالقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. مثاًل گذشتگان ما همواره نان را مقدس شمرده و گندم را یكی از گیاهانی می دانستند 
که همراه حضرت آدم پا به این جهان گشوده و خودش منشاء اصلی کشاورزی بوده است 

و گیاهان دیگر در کنار آن رشد کرده اند.
وی افزود: نان گندم با توسعه انسانی، بیش از پیش از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته و 
امروز با توجه به بحران آب و خشكسالی های پی در پی ایجاب می نماید تا با نگاهی نو 
و تكنولوژی های روز دنیا در جهت بهره وری و بهره برداری این کاالی اساسی نهایت 

تالش را به کار گیریم.
نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسالمی ابراز کرد: یک زمان کشاورز بذری 
را در مزرعه ای می کاشت و به امید بارندگی جهت رشد و نمو آن به انتظار می نشست تا 
ثمره تالش و زحمت خود را ببیند اما امروز با توجه به تغییرات جوی و آب و هوایی نمی 
توانیم به امید بارندگی بنشینیم البته با توکل به خداوند رحمان باید نگاهمان را نسبت به 

توسعه کشاورزی نو نمائیم.
از  آب  بحران  به  توجه  با  را  کشاورزی  جایگاه  که  این  برای  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
دست ندهیم باید دنبال به وجود آوردن تغییرات باشیم. البته کشت گیاهانی که با مصرف 
کاشت  بر  اصراری  و  باشیم  داشته  ها  آن  برداشت  مرحله  از  وری خوبی  بهره  کمتر،  آب 
محصوالتی مثل برنج و هندوانه را ننمائیم که چالش آب را جدی تر از قبل نمایان سازند و 
باید این تفكر مان باشد که امروز دیگر کره زمین تبدیل شده است به یک دهكده روستایی.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت افزود: بحث کشاورزی همواره در مجلس شورای اسالمی 
داغ است ولی به شخصه هنوز قانونی در جهت حمایت از مباحث کشاورزی به صورت قطع 
و یقین و الزم االجرا ندیده ام که وضع شود و اگر در بعضی از نقاط کشور و به خصوص 
استان فارس نیاز می بینم که مثاًل برنج کاشت نشود باید به دنبال راه حلی برای کشت 

جایگزین کشاورز باشیم. 
این نماینده در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر جهت بخشی کشاورزی و خشكسالی استان 
گفت: بدیهی است خشكسالی تاثیر به سزایی بر کشاورزی دارد اما اگر ما مدیریت علمی 
بكنیم می توانیم جلوی خسارت های ناشی از آن را بگیریم و اگر مواظب نباشیم که چه 
خواهد شد دیگر زیانش به جایی خواهد رسید که قابل جبران نخواهد بود و بنابراین باید با 
پیش گیری هایی که می توانیم انجام دهیم بر آن چیره شویم از جمله این که متاسفانه می 
بینیم همان منطقه ای که مشكل آب شرب داریم در کنارش کشاورزی می شود و جلوی 
آن باید گرفته شود و شغل هایی را پیش بینی کنیم تا کشاورز نخواهد بر اثر ضرورت سراغ 
کشت رود اگر این کار را بكنیم هم راست گفته ایم، هم با صداقت با مردم برخورد کرده 

ایم و هم عملی کار کرده ایم در غیر این صورت عملی نخواهد شد.
منتخب مردم شهرستان شیراز در بهارستان در ادامه راجع به راه اندازی سامانه 131 در 
دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد تخریب بخش وسیعی از اراضی 
ملی بوده ایم که با راه اندازی این سامانه ها تا حدود زیادی از این تخریب ها ممانعت به 

عمل آمده و از حاد شدن این قضیه جلوگیری نموده است.

رضایی در ادامه با توصیه برای دستگاه های متولی در امر کشاورزی افزود: هر مسئول و هر 
فردی در جایگاه مسئولیتی خود باید وجدان خود را قاضی قرار دهد و من نماینده و دیگر 
مسئوالن باید به این اعتقاد برسیم که منافع عمومی را بر منافع شخصی ارجحیت ببخشیم 

تا زمینه رشد را در بخش کشاورزی فراهم آوریم.
در  ما  قابل شهود  های  از ضعف  یكی  گفت:  تكمیلی  و  تبدیلی  با صنایع  ارتباط  در  وی 
از تولید به مصرف پرش می کنیم و اگر صنایع  کشاورزی عدم صنایع تبدیلی است که 
تبدیلی در سطح استان ایجاد نمائیم می توان با ایجاد شغل و بهره وری بهتر از محصوالت 

تولیدی زمینه رشد اقتصادی و بازار اشتغال زایی را فراهم آورد.
وی در ادامه نسبت به اجرای طرح نظام نوین ترویج این گونه اظهار نظر نمود که: طرح 
بسیار جالبی هست و در حقیقت نوعی تقسیم کار بر مبنای تخصص است ضمن این که 
فرد یک تخصص محض در یک رشته یا در قسمتی از بخش کشاورزی یا دامداری دارد 
در کنارش ارتباط بین بخش های مختلف را هم تشخیص می دهد و باید هم این گونه 
باشد و مثل این می ماند که یک پزشک متخصص قبلش پزشک عمومی بوده بعد می آید 
متخصص چشم می شود و حقیقت را تشخیص می دهد. این طرح خوبی است و به هر 
حال خوشحال شدم که شنیدم و امیدوارم در عمل هم چنین چیزی که هدف در نظر گرفته 

شده است ظهور پیدا کند و باید حالت نظارت در آن هم قوی باشد.
رضایی در ادامه در پاسخ به سوال خطرها و بحران های بخش کشاورزی حوزه انتخابیه 
خود پاسخ داد: چالش بی آبی واقعًا تهدید و بحرانی جدی است و اگر فكری برای آن نكنیم 
شاید یک زمانی چیزی به نام کشاورزی نداشته باشیم و همان گونه که قباًل هم اظهار 
داشتم باید برویم به سمت بهره وری بهتر که از وضع موجود استفاده بهینه را بكنیم. یعنی 
از فضای کمتر و آب کمتر، کشاورزی بهتر و محصول بیشتر و بهتری تولید کنیم و در این 

صورت می توانیم کشاورزی را حفظ کنیم.
ارزیابی وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی  بر  مبنی  دیگری  به سوال  پاسخ  در  وی 
استان فارس و شهرستان شیراز گفت: صادرات ما خیلی کم شده و خیلی از جاها از ما جلو 
افتاده اند. خیلی از کشورهای اروپایی بهترین انگور را در این فصل دارند در حالی که االن 
فصل انگور نیست. حال آیا می توانیم با آن ها رقابت کنیم ؟ االن ما بهترین انگور را داریم 

اما در صادرات آن نتوانسته ایم خوب عمل کنیم.
نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال دیگر پیرامون 
ارزیابی عملكرد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بد نیست ظاهراً خوب به نظر 
نیست  قوی  تابعه خیلی  ادارات  و  ها  آن  بین  ارتباط  که  کنیم  احساس می  اما  رسد.  می 
یكپارچه ای گرفته شود و  باشد که تصمیم  تر  ادارات مشخص  باید مدیریت روی  یعنی 
بتواند تصمیم بگیرد. مثاًل خیلی جاها من رفته ام می بینم که جهاد  یک مدیریت واحد 
کشاورزی یک نظر دارد منابع طبیعی نظر کاماًل عكس آن دارد و این خوب نیست و باید 

کارشناسی شود.
رضایی در پایان این گفتگو در رابطه با خبرنامه پرتو امید گفت: هر از گاهی خبرنامه پرتو 
امید را می بینم و می خوانم و مطالب، ظاهر و کیفیت آن خوب است از افراد مختلف استفاده 
می شود و به عنوان یک منبع علمی خوب است و خیلی از کارشناسان می توانند از آن 

استفاده کنند و اطالعات جامع و کاملی را یک جا ببینند.

گفتگو با مسعود رضایی
نماینده مردم شهرستان شیراز 
در مجلس شورای اسالمی
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استاندارد  این  کند.  مي  مشخص  خود  عملكرد  بهبود  و   OH&S 1-ریسک هاي 
سیستم  طراحي  براي  تفضیلي  ویژگي هاي  و   OH&S عملكرد  خاص  معیارهاي 

مدیریت را بیان نمي کند.
زیر  موارد  اعمال  به  مایل  که  سازماني  مورد هر  در  استاندارد  این  2-ویژگي هاي 

باشد کاربرد دارد :
کردن  کمینه  یا  بردن  بین  منظوراز  به   OH&S مدیریت  سیستم  استقرار  الف( 
توانند در معرض خطرات  ذینفع مي  ریسک هایي که کارکنان و سایر طرف هاي 

OH&S ناشي از فعالیت هاي سازمان قرار گیرند،

،OH&S ب( اجرا، نگهداري و بهبود مداوم سیستم مدیریت
پ( حصول اطمینان از انطباق با خط مشي OH&S سازمان و 

ت( اثبات انطباق با این استاندارد از طریق:
1. خود اظهاري و خودسنجي انطباق با ویژگیهاي این استاندارد یا 

2. خواستار تایید انطباق سازمان توسط طرفهاي ذینفع نظیر مشتریان یا
3. خواستار تایید خود اظهاري توسط طرف برون سازماني ویا

 OH&S مدیریت  سیستم  هر  با  تلفیق  منظور  به  استاندارد  این  الزامات  تمامي 
مي باشد. گستره کاربرد این استاندارد به عواملي نظیر خط مشي OH&S سازمان، 

ماهیت فعالیت، ریسک و پیچیدگي هاي عملیات سازمان بستگي دارد.
به کار  تعاریف زیر  استاندارد، اصطالحات و  این  در  3 - اصطالحات و تعاریف: 

مي رود:
3-1- ریسک قابل قبول : ریسكي که به سطحي کاهش یافته باشد که با توجه 
به تعهدات قانوني و خط مشي ایمني وبهداشت حرفه اي )بند 3-16( براي سازمان 

قابل پذیرش باشد.
3-2- ممیزي: فرایندي نظام یافته، مستقل و مدون به منظور به دست آوردن شواهد 
 ممیزي و ارزیابي عیني آنها براي تعیین میزاني که معیارهاي ممیزي برآورده شوند.

) ISO 9000:2005, 3.9.1(
یادآوري1- "مستقل" لزوما به معناي بیرون از سازمان نیست. در بسیاري از موارد 
به ویژه در سازمان هاي کوچكتر، استقالل مي تواند از طریق نداشتن مسئولیت در 

فعالیت هایي که مورد ممیزي قرار مي گیرند نشان داده شود.
3-3- بهبود مداوم: فرایند تكرار شونده ارتقاء سیستم مدیریت OH&S به منظور 

دستیابي به بهبود در عملكرد کلي OH&S سازگار با خط مشي OH&S سازمان.
3-4- اقدام اصالحي: اقدامي که براي از بین بردن علت یک عدم انطباق یا سایر 

شرایط نامطلوب تشخیص داده شده انجام مي گیرد.
یادآوري1– ممكن است براي یک عدم انطباق بیش از یک علت وجود داشته باشد.
یادآوري2– اقدام اصالحي به منظور پیشگیري از وقوع مجدد انجام مي گیرد، در 

صورتي که اقدام پیشگیرانه به منظور پیشگیري از وقوع مي باشد. 
3-5- مدرک: اطالعات و رسانه پشتیبان آن.

