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مدیر کل آموزش کارکنان وزارت جهاد 
کشاورزی:

مدیران پهنه با هدف شناسایی عالئم 
حیات بخش کشاورزی آموزش می بینند

معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق 
کارآفرینی امید کشور:

طرح های کشاورزی، از صندوق 
کارآفرینی امید سهم 65 درصدی دارند

قاسمی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

خط قرمز ما در تولید،
بهره وری است

اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور:

هزار هکتار از اراضی به مستثنیات 
کشاورزان اضافه شد

تبادار استاندار فارس :

توسعه کشت گلخانه ای از ضروریات، 
دغدغه ها، انتظارات و امیدهای 

استان فارس است

تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس:

بخش کشاورزی سهم عمده ای در توسعه 
استان فارس دارد

کارخانه های قند فارس
عزمی برای کمک به رفع بحران آب استان ندارند



بازدید استاندار فارس و معاون وی از طرح گلخانه رز شاخه بریده

نشست تاجگردون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس با مدیران سازمان جهاد کشاورزی



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

۲۴آبان ماه؛
روز ملی کتاب و کتابخوانی

و یادآوری ارزش واالی فرهنگ کتابخوانی 
گرامی باد

از  یعنی  تاکنون  پیش  قرن  ربع  از 
روز  به عنوان  آبان  سال 1372، 24 
کتاب و کتاب خوانی تعیین شده است 
و علت نام گذاری این روز در تقویم 
و  کتابخوانی  واالی  ارزش  خاطر  به 
جامعه  در  کتابخوانی  فرهنگ  رشد 
مهربان،  یار  این  شک  بدون  است. 
معلمی ساده و صمیمی و همیشه در 
دسترس است که آنچه دارد را بی ادعا و بدون تکلف و مّنت، در 
بیشتر  چرا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  حال  می گذارد.  ما  اختیار 
افراد با کتاب بیگانه اند؟ باید پاسخ آن را در ریشه و هویت افراد 
که  شده اند  تربیت  خانواده  هایی  در  افراد  کرد.برخی  جستجو 
به  ها  آن  مغزی  فعالیت های  از  ذره ای  یعنی  بیگانه اند،  کتاب  با 
است که  بزرگی  این معضل  و  نمی رود  تفکر  و  اندیشیدن  سمت 
بعدها گریبانگیر یک جامعه خواهد شد. متأسفانه فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی آنقدر پایین آمده است که حتی بعضی از فرهیختگان 
هم کمتر به سراغ مطالعه می روند و در شبکه های مجازی به دنبال 
عقاید خود می گردند! از این رو یکی از عواملی که باعث شده است 
انسان کمتر در راه کتاب و مطالعه گام بردارد، شبکه های مجازی 
است که جای خود را به مطالعات سنتی داده و به تدریج ما را از 
بدانیم کتاب چه  اگر  روش های مطالعه کتاب، دور کرده است و 
زیبایی هایی را در وجود ما می آفریند، هرگز از آن دوری نمی کنیم، 
اندیشه و معرفت، و دین دانش،  همان گونه که در اسالم، دین 
کتاب و معنویت است و می توان گفت آئین آسمانی ما، پرچمدار 
کتاب و کتاب خوانی در زمین است و در واقع، تنها راه انتقال علوم 
گذشتگان به این عصر، کتاب بوده که در روایات نیز بر آن تأکید 
شده است. با این توصیف، ما وارثان فرهنگ پویا و تمدن واالی 
به کتاب و کتاب خوانی  باید  برای تحّقق آن فرهنگ،  اسالمی، 
اهمیت داده و کتاب را به عنوان یک کاالی تأثیرگذاِر فرهنگی و 

معنوی، ارج نهیم.
آری قرآن کریم، به عنوان برترین کتاب و کالم آسمانِی آخرین 
فرستاده خداوند، با دارابودن پاسخ تمام مسایل و نیازهای مادی و 
معنوی تمامی انسان ها در طول تاریخ، بهترین کتاب برای عامه 
مردم و به ویژه محّققان می باشد و می توان با گسترش فرهنگ 
این کتاب عزیز و  از  قرآنی در جامعه، بهره های معنوی فراوانی 
سترگ گرفت و آن را به کار بست و نیز نهج البالغه، به عنوان 
کتابی ارزشمند پرتوی از اندیشه های تابناک امام حق و عدالت، 
حضرت علی ابن ابی طالب)ع( می باشد که تا به حال، ترجمه ها 
و شرح های ارزنده ای بر آن نوشته شده است و چه خوب است 
وقتی سخن از کتاب و کتاب خوانی است، کالم را به نام این کتاب 

واال و ارزشمند و پدیدآورنده آن زینت بخشیم.
سطح  باالبردن  گرایی،  پوچ  از  رهایی  برای  که  این  به  امید  با 
تحصیلی نوجوانان و جوانان و پیشرفت وضعیت فرهنگی خانواده 
ها، شاهد همگانی شدن فرهنگ مطالعه و پرورش ذهن خالق و 
مبتکر دانش پژوهان و تقویت روحیه علمی و دینی جوانان این مرز 

و بوم و باز شدن افق دید این آینده سازان باشیم.
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اسـتاندار فـارس از گلخانـه رز شـاخه بریـده شهرسـتان 
نمود. بازدیـد  سـپیدان 

تبـادار  اسـماعیل  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتاندار فـارس به همـراه محمد مهدی قاسـمی رییس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، بـه منظـور بررسـی 
مشـکالت گلخانـه داران، از گلخانـه 8 هـزار متـر مربعی 
گل رز شـاخه بریده واقع در هماشـهر شهرسـتان سپیدان 
بازدیـد نمـود کـه در ایـن بازدیـد رییـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس با اشـاره بـه این که پوشـش سـایبان 
نوعـی گلخانـه محسـوب شـده و بـه  دلیـل کمبـود آب، 
تبخیـر و تعـرق بـاال ایـن پوشـش از الزامـات اسـتان 
فـارس محسـوب می شـود، گفـت: بیـش از هـزار هکتار 
مجـوز سـایبان در این اسـتان صادر شـده که بـه تدریج 
بـه بانـک معرفی می شـوند و امیـدوارم در تمـام باغ های 

اسـتان از پوشـش های سـایبان اسـتفاده شـود.
وی از صـدور بیـش از هـزار هکتار مجوز سـایبان در این 
اسـتان خبـر داد و افـزود: تـا ابتـدای سـال 1394، تنهـا 
136 هکتـار گلخانـه در ایـن اسـتان فعالیـت داشـته که 

درحـال حاضـر 490 هکتار گلخانـه وجود دارد و توسـعه 
7 هـزار هکتـاری گلخانـه در برنامـه ده سـاله سـازمان 

جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته اسـت.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: 350 هکتار گلخانه 
بـه بانـک معرفی شـده انـد و در حال گرفتن تسـهیالت 
روسـتای  تکـی،  گلخانـه  قالـب  در  و  هسـتند  اجـرا  و 
گلخانـه ای، شـهرک گلخانـه بـوده کـه با توسـعه آن ها 
گام موثـر و توسـعه کم نظیـری خواهـد بـود. وی بیـان 
داشـت: سـه روسـتای گلخانـه ای همت آبـاد پاسـارگاد، 
اسـماعیل آباد مرودشـت و مظفری کـوار در قالب تعاونی 

و زنجیـره عملیاتـی در حـال شـکل گیری اسـت.
قاسـمی بـا اشـاره به این که پوشـش سـایبان بـه نوعی، 
گلخانـه محسـوب شـده و بـه  دلیـل کمبـود آب، تبخیـر 
و تعـرق بـاال ایـن پوشـش از الزامـات اسـتان فـارس 
محسـوب می شـود، تصریـح کـرد: بیـش از هـزار هکتار 
مجـوز سـایبان در این اسـتان صادر شـده که بـه تدریج 
بـه بانـک معرفی می شـوند و امیـدوارم در تمـام باغ های 

اسـتان از پوشـش های سـایبان اسـتفاده شـود.

دغدغـه  عمده تریـن  این کـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
گلخانـه داران، بـازار و بازار رسـانی اسـت، اظهار داشـت: 
بـا هماهنگـی بـه عمـل آمـده با سـازمان فضای سـبز و 
میادیـن شـهرداری، برنامه ریـزی جهـت احـداث میـدان 
همچنیـن  اسـت،  شـده  انجـام  شـیراز  در  گل  عرضـه 
اتحادیـه گلخانـه داران در حـال ایجـاد اسـتارت آپ بـه 
منظـور بازاریابـی، عرضـه وصـادرات گل هـای مختلـف 
و محصـوالت مختلـف گلخانـه ای در جهـت صـادرات 

. ست ا
در ادامـه اسـماعیل تبادار اسـتاندار فارس گفـت: با توجه 
به تنگنای آّب، توسـعه کشـت گلخانـه ای ضرورت جدی 

و از دغدغه هـا، انتظارات و امیدها در این اسـتان اسـت.
مجموعـه  در  کارکنـان  تـالش  از  تشـکر  ضمـن  وی 
کـه  گلخانـه ای  افـزود:  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان 
بازدیـد شـد بـا تولیـد سـاالنه 4.5 میلیـون شـاخه گل و 
اشـتغال زایی 12نفـر زمینـه خوبـی در فرهنگ سـازی را 

می کنـد. ایجـاد 
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه این کـه تاکنـون 490 
شـکل  اسـتان  سـطح  در  گلخانـه  مجموعـه  هکتـار 
بحث هـای  گذشـته  سـال  در  داشـت:  بیـان  گرفتـه، 
دارویـی،  گیاهـان  گلخانـه  بـا  رابطـه  در  مختلفـی 
صیفی جـات، محصـوالت باغـی و تولیـد گل داشـتیم، 
چـرا کـه عـالوه بـر صرفه جویـی آب، تولیـد بـا حجم 
بـاال در فضـای کـم را بـه دنبـال دارد کـه ایـن امـر 

می طلبـد. را  خـود  تسـهیالت  و  کارکـرد 
تبادار با اشـاره به برنامه ده سـاله توسـعه 7 هزار هکتار 
گلخانه در اسـتان فارس، تاکیدکـرد: هر برنامه ای نظام 
برنامه ریـزی  یـک  بـا  بنابرایـن  عملیاتـی می خواهـد، 
جامـع، همـه جانبـه نگـر و عملیاتی و با تـالش جمعی 
فرمانـداران و همـه دسـتگاه های ذی ربط اعـم از جهاد 
کشـاورزی، بانک هـا و ... می توان توسـعه کشـت های 

گلخانـه ای را عملیاتـی کرد.

استاندار فارس در بازدید از گلخانه شهرستان سپیدان: 
توسعه کشت گلخانه ای ضرورت جدی در استان فارس 

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس

توسعه بیش از هزار هکتار سایبان در باغ های استان فارس



3 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

کارگـروه مرکـزی رفـع تداخالت کشـور به ریاسـت 
علیرضـا اورنگـی رئیس سـازمان امور اراضی کشـور 
تداخـالت  رفـع  کمیسـیون  اعضـای  حضـور  بـا  و 
اسـتان های فـارس، اصفهـان، بوشـهر، کهکیلویه و 
بویـر احمـد و چهـار محـال و بختیـاری در اسـتان 

فـارس تشـکیل جلسـه داد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، علیرضـا اورنگی 
رئیـس سـازمان امـور اراضی کشـور در حاشـیه این 
نشسـت در گفتگـو با خبرنـگار ایانا در شـیراز با بیان 
این کـه قانـون در مـاده 54 تاکیـد دارد کـه وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـا همـکاری سـازمان ثبت اسـناد 
و امـالک کشـور نسـبت بـه رفـع تداخـل اجـرای 
قوانیـن و مقـررات مـوازی در یـک پالک در سـطح 
کشـور اقـدام کند، افـزود: با اجـرای این امر نسـبت 
بـه تثبـت مالکیت دولـت در عرصه هـای منابع ملی 
و دولتـی و همچنیـن صدور اسـناد کشـاورزی برای 

کشـاورزان و تولیدکننـدگان اقـدام می شـود.
وی افـزود: بـر اسـاس این حکـم کارگروهـی به نام 
"کارگـروه مرکزی رفع تداخالت کشـور" متشـکل از 

رییـس سـازمان امـور اراضـی، معاون سـازمان ثبت 
اسـناد و امـالک کشـور، از وزرات اقتصـاد و دارایـی 
حفاظـت  معـاون  دولتـی،  امـوال  دفتـر  مدیـرکل 
جهـاد  وزرات  حقوقـی  دفتـر  و  جنگل هـا  سـازمان 
کشـاورزی تشـکیل شـد تا ایـن کارگروه نسـبت به 
تهیـه دسـتورالعمل های اجرایـی ایـن قانـون و آیین 

نامـه اقـدام و توسـط وزیـر ابالغ شـود.
کشـور  تداخـالت  رفـع  مرکـزی  کارگـروه  رئیـس 
بـا اشـاره بـه این کـه ایـن کارگـروه فعـال شـده، 
دسـتورالعملی را تهیـه کـرده کـه طـی دو مرحلـه 
توسـط وزیـر ابـالغ شـده، تصریـح کـرد: در ایـن 
دسـتورالعمل بـرای اسـتان ها هـم یـک کمیسـیون 
اسـتانی متناظـر و برای شهرسـتان ها یـک کارگروه 
شهرسـتانی تعریف شـده و این کار از اواخر نیمه دوم 
سـال 1394 کـه قانون ابالغ شـد در سـطح کشـور 
اجرایـی شـد کـه خوشـبختانه یکـی از موفق تریـن 

و بهتریـن اقدامـات وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: نشسـت امروز 
کارگـروه مرکـزی با هدف رفـع ابهامات، اشـکاالت 
و یـا بررسـی پیشـنهادات از جانب همـکاران مجری 
ایـن آییـن نامـه و دسـتورالعمل  در سـطح اسـتان ها 

است.
وی بـا اشـاره بـه این کـه اسـتان فـارس یکـی از 
اسـتان های پیشـرو، موفـق و ممتاز در اجـرای قانون 
اراضـی  کاداسـتر  نقشـه های  تهیـه  یـا  حدنـگاری 
خوبـی  اقدامـات  کـه  اسـت  کشـور  در  کشـاورزی 
در اجـرای ایـن قانـون داشـتند، بیـان داشـت: ایـن 
اسـتان از اسـتان های پهناور کشـور در حـوزه بخش 
کشـاورزی اسـت قاعدتا هـم رفع اینگونـه موارد هم 
در اسـتان های بـزرگ در یـک شـرایط مهمـی قرار 
دارد و از ایـن جهـت امـروز اسـتان فارس بـه عنوان 
باحضـور  و  انتخـاب  همجـوار  اسـتان های  میزبـان 
همـه اعضـای کارگـروه اسـتانی این نشسـت برگزار 

. شد
اورنگـی اظهـار داشـت: تاکنـون بیـش از 5 میلیـون 
و 700 هـزار هکتـار از پالک هـای شناسـایی شـده 
کار  دسـتور  در  کشـور  سـطح  در  تداخـل  دارای 

اسـت. گرفتـه  قـرار  اسـتانی  کمیسـیون های 
رئیـس سـازمان امـور اراضـی کشـور ابـراز داشـت: 
در گام اول بـا بررسـی های صـورت گرفتـه ضمـن 
تثبیـت اراضـی ملـی و دولتـی بـه عنـوان دولـت و 
مالکیـت دولـت، تقریبـا 370 هـزار هکتـار از اراضی 
را کـه اجـرای مقـررات مـوازی آن هـا بوده، بـه نفع 
تولیدکننـدگان و کشـاورزان ما رای صـادر کردند که 
در واقـع بـه تعبیـری بـه میـزان اراضـی غیرملـی یا 

مسـتثنیات کشـاورزان اضافـه می شـود.
وی تاکیـد کـرد: پـس از رفـع تداخـل در گام بعدی 
بایـد بـه کاداسـتر اراضـی کشـاورزی بپردازیـم کـه 
امـکان صـدور سـند تـک برگی بـرای آن هـا فراهم 
قانون گـذار  اصلـی  هـدف  مرحلـه  ایـن  کـه  شـود 
بـوده و از وظایـف خـود وزارت جهـاد و اصـرار وزیر 

جهـاد کشـاورزی بـر آن اسـت کـه امـروز در ایـن 
جلسـه بـه ایـن موضـوع پافشـاری خواهیـم داشـت 
و ایـن سـند بسـیار دارای ارزش و اهمیـت اسـت 
چـرا کـه کشـاورزان مـا بـرای یک بـار دارای سـند 
شـده و بـرای وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز امـکان 
برنامه ریـزی بـرای توسـعه بخـش کشـاورزی و اخذ 
تسـهیالت بانکـی و سـایر اقدامات معامالتـی برای 

می شـود. فراهـم  تولیدکننـدگان 
در ادامـه علـی ارغـون مدیـر امـور اراضی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس از رفـع تداخـل اراضـی به 
مسـاحت 4 هـزار و 743 هکتـار در ایـن اسـتان خبر 

داد. 
وی افـزود: کمیسـیون رفـع تداخالت اسـتان فارس 
در راسـتای مـاده 54 رفـع موانـع تولیـد کـه همـان 
در طـول  اسـت،  مـردم  و  دولـت  مالکیـت  تثبیـت 
سـطح  در  پـالک   202 پرونـده  گذشـته  یک سـال 
اسـتان را بررسـی و رای بـه رفع تداخـل اراضی ملی 

و نسـق زارعیـن صـادر کرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: نتیجـه این 
تصمیمـات رفـع تداخل اراضـی به مسـاحت 4 هزار 
و 743 هکتـار و تثبیـت مالکیـت دولت به مسـاحت 
26 هـزار و 932 هکتـار و تثبیـت اراضـی غیـر ملی 

بـه مسـاحت 12 هـزار و 562 هکتار اسـت.
قانـون  راسـتای  در  همچنیـن  داشـت:  بیـان  وی 
جامـع حدنـگار کشـور با عنایـت به برنامه مشـترک 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و اداره کل ثبـت اسـناد 
اسـتان فـارس در یک سـال گذشـته قـرارداد اجرای 
هکتـار  هـزار   400 مسـاحت  بـه  کاداسـتر  طـرح 
دارای  مشـاور  شـرکت های  بـا  اسـتان  سـطح  در 

صالحیـت منعقـد شـد.
ارغـون تاکیـد کـرد: در تاریـخ 2 آبـان 97 اولیـن 
مرحلـه تحویل مسـتندات اجـرای طرح کاداسـتر به 
مسـاحت 73 هـزار و 877 هکتـار بـه اداره کل ثبت 
اسـناد اسـتان فـارس انجـام شـد کـه سـند اراضـی 
مذکـور پـس از طـی مراحل ثبتی صادر خواهد شـد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور:
370 هزار هکتار از اراضی به مستثنیات کشاورزان اضافه شد
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در نشسـت کارگـروه مرکـزی رفـع تداخـالت کشـور 
کـه در فـارس تشـکیل شـد، نقشـه کاداسـتر بیش از 
74 هـزار هکتـار از اراضـی فـارس به صـورت نمادین 
از سـوی علیرضـا اورنگی رئیس سـازمان امور اراضی 
کشـور به حسـین سـعید زرندی معاون امـور امالک و 
کاداسـتر سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور تحویل 

شد.  داده 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس  قاسـمی 
بـا بیـان این کـه در ایـن اسـتان از اواسـط دهـه 80 
تهیـه بانـک اطالعـات مکانـی آغاز شـد و اکنـون در 
حـال اصـالح نقشـه های آن هسـتیم، گفـت: امـروز 
نقشـه کاداسـتر بیـش از 74 هـزار هکتـار از اراضـی 
تحویـل  فـارس  اسـتان  مختلـف  شهرسـتان های 
ثبـت اسـناد ایـن اسـتان شـد کـه بـا توجه بـه رجوع 
کشـاورزان، بتواننـد اسـناد تـک برگـی بـرای آن هـا 

صـادر کننـد.
وی افـزود: در اسـتان فـارس بیـش از یـک میلیون و 
سـیصد هـزار هکتـار اراضـی، خریـد تصاویـر و بانک 
اطالعـات مکانـی آن ها تهیه شـده که پـس از پرونده 
نقشـه های  بررسـی مسـائل و مشـکالت،  خوانـی و 
کاداسـتر آن هـا تهیـه و بـه تدریـج تحویـل اداره کل 
ثبت اسـناد و امالک اسـتان می شـود تا اسـناد اراضی 
کشـاورزان را در اختیارشـان قـرار دهنـد، امـا بـه طور 
ویـژه 500 هـزار هکتـار توسـط شـرکت های مختلف 

نقشـه برداری در سـطح اسـتان در حـال اجرا اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به این که نقشـه کاداسـتر 
حـدود اربعـه اراضی بهره بـرداران و مالکیـت آن ها را 
مشـخص می کند، خاطر نشـان کرد: کاداسـتر توسـط 

بـا همـکاری  تبـع آن  بـه  و  اراضـی  امـور  سـازمان 
جهـاد  وزارت  عضـو  ذی مدخـل  دسـتگاه های  همـه 
کشـاورزی انجـام می شـود و امیـدوارم بـا توجـه بـه 
اهـداف قوانیـن حدنـگار، بتوانیم هرچـه زودتر دغدغه 

کشـاورزان را بابـت اسنادشـان برطـرف کنیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بیان داشـت: 
در گذشـته به دلیـل قانون اصالحات اراضـی و قانون 
ملـی شـدن جنگل هـا و مراتـع کشـور، تداخالتی بین 
اراضـی مسـتثنیات، اراضـی مـردم و صاحب نسـخین 
و اراضـی ملـی بوجـود آمده کـه این عامل مانع سـند 
دار شـدن اراضـی مردم و مانـع تهیه کاداسـتر اراضی 

ملی شـد.
قاسـمی اظهـار داشـت: بنابرایـن بر اسـاس مـاده 54 
قانـون رفـع موانع تولیـد، کارگـروه رفـع تداخالت در 
سـطح ملی، اسـتان ها و شهرسـتان ها تشـکیل شـد تا 
تداخـالت ایجـاد شـده را به نوعـی حـل و فصل کند 
و بـا نـگاه بـه قوانین باالدسـتی و مواردی که هسـت 
یک بـار بـرا همیشـه این مشـکالت را برطـرف کند.

سـه  دو  طـی  کـه  دسـتورالعملی  کـرد:  تاکیـد  وی 
سـال گذشـته انجـام شـده بـا توجـه بـه مسـائل و 
مشـکالتی کـه در تفسـیر عکس هـای هوایـی و در 
اجرای دسـتورالعمل وجود داشـته، دسـتورالعمل جدید 
و اصالحـی تهیـه شـده و بـه اسـتان ها ابالغی شـده 
اولیـن جلسـه کارگـروه مرکـزی در  اسـت و امـروز 
اسـتان فـارس بـه اتفـاق 4 اسـتان اصفهان، بوشـهر، 
چهـار محـال و بختیـاری و کهگیلویـه و بویراحمد به 
منظـور بررسـی نقطـه نظـرات کارگروه هـای اسـتانی 
در رابطـه بـا این دسـتورالعمل اصالحی تشـکیل شـد 
کـه امیدواریـم با سـرعت بیشـتری بتوانیم مسـائل و 

مشـکالت مـردم را در بحـث گرفتـن و اخـذ اسـناد 
اراضـی حـل و فصـل کنیـم.

معـاون حفاظـت و امـور اراضـی سـازمان جنگل هـا، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور در گفتگو با خبرنـگار ایانا 
در شـیراز گفـت: رفـع تداخل یـک کار کامـال جمعی 
اسـت کـه در قالـب کارگـروه هایـی از شهرسـتان، 
کمیسـیون اسـتان و در نهایـت یک کارگـروه مرکزی 
سیاسـت گـذاری و نظـارت بـر رفع تداخـل را برعهده 

دارد. 
از  عضـوی  طبیعـی  منابـع  افـزود:  منصـور  مسـعود 
ایـن کارگروه هـا بـوده و بـه عنـوان مجـری یکـی از 
قانون هـا موظـف بـه تهیه سـوابق و نقشـه هـا جهت 
تصمیـم گیـری شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا تعبیـر 

درسـت از ایـن قانـون اسـتفاده شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه رفـع تداخـل، 
در جهـت رفـع تعـارض و مصـداق قـرار دادن یـک 
قانـون بـرای یک زمیـن واحد اسـت کـه دو قانون یا 
دو تعریـف روی آن انجـام شـده، اظهـار داشـت: رفع 
تداخـل نبایـد بـه هیچ وجـه بـه منزلـه تأییدتصرفات 
و تجـاوزات غیرقانونـی و اراضـی ملـی قلمـداد شـود.

منصـور بابیـان این کـه منابـع طبیعی به عنـوان حافظ 
انفـال، حافـظ جنـگل هـا و مراتـع کشـور، موظف به 
سـاماندهی اقداماتـی اسـت کـه منجـر بـه حفاظـت 
داشـت:  اظهـار  می شـود،  عرصه هـا  ایـن  از  بهتـر 
یکـی از راهکارهـا حـذف عواملی اسـت کـه منجر به 
تخریـب و آسـیب بـه منابـع طبیعی می شـود که این 
موضـوع سیاسـت محـوری معاونـت حفاظـت از امور 

اراضـی سـازمان جنگل هـا و مراتـع کشـور اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه این کـه بیـش از 40 

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
تحویل نقشه کاداستر بیش از 74 هزار هکتار اراضی فارس به ثبت اسناد و امالک

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری کشور:

رفع تداخل به منزله تأیید تصرفات 
غیرقانونی نیست

معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور:

ما مکلف به سند دار کردن اراضی 
کل کشور هستیم



5 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

هـزار از پرونده های اختالفی در قالب کمیسـیون های 
مـاده واحـده تعییـن تکلیـف شـده و تاکنون کاداسـتر 
32 میلیـون هکتـار از اراضـی ملـی صـورت گرفتـه، 
گفـت: درکنارکاداسـتر، تامین سـوخت های جایگزین 
در مناطقـی کـه مـردم ناچـار به قطـع درخـت و بوته 
کنی برای تامین سـوخت هسـتند، ایجاد کمربند سـبز 
حائـل بیـن اراضـی ملـی و غیـر ملـی، به کارگیـری و 
مشـارکت مردم در امـر حفاظت از منابـع ملی و منابع 
طبیعـی از مـواردی اسـت کـه باعـث کاهـش عوامل 

تخریـب منابـع طبیعـی و یا حـذف آن ها می شـوند.
وی خاطـر نشـان  کـرد: در جهـت جلوگیـری از قطـع 
سـاالنه صدهـا هـزار اصلـه درخـت، بـه دههـا هـزار 
خانـوار سـوخت رسـانی شـد، همچنیـن در حفاظـت 
از  طبیعـی،  منابـع  از  هکتـار  میلیـون   27 حـدود  از 
مشـارکت مردمـی کمـک گرفتیـم که باعـث کاهش 

جـدی تخریـب ایـن عرصه هـا شـده اسـت.
فرهنگـی،  کار  کنـار  در  کـرد:  تاکیـد  منصـور 
دسـتگاه های خدمـات رسـان بایـد از ارائـه خدمـات 
بـه افـرادی کـه قصـد تصـرف اراضـی و یـا سـاخت 
و سـاز غیـر مجاز داشـته خـودداری کـرده ، همچنین 
همـکاری ویـژه دسـتگاه قضایـی باعـث تسـریع در 
تعییـن تکلیـف پرونده هـا شـده تـا در مجموع شـاهد 
حفـظ بهتـر منابع طبیعی بـه عنوان ثروت بین نسـلی 

. شیم با
معـاون امور امالک و کاداسـتر سـازمان ثبت اسـناد و 
امـالک کشـور در گفتگـو بـا خبرنـگار ایانا در شـیراز، 
گفـت: از اوایلـی کـه قانـون اصالحات ارضـی و ثبت 
اراضی شـروع شـد، سـازمان ثبت، اراضی کشـاورزی 
کشـور را بـه هـر نحـو ثبـت کـرده منتهـی بـه لحاظ 
عـدم پیگیـری بسـیاری از کشـاورزان و مالکیـن این 

صـدور سـند در مراحـل ثبتـی باقی مانده اسـت. 
حسـین سـعیدزرندی بـا بیـان این کـه در اواخر سـال 
93، قانون گـذار قانـون حدنـگار کاداسـتر را در کشـور 
تصویـب کـرد، اظهـار داشـت: در ایـن قانـون تاکیـد 
شـد که سـازمان ثبت با ایجـاد امکانـات و هماهنگی 
کلیـه دسـتگاه های دولتـی کل کشـور را حدنـگاری و 
نهایتـًا اراضـی را دارای سـند مالکیت حدنـگاری کند.

او افزود: سـازمان ثبـت کلیه زیر سـاخت های فناورانه 
و بـه خصوص شـبکه ماهـواره ای شـمیم را اجرا کرده 
و چـون موضـوع حدنـگاری، موضـوع تهیـه نقشـه 
حدنـگاری اسـت و نقشـه برداری کشـور هـم بایـد بـا 
سـرعت و دقـت انجـام شـود، همـه ایـن یوزرهایـی 
می گیـرد،  قـرار  کشـور  اختیارنقشـه برداران  در  کـه 
سـازمان ثبت بـه طور مجانـی در اختیار کشـاورزان و 

نقشـه برداران قـرار داده تـا نقشـه برداری کننـد.
سـعیدزرندی بـا اشـاره بـه این کـه بـرای 95 درصـد 
اراضـی ملـی کشـور تاکنـون سـند مالکیـت اراضـی 
صـادر شـده امـا بـه روشـهای قبلـی، گفـت: از سـال 
طبیعـی،  منابـع  ملـی  مالکیـت  اسـناد  کل   1393

اسـت. کاداسـتری  و  حدنـگاری 
ایـن مقام مسـئول گفت: مـا باید به ترتیبی در کشـور 
پیـش برویـم کـه گـپ و تداخل وجود نداشـته باشـد 
و یـک موزاییـک دقیـق بایـد در بیایـد کـه در اجرای 
قانـون حدنـگار بیـن مالکیـن عرصه کشـور اختالفی 

وجود نداشـته باشـد.
او بـا اشـاره بـه ایـن که در اجـرا از مزایای سـه قانون 
در پیشـبرد اهـداف اسـتفاده می کنیـم، تصریـح کـرد: 
قانـون ثبـت و قانـون جامع حدنـگار کاداسـتر، قانون 
رفـع موانـع تولیـد و کارگروه هـای رفـع تداخـالت و 
قانـون ملـی شـدن اراضی کـه تقریبا اکثریـت اراضی 

کشـور ملی اسـت.
معـاون امـور امـالک و کاداسـتر سـازمان ثبت اسـناد 
و امـالک کشـور گفـت: در کنـار این قضیه بـا وزارت 
نیـرو هماهنـگ شـده کـه بسـتر رودخانه هـا را سـند 
مالکیـت بـه وزارت نیـرو داده شـود، حرائـم آن را هم 
بـر اسـاس آن چـه در قانـون توزیـع عادالنـه هسـت 
رعایـت کنیـم و حقـوق ارتفاقـی وزرات نیـرو را در 

بحـث حرائـم رودخانه هـا حفـظ کنیـم.
دار  بـه سـند  مـا مکلـف  تاکیـد کـرد:  سـعیدزرندی 
کـردن کل سـرزمین کشـور اعـم از مسـیر راه آهـن، 
راه هـا، خیابان هـا، فضاهـای سـبز و هر آنچـه در این 
قانـون  در  کـه  چـرا  مسـتقربوده، هسـتیم  سـرزمین 
از کشـور  نقطـه ای  آمـده اسـت کـه هیـچ  حدنـگار 
بـدون حدنگار و سـند باقـی نمی مانـد و امیدواریم در 
اجـرای مـاده 9 قانـون حدنـگار، دولت حمایـت کرده 
و سـازمان های دولـت هر چـه زودتر نقشه هاشـون را 

بـه سـامانه جامـع کاداسـتر ارائـه دهد.
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سـرمایه گذاری، توانمندسـازی بهره بـرداران و ارتقـای 
کشـاورزی  توسـعه  تاثیرگـذار  مولفه هـای  از  دانـش 

است.  اسـتان 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس  قاسـمی 
در نشسـت مدیـران شهرسـتانی ایـن سـازمان کـه با 
حضـور رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
برگـزار شـد، بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: بـا توجه به 
اقتصاد وابسـته به بخش کشـاورزی در اسـتان فارس 
و ظرفیـت ایـن بخـش، ارتقـای کشـاورزی بـه رونق 
اقتصـادی در شـرایط تحریم ها کمک می کنـد، از این 
رو تقویـت سـرمایه و تزریـق علـم ، دانـش و فـن و 
همچنیـن توانمندسـازی بهره بـرداران در ایـن بخـش 
دسـتیابی بـه نقطه مطلـوب مدنظر را فراهـم می کند.

وی افـزود: جایـگاه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان فـارس جایـگاه نظارتـی بـوده و رییـس ایـن 
سـازمان بـا هـدف قـرار گرفتـن در جریان امـورات و 
برنامه هـای مختلـف به این نشسـت دعوت شـده اند.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اقدامـات خوب صورت 
گرفتـه در حـوزه ترویج جهاد کشـاورزی فارس، خاطر 
نشـان کـرد: نیازمنـدی هـا و چالش هایی وجـود دارد 
کـه امیـد اسـت کمـا فـی سـابق بـا حمایت سـازمان 
راسـتای  در  بتوانیـم  اسـتان  برنامه ریـزی  مدیریـت 
وظیفـه ای کـه در بخـش کشـاورزی بـر عهـده مـا 
گذاشـته شـده نقـش  آفرینـی کـرده و بـه وظیفه خود 

کنیم. عمـل 
وی بیـان کـرد: چالش هـای بخـش کشـاورزی در 5 
گـروه عمده شـامل اقلیـم، خـاک، عوامـل اقتصادی، 
می شـوند  دسـته بندی  فنـاوری  و  اجتماعـی  عوامـل 
و از یـک منظـر دیگـر علـت العلـل همـه چالش هـا 
در دو گـروه یکـی مهندسـی، علمـی و فنـی نبـودن 
کشـاورزی و دیگـری کمبـود سـرمایه در ایـن بخش 

تقسـیم بنـدی می شـود.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تصریح کرد: 
بهره بـرداران  آمـوزش  بـه منظـور  اعتبـارات  اگرچـه 
کافـی نیسـت، اما اولویـت برتر این سـازمان آموزش، 
ترویج و توانمندسـازی بوده اسـت و در این راسـتا، در 
آمـوزش کارکنـان و بهـره بـرداران، فـارس رتبه اول 

کشـوری را دارد. 
بیـان داشـت: نقـش آمـوزش در توسـعه همـه  وی 
جانبـه  بخـش کشـاورزی و صرفه جویـی در اعتبـارات 

بسـیار حائـز اهمیت اسـت و بـه عنوان مثـال آموزش 
کشـاورزان بـه کاهـش مصرف بـذر کلزا و اسـتفاده از 
میزان مناسـب بـذر، صرفه جویـی 4.5 میلیارد تومانی 
را در اعتبـارات در سـطح اسـتان بـه همـراه خواهـد 

داشت.
قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنانش در ارتباط با 
تزریـق سـرمایه و اعتبـار به بخـش کشـاورزی اظهار 
داشـت: بـا کمـک سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان فـارس، صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش 
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان در حال راه اندازی 
ارزان   سـرمایه های  بـا  صندوق هـا  ایـن  و  اسـت 
در  را  زیـادی  بسـیار  تاثیرگـذاری  انـدک،  و  قیمـت 
بخـش کشـاورزی دارنـد بـه گونـه ای کـه عملکـرد 
صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی نیـز نشـان داده 
کـه با توانمندسـازی زنان روسـتایی و سـرمایه اندک، 
اقدامـات اثرگذاری صـورت می گیـرد و افزایش اعتبار 
در ایـن زمینـه ضروری اسـت، چرا که زنان روسـتایی 
قشـر عظیمـی هسـتند که پتانسـیل و نقـش آن ها در 
ارتقـای اقتصـادی روسـتا و توسـعه بخش کشـاورزی 

مغفـول مانده اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه جـذب بیـش از 900 نفـر 
از ناظریـن در سـنوات اخیـر، تاکـد کـرد: بـا توجـه به 
کمبـود امکانـات در مراکـز و عـدم برنامه ریـزی الزم 
پیـش از جـذب ایـن نیروهـا، بـا سـامان دهی آن هـا 

در  آن هـا  اسـتقرار  و  بنـدی  پهنـه  طـرح  قالـب  در 
مراکـز جهـاد کشـاورزی به عنـوان خط مقـدم بخش 
کشـاورزی، ایـن چالـش بـه یـک فرصت تبدیل شـد 
و زمینـه ایجـاد ارتبـاط مسـتمر بـا کشـاورزان فراهم 
گردیـد و یکـی از اثـرات مثبـت حضـور فعـال آن هـا 

دسـتیابی بـه آمـار ثبتـی مناسـب کشـاورزی بود.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: به منظور پشـتیبانی 
از ناظریـن راه انـدازی تـاالر ترویـج و مدیریت دانش 
صـورت گرفتـه اسـت، همچنیـن بیـش از 100 نفـر 
عضـو هیئـت علمـی توانمنـد کـه در مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی مشـغول بـه 
فعالیـت هسـتند به عنـوان محقق معین بـرای حضور 

در مراکـز سـامان دهی شـدند.
در ادامـه ساسـان تاج گـردون رئیس سـازمان مدیریت 
این کـه  بیـان  بـا  فـارس  اسـتان  ریـزی  برنامـه  و 
کشـاورزی سـهم عمده ای در توسـعه اقتصادی فارس 
دارد، گفت: نگاه به چشـم انداز توسـعه اسـتان، نشـان 
می دهـد کـه از دیر بـاز هم ایـن بخش نقـش مهمی 

در تامیـن امنیـت غذایی داشـته اسـت. 
وی افـزود: منابـع انسـانی در همه بخش هـا و به طور 
ویـژه در بخـش کشـاورزی جـز یکـی از مهم تریـن 
تلقـی  برنامه ریـزی  حـوزه  در  توسـعه  اصلـی  منابـع 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه در بخـش 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس: 

بخش کشاورزی سهم عمده ای در توسعه اقتصادی فارس دارد
رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

توانمندسازی بهره برداران از عوامل اصلی توسعه کشاورزی است
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کشـاورزی اسـتان فـارس رگـه هـای متعـددی از فعالیت هـا و اقدامـات صـورت 
گرفتـه اسـت، خاطـر نشـان کـرد: ایـن نشسـت بـا هـدف بررسـی فعالیت هـای 
جهـت  الزم  بهـره وری  تـا  شـده  برگـزار  گرفتـه  صـورت  ترویجـی  تحقیقـی- 

گیـرد.  صـورت  آینـده  برنامه ریزی هـای 
وی در ادامـه بـا تشـکر از رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس وی را 
فـردی علمـی، کارآمـد، جـوان و پویـا دانسـت که علی رغـم همـه محدویت های 
موجـود بـه ویـژه محدویت هـای بودجه و خشکسـالی هنـوز این بخش در کشـور 
جزو اسـتان های پیشـرو محسـوب مـی گـردد و از معاونین و مدیران این سـازمان 
نیـز قدردانـی کـرد و اظهـار داشـت: از شـما اندیشـمندان بخـش توسـعه انتظـار 
مـی رود نـگاه و نظـام علمـی مبتنی بـر ادبیـات برنامه ریزی داشـته باشـید چرا که 
اعتقـاد داریـم همیـن کار ترویج پایـه گذاری نگاه، افق و چشـم انداز بـرای تعریف 

سـاختار کار است.
تاج گـردون بـا اشـاره به برنامه ششـم توسـعه و این  کـه در نظام رشـد اقتصادی ما 
مکلـف بـه تامیـن سـهم بهـره وری عوامل تولید هسـتیم، بیـان داشـت: بهره وری 
دقیقـا از دو مولفـه اساسـی کارایـی و اثربخشـی تشـکیل شـده به عبارتی درسـت 
کار کـردن یعنـی بازهـم همیـن کارهایـی کـه شـما بزرگـواران در حـال انجام آن 
هسـتید و ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس کماکان جـز یکی از 

بخش هـای مهـم و اثرگذار اسـت.
وی تصریـح کـرد: منابـع اسـتانی در بودجه شـامل اعتبارات اسـتانی، نفـت وگاز و 
تـوازن می باشـد و می بایسـتی با توجه به سـهم حـوزه بخش کشـاورزی در تولید 
ناخالـص ملـی و ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی در شهرسـتان هـا از هـم اکنون 

بـرای سـال 98 نظـام برنامـه و فصولتـان را تعریف کنید.
تـاج گـردون بـا بیـان رویکـرد تغییـر نـگاه سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه دلیـل 
چالش هـای چنـد سـال اخیـر از جملـه خشکسـالی، ابـراز داشـت: سیاسـت های 

جدیـدی از جملـه تغییـر الگـوی رفتارهـای جـدی از تامیـن مالی و توجهـات ویژه 
بـرای تامیـن نهـاده هـای اصلی تولیـد به مجموعـه های تولیـد کننده اسـت و در 
ایـن راسـتا اسـتفاده از ظرفیـت هـای مالـی خـارج از دولت بـا رویکرد اسـتفاده از 
صنـدوق هـای توسـعه  ای بخـش کشـاورزی و صنـدوق خرد زنـان در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت که در حـوزه صندوق خـرد زنان روسـتایی یکی از اسـتان های 

بسـیار پیـش رو و الگویـی بـوده ایم.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان فـارس تاکید کرد: ایـن صندوق ها 
حتمـا بایـد تقویـت شـود، گرچـه وجـود منبـع مالـی صندوق هـا وقتـی ارزشـمند 
اسـت کـه رویکـرد ترویـج نظـام کشـاورزی در جایـگاه اصلـی خـودش باشـد و با 
برنامه ریـزی سـاختار هزینـه ای در 600 پهنـه و بـا 103 مرکـز خدمـات عملیاتـی 

. د شو

میـزان صـادرات صنایـع غذایی اسـتان فـارس از 
مـرز 89 هـزار تن گذشـت.

بـه گـزارش روابط عمومـی صنایع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس صادقـی 
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی این سـازمان ضمن 
بیـان ایـن مطلب گفـت: در 6 ماهه اول سـال 97 از 
واحدهـای صنایـع کشـاورزی کـه از سـازمان جهـاد 
کشـاورزی مجـوز دریافـت نمـوده انـد بالـغ بـر 89 
هـزار تـن محصـوالت صنایـع غذایی صـادر گردیده 
اسـت. وی افـزود: ارزش ایـن میـزان صـادرات بالغ 
اسـت کـه کشـورهای  بـوده  میلیـون دالر  بـر 95 

هـدف صادراتـی پاکسـتان، افغانسـتان، هنگ کنگ، 
بلژیـک، کـره، ژاپن، روسـیه، کانادا، ویتنام، اسـترالیا، 
فرانسـه، آلمـان، آمریـکا، کشـورهای حـوزه خلیـج 

فـارس بـوده اند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: صـادرات غیر 
نفتـی از جمله صـادرات محصـوالت تولیدی حاصل 
از کارخانجـات صنایـع تبدیلـی کـه نقـش مهمی در 
رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور دارد به عنوان یکی 
از مـوارد مهمـی اسـت کـه مـی توانـد تاثیـر قابـل 
توجهـی بـر رونـق تولید داشـته باشـد که عـالوه بر 
توسـعه پایـدار بخـش کشـاورزی ضریـب اطمینـان 

سـرمایه گذاری را 
بـاال خواهـد برد.

وی بیـان داشـت: 
تبدیلـی  صنایـع 
کشـاورزی  بخش 
به عنوان اساسـی 
ی  حلقـه  تریـن 
تولیـد  زنجیـره 
ویـژه  اهمیـت  از 
برخـوردار  ایـی 

اسـت کـه از مهمتریـن عوامل دسـتیابی بـه افزایش 
ارزش افـزوده بـوده کـه عـالوه بـر ایـن کـه سـهم 
کاهـش  دارد،  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  در  مهمـی 
ضایعـات محصـوالت کشـاورزی را نیـز بـه دنبـال 
خواهـد داشـت. صادقی تاکیـد کرد: با وجود سـاختار 
کشـاورزی اسـتان فـارس و جایـگاه قابـل مالحظـه 
در تولیـد و تنـوع محصـوالت کشـاورزی )بیـش از 
انـواع محصـوالت(، سـبب شـده  تـن  میلیـون   10
کـه از نظـر جذب مـاده خـام و فـرآوری محصوالت 
کشـاورزی مقـام سـوم و از نظـر تعـداد واحدهای به 
بهره برداری رسـیده و اشـتغال ایجاد شـده در صنایع 
تبدیلـی و غذایـی رتبه چهارم کشـوری را اخذ نماید.

میزان صادرات صنایع غذایی استان فارس از مرز 89 هزار تن گذشت
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گردهمایـی مدیـران پهنـه اسـتان فـارس بـا حضـور 
جهـاد  وزارت  کارکنـان  آمـوزش  دفتـر  مدیـرکل 
کشـاورزی و رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایـن 

اسـتان برگـزار شـد. 
تبـار  میثمـی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مدیـرکل آمـوزش کارکنـان وزارت جهـاد کشـاورزی 
به عنـوان  فـارس  اسـتان  گفـت:  نشسـت  ایـن  در 
قطـب کشـاورزی در سـطح کشـور از اهمیـت خاصی 
برخـوردار اسـت، بنابرایـن نشسـت امـروز بـا هـدف 
ارزیابـی شـیوه آمـوزش و برطرف نقاط ضعـف برگزار 

. شد
وی افـزود: بـه برکـت ارتبـاط خـوب بیـن تحقیقات، 
آمـوزش و ترویـج یـک سـری کار مشـارکتی و تیمی 
انجـام می شـود کـه هم افزایـی چندیـن برابر گذشـته 

تولیـد خواهـد کرد.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان این کـه هرکجـا تیمی کار 
کردیـم اثربخشـی آن را هـم دیده ایـم، خاطـر نشـان 
کـرد: بـدون توجـه بـه سـالیق و تفکـرات متفـاوت 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـا بـه نقـاط مثبـت همدیگر 

ببخشـیم. هم افزایـی 
وی بـا اشـاره بـه این کـه نظـام نویـن ترویـج بسـتر 
در حـال  داشـت:  اظهـار  کـرده،  فراهـم  را  آمـوزش 
حاضـر در 30 اسـتان آمـوزش هـای مهارتـی آغـاز 
شـده و بـاالی شـش هـزار نفـر از همـکاران مـا در 
حـال آمـوزش مهارتـی در سـطوح مختلـف مـزارع، 
و  صنعت هـا  و  کشـت  تحقیقاتـی،  ایسـتگاه های 

هسـتند. زراعـی  سـهامی 
آمـوزش  زمینـه  در  کـرد:  تصریـح  تبـار  میثمـی 
مدل هایـی طراحـی شـد کـه بـا حداقل ها بـه حداکثر 
بهـره وری دسـت یابیـم کـه در اسـتان فارس بـا نگاه 
ایـن  رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  نرم افـزاری 

مهـم بـه خوبـی صـورت گرفـت.
وی بیان داشـت: مدیـران پهنه در 8 حـوزه تخصصی 
بـا هدف شناسـایی عالئـم حیاتـی بخش کشـاورزی 
آمـوزش می بیننـد و تاکنـون در اسـتان فـارس هـر 
مدیـر پهنـه حداقـل دو مهـارت را باید آمـوزش دیده 

. شد با
مدیـرکل آمـوزش کارکنـان وزارت جهـاد کشـاورزی 
تاکیـد کـرد: ماهانـه چندیـن محتـوای آموزشـی بـه 
وب  الکترونیـک،  کتابخانـه  چـون  امکاناتـی  همـراه 
کنفرانـس فراهم شـده که پیشـنهاد می شـود مدیران 

پهنـه از ایـن امکانـات اسـتفاده کننـد.
قاسـمی  مهـدی  محمـد  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره 
بهره بـرداران  بیـن  رابطـه  شـدن  رنـگ  کـم  بـه 
بخـش کشـاورزی و کارشناسـان، گفـت: پهنه بنـدی 
عرصه هـای کشـاورزی و اختصـاص مدیـر پهنـه بـا 
هـدف ایجـاد ارتبـاط سیسـتماتیک بین صف و سـتاد 

گرفـت. صـورت 
وی بـا بیـان این کـه مدیـران پهنـه بـا هـدف رفـع 
نیازهـای کشـاورزی بـه کمـک دانـش، تکنولـوژی و 
برنامـه ریـزی در قالـب 610 پهنـه جانمایـی شـدند، 
افـزود: در بـدو پهنه بنـدی مشـکالت عدیـده ای از 
جمله تنوع رشـته ای و جنسـیتی کارشناسـان، ساختار 
مراکـز  نامناسـب  سـاخت  زیـر  و  روسـتایی  جوامـع 
خدمـات وجـود داشـت کـه بـا هـدف فائق آمـدن بر 
مشـکالت در قالـب یک برنامـه نظام منـد، نظام نوین 
ترویـج اجرا شـد و اسـتان فارس به صـورت داوطلبانه 
در اجـرای ایـن نظـام گام برداشـته و اسـاس ارزیابی 

هـای وزارتخانـه بـه نتایـج خوبـی دسـت یافت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ورود مسـئولین 
پهنـه بـه روسـتا بـا هـدف تسـهیل گری و تعامـل بـا 
کشـاورزان و روسـتاییان نیـاز به مهـارت خاصی دارد 
کـه در ایـن زمینـه نیـز آموزش هـای الزم داده شـد 
اگرچـه جهت رسـیدن بـه زبدگـی الزم در ایـن مورد 

نیـاز بـه تمریـن، ممارسـت و کسـب تجربه اسـت.

وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خود بیان داشـت: 
بـه  ریسـک ها  تمـام  از  متاثـر  کشـاورزی  بخـش 
خصـوص تغییـرات اقلیمی، آفـات، بیماری هـا و زلزله 
اسـت و در حـال حاضر تغییرات اقلیمـی، تغییر الگوی 
بارندگـی و ریسـک های موجـود گاهـا مشـکالتی را 
بـرای کشـاورزان و بخـش کشـاورزی ایجـاد می کند 
کـه پیـش از ایـن شـاهد آن نبودیـم کـه بـرای فائق 
آمـدن بـر مشـکالت نیازمنـد علـم و دانش هسـتیم.

در  کلـزا  بـاالی  رکـورد  بـه  اشـاره  بـا  قاسـمی 
شهرسـتان های شـمالی در سـنوات گذشـته، تصریـح 
وقـوع  و  اقلیمـی  تغییـرات  دلیـل  بـه  امـروز  کـرد: 
سـرمازدگی امـکان کشـت کلـزا در این شهرسـتان ها 
کاهـش یافتـه کـه پیشـنهاد می شـود بـا همـکاری 
مراکـز تحقیقاتـی و اجرای طـرح PVS، ارقام متحمل 
بـه سـرمازدگی و مناسـب کاشـت منطقـه شناسـایی 
شـود، همچنیـن بـا محلـول پاشـی از سـرمازدگی در 
مـزارع جلوگیری شـود و در گام بعدی کشـت نشـایی 
کلـزا مـورد بررسـی قـرار گیـرد چـرا کـه عـالوه بـر 
غلبـه بـر سـرمازدگی، کاهـش مصـرف آب، کاهـش 
مصـرف بـذر و ... را بـه دنبـال دارد و به لـزوم ترغیب 
و آمـوزش کلـزاکاران با اسـتفاده از مـزارع الگویی در 
جهـت کاهـش بـذر کلـزا بـه میـزان 4 کیلوگـرم در 

کرد. اشـاره  هکتـار 

مدیرکل آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی مدیران پهنه فارس:

مدیران پهنه با هدف شناسایی عالیم حیاتی بخش 
کشاورزی آموزش می بینند
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بـا  کـرد:  تاکیـد  پهنـه  مدیـران  بـه  خطـاب  وی 
پـل  عنـوان  بـه  معیـن  محققیـن  از  مطالبه گـری 
رفـع  جهـت  در  تحقیقـات  مرکـز  بـا  ارتباطـی 
مشـکالت کشـاورزان گام برداشـته و بـا اسـتفاده 
مختلـف  زمینه هـای  در  آموزشـی  دوره هـای  از 
کشـاورزی، اطالعـات خـود را در حـد یک پزشـک 
عمومـی بـه منظـور رفـع مشـکالت بهره بـرداران 

تحـت پوشـش خـود ارتقـاء دهیـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با اشـاره 
بـه این کـه آب بـه عنـوان کمیاب ترین نهـاده مهم 
تریـن چالـش ایـن اسـتان اسـت، یـادآور شـد: باید 
بـه خصـوص  عملکـردی،  مختلـف  شـاخص های 
بـه صـورت سیسـتماتیک  آب،  بهـره وری  میـزان 
ارزیابـی شـود و آینـده مناسـبی در جهـت افزایـش 
کشـاورزان  عملکـرد  ارتقـای  و  منابـع  بهـره وری 

شود. ترسـیم 
وی همچنیـن با اشـاره بـه این که پیـش از این 85 
درصـد یارانـه بـرای اجرای آبیـاری تحت فشـار در 
اختیـار کشـاورزان قـرار می گرفـت، اظهـار داشـت: 
اکنـون بـه دلیـل افزایش نـرخ تورم، هزینـه اجرای 
آبیـاری تحـت فشـار افزایـش یافته به گونـه ای که 
سـهم یارانـه تـا 50 درصـد کاهـش می یابـد، امـا 
همچنـان اجـرای آبیـاری تحـت فشـار در شـرایط 
خشکسـالی فعلـی به سـود کشـاورز و جامعـه بوده 

بنابرایـن در ایـن زمینـه تـالش کنید.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان 
این که توسـعه روسـتای گلخانه ای یکی از مسـتقیم 
تریـن و اثرگذارترین روش هـای افزایش بهره وری 
اسـت، اذعـان داشـت: در ایـن روش بـا اسـتفاده از 
بهره بـرداران  جمعـی  مشـارکت  و  تولیـد  زنجیـره 
فضـای کسـب و کار در روسـتا ایجـاد شـده و بازار 
رسـانی بهتـر صـورت  می گیـرد کـه هم اکنـون در 
سـه روسـتا از شهرسـتان های پاسـارگاد، مرودشت 
و کـوار در حـال اجراسـت، اگرچـه بـا افزایـش نرخ 
تـورم، تاثیـر یارانـه در این مـورد نیز کاهـش یافته 
امـا در پـی جـذب تسـهیالت از طریق سـامانه کارا 

بـرای توسـعه گلخانه ها هسـتیم.
ایـن مقام مسـئول با بیان اهمیت پوشـش سـایبان 
در کاهـش تبخیـر و تعـرق و افزایـش بهـره وری 
آب ابـراز داشـت: پراکنـش بررسـی زوال مرکبـات 
در شهرسـتان های جهـرم، داراب و قیـر و کارزیـن 
سـایبان،  پوشـش  دارای  باغ هـای  کـه  داد  نشـان 

کمتـر دچـار ایـن عارضه شـدند.
بـا اشـاره بـه حضـور متخصصیـن  پایـان  وی در 
توانمنـد در سـطح اسـتان، تاکیـد کـرد: بـا توجـه 
نقش علم در رفع مشـکالت کشـاورزان، مسـئولین 
پهنـه بـه هر متخصصی داخل اسـتان و یـا خارج از 
اسـتان و کشـور نیاز داشـته باشـند، از آن ها دعوت 

می شـود.