یا  الكترونیكي  مغناطیسي،  رایانه اي  دیسک  کاغذ،  است  ممكن  رسانه  یادآوري- 
نوري، عكس یا نمونه اصلي یا ترکیبي از آنها باشد. 

3-6- خطر: منبع، شرایط یا عمل داراي پتانسیل براي آسیب به صورت جراحت یا 
بیماري براي افراد، یا ترکیبي از آنها.

3-7- شناسایي خطر: فرایند تشخیص وجود یک خطر و تعیین خصوصیات آن.
3-8- بیماري: وضعیت جسمي یا روحي نامطلوب قابل شناسایي ناشي و/ یا تشدید 

یافته از فعالیت کاري و/ یا شرایط مرتبط با کار.
3-9- رویداد: واقعه )وقایع( مرتبط با کار که در آن جراحت یا بیماري )صرف نظر 

از شدت آن( و یا مرگ رخ داده یا بتواند رخ دهد.
یادآوري 1- یک حادثه رویدادي است که منجر به جراحت، بیماري یا مرگ شود.

یادآوري 2- رویدادي را که در آن جراحت، بیماري یا مرگ رخ ندهد، مي توان "شبه 
حادثه"، "شبه تصادف"، "نزدیک به برخورد" یا "اتفاق خطرناک" نامید.

یادآوري 3- موقعیت اضطراري نوع خاصي از رویداد است. 
3-10- طرف ذینفع: فرد یا گروهي داخل یا خارج محل کار که عالقمند یا تحت 

تاثیر به عملكرد OH&S سازمان 
3-11- عدم انطباق: برآورده نشدن یک الزام 

یادآوري- عدم انطباق مي تواند هر گونه انحراف از موارد ذیل باشد:
استانداردهاي کاري، روال، روش هاي اجرایي، الزامات قانوني مرتبط و غیره

الزامات سیستم مدیریت OH&S )بند 3- 13(.
ایمني و  شرایط و عواملي که   :)OH&S( 3-12- ایمني و بهداشت حرفه اي
بهداشت حرفه اي )OH&S( کارکنان، کارگران موقت، پرسنل پیماني، بازدیدکنندگان 
و هر شخص دیگري در محیط کار )بند 3-23( را تحت تاثیر قرار داده یا مي توانند 

تحت تاثیر قرار دهند.
یادآوري- سازمان ها مي توانند تابع الزامات قانوني براي بهداشت و ایمني خارج از 

محل کار اصلي یا آنهایي که در معرض فعالیت هاي محل کار هستند، باشند.
سازمان  مدیریت  سیستم  از  بخشي   :  OH&S مدیریت  سیستم   -13-3
مدیریت  و   )16-3 )بند   OH&S مشي  خط  استقرار  و  تكوین  به  که   )17-3 )بند 

ریسک هاي OH&S )بند 3-21( بپردازد.
یادآوري 1- سیستم مدیریت، مجموعه اي از عناصر سازمان مرتبط به هم جهت 

ایجاد خط مشي و اهداف و دستیابي به این اهداف است.
یادآوري 2- سیستم مدیریت شامل ساختار سازماني، فعالیت هاي طرح ریزي )به 
طور مثال: ارزیابي ریسک و تعیین اهداف(، مسئولیت ها، روال، روش هاي اجرایي 

)بند 3-19(، فرآیندها و منابع است.
یادآوري 3 - برگرفته از ISO 14001: 2004 ، )بند 8-3 (

استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای

 OHSAS 18002, Occupational health and safety
management systems

مدل تعالی سازمانی

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی
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14 - هدف OH&S : مقصود OH&S بر مبناي عملكرد OH&S )بند 3-15( که 
سازمان )بند 3-17( خود را براي تحقق آن مقید مي سازد.

یادآوري1- اهداف در صورت امكان مي بایستي کمي شوند.
یادآوري2- بند 4-3-3 الزام نموده که اهداف OH&S با خط مشي OH&S سازگار 

باشند.
3-15- عملکرد OH&S : نتایج قابل اندازه گیري مدیریت سازمان )بند 17-3( 

از ریسک هاي OH&S )بند 21-3(.
یادآوري 1- اندازه گیري عملكرد OH&S شامل اندازه گیري اثربخشي کنترل هاي 

سازمان نیز مي باشد. 
نتایج   )13-3 )بند   OH&S مدیریت  هاي  سیستم  مفاهیم  اساس  بر   -2 یادآوري 
همچنین مي توانند بر اساس خط مشي OH&S )بند 3-16(، اهداف OH&S )بند 

3-14( و سایر الزامات عملكرد OH&S سازمان )بند 3-17( اندازه گیري شوند.
3-16- خط مشي OH&S : مقاصد و جهت گیري کلي یک سازمان )بند 17-3( 
در رابطه با عملكرد OH&S )بند 3-15( که رسمًا توسط مدیریت رده باال اعالم 

شده باشد.
یادآوري1- خط مشي OH&S چارچوبي براي اقدام و تعیین اهداف OH&S )بند 

3-14( فراهم مي آورد.
یادآوري 2- برگرفته از ISO 14001 : 2004 ، )بند 3-11(

نهاد  کاري،  مجتمع  تجاري،  موسسه  شرکت، شرکت سهامي،  3-17- سازمان: 
مسئول یا انستیتو، یا بخش یا ترکیبي از آنها، اعم از ثبت شده یا نشده، عمومي یا 

خصوصي که داراي وظایف و تشكیالت اداري خاص خود باشد.
یادآوري- در سازمان هایي که بیش از یک واحد عملیاتي دارند هر کدام از واحدهاي 

عملیاتي را مي توان یک سازمان تلقي کرد
3-18- اقدام پیشگیرانه: اقدامي که براي از بین بردن علت یک عدم انطباق )بند 

3-11( بالقوه یا سایر شرایط نامطلوب بالقوه انجام مي گیرد.
وجود  علت  یک  از  بیش  بالقوه  انطباق  عدم  یک  براي  است  ممكن  یادآوري1- 

داشته باشد. 
یادآوري2- اقدام پیشگیرانه به منظور پیشگیري از وقوع انجام مي گیرد. در صورتي 

که اقدام اصالحي )بند 3-4 ( به منظور پیشگیري از وقوع مجدد انجام مي گیرد. 
)ISO 9000: 2005, 3,6,4(
3-19- روش اجرایي: طریقه مشخص شده اي براي اجراي یک فعالیت یا یک 

فرایند.
یادآوري- روش هاي اجرایي مي توانند مدون باشند یا نباشند. 

)ISO 9000:2005, 3.4.5( 
3-20- سابقه: مدرکي )بند 3-5( که در آن نتایج به دست آمده ذکر مي شود یا 

شواهدي را دال بر انجام فعالیت ها فراهم مي آورد.
)ISO 14001:2004,3.20( 

3-21- ریسک: ترکیبي از احتمال وقوع یک واقعه خطرناک یا مواجهه)ها( با آن 
و شدت جراحت یا بیماري حرفه اي ) بند 3-8( که مي تواند به سبب آن رویداد یا 

مواجهه )ها( با آن واقعه به وجود آید.
از  ناشي   )21-3 )بند  ریسک)ها(  ارزشیابي  فرآیند  ریسک:  ارزیابي   -22-3
خطر)ها(، با در نظر گرفتن کفایت کنترل هاي موجود و تصمیم گیري در این مورد 

که آیا ریسک)ها( قابل قبول است یا خیر
3-23- محل کار: هر مكان فیزیكي که در آن فعالیت هاي مرتبط با کار تحت 

کنترل سازمان اجرا مي شوند. 
یادآوري- هنگام بررسي آنچه محل کار را تشكیل مي دهد، سازمان )بند 17-3( 
بایستي به اثرات OH&S روي کارکناني که به طور مثال سفر مي کنند یا در حال 
نقل مكان هستند. )مانند رانندگي، پرواز، سفر با قایق یا قطار(، کارکناني که در محل 

مشتري یا کارفرما و یا در منزل خود کار مي کنند توجه نماید.

ره آورد تعالی سازمان
در اردیبهشت ماه

گروه نوسازی و تحول اداری

• تیم رهبری: طرح موضوع ضرورت مشتری شناسی برای بخش کشاورزی 
، تعریف مدل کسب و کارفعالیت های   )SCM( تامین  و مدیریت زنجیره 
توسعه ای سازمان جهاد کشاورزی ،تعریف مدل مدیریت پروژه در سازمان 
 ، مدیریت ضایعات  تعریف  و   )PMBOK مدل  اساس  )بر  کشاورزی  جهاد 

شناخت ابزار های شناسایی، کنترل و کاهش ضایعات.
• تیم تولید: اعالم فعالیت های اصلی تیم تولید در سال 97 و معرفی ابزار 

مدیریت پروژه و نحوه ی به کارگیری آن 
• تیم کارکنان : ادامه ی موضوع تدوین نقشه ی راه منابع انسانی ، بررسی 
کانال های ارتباط با کارکنان ، بهینه سازی سیستم های مدیریتی و تعریف 

انواع ساختار های سازمانی.
های  مسئولیت  مدیریت  جدول  ارائه  اجتماعی:  های  مسئولیت  تیم   •
اجتماعی(و  های  مسئولیت  26000)مدیریت  استاندارد  اساس  بر  اجتماعی 

تعیین وظایف هر کدام از واحد های مرتبط با بندهای استاندارد.
• تیم ارزیابی عملكرد مدیران) 360 درجه (: تهیه و تنظیم فرم ارزشیابی 
مدیران بر اساس مدل شایستگی ، کد گذاری فرم تعیین مهارتهای شغلی 
بر اساس مدل شایستگی تخصصی و عمومی و همچنین بیان مبانی نظری 

مدل شایستگی.
• تشكیل تیم استاندارد OHSA : بیان مفاهیم استاندارد ایمنی و بهداشت 
و  ایمنی  ارزیابی ریسک های  و  مباحث شناسایی  و  در سازمان   )18001(

بهداشت محیط و شغل.
• تیم فرآیند ها : طرح موضوع نحوه ی استقرار مدیریت فرآیند ، تعریف 

شاخص های فرآیندی هزینه ، زمان وکمیت و کیفیت 
• تیم مدیران شهرستان ها : تعریف اصول مدیریت ، پایه و اساس مدیریت، 
در  رو  پیش  های  چالش  و  خصوصی  و  دولتی  بخش  در  مدیریت  تفاوت 

بخش دولتی.
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افزایش ضریب خود اتكایی محصوالت اساسی یكی از ده پروژه طرح امنیت غذایی 
و تولید محصوالت راهبردی از جمله طرح های دوازده گانه برنامه ملی ارتقای توان 
تولید ملی از کارگروه های یازده گانه برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی است که زیر 
پروژه افزایش ضریب گندم و دانه های روغنی در شماره های قبل مورد بحث قرار 

گرفت و زیر پروژه پنبه در این شمار بحث و بررسی می کنیم.
تعیین وضع موجود

تا دو دهه بعد از انقالب اسالمی با کاهش صادرات و نهایتا توقف آن، تولید داخل 
و نیاز کشور را تامین می نمود اما به دلیل برخی از نارسایی ها، هزینه های زیاد و 
راندمان پایین تولید با رکود مواجه و صنعت نساجی کشور با واردات ساالنه 60 هزار 

تن پنبه به ارزش تقریبی 120 میلیون دالر به واردات پنبه وابسته شد.
به منظور کم اثر نمودن فشارهای اقتصادی با اتكا بر اقتصاد مقاومتی برای نیل به 
کاهش وابستگی به واردات و با لحاظ محوریت راهبرد هایی اصلی از جمله: توجه 
خاص به کارایی مصرف آب، افزایش راندمان تولید، توسعه کشت دوم و کاهش 
هزینه راه کارهای عملی برای بهبود کمی و کیفی پنبه کشور درنظر گرفته شده که 
افزایش بهره وری در بخش زراعت تصفیه وش، توسعه ضریب مكانیزاسیون، توسعه 
خاکورزی حفاظتی، دست یابی و توسعه کشت ارقام برتر، افزایش ضریب مصرف بذر 
گواهی شده تقویت تشكل های تخصصی، بهبود کیفی نهاده ها، حمایت یارانه ای 
و تحقیقات، آموزش و ترویج از اهم این راه کارها می باشد و با توسعه 26 درصد 
سطح کشت و افزایش 60 درصد عملكرد تولید الیاف از 50 هزار تن به 131 هزار تن 
افزایش یافته است و ضریب خود اتكایی پنبه ساالنه معادل 3 درصد مصرف صنایع 

افزایش یافته است تا افق 1404 ضریب خوداتكایی به 85 درصد برسد.