سـهم طرح های کشـاورزی از صنـدوق کار آفرینی امید 
65 درصد می باشـد.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علـی اصحابی معاون 
سـامان دهـی و توانمندسـازی صنـدوق کارآفرینی امید 
کشـور با بیـان این مطلب گفـت: 65 درصد از طرح های 
پذیرفتـه شـده صنـدوق در بخش کشـاورزی بـوده و در 
گردشـگری،  آی تـی،  بخـش  ماننـد  بخش هـا  سـایر 
بومی گـردی، معـادن کوچـک کمتریـن پذیـرش داریم. 
وی افـزود: رویکـرد رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس در مقابلـه بـا چالـش خشکسـالی و اسـتفاده از 
اعتبـارات بانکـی، بسـیار فناورانـه و امیدوارکننده اسـت، 
چـرا کـه در برخی اسـتان ها بـدون تحقق اشـتغال مورد 
انتظـار در شـبکه بانکـی، بیشـتر رد و بـدل مالـی انجام 

است. شـده 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه "روسـتاهای گلخانه ای" 
خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه به تنش هـای آبی کشـور، 
یکـی از راه کارهـای توسـعه کسـب و کار روسـتایی، 
روسـتاها  رقابتـی  و  نسـبی  مزیت هـای  از  بهره منـدی 

بـرای پایـداری کسـب و کار اسـت.
لحـاظ  از  امیـد،  کارآفرینـی  بیـان کـرد: صنـدوق  وی 
مقـام  اول  مالـی  نهـاد  جـزء  طرح هـا  تعـداد  پذیـرش 
کشـوری اسـت و از لحـاظ تسـهیالت پرداختـی مقـام 
چهـارم دارد، چـرا کـه سـه مـاه بـا تاخیـر نسـبت بـه 

کردیـم. شـروع  کارا  سـامانه  در  عامـل  بانک هـای 
نظـام  نظـارت  اسـاس  بـر  داشـت:  اظهـار  اصحابـی 
بانکـی کشـور 97 درصـد تسـهیالت پرداختـی صندوق 
کارآفرینـی امیـد اثربخـش بـوده و ایـن رقـم در سـایر 

بانک هـا 75 درصـد منظـور شـد.
وی تصریـح کـرد: جهـت ایجـاد انگیزش جمعـی برای 

دسـتگاه های  هماهنگـی  بـا  روسـتایی،  تولیدکننـدگان 
تـا  شـد  اتخـاذ  کارترتیبـی  وزارت  مجموعـه  زیـر 
دریافـت کننـدگان تسـهیالت از بیمـه روسـتایی و بیمه 
بیمـه  کـه  بهره منـد  شـوند  کشـاورزی  محصـوالت 
محصـوالت کشـاورزی کـه بـا هـدف کاهـش ریسـک 
از  بخشـی  از  اسـتفاده  بـا  یـا  بـوده  سـرمایه گذاری 
تسـهیالت و یـا سـهم آورده متقاضـی در رسـته هـای 
کسـب و کاری ماننـد گلخانـه، دام سـبک و سـنگین، 
و  تبدیلـی  صنایـع  هـای  زیربخـش  و  آبزیـان  طیـور، 

می شـوند. بیمـه  غذایـی  صنایـع 
اصحابـی در بخـش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به 
این کـه در بخش کشـاورزی نیاز به گرفتـن کداقتصادی 
نیسـت، تاکیـد کرد: امـا در ابزارهـای مختلفی کـه ارائه 
می شـود پیش فاکتـور نیـاز اسـت و سـخت گیـری مـی 
کنیـم بـه دلیـل سـخت گیـری دسـتگاه هـای نظارتی 
اسـت کـه بـا توجه بـه این کـه در بخش کشـاورزی هر 
فعالیتـی معـاف از مالیـات اسـت ایـن مشـکل بایـد در 

اسـتان حل شـود.
صنـدوق  توانمندسـازی  و  دهـی  سـامان  معـاون 
کارآفرینـی امیـد بـا بیـان اهمیـت دانـش محـور بـودن 
کسـب و کارهـا در کمـک بـه کاهـش آسـیب ها، ابـراز 
داشـت: توانمندسـازی، آمـوزش و اسـتفاده آخریـن ره 
آوردهـای علمـی در روسـتاهای هـدف از ابتـدای کار 

اسـت. ضـروری 
وی بـا اشـاره بـه حجـم تولیـد در گلخانـه، یادآور شـد: 
بازاررسـانی و بازاریابی در زمینـه فروش این محصوالت 
اهمیـت داشـته بنابرایـن به منظـور معرفـی محصوالت 
تولیـدی، به تناسـب تولیـد جشـنواره هایی در هر منطقه 

برگزار شـود.

معاون سامان دهی صندوق کارآفرینی امید:
سهم 65 درصدی طرح های کشاورزی از صندوق 

کارآفرینی امید 
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همایـش کشـت محصـوالت پاییـزه اعـم از چغندرقنـد، 
کلـزا، گنـدم و جـو در شهرسـتان های معتـدل و گـرم 
جهـاد  سـازمان  رییـس  حضـور  بـا  فـارس  اسـتان 
کشـاورزی فـارس و بیـش از 250 نفـر از کارشناسـان، 
مدیـران پهنـه، مسـئولین مراکـز، مدیران شهرسـتانی و 
سـتادی، معاونـان سـازمان و محققان معین برگزار شـد.

مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی رئیس سـازمان جهادکشـاورزی فارس بـا انتقاد 
از عملکـرد کارخانه هـای قنـد و شـکر اسـتان در عـدم 
کارخانه هـای  گفـت:  چغنـدرکاران  مطالبـات  پرداخـت 
قنـد فـارس بـه دنبـال صرفـه اقتصـادی تصفیـه شـکر 
وارداتـی هسـتند. وی افـزود: از 5 کارخانـه قنـد اسـتان 
فـارس، 4 کارخانـه قند فعال هسـتند که متاسـفانه هیچ 
کـدام عزمی بـرای کمک به بحـران آب اسـتان ندارند، 
مطالبات سـال گذشـته کشـاورزان چغنـدرکار را تاکنون 
سـال  یـک طرفـه  قراردادهـای  و  نکرده انـد  پرداخـت 

گذشـته را یـک طرفه تـر می کننـد. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: این در حالی اسـت 
کـه بـا وجـود فاصلـه زیـاد، کارخانه هـای قنـد اصفهان 
نسـبت بـه عقد قرارداد کاشـت و خریـد چغندرقند پاییزه 
در اسـتان های فـارس و خوزسـتان مبـادرت می کننـد و 
جـای سـئوال دارد کـه چگونه کاشـت چغندرقنـد پاییزه 
بـرای آنهـا صرفه اقتصـادی دارد اما بـرای کارخانه های 

فـارس ندارد؟!
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی تصریـح کـرد: برخـی 
کارخانه هـا دنبـال تصفیه شـکر وارداتی هسـتند و بدون 
توجـه بـه منبـع تولیـد ایـن شـکر و بـا بی توجهـی بـه 
اشـتغال مملکـت و بحـران آب اسـتان، صرفـا بـه دلیل 
سـهولت انجـام کار و دسـتیابی بـه سـود بـدون نیـاز به 
سـرمایه گذاری، تصفیه شـکر وارداتـی را جایگزین اقدام 

بـه کاشـت چغندرقنـد پاییـزه کرده اند.
وی تاکیـد کـرد: کارخانه هایـی کـه صاحبـان اصلی آن 
در ایـن اسـتان نیسـتند، شـاید شـرایط بحـران آب این 
اسـتان را بـه خوبـی درک نمی کننـد و از فرونشسـت 
زمین، فرسـایش خاک، مشـکالت ناشـی از عدم تناوب 
اطالعـی ندارنـد، مشـارکت در کاشـت چغندرقنـد پاییزه 

قنـد  کارخانه هـای  فعالیـت  و  تولیـد  اسـتمرار  باعـث 
می شـود.

قاسـمی این پرسـش را مطـرح کرد که واقعـًا دلیل عدم 
همراهـی و حتـی ایجاد مانع برای این موضوع از سـوی 
از جملـه  ایـن کارخانه هـا چیسـت؟ چـرا چالش هایـی 
برداشـت، افت زنـی، تعییـن عیـار، پرداخـت و ... را در 
سـال گذشـته به وجـود آوردند؟ آیـا 4 هزار متـر مکعب 

در هـر هکتـار صرفه جویـی قابـل توجهی نیسـت؟
وی دربـاره الگـوی کشـت یـادآور شـد: الگـوی کشـت 
نیـاز بـه همراهـی همـه بـه خصـوص صنایـع فـرآوری 
دارد کـه متاسـفانه در حوزه کشـت چغندرقنـد در فارس 
بـا آن روبـرو نیسـتیم و ایـن در حالـی اسـت کـه حتـی 
کارخانجـات  ایـن  مشـکالت  و  مسـائل  حـل  بـرای 
مسـاعدت حداکثـری شـده و در اسـتانداری بـا حضـور 
اسـتاندار محتـرم جلسـات متعـددی برگزار شـده اسـت.

وی بـا بیـان ایـن که بهترین مـکان در تولیـد چغندرقند 
در  چغندرقنـد  تولیـد  بـاالی  رکوردهـای  و  داریـم  را 
مناطـق مختلـف نشـانگر ایـن موضـوع اسـت، اذعـان 
داشـت: چغندرقنـد پاییـزه 50 درصـد چغندرقنـد بهـاره 
صرفه جویـی در آب را داشـته و یکـی از بهترین گیاهان 
در تنـاوب زراعی اسـت و در صورت کاشـت و برداشـت 
بـه موقـع عملکرد مطلـوب و با صرفه اقتصـادی باالیی 
بـرای کشـاورزان را بـه همـراه دارد و در سـال زراعـی 
در  تولیـد  تعاونـی  بـا  تفاهم نامـه  امضـای  بـا  جـاری 
زمینـه کشـت چغندرقنـد پاییزه قطعـا در زمان رسـیدن 
محصـول و برداشـت هماهنگی الزم را خواهیم داشـت.

قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از عـزم 
جـدی کارشناسـان، مسـئوالن و محققـان در عملیاتـی 
کـردن اولویت هایـی که توسـط وزارت جهاد کشـاورزی 
سیاسـتگذاری شـده اسـت، تقدیـر کـرد و ابـراز داشـت: 
عـزم و همـت همگـی باعـث حصـول نتیجـه مطلـوب 
و گام برداشـتن مؤثـر در جهـت پیشـبرد اهـداف عالیـه 

بخش کشـاورزی شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که همـه اجزای کشـت  و کار شـامل 
بسـتر مناسـب، کودهـای پایـه، مکانیزاسـیون کاشـت، 
بذرکارهـا، نـوع بـذر و عملیـات به زراعی، تاریخ کاشـت، 

مدیریت داشـت، مبـارزه با آفات و بیماری ها و برداشـت 
اهمیـت بسـیار زیـادی دارد، تاکید کرد: همایش کشـت 
محصـوالت پاییـزه برای شهرسـتان های معتـدل و گرم 

اسـتان فـارس به منظـور هماهنگـی این موارد اسـت.
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه توسـعه کاشـت چغندرقنـد پاییـزه و کلـزا 
دو اولویـت وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت بـه اهمیـت 
کلـزا در تامیـن امنیـت غذایـی، خودکفایـی تولید روغن 
و پایـداری در تولیـد گنـدم، پرداخـت و اظهـار داشـت: 
اگرچـه در تولیـد ایـن محصـول در سـال گذشـته بـه 
موفقیـت  هایی دسـت یافتیم اما دنبال متوسـط عملکرد 
5 تـا 6 تـن بـرای ایـن محصول هسـتیم چرا کـه ارقام 
موجـود پرپتانسـیل بـوده و با اقدامـات به زراعـی اعم از 
رعایـت تاریـخ مناسـب کاشـت، تغذیه مناسـب و مبارزه 
بـه هنـگام بـا آفـات و بیماری هـا می تـوان بـه عملکرد 

مناسـب تری دسـت یافـت.
وی بـا اشـاره بـه حـد مطلـوب 50 بوتـه در هـر هکتـار 
بـرای کلـزا، تصریـح کرد: میـزان بذر مصرفی کلـزا باید 
بـه 4 کیلـو در هکتـار و یـا کمتـر بـا توجـه بـه شـرایط 

مزرعـه تقلیـل یابد.
قاسـمی ادامـه داد: اهمیـت گنـدم در کشـور بـه  انـدازه  
توسـعه کشـت چغندرقند و کلـزا با هدف پایـداری تولید 
ایـن محصـوالت بـوده، چـرا کـه هیـچ تضمینـی وجود 
نـدارد کـه در صورت عـدم تولیـد این محصـول، تامین 
آن از خـارج کشـور صـورت پذیرد و البتـه در تولید گندم 
عملکـرد بـاالی 10 تـن در هکتـار مطلـوب بـوده کـه 
ایـن مهـم با مدیریـت به زراعی و بـا اسـتفاده از تجارب 

محققیـن داخلـی و خارجـی امـکان  پذیر اسـت.
وی تصریـح کـرد: از محققـان معیـن کـه ظرفیـت بـه 
وجـود آمـده در حـوزه نظـام نویـن ترویـج هسـتند در 
جهـت پاسـخ بـه ابهامـات، سـواالت و مسـائل حـوزه 
وجـود  بـا  کـه  چـرا  شـود  اسـتفاده  کشـاورزی  فنـی 
اعظـم  بخـش  محصـول،  تولیـد  در  سـرمایه  اهمیـت 
اختـالف عملکـرد کشـاورزان در محصـوالت بـه دلیـل 
بـه کارگیـری و یـا عـدم بـه کارگیـری دانـش، علـم و 

اسـت. تکنولـوژی 

انتقاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کارخانه های قند استان؛

قاسمی: کارخانه های قند فارس عزمی برای کمک به حل بحران آب استان ندارند
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زنجیـره تولیـد در روسـتای گلخانـه ای در قالـب تعاونـی  
می شـود.  ایجـاد 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی 
بـا  نشسـت  در  فـارس  جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
معـاون سـاماندهی و توانمندسـازی صنـدوق کارآفرینـی 
امیـد کشـور گفت: در "روسـتای گلخانـه ای" زنجیره تولید 
در قالـب تشـکل تعاونـی دنبـال می شـود کـه از مزایـای 
آن بـازار رسـانی مناسـب و معرفـی یک منطقه بـه عنوان 
تولیدکننـده محصـول خـاص در جهت بازاریابی اسـت که 
برند، بسـته بندی، سـردخانه، بـازار و بازاررسـانی نیز دنبال 

می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه هـم کاری خوبـی صنـدوق کار آفرینـی 
امیـد اسـتان بـا ایـن سـازمان بیـان داشـت: بـا توجـه به 
خشکسـالی های اخیـر و اقتصـاد وابسـته به کشـاورزی در 
فـارس، انتظـار نهایت کمـک کمافی سـابق از صندوق به 

طـور خـاص در ایجـاد روسـتاهای گلخانـه ای داریم.
در ایـن نشسـت که بـا هدف بررسـی مسـائل گلخانه های 
اسـتان فـارس برگـزار شـده بود، ایـن مقام مسـئول خاطر 
کشـاورزی  قطـب  عنـوان  بـه  فـارس  در  کـرد:  نشـان 
کشـور، از دیربـاز ارتـزاق مـردم از کشـاورزی بـوده کـه 
خشکسـالی های اخیـر از یـک سـو و اتـکاء بـه منابـع آب 
زیـر زمینـی باعث کاهـش کمی و کیفی آب شـده اسـت.

وی بیـان کـرد: بـه منظـور کمـک بـه ارتقـای بهـره وری 

از همـه منابـع، به ویـژه آب بـه عنـوان مهم تریـن و بـا 
ارزش تریـن نهاده  تولید، روش کشـت و کار در محیط های 

کنتـرل شـده یـا گلخانـه در دسـتور کار قـرار گرفت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان این که 
یکی از اسـتراتژی اساسـی استان فارس توسـعه گلخانه  ها 
اسـت، تصریـح کـرد: توسـعه کشـت گلخانـه ای بـه دلیل 
پایـداری تولیـد، اشـتغال وابسـته بـه کشـاورزی و به طور 
ویژه مشـکل بحـران آب دنبال می شـود که در این راسـتا 
انتقـال 80 هزار هکتار سـطح زیر کشـت سـبزی و صیفی 

بـه 7 هـزار گلخانه در فـارس دنبال می   شـود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه در ابتـدا گلخانه هـای تکـی در 
سـطح اسـتان توسـعه پیـدا کـرد، تاکیـد کـرد: بـه دلیـل 
بـرون رفـت از عـدم توسـعه بـا آن سـرعت مـورد انتظـار 
در گلخانه هـا اسـتراتژی سـازمان بـر اسـاس ایجـاد کل 
فضـای کسـب و کار گلخانـه دریـک منطقـه یا "روسـتای 
گلخانـه ای" تدویـن شـدکه ایـن مـدل بـر اسـاس تجارب 
کسـب شـده در اسـتان، تحقیقـات و اسـتفاده از تجـارب 
سـایر کشـورها پیاده سـازی شـد و اکنون در سـه روستای 
توابـع  از  توابـع شهرسـتان کـوار، همت آبـاد  از  مظفـری 
شهرسـتان پاسـارگاد و اسـماعیل آباد از توابـع شهرسـتان 

مرودشـت در حـال اجـرا اسـت.
قاسـمی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در "روسـتای گلخانـه ای" 
زنجیـره تولیـد در قالـب تشـکل تعاونـی دنبـال می شـود 
بازاررسـانی مناسـب و معرفـی یـک  از مزایـای آن  کـه 
منطقـه بـه عنـوان تولیدکننـده محصول خـاص در جهت 
بازاریابـی اسـت کـه برنـد، بسـته بندی، سـردخانه، بـازار و 
بـازار رسـانی نیـز دنبـال می شـود، اظهـار داشـت: اگرچـه 
بـا تغییـر نـرخ ارز رونـد احـداث سـه روسـتای گلخانـه ای 
بـا کنـدی مواجـه شـده، امـا انتظـار مـی رود با تسـهیالت 
پرداختـی صنـدوق و اعتبارات اسـتانی این طـرح به نتیجه 
مطلـوب برسـد، بنابرایـن تسـهیل رونـد اخـذ تسـهیالت 
از جملـه سـخت گیری کمتـر در اخـذ وثایـق، همچنیـن 
کاهـش هزینه هـای ارزیابـی کارشناسـی زمیـن بـه هدف 
مـا کـه توسـعه گلخانه ها با نهایـت سـهولت و در کمترین 

زمـان ممکـن اسـت، کمـک می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت فراگیـری دوره هـای مهارتـی 
متقاضیـان  توسـط  گلخانـه  اسـتقرار  از  پـس  و  قبـل 
احـداث گلخانـه، تاکیـد کـرد: در مباحـث فنـی گلخانه هـا 
بـه خصـوص روسـتای گلخانـه ای بایدکمیتـه فنـی ابعـاد 

را دنبـال کننـد. کارشناسـی 

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
زنجیره تولید در روستای گلخانه ای 

در قالب تعاونی  ایجاد می شود
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در تولیـد محصـوالت کشـاورزی مـا بـه دنبـال 
توسـعه عمـودی هسـتیم. 

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در اسـتان 
فـارس معیشـت و اقتصـاد بـر پایـه کشـاورزی 
بـوده و بیـش از 50 درصـد از جمعیـت بـه طـور 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از بخـش کشـاورزی 
ارتـزاق می کننـد، امـا در برنامه ریزی هـای پایـه 
انـدازه سـهم آن در  بـه  بـه بخـش کشـاورزی 
تامیـن امنیـت غذایـی، اشـتغال و اقتصـاد توجـه 

است.  نشـده 
وی در نشسـت شـورای کشـاورزی ارسنجان که 
بـه ریاسـت کاظمـی فرمانـدار ایـن شهرسـتان و 
سلحشـور معاون سـازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
اسـتان فـارس برگـزار شـد، بـا بیـان این کـه بـا 
افزایش بهـره وری با همیـن آب موجود محصول 
افزایـش، اقتصاد بهبـود و امنیـت غذایی به جای 
خـود باقـی بمانـد، افـزود: مـا بـه دنبـال توسـعه 
افقـی نیسـتیم بلکـه بـه دنبـال توسـعه عمـودی 

بـوده و خـط قرمـز مـا بهره وری اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: اگرچـه 
پایـه  اقتصـاد بـر  در اسـتان فـارس معیشـت و 
از  درصـد   50 از  بیـش  و  بـوده  کشـاورزی 
جمعیـت بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از 
در  امـا  می کننـد،  ارتـزاق  کشـاورزی  بخـش 
برنامه ریزی هـای پایـه بـه بخـش کشـاورزی به 
انـدازه سـهم آن در تامین امنیت غذایی، اشـتغال 

و اقتصـاد توجـه نشـده اسـت.
وی بـا بیـان این که کشـور ایران و اسـتان فارس 
در اقلیـم خشـک و نیمـه خشـک واقـع شـده و 
از چاه هـای  پمپـاژ  بـا  در شـرایطی خشکسـالی 
آب  از  بخـش عظیمـی  تامیـن  بـه  مجبـور  آب 
مـورد نیـاز گیـاه هسـتیم، بیـان داشـت: بایـد در 
دو اصـل بهره بـرداری و بهـره وری از منابـع آب 
بـا مدیریـت مشـارکتی و هم افزایـی اقـدام کنیم، 
چراکـه حیـات و آبادانی به آب بسـتگی دارد و در 

مناطقـی کـه شـاه چـاه هـا خشـک شـده راهی 
بـرای تامیـن معیشـت جایگزین نیسـت.

قاسـمی اذعان داشـت: در بهره بـرداری از آب دو 
راه کار اساسـی مسـلوب المنفعه کـردن چاه های 
غیـر مجـاز و کنتـور دار کـردن چاه هـای مجـاز 
مدیریـت  از  اسـتفاده  بـا  بایـد  کـه  دارد  وجـود 
مشـارکتی مبتنـی بـر IT ، بـرای بهـره بـرداری 

علمـی، فنـی و اقتصـادی از آب اقـدام کـرد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه اسـتان فـارس بیـش 
از 80 درصـد وابسـته بـه آب زیـر زمینـی اسـت، 
تاکیـد کـرد: بـا کنتـور دار کـردن چاه هـا، حیات 

بخـش اقتصـادی کشـور حفـظ می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
یافتـه  توسـعه  این کـه در کشـورهای  بیـان  بـا 
بـا همیـن میـزان آب مصرفـی، دو برابـر میـزان 
تولیـد فعلـی را دارنـد، اظهـار داشـت: در جهـت 
افزایـش بهـره وری آب، مدیریـت تمـام مراحـل 
کاشـت، داشـت و برداشـت اعـم از بسترسـازی 
مناسـب، اسـتفاده از ارقام پرپتانسـیل و اسـتفاده 

از کودهـای پتاسـه ضـروری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه محصوالت کشـاورزی 
کـرد:  تصریـح  می شـود،  تولیـد  گـران  آب  بـا 
جلوگیـری از ضایعـات کشـاورزی در حیـن تولید 
و پـس از برداشـت و ایجـاد صنایـع فـرآوری در 
جهـت جلوگیـری از ضایعات کشـاورزی از دیگر 
آب  از  مناسـب  بهـره وری  جهـت  در  اقدامـات 

. ست ا
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس همچنین 
از اهمیـت اسـتفاده از سـایبان در باغ ها، توسـعه 
کشـت گلخانه ای و اسـتفاده از روشـهای آبیاری 
تحـت فشـار در جهـت افزایـش بهـره وری از 
آب سـخن گفـت و ابـراز داشـت: توصیـه مـی 
شـود از آبیـاری زیـر سـطحی در مـزارع و باغ ها 
اسـتفاده شـود، چرا کـه به عنوان مثـال در مزارع 
یونجـه بـا اجـرای ایـن نـوع آبیـاری ضمـن این 
کـه مصـرف آب بـه میـزان 4 هـزار متـر مکعب 
کاهـش مـی یابـد، کل هزینه های اجرا شـده در 

سـال اول جبـران می شـود.
وی یـادآور شـد: اسـتفاده از شـیوه های علمـی 
در قالـب نظـام نویـن ترویـج پهنه بنـدی عرصه 
هـای کشـاورزی و اختصـاص یـک کارشـناس 
مسـئول بـه هـر پهنـه و یـک محقـق معیـن به 
هـر مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی از جملـه 
راهکارهایـی اسـت که در حـوزه بهـره وری بکار 

اسـت. گرفته شـده 
در  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
بـه  اشـاره  بـا  خـود  سـخنان  از  دیگـر  بخـش 
این کـه صنـدوق های حمایـت از توسـعه بخش 
کشـاورزی بایـد در زنجیـره تولیـد قـرار گرفتـه 
و مدیریـت تولیـد را یـک بـار بـرای همیشـه به 
کمک شـما کشـاورزان دنبـال کننـد، تاکید کرد: 
نداشـتن  رغـم  علـی  ارسـنجان  شهرسـتان  در 
سـهمیه نفـت و گاز بـا حمایـت دولـت، التفـات 
مدیریـت  تـالش  و  شهرسـتان  فرمانـدار  ویـژه 
راه  حـال  در  صنـدوق  ایـن  کشـاورزی  جهـاد 
انـدازی اسـت کـه امیدواریـم بـا هـدف متعالـی 
هـدف شناسـایی ظرفیت هـا و پتانسـیل هایـی 
گام  نیـز  روسـتاها  در  کـه  کشـاورزی  از  غیـر 

برداشـته و توسـعه پایـدار را رقـم بزنیـد.
وی تصریـح کـرد: تسـهیالت توسـعه روسـتایی 
بابـت مشـاغل جایگزین در شـرایط خشکسـالی 
سـمت  بـه  بایـد  اسـاس  ایـن  بـر  کـه  بـوده 
گیاهانـی کـم آب بـر و یـا دیـم ماننـد گیاهـان 
دارویـی حرکـت کـرده و یا شـغل هـای دیگری 
همچـون بوم گـردی را پیگیری کننـد، در همین 
راسـتا تاکنـون در 5 روسـتای اسـتان فـارس بـا 
کمک سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی مطالعه 

توانمندسـازی در حـال انجـام اسـت.
قاسـمی با اشـاره بـه این که روسـتای گلخانه ای 
بـه عنـوان مـدل کسـب و کار در اراضـی خـود 
کشـاورز با تسـهیالت ارزان قیمت ایجاد شـده و 
تغییـر کاربـری در ایـن راسـتا بـه سـرعت انجام 
می شـود، تاکیـد کـرد: در شهرسـتان ارسـنجان 
توصیـه به راه اندازی روسـتای گلخانه ای اسـت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس: خط قرمز ما در تولید؛ بهره وری است
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اولویت هـای  از  کلـزا  و  چغندرقنـد  کاشـت  توسـعه 
اصلـی ماسـت.

محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در نشسـت مدیران شهرسـتانی این سـازمان 
اصـالح  در  پاییـزه  چغندرقنـد  کـه  ایـن  اعـالم  بـا 
الگـوی کشـت بسـیار مثمرثمـر خواهـد بـود گفـت: 
اولویـت ایـن سـازمان توسـعه کشـت ایـن محصول 

در اسـتان اسـت.
وی دربـاره کشـت کلـزا نیـز بیـان داشـت: کشـت 
شهرسـتان های  در  پایلـوت  بصـورت  کلـزا  نشـایی 
کـه  چـرا  می گیـرد،  قـرار  بررسـی  مـورد  شـمالی 
عـالوه بر غلبـه بر سـرمازدگی، کاهـش مصرف آب 

،کاهـش مصـرف بـذر و ... را بـه دنبـال دارد.
نقـش  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
زنبـور عسـل در گـرده افشـانی و افزایـش تولیـدات 
کشـاورزی حـدود 150 برابـر تولیـدات مسـتقیم آن 
اسـت و بـه عنـوان مثـال پـرورش زنبـور عسـل در 
مزرعـه کلـزا باعـث افزایـش یـک تنـی در عملکرد 
مـی شـود، خاطر نشـان کـرد: صنعت زنبـورداری در 
ایـن اسـتان، بـه خصوص بـا توجـه به نقـش آن در 

اقتصـاد مقاومتـی جـای پیشـرفت دارد.
رئیس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس، در ادامه این 
نشسـت، بـا اشـاره به اهمیت هم اندیشـی بـرای رفع 
کارگروه هایـی  کـرد:  تصریـح  موجـود،  چالش هـای 
شهرسـتان ها  مشـکالت  بـا  ارتبـاط  در  تخصصـی 
بـا حضـور مدیـر شهرسـتان ها تشـکیل شـود و ایـن 

کارگروه هـا بـا ویدیـو کنفرانـس و بدون نیـاز حضور 
بـا هـم فکـری  فیزیکـی اعضـا در مرکـز اسـتان، 
رفـع کامـل  زمـان  تـا  را  راه کارهـا  و  پیشـنهادات 

ارائـه دهند. مشـکل 
وی بـا اشـاره به ایـن کـه تـا پیـش از اجـرای نظـام 
محققیـن  و  کشـاورزان  بـا  ارتبـاط  ترویـج،  نویـن 
هـدف  بـا  داشـت:  بیـان  بـود  شـده  کم رنـگ 
سـاختاردار کـردن تعامـالت و بـه نتیجـه رسـاندن 
پهنه بنـدی  را  کشـاورزی  عرصـه  تصمیم گیری هـا، 
کـرده و از ظرفیـت محققیـن معین اسـتفاده کردیم.

امـور  بـا  مرتبـط  مباحـث  داشـت:  اظهـار  قاسـمی 
بـا  را  زمیـن  واگـذاری  و  کاربـری  تغییـر  اراضـی، 
و  امضاءهـا  در  و  کنیـد  دنبـال  ویـژه  حساسـیت 
پرونده هایـی کـه تشـکیل مـی دهید نظـارت کافی 
داشـته و عملکـرد زیـر مجموعـه هایتـان را پایـش 

کنیـد.
سـازهای  و  سـاخت  امـر  در  داشـت:  اذعـان  وی 
غیرمجـاز حساسـیت زیـادی به خـرج دهید چـرا که 
تـا زمانـی کـه زنـده هسـتید بایـد پاسـخگو باشـید.

رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود تاکید کرد: از ابتدای سـال 
جـاری 6 صنـدوق شهرسـتانی حمایـت از توسـعه 
کشـاورزی در اسـتان تشـکیل شـده اسـت و برنامه 
توسـعه 19 صنـدوق تـا پایـان سـال در دسـتور کار 
سـازمان جهـاد کشـاورزی قـرار دارد، صندوق هـای 
بخـش  در  ظرفیـت  یـک  عنـوان  بـه  شهرسـتانی 

کشـاورزی دقـت الزم داشـته باشـید.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات خـوب صورت 
روسـتایی  زنـان  خـرد  صندوق هـای  در  گرفتـه 
مرودشـت از جملـه راه انـدازی اسـتارت آپ توسـط 
ایـن صندوق هـا، یـادآور شـد: بـه عقیـده بنـده در 
کشـور مـا زمینـه بـروز و ظهـور ظرفیـت زنـان، به 
ویـژه زنـان روسـتایی که همیشـه نقـش فعاالنه ای 
داشـتند،  بخـش کشـاورزی  بهره بـرداران  کنـار  در 
فراهـم نشـده اسـت که ایـن قشـر توانمنـد همواره 
دوشـادوش مـردان فعالیـت نمـوده و بـا توجـه بـه 
در  بـه سـزایی  سـهم  موجـود  هـای  خشکسـالی 
کمـک بـه خانـواده های خـود داشـتند و بـا حداقل 
سـرمایه در آمدزایـی خوبـی را داشـتند، بنابرایـن بـه 
توسـعه صندوق هـای خـرد در کنـار صندوق هـای 
شهرسـتانی بـه عنوان تکلیـف و وظیفـه توجه کنید 
چـرا کـه بـه پیشـبرد اهـداف بخـش کشـاورزی و 

زنجیـره تولیـد کمـک می کننـد.
قاسـمی بـا یادآوری ایـن موضوع که حضـور مدیران 
به صـورت فکـری و عملـی در کنار کشـاورز ملموس 
بـوده، ابـراز داشـت: هم گام بـا این زحمت کشـان و 
بـا هـم کاری فرمانداران شهرسـتان ها با کشـاورزان 

مسـاعدت های الزم را داشـته باشید.
وی خطاب به مسـئوالن شهرسـتانی بیان داشـت: از 
مدیریـت شهرسـتان ها می خواهم که نقشـه پراکنش 
زوال مرکبـات را هـر چه سـریع تر به سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان تحویـل بدهنـد تـا بـا بهره گیری 
از اطالعـات واصلـه بتوانیـم در راه مقابلـه بـا ایـن 
عارضـه هر چه سـریع تـر گام های موثـری برداریم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس: توسعه کاشت چغندرقند و کلزا از اولویت های اصلی ماست
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نشسـت تحریـم ، امنیـت غذایـی و همبسـتگی ملی 
در فـارس برگزار شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
و  غذایـی  امنیـت  تحریـم ،  نشسـت  در  فـارس 
همبسـتگی ملـی ایـن اسـتان بـا اشـاره ایـن  که در 
فـارس بـا تکیـه بـر بهـره وری افزایـش تولیـد، 9.2 
درصـد ارزش افزوده بخش کشـاورزی کشـور ایجاد 
شـده، گفـت: ایـن اسـتان 40 درصـد ارزش دالری 
صـادرات غیرنفتی داشـته و کال با تولیـد 10 میلیون 
تـن محصـوالت کشـاورزی و ده درصـد تولیـدات 
کشـاورزی کشـور جایگاه ویـژه ای در تامیـن امنیت 

غذایـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه فـارس دارای حـدود 3 
میلیـون تـن تولیـدات باغـی، حـدود 6.4 میلیـون 
هزارتـن   850 حـدود  زراعـی،  محصـوالت  تـن 
محصـوالت  تـن  هـزار   10 و  دامـی  محصـوالت 
شـیالتی اسـت، افـزود: ایـن اسـتان دارای رتبه اول 
در خیلـی از محصوالت باغـی و ویترین محصوالت 
باغـی کشـور بوده چـرا که بـه دلیل شـرایط اقلیمی 
فـارس وجـود  اسـتان  و شـرایط مختلفـی کـه در 
داشـته بـه غیـر از کیـوی، تمـام محصـوالت باغی 
بـا انـواع و اقسـام ارقـام و واریته هـا در ایـن اسـتان 

می شـود. تولیـد 

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 629 واحـد 
صنایـع تبدیلـی تکمیلی در فارس وجـود دارد که به 
همیـن میزان نیز سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
وجـود دارد کـه این واحدهـا ظرفیت فـرآوری حدود 
7 میلیـون تـن را بـه خودشـان اختصـاص دادند اما 
در حـوزه صنایـع تبدیلـی تکمیلـی جـای پیشـرفت 

زیادی در اسـتان وجـود دارد.
وی بـا اشـاره به این که با همبسـتگی و هـم افزایی 
امـکان فائق آمدن بـر تمامی مشـکالت وجود دارد، 
تصریـح کـرد: اسـتراتژی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس افزایـش بهـره وری و به خصـوص بهره وری 
آب بـوده و مـا به دنبـال افزایش تولیـدات بر مبنای 
توسـعه افقی و توسـعه در سـطح نیسـتیم و به دنبال 
توسـعه عمـودی بـا بهـره وری هسـتیم، بـه همین 
آب  کـه  تولیـد  نهـاده  کمیاب تریـن  روی  خاطـر 
هسـت تمرکـز داریـم کـه در ایـن راسـتا در زمینـه 

چغندرقنـد، کلـزا، آبزیـان و محصـوالت گلخانه ای 
اسـتراتژی های خـاص تدوین شـده اسـت.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
بیـان این کـه بـرای گـذر از شـرایط تحریـم عـالوه 
بـر پوشـش دادن نقـاط ضعف، باید آن هـا را به نقاط 
قـوت تبدیـل کنیم، بیـان داشـت: بر همین اسـاس 
چالشـهای مشکل سـاز بـرای بخش کشـاورزی باید 
شناسـایی شـوند و برنامه عملیاتی بابـت فائق آمدن 
بـر مشـکالت داشـته باشـیم کـه چالـش هـا در 5 
گـروه مختلـف اقلیمـی، خـاک، عوامـل اجتماعـی، 

اقتصـادی و فـن آوری تقسـیم بندی می شـوند.
وی در بخش دیگر از سـخنان خود گفت: در اسـتان 
فـارس بیـش از 50 درصد معیشـت و اقتصاد بر پایه 
کشـاورزی بـوده کـه به تناسـب نقشـی کـه بخش 
کشـاورزی در اشـتغال امنیـت غذایـی و امنیت ملی 
داشـته دولت هـا بـرای آن سـرمایه گذاری نکردنـد 
و در مجلـس اهتمـام الزم نبـوده چـرا کـه حداکثـر 
بهتریـن  در  کشـاورزی  بخـش  اعتبـارات  سـهم 
حـاالت 6 درصـد بـوده و بـه طـور متوسـط ایـن 

اعتبـار 4 درصـد اعتبـارات بوده اسـت.
ایـن مقام مسـئول در ادامـه با بیـان این که صندوق 
حمایـت از توسـعه کشـاورزی با سـرمایه های اندک 
بـه دلیـل انسـجام و نقش موثـری کـه در زنجیره ها 
داشـتند، بـا تسـهیالت قـرض الحسـنه انـدک، در 
شـرایط تورمـی و بـدون مطالبات معـوق، موثرترین 
نقـش آفرینـی را داشـتند، تصریـح کرد: توسـعه این 
صندوق هـا در دسـتور کار سـازمان جهاد کشـاورزی 

فارس قـرار دارد.
وی بیـان کـرد: بـازار و بـازار رسـانی از مشـکالت 
بخـش کشـاورزی بـوده کـه امروز بـا مباحـث IT و 
اسـتارت آپ هـا قابـل حـل اسـت و فعـاًل بـه بحث 
پیـدا  ورود  اسـتاندارد  و  شـده  گواهـی  محصـول 

کردیـم.
فـارس  اسـتان  رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اظهـار داشـت: مشـکالت کلی بخش کشـاورزی به 
دو دسـته علـم و آگاهـی و سـرمایه تقسـیم بنـدی 
شـده کـه در دولـت تدبیـر و امیـد بـا اجـرای نظـام 
نویـن ترویـج و پهنه بنـدی عرصه هـای کشـاورزی 
در  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران  شـده  سـعی 
مربوطـه  آگاهـی  و  علـم  از  مختلـف  مقوله هـای 

برخـوردار شـوند.
وی تاکیـد کـرد: مـا مـی توانیـم بـا همیـن آب در 
اختیـار بـا اسـتفاده از گلخانـه، آبیاری تحت فشـار 
سـطحی و زیـر سـطحی، ایجاد پوشـش سـایبان و 
اسـتفاده از ظرفیـت هـای کمکی ماننـد زنبورداری 
در کنـار باغـداری و زراعـت بـا اسـتفاده از علـم و 
داشـته  آب  از  دوبرابـری  بهـره وری  تکنولـوژی 

. شیم با

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

9/2 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور
در استان فارس است

قاسمی :
در استان فارس بیش از ۵۰ درصد 
معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی 
بوده که به تناسب نقشی که بخش 
کشاورزی در اشتغال امنیت غذایی 
و امنیت ملی داشته دولت ها برای آن 

سرمایه گذاری نکردند



15 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

بـا توجـه ظرفیت و پتانسـیل بـاالی اسـتان، باغبانی 
اسـتراتژی ترین فعالیـت ایـن سـازمان بـوده و حـوزه 

باغبانـی همـواره مـورد توجـه خاص قـرار دارد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  قاسـمی 
فـارس در نشسـت بـا کارکنـان مدیریـت باغبانـی با 
اشـاره بـه دیـر بـازده بـودن فعالیـت باغبانـی و متاثر 
بـودن محصـوالت باغبانی از شـرایط اقلیمـی، گفت: 
هـر اقدامـی در ایـن حـوزه نیازمنـد فکـر و تدویـن 

اسـتراتژی اسـت.
وی بـا بیـان این کـه مـا هرگـز بـه دنبـال مباحـث 
غیـر فنـی و غیر کارشناسـی نیسـتیم، افـزود: اراضی 
شـیبدار، ظرفیتـی برای کشـت گیاهان مثمـر دیم در 
مناطق مسـتعد بوده و در این اسـتعداد شـاخص هایی 
نهفته اسـت کـه باید نـگاه عالمانـه و کارشناسـی به 
آن داشـت، در کشـت اراضـی شـیبدار صرفـا کشـت 
دیـم و گونه هـای متناسـب بـا منطقـه مدنظـر اسـت 
و بـه منظـور حفـظ ذخایـر ژنتیکـی در مناطقـی کـه 
پوشـش گیاهی خوبی از قبل داشـته، توسـعه کشـت 

اراضـی شـیبدار مـد نظر نیسـت.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره 
از  اولویـت اول تسـهیالت سـامانه کارا  بـه این کـه 
توسـعه روسـتایی بـه گلخانـه اختصـاص داده شـده، 
بیـان داشـت: بـا عدم تولیـد قابـل توجـه و در نتیجه 
بـازار نامناسـب در گلخانه هـای انفرادی و "روسـتای 
گلخانـه ای" در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه بـا توجه 
بـه دسـت و پاگیـر بـودن بروکراسـی اداری، فرآینـد 
رونـد صـدور مجوزهـا در جهـت تسـریع توسـط این 

سـازمان در حـال اصـالح اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره 
بـه توانمنـدی و پتانسـیل بـاالی کارشناسـان ایـن 
سـازمان، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای 
اقلیمـی موجـود در اسـتان از سـویی و ظرفیت هـای 
توصیـه  تحقیقـات  مرکـز  و  دانشـگاهی  در  خـوب 
می شـود توانمنـدی علمـی خـود را بیـش از پیـش 

افزایـش دهیـد.
قاسـمی بـا بیـان این کـه همـه فعالیت های سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـا برنامـه محـوری اولویت 
اظهـار  می شـود،  پایـش  سـاالنه  و  شـده  بنـدی 
داشـت: بـا توجـه به چالـش خشکسـالی محـور تمام 
ارائـه  بـا  و  آب  از  بهـره وری  سـازمان  برنامه هـای 
اول  مقـام  بـوده کـه کسـب  بسـته های آب محـور 
توسـعه سیسـتم هـای نوین آبیـاری در کشـور نیز در 

همیـن راسـتا بـوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه فعالیت هـای آب محـور در 
دو دسـته سـخت افـزاری و نرم افـزاری اسـت، ابـراز 
داشـت: فعالیت هـای سـخت افـزاری شـامل اجـرای 
سـایبان،  پوشـش  گلخانـه،  فشـار،  تحـت  آبیـاری 

کاشـت گیاهـان دارویـی کم آب بـر، اسـتفاده از بـذور 
انتقـال فصـل  پتانسـیل،  پـر  و  بـه خشـکی  مقـاوم 
کشـت، اسـتفاده از کشـت های جایگزین و ... است و 
فعالیت هـای نـرم  افزاری شـامل توجه به نظـام نوین 
ترویـج، پهنه بنـدی عرصـه کشـاورزی و آمـوزش بـا 
هـدف توانمندسـازی کشـاورزان و کارشناسـان بـوده 
کـه منجر به کسـب مقـام اول اسـتان در ایـن زمینه 

. شد
قاسـمی تاکیـد کـرد: زنجیـره تولیـد درحـوزه باغبانی 
بایـد بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار گیرد چـرا که 
بـدون زنجیـره تولیـد راه بـه جایـی نخواهیـم بـرد و 
از ضایعـات  بـا هـدف جلوگیـری  راسـتا  در همیـن 
کشـاورزی و بـا هـدف افزایـش بهره وری، حـدود 28 
درصـد از صنایـع تبدیلـی و غذایی ایجاد شـده پس از 

انقـالب، در 5 سـال اخیر تاسـیس شـده اسـت.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره 
بـه این کـه حمایـت هـای فکـری همـکاران باعـث 
بهبـود کار خواهد شـد، اذعان داشـت: از پیشـنهادات 

و انتقـادات همـکاران اسـتقبال می شـود .
در ادامـه ایـن نشسـت حسـین پژمـان معـاون بهبود 
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی گفـت: 
فضـای  ایجـاد  فرآینـدکاری  اسـاس  بـر  فعالیت هـا 
توسـعه  همـکاران،  ترغیـب  و  تشـویق  و  تعاملـی 
ارتباطـات بـا بخـش خصوصـی و برنامـه محـوری 

اسـت.
وی افـزود: برنامـه محـوری بـا تدویـن سـند چشـم 
انـداز تولیدات گیاهـی در حوزه های زراعـت، باغبانی، 

مکانیزاسـیون و گیاه پزشـکی صـورت گرفتـه اسـت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

باغبانی، استراتژی ترین فعالیت جهاد کشاورزی فارس است
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در نشست ستاد بیمه کشاورزی استان
رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

پرداخت غرامت کشاورزان
حوزه سد درودزن در اولویت 

قرار گیرد 
نشسـت سـتاد بیمـه کشـاورزی اسـتان فـارس بـه ریاسـت رییـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس و بـا حضـور رئیـس بانک کشـاورزی، سرپرسـت صنـدوق بیمه 
فـارس و نماینـدگان کشـاورزان جهـت بررسـی مسـائل و مشـکالت کشـاورزان 

شـد. برگزار 

سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جهـاد کشـاورزی فـارس، پرداخـت سـریع ترغرامـت کشـاورزان خسـارت دیده از 
خشکسـالی، بـه ویـژه کشـاورزان حـوزه سـد درودزن که بـه لحاظ معیشـتی دچار 
آسـیب شـده اند را خواستارشـد و بـا بیـان این کـه برخـی از کشـاورزان پیشـنهاد 
تهاتـر غرامـت بیمـه با سـم، کود، بـذر و ... دارنـد، گفت: ایـن درخواسـت به دلیل 
نداشـتن حداقـل سـرمایه بـه منظور شـروع کشـت و کار جدیـد بوده کـه پرداخت 
سـریع غرامـت بیمـه به کشـاورزانی که به لحـاظ درآمدی دچار آسـیب شـدند، در 

کشـت بهـاره و یـا کشـت پاییـزه تاخیـری کمـک خواهـد بود.
وی افـزود: سـتاد بیمـه بـا ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی و دبیـری بانـک 
کشـاورزی، جایـگاه قانونی داشـته و در ایـن جایگاه باید پیگیری مطالبات، مسـائل 
و مشـکالت کشـاورزان در سـطح ملـی بـود تـا بـه مـوازات اسـتان های دیگر این 

مطالبـات دریافت شـود.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در سـنوات اخیر علی رغـم افزایش چالش های 
اقلیمـی و صدمـات ناشـی از آن، ضریب نفـوذ بیمه محصوالت کشـاورزی کاهش 
پیـدا کـرده که برای حـل این مشـکل موضوع بیمه بـرای بهره برداران کشـاورزی 

اعـم از تعریـف دسـتورالعمل بیمـه، حـق بیمه گـذار و ترتیـب غرامـت پرداختی تا 
زمان ارزیابی باید شـفاف سـازی بیشـتری داشـته باشد.

وی بـا بیـان این کـه تنهـا راه جبران خسـارت در شـرایط فعلـی بیمه بـوده، اظهار 
داشـت: بایـد با آسیب شناسـی و انجـام فعالیت هـای فرهنگی و ترویجـی در جهت 
افزایـش ضریـب نفـوذ بیمـه گام برداشـت و در این راسـتا مسـئولین مـروج پهنه، 

نظـام صنفـی کشـاورزی و خانه کشـاورز کمـک خوبی خواهنـد بود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس همچنیـن اسـتفاده از ظرفیت نـرم افزار 
پهنـه هـا بـه منظور دسـتیابی به اطالعـات دقیق اراضـی زراعی و باغـی در جهت 
سـهولت کار کارشناسـان بیمـه و قرار گرفتن اطالعـات بیمه در کنار ایـن نرم افزار 

بـه منظور مانـدگاری آن ها پیشـنهاد داد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اعتـراض کشـاورزان بـه عـدم تطابـق تقویـم 
زمان بنـدی بیمـه بـا تاریـخ کاشـت، تاکیـد کـرد: کمیتـه تخصصـی کشـاورزی با 
حضـور کارشناسـان و محققیـن جهـاد کشـاورزی، بیمـه و نظام صنفی کشـاورزی 
بـه عنـوان نمایندگان کشـاورزان برای بررسـی تاریخ ها تشـکیل شـود و بسـته ای 

بـرای مناطـق مختلـف تعریف شـود تـا به طور شـفاف و با مسـتندات پاسـخگوی 
انتظارات کشـاورزان باشـیم.

وی تصریـح کـرد: کمیتـه ای جهـت تنظیـم چهارچوب بیمه اسـتان تشـکیل شـده 
تـا ضمـن بررسـی اعتراضـات کشـاورزان، پیشـنهادات اسـتانی به طور مسـتمر به 

صنـدوق بیمه کشـور ارائه شـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه از جملـه مباحـث مطـرح شـده در ایـن نشسـت می تـوان 
بـه عـدم تطابـق تقویـم زمانبنـدی بیمه بـا تاریـخ کاشـت محصوالت کشـاورزی 
و در برخـی مـوارد عـدم پوشـش زمان هایـی کـه گیـاه یـا محصـول در مزرعـه یا 
بـاغ مـی باشـد، عـدم تناسـب رشـد تعرفـه هـای سـهم بهره بـرداران بـا حداکثـر 
پرداخـت خسـارت، عـدم حضـور به موقـع کارشـناس ارزیـاب خسـارت در منطقه، 
نبـود تعهـدی برای زمـان پرداخت غرامت توسـط صندوق بیمـه در نتیجه طوالنی 
شـدن روند بررسـی خسـارت تـا پرداخـت غرامـت، تغییرات سـاالنه و یـک طرفه 
دسـتورالعمل بیمـه کـه باعـث ایجـاد سـردرگمی بهره بـرداران می شـود و کسـر 
مبالغـی از خسـارت در زمـان پرداخـت غرامـت که بـدون هیچ منطقی غرف شـده 

مثـل سـوءمدیریت وفرانشـیز کسـر از درصـد خسـارت اشـاره کرد.
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رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

هسته گزینش جهاد کشاورزی خط مقدم 
جهاد کشاورزی در عملکردها 

هسته گزینش این سازمان خط مقدم جهادکشاورزی در عملکردهاست. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدمهـدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیـدار بـا سرپرسـت و کارکنان هسـته 
گزینش سـازمان جهادکشـاورزی فارس گفت: هسـته گزینش این سـازمان 
خـط مقـدم جهادکشـاورزی در عملکردهاسـت، چرا که قبـل از به کارگیری 
نیروهـا در عرصـه عمـل ابتـدا بایـد نیروهـا گزینـش شـده و ایـن رونـد در 
طـول دوران خدمـت تـا مرحلـه رسـمی قطعـی و انتصـاب مدیـران ادامـه 

پیـدا می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه این که وظیفـه خطیر تامین امنیـت غذایی افـراد جامعه بر 
عهـده مجموعـه جهادکشـاورزی اسـت، افزود: با توجه به شـرایط حسـاس 
کنونـی و تحریم هـای ظالمانـه حاکـم، کارائی نیروهای مشـغول بـه کار در 
جهادکشـاورزی مسـتقیما بـرای مـردم، کشـاورزان و نظـام اسـالمی حائـز 

اهمیت اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا بیـان این کـه اکنـون سـه وزیـر کابینـه 
دولـت دوازدهـم از نیروهای جهادسـازندگی هسـتند، گفـت: مجموعه جهاد 
آدم هـای بـزرگ را تحویـل جامعـه داده چـرا کـه عرصـه جهـاد بـه نوعـی 
فضـا را بـرای خالقیـت افـراد بـاز کرده و بـه همیـن دلیل گلـوگاه گزینش 
بسـیار مهـم بـوده و در نظـام جمهـوری اسـالمی بـه عنـوان یـک اصل به 

آن پرداختـه می شـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اظهار رضایـت از عملکرد 
مطلـوب کارکنـان هسـته گزینـش، بیـان داشـت: کارکنان هسـته گزینش 

بایـد الگوی تمـام عیار رفتاری باشـند.
وی بـا اشـاره بـه حساسـیت کار تحقیـق و مصاحبه در گزینـش، تاکید کرد: 
جـدا کـردن حـق از باطـل و سـره از ناسـره بسـیار سـخت بـوده و نیازمنـد 
بینـش دقیـق و تـالش باال بـوده، از این رو کارکنان هسـته گزینـش باید با 
آموزش هـای تخصصـی و فراگیـری دانـش روز دنیـا در این راسـتا گام های 

اسـتوارتری بردارند.
در ادامـه ایـن دیـدار اعظـم جهانگیری سرپرسـت هسـته گزینش سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره به رونـد عملکـرد ایـن مدیریت 
گفـت: یکـی از کارهـای مهـم اعـزام مصاحبـه گـران بـه شهرسـتان های 
دور از مرکـز اسـتان جهـت صرفه جویـی در وقـت سـازمان و رفـت و آمـد 

کارکنـان بـوده کـه رضایـت آنـان را نیـز به دنبال داشـته اسـت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان جهاد کشاورزی فارس:

مراسم گشایش صندوق حمایت از توسعه 
کشاورزی در ارسنجان 

مراسـم مجمـع عمومـی موسـس صنـدوق حمایـت از بخـش کشـاورزی 
شهرسـتان ارسـنجان کـه بـا حضـور علیرضـا اشـرافی عضو هیئـت مدیره، 
داریـوش اعرابـی مدیـر امـور مجامـع و نمایندگان شـرکت مـادر تخصصی 
معـاون  پـور  صبـوری  جعفـر  و  کشـاورزی  توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق 
برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ایـن مراسـم صبوری پـور معـاون 
برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با 
اشـاره به گشـایش هشـتمین صندوق شهرسـتانی حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی فـارس، بـا سـرمایه بیـش از یـک میلیـارد تومان و با مشـارکت 
258 سـهام دار در شهرسـتان ارسـنجان، گفـت: امیدواریـم با تنوع بخشـی 
بـه اعتبـارات در بحـث کمـک هـای فنـی و اعتبـاری بـه صنـدوق هـای 
حمایتـی، بحـث سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی کـه یکـی از چالـش 
هـای مهـم کشـاورزی و متاثـر از عوامـل مختلفـی از جمله شـرایط اقلیمی 

اسـت را در زیـر چتـر حمایتـی قـرار دهیم.
در  گرفتـن  قـرار  بـا  وقتـی  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران  افـزود:  وی 
شـرایط اقلیمـی نظیـر سـرمازدگی و یـا گرمازدگـی متضـرر می شـوند، باید 
سـرمایه های قابـل اطمینانـی در ایـن بخـش، ماننـد صندوق های سـرمایه 
 گـذاری بخـش کشـاورزی وجود داشـته باشـد تـا بتوانیـم کشـاورزان را در 

ایـن راسـتا حمایـت کنیم.
ایـن مقـام مسـئول در پایان با ابراز خرسـندی از تشـکیل صنـدوق حمایت 
از توسـعه بخش کشـاورزی در شهرسـتان ارسـنجان خاطر نشـان کرد: امید 
اسـت بـا تشـکیل این صنـدوق ها منافـع بهره بـرداران بخش کشـاورزی را 
کـه از اهـداف شـکل گرفتن ایـن صندوق هاسـت را مورد حمایـت بیش از 

پیـش خود قـرار بدهیم.
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می توانیـم بـا دانـش و فنـاوری آثـار خشکسـالی را 
در بخـش کشـاورزی کاهـش دهیم. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی 
قاسـمی رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در 
سـفر یـک روزه خـود بـه شهرسـتان خنـج، پس از 
نشسـت بـا امـام جمعـه و فرمانـدار این شهرسـتان 
و بازدیـد از چنـد طـرح کشـاورزی، در جمـع بهـره 
بـرداران بخـش کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفت: 
علی رغـم قـرار گرفتـن اسـتان فـارس در مناطـق 
خشـک و نیمـه خشـک، از دیـر بـاز عمده شـغل و 

پیشـه مـردم، کشـاورزی بوده اسـت.
او افـزود: بیش از 10 سـال خشکسـالی گریبان گیر 
ایـن اسـتان اسـت و می توانیـم بـا دانـش، فـن و 
تکنولـوژی آثـار خشکسـالی را کـم کنیـم و ایـن 3 
مـورد باعـث پایـداری کشـاورزی و افزایـش درآمد 

اقتصـادی خواهد شـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در کشـاورزی 
ریسـک پذیری باالسـت و حـوادث غیرمترقبه نظیر 
زلزلـه، خشکسـالی، سـرمازدگی و گرمازدگـی و نیز 
ایـن کـه از چه نوع بذر، سـم، کود اسـتفاده شـود یا 
چگونـه محلول پاشـی انجـام پذیرد از جملـه موارد 

این ویژگی اسـت.
او در ادامـه بیان داشـت: مطالبه آمـوزش، کمک به 
شـما کشـاورزان اسـت، بنابراین از مـا مطالبه گری 
کنیـد زیـرا کـه مطالبـه باعـث مـی شـود تحـرک 

بیشـتری داشـته باشیم.
قاسـمی همچنیـن اظهـار داشـت: احـداث گلخانه، 
سـردخانه،  جملـه  از  تکمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع 

فرآوری و بسـته بندی و توسـعه گیاهـان دارویی به 
ترتیـب 3 اولویـت اصلی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس هسـتند و بـرای آن هـا تسـهیالت 

می دهیـم و از هیـچ کمکـی دریـغ نمی کنیـم.
او تاکیـد کـرد: بـه دلیـل تمکـن مالـی کـم بیشـتر 
بهـره بـرداران، آن هـا بایـد در کنـار یکدیگـر قـرار 
بگیرنـد بـه عنـوان نمونـه در شهرسـتان خنـج بـا 
توجـه بـه وجـود 2800 هکتـار نخلسـتان، جـا دارد 
جهـت ایجـاد سـرمایه و اشـتغال آفرینـی در زمینـه 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلی آن سـرمایه گذاری کنید، 
ضمـن ایـن کـه ایجـاد برند و بسـته بندی مناسـب 

کمـک به سـزایی را بـه همـراه دارد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
تصریـح کـرد: در اسـتان فـارس 20 سـال پیـش 
تحقیقـات در زمینه کشـت پائیـزه چغندرقنـد انجام 
چغنـدر  نصـف  پائیـزه  چغندرقنـد  در  اسـت،  شـده 
قنـد بهـاره آب مصـرف می شـود ولـی کارخانجات 
قنـد بایـد مدیریـت خیلـی قـوی داشـته باشـند و 
صرفه جویـی در آب، تنـاژ بـاال و اصـالح خـاک از 

ویژگی هـای کشـت پائیـزه چغندرقنـد اسـت. 
او بیـان داشـت: اسـتراتژی مـا بـر مبنای آب اسـت 

محصـول  ضایعـات  و  آب  رفتـن  هـدر  از  بایـد  و 
جلوگیـری کنیـم. 