13961397139813991400سال

89735919619511097933100525سطح کشت در کشور )هكتار(

1665016700167501680017000سطح کشت فارس )هكتار(

عملكرد در واحد سطح کشور
)کیلوگرم در هكتار(

25072594274128913088

عملكرد در فارس
)کیلوگرم در هكتار(

31103250340036003849

225000238000260000283000310000تولید کشور)تن(

5178254275569506048065433تولید فارس)تن(
 

سیاست های اجرایی مد نظر در پروژه افزایش ضریب 
خوداتکایی پنبه

حمایت ویژه از برداشت ماشینی 
با هدف کاهش هزینه ها و ضایعات به منظور تحقق این سیاست ورود کمباین های 
برداشت وش چین برنامه ریزی شده که تاکنون سه دستگاه کمباین مخصوص برداشت 
پنبه به ناوگان مكانیزاسیون استان پیوسته است و امیدواریم با پیگیری های صورت 
گرفته سه دستگاه دیگر به این امر تخصیص یابد تا به این وسیله گامی ارزشمند در 

جهت کاهش هزینه های تولید و امكان توسعه این کشت استراتژیک برداشته شود.

تامین بذر
رویكرد موسسه پنبه و موسسه کنترل و گواهی بذر و نهال به فروش رویالیتی با 
پنبه کاران زرین  امتیاز تولید بذور به شرکت ها می باشد، در حال حاضر تعاونی 
دشت صاحب امتیاز تولید رقم بختگان، مزرعه نمونه ارتش، ارقام گلستان و حكمت 
)t2(، شرکت تعاونی تولید بهدشت بشرویه صاحب امتیاز تولید رقم خرداد و شرکت 
تعاونی بازرگانی فجر ارقام ساجدی و ارمغان می باشند که تغییر ارقام و توسعه ارقام 
جدید داخلی و تعداد محدودی ارقام خارجی در دستور کار هستند که ارقام گلستان، 
ساجدی، ارمغان، خرداد و دو رقم خارجی در حد نیاز تامین بذر گواهی شده انجام 

شده است.
ارتقاء بهره وری در بخش زراعت و تصفیه وش 

 700 با  فارس  استان  می فرمایید  مالحظه  ساله  پنج  برنامه  در  که  گونه  همان 
کیلوگرم عملكرد در واحد سطح نسبت به متوسط کشور، پیشتاز تولید در واحد سطح 
و بهره وری در کشور است که مطمئنا با توسعه کشاورزی حفاظتی و آبیاری میكرو 
)تیپ( ارتقا عملكرد و کاهش هزینه ها بیش از برنامه پیش بینی قابلیت تحقق دارد.

توسعه کشت دوم و رعایت اصول کشاورزی حفاظتی
 با اجرای تناوب مناسب و کشت ارقام زودرس و متحمل به خشكی و شوری بعد 
از برداشت غالت و کشت مستقیم پنبه که در سال های اخیر توسعه مطلوبی داشته 
است ضمن صرفه جویی در مصرف آب و هزینه ها افزایش عملكرد قابل توجهی 
هم محقق گردیده است و لذا توسعه کشاورزی حفاظتی و ارقام مناسب کشت دوم 

در اولویت برنامه های اجرایی این زراعت می باشد.
تقویت تشکل ها و انجمن های تخصصی 

واگذاری امور خدماتی و بازرگانی به آنان و حمایت از تشكل ها با تسهیالت کم 
امور  موقع  به  انجام  و  تسهیل  برای  کشاورزان  از  تشكل ها  این  حمایت  و  بهره 
بهزراعی و همچنین بهره جویی از سامانه پهنه بندی و آموزش هدفمند کارشناسان 
و  ها  انجمن  و شرکت های  کار  پنبه  و کشاورزان  کاری  پنبه  پهنه های  مسئول 
تشكل های وابسته زمینه ارتقاء بهره وری بیش از پیش در تولید و فرآوری پنبه 

مورد انتظار است.
امور کارخانجات و نوسازی صنایع 

قدمت جدیدترین کارخانجات پنبه پاک کنی در کشور به 65 سال می رسد و تاکنون 
اقدامات موثری در جهت بازسازی و رفع نواقص آن ها صورت نگرفته است که الزم 
است نوسازی صنایع پنبه پاک کنی و نساجی صورت پذیرد و امور بازرگانی پنبه 
پنبه کاران  از یک طرف شرکت های تعاونی  باید شامل قراردادهای دوطرفه که 
با کشاورزان انعقاد قرارداد نموده و از طرف دیگر تحویل محصول به کارخانجات 
نساجی منعقد نمایند با عنایت به تولید وش در استان به میزان 60 هزار تن، ایجاد 
یک واحد صنایع نساجی در استان جهت جذب وش و ایجاد اشتغال پایدار امری 

ضروری است. 
الزم به ذکر است در حال حاضر با توجه به کیفیت باالی الیاف استان عمده وش 

تولیدی به سایر استان ها صادر می گردد.

گزارش اقتصاد مقاومتی
قسمت چهارم

احمد دهقان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

 استان فارس
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ویژگی های عوامل میکروبی
1 - توانایی ایجاد تلفات زیاد در بین انواع سالح  های نوین، میكروب  ها و فرآورده های 

میكروبی رقمی بهت آور از مرگ و میر را در پی  خواهند داشت. 
مثاًل 15 گرم از سم تولید شده توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینوم می تواند تمام 
مردم جهان را به کام مرگ بكشد! یا به  طور مثال اگر در شهری 12 میلیون نفری 
یک موشک اسكاد با کالهک محتوی 300 کیلوگرم گاز اعصاب سارین منفجر شود 
بین 60 تا 100 هزار نفر را خواهد کشت. اگر همین کالهک حاوی یک بمب 12 
کیلوتنی هسته  ای باشد 23 تا 80 هزار نفر را از بین می برد. اما اگر چنین کالهكی 
با تنها 100 کیلو اسپور سیاه زخم بار شود بسته به شرایط جوی بین 42 هزار نفر تا 

3 میلیون نفر را خواهد کشت.
2 - توانایی در ایجاد بیماری و عوارض طوالنی مدت و نیاز به مراقبت های گسترده.

3 - توانایی برخی عوامل در انتشار از طریق ناقل یا فرد آلوده؛ این امر باعث می شود 
تا آلودگی از فردی به فرد دیگر منتقل شود و همین امر کمک می کند تا با حجم 

اندکی از میكروب بتوان شهری را از پای درآورد.
اکثر کشورهای  تقریبًا  4 - وجود فن آوری کافی و سیستم  های شناسایی کارآمد؛ 
جهان که مورد این تهدیدات هستند از فن آوری نوین تشخیص بی  بهره  اند. گذشته از 
سطح پایین علمی این کشورها، عدم فروش تجهیزات پیش رفته از سوی کشورهای 
با تأخیر صورت  بیوتروریستی  یافته باعث شده تشخیص سریع یک حمله  توسعه 

پذیرد.
5 - کاهش نقش خود امدادی، دگر امدادی و افزایش حس ناامیدی در مردم.

6 - وجود یک دوره نهفته بیماری که باعث می شود درمان و پیشگیری از انتقال 
دفاعی  کادر  وقتی  در خوشبینانه  ترین حالت،  معمواًل  انجام شود ؛  تأخیر  با  بیماری 
از بروز یک تهاجم میكروبی آگاه می شوند که یک اپیدمی رخ داده است طبعًا در 
این حالت کمک رسانی و مهار بیماری بسیار دشوار و با بروز استرس  های اجتماعی 

همراه است
بودن  مشكل  اصواًل  و  غیراختصاصی  و  عمومی  عالئم  ایجاد  در  توانایی   -  7
نشان  یكسانی  بالینی  در شروع عالئم  عفونی  بیماری  های  تمام  تقریبًا  تشخیص؛ 
می دهند. مثاًل سیاه زخم در آغاز عالئمی همچون یک زکام عادی را بروز می دهد. 
بعد از یک دوره یكی دو روزه که فرد احساس بهبودی می کند، ناگهان با شتابی 
فراوان تمام بدن را دربر می گیرد و فرد را می کشد و در این جا مهارت کادر درمانی 

در تشخیص افتراقی بیماری  ها بسیار تعیین کننده خواهد بود.
8 - امكان تولید میكروب  های نوپدید یا انتشار عوامل بازپدید؛ میكروب  های نوپدید 
به میكروارگانیسم  هایی گفته می شود که در آزمایشگاه های بیوتكنولوژیک، از تغییر 

گونه های وحشی به  دست می آیند.
یا ویروسی را تولید نمود که در حكم  باکتری  با کمک مهندسی ژنتیک می توان 
اما  دسته  اند.  این  از  و ..  ابوال  سارس،  ایدز،  که  باشد  جدید  زیرگونه  یا  یک گونه 
میكروب  ها بازپدید به آن گروهی گفته می شود که ریشه کن شده یا تقریبًا بطور 
کامل مهار شده  اند ولی توسط گروه  هایی که به بانک  های میكروبی جهان دسترسی 

دارند، دوباره منتشر می شوند. 
مثاًل آبله در جهان ریشه کن شده و با این وجود چند کشور از جمله ایاالت متحده 
هنوز مقداری از این ویروس را در بانک میكروبی خود نگهداری می کند. نشت یا 
آبله را دریافت  انتشار عمدی آن در جهانی که نزدیک به 40 سال است واکسن 

نكرده اند فاجعه بار خواهد بود.
9 - موجب تخریت صنایع و تجهیزات نمی  شوند

پیچیدگی های برخورد با عوامل میکروبی
1- مقادیر اولیه عامل اندک است و در نتیجه در لحظات اولیه هجوم قابل ردیابی 
نیست. اما در مدت کوتاهی اگر میكروب زنده باشد تكثیر می شود و حوزه گسترده ای 