قاسـمی در ادامـه تاکیـد کـرد: گندم قـوت الیموت 
مـردم اسـت و اگر در زمان خرید گنـدم، میزان افت 
از نظرتـان زیـاد بود به کارشـناس جهاد کشـاورزی 
مسـتقر در آن مرکـز بـه عنـوان کارشـناس مرضی 
الطرفیـن مراجعـه نمائیـد ضمـن این کـه در تعیین 
قیمـت تضمینـی خریـد گنـدم هزینه های متوسـط 
پیشـنهاد  و  می شـود  داده  قـرار  مـالک  کشـور 
داده ایـم کـه قیمـت خریـد در هـر اسـتان بـا توجه 

بـه هزینـه هـای همان جـا در نظـر گرفته شـود.
قاسـمی افـزود: در مرغـداری هـا بـه جـای 6 دوره 
جوجـه ریـزی، حداکثـر 4 دوره را توصیـه کرده ایم 
تـا امـکان برگشـت سـرمایه وجـود داشـته باشـد 
ولـی بانـک بـا توجـه بـه تولیـد اشـباع مـرغ بومی 
در سـرمایه گـذاری مربوطـه مشـارکت نمی نمایـد.

ایـن مقـام مسـئول ضمـن اشـاره بـه ایـن کـه بـه 
دامداری هـا تسـهیالت پرداخت شـده اسـت گفت: 
50 درصد تسـهیالت کارا و تسـهیالت روسـتایی به 

دامـداری هـا اختصـاص یافته اسـت.
قاسـمی در خاتمـه تاکیـد کرد: مـا با مطالبات شـما 
تکمیـل مـی شـویم و از ایـن کـه بـه هـر شـکل 
معقـول و منطقـی مطالبـه گـری کنیـد خوشـحال 
می شـویم و از همکارانـم مـی خواهـم اطالعـات 
علمـی نویـن را به کشـاورزان منتقل کننـد تا آن ها 
و  نمـوده  اسـتفاده  مربـوط  دانش هـای  آخریـن  از 
بهـره وری بیشـتری را هـم بـرای خـود و هم برای 

جامعه داشـته باشـند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سفر یک روزه خود به شهرستان خنج:

کاهش آثار خشکسالی با استفاده فناوری در کشاورزی

بیش از 10 سال خشکسالی گریبان گیر 
استان فارس است و می توانیم با دانش، فن 

و تکنولوژی آثار خشکسالی را کم کنیم 
و این 3 مورد باعث پایداری کشاورزی و 

افزایش درآمد اقتصادی خواهد شد
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از  اعـم  پاییـزه  محصـوالت  کشـت  همایـش 
چغندرقنـد، کلـزا، گنـدم و جـو در شهرسـتان های 
معتـدل و گـرم اسـتان فـارس بـا حضـور رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و بیـش از 250 
نفـر از کارشناسـان، مدیـران پهنه، مسـئولین مراکز، 
مدیـران شهرسـتانی و سـتادی، معاونان سـازمان و 

محققـان معیـن برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـت  همایـش  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
محصـوالت پاییـزه گفـت: وزارت جهـاد کشـاورزی 
وظیفـه ذاتـی تامیـن امنیت غذایـی را برعهـده دارد 
و مخصوصـا در تولیـد محصـوالت راهبـردی ماننـد 
چغندرقنـد، کلـزا، گنـدم و جـو حداقـل خـود اتکایی 
در تولیـد ایـن محصـوالت مدنظـر اسـت و در کنار 
امنیـت غذایـی، سـالمت محصـوالت غذایی بسـیار 
حائـز اهمیـت بـوده که در این راسـتا طرحـی به نام 
تولیـد محصـول سـالم با در نظـر گرفتـن جنبه های 
کمـی و کیفـی تولیـد محصـول پیگیـری می شـود.
وی افـزود: دومیـن وظیفـه ذاتی ما حفظ و اسـتفاده 
بهینـه از منابـع اصلـی تولیـد شـامل خـاک، آب و 
منابـع ژنتیکـی اسـت کـه بـا توجـه بـه محدودیـت 
آب، محـور همـه برنامه ریزی هـای کشـور و اسـتان 

فـارس بـه ایـن مایـع حیاتی بـر می گـردد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به این که اسـتان فارس 
10 درصـد تولیـدات کشـاورزی کشـور را بـه خـود 
اختصـاص می دهـد، خاطر نشـان کـرد: بـا توجه به 
محدودیـت منابـع آب و تغییرات شـدید اقلیمی باید 

در حفـظ ایـن 10 درصـد تـالش  کنیـم و ایـن مهم 
 11 از صرفه جویـی  کـه  می دهـد  رخ  شـرایطی  در 
میلیـارد متـر مکعبی در سـطح کشـور که در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت، حداقـل یـک میلیـارد متـر 

مکعـب سـهم اسـتان فارس اسـت.
آب،  سـازمان  آمـار  براسـاس  داشـت:  بیـان  وی 
میـزان بیـالن آب اختصـاص داده شـده بـه بخـش 
کشـاورزی حـدود 6.2 میلیـارد متـر مکعب بـوده که 
بـا توجـه بـه بررسـی های انجـام شـده بیـش از 14 
مـورد اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اعـم 
از کشـت گلخانـه ای، اسـتفاده از اراضـی شـیب د ار، 
گیاهـان دارویـی، توسـعه باغات در اراضی شـیب دار 
و... در جهـت صرف جویـی آب موثر بـوده و از میزان 
افزایـش  حداکثـر  بایـد  شـده  داده  اختصـاص  آب 

بهـره وری را داشـته باشـیم.
پژمـان بـا اشـاره بـه تولیـد بیـش از 9.5 میلیـون 
تـن گنـدم در کشـور در شـرایط خشکسـالی، اظهار 
داشـت: به کارگیـری علـم و تکنولـوژی در مزرعـه 
باعـث شـده کـه خـود اتکایـی در تولید گنـدم که از 

اهـداف وزارت جهـاد کشـاورزی محقـق شـود.
وی تصریـح کـرد: در سـال آتی برای فارس کشـت 
گنـدم آبـی در سـطح250 هـزار هکتار و گنـدم دیم 
قـرار  کار  در دسـتور  در سـطح 120 هـزار هکتـار 
گرفتـه کـه بـا افزایـش بهـره وری در واحـد سـطح، 
تولیـد یـک میلیـون و 400 هـزار تـن  پیش بینـی 

گندم شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه برنامه های پیـش رو را 
هـم کاری بیـن دولـت جمهـوری ایـران و موسسـه 

بین المللـی تحقیقـات کشـور و ذرت سـیمیت بیـان 
کـرد و اذعـان داشـت: بـرای اجـرای ایـن برنامـه 
نیـز، موسسـه بین المللـی تحقیقـات غـالت در دو 
بحـث تحقیقاتـی و آموزشـی  - ترویجـی بـه فارس 
مـواردی را بـا هـدف افزایش 25 درصـدی تولید در 
واحـد سـطح و بـا رعایـت کردن سـه رکن اساسـی 
کشـاورزی حفاظتـی )بـا محوریت بی خـاک ورزی(، 
الین هـای  مقایسـه  و  کشـت  زراعـی،  تنـاوب 

امیدبخـش خارجـی واگـذار کـرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در پنـل اول بـا حضـور مدیـران 
و کارشناسـان صاحـب نظـر در تکثیـر بـذور، توزیع، 
تاثیـر  و  نقـش  نهاده هـا،  پشـتیبانی  و  حمایـت 
سـم  و  بـذر  کـود،  مخصوصـًا  نهاده هـا  به سـزای 
در افزایـش عملکـرد و این کـه 70 تـا 75 درصـد 
افزایـش عملکرد، حاصل اسـتفاده بهینه از این سـه 
فاکتـور اسـت، بـا هـدف ارتقـای کیفیـت در تامین 
نهاده هـا و تکثیـر بـذور، پرداختـه شـد و در دومیـن 
پنـل تخصصی باهـدف تبـادل تجـارب و اطالعات 
بیـن کارشناسـان، مسـئوالن و محققـان، نقاط قوت 
و ضعـف کشـت سـنوات گذشـته شناسـایی شـد و 

تجربیـات پژوهشـگران بیـان شـد.
پژمـان ابـراز داشـت: بـا توجـه بـه این کـه در سـال 
97-96 رکـورد تولید کلزا در اسـتان فارس شکسـته 
شـد، در جهـت ایجاد انگیزه در همـکاران از تعدادی 
از مدیـران پارسـل، کارشناسـان و مسـئولینی کـه 
نقـش مؤثـری در تولیـد کلـزا و کشـت محصوالت 
شـتوی داشـتند تقدیـر و از سـوی رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی بـه آن هـا لـوح تقدیر اهداء شـد.

معاون تولیدات گیاهی جهادکشاورزی فارس خبر داد:

تولید یک میلیون و 400 هزار تن گندم در سال زارعی جاری
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نشسـت تخصصـی پرسـمان پیشـرفت بـا حضـور 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و به همت 
قـرارگاه شـهید احمـدی روشـن بسـیج دانشـجویی 

دانشـکده کشـاورزی برگزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
در جمع دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
شـیراز گفـت: امیـدوارم ایـن نشسـت تخصصی که 
پیـرو منویـات مقـام معظـم رهبـری و بـا هـدف 
بسـیار مترقـی و آرمانـی تصمیم سـازی و کمک به 
تصمیم گیـری مدیـران برگزار شـده، نتایـج مطلوب 

را بـه دنبال داشـته باشـد.
وی با اشـاره بـه این کـه محوراصلی امنیـت غذایی 
حفـظ منابـع پایـه، مدیریـت زمیـن، آب و خـاک، 
تولیـد و کشـت، نهاده هـا، بـازار عرضـه و مسـائل 
جهـاد  اصلـی  رسـالت  افـزود:  بـوده،  اقتصـادی 

کشـاورزی امنیـت غذایـی پایـدار اسـت.
بـا ترسـیم فضـای  ادامـه  ایـن مقـام مسـئول در 
کشـاورزی اسـتان فـارس خاطـر نشـان کـرد: این 
اسـتان 9.2 ارزش افـزوده بخش کشـاورزی کشـور 
را داشـته کـه علی رغـم خشکسـالی های حاکـم 10 
درصـد کل تولیـدات کشـاورزی کشـور را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه بخـش عمـده اقتصـاد فـارس 
و بیـش از 50 درصـد فضـای کسـب و کار در ایـن 
اسـتان مربـوط بـه بخش کشـاورزی بـوده، تصریح 
کـرد: 40 درصـد ارزش دالری صـادرات غیـر نفتی 
ایـن اسـتان اسـت که سـهم عمـده صـادرات ما را 
محصـوالت صنایـع تبدیلی-تکمیلی و باغی داشـته 
و افزایـش ارزش دالری صـادرات علی رغم کاهش 

کمـی آن ها بیانگـر افزایش فـرآوری محصوالت در 
اسـتان است.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس اذعـان 
داشـت: چالش هـای بخـش کشـاورزی در 5 گـروه 
اقتصـادی،  عوامـل  خـاک،  اقلیـم،  شـامل  عمـده 
عوامـل اجتماعـی و فنـاوری دسـته بندی می شـوند 
کـه آب یکـی از چالش هـا خیلـی آزاردهنـده بوده و 
بـه طـور متوسـط سـاالنه 653 میلیون متـر مکعب 

بیـالن منفـی آب داریـم.
وی بیـان داشـت: علی رغـم بحـران آب، افزایـش 
رشـد تولیـدات بخـش کشـاورزی از 9.1 میلیون تن 
در سـال 92 بـه 10.4 میلیـون تـن بیانگـر ارتقـای 
بهـره وری در منابـع تولیـد اعـم از آب بـه عنـوان 
مهم تریـن نهـاده تولید، زمیـن، نیروی انسـانی و...

ست. ا
قاسـمی ابـراز داشـت: بـرای مقابلـه بـا چالش های 
بخش کشـاورزی دو راه کار علمی، فنی و مهندسـی 
کردن کشـاورزی بـا اجرای طرح نظـام نوین ترویج 
سـرمایه گذاری  و  سـرمایه   افزایـش  همچنیـن  و 
در بخـش کشـاورزی بـا صندوق هـای حمایـت از 

توسـعه بخـش کشـاورزی دنبال می شـود.

ارزیابی طرح نظام نوین توسط اساتید 
دانشکده کشاورزی انجام می شود

در بخـش دیگـری از نشسـت رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس بـه سـواالت دانشـجویان پاسـخ 
داد، او در پاسـخ بـه سـوال یکـی از دانشـجویان در 
مـورد حلقـه ارتباطی بین دانشـکده بـه عنوان محل 
تولیـد علم و جهـاد به عنوان محل بـه منصه ظهور 
رسـاندن ایـن علم، گفـت: ارزیابی طـرح نظام نوین 

توسـط برخی از اسـاتید دانشـکده کشـاورزی انجام 
بخـش  مشـکالت  بـه  پاسـخ  راسـتای  در  شـده، 
و  تحقیقاتـی  طرح هـای  اولویت هـای  کشـاورزی 
پژوهشـی بـا اسـاتید دانشـکده کشـاورزی تدویـن 
و  رییـس  حضـور  بـا  مسـتمر  طـور  بـه  و  شـده 
اسـاتید دانشـگاه در کمیته هـا و سـتادهای مختلـف 
تبـادالت علمـی صـورت می گیـرد، عـالوه بـر این 
از سـایر راه کارهای پیشـنهادی دانشـجویان جهت 
مسـتحکم تر شـدن ایـن ارتباط اسـتقبال می شـود.

مدیریـت  چگونگـی  سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 
پیگیـری  و  کشـاورزان  بـا  تنگاتنـگ  ارتباطـات 
مشـکالت علمـی آن هـا اظهار داشـت: نظـام نوین 
ترویـج بـه منظـور ارتقـای ارتبـاط بـا کشـاورزان 
زمینـه  ایـن  در  کارشناسـان  و  شـده  راه انـدازی 
علـم تسـهیل گری را فـرا گرفتنـد، همچنیـن برای 
کمـک بـه دانش افزایی کشـاورزان، به کارشـناس و 
کشـاورزان امـکان دسترسـی به تـاالر ترویـج داده 
شـد که ایـن تاالر مملـو از محتـوای مختلف علمی 
در همـه حوزه های کشـاورزی اسـت، عـالوه بر آن 
در جهـت رفـع مشـکالتی همچـون عارضـه زوال 
بـا هـدف مدیریـت صحیـح  مرکبـات بسـته هایی 
بـاغ ارائـه شـده و تحقیقـات در ایـن زمینه هـا تـا 

ریشـه یابی و حـل مشـکل ادامـه دارد.
حـل  چگونگـی  سـوال  بـه  پاسـخ  در  قاسـمی 
حـوزه  در  دقیـق  آمـار  نبـود  از  ناشـی  مشـکالت 
کشـاورزی و بروکراسـی دسـت و پاگیـر اداری بیان 
داشـت: بـا پهنه بنـدی عرصـه کشـاورزی در قالـب 
نظـام نویـن ترویـج بـرای اولیـن بـار به آمـار ثبتی 
همـراه بـا نقشـه در حوزه کشـاورزی رسـیدیم و در 
ادامـه افـزود: اگرچـه تعـدد جلسـات و بروکراسـی 
امـا  گرفتـه،  را  اداری  هـای  بخـش  دامـن  اداری 
خدمـت  میـز  و  الکترونیـک  دولـت  راه انـدازی  بـا 
الکترونیکـی بـه دنبـال حـل و فصـل ایـن مسـئله 

هسـتیم.
محصـوالت  کشـت  چگونـه  پرسـید:  دانشـجویی 
پر آب بـر را محـدود یا ممنوع کنیم؟ قاسـمی پاسـخ 
داد بـا کنتـوردار کـردن چاه هـای مجـاز و مسـلوب 

المنفعـه کـردن چـاه هـای غیرمجاز.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در پایان 
تاکیـد کـرد: دانشـجویان فعالیت هایـی علمـی خود 
قالـب  در  قانونـی،  بخشـی  هویـت  منظـور  بـه  را 
دانـش  شـرکت های  گیاه پزشـکی،  کلینیک هـای 
بنیـان و شـرکت های خدمـات فنـی - مشـاوره ای 
راسـتا  ایـن  در  نیـز  سـازمان  ایـن  کننـد،  دنبـال 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
رسالت جهادکشاورزی تامین امنیت غذایی پایدار است
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همـکاری الزم را بـا دانشـجویان خواهـد داشـت.
گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون  نشسـت  ادامـه  در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در پاسـخ بـه نقطه 
اتصـال این سـازمان با دانشـگاه گفت: ایـن هم کاری 
از قدیـم االیـام وجـود داشـته کـه بـه عنـوان مثـال 
وزرات جهـاد کشـاورزی در راه انـدازی مرکز تحقیقات 
ویروس شناسـی دانشـکده کشاورزی مشـارکت مالی 

پیشـنهاد  دانشـجویان  بـه  همچنیـن  اسـت،  داشـته 
بازدیـد مـزارع الگویـی در بخـش اجـرا داد و افـزود: 
سـازمان جهاد کشـاورزی آمادگی جهـت ارائه آخرین 

یافته هـای اجرایـی را بـه دانشـجویان دارد.
حسـین پژمـان در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن سـئوال 
کـه بـا وجـود تحقیقـات در کشـورهای توسـعه یافته 
و امـکان دسترسـی بـه نتایـج آن هـا، آیـا نیـاز بـه 

تحقیقـات مجـدد وجـود دارد؟ اظهـار داشـت: اگرچـه 
بـه اسـتفاده از آخریـن یافته هـای علمـی دنیـا اعتقاد 
داریـم، امـا بـا توجه بـه این که کشـاورزی تابـع اقلیم 
اسـت، بـه فراخـور نیـاز و همچنیـن در جهـت رفـع 
مشـکالت ایجـاد شـده بـرای کشـاورزان، تحقیقـات 

جامـع و کاملـی را دنبـال می کنیـم.

دومیـن جلسـه سـتاد گنـدم اسـتان در سـال زراعی 98-97 در سـالن جلسـات 
حـوزه ریاسـت ایـن سـازمان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، دهقـان مدیـر امـور زراعـت ایـن سـازمان پـس از خـوش آمـد 
گویـی بـه حاضریـن و قرائـت دسـتور جلسـه بـه ارائـه گـزارش کاشـت چغندر 
پاییـزه، چگونگـی اعزام دسـتگاه به شهرسـتان هـا، اهمیت بـه کار بردن اصول 

کشـاورزی حفاظتـی و حمـل کـود پرداخت.
در ادامه این جلسـه دسـتفال محقق مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشـاورزی 
فـارس بـه ارائـه گزارشـی کامـل در خصوص سـفر به مصـر پرداخـت و گفت: 
 desert بـا توجـه بـه ایـن که تنهـا 3 درصـد اراضی مصـر قابل کشـت و بقیـه
می باشـد بـه اهمیـت مدیریـت در شـرایط بارندگـی میانگیـن 25 میلی متـر در 

بافـت خـاک لـوم و رس و با شـرایط قلیایـی )PH بیشـتر از 8/1( پرداخت.
وی تصریـح کـرد: اگر آرایش کاشـت ها مطلوب باشـد راندمانی معـادل آبیاری 
TAPE خواهیـم داشـت و در واقـع حلقـه گمشـده و راز این موفقیـت تلفیقی از 

کشـاورزی و دامـداری اسـت که باید احیاء شـود.
دسـتفال در ادامـه مـاده آلـی خـاک مناطـق یـاد شـده را 2 درصـد آن هـم در 

مناطـق گـرم یـاد آور شـد و راز موفقیـت آن هـا را در مـاده آلـی خـاک باالی 
آن هـا دانسـت و از دیگـر پارامتـر هـای تاثیر گـذار بـر عملکرد هـای باالی 8 
تـن در هکتـار را بـه ترتیـب بـه اسـتفاده از ارقـام جدیـد و سـازگار، کاشـت به 
هنـگام، کاشـت بـر روی پشـته هـای عریض با عـرض 120 تا 130 سـانتیمتر، 
مصـرف بهینـه کـود، مصرف آب براسـاس هیدرو مـودول، مصـرف بهینه علف 

کـش و آفـت کش دانسـت. 
در ادامـه ایـن جلسـه منیـری دبیـر انجمـن صنفـي تولیدکننـدگان بـذر فارس 
گفـت: تاکنـون 21000 تـن بـذر بـه شهرسـتان هـا ارسـال شـده کـه در ایـن 
خصـوص محدودیتـی نداریـم. وی در ادامـه بـه اهمیـت اعـالم نـرخ خریـد 
تضمینـی و غلبـه کشـت سـبزی و صیفـی و تاثیر آن بر کشـت های شـتوی به 

واسـطه قیمـت و تاثیـر بـازار اشـاره نمود. 
در ادامـه پژمـان سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی ضمـن اشـاره به 
مـواردی از جملـه مسـایل اقتصـادی تولیـد، لـزوم تفکیـک حجـم کـود هـای 
ارسـالی بـر اسـاس تاریخ، اسـتفاده از الگوهـای ارایه شـده در گـزارش با توجه 
به منابع و نیروی انسـانی اشـاره و ضمن تشـکر از آقای دسـتفال و جمع بندی 

جلسـه به سـخنان خود پایـان داد.

برگزاری دومین جلسه ستاد گندم استان در سال زراعی 97-98
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پیش بینی تولید برخی از محصوالت زمستانه و پائیزه در استان فارس

پیش بینی تولید زمستانه بیش از
66000 تن گوجه فرنگی 

تولیـد بیـش از 66000 تن محصول زمسـتانه گوجه فرنگی در اسـتان فارس 
پیش بینی مـی گردد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، احمـد دهقـان مدیر زراعت این سـازمان گفت: کاشـت گوجه فرنگی 
تولیـد زمسـتانه اسـتان در شهرسـتان های جنوبی در سـال جـاری به 1650 
هکتـار رسـیده اسـت. وی افزود: برداشـت مـزارع مذکـور از اواسـط آبان ماه 
شـروع و تـا پایـان اسـفندماه ادامـه خواهـد داشـت و پیـش بینـی می شـود 

بیـش از 66000 تـن محصـول از مـزارع مذکور برداشـت گردد. 
دهقـان گفـت: سـطح کاشـت گوجه فرنگـی تولید زمسـتانه اسـتان 7 درصد 
سـطح کاشـت گوجـه فرنگی اسـتان را شـامل می شـود که محصـول تولید 

زمسـتانه اسـتان عـالوه بـر تامین نیـاز تازه خـوری جمعیت اسـتان، نیاز 
5 میلیـون نفـر از جمعیـت کشـور را برطرف می سـازد.

پیش بینی تولید زمستانه بیش از 
20000 تن پیاز

تولیـد بیـش از 20000 تـن محصـول زمسـتانه پیـاز در اسـتان فـارس 
پیـش بینـی می گـردد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، احمـد دهقـان مدیـر زراعـت ایـن سـازمان بـا بیـان این 
مطلـب گفـت: کاشـت پیـاز طـرح اسـتمرار )تولیـد زمسـتانه( بـه صورت 

نشـائی در شهرسـتان الر از اواسـط آبـان مـاه شـروع شـده اسـت.
وی افـزود: پیـش بینـی می گـردد تـا پایـان آبان مـاه حـدود 250 هکتار 

مزرعـه نشـائی پیاز در شهرسـتان مذکور کشـت شـود. 
همچنیـن  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
پیش بینـی کـرد از مـزارع پیـاز تولید زمسـتانه اسـتان فـارس، جمعًا بیش 
از 20/000 تـن محصـول در ماه های اسـفند و فروردین برداشـت و روانه 

بـازار مصـرف گردد.

پیش بینی تولید زمستانه بیش از
16000 تن سیب زمینی

تولیـد بیـش از 16000 تـن محصـول زمسـتانه سـیب زمینی برای سـال 
جـاری، در اسـتان فـارس پیـش بینـی می گردد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، احمـد دهقـان مدیـر زراعـت ایـن سـازمان گفت: سـطح 
کاشـت سـیب زمینـی طرح اسـتمرار )تولید زمسـتانه( در سـال جـاری در 

سـطح 450 هکتـار در شهرسـتان الر انجـام شـده اسـت.
وی افـزود: مـزارع سـیب زمینـی از وضعیت سـطح سـبز خوبـی برخوردار 
مـی باشـند و پیـش بینی مـی گردد برداشـت سـیب زمینـی از اواخر دی 
مـاه شـروع و تـا اسـفند مـاه ادامـه داشـته باشـد. مدیـر زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس در پایـان گفت: برآورد می گـردد در طول 
مـاه هـای برداشـت 16000 تـن محصـول سـیب زمینـی از مـزارع 

مذکـور برداشـت و بـه بـازار مصرف عرضه شـود. 

پیش بینی تولید پاییزه بیش از 
24000 تن هندوانه

تولیـد بیـش از 24000 تـن محصـول زمسـتانه پیـاز در اسـتان فـارس 
پیـش بینـی می گـردد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، احمـد دهقـان مدیـر زراعـت ایـن سـازمان بـا بیـان این 
مطلـب گفـت: سـطح کشـت هندوانه تولیـد پاییزه اسـتان )هندوانه شـب 

یلـدا( در سـال جـاری بـه میـزان 475 هکتـار می باشـد.
وی افـزود: پیـش بینـی مـی گردد از سـطح کشـت شـده مذکـور24000 
تـن هندوانـه برداشـت و روانه بازار هـای مصرف گـردد و همچنین پیش 
بینـی مـی گـردد میـزان 12درصـد هندوانـه پاییـزه اسـتان در مهـر ماه، 
حـدود 50 درصـد در مـاه آبـان و 38 درصـد در آذر مـاه برداشـت گـردد 
و هندوانـه تولیـد پاییزه اسـتان در شهرسـتان هـای خنج ، فراشـبند، الر، 

گـراش، المـرد و مهر صـورت مـی پذیرد.
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خبرهایی از معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس

نشست ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس با 
همکاران معاونت بهبود تولیدات دامی 

فنـی  خانـه شـورای  دبیـر  رنجبرکارشـناس مسـئول  عبدالمجیـد  گـزارش  بـه 
پروتئیـن اسـتان در سـالن کوثـر جلسـه ای بـا حضـور قاسـمی رئیـس سـازمان 

جهـاد کشـاورزی فـارس برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه که جمع زیـادی ازکارشناسـان و همکاران سـتادی معاونت بهبود 
تولیـدات دامـی حضـور داشـتند، در ابتـدا مدیریت هـا و کارشناسـان دام و طیـور 
بـا ارائـه دیدگاه هـا، نقطـه نظرات، پیشـنهادات و چالـش های احتمالـی پیش رو 

در ایـن حـوزه پرداختند .
سـپس رئیـس سـازمان ضمن تشـکر از زحمـات همـکاران در خصـوص جدیت 
در بهینـه سـازی مصـرف سـوخت در واحدهـای مرغـداری ، پـی گیری مسـتمر 
نیازهـای دام و طیـور اسـتان ،اسـتفاده از ظرفیت های بالقوه اسـتان در راسـتای 
اجرای طرح های جدید ، اسـتفاده از تسـهیالت مکانیزاسـیون ، تعیین نقشـه راه 
نیـاز هـای نیروی انسـانی معاونـت دام و راه انـدازی زنجیره های تولیدی بیشـتر 
در زمینـه دام و طیـور مطالبـی بیـان فرمود و خواسـتار بارزتر کـردن فعالیت های 
ایـن معاونـت گردیـد و از تالش هایـی کـه جهـت جذب تسـهیالت توسـط این 
معاونـت در سـال گذشـته انجام شـده قدر دانی کـرد و با توجه بـه کمبود نیروی 
انسـانی در حـوزه معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی در اسـتان و شهرسـتان ها، از 
همـکاران معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی خواسـتند کـه از ظرفیت کارشناسـان 
پارسـل هـا بـرای اجـرا و نظـارت بـر طـرح هـا و پـروژه هـای معاونـت دامـی 

اسـتفاده نمایند. 

برگزاری جلسه مشترک معاونت بهبود تولیدات دامی
با مسئولین اموردام مدیریت جهاد کشاورزی

شهرستان های استان فارس
جلسـه مشـترک معاونـت بهبـود تولیـدات دامی بـا مسـئولین امـور دام مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس در سـالن کوثر برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد 
دبیرخانـه  مسـئول  کارشـناس  رنجبـر  عبدالمجیـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
شـورای فنـی پروتییـن معاونـت بهبـود تولیـدات دامی این سـازمان با بیـان این 
مطلـب گفـت: هـدف از تشـکیل جلسـه را بررسـی و ارزیابـی گزارش پیشـرفت 
فیزیکـی طـرح هـا و پـروژه هـای سـال جـاری و سـال قبـل شهرسـتان هـا در 
حـوزه دام و طیورعنـوان و نحـوه ارزیابی پروژه های شهرسـتان هـا را بیان نمود.
در ادامـه ایـن جلسـه شـهرآبادی کارشـناس طـرح و برنامـه معاونـت بهبـود 
تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گزارش جذب تسـهیالت 

و تخصیـص اعتبـارات را در قالـب پـاور پوینـت ارائـه کـرد و در ادامـه سـاجدی 
مدیـر امـور دام اسـتان شـرحی از تعهـدات، مسـایل فنـی و دسـتورالعمل هـای 
اجرایـی مربـوط بـه آن در سـال جـاری را بیـان کـرد. رسـتگار مدیـر پـرورش 
طیـور و زنبـور عسـل اسـتان نیـز در ایـن جلسـه اولویت هـا، دسـتورالعمل ها و 
سیاسـت هـای ابالغـی وزارت خانـه جهـاد کشـاورزی در خصوص اجـرای طرح 
هـای حـوزه پـرورش طیـور و زنبـور عسـل را جهت همکاران مسـئول امـور دام 
شهرسـتان ها شـرح داد و خواسـتار اجرای دسـتورالعمل ها طبق مقـررات گردید 
سـپس جزایـری معـاون بهبود تولیـدات دامی ضمـن گرامی داشـت روز 13 آبان 
بـه بیـان موضوعـات ذیـل از جملـه تخصیـص اعتبـارات در قالـب اسـناد خزانه 
، تشـکر از همـکاران اسـتان و شهرسـتان بـه دلیـل جـذب مناسـب تسـهیالت 
در سـال گذشـته بـا تـالش همـکاران معاونـت در اسـتان و نظـارت و پیگیـری 
مسـئولین امـور دام شهرسـتان ها برطرح هـا و پـروژه هـای معاونـت پرداخـت.

جزایـری افـزود: آنچـه ایـن معاونـت و سـازمان ابـالغ می کند نظام مهندسـی 
بایسـتی اجـرا نمایـد و مسـئولین امـور دام و طیـور شهرسـتان ها بایسـتی بـر 
اجـرای طـرح هـای معاونـت بـه صـورت دقیـق نظـارت عالیـه داشـته باشـند 
تـا اجـرای طـرح هـای متقاضیـان بـر اسـاس دسـتورالعمل ها باشـد و هرگونه 
سـاخت و سـاز غیـر مجـاز و غیـر اصولـی را به اسـتان گـزارش نماینـد، ضمنًا 
سـامانه سماسـط را وزارتخانـه بـه منظور مدیریـت جوجه ریزی اسـتان ها قرار 
داده و کارشناسـان شهرسـتان ها از این سـامانه بایسـتی اسـتفاده بهینه نمایند 
هـم چنیـن موضـوع نزدیکی اسـتان فارس به کسـب رتبـه چهارم زنبـورداری 
را مطـرح و در پایـان گفـت: قابلیـت های این بخـش باید مد نظر کارشناسـان 
اسـتان قـرار گیـرد و هم چنین اجرای طرح های شـاخص و مهم شهرسـتان ها 
را مسـئولین امـور دام بـه روابـط عمومـی جهت انعـکاس در رسـانه ها گزارش 
نماینـد. در ادامـه جلسـه مسـولین امـور دام به بیـان نقطه نظـرات، چالش ها و 

مسـائل جاری شهرسـتان هـا حـوزه فعالیت خـود پرداختند. 

آمار گیری سراسری کلنی های زنبور عسل استان
آمار گیری سراسری کلنی های زنبور عسل استان فارس انجام شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، رجبـی کارشـناس مسـئول ایسـتگاه هـای مدیریت 
امـور طیـور و پـرورش زنبور عسـل معاونـت بهبود تولیـدات دامی این سـازمان 
بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: آمارگیری سراسـری از کلنـی های زنبور عسـل در 
سـال 97 از 14 مهـر تـا 2 آبان برای دومین سـال متمادی توسـط کارشناسـان 

مسـئول پهنـه در سـطح شهرسـتان های اسـتان انجام شـد.
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وی افـزود: بـر اسـاس ایـن آمارگیـری و آمـار اولیـه سرشـماری 800000 کلنی 
بـا تولیـد 7112 تـن عسـل و تعـداد 5652 نفـر زنبـوردار به ثبت رسـیده اسـت. 

پی گیری حل مشکالت حمل ونقل ریلی نهاده های دامی
جلسـه هماهنگـی حمل و نقـل ریلی نهاده هـای دامی با حضـور جزایری معاون 
بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مـرادی مدیریت 
توسـعه بازرگانـی راه آهـن، اسـتوان کارشـناس حمـل و نقـل اداره کل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان و مدیـران عامـل اتحادیـه هـای دام و طیور در 
سـالن کوثر سـاختمان شـماره دو سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار 
گردیـد. بـه گزارش روابـط عمومی معاونـت بهبود تولیـدات دامی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، در این جلسـه مسـائل، مشـکالت و چالش های حمل 
و نقـل جـاده ای نهـاده هـای دامـی مطـرح گردیـد و بـا توجـه بـه سـرعت کم 
و حجـم پاییـن انتقـال نهـاده هـا از بنـادر بـه داخـل اسـتان، مقـرر گردیـد کـه 
جهـت حـل ایـن مشـکل اتحادیه هـای دام و طیور بـا همکاری مدیریت توسـعه 
بازرگانـی راه آهـن نسـبت به حمل آزمایشـی 500 تـن نهاده دامـی از طریق راه 
آهـن اقـدام و راه کارهـای مناسـب جهت حمـل ریلی میزان بیشـتر نهـاده ها از 

بنـادر به اسـتان را بررسـی نمایند.

توسعه نژاد گاو دومنظوره سیمنتال

نژاد گاو دومنظوره سیمنتال توسعه یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، علی رضا مقدسـی کارشـناس مسـئول اصالح نژاد دام 
سـنگین معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی این سـازمان با بیـان این مطلـب گفت: 
پـروژه توسـعه نـژاد گاو دو منظـوره سـیمنتال جـزء اولویـت طرح های سـازمان 
جهـاد کشـاورزی مـی باشـد. وی افـزود: در آبـان ماه سـال جـاری با پـی گیری 
هـای انجـام شـده و رایزنـی بـا مرکـز اصـالح نـژاد دام کشـور مقـدار1400 دز 
اسـپرم ژنومیـک )معـادل 140میلیون ریـال( این نـژاد دریافت و بین شهرسـتان 
هـا براسـاس حجـم تعهـدات و تعـداد دام مولد به صـورت رایگان توزیـع گردید.

گازرسانی به مزرعه اصالح نژاد مرغ بومی شمس آباد
بـه گـزارش رجبـی مسـئول ایسـتگاه اصـالح نـژاد مـرغ بومـی اسـتان فـارس 
عملیـات گازرسـانی بـه مزرعـه اصـالح نژاد مـرغ بومی بـا جمع عملیـات 2000 
متـر لولـه گـذاری از محـل خـط انتقـال گاز تـا درب سـالن هـای مرغـداری بـا 
جـذب مبلـغ 3000 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی و ملی از سـال 96 
شـروع و در ابـان سـال 97 پایـان پذیرفـت. الزم بـه ذکر اسـت که نیاز سـاالنه 
مزرعـه اصـالح نـژاد مـرغ بومی بـه گازوئیـل سـالیانه 60 هـزار لیتر بـوده که با 

اتمـام ایـن پـروژه در مصـرف ایـن میـزان گازوئیـل صرفـه جویی مـی گردد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مطرح کرد؛

سهم 15 درصدی فارس
در تولید محصوالت باغی کشور 

مدیر باغبانی سـازمان جهادکشـاورزی فارس، اعالم کرد: سـهم این اسـتان 
در تولیـد محصـوالت باغی 15 درصد اسـت که رتبه اول کشـوری را در این 

زمینـه به خود اختصاص داده اسـت. 
مجیدرضـا پـاکاری در گفتگـو بـا خبرنـگار ایانـا در شـیراز، گفـت: ایـن 
اسـتان بـا تولیـد سـاالنه بیـش از 3.1 میلیـون تـن محصـوالت باغی که 
15 درصـد از تولیـدات کشـور را شـامل می شـود؛ رتبـه اول تولیـد را در 

کشـور را دارد.
پـاکاری اظهارکـرد: اسـتان فـارس بـا بیـش از 400 هـزار هکتار سـطح زیر 

کشـت محصـوالت باغـی، رتبـه دوم سـطح زیر کشـت کشـور دارد.
پـاکاری چشـم انـداز باغبانی فـارس را حفظ و نگهـداری باغ هـای موجود و 
ارتقاءکیفیـت و کمیـت محصوالت باغی اسـتان، بهره وری مناسـب از عوامل 
تولیـد در راسـتای کاهـش هزینـه تولیـد محصـول و تـالش درجهـت تولید 

محصول سـالم و ارگانیک دانسـت.
وی همچنیـن توسـعه ارقـام تجـاری روز دنیـا، سـاماندهی نهالسـتان ها بـه 
منظـور تولیـد نهـال بـا ارقام تجاری، توسـعه باغ هـای دیم و آبـی در اراضی 
شـیبدار، توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و همـکاری در تشـکیل و تقویـت 

زنجیـره تولیـد را از دیگـر چشـم اندازها برشـمرد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه از مزیت هـا و توانمنـدی باغبانـی اسـتان بـه 
وجـود بیـش از 500 رقـم از انواع محصـوالت باغی و دارویی، امکان کشـت 
و پـرورش بیـش از 50 گونـه باغی امکان کشـت و تولیـد گونه های مختلف 
محصـوالت باغـی بصـورت دیـم و نیـاز آبـی کـم گونه هـای باغـی موجود 
در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: پتانسـیل بـاال در تولید نهـال، تولید سـالیانه 
بیـش از 11 هزارتـن قارچ خوراکی و دسترسـی آسـان به بازارهـای هدف از 
جملـه کشـورهای حـوزه خلیـج فارس و آسـیای میانـه از دیگـر ویژگی های 

مثبـت این اسـتان در حـوزه باغبانی اسـت.
پـاکاری در پایـان از اهـم برنامه هـا و اقدامـات صـورت گرفتـه بـه ایجـاد 3 
روسـتای گلخانه ای و شناسـایی 21روسـتاهای گلخانـه ای جدید، ایجاد 60 
سـایت الگویـی در قالـب طـرح امید با هماهنگـی مدیریت ترویـج و ایجاد 3 
سـایت الگویـی زوال مرکبـات در 3 شهرسـتان بـا هماهنگـی مدیریت حفظ 

نمود. اشـاره  نباتات 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس:
فلسفه جهادکشاورزی مبتنی بر تأمین امنیت غذایی است
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برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مسئول 
شیالت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های

 استان فارس

کارگاه آموزشـی ویژه کارشناسـان مسـئول شـیالت مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرسـتان های اسـتان فارس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امور آبزیـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحـی مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان این 
سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در راسـتای اجـرای آمـوزش فراگیـر 
جهـت توسـعه فعالیـت هـای شـیالتی در شهرسـتان هـا و بـه منظـور ارتقاء 
سـطح علمـی، تخصصـی ایـن گـروه از کارشناسـان با هـدف افزایـش توان 
شناسـایی ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای بالقوه شـیالتی در شهرسـتان، یک 
دوره آموزشـی یـک روزه در سـالن اجتماعـات ایـن مدیریـت برگـزار گردید.

وی افـزود: در ایـن کارگاه آموزشـی مطالـب و مـوارد گوناگـون شـیالتی که 
قابلیـت اجرایـی بـر اسـاس آب و هـوا و اقلیـم هـر منطقـه دارنـد، توسـط 
کارشـناس مسـئول ادارات ایـن مدیریـت مطرح شـد و در این رابطه شـرکت 
کننـدگان ضمـن تشـریح فعالیت هـا، پتانسـیل ها و اسـتعداد های شـیالتی 
و آبـزی پـروری همچنیـن موانع و محدودیت هـای منطقه خـود را معرفی و 

بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختند.

برگزاری دورۀ آموزشی
))مدیریت منابع آبی(( جهت کارشناسان 

مدیریت شیالت استان فارس

دورۀ آموزشی )مدیریت منابع آبی( جهت کارشناسان شیالت برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و امور آبزیـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحـی مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان این 
افزایـش تـوان علمـی  سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: بـه منظـور 
کارشناسـان شـیالتی یک دوره آموزشـی ضمـن خدمت تخصصی بـا عنوان 
)مدیریـت منابـع آبـی( بـه مـدت سـه روز در سـالن اجتماعات ایـن مدیریت 
و بـا حضـور کارشناسـان تخصصی مدیریت شـیالت و کارشناسـان شـیالتی 
شهرسـتان هـا برگـزار گردیـد. وی هدف از برگـزاری دورۀ مذکور را آشـنایی 
بـا نحـوه مطالعـه هیدرولوژیکـی منابع آب، عوامـل اقلیمی موثـر در محدوده 
آبـی، همچنیـن مطالعـه خاکشناسـی منابـع آب و بررسـی عوامـل  منابـع 
اقتصـادی – اجتماعـی، شناسـایی آلـوده کننده هـا و تعییـن ذخایـر منابع آبی 

نست. دا
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: با توجـه به خشکسـالی هـای اخیر و 
کمبـود آب دریاچـه هـا، منابـع آب هـای طبیعـی، نیمـه طبیعـی و تقلیل آب 
مـزارع پرورش ماهی اسـتان، آشـنایی کارشناسـان شـیالت با نحـوه صحیح 
مدیریـت منابـع آبـی جهت بـرون رفت از ایـن معضل الزم و ضروری اسـت. 

فلسـفه جهادکشـاورزی مبتنـی بر 
تأمیـن امنیت غذایـی اسـت.

بـه گزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، 
توسـعه  معـاون  کیانـی  کاووس 
مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه این کـه سـازمان هایی موثرنـد 
کـه بتواننـد نیازهـای یـک جامعه را بـرآورده کنند، گفت: فلسـفه وجودی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی مبتنـی بـر اسـتقرار و تامیـن امنیـت غذایـی بـوده و بـا تفکـری 

مبتنـی بـر اشـتغال فعالیـت می کنـد. 
وی افـزود: ارزیابـی عملکـرد در حقیقـت فرآینـد بازنگـری بـه مجموعـه فعالیـت 
هـای تحقـق یافتـه بـا هـدف مشـخص کـردن نقـاط قـوت و ضعـف عملکـرد 
سـازمان اسـت. ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در راسـتای ارزیابـی عملکرد 
دسـتگاه های اجرایـی و بـا توجـه بـه عـدم آگاهـی جمعـی از همـکاران نسـبت به 

برخـی از چـک لیسـت ها، جلسـات منظمـی بـا هـدف آشـنایی بیشـتر مدیـران با 
شـاخص های ارزیابی عملکرد دسـتگاه اجرایی در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 

برگـزار خواهد شـد.
وی بیـان داشـت: در ایـن جلسـات اصـالح سـاختار دولـت الکترونیـک و نیـروی 
انسـانی، آمـوزش مدیـران، شـفافیت مالـی، بهبـود کسـب و کار، مدیریـت سـبز و 

نهایتـًا سـالمت اداری و مدیریـت عملکـرد دنبـال می  شـود.
کیانـی بـا اشـاره بـه عرصه وسـیع فعالیت سـازمان جهادکشـاورزی فـارس و تعهد 
بـاالی مدیریت ارشـد نسـبت به عملکرد سـازمان، اظهار داشـت: تـالش در جهت 
اسـتقرار و توسـعه پایـدار بخـش کشـاورزی از باالتریـن مقـام سـازمان و در همـه 
اجـزای ایـن سـازمان سـاری و جـاری اسـت. وی تصریـح کـرد: فعالیت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس قابـل مقایسـه با سـایر دسـتگاه های اجرایی نیسـت، چرا 
کـه عرصـه فعالیـت این سـازمان وسـیع بـوده و حتی دورترین روسـتاهای اسـتان 
را شـامل می شـود. معاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان جهادکشـاورزی فارس 
با اشـاره به این که توانمندسـازی سـرلوحه فعالیت ماسـت، تاکیدکرد: این سـازمان 
دارای بدنـه کارشناسـی غنـی بـوده و بیـش از 300 نفـر محقـق توانمنـد در مرکز 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی مشـغول به فعالیـت بوده که 

همگـی از ویژگی هـای بـارز نسـبت به سـایر دسـتگاه های اجرایی اسـت.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس:
فلسفه جهادکشاورزی مبتنی بر تأمین امنیت غذایی است
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تفاهـم نامه همکاری سـازمان جهادکشـاورزی و اداره 
کل کتابخانه هـای فارس منعقد شـد.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 
رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: بـه مناسـبت هفته کتـاب داری 
در نشسـتی، اولیـن تفاهـم نامـه همـکاری بیـن این 
فـارس،  اسـتان  کتابخانه هـای  کل  اداره  و  سـازمان 

امضـاء و مبادله شـد. 
وی افـزود: موضـوع ایـن تفاهم نامه انجـام فعالیت ها 
و برنامه هـای مشـترک آموزشـی، فرهنگـی، تربیتـی 
و پرورشـی در بیـن کشـاورزان و کارمنـدان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی و همچنین اسـتفاده از ظرفیت های 

بالقـوه فضاهـا، امکانـات و تجهیـزات بـال اسـتفاده 
دولتـی و غیر دولتی در راسـتای توسـعه کتابخانه های 
روسـتایی و پیشـخوان های کتاب در روسـتاها اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه موجـب 
ایـن تفاهم نامه حجت االسـالم قاسـمی رییـس اداره 
آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، بـه عنـوان نماینـده این سـازمان 
در پیگیـری مفـاد و اجرایـی شـدن ایـن تفاهـم نامه 

شـد. معرفی 
در نشسـت مبادلـه تفاهـم نامـه، واحدی پور با اشـاره 
بـه اهمیت کتـاب و کتابخوانی و تاثیـر آن بر بهبود و 
اصالح شـخصیت افـراد، گفـت: در صورت امـکان با 
لینک شـدن سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با اداره 
کل کتابخانه هـا، امـکان اسـتفاده کارکنـان از مطالب 

علمـی تخصصی فراهم شـود.

ابراهیمـی مدیـر  ایـن نشسـت حمیدرضـا  ادامـه  در 
هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس 
بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتفاده از ظرفیـت اداره کل 
کتابخانـه عمومـی در مراکـز خدمـات کشـاورزی و 
بهره بـرداران کشـاورزی، گفـت: اسـتفاده از ظرفیـت 
اسـتفاده  مـورد  اپلیکیشـن های  ارائـه  و  مجـازی 

اسـت. مفیـد  بهره بـرداران 
ویرایـش  و  چـاپ  زمینـه  در  داد:  پیشـنهاد  وی 
کتاب هـای کشـاورزی در صـورت امـکان از ظرفیـت 

شـود. اسـتفاده  اسـتان  کتابخانـه  نهـاد  کل  اداره 
اداره  رییـس  قاسـمی  االسـالم  حجـت  پایـان  در 
آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس ضمـن تبریـک هفتـه کتابـداری 
تفاهم نامـه مذکـور گفـت:  بـه طرفیـن در  اشـاره  و 

باشـیم. خوبـی  همکاری هـای  شـاهد  امیـدوارم 

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاد کشاورزی و اداره 
کل کتابخانه های فارس

برگزاری اولین جلسه تدوین بسته ارزیابی کارشناسان مسئول پهنه اراضی کشاورزی
حسـب دسـتور رئیـس سـازمان مبنـی بر ارزیابـی عملکرد مسـئولین پهنه هـای اراضی کشـاورزی، اولین جلسـه تدوین شـاخص های ارزیابی کارشناسـان مسـئول پهنه 
اراضـی کشـاورزی در سـالن جلسـات سـازمان بـا حضور مدیـر بازرسـی و ارزیابی عملکـرد، مدیر ترویـج و هماهنگی کشـاورزی، نماینده مدیـر امور شهرسـتان ها، مدیر 
شهرسـتان شـیراز ، رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری، مسـئول طـرح پهنه هـای اراضی کشـاورزی و 2 نفر از مسـئوالن پهنه نمونـه و مقصود بیگی، مشـاور رئیس 

سـازمان در طرح تعالی سـازمانی برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ابتـدای این جلسـه مقصود بیگی 
مشـاور رئیـس سـازمان در طـرح تعالی سـازمانی تدوین شـاخص هـای ارزیابی کارشناسـان مسـئول پهنه اراضی کشـاورزی را در چارچوب طرح تعالی سـازمانی تشـریح 
نمـود و چهـار گام اصلـی ایـن فرآینـد را طراحـی مـدل شایسـتگی مسـئولین پهنـه، طراحـی سـئواالت ارزیابـی، اجـرای ارزیابـی مهـارت و در نهایـت تعریـف و تدوین 
بسـته های IDP/LDP عنـوان نمـود. وی افـزود: بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف در اولیـن گام بایسـتی آنالیز شـغلی، اسـتخراج اهم وظایف، اسـتخراج شایسـتگی های 

رفتـاری عمومـی، اختصاصـی، ضروری و اسـتخراج شـاخص هـای عملکردی مسـئولین پهنه در دسـتور کار قـرار گیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه حاضریـن در جلسـه نظـرات و پیشـنهادات خـود را درخصـوص اهـداف و روش تدوین این شـاخص ها اظهـار داشـتند و ضمن تقسـیم کار میان 

اعضـاء، مقـرر گردیـد این جلسـات تـا تدوین شـاخص ها، بـه طـور هفتگی برگـزار گردد. 

ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه های شهرستان های داراب، زرین دشت، جهرم، قیروکارزین، 
کازرون و فراشبند

در ادامـه ارزیابـی عملکـرد طـرح هـا و پـروژه هـای شهرسـتانی، در یـک ماه گذشـته عملکـرد سـاالنه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان هـای داراب، زرین دشـت، 
جهـرم، قیروکارزیـن، کازرون و فراشـبند مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار گرفت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات ایـن سـازمان بـا بیان ایـن مطلب گفـت: ارزیابی فعالیـت های ایـن مدیریت ها در چارچوب شـاخص های تدوین شـده در راسـتای 
تعالـی سـازمانی و براسـاس موافقـت نامـه هـاي مالـی سـال 96، تعهدات و شـرح وظایف ابالغی از سـوی سـازمان بـه مدیریت های شهرسـتان در حوزه هـای مختلف 

آب و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتـات، ترویـج وآمـوزش، امـوردام و شـیالت، امور اراضـی، صنایع و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری انجام می شـود. 
وی افـزود: خروجـی ایـن ارزیابـی هـا، گـزارش هـای تحلیلـی از نقـاط قـوت، نارسـایی هـا و مشـکالت در رونـد اجـرای طـرح هـا و پـروژه ها براسـاس شـاخص ها و 
دسـتورالعمل هـا مـی باشـد که به مدیریت های شهرسـتان، سـتادی و ریاسـت سـازمان ارسـال می گـردد و پیگیری هـای الزم جهت اصـالح و بهبود رونـد کار صورت 

مـی پذیرد.
ارزیابی 123 طرح باغبانی در چارچوب ارزیابی ساالنه شهرستان ها

در ارزیابی طرح ها و پروژه های سال زراعی 97-96 تاکنون فعالیت های 25 شهرستان ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
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گرامـی داشـت هفتـه پدافند غیـر عامل در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحول 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اداری 
بـه منظـور تحقـق فرامیـن مقـام معظـم رهبـری و 
نظـر بـه تاکیـد معظـم له مبنـی بـر اهمیـت پدافند 
غیـر عامـل و اسـتفاده از توانمنـدی هـا و ظرفیـت 
دسـتگاه هـای اجرائـی در تعمیـق و نهادینه سـازی 
فرهنـگ پدافنـد غیـر عامـل در سـالی کـه مزین به 
نـام "حمایـت از کاالی ایرانـی" اسـت و در راسـتای 
ارائـه خدمـات ارزشـمند دولـت تدبیر و امید، هشـتم 
الـی چهاردهـم آبان ماه بـه عنوان هفتـه پدافند غیر 
عامـل نامگـذاری و بـا شـعار " پدافنـد غیـر عامـل، 
افزایـش بـاز دارندگـی در سـایه حماسـه حسـینی" 

گردید. برگـزار 

از  ای  عامـل مجموعـه  غیـر  پدافنـد  کـه  آنجـا  از 
بـاز  افزایـش  بـه منظـور  اقدامـات غیـر مسـلحانه 
دارندگـی، کاهـش آسـیب پذیـری، تـداوم فعالیـت 
هـای ضـروری، ارتقـاء پایـداری ملـی، تسـهیل در 
نظامـی  اقدامـات  و  تهدیـدات  مقابـل  مدیریـت در 
دشـمن اسـت و بـا توجـه بـه نقـش مهـم سـازمان 
در  اسـتان،  غذائـی  امنیـت  در  کشـاورزی  جهـاد 
راسـتای اطالع رسـانی محورهای پدافنـد غیر عامل 
بـه کارکنـان در هفتـه مذکور بـا چاپ پوسـتر، بنر و 
برگـزاری نمایشـگاه داخلـی، ارسـال پیامـک، اعالم 
شـعارهای مناسـبتی مرتبط با موضوع و اسـامی ایام 
هفتـه پدافند از طریق رسـانه های سـمعی و بصری 

و مکاتبـات و... اقـدام نمـود. 
شـایان ذکـر اسـت کـه جلسـه بازدیـدی بـا حضـور 
مدیـر کل و جانشـین معـاون صنعت سـازمان پدافند 

غیـر عامـل کشـور، مدیـر کل پدافنـد غیـر عامـل 
اسـتانداری فـارس، معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رئیـس 
کارگـروه پدافند غیر عامل سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان، رئیـس مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابع 
طبیعـی فـارس، از مرکـز تحقیقـات منابـع طبیعـی 
و کشـاورزی جهـت بررسـی پتانسـیل آموزشـی و 
تبدیـل آن بـه مرکـز آموزشـی پدافنـد منطقه جنوب 

گرفت.  صـورت 
دسـتاوردهای  مهـم،  ایـن  تحقـق  بـا  اسـت  امیـد 
ارزنـده ای در آینـده بـرای بخـش آموزشـی اسـتان 

حاصـل شـود. 

برگزاری گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل در 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عرب کارشـناس ارزیـاب باغبانی 
گفـت: در ایـن راسـتا تاکنـون از 123 طـرح در حـوزه باغبانـی از منتخـب طـرح ها و پـروژ ه های 25 شهرسـتان بازدید بـه عمل آمـده و روند اجرای طـرح های اصالح 
و احیـاء باغـات، نهـال یارانـه ای، نهـال هـای ریـز ازدیـادی، گلخانـه، گیاهـان دارویی، تسـهیالت بخـش باغبانـی، گل و گیاهـان زینتی و منتخـب دیگـر فعالیت های 

جانبـی باغبانـی ماننـد آمـوزش و ترویـج براسـاس دسـتورالعمل هـا و موافقت نامه هـای مالی بررسـی گردید. 
وی افـزود: ارزیابـی هـای سـاالنه در راسـتای موافقـت نامـه هـای مبادلـه و تعریـف شـده در چارچوب جـداول عملیاتـی صورت می پذیـرد. ایـن موافقتنامه هـا، اهداف 
سـازمان در زمینـه بهبـود تولیـدات باغـی همـراه بـا افزایش مدیریت باغات اسـتان، توسـعه کشـت در فضاهای کنترل شـده، تغییر گونه های کشـت منطبق بـا اقلیم هر 

شهرسـتان را در بـر مـی گیـرد کـه ارزیابـی و نظـارت مـداوم می تواند در پیشـرفت، آسـیب شناسـی و رفع موانـع نقش موثـری ایفا کند.
ایشـان در پایـان اظهـار داشـتند: بهینـه سـازی مصـرف آب کشـاورزی در مدیریـت تولیـدات محصـوالت باغبانی از اولویت ها و سیاسـت های اصلی سـازمان اسـت که 

رونـد آن، در ایـن ارزیابـی هـا مدنظر قرار مـی گیرد.