را خواهد پوشاند
2 - آثارشان دیر ظاهر می شود و معمواًل بیماری یک دوره نهفته دارد که از لحظه 
تأخیر  به  را  تشخیص  زمان،  می گردد. همین  شامل  را  بروز عالئم  تا  آلوده شدن 
انداخته و در عین حال باعث انتشار بیماری خواهد شد. طبعًا هر چه زمان کمون 

)زمان نهفتگی( بیماری بیش تر باشد، خطر بروز همه  گیری بیشتر خواهد بود.
3 - مهار آن مشكل است و افراد آلوده به  صورت بیمار یا ناقل بدون آن که بتوان 
باز  خط  عقب  به  ویا  می شوند  جابه  جا  منطقه  در  داد  قرار  کنترل  تحت  را  ایشان 

می گردند که با این کار باعث گسترش شدید عامل می شوند.
4 - عمومًا قابل انتقال و سرایت از یک فرد به فرد دیگر هستند

5 - غیرقابل تشخیص با حواس پنجگانه هستند، یعنی رنگ و بو ندارند.
راه های انتشار عوامل بیولوژیک در یک حمله تروریسی

از جمله بسته های  از طریق جنگ افزارهای گوناگون منتشر می شوند.  این عوامل 
مراسالتی، هواپیماهای سبک سمپاش یا بدون سرنشین مخزن دار، اشیا و وسایل 
تنقالت  و  ناقل  جوندگان  و  نباتی، حشرات  آفات  آرایشی،  و  بهداشتی   - مصرفی 

مانند شكالت  ها.
اصواًل جاسوسان و عوامل خود فروخته داخلی می توانند با هر وسیله ای به انتشار 
میكروب  ها یا فرآورده های کشنده آن  ها مبادرت نمایند. از این بین مراسالت پستی، 
تنقالت  و  بندی های صادراتی، سیگار  بسته  دوم،  البسه های دست  آرایشی،  لوازم 
مانند  باکتری ای  اسپور  از  معینی  حجم  می توان  هستند.  توجه  مورد  گزینه های 
باسیلوس آنتراسیس را در پاکت نامه ای ریخت و به مقصد هدف پست کرد و در 
ترکیب مواد سازنده شكالت  ها و تنقالت مواد مضر با تأثیر دراز مدت را قرار داد یا 
به همراه علوفه دامی، حشرات ناقل بیماری  های دام و طیور را به کشوری فرستاد 

تا صنایع آن کشور را فلج نمایند.

بیو تروریسم چیست 
قسمت چهارم

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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کنید.  نرم  پنجه  و  دست  بسیاری  رقبای  با  باید  کسب وکاری،  هر  در  موفقیت  برای 
رقبای شما هر روز امكانات و خدمات جدیدی به مشتریان خود ارائه می دهند. اگر در 
این رقابت برای جذب مشتری تالش نكنید بدون شک از میدان رانده خواهید شد. از 
طرفی نتیجه ی ارائه ی خدمات و امكاناتی که مخاطب را جذب نكند چیزی جز ضرر و 
هزینه های بیهوده نیست، به همین خاطر به مدیریت دانش مشتری نیاز دارید تا اطمینان 

حاصل کنید هزینه هایی که در این راستا متقبل می شوید نتیجه ی مثبت در پی دارند.
کسانی  چه  ما  مشتریان  کشاورزی،  بخش  در  مشتریان  بندی  بخش  یا  دسته بندی 

هستند؟
به  پروران  وآبزی  دامدار  باغدار،  زارع،  از  اعم  بهره برداران  کلیه  کشاورزی  بخش  در 

عنوان مشتریان و به عبارتی خدمت گیرندگان سازمان تلقی می شوند.
بنابراین شناخت این طیف عظیم یكی از مهم ترین ماموریت های سازمانی ما می باشد.
همچنین از آنجا که دریافت اطالعات و یافته های علمی بخش کشاورزی )بر اساس 
برنامه های آموزش و ترویج( و در نتیجه اجرای آن توسط بهره برداران و در راستای 
تحقق سیاست ها و استراتژی های بخش کشاورزی صورت می گیرد ،بنابراین مدیریت 

دانش مشتری امر مهمی به حساب می آید.
در این مقاله سعی شده ضمن انتقال اصل مطالب در جاهای خاص و مبتنی بر شرایط 

سازمان در این خصوص توضیحاتی ارائه شود.
دانش مشتری را می توان به دو صورت تعریف کرد. اول؛ می توان گفت »دانش مشتری 
است.«  نموده  با مشتری جمع آوری  رابطه  در  سازمان  که  است  نظراتی  و  ،اطالعات 
طبق این تعریف نقش مدیریت دانش مشتری، جمع آوری و سازمان دهی این اطالعات 
به گونه ای است که در سراسر سازمان قابل بحث و به اشتراک گذاری باشد و برای 
اجرا، مدیریت فروش )مدیریت ترویج و ارائه خدمات(، سیستم های مدیریت ارتباط با 
)CRM(، گزارش  )حساب ها و( عملكرد و همچنین تجزیه وتحلیل معیارهای  مشتری 
قابل سنجش دیگری مانند الگوی خرید )الگوی کشت ،فرهنگ مرتبط( و فعالیت های 

ارتباطی از جمله بازخورد های وب سایت و شبكه های اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
تعریف مشابه دیگر در همین زمینه این است، »دانش مشتری دستیابی به اطالعات 
و بینشی است که برای برقراری ارتباط قوی تر با مشتریان به آن نیاز دارید.« از این 
نقطه نظر آنچه در حال حاضر درباره ی مشتریان تان می دانید ممكن است کافی نباشد. 
شاید الزم باشد داده ها و اطالعات بیشتری را از شخصیت مشتریان تان، کارهایشان 
اغلب  می رسد  نظر  به  بدهید.  دخالت  فرآیندها  و  سیستم ها  در  تفكرشان  نحوه ی  و 
بدانید  دارند. مثال شاید شما  فعالیت های مشتریان  از  تنها دیدی جزئی  ارائه دهندگان 
مشتری چگونه اوقاتش را با محصول و خدمات شما می گذراند اما ندانید همین اوقات 
به چه صورت با محصول و خدمات رقیب تان سپری می شود. به عبارتی می توان سبک 
و روش آموزش ها ،توصیه های ترویجی و به کارگیری آن را مورد سنجش قرار داد تا 
اطمینان حاصل نمود که آیا این روش ها در انتقال دانش مورد نظر موثر بوده؟ آیا این 
آیا  روش ها قابلیت بهبود و توسعه دارد؟ روش های جایگزین کدام است؟ و این که 

مشتریان توصیه ها را اجرا می نمایند؟
برای استفاده ی کاربردی از مدیریت دانش مشتری، باید اطالعات مفیدی را که نیاز 
دارید جمع آوری کنید و نباید به اطالعات پیش پا افتاده ای که در حال حاضر دارید اکتفا 
کنید. برای مثال شاید در بهترین وضعیت بتوانید نمودار کامل روان شناختی منحصر 
به هر یک از مشتریان را بیابید و از هم تفكیک کنید اما این کار برای شروع کمی 
زیاده روی است؛ بنابراین الزم است ارزش داده هایی را که از هر بار جمع آوری اطالعات 

مشتری به دست می آورید بسنجید و تعیین کنید چه میزان جزئیات الزم دارید.
از دانش مشتری، مدیریت روابط کنونی و گسترش  از ساختن اسكلتی محكم  هدف 
روابط در درازمدت است. با کمک دانش مشتری باید بتوانید تشخیص بدهید که چه 

پیشنهادی را، در چه زمانی و به چه قیمتی)روشی( پیش روی مشتریان تان قرار دهید تا 
بر رفتار مشتری در راستای بازاریابی و ارتقای محصول تان نظارت کنید و آنها را تحت 
تاثیر قرار دهید. سازمان می بایست در بلندمدت محصوالت جدید طراحی کند، خدمات 
جدید ارائه بدهد و در بازارهای جدید رقابت کند؛ اگر در دوره ی کوتاه مدت فروشنده ی 
مهمی )تولید کننده ( را از دست بدهید آیا درباره ی مشتریان او اطالعات کافی دارید تا 
بتوانید مشتریان اصلی او را حفظ کنید؟ آیا می دانید در صورتی که رقیب تان قیمت ها را 

پایین بیاورد کدام مشتریان بیشتر تمایل دارند به او مراجعه کنند؟
هم زمان از دو روش می توان برای گردآوری دانش مشتری استفاده کرد:

روش اول؛ از آن رو که گردآوری دانش مشتری ُپر هزینه است معموال این اطالعات 
توسط افراد به خصوصی در تجارت کسب وکارها با هم )B2B( عرضه می شود و هر جا 
که سود حاصل از این اطالعات هزینه های پیگیری و تحلیل داده ها را پوشش بدهد 

از آنها استفاده می شود.
بازاریابی  در  استفاده  مورد  ابزارهای  و  جاری  داده های  از  روش  این  در  دوم؛  روش 
تا  می شود  استفاده  آن  داده های  تحلیل   و  مشتری  با  ارتباط  مدیریت  مانند  مشتری 
با کمک مشتریان کنونی دیدگاهی جامع و 360 درجه جهت حفظ، بهبود و افزایش 

فروش به دست آید.
دانش مشتری گاهی با مدیریت ارتباط با مشتری )CRM(، مدیریت تماس و سیستم های 
تحلیلی اشتباه گرفته می شود. گرچه هر کدام از این مفاهیم با یكدیگر اشتراکاتی دارند، 
که ساختار  اطالعاتی  از  متنوع تر  را شاخه ای  دانش مشتری  ترجیح می دهیم  ما  ولی 

مبهم تری دارند در نظر بگیریم که منجر به درک اهداف مشتری می شود.
در حالت ایده آل، دانش مشتری باید هم در ابعاد ُخرد و هم در ابعاد کالن جریان داشته 
بدهد مشتریان چه  توضیح  و  باشد  فردی مشتریان  اطالعات  باید شامل  یعنی  باشد؛ 
دنبال چه چیزی هستند و در عین حال  و  انجام می دهند  کسانی هستند، چه کاری 
دیدگاه جامعی حول داده های به دست آمده از همه ی مشتریان به عنوان یک کل در 
اختیار ما قرار بدهد تا بتوانیم رفتارها، سیستم ها و اجرای سیستم های الگوریتمی را به 
گونه ای مدل سازی کنیم که محصوالت و خدمات برای تک تک مشتریان ویژه مناسب 

باشد. )مشتری شناسی(
پس دانش مشتری هم شامل بینش کمی است مانند: تعداد سفارش ها، ارزش دادوستد 
و معیارهایی که مفهوم عددی دارند و هم شامل بینش کیفی است مانند اینكه درک 
کنید از زمانی که فالن دکتر، منصب جدید گرفته است تنها 3 ماه می گذرد و هنوز به 

آن عادت نكرده است.
برنامه ی موفق دانش مشتری باید اطالعات و نظریه ها را روی مشتریان کلیدی لحاظ 
و تحلیل کند، سپس آن را به سوی پهنای وسیعی از مشتریان سوق بدهد و در نهایت 
ایجاد شده،  جدید  روابط  تا  دهد  قرار  تحقیقات هدف  و  ارتباطات  در  را  افراد  همه ی 

تقویت شوند و رشد کنند.
همچنین در این برنامه باید به معضالت و نگرانی ها در رابطه با رعایت انصاف و حفظ 
نیستند،  حریم خصوصی توجه شود و فراموش نشود مشتریان صرفا موضوع تحقیق 
بلكه انسان هستند. وضوح و شفافیت در نحوه ی گردآوری دانش مشتری و استفاده از 
آن، به مشتریان دل گرمی می دهد که آنها بازیچه ی شما نیستند و از اطالعات به دست 

آمده تنها در جهت مصلحت آنان استفاده می شود.