پذیرش تعهدنامه محضری به منظور صدور جواز تأسیس و موافقت اصولی طرح های کشاورزی
 تولید و اشـتغال از مقوله های اساسـی و بنیادین اقتصاد مقاومتی بوده و در این راسـتا وزارت جهاد کشـاورزی و دسـتگاه های تابعه نقش برجسـته ای داشـته و موظف 

بـه بهـره برداری حداکثـری از منابع تولید می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومي مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، تیموری کارشـناس ارزیـاب طرح های 
امـور اراضـی بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: ایـن امـر با توجـه به شـرایط فعلی صرفـًا با هدایـت بهره بـرداران و کشـاورزان به سـمت تولیـد در فضای بسـته یـا گلخانه و 

احـداث واحدهـای دامـی صنعتـی و صنایـع تبدیلـی در اراضی کشـاورزی با کالس خـاک پایین محقق خواهد شـد. 
وی افـزود: ضـرورت اجرایـی ایـن طـرح هـا و صـدور جـواز تأسـیس و یـا موافقت اصولـی فعالیت هـای موضوع تبصـره 4 الحاقی بـه ماده یـک قانون حفـظ کاربری از 
سـوی نظـام مهندسـی مسـتلزم احـراز مالکیـت و ارائـه سـند مالکیـت اسـت از طرفی تهیه و تدارک اسـناد رسـمی بنـا به دالیـل مختلف بـرای اکثریت قریب بـه اتفاق 
متقاضیـان فراهـم نبـوده کـه باعـث انصـراف از اجـرای طـرح مـی گـردد. از طـرف دیگر برخـی از متقاضیـان بر خـالف قانون عمل کـرده کـه موجب ترویج و توسـعه 

تغییـر کاربـری غیـر مجـاز و بروز خسـارت به خـود و دولت مـی گردند.
تیمـوری در ادامـه اظهـار داشـت: ایـن موضوع در بازدید های شهرسـتانی، به عنوان یکی از معضالت اساسـی و مشـترک شهرسـتان ها تشـخیص داده شـد و در دسـت 
بررسـی، پیگیـری و مکاتبـات متعـدد بـا سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان قرار گرفـت که در نهایـت معاونت برنامـه ریزی و توسـعه کارآفرینی 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور بـا صـدور جواز تأسـیس و یـا موافقـت نامه اصولی بـر روی اراضـی فاقد سـند مالکیـت و یـا دارای قولنامه 
عـادی موافقـت نمـود، مشـروط بـر ایـن کـه متقاضـی تعهدنامـه محضری مبنـی بر قبـول کلیه مسـئولیت هـای ناشـی از تداخل و تعـارض اراضـی ارائه نمایـد که این 

اقـدام عـالوه بـر افزایـش جلـب رضایـت ارباب رجـوع موجب تسـهیل در فرآینـد تولید، اشـتغال و تحقـق اهداف سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان خواهد بود. 
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برگزاری مراسم عزاداری اربعین 
حسینی در سازمان جهاد کشاورزی

استان فارس

مراسـم عزاداری اربعین سـید و سـاالر شـهیدان حضرت ابا عبداله الحسـین 
علیه السـالم امسـال نیـز در نمازخانـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس بـا حضـور جمعـی از همـکاران این سـازمان برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، در این مراسـم پـس از قرائت قرآن کریم توسـط 
قـاری ممتـاز بـرادر بردبار، حجت االسـالم و المسـلمین شـریفانی بـه بیان 
سـخنانی در رابطـه بـا انـواع حیـات و عاقبت زندگـی باالخـص در رابطه با 

یـاران اباعبـداهلل و همچنین بازگشـت کاروان آن حضـرت پرداخت.
پـس از آن مـداح قاسـم ظریفکارفرد با نـوای گرم خود مجلـس را مزین به 

نـام اهلبیـت نمود و همکاران به عزاداری و سـینه زنـی پرداختند. 

ارسال نذورات مردمی به موکب های 
اربعین حسینی

امسـال نیـز بر اسـاس روند سـال گذشـته بـا اعـالم عمومی بیـن همکاران 
اسـتان و شهرسـتان هـا اقـدام بـه جمـع آوری نقـدی و غیـر نقـدی جهت 
زائریـن اربعیـن حسـینی شـد. بـه گـزارش روابط عمومـی حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس حجت االسـالم والمسـلمین 
قاسـمی رییـس اداره آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: بـا همت همـکاران 
بزرگـوار در مرکـز اسـتان و مدیریت های شهرسـتان نـذورات اربعین جهت 
زائریـن جمـع آوری گردیـد. وی افـزود: ایـن نـذورات کـه بالـغ بـر بیسـت 
میلیـون ریـال نقـدی و پنجـاه میلیـون ریال اقالم غیـر نقدی شـامل برنج، 
خرمـا و ... بـود پـس از جمـع آوری بـه موکب هـای خادمین اباعبـداهلل )ع( 

ارسـال گردیـد تـا از زائریـن دیار عشـق پذیرایـی گردد.

بـا هماهنگـی و همـت حـوزه نمایندگی ولـی فقیه 
در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و هیئت 
شـهدای سـنگر سـاز بـی سـنگر و عنایـات ویـژه 
ریاسـت سـازمان بـه برگـزاری مراسـم مذهبـی در 
این سـازمان و بـا دعوت از کلیه همکاران سـازمان 
مراسـم  خانـواده،  همـراه  بـه  وابسـته  ادارات  و 
عـزاداری رحلـت رسـول مکـرم اسـالم صلـی اله، 
کریـم اهلبیـت امـام مجتبـی و نگیـن منـور ایـران 
زمیـن علـی ابن موسـی الرضا در نمازخانه سـازمان 

گردید. برگـزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولی 
ایـن  فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
دفاتـر  مسـئولین  روحانیـون  حضـور  بـا  مراسـم 
حـوزه، ریاسـت سـازمان و معاونیـن و جمعـی بالـغ 
بـر سـیصد و پنجاه نفر در هرشـب اعـم از مدیران، 
کارشناسـان و کارکنـان شـاغل و بازنشسـته و 

خانـواده آن هـا در سـه شـب 13، 14 و 15 آبـان 
پـس از نمـاز مغـرب و عشـا بـا قرائـت قـرآن و 
زیـارت وارث توسـط مداحان آغاز شـد و سـخنرانی 
حجت االسـالم والمسـلمین خاتـم در ادامـه و پس 
از آن مداحـی و عـزاداری توسـط مداحـان صـورت 

پذیرفـت. 
در پایـان ایـن مراسـم عـزاداران مهمـان سـفره ی 

پیامبـر و اهلبیـت بودنـد.

شـایان ذکر اسـت که در حاشـیه ی این مراسم هر 
شـب بـرای نونهاالن همـراه نیز برنامـه ی ویژه ای 
شـامل پخـش انیمیشـن های جـذاب و مناسـب و 
همچنیـن مسـابقه نقاشـی با موضوع نمـاز و حرم و 

بـارگاه حضرت رسـول برگـزار گردید.
در آخـر هدیـه هایـی به رسـم یـاد بود بـه همه ی 

شـرکت کننـدگان اهـدا گردید.

برگزاری مراسم عزاداری سه شب آخر ماه صفر در جهاد کشاورزی استان فارس
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رییس اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 
موسسه بیت االحزان فاطمه)س( در استهبان؛ الگوی مدیریت جهادی است

پـس از لغـو جلسـه حضـوری رابطیـن عقیدتـی بـه پیشـنهاد معاونـت توسـعه 
مدیریـت و منابـع جهـت کاهـش هزینه هـای جـاری و کاهش خطـرات ایاب 
و ذهـاب کارشناسـان، جلسـه رابطیـن عقیدتی جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا حضور حجت االسـالم والمسـلمین قاسـمی رییـس اداره آمـوزش عقیدتی، 
همـکاران و کارشناسـان ایـن اداره و حـوزه نمایندگـی ولی فقیه و بیسـت رابط 
عقیدتـی در مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها بـه صـورت ویدئو 

کنفرانـس در سـالن جلسـات حـوزه مدیریت سـازمان برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس در ایـن جلسـه حجت االسـالم قاسـمی بـه بحـث در مورد 

اهمیـت فعالیـت هـای فرهنگـی و تاکیـد مقـام معظـم رهبـری برجلوگیری از 
هجمـه هـای فرهنگـی افزایـش فعالیـت هـا پرداخت. 

وی همچنیـن بـه اهمیـت گـزارش دهـی کلـی فعالیـت ها اشـاره کـرد و پس 
از آن کارشناسـان بـه ارائـه مـوارد مربـوط بـه خـود و توضیح در مورد شـرایط 
کاری خـود پرداخـت و در پایـان رابطیـن شهرسـتان هـا نیـز نظـرات خـود را 

نمودند.  ارائـه 
الزم بـه ذکـر اسـت اداره آمـوزش عقیدتی پس از جلسـات مدیران شهرسـتان 
جلسـات  کـه  اسـت  ای  مجموعـه  اولیـن  سـازمان  انفورماتیـک  اداره  و  هـا 

کارشناسـان را بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار نمـود.

به صورت ویدئو کنفرانس در سالن جلسات حوزه مدیریت سازمان
برگزاری جلسه رابطین عقیدتی جهاد کشاورزی استان فارس

فرهنگـی  امـور  و  عقیدتـی  آمـوزش  اداره  رییـس  قاسـمی  حجت االسـالم 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، بـا سـفر بـه شهرسـتان قرآنـی 
اسـتهبان بـا حجت االسـالم شاهسـونی مسـئول و مدیـر موسسـه ی بیـت 

االحـزان فاطمـه الزهـرا )س(، دیـدار کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، حجـت االسـالم قاسـمی ضمـن بازدیـد از فعالیـت های 
ایـن موسسـه و مـدارس قرآنـی آن گفـت: فعالیت هـای قرآنی این موسسـه 
می توانـد الگـوی کامـل یـک مدیریـت و فعالیـت جهـادی باشـد کـه فقط با 
تـوکل، از دارایـی صفـر و بـدون امکانـات، امـروز بـه ایـن جایـگاه، دارایی و 

تـوان رسـیده اسـت و جـا دارد ارتبـاط تنگاتنگی بیـن جهاد کشـاورزی و این 
موسسـه وجود داشـته باشـد.

وی افزود: این موسسـه که در دهسـتان خیر واقع در بخش رونیز شهرسـتان 
اسـتهبان قـرار دارد، ابتـدا بـا تعـداد محدودی شـروع بـه کار قرآنـی نموده و 
امـروز بـا داشـتن فعالیت هـای متعـدد فرهنگی قرآنـی و همچنین بـا فعالیت 
اقتصـادی در زمینـه باغبانـی و زراعـت و تامیـن منابـع مالی خود بـه پرورش 
حافظـان قرآنـی پرداختـه اسـت و در بسـیاری از نقـاط کشـور دارای شـعبه 
می باشـد و سـاالنه بـه طـور متوسـط دویسـت حافـظ قـران کریـم تربیـت 

اسـت. نموده 
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

آغاز برداشت زعفران در نواحی شمالی
شهرستان آباده 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مجید 
یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: بـا آغاز برداشـت زعفران 
در نواحـی شـمال شهرسـتان آبـاده از هـر هکتـار بیـش از 4 کیلوگـرم محصول 
برداشـت می شـود بیشـترین سـطح زیـر کشـت زعفـران در حومه شـهر آباده و 
سـورمق مـی باشـد و وی افـزود: دوره برداشـت دو تـا سـه هفتـه بـه طـول می 

نجامد. ا
یعقوبـی گفـت: بـه منظـور افزایـش بهـره وری و لـزوم ضدعفونـی پیازهـای 
زعفـران و اسـتفاده از پیازهـای درشـت و مرغـوب، کارشناسـان ایـن مدیریـت 
و مراکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان های تابعـه بازدیدهـای مسـتمری از مزارع 

زعفـران در حـال احـداث انجـام داده انـد.
یعقوبـی بـا بیان ایـن که حداکثر نیـروی کاری در فصل برداشـت گل می باشـد 
و در هـر هکتـار زعفـران حدود 200 نفر کارگر در روز، مراحل داشـت و برداشـت 
نیـاز مـی باشـد، بیـان کرد: بـه تاییـد کارشناسـان امر، کیفیـت زعفـران تولیدی 
در شهرسـتان آبـاده بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی از کیفیـت خوبی برخوردار اسـت 
و کشـاورزانی کـه عالقـه منـد بـه کشـت زعفـران در سـطح اراضی کشـاورزی 
خـود هسـتند بـا مراجعـه به مراکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان مربوطـه پس از 
آموزش هـای الزم، پیازچـه )بنـه( مرغوب و سـالم را برای کشـت در مـزارع خود 

دریافـت مـی نمایند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط 
کمبـودآب در ایـن شهرسـتان و لـزوم بهـره بـرداری بهینـه از منابـع آبـی، بـه 
خصـوص در مناطقـی که مسـتعد کشـت جایگزین هسـتند اهمیـت برنامه ریزی 
در راسـتای اجـرای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی، ضروری اسـت بـا ترغیب 
کشـاورزان و برنامـه ریـزی صحیـح و ارائـه الگوهـای مناسـب به سـمتی برویم 
کـه کشـت گیاهـان دارویـی و کـم آب بـر را در ایـن شهرسـتان توسـعه دهیم. 
یعقوبـی در خاتمـه از زعفـران کاران خواسـت، جهـت آبیـاری بـه موقـع پـس از 
برداشـت گل و اسـتفاده از کودهای اوره و کلرور پتاسـیم طبق نظر کارشناسـان 
جهادکشـاورزی اقـدام نماینـد و در مراحل داشـت نیز نسـبت به وجیـن و مبارزه 

بـا علـف هـای هـرز مـزارع و محلول پاشـی بـا انـواع کودهـای شـیمیایی و ریز 
مغذی هـا اقـدام نمایند. 

توزیع 1473 تن کود شیمیایی در شش ماهه اول سال 
جاری زراعی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مجید 
یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گفـت: 1473 تن کود شـیمیایی 
توسـط 4 عامـل بیـن بهـره بـرداران توزیـع شـده اسـت کـه ایـن میزان شـامل 
1389 تـن کـود اوره، 25 تـن سـوپر فسـفات تریپـل و 58/6 تـن بـه سـولفات 

پتاسـیم بوده اسـت.
یعقوبـی بـا بیـان ایـن کـه اسـتفاده بـه موقـع از نهاده هـای شـیمیایی یکـی از 
عوامـل اصلـی ثبـات و افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی اسـت افـزود: در 
همیـن راسـتا حداکثـر تـالش بـرای تامیـن بـه موقـع و بـه انـدازه نهاده هـای 
شـیمیایی درطـول فصـل زراعی توسـط این مدیریـت انجام و نیز کـود پایه مورد 

نیـاز کشـت هـای پاییـزه در ایـن شهرسـتان تامین شـده اسـت.

اجرای پایش اماکن زمستان گذرانی سن غالت
در شهرستان آباده

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده یعقوبی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: به منظـور بررسـی وضعیت ریزش 
سـن غـالت و انجـام پیـش بینـی هـای الزم بـرای کنتـرل و کاهش خسـارات 
ناشـی از آن، هـر سـال کانـون های سـن غالت در سـه فصـل تابسـتان، پاییز و 

زمسـتان مـورد پایـش قرار مـی گیرد.
وی افـزود بـا بیـان ایـن کـه کانـون هـای سـن در زیـر بوتـه هـا در ارتفاعـات 
بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان زمسـتان گذرانـی می کنـد و به منظور بررسـی 
وضعیـت ذخیـره سـن، تعـداد سـن هـای زنـده و مـرده در زیـر هـر 10 بوتـه به 
فاصلـه هـر 100 متـر در ارتفـاع بیـن 2200 تـا 2500 متـر از سـطح دریـا نمونه 

بـرداری خواهد شـد. 
یعقوبـی در ادامـه با اشـاره به این مطلب که پس از تعیین جنسـیت و وزن کشـی 
سـن های زنـده جمـع آوری شـده، وزن سـن مـادری مشـخص می شـود گفت: 
پیش بینـی می شـود بـا توجـه کمبـود گیاهـان خانـواده گندمیـان در ارتفاعـات 
مزبـور، سـن هـای مـادری بـا تمام جمعیـت و تراکـم به مـزارع ریـزش نمایند و 

بـرای کنتـرل ایـن آفـت تمهیـدات الزم را به کار گرفته شـده اسـت.
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سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

برگزاری جلسه مجمع عمومي موسس صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزي

شهرستان ارسنجان 

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، با 
حضـور اعرابـی مدیـر امور مجامـع و نمایندگان شـرکت مـادر تخصصي صندوق 
حمایت از توسـعه سـرمایه گذاري در بخش کشـاورزي کشـور، فاطمی فرماندار، 
صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزي و امـور اقتصـادي سـازمان جهاد کشـاورزي 
فـارس و تعـدادي از مسـئوالن محلی درسـالن اجتماعـات اداره فرهنگ و ارشـاد 

شهرسـتان برگزار شـد. 
درایـن نشسـت امیدی مدیرجهادکشـاورزی شهرسـتان گفت: صنـدوق حمایت از 
توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان با سـرمایه اولیه ده میلیارد ریال و 
تعداد 258 نفر سـهام دار تشـکیل شـده اسـت در هیئت مدیره و بازرس انتصاب 

شـدند و اساسـنامه و آئیـن نامه هـای داخلی آن به تصویب رسـید.

تشکیل کارگروه زعفران در شهرستان استهبان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
کارگـروه زعفـران تحت پوشـش تعاونی باغـداران در این منطقه در حال تشـکیل 

باشـد. می 
حیدریـان مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان با بیان 
ایـن کـه در پـی نیاز زعفـران کاران و مطالبـه آنان جهت حل مشـکالت مربوطه 
از قبیـل نـرخ گـذاری محصـول زعفـران گفـت: آبیـاری و تامین کود بـه موقع و 
جلسـه ای بـه منظـور تشـکیل کارگـروه زعفـران این شهرسـتان برگـزار و مقرر 
گردیـد اعضـای منتخـب زعفـران کاران منطقـه بـا تصمیـم گیـری هـای الزم 
جهـت رفع مشـکالت کاشـت، داشـت، برداشـت و فـروش این محصـول تالش 

یند. نما

ثبت جهانی انجیر استهبان در حال پیگیری است
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان ، ثبت 
ملـی و نشـان جغرافیایـی محصـول انجیر اسـتهبان انجـام و ثبت جهانـی آن در 

است. اقدام  دسـت 
حیدریـان مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت بـا اعـالم خبـر فـوق افـزود : تمامـی 
مراحـل کار ثبـت جهانـی انجیـر ایـن شهرسـتان انجـام گردیده و جهـت ثبت و 

پیگیـری نهایـی از طـرف رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس به موسسـه 
پژوهـش هـای برنامـه ریزی، اقتصاد کشـاورزی و توسـعه روسـتایی وزارت خانه 

جهـاد کشـاورزی ارسـال گردیده اسـت.

آغاز برداشت زعفران در شهرستان استهبان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان؛ 
برداشـت زعفـران در ایـن شهرسـتان از نیمـه دوم آبـان مـاه آغاز و تـا نیمه اول 

آذر مـاه ادامـه مـی یابد.
حیدریـان مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت جهاد کشـاورزی ضمن بیـان این خبر 
گفـت : زمـان آغاز برداشـت و پایـان این محصول بـه زمان آبیـاری زعفران کار 
بسـتگی داشـته و هرچـه آبیـاری زودتـر انجـام شـود برداشـت زودتـر انجام می 
شـود. وی افـزود: کل سـطح زیـر کشـت محصـول زعفـران شهرسـتان شـامل، 
ایـج، خیـر، رونیـز و حومـه 520 هکتـار اسـت کـه بیشـترین سـطح زیر کشـت 
ایـن محصـول مربـوط بـه حومـه شهرسـتان می باشـد. وی بـا ذکر ایـن مطلب 
کـه متوسـط برداشـت محصول در هـر هکتار حـدود 5 کیلوگرم می باشـد گفت: 
پیش بینـی می شـود میزان تولیـد زعفران در سـال جاری حـدود 2600 کیلوگرم 
باشـد و ایـن در حالی اسـت که سـال گذشـته در سـطح 5/3 هکتـار یارانه خرید 

پیـاز در اختیـار بهره بـرداران پیشـرو قرار گرفته اسـت.

آفت قرنطینه اي مگس میوه مدیترانه ای باغات 
اقلید ردیابی شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلید مهشـید 
برخـوردار کارشـناس زراعـت مرکـز جهادکشـاورزی این شهرسـتان گفـت: آفت 
مگـس قرنطینـه اي در شهرسـتان هـاي هـم جـوار توسـط کارشناسـان مرکـز 
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جهـاد حومـه با همـکاري کلینیک گیاهپزشـکي ردیابي شـده اسـت و در باغات 
بـا تلـه گـزاری، پروتئیـن هیدرولیـزات و همیـن طـور کارت هـای آبـی و زرد 

جهـت مبـارزه بـا این آفت گذاشـته شـد .
وی بـا ذکـر ایـن موضـوع کـه ایـن تلـه هـا بـه صـورت روزانـه خوانـده و بـه 
باغـداران توصیـه هـاي الزم از جملـه جمـع آوري میوه هـاي آلـوده و معـدوم 
کـردن آنهـا در عمـق 50 متـري، اسـتفاده از بطري هـاي حـاوي مـواد جلـب 
کننـده پروتئیـن هیدرولیـزات و سـم در جلـب و نابـودي آفـت در کل بـاغ و 

جلوگیـري از انبـار کـردن میـوه هـاي آلـوده انجـام مـی شـود. 

برگزاری کارگاه آموزشي کشت و تغذیه گندم
در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید مهشـید 
کارگاه  مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه گفـت:  زراعـت  کارشـناس  برخـوردار 
آموزشـي کشـت و تغذیـه گنـدم با تدریـس علیرضا باقـري و با همـکاری مرکز 
جهـاد کشـاورزي حومـه و کانون بسـیج مهندسـین در سـالن سـپاه شهرسـتان 

اقلیـد بـا حضـور کشـاورزان و کارشناسـان جهـاد کشـاورزي برگـزار گردید.
در ایـن کارگاه مطالبـی پیرامـون نگـه داشـتن 30 درصـد از بقایـاي گیاهـي 
در سـطح خـاک بـا عنـوان کشـاورزي حفاظتـي، بـذر مـال کـردن، ضدعفوني، 
بوجـاري نمـودن و جداسـازي بـذور ریـز و درشـت از یکدیگـر، اسـتفاده از مواد 
آلـي و کودهاي فسـفره قبل از کاشـت، اسـتفاده از کودهاي نیتروژنـه در آبیاري 
اول و تاکیـد بـر اولیـن آبیـاري و کود دهـي بهاره گنـدم و اسـتفاده از کودهاي 
پتاسـه قبـل از گل دهـي و اصطالحـًا در مرحلـه شـکم خوش و عالئـم کمبود 

عناصـر در گنـدم و آمـوزش الزم داده شـد.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

برگزاری جلسه توجیهی سرمایه گذاران و
عالقه مندان به پرورش شتر در شهرستان بوانات

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات؛ جلسـه 
ای بـه منظـور توجیـه سـرمایه گـذاران و عالقـه منـدان بـه پـرورش شـتر در 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با حضور تعـدادی از بهره بـرداران و 

عالقـه منـدان بـه این رشـته شـغلی برگـزار گردید.
 در ایـن جلسـه نوعـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات بـه تشـریح 
برنامـه هـای ایـن مدیریـت در رابطـه بـا پرورش شـتر اشـاره کـرد و گفـت: با 
در نظـر گرفتـن ظرفیـت هـای موجـود از جملـه دانش بومـی، حفـظ و صیانت 
از مسـائل اجتماعـی، اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات و ارتقـاء آنهـا به سـمت 
پـرورش شـتر گام خواهیـم برداشـت. وی در ادامـه خواسـتار شناسـایی افـراد 

عالقـه منـد، سـاماندهی، هموارسـازی مسـیر و حمایـت از متقاضیـان شـد. 
گفتنـی اسـت، در همین راسـتا جهـت آگاهی و آمـوزش افراد متقاضی مسـائل 
مربـوط بـه نگهـداری و پـرورش شـتر و مزایـای آن توسـط حسـن پـور رییس 

اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریت ارائـه گردید.

برگزاری جلسه گارگروه امنیت غذایی در مدیریت 
جهاد کشاورزی بوانات

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان بوانات؛ جلسـه 
کارگـروه امنیـت غذایـی بـا حضـور غیاثـی و کرمـی رئیـس و کارشـناس دفتر 
محیـط زیسـت و توسـعه پایدار سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، نوعـی مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات و تعـدادی از کشـاورزان پیشـرو، شـبکه 
بهداشـت، اتـاق اصنـاف و شـورای شـهر در مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 

برگـزار گردید. شهرسـتان 
در ابتـدای ایـن جلسـه نوعـی مدیر جهاد کشـاورزی بوانات در خصـوص امنیت 
غذایـی مطالبـی را ارائـه کـرد. سـپس غیاثی بـر لـزوم برند سـازی محصوالت 
باغـی برتـر شهرسـتان از جملـه گـردو، بـادام و انگـور تاکیـد و توضیحاتـی در 
ارتبـاط بـا مضـرات اسـتفاده از مـواد و سـموم شـیمیایی در چرخـه محصوالت 
کشـاورزی و عـوارض آن بـر روی انسـان بیـان نمـود و بـر تالش بـرای تولید 

محصـوالت کشـاورزی سـالم و گواهی شـده توصیـه نمود.

بازدید کمیته نظارت جهاد کشاورزی شهرستان 
بوانات از طرح های تسهیالت پایدار روستایی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان بوانـات؛ بـه 
منظـور ارزیابـی پیشـرفت فیزیکـی و عملیاتـی شـدن طـرح هـای اقتصـادی 
در حـوزه کشـاورزی ایـن شهرسـتان کمیتـه نظـارت جهادکشـاورزی بوانات از 
طـرح هـای اشـتغال پایـدار روسـتایی در بخـش مرکـزی و مزایجـان بازدید به 
عمـل آمـد و کیفیت و عملیاتی شـدن تعهدات بهـره برداری درحـوزه دامداری، 

احـداث گلخانـه و کشـت زعفـران مـورد ارزیابـی قـرار گرفت.
در ایـن بازدید یوسـفی مسـئول طرح و برنامـه مدیریت جهاد کشـاورزی بوانات 
گفـت: طـرح هـای توسـعه پایدار روسـتایی در حوزه کشـت زعفـران در چندین 
روسـتا از توابـع شهرسـتان بوانـات زیـر نظـر کارشناسـان مربوطـه بـه منظـور 

ترویـج گیاهـان کـم آب بـر و مقاوم بـه خشکسـالی اجرا گردیده اسـت.
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

آشنایی کشاورزان پاسارگادی با کشت آلوئه ورا
در گلخانه با برگزاری کالس آموزشی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد؛ 
کالس آموزشـی کشـت آلوئـه ورا بـا حضـور بهـره بـرداران و کارشناسـان این 
مدیریـت و بـا تدریـس کـورش نظـر پـور در محل سـالن اجتماعـات مجموعه 

جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگزار شـد.

بهـزاد هوشـیار مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد هـدف ازبرگزاری 
ایـن کالس آموزشـی را خشکسـالی و کـم بارشـی هـای اخیر در شهرسـتان و 
لـزوم کشـت جایگزیـن عنوان کرد و گفـت : آلوئه ورا به دلیـل مقاومت زیاد در 
مقابـل کـم آبـی و صرفـه اقتصـادی باالیی کـه دارد مـی تواند گزینه مناسـبی 
در ایـن خصـوص باشـد کـه با برگـزاری ایـن گونه کالس هـا ، بهره بـرداران 
بـا مراحـل کاشـت تـا برداشـت و سـایر اطالعـات مـورد نیـاز در رابطه بـا این 

گیاه آشـنا خواهند شـد.
در ادامـه این کالس نیلوفر اسـکندری کارشـناس گیاهـان دارویی این مدیریت 
در خصـوص اهـداف کشـت ایـن گیـاه بـا توجه بـه نیاز بـازار، نحوه تشـخیص 
انـواع ایـن گیـاه و مصـارف آن، بـرآورد هزینـه احـداث و تهیـه پاجـوش های 
مرغـوب، چگونگی و شـرایط مناسـب کاشـت و نحـوه صحیح برداشـت برگ و 

خـارج کـردن ژل و اسـتفاده از التکس آلوئـه ورا توضیحاتـی ارائه داد.