دانش مشتری چیست؟

میعاد امین پور
رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس
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معصومه زبرجدی شیرازی
کارشناس مدیریت باغبانی

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 

میوهٔ درخت بادام در ابتدای رویش تا حدودی سفت بوده و قشر خارجی آن سبز 
رنگ و پوشیده از کرک ظریفی می باشد.

در داخل آن نیز روکشی قرار دارد که سفید و نرم بوده و مغز آبكی و نازک بادام را 
در خود نگهداری می کند.

به مرور پوسته های رویی و داخلی بادام سخت تر شده و مغز بادام نیز شكل نهایی 
خود را می یابد. از زمانی که میوه جوان است و هنوز رشد کامل نكرده و کال است، 

به آن چغاله بادام گفته می شود.
در قدیم معتقد بودند این میوه نارس باعث تقویت لثه و ریشه دندان ها می شود و 
مقدار  حاوی  دارند  تلخی  مقداری  که  چغاله هایی  است.  مفید  دهان  برای خشكی 
بسیار کمی اسیدسیانیدریک و ترکیبی از سم خطرناک سیانور هستند که مصرف 

زیاد آن می تواند منجر به مسمومیت در مصرف کننده شود.
 به طور کلی مواد مغذی میوه کال و نارس بادام کمتر از میوه های رسیده است و از 
نظر کلسیم، آهن و به طور کلی امالح معدنی در سطح پایین تری قرار دارد. رسیده 
کلسترول،  افزایش  استخوان،  پوکی  بیماری هایی چون  برابر  در  را  افراد  میوه  این 
این  از  است  کال  وقتی  تا  اما  می کند،  محافظت  روده ها  چسبندگی  و  کم خونی 

ویژگی ها برخوردار نیست.
البته این میوه در صورت عدم افراط و رعایت برخی نكات بهداشتی فایده مهمی 

چون جلوگیری از گرفتگی عضالت دارد.
در واقع میوه سبزرنگی نظیر چغاله بادام که کال و نارس است سرشار از کلروفیل 
است. کلروفیل داخل بدن در مسیر کانال گوارشی به تولید منیزیم کمک شایانی 
دارد،  بسزایی  نقش  گرفتگی عضالت  کاهش  برای  منیزیم  که  آنجا  از  و  می کند 

خوردن متعادل آن می تواند تا حدی در بهبود گرفتگی عضالت مفید واقع شود.

 از سوی دیگر این نوبرانه ترکیبات اسیدی دارد که وجود آنها در معده مانع آسیب 
رسیدن به بافت معده و بروز سرطان معده می شود؛ البته باید گفت این نوبرانه از 

نظر ویتامین C کامل نیست و کم کالری بودن آن نیز موجب الغری نمی شود.
 این میوه اغلب هضم سنگینی دارد و از آنجا که با هدف کسب سود بیشتر توسط 
باغداران با وسوسه دالالن و واسطه ها زودهنگام عرضه می شود بیش از حد کال و 
نارس بوده و طبیعت آن بسیار سرد است به گونه ای که فرد با مصرف بیش از اندازه 
آن به اصطالح عامیانه سردی می کند و گاهی دچار عوارضی از قبیل دل درد، تهوع، 

اسهال و سردرد می شود.
 

اگر چغاله بادام به صورت بهداشتی کمپوت، خورش یا ترشی شود مصرف متعادل 
آن می تواند تا حدودی مواد مغذی را به بدن برساند.چون این میوه با پوست مصرف 

می شود باید حتما در ضدعفونی کردن و شستن آن دقت کرد.
 اغلب میوه فروشان و فروشندگان دوره گرد با آب جوی یا چاه مبادرت به شستن این 
میوه می کنند که می تواند عاملی برای بروز بیماری های گوارشی بویژه حصبه شود.

 بیماری حصبه نوعی عفونت باکتریایی است که از طریق مصرف آب یا غذای آلوده 
می تواند به انسان منتقل شود که در کودکان و افراد باالی 60 سال رایج تر است.

 عوارض این بیماری شامل کاهش شدید آب و امالح بدن ، سوراخ شدن روده ها، 
خونریزی دستگاه گوارش، عفونت استخوان و هپاهیت است.

خواص و فواید
چغاله بادام
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مشخصات گیاه شناسی
کدو تخم برهنه ) کدو طبی – کدو تخم کاغذی ( گیاهی است علفی، یک ساله، متعلق 
به تیره کدوئیان. ارتفاع ساقه این گیاه متفاوت و بین 3 تا 4 متر است. برگ ها درشت 
و دارای بریدگی است. گل های نر و ماده جدا از یكدیگر ولی روی یک گیاه قرار دارند. 

وزن هزار دانه این گیاه 310 تا 200 گرم است.

قسمت های دارویی 
دانه های کدوی تخم کاغذی حاوی مواد موثره هستند. مهمترین مواد موثره موجود در 
دانه کدوی تخم کاغذی را فیتوسترول، ویتامین ها و اسیدهای چرب )اسید لینولئیک( 
تشكیل می دهند. بذرها برخالف سایر گونه های کدوی، فاقد پوسه هستند و به همین 

خاطر کدوی تخم برهنه نامیده می شود.

خواص درمانی
از مواد موثره کدوی تخم کاغذی برای معالجه ورم پروستات و سوزش ادرار استفاده 
می شود. همچنین در موارد ضد هیپرپالزي پروستات، ضد تكرر ادرار و تنظیم کننده 

زمان قاعدگي کاربرد دارد.

نیازهای اکولوژیکی 
این گیاه در طول رویش به دمای زیاد نیاز دارد. به طوری که رویش گیاه در 14 درجه 
سانتی گراد متوقف می شود. بذور در دمای باالتر از 12 درجه سانتی گراد جوانه می زنند 
ولی دمای مطلوب برای جوانه زنی 25 تا 27 درجه سانتی گراد است. پیكر رویشی این 
گیاه به سرما بسیار حساس بوده به طوری که برگ ها در منفی 0/5 درجه سانتی گراد و 
میوه در 1 تا 1/5 درجه سانتی گراد خشک می شوند. دوره رویش این گیاه بسته به رقم 

و شرایط اقلیمی بین 120 تا140 روز است.

کاشت 
زمانی که درجه حرارت خاک به 13 تا 14 درجه سانتی گراد می رسد می توان اقدام 
به کشت بذر نمود. نیمه اول اردیبهشت ماه زمان مناسبی برای کشت بذر است. عمق 
کاشت بستگی به بافت خاک داشته و بین 4 تا 6 سانتی متر می باشد. بذور در ردیف 
هایی به فاصله 100 سانتی متر طوری کشت می شوند که فاصله بوته ها روی ردیف 
40 تا 50 سانتی متر باشد. به طور کلی در هر هكتار 20000 بوته کشت می شود و برای 

هر هكتار زمین به 6 تا 8 کیلوگرم بذر نیاز است. 
برداشت محصول

میوه های رسیده زردرنگ می شوند در این زمان برگ ها شروع به خشک شدن می نمایند. 
اواخر شهریور تا مهر زمان مناسبی برای برداشت میوه هاست. در مقیاس کم کشت، جمع 

آوری بذرها از داخل میوه ها با دست انجام می شود. در حالی که در مقیاس وسیع خارج 
کردن دانه ها از میوه بوسیله دستگاه هایی که بدین منظور طراحی و ساخته شده اند صورت 
می گیرد. گوشت میوه باید کامال از بذرها جدا شود. پس از جداسازی باید بذور را بالاصله 
خشک نمود. دمای مناسب برای خشک کردن 40 تا 50 درجه سانتی گراد است. رطوبت 
مجاز پس از خشک شدن 12 درصد است. میزان بذردهی متفاوت و به شدت بستگی به 

شرایط اقلیمی و کاشت گیاه داشته و بین 800 تا 1200 کیلوگرم می باشد.

آفات و بیماری ها 
سفیدک سطحی )پرونوسپورا( و سفیدک دروغی )اریزیف( از بیماری های شایع این گیاه 
می باشند. برای مبارزه با این بیماری ها زمانی که گیاهان 4 تا 6 برگی هستند کار مبارزه 
را شروع می کنند. سم دینوکاپ، از سموم مناسب برای مبارزه با این بیماری ها است. 

سموم سولفوره نیز جهت مبارزه با سفیدک سطحی مناسب می باشند. 
از آنجا که گل های نر و ماده جدا هستند و گرده افشانی توسط حشرات صورت می گیرد 

قرار دادن کندوی زنبور عسل نقش عمده ای در افزایش عملكرد محصول دارد. 

تصویر شماره 1: بذر کدوی طبی تصویر شماره 2: مزرعه کدوی طبی تصویر شماره 3: میوه کدوی طبی

اصول کاشت تا برداشت گیاه دارویی 

کدوی طبی
حشمت اله صادقی کدو تخم برهنه )کدو طبی – کدو تخم کاغذی(

رئیس کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس
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علی اصغر بذرافکن
دفتر فن آوری های نوین

محیطی  شرایط  کنترل  قابلیت  که  می شود  اطالق  محدودی  فضای  به  گلخانه 
نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال  از  برای رشد گیاهان  را  مناسب 
فراهم کردن شرایط  از جمله عملكردهای گلخانه،  تعریف  این  باشد. طبق  داشته 

محیطی الزم ومورد نیاز محصولی معین است.
رشد سریع اقتصادي و فرهنگي، رشد جمعیت، محدودیت آب و خاک، نیاز جامعه به 
مواد غذایي، وجود بازارهاي بزرگ مصرف وعالقه مندي به تولید محصوالت خارج 
از فصل در سالهاي اخیر موجب توسعه کشت محصوالت گلخانه ای شده است. این 
نوع کشت از قرن 17 میالدی در اروپا آغاز و در سال های اخیر به منظور استفاده 

بهینه از منابع خاک و آب و یا اشتغال زایی در سراسر جهان گسترش یافته است.
گلخانه ها از نظر نوع تولید و نوع تیپ سازه داراي انواع مختلفي هستند. مهم ترین 
و  صیفی  و  سبزی  تولید  گلخانه های  شامل  ایران  در  تولید  نظر  از  گلخانه  انواع 

گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی می باشند.
معیارهای متعددی در انتخاب یک مكان جهت احداث گلخانه نقش خواهند داشت. 
در این مطالعه به کمک تكنیک دلفی و بر اساس نظرات پنل خبرگان مهمترین 

معیارهای موثر بر احداث گلخانه در یک مكان شناسایی گردید.

از جمله این معیارها شامل:
برف خیزی،  منطقه،  اقلیم  باد،  سرعت  هوا،  حرارت  )درجه  اقلیمی  معیارهای   -1

رطوبت نسبی هوا(
2 - خاک )بافت خاک، زهكشی خاک، شوری عمق خاک(

3 - فیزیوگرافی )ارتفاع از سطح دریا، شیب(
4 - کاربری اراضی

5 - فاصله از راه اصلی
6 - کمیت و کیفیت آب زیر زمینی می باشد.

پس از طراحی پرسش نامه ماتریس مقایسه زوجی و تكمیل توسط خبرگان، وزن 
تحلیل  به کمک مدل  معیارهای تصمیم  زیر  و  معیارها  از  نهایی هر یک  و  اولیه 

سلسله مراتبی )AHP( استخراج گردید.
سپس الیه رقومی هر یک از معیارها بر اساس وزن های نهایی با یكدیگر تلفیق 
استخراج  فارس  استان  در  گلخانه  احداث  توان  نهایی  نقشه  نهایت  در  و  گردیده 

گردید.
نتایج نشان داد: از کل پهنه استان، 13 درصد در وضعیت مناسب، 67 درصد در 
وضعیت نسبتا مناسب )مناسب همراه با محدودیت( و 18 درصد در وضعیت نامناسب 

از نظر احداث گلخانه قرار دارند.
 به منظور بررسی میدانی پلی گون های انتخابی، این محدوده ها در نرم افزار گوگل 
ارث مورد بازبینی قرار گرفت. به جهت بررسی وضعیت گلخانه های موجود استان 
با نقشه توان احداث گلخانه، موقعیت گلخانه های موجود بر روی نقشه پهنه بندی 

جانمایی گردید.
نتایج نشان داد از مجموع 284 گلخانه موجود در استان، 15 درصد گلخانه ها در 
وضعیت مناسب، 75 درصد گلخانه ها در وضعیت نسبتًا مناسب، و 10 درصد از آنها 

در وضعیت نامناسب واقع شده اند.
 در شكل 1 نقشه توان احداث گلخانه و در شكل 2 نقشه جانمایی گلخانه های 

موجود بر روی نقشه توان احداث گلخانه ارائه شده است.

پتانسیل یابی احداث گلخانه

در استان فارس به کمک

AHP و GIS

شکل 1: نقشه توان احداث گلخانه در استان فارس شکل2: جانمایی گلخانه های موجود استان بر روی نقشه توان احداث گلخانه
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تاریخچه:
توجـه انسـان بـه شـترمرغ و محصـوالت آن تقریبـًا بـه 7500 سـال قبـل بـر 
مي گـردد. اولیـن دسـت نوشـته کـه حاکـي از وجـود شـترمرغ در بیابـان هـا بوده 
اسـت. سـنگ منقوشـي مـي باشـد که شـكار شـترمرغي را توسـط یـک یوزپلنگ 
نشـان مـي دهـد. ایـن پرنده در مصـر، یونـان و بعضي از کشـورهاي دیگـر عالوه 
بـر مصـرف گوشـت آن بـه عنـوان حیوانـي باربر اسـتفاده مـي شـد و در بعضي از 
کشـورهاي آفریقایـي از تخـم خالـي شـترمرغ بـراي حمـل و شـرب آب اسـتفاده 
مي کردنـد. عالقـه جـدي بـه پـرورش شـترمرغ از حـدود سـال 1860 در آفریقاي 
جنوبـي متـداول گشـت و اولیـن مرکـز صنعتـي پـرورش شـترمرغ در ایـن کشـور 
شـروع بـه فعالیـت نمود و از سـال 1870 به بعـد در پي تقاضاهاي مكـرر اروپائیان 
در زمینه پرها و پوسـت شـترمرغ توسـعه زیـادي پیدا کرد. امروزه حـدود 80 درصد 
شـترمرغ هـا در مـزارع و بـاغ وحـش هـا نگهـداري مـي شـوند. بر اسـاس بعضي 
شـواهد شـترمرغ در صحراهـاي کشـورهاي عربـي و ایـران نیز به صورت وحشـي 

وجـود داشـته و در حـال حاضـر نسـل آن منقرض گشـته اسـت. 

خصوصیـات شـترمرغ: شـتر مـرغ بزرگتریـن پرنـده روی زمیـن اسـت، این 
پرنـدگان، خانـواده  داران، رده  بنـدي در شـاخه مهـره  تقسـیم  لحـاظ  از  پرنـده 
شـترمرغیان و جنـس شـترمرغ قـرار دارد. ایـن پرنـده پـرواز نمـي کنـد و داراي 
دو انگشـت در پـا مـي باشـد بـا ایـن وجـود در مواقـع خطر قادر اسـت با سـرعتي 
معـادل 60کیلومتـر در سـاعت بـدود. این پرنده داراي چشـمهاي قوي، پلک سـوم 
و تـا شـعاع 3/5 کیلومتـر را بـه خوبي مـي بیند. ایـن پرنده در مواقـع بحراني مدت 
طوالنـي را بـدون آب بـه سـر مـي بـرد. ایـن پرنـده در مواقـع مواجهه بـا خطر از 

جلـو لگـد مـي زند و قـدرت لگد زدن آن معادل یک اسـب اسـت. ارتفـاع بدن این 
پرنـده 2/5 متـر و وزن آن بـه 105 تـا 125 کیلوگـرم مـي رسـد و داراي سـه نژاد 
گـردن قرمـز و گـردن آبـي و گـردن سـیاه مـي باشـند و در حـال حاضر رام شـده 
انـد و در اکثـر مـزارع پـرورش نگهـداري مي شـوند. رنگ جنس نر سـیاه با سـاق 
پـاي قرمـز و مـاده هـا خاکسـتري متمایل بـه کهربایي مي باشـند در زمـان تولید 
مثـل پرنـده نـر هنگام شـب روی تخم مـی خوابـد و در روز پرنده مـاده روی تخم 
خوابیـده و از آنهـا نگهـداری مـی نمایـد طول عمر ایـن پرنده 50 تا 75 سـال و در 
مـواردی بیشـتر از ایـن نیـز گزارش شـده اسـت. طـول دوره جوجه کشـی 42 روز 
کـه در شـرایط کشـورمان سـالیانه 20 عـدد جوجـه از هـر شـتر مرغ مولـد حاصل 

می شـود.
محصـوالت شـترمرغ: تولیدات شـترمرغ متنـوع بـوده و مانند سـایر حیوانات 
مزرعـه اي از تمـام اجـزاء بـدن آن اسـتفاده اقتصـادي به عمـل مي آیـد. در اوایل 
هـدف اصلـي پـرورش دهندگان شـترمرغ اسـتفاده از پرهـاي آن بود کـه مصارف 
تزئینـي و آرایشـي و همچنیـن خاصیـت کهربـاي قـوي آن در مـوارد غبارگیـري 
اسـتفاده داشـته اسـت. ولـي در حـال حاضر بیشـتر تولید پوسـت و چرم ایـن پرنده 
در اولویـت اول و بعـد از تولیـد گوشـت و پر و سـایر ضمائم آن مي باشـد همچنین 

جـذب گردشـگران نیـز یكي دیگـر از اهـداف پرورش مي باشـد. 
چـرم حاصـل از پوسـت شـترمرغ بـا وجود ظرافـت و لطافـت مقاوم تـر از چرم گاو 
بـوده و بـه عنـوان بـا ارزش تریـن محصـول ایـن پرنـده مـي باشـد بـا آن پوتین، 
دسـتكش، کیـف، کمربنـد کفـش و غیـره تهیـه مـي گـردد و بهتریـن پوسـت در 
سـن 10 تـا 14 ماهگـي بـه دسـت مي آید. پرهـاي این پرنـده هر 9-8 مـاه چیده 

مي شـود کـه یكـي دیگـر از درآمدهـاي ایـن پرنده مي باشـد. 
فـروش تخـم ایـن پرنده بـه منظـور خوراکي چنـدان مقرون بـه صرفه نمي باشـد 
و یـک پرنـده در سـال در زمـان تولیـد که از اواخر اسـفند تـا اواخر آبان مي باشـد 
حـدود 50-40 عـدد تخـم تولیـد مي کند و از پوسـته تخم پس از خـروج جوجه ها 
و یـا تخـم هایـي کـه تبدیل بـه جوجه نشـدند بـه عنوان چـراغ خواب و یا سـطح 
آنهـا نقاشـي و در صنایع دسـتي کاربرد دارد. گوشـت این پرنده از نظـر پایین بودن 
کلسـترول از اهمیـت ویـژه ای برخوردار می باشـد الزم به توضیح اسـت حدود 12 

درصد گوشـت شـتر مـرغ دنیـا در ایران تولید می شـود.

سیستم هاي پرورش شترمرغ:
انتخـاب سیسـتم پرورش بسـتگي به شـرایط اقلیمي کشـورها و یا منطقـه دارد به 

سـه صورت انجام مي شـود:
1 - سیسـتم بـاز: در ایـن سیسـتم مراتع وسـیعي در اختیار شـترمرغ قـرار گرفته 

و بیشـتر در کشـورهاي آفریقایـي چنین سیسـتمي اجرا مـي گردد. 
2 - سیسـتم بسـته: در کشـورهاي اروپایي به علت محدودیت زمین و شـرایط 

اقلیمـي خـاص آن انجام مي شـود.
3 - سیسـتم نیمـه بسـته: در ایـران از سیسـتم نیمه بسـته اسـتفاده مي شـود 
در ایـن سیسـتم عـالوه بـر ایجـاد پناهـگاه بـراي پرنده زمیـن و گردشـگاه جهت 

حرکـت و دویـدن نیـز لحاظ مـي گردد. 

مهندس علی زارعی
کارشناس طیور صنعتی

شتــرمـرغ



81 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  38 - اردیبهشت مـــــاه 1397

تقسیم بندي دیگر بر اساس نوع فعالیت مي باشد که عبارتست از:
1 - پـرورش شـترمرغ مولد: که بـه منظور تولید تخـم نطفـه دار و تولید جوجه 
شـترمرغ مـي باشـد و جوجـه مـزارع پـرواري را تأمیـن مـي کنند کـه سـالیانه به 
ازاء هـر قطعـه شـترمرغ 45 عـدد تخـم تولیـد مي شـود و پس از طـي دوره جوجه 

کشـي تبدیـل به جوجه شـترمرغ مي شـود. 
2 - پـرورش شـترمرغ پـرواري: ظرفیـت ایـن مـزارع بیـن 1000-300 قطعه 
مـي باشـد و پـس از خریـد جوجـه از مـزارع شـترمرغ مولـد، جوجه هـا را به مدت 
10 الـي 11 مـاه نگهـداري و به منظور تأمین گوشـت و پوسـت روانـه بازار مصرف 

مـي نمایند. 
3 - پـرورش تـوأم: در واقـع تلفیقـي از گزینه 1 و 2 مي باشـد کـه در این مزارع 
پـرورش گلـه مـادر و گلـه پـرواري در یک فـارم انجام مـي گیرد و جوجـه تولیدي 

ایـن مـزارع در همـان مزرعه دوره پـرواري را طي نمـوده و وارد بازار مـي نمایند.

وضعیت پرورش شترمرغ در کشور: 
صنعـت پـرورش شـترمرغ از حـدود 18 سـال پیـش در کشـور شـروع شـده و بـه 
سـرعت در حال توسـعه و گسـترش اسـت و این گسترش سـریع نیازمند اطالعات 
و دانـش فنـي بـه روز و مفیـد مـي باشـد. صنعت پرورش شـترمرغ یكـي از صنایع 
سـودآور در اکثـر کشـورهاي جهـان بـوده و علـي رغـم نظـر برخـي منتقـدان در 
کشـور، بـه واسـطه جمعیـت 75 میلیونـي ایـران و اقبـال عمومي مـردم از مصرف 
گوشـت قرمـز و همچنیـن وجـود بازارهـاي بیـن المللي جهـت ارائه پوسـت خام و 
محصـوالت چرمـي، ایـن صنعـت در صـورت توجـه و حمایـت بخـش دولتـي مي 
توانـد بـه یكـي از صنایـع با سـودآوري باال در کشـور تبدیل شـود، کـه تحقق این 
امـر منـوط بـه رعایـت نـكات علمي و فنـي در امـر پرورش جهـت اسـتفاده بهینه 
از ظرفیـت هـاي بـاالي ایـن پرنـده از جمله ضریب تبدیـل پائیـن - قابلیت هضم 
فیبـر بـاال و مقاومـت بـاال در ابتـال بـه بیمـاري هـاي واگیـردار و تولید نسـل باال 

مي باشـد. 
بـر اسـاس آخریـن گـزارش تعـداد واحدهاي پرورش شـترمرغ گوشـتي در کشـور 
235 واحـد بـه ظرفیـت کلـي 90000 قطعـه، تعـداد واحدهـاي شـترمرغ مولد 80 
واحـد بـه ظرفیـت 9000 قطعـه و همچنین بر اسـاس بعضـي از گـزارش ها حدود 
1000 واحـد پـرورش شـترمرغ فاقـد مجوز از 5 تـا 100 قطعه اي بـه ظرفیت کلي 

50000 قطعـه مولـد و پـرواري فعالیت مـي نمایند. 
رتبـه ایـران در جهـان از نظـر پـرورش ایـن پرنـده متفـاوت گـزارش شـده بعضی 
منابـع رتبـه سـوم و در مـواردی نیـز رتبه دوم اعالم شـده اسـت. همچنیـن از این 
مـزارع حدود 1000 تن گوشـت شـترمرغ که کشـور مـان بعد از آفریقـاي جنوبي و 

زیمبـاو قـرار دارد و 4000 تخته پوسـت در کشـور تولید شـده اسـت. 
اسـتان هـاي پیشـرو در تولیـد شـترمرغ بـه ترتیـب: مرکـزي، اصفهـان، سـمنان، 

تهـران، خراسـان رضـوي، فـارس و سیسـتان و بلوچسـتان مـي باشـند. 

وضعیت پرورش شترمرغ در استان فارس: 
اسـتان فـارس بـا آب و هـواي متنوع و امكانـات بالقوه از قبیل نیـروي کارفراوان و 
نزدیكـي بـه کشـورهاي مصرف کننده حـوزه خلیج فـارس یكي از مناطق مسـتعد 
پـرورش سـایر ماکیـان از جمله شـترمرغ، بوقلمون، کبـک، بلدرچیـن و مرغ بومي 

و غیره... مي باشـد.
 فعالیـت پـرورش شـترمرغ در اسـتان هـم زمـان بـا شـروع فعالیـت آن در کشـور 
از سـال 78 شـروع و اولیـن واحـد پـرورش شـترمرغ گوشـتي در سـال 1380 بـه 
ظرفیـت 40 قطعـه موفـق بـه اخـذ پروانه بهره برداري در اسـتان شـد، پـس از آن 
در سـایر زمینـه ها گسـترش پیدا کـرد و در شـرایط فعلي با ادامه خشكسـالي هاي 
پـي در پـي و کمبـود منابـع آبـي اسـتان فعالیـت در ایـن زمینـه روبـه افزایـش 
مي باشـد. بـه صورتـی کـه روزانـه چنـد نفـر متقاضـي بـه صـورت حضـوري و یا 

تلفنـي بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی جهـت سـرمایه گـذاری مراجعه مـي نمایند 
جهـت دریافـت اطالعاتـي در زمینـه پـرورش شـترمرغ از انـواع آن مي باشـند.

کل واحدهـاي پـرورش شـترمرغ در اسـتان 10 واحـد بـه ظرفیـت 11500 قطعـه 
پـرواري و 600 قطعـه مولـد در سـطح اسـتان فعـال و داراي پروانـه بهـره برداري 
مـي باشـند و تعـداد 16 واحد بـه ظرفیـت 5950 قطعـه داراي پروانه تأسـیس مي 

باشـند کـه از 20 تـا 80 درصـد داراي پیشـرفت فیزیكـي مي باشـند. 
الزم بـه توضیـح اسـت حـدود 60 واحـد کوچـک نیـز در قالـب مشـاغل خانگي و 
اقتصـاد مقاومتـي و بـدون مجوز به شـكل سـنتي اقدام بـه پرورش مـي نمایند که 

داراي 5 تـا 50 قطعـه پرنده مي باشـند. 

زنجیـره پرورش شـترمرغ: زنجیـره تولید بـه مجموعـه اي از فعالیت هاي 
مرتبـط بـا طیـور صنعتـي از مرحلـه تولیـد تـا بـازار رسـاني را شـامل مي شـود 
کـه مزیـت ایـن زنجیره هـا عـالوه بـر مدیریـت متمرکـز وکاهـش هزینه هـای 
واسـطه ای در کاهـش هزینـه هـاي تمـام شـده یـک کیلوگـرم محصـول مؤثـر 
مي باشـد از دیگـر مزیـت آنهـا امـكان برنامه ریزی تولید متناسـب با تقاضـا، ارتقاء 
مسـایل بهداشـتی، افزایـش قـدرت رقابت در بازار صـادرات و غیرو... می باشـد که 
در ایـن راسـتا اولیـن و بزرگتریـن مجموعـه تولیدي بـه ظرفیت 6450 قطعه شـتر 
مـرغ تـوأم )450 قطعـه مولـد و 6000 قطعـه گوشـتي( در قالب زنجیره در اسـتان 
در زمینـی بـه مسـاحت 20 هكتـار و با سـرمایه گذاري بالغ بر 17میلیـارد تومان در 
حـال بهره بـرداري مي باشـد، کـه در واقـع بزرگتریـن زنجیره پرورش شـترمرغ در 
نیمـه جنوبـي کشـور مي باشـد و شـامل کلیـه حلقه هاي مولـد تا محصـوالت آن 
و بـازار رسـاني مي باشـد کـه نمـودار آن به شـرح ذیل مي باشـد: ایـن مجموعه از 
نقـاط قوت توسـعه صنعت پرورش شـتر مرغ اسـتان می باشـد توانایـي جمع آوري 

و کشـتار و بسـته بندي شـترمرغ سـایر مزارع نیـز دارد. 

مشکالت پیش روي صنعت: 
مشـكالت فـن آوري پوسـت، کشـتاری کـه تـا حـدودي مرتفع شـده اسـت، عدم 
بـازار مناسـب و مطمئـن جهـت فـروش محصـوالت، عدم وجـود بازار صـادرات و 
مشـكل رقابـت بـا کشـورهاي دیگر و نفـوذ داللها و واسـطه ها در صنعـت همانند 

سـایر صنایـع پـرورش طیور یكـي دیگر از مشـكالت مي باشـد. 

پیشـنهادات: ترویـج مصـرف گوشـت شـترمرغ کـه بـا توجـه بـه تولیـد آن 
مـي بایسـت در رفـع چالـش کمـک نمایـد، در راسـتاي اقتصـادي کـردن پرورش 
شـترمرغ بـر روي سـایر محصـوالت به خصـوص چرم کار شـود، توسـعه صادرات 
محصـوالت، تشـكیل کالس هـاي آموزشـي جهـت بروزرسـاني اطالعـات فنـي 
تولیدکننـدگان، اعطـاء تسـهیالت بـه تولیدکننـدگان و هدایـت واحدهـای تولیدی 

بـه سـمت ایجـاد زنجیـره هـای تولیـد از پیشـنهادات می باشـد. 
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آیاتی که از قرآن کریم ضرورت تشكیل حكومت دینی را بیان می کند:

یُن الَْقیُِّم َو لِکنَّ أَْکثََر النَّاِس ال یَْعلَُمون ”1 ِ أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِیَّاُه ذلَِك الدِّ 1- “إِِن الُْحْکُم إاِلَّ ِلَّ
قرآن کریم حكم را تنها از آن خدا می داند و پس از فرمان به عدم پرستش غیر از 
او، دین را که برنامه زندگی و تأمین رستگاری اخروی است به عنوان آئین محكم 
و پابرجا از آن خود می داند. یعنی حاکمانی باید بر جامعه حكم برانند که جانشینان 
خداوند بوده و فقط فرمان او را عمل و اجرا کنند. آیه بیانگر این است که هیچ 
حاکمیتی در عرض حاکمیت پروردگار پذیرفته نیست و نفی می شود. تنها دین 
خداوند است که در همه ابعاد اعم از حكومت و فرهنگ و حقوق و غیره، آئین 

استوار است و باید به آن عمل شود.
هدف های پراکنده و معبودهای مختلف، سرچشمه تفرقه و پراکندگی، 

یكی از آثار و برکات اجرایی و عملیاتی شدن این آئین، آزادی و دوری از آئین های 
متعدد و متفرقی است که نظم جامعه را بهم زده و زمینه ی تسلط طاغوت های 
جهان را فراهم می آورد. همین طور که حضرت یوسف )ع( به بیان این موضوع 
زندانی خود  به دوستان  او خطاب  داند،  از آن خداوند می  را  پرداخته و حكومت 

اُر « 2 ُ الْواِحُد الَْقهَّ ُقوَن َخْیٌر أَِم اهللَّ ْجِن أَ أَْرباٌب ُمَتَفرِّ می فرماید، » یا صاِحَبِي السِّ
معبودهای  و  پراکنده  های  نویسد، »هدف  می  آیه  ذیل  در  نمونه  تفسیر شریف 
تا تفرقه و پراکندگی  مختلف، سرچشمه تفرقه و پراکندگی در اجتماع هستند و 

وجود دارد طاغوت ها و جباران بر مردم مسلط هستند.«
حكومت اهلل که به دست بندگان صالح و اولیاء و بر مبنای اصول و مبانی و اوامر و 
نواهی خداوند مدیریت و عملیاتی می شود، مردم را در ذیل یک هدف با یک برنامه 
مدون و حساب شده گرد می آورد و موجب سعادت دنیوی و اخروی آنها می شود.
ِریَن َو ُمنِْذِریَن َو أَنَْزَل َمَعُهُم الِْکتاَب بِالَْحقِّ  ُ النَّبِیِّیَن ُمبَشِّ ًة واِحَدًة َفبََعَث الَّ 2- “کاَن النَّاُس أُمَّ

لِیَْحُکَم بَیَْن النَّاِس ِفیَما اْختَلَُفوا ِفیِه َو َما اْختَلََف ِفیِه... “ 3 )سوره بقره آیه 213( 
مردم )در آغاز( یک دسته بودند، )و تضادی در میان آنها وجود نداشت. به تدریج 
در  شد،  پیدا  آنها  میان  در  تضادهایی  و  اختالفات  و  آمد  پدید  طبقات  و  جوامع 
این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت، تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب 
مردم،  میان  در  تا  نمود،  نازل  آنها  با  به سوی حق دعوت می کرد،  که  آسمانی، 
در آنچه اختالف داشتند، داوری کند. اگر حكومت دینی ضرورت نمی داشت و 
تشكیل حكومت الزم نبود، چطور خداوند فرمان به حكم رانی می داد؟ چه طور 
دستور می داد پیامبران در میان مردم و در موارد اختالف آن ها حدود و احكام 
الهی را اجرا کنند؟ حكم راندن در بین مردم یعنی اجرای قوانین دین و شریعت و 
این قدرت و حكومت و ضمانت اجرایی می خواهد. حكومت خداوند که به دست 
پیامبران و اولیاء او صورت می پذیرد، ضامن اجرای قوانین الهی و تمكین مردم از 

آنها است. در آیه دیگر فرمود:
ُ َو ال تَُکْن لِلْخائِنِیَن َخِصیماً “ 4 “ إِنَّا أَنَْزلْنا إِلَیَْك الِْکتاَب بِالَْحقِّ لِتَْحُکَم بَیَْن النَّاِس بِما أَراَک الَّ

ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان 
مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی.

آیه شریفه پنج موضوع محكم را تحكیم کرده و بیان می نماید. 
اول، این که کتاب آسمانی و آنچه خداوند آموخته است برنامه زندگی و مبنای 

حكومت است 
دوم، این کتاب به حق نازل شده و چیزی که الزمه این حاکمیت است فروگذار 

نكرده و بر اساس حق و عدل و انصاف است. 
سوم، آیه فرمان به حكومت در بین مردم و قضاوت در امور اجتماعی و فردی 

آن ها را می دهد و می فرماید، لِتَْحُکَم بَیَْن النَّاِس
چهارم، ضمن این که نباید از خائنان حمایت کرد، می باید در مقابل آنان ایستاد 
و با خیانت مقابله و مخاصمه کرد. دلیل این دستور این است که حكومت دینی 
برای اجرای عدالت و دوری از ظلم و جلوگیری از تعدی به حقوق متقابل یكدیگر 
افراد در خصومت ها و تجاوزات و اختالفات است. این خائنان هر امتی و مردمی 
هستند که معمواًل در جهت منافع و خواسته های نفسانی خویش نسبت به حقوق 
دیگران خیانت می کنند و باید محكم در برابر آنها ایستاد و با آنان مقابله کرد که 

این تمكن و توان قدرت و حكومت می طلبد.
پنجم این که، حكومت دینی و اجرای عدالت و همچنین قضاوت درمیان مردم 
که بر طبق آئین و ضوابط دینی انجام می گیرد. توأم با تربیت و موعظه و تذکر 
به حقیقت است. حكومت دینی و به خصوص حكومت اسالمی یكی از ضمانت 
های اجرایی حدود الهی و اجرای عدالت اخالق می داند. در روایتی پیامبر اکرم 
)ص( چون بین مردم قضاوت می فرمود، بیان می داشت، من بشری همانند شما 
هستم و بر مبنای ادله طرفین حكم می دهم و قضاوت می کنم و این قضاوت 
حقی که واقعی است تغییر نمی دهند. بنابراین اگر من به سود کسی طبق ظاهر 
قضاوت کنم و حق دیگری را به او بدهم پاره ای از آتش جهنم در اختیار او قرار 

داده ام، و باید از آن بپرهیزد. 5 
این سخن زیبای پیامبر اکرم )ص( چطور دنیا و آخرت مردم را در هم می آمیزد و 
چه طور حكومت و قضاوت را توأم با تربیت و اخالق می کند!؟ این مبنای حكومت 
اسالمی است یعنی اجرای حق و تربیت و تهذیب جامعه در جهت رعایت حقوق 

یكدیگر برای رستگاری در دنیا و آخرت.
در این جاست که تفاوت حكومت اسالمی با حكومتی که مبتنی بر افكار سكوالری 

باشد، به دست می آید.
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حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

علم در قرآن
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عزیزان  و  ارجمند  بهره برداران  گرانقدر،  همکاران 
امید”  “پرتو  کشاورزی،  بخش  دلسوز  و  نظر  صاحب 
پژوهشی،  کاربردی،  علمی،  مطالب  پذیرش  آماده 
اخبار و اطالعات نوین و نقدهای ارزنده شما در رابطه 
با مسائل بخش کشاورزی و رویکردهای مختلف این 
نویسنده  نام  با ذکر  و مطالب دریافتی  سازمان است 

درج خواهد شد. 
لذا عزیزانی که مایل به ارائه مطالب و پیشنهادات خود 
صورت  به  آن ها  تحویل  به  نسبت  می توانند  هستند 
کشاورزی  جهاد  عمومی سازمان  روابط  به  حضوری 
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 کانال و 

گروه ما به آدرس های زیر بپیوندید:

اطالعیه

عنوان:

الگوی خیس شدگی خاک در سیستم 
آبیاری قطره ای زیر سطحی

نویسنده:
امیر اسالمی 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 

و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
• اجزاء سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی 

• واحد آبیاری

• لوله آبده 

• الگوی خیس شدگی خاک 

• عمق مناسب نصب لوله های آبده

• آرایش لوله های قرائت رطوبت در اطراف لوله آبده

• تغییرات درصد رطوبت حجمی تا عمق 120 سانتی مرت

معرفی تالیفات همکاران



فرزند  طهماسبی  قربانعلی  شهید 
امین  شهید  برادر  و  آقاجان 
 1345 سال  در  طهماسبی  اله 
توابع  از  شهرمیان  روستای  در 
جهان  به  دیده  اقلید  شهرستان 
گشود. پدرش کشاورز زحمت کشی 
رشد  معتقد  خانواده ای  در  و  بود 

یافت. 
محل  در  را  ابتدایی  تحصیالت 
در  رساند.  پایان  به  خود  زادگاه 
زمان  هم  بیكاری  و  فراقت  اوقات 
با تحصیل به کمک پدر شتافته و 
در امر کشاورزی او را یاری می نمود. بعد از پایان تحصیالت ابتدایی جهت 
ادامه تحصیل به شهرستان آباده عزیمت نمود. با تأسیس جهاد سازندگی به 
انقالبی پیوست و به عنوان سرویس  دستور امام خمینی)ره( به این ارگان 
کار ماشین آالت مشغول به کار گردید. با شروع جنگ تحمیلی دولت بعثی 
عراق علیه ایران، همگام و همراه با سایر اقشار مردم و هم رزمان خود به 
سوی جبهه های حق علیه باطل شتافت و در پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد 
فارس مشغول به کار گردید. شور و شوق او در اجرای دستورات رهبرش به 
حدی بود که در اکثر عملیات ها به صورت فعال شرکت می کرد. سادگی، 
متانت، خوش رویی و تعهد او زبانزد خاص و عام بود و می گفت: »وظیفه 
جمهوری  مقدس  نظام  و  کشورم  خاک  از  دفاع  و  اسالم  راه  در  را  خودم 
اسالمی انجام می دهم.« سرانجام در عملیات کربالی 5 لحظه موعودش 
فرا رسید و در تاریخ 1365/10/19 در منطقه عملیاتی شلمچه به موالیش، 

سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین»ع« پیوست.

خاطره هم رزم شهید )جمال جعفری(
دوست عزیزمان آقای طهماسبی مكانیک بود. خیلی اصرار داشت که همراه 
بچه هایی باشد که شب اول عملیات به جلو بروند. آخرش هم به آرزوی 

خود رسید.

فرازی از وصیت نامه شهید
امام  بیشتر  در  دارید.  نگه   باطل ،ثابت   را در جبهه هاي  حق  علیه   حضورتان  
و  او سازید  تسلیم   را  و خود  بیابید  را  او  کنید عظمت   و سعي   دقیق  شوید 
صداقت  و اخالص  خود را همچنان  حفظ  کنید. اگر فیض  شهادت  نصیبم  شد، 
آنان که  پیرو خط  سرخ  امام  خمیني  نیستند و پیرو خط والیت  فقیه  نیستند و 
اعتقاد ندارند، بر من  نگریند و بر جنازه ام  حاضر نشوند اما باشد که  دماء شهدا، 

آن ها را نیز متحول  سازد و به  رحمت  الهي  نزدیكشان  کند.

جهادگر شهید

قربانعلی طهماسبی
تولد: 1345/05/30

شهادت: 1365/10/19

محل شهادت: عملیات کربالی 5 - شلمچه

مدفن: اقلید - گلزار شهدای روستای شهرمیان

فراخوان ثبت نام در سامانه جامع 
آمار و اطالعات ایثارگران

جهاد کشاورزی
اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از فراخوان ثبت نام 

سامانه جامع آمار و اطالعات ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
به گزارش اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرزندان 
شهدا، نیروهای مردمی مهندسی جنگ جهاد فارس و ایثارگران اعم از شاغل، 
متوفی و بازنشسته جهاد کشاورزی شامل رزمنده، جانباز، آزاده، حالت اشتغال 
و خانواده شهدای جهاد کشاورزی می توانند با مراجعه به سامانه اداره کل امور 
ایثارگران وزارت جهادکشاورزی به نشانی isarjahad.maj.ir نسبت به ثبت نام 
و تكمیل اطالعات و سوابق ایثارگری خود اقدام نمایند تا در آینده از قانون 
جامع خدمات رسانی ایثارگران اعم از بیمه، درمان، آموزش، اشتغال، مسكن و 

تسهیالت بهره مند شوند.
این عزیزان می توانند به صورت حضوری نیز به اداره ایثارگران سازمان جهاد 
 ))071-32297403( ارم  بلوار  ابتدای  شیراز-  آدرس:  )به  فارس  کشاورزی 

مراجعه نمایند.
در وب سایت سامانه جامع آمار و اطالعات ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، 

هدف از طراحی سامانه چنین آمده است:
یكی از ارکان اساسی برنامه ریزی و مدیریت، در اختیار داشتن آمار و اطالعات 
امور  کل  اداره  راستا،  همین  در  است.  آمد  روز  و  دقیق  صحیح،  به هنگام، 
به  اقدام  هدف،  جامعه  شناسایی  هدف  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  ایثارگران 
طراحی، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جمع آوری آمار و اطالعات ایثارگران 

نموده است.
هر  منظور  به  می شود  تقاضا  مقدس  دفاع  سال  ایثارگران هشت  همه  از  لذا 
چه تعامل بیشتر با اداره موصوف، در مرحله اول اقدام به ثبت نام در سامانه 
یاد شده نمایند. از آنجایی که این سامانه به صورت خدمت محور طراحی شده 
است، بدیهی است در آینده، ارائه ی هر نوع خدمت به جامعه محترم ایثارگران 
از طریق همین سامانه انجام خواهد شد. لذا تقاضا می شود در تكمیل اقالم 
اطالعاتی خواسته شده، نهایت دقت را به عمل آورند تا در ارائه انواع خدمات 
اعم از بیمه و درمان، آموزشی، اشتغال، مسكن و تسهیالت خللی ایجاد نشود.



تجلیل از مدرسان پیشکسوت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مالقات تعدادی از مسئولین خانواده جهاد کشاورزی استان فارس با بیماران بیمارستان 
انکولوژی امیر شیراز



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

طبق برنامه ابالغی اقتصاد مقاومتی

تا سال 1400 تولید پنبه استان فارس با سطح زیر کشت 17000 هکتار

به 65000 تن خواهد رسید