توسعه کشت زیره سبز و گل محمدی 
در شهرستان پاسارگاد

بـه منظـور تببیـن سیاسـت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در جهت 
توسـعه کشـت گیاهـان دارویی، جلسـه ای در خصوص کاشـت گل محمدی و 
زیـره سـبز در سـالن اجتماعات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 

برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد؛ 
این جلسـه کـه با حضـور صادقی کارشـناس مسـئول گیاهان دارویی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فارس، مسـئولین و کارشناسـان این مدیریت و بهـره برداران 
شهرسـتان پاسـارگاد برگـزار گردیـد به اهمیت کشـت گیاهان دارویـی به دلیل 

شـرایط اقلیمـی و خشکسـالی هـای اخیر پرداخته شـد.
بهـزاد هوشـیار سرپرسـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در ابتـدای ایـن 
جلسـه نمایی کلی از وضعیت و سـطح زیرکشـت گیاهان دارویی در شهرسـتان 
پاسـارگاد اشـاره کـرد و گفـت: بنـا بـر اولویت هـای ابالغـی سـازمان پـس از 
کشـت گلخانـه ای ، توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی در شهرسـتان از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت کـه در ایـن راسـتا شناسـایی مناطق مسـتعد کشـت 

زیـره سـبز و گل محمـدی و همچنیـن برگـزاری کالس هـای آموزشـی جهت 
ترغیـب کشـاورزان بـا توجـه به خشکسـالی و اهمیت کشـت گیاهـان دارویی با 

صرفـه اقتصـادی محصـول در حـال پیگیری اسـت.
 در ادامـه صادقـی در خصوص روش کاشـت صحیح گل محمـدی، نوع و روش 
کـود دهـی، انـواع محصـوالت تجـاری حاصـل از این گیـاه و صرفـه اقتصادی 
اسـانس گل محمدی، سـطح زیر کشـت گل محمدی در کشـور و اسـتان فارس 
بـا میـزان تنـاژ برداشـتی و روش های صحیح کاشـت، داشـت و برداشـت زیره 

مطالبی را بیـان نمود.
در ادامـه شـادکام معـاون فنـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
بـا اشـاره بـه کاهـش آب در بخـش هایی از ایـن شهرسـتان از جمله دهسـتان 
بـا  از بخـش مرکـزی گفـت:  سـرپنیران، بخـش پاسـارگاد و قسـمت هایـی 
هماهنگـی هـای صـورت گرفته و دعـوت از کارشناسـان و متخصصین اسـتان، 
کشـت های جایگزین و تغییر الگوی کشـت از جمله انگور رو سـیمی و کشـت 
گل محمـدی در مناطـق کـم آب در اولویـت امـور مدیریـت شهرسـتان قـرار 

اسـت.  گرفته 

تولید 2500 تن خرمالو در شهرستان جهرم
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم شـهابی 
ایـن  باغ هـای  از  ایـن شهرسـتان گفـت: 140 هکتـار  مدیرجهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان بـه کشـت خرمالـو اختصـاص یافتـه کـه 120 هکتـار از آن بـارور و 
بقیـه هنـوز بـه مرحلـه ثمردهی نرسـیده اسـت ضمن این کـه برداشـت خرمالو 

از اوایـل آبـان مـاه شـروع و تـا اواخـر آذرمـاه ادامـه می یابد. 

وی بـا اشـاره بـه ایـن که برداشـت خرمالـو در شهرسـتان جهرم زودتر از سـایر 
شهرسـتان های اسـتان فـارس صـورت مـی گیـرد، افزود: بیشـترین سـطح زیر 
کشـت خرمالـو مربـوط به بخش خفر اسـت که از هـر هکتار بـاغ خرمالوی این 

بخـش بـه  طـور متوسـط 25 تن محصـول تولید می شـود.
شـهابی در پایـان گفـت: پیـش بینی می شـود در سـال جاری نزدیـک به 2500 
تـن خرمالـو در شهرسـتان جهـرم تولیـد شـود و این محصـول به مرکز اسـتان، 
اسـتان های هـم جـوار و همچنیـن بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس صـادر 

خواهد شـد.
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رتبه برتر استانی جهرم در تولید لیموشیرین
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
ایـن شهرسـتان بـا یـازده هـزار و 500 هکتـار لیموشـیرین یکـی از مهمتریـن 

قطب هـای تولیـد ایـن محصـول در سـطح کشـور اسـت.
محمـد رضـا شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم با اعـالم این خبر 
گفـت: برداشـت لیمـو شـیرین در این شهرسـتان از نیمـه دوم مهرمـاه آغاز و تا 
اواخـر آبـان بـه اتمام می رسـد که در همین راسـتا شهرسـتان جهـرم مقام اول 

تولیـد لیموشـیرین در فـارس را به خود اختصاص داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه لیمـو شـیرین ایـن شهرسـتان عـالوه بـر مصـرف 
داخلـی بـه اسـتان هـای دیگـر و کشـورهای همسـایه ایـران صـادر می شـود 
افـزود: شهرسـتان جهـرم دارای 120 مرکـز درجه بندی و بسـته بندی می باشـد 
کـه میوه هـای سـورت شـده صـادر یـا در سـردخانه های بـزرگ جهـرم ذخیره 
می شـوند و از هـر هکتـار سـطح لیموشـیرین 56 تن به طور متوسـط برداشـت 

. می شـود 

اجرای طرح شجره طیبه برای اولین بار در 
شهرستان جهرم برگزار شد

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی جهرم محمدرضا شـهابی 
مدیـر جهادکشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: طـرح شـجره طیبـه بـرای اولین 
مرتبـه در ایـن شهرسـتان برگزار شـده اسـت ایـن کـه در ایـن طرح ، باغداران 
یـک یـا چنـد درخـت را در قالب زکات مسـتحبی پالک گـذاری کـرده تا ثمره 
درختان را در اختیار افـراد نیازمنـد قرار دهنـد و در سـال جـاری بـرای اولین بار 
102 اصلـه درخـت در شهرسـتان جهـرم بـه طـرح شـجره طیبـه اهـدا گردیده 
اسـت. وی افـزود: عمـده کار و فعالیـت مردم در شهرسـتان جهرم کشـاورزی و 
باغـداری بـوده و این شهرسـتان در چند سـال اخیـر ، رتبه  برتـر پرداخت زکات 
در اسـتان فـارس را داشـته اسـت شـهابی از کشـاورزان خواسـت تا بـا پرداخت 
زکات، در امـور خیریـه سـهیم و در کمک رسـانی بـه نیازمندان بـا کمیته امداد 

امـام خمینـی )ره( همـکاری نمایند.
گفتنـی اسـت؛ طـرح شـجره طیبـه بـا حضـور حجت االسـالم جعفـری رییس 

اداره زکات فـارس بـه مـدت سـه روز در شهرسـتان جهـرم برگـزار شـد.

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

به گل نشستن مزارع زعفران شهرستان خرامه
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه؛ کاووس 
همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با اعـالم این خبر گفت: با سـرد 
شـدن هوا و مناسـب شـدن درجه حرارت خاک، مـزارع زعفران این شهرسـتان 

از نیمـه دوم آبـان به گل نشسـته اند.
وی تصریـح کـرد: از چهـار سـال قبل بـا توجه به شـرایط خشکسـالی، ترویج و 
توسـعه کشـت زعفـران در ایـن شهرسـتان آغاز و هم اکنون سـطح زیر کشـت 

ایـن گیاه به 7.2 هکتار رسـیده اسـت.

همتـی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه بـا فـرا رسـیدن فصـل کشـت 
زعفـران، از طریـق تسـهیالت سـامانه کارا موفـق به توسـعه زعفران در سـطح 
5.6 هکتـار شـدیم، افـزود: علـی رغم سـن کم مـزارع زعفران این شهرسـتان، 
یکـی از زعفـران کاران موفق بـه تولید 8 کیلوگرم زعفران در مسـاحتی نزدیک 

بـه یک هکتار شـده اسـت.

آغاز برداشت محصول مکانیزه کینوا برای دومین 
سال پیاپی در شهرستان خرامه

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه؛ طاهره 
اوجـی کارشـناس مسـئول زراعـت ایـن شهرسـتان با اعـالم این خبـر که پس 
از کشـت موفـق سـال گذشـته این شـبه غلـه در شهرسـتان خرامه، سـطح زیر 
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کشـت کینوا در سـال زراعی جاری در سـطح شهرسـتان افزایش یافته اسـت، 
گفـت: علـی رغـم کوتـاه بـودن سـابقه کشـت ایـن گونـه در اسـتان فـارس و 
شهرسـتان خرامـه، بـا ایجـاد مـزارع تحقیقاتی، مسـائلی همچون کشـت ارقام 
مختلـف، اثـرات تغذیه در مراحل مختلف رشـد رویشـی و تعییـن بهترین تاریخ 

کاشـت بررسـی گردید.
 وی بـا بیـان این که در سـال گذشـته متوسـط عملکرد این محصـول 3.2 تن 
در هکتـار بـود و کینوا کار نمونه کشـوری از شهرسـتان خرامـه انتخاب گردیده 
اسـت افـزود: در سـال زراعـی جـاری، عملکـرد اولیـن مزرعـه کینـوا در ایـن 
شهرسـتان در زمینـی بـه مسـاحت یک هکتـار و شـوری آب آبیاری بـه میزان 
10120 دسـی زیمنـس بـر متـر، چهار و نیـم تن در هکتـار بود که بـا توجه به 
متوسـط عملکـرد کینوا و شـوری بـاالی آب این مزرعه، تجربـه موفق و ارزنده 

ای برای شهرسـتان خرامه اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت در سـال زراعـی جـاری، شهرسـتان خرامـه بـا 13 هکتار 

بیشـترین سـطح زیـر کشـت اسـتان را به خـود اختصـاص داده اسـت.

حضور مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استان فارس در شهرستان خرامه

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه؛ جلسـه 
تعاونـی قـارچ کاران بـا حضـور فرهـاد جهانخـواه فرمانـدار ایـن شهرسـتان، 
غالمرضـا مقصـودی مدیر عامـل صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 
اسـتان فـارس، کاووس همتـی مدیـر جهادکشـاورزی و قارچ کاران شهرسـتان 

خرامـه در محـل سـالن اجتماعـات شـهید موسـوی فرمانداری برگزار شـد.
نگاردانـش نیـا کارشـناس تولید قـارچ این مدیریت بـا اعالم این خبـر گفت: با 
توجـه بـه افزایـش تعداد سـالن های قـارچ خوراکی و به ثبت رسـاندن شـرکت 
تعاونـی قـارچ کاران در ایـن شهرسـتان هدف از برگزاری این جلسـه، آشـنایی 
قـارچ کاران بـا نحـوه خدمـات صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی و 

اصـول راه اندازی شـرکت تعاونی می باشـد.
در ایـن جلسـه مقصـودی مطالبـی دربـاره نحـوه خریـد سـهام و عضویـت در 
ایـن شـرکت، تعییـن هیـات مدیـره و سـهم آورده را بیـان نمـود و گفـت: امید 
اسـت بـا راه انـدازی این شـرکت، زنجیره تولید تکمیل و شـرایط بسـته بندی، 
بازاریابـی، فـروش و فرآوری بـرای تولیدکنندگان قارچ خوراکی این شهرسـتان 

فراهـم گردد.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

اسکان زنبورداران در شهرستان خنج 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان خنج اسـالمی 
مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان با اشـاره بـه این موضوع که شهرسـتان 
خنـج همـه سـاله پذیـرای کنـدو دارانـی از سـایر نقـاط اسـتان و اسـتان های 
دیگـر اسـت گفـت: در سـال جـاری اسـکان زنبـور داران نسـبت به سـال قبل 

حـدود دو برابر بیشـتر می باشـد.
اسـالمی یکـی از عوامـل مهاجـرت به این منطقـه را وجود درختـان خوب کنار 

بـا گل های فراوان و مرغوبیت عسـل برداشـت شـده عنـوان نمود.
وی تصریـح کـرد: عسـل کنـار به دلیـل طعم و مشـتری های فـراوان، یکی از 
مرغوبتریـن عسـل ها مـی باشـد بـه گونـه ای که قیمت خـرده فروشـی آن به 

ازاء هـر کیلوگـرم تـا 60 هزار تومان می رسـد.
اسـالمی افـزود: یکـی از برنامـه های خـوب این مدیریـت سـاماندهی به موقع 

بـرای زنبـورداران در رعایـت فواصـل و پراکندگـی این شهرسـتان می باشـد به 
طـوری کـه اسـکان آنـان بـا مجـوز جهـاد کشـاورزی و نظـارت هر پارسـل در 

حـوزه کاری خـود توانسـته رضایـت آنـان را به همراه داشـته باشـد.
وی آمـار گیـری بـه موقـع و ارسـال آن بـه سـازمان و بیمـه زنبـورداران را از 
اقدامـات این مدیریت در زمان اسـکان برشـمرد و افزود : عـده ای از کندوداران 
بـا رسـیدن سـرما بـه نقاط گرم تر و عـده ای نیز تا اوایل سـال جدیـد در همین 
منطقه باقی مانده و سـپس به شـمال اسـتان و نقاط سردسـیر کوچ می نمایند.

همایش کشت گیاهان دارویی
در شهرستان خنج

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان خنـج ؛ در 
ایـن همایـش ابتـدا اسـالمی مدیـر جهادکشـاورزی این شهرسـتان گزارشـی از 
اقدامـات انجـام شـده در حوزه گیاهان دارویی ارائه و خواسـتار هماهنگی بیشـتر 

بیـن کشـاورزان و عوامـل خرید شـد.
وی ضمـن تاکیـد بـر خریـد تضمینـی گفـت: بـا ایـن روش کشـاورزان بیشـتر 
ترغیب شـده و با توجه به آب و هوای مناسـب این شهرسـتان در آینده نزدیک 
گیاهـان دارویـی می تواند نقش مهمی در درآمد زایی کشـاورزان داشـته باشـد. 
در ادامـه حشـمت الـه صادقـي کارشـناس مسـئول گیاهـان دارویـی سـازمان 
جهادکشـاورزی اسـتان فـارس در خصـوص اهمیـت کشـت گیاهـان دارویـي و 
نیـز مسـائل فنـي کاشـت، داشـت و برداشـت آلوئـه ورا صحبت نمود سـپس ده 
بزرگـي نماینـده شـرکت تجـارت پاسـارگاد باسـتان درخصـوص شـرایط خریـد 
تضمینـي آلوئـه ورا مطالبـي را بیـان کـرد. گفتنـی اسـت در ایـن همایـش 28 
نفر از کشـاورزان پیشـرو و سـازمان جهادکشـاورزی شهرسـتان حضور داشتند و 
بـا راه کارهـای کشـت گیاهـان دارویـی، زمین های مناسـب کشـت،آب هوای 
مناسـب، نحوه آبیـاری، بازار فروش محصـوالت تولیدی و برنامه های سـازمان 

در خصـوص کشـت گیاهـان دارویی آشـنا شـدند.
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شروع کشت کلزا در شهرستان خنج

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان خنـج ؛ کاظمی 
مسـئول تولیـدات گیاهـی ایـن شهرسـتان اعالم خبر آغاز کشـت کلـزا گفت: با 
فرارسـیدن زمان کشـت کلـزا تا کنون 300 هکتـار قرار داد منعقد شـده و پیش 
بینـی مـی شـود امسـال در ایـن شهرسـتان بیـش از 400 هکتار از ایـن اراضی 

زیـر کشـت این دانـه روغنی برده شـود.
وی افـزود : نـوع بـذر اسـتفاده شـده هایـوال50 ایـن بـذر در شهرسـتان بـازده 
مناسـب و بیشـتری داشـته اسـت در سـال جاری از دغدغه های موجود افزایش 

جهـت نوارهـای تیپ می باشـد.

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بازدید از سایت علمی تحقیقاتی 
کاربردی شرکت تعاونی پنبه کاران داراب:

از 5 دستگاه کمباین وارداتی برداشت پنبه کشور، 2 
دستگاه به داراب و زرین دشت

اختصاص یافته است
داراب؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در بازدید از سـایت علمـی تحقیقاتی 
کاردبـردی شـرکت تعاونی پنبـه کاران داراب اظهار کرد: هیـچ گونه محدودیتی 

بابـت پرداخت تسـهیالت ترجیحی مکانیزاسـیون با نرخ 15 در صـد نداریم و از 
5 دسـتگاه کمبایـن وارداتی برداشـت پنبه کشـور، 2 دسـتگاه بـه داراب و زرین 

دشـت اختصاص یافته اسـت. 
قاسـمی بـا بیان این  کـه منتظر تعیین تکلیف اسـتمهال تسـهیالت کشـاورزان 
هسـتیم، افـزود: نیازمنـد حمایـت نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی از بخش 
کشـاورزی مـی باشـیم زیـرا که تنهـا 4 درصـد اعتبـارات به بخش کشـاورزی 
اختصاص می یابد. رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در پاسـخ به سـوال 
فرمانـدار ایـن شهرسـتان گفـت: مشـکل بیمـاری زوال مرکبـات توسـط تیمی 
متشـکل از کارشناسـان حفـظ نباتـات و محققیـن کشـور در حـال پـی گیـری 
اسـت و در ایـن راسـتا تـا کنـون چندین بازدیـد از مناطـق مرکبات خیز اسـتان 

صـورت گرفته اسـت. 

کاشت 75 هکتار چغندرقند پاییزه در داراب

بـا توجـه به برنامـه ابالغی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس تاکنـون 75 هکتار 
از مـزارع شهرسـتان داراب بـه کشـت چغندر قنـد پاییزه اختصاص یافته اسـت.

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی داراب؛ خورسـندنیا مسـئول 
مرکـز جهاد کشـاورزی فسـارود بـا اعالم این خبر، گفت: قسـمت اعظم کشـت 
چغندرقنـد پاییـزه در حـوزه ایـن مرکـز قـرار دارد که بـا همـکاری کارخانه قند 
فسـا، بـذر مرغـوب و دسـتگاه های کاشـت در اختیـار کشـاورزان متقاضی قرار 
مـی گیـرد. وی همـکاری واحد مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزی داراب 
در ارتبـاط بـا کاشـت بـذر با دسـتگاه های کارنده پـس از تنظیم عمـق ، فاصله 
بـذور و مقـدار بـذر صورت گرفته اشـاره کرد و افزود: بذور مورد کاشـت شـامل 
ارقـام پالمـا، ویکـو، روزافلـور و آنتـک عنـوان می باشـد و سـطح کشـت شـده 
چغنـدر قنـد پاییـزه را تـا کنـون 75 هکتـار اعـالم و پیـش بینـی نمـود سـطح 
کشـت تـا 100 هکتـار افزایـش یابـد. مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی فسـارود 



37 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

در پایـان گفـت: نظارت و سرکشـی مـداوم به مـزارع و ارائه توصیـه های فنی 
در مراحـل مختلـف کاشـت و در اختیـار گـذاردن کودهـای شـیمیایی الزم از 
جملـه اقدامـات مرکـز تحـت پوشـش ایـن حـوزه جهت کشـاورزان چغنـدرکار 

می باشـد. 

هادی نیکنام

شهرستان رستم 

برداشت گل نرگس در شهرستان رستم

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ 
برداشـت گل نرگـس از 20 هکتار از مزارع نرگس روسـتای گنجالو شهرسـتان 

رسـتم آغاز شـد. 
خسـروی مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: 
رقـم های برداشـت شـده شـامل شـهالی شـیرازی، پـر پـر و پنجـه گربه ای 
می باشـد کـه بـه طـور متوسـط در هـر متـر مربـع 70-50 شـاخه برداشـت 

می شـود. 
وی افـزود: بـا توجـه بـه پتانسـیل شهرسـتان و شـرایط آب و هوایـی مناسـب 
جهـت کشـت ایـن محصـول و درآمدزایی باال، امیـد می رود که در سـال های 

آینـده بهـره بـرداران بیشـتری به این سـمت متمایل شـوند. 

دانه روغنی کاملینا برای نخستین بار در شهرستان 
رستم کشت شد

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ دانه 
روغنـی کاملینـا بـرای اولیـن بـار در سـطح 8000 متـر مربع در روسـتای کول 

باکـول شهرسـتان رسـتم بـه صورت دیم کشـت شـد. 
کاملینـا هـم زمـان بـا گنـدم دیم کشـت و برداشـت مـی شـود و در مقایسـه با 
سـایر دانـه هـای روغنی نیـاز آبی کمتری داشـته و به طور متوسـط یـک و نیم 

تـا 2 تن عملکـرد دارد. 
کاملینـا گیاهـی کـم توقـع ، مقاوم به سـرما و ریزش اسـت و در شـرایط اقلیمی 
مختلـف رشـد می کنـد. روغن این گیـاه دارای ویژگـی های متعـدد دارویی می 
باشـد و کنجالـه آن از ارزش غذایـی باالیـی بـرای تغذیـه دام، طیـور و آبزیـان 

برخوردار اسـت. 

برگزاری جلسه کمیته روستایی - عشایری به 
مناسبت دهه فجر در شهرستان رستم

رسـتم؛  مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
جلسـه کمیتـه روسـتایی- عشـایری بـه مناسـبت دهـه فجر بـا حضـور نماینده 
فرمانداری شهرسـتان رسـتم، مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم و سـایر 
اعضـاء کمیتـه در محل سـالن جلسـات مدیریت این شهرسـتان برگـزار گردید. 

در ایـن جلسـه ابتـدا گـودرزی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن 
خیرمقـدم و خـوش آمدگویـی بـه اعضـای حاضـر، راجـع بـه اهمیـت و گرامی 
داشـت یـوم اهلل دهـه مبـارک فجـر صحبت نمـود و بر لـزوم هماهنگی بیشـتر 
ادارات و ارگان هـا در هرچـه باشـکوه تـر برگـزار نمـودن جشـن چهل سـالگی 

پیـروزی انقـالب اسـالمی تاکیـد کرد. 
در پایـان اعضـای حاضـر در جلسـه نظـرات و پیشـنهادات خـود را در رابطـه با 
نحـوه برگـزاری جشـن پیـروزی انقالب اسـالمی بیـان داشـتند و مقـرر گردید 
پیشـنهادات نهایـی در کمیتـه مرکـزی که متعاقبـًا در محل فرمانداری تشـکیل 

خواهـد شـد به بحـث و تصویب گذاشـته شـود. 
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مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

آغاز برداشت پنبه از مزارع 
شهرستان زرین دشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
شـفاعت مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: برداشـت پنبـه از سـطح 3000 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان آغـاز 
گردیـده اسـت و متاسـفانه بـا توجه به خشکسـالی های اخیـر و کاهش نزوالت 
آسـمانی کاشـت ایـن محصـول در سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته 25 

درصـد کاهش داشـته اسـت.
وی افـزود: پیـش بینـی می گردد در سـال جـاری 10500 تن وش پنبه توسـط 

کشـاورزان تولیـد و بـه بازار مصـرف عرضه گردد.

برگزاری دوره آموزشی مهارت سرویس، نگهداری 
و رانندگی تراکتور و کمباین در 

شهرستان زرین دشت
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
دوره دو روزه آمـوزش مهارت، سـرویس، نگهـداری و رانندگی تراکتور و کمباین 

در مرکز جهاد کشـاورزی خسـویه برگـزار گردید.

عبدالحمیـد دیانـت مسـئول جهاد کشـاورزی خسـویه با ذکر ایـن مطلب که در 
کالس آموزشـی برگزار شـده توسـط کارشناسـان واحد آموزشـی جهـرم نکات 
تئـوری و عملـی مـورد نیـاز جهـت اسـتفاده بهتـر از ماشـین هـای کشـاورزی 
خصوصـا تراکتـور و کمبایـن ارائـه شـد گفـت: در ایـن دوره فراگیـران با اصول 
سـرویس، نگهـداری و رانندگـی تراکتور آشـنا شـدند مقرر گردید از سـوی این 
واحـد بـرای افـرادی کـه در آزمـون موفـق شـدند گواهـی نامـه مهـارت صادر 

گردد.

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و 
برداشت خرما در شهرستان زرین دشت 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
یک دوره آموزشـی کاشـت، داشـت و برداشـت خرمـا جهت باغـداران و مدیران 

پهنـه در زرین دشـت برگـزار گردید.

خادمـی کارشـناس مسـئول باغبانـی این مدیریت بـا اعالم این خبـر گفت: این 
کارگاه دو روزه بـا هـدف انتقـال دانـش و تجربیـات در حوزه کاشـت، داشـت و 
برداشـت خرمـا بـا حضـور کارشناسـان، مسـئولین پهنـه و بهره بـرداران بخش 

گردید. برگزار  کشـاورزی 
وی افـزود: مـدرس ایـن دوره دو روزه فردیـن نـژاد محقـق معین شهرسـتان از 
ایسـتگاه تحقیقـات داراب بـود کـه اطالعات علمـی را در خصـوص روش های 
کاشـت، فواصـل کاشـت، هـرس، تنـگ کـردن، گردافشـانی، آبیـاری، آفـات 

بیمـاری هـا و برداشـت خرمـا ارائـه نمود.

بازدید مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی 
فارس از گلخانه ها وکانال غوره دان و قنات 

بخش بیضا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی سـپیدان؛ پیشـکار مدیر 
حـوزه ریاسـت و محمـدی مشـاور رئیـس سـازمان در پـروژه هـای عمرانـی 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، باصـری مدیر جهـاد کشـاورزی و تعـدادی از 
کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از گلخانـه ها، کانال 
غـوره دان مسـیر دشـمن زیـاری و قنـات بخـش بیضـا در شهرسـتان سـپیدان 

کردند. بازدیـد 
در ایـن بازدیـد باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان با اشـاره به این 
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موضـوع کـه مدیریـت صحیـح منابـع آب و خاک در حـوزه کشـاورزی یکی از 
اولویـت هـای مهـم سـازمان جهاد کشـاورزی فارس می باشـد، گفـت: در چند 
سـال اخیـر بـا توجـه بـه نیاز هـا و کمبود های کشـور در ایـن شهرسـتان به آن 
پرداختـه شـده و امید اسـت با احداث کانال آب رسـانی غـوره دان از هدر رفتن 

آب جلوگیـری و سـرعت انتقـال آب بـه مـزارع افزایش گردد .
 وی افـزود: بـا توجـه بـه کاهـش نـزوالت آسـمانی و برداشـت های بـی رویه 
از منابـع آب زیرزمینـی، توسـعه کشـت هـای متراکـم و گلخانـه ای از دیگـر 
اقدامـات ایـن مدیریـت مـی باشـد و در ایـن خصـوص احـداث گلخانـه 14 
هکتـاری در روسـتای تنـگ خیـاره بخـش بیضـا یکـی از مـواردی اسـت کـه 
تاکنـون 3000 متـر مربـع آن احداث ، 7000 متر مربع در حـال احداث و مابقی 

آن طـی سـه سـال آینـده بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید . 

برگزاری کالس آموزشی کاشت، داشت و 
برداشت گیاه شیرین بیان در مرکز جهاد کشاورزی 

حومه شهرستان سپیدان
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ 
کالس آموزشـی کاشـت، داشـت و برداشـت شـیرین بیـان با تدریـس صادقی 
کارشـناس گیاهـان دارویـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، کارشناسـان 
مدیریـت جهاد کشـاورزی سـپیدان و جمعـی از بهره برداران بخش کشـاورزی 

در سـالن مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه برگـزار گردید. 

در ایـن جلسـه ابتـدا رضـوی نـژاد سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه 
توضیحاتـی در خصـوص خشکسـالی هـای چنـد سـال اخیـر و لـزوم کاشـت 
گونـه ی گیاهـی بـا نیـاز آبی کـم، خصوصـا گیاهـان دارویی سـازگار بـا اقلیم 

بیان داشـت.  منطقـه 
 سـپس صادقـی کارشـناس گیاهـان دارویی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس 
توضیحاتـی در خصـوص شـرایط کاشـت ، داشـت و برداشـت و فـرآوری ایـن 

گیـاه دارویـی را ارائـه نمود.
در ادامـه باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا بیـان ایـن 

موضـوع کـه توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی درایـن شهرسـتان می توانـد گام 
مثبتـی در بهبـود وضـع اقتصـادی منطقـه و جلوگیـری از مهاجـرت روسـتائیان 
بـه شـهرها داشـته باشـد گفت: آمـوزش هـای الزم در زمینه کاشـت، داشـت و 
برداشـت گیاهان دارویی سـازگار با منطقـه، تخصیص اعتبار و تسـهیالت ارزان 

قیمـت، از جملـه اقدامـات مفیـد در ایـن خصـوص می باشـد .

تشکیل هفت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 
در شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: در 
راسـتای تحقـق اولویت های سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در جهت توانمند 
سـازی و ایجـاد روحیـه خـود بـاوری زنـان روسـتایی، تعـداد هفـت صنـدوق 
اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی در بخـش های بیضـا، همایجـان و مرکزی این 

شهرسـتان تشـکیل و در حـال فعالیـت هسـتند. 
وی افـزود: ایـن صنـدوق ها در جهت افزایش اشـتغال زایی زنان تشـکیل شـده 
انـد کـه در همین راسـتا تا کنون 41 کالس آموزشـی – ترویجی برای آشـنایی 
اعضـاء بـا فعالیـت هـای کشـاورزی و اشـتغال زایـی از اسـفند مـاه 96 تاکنون 

برگـزار گردیده اسـت .
باصـری گفـت: مدیـر عامـالن ایـن صنـدوق هـا از صنـدوق کارآفرینـی امیـد 
شهرسـتان مبلـغ چهارصـد میلیـون ریـال تسـهیالت دریافـت کـرده انـد و در 
زمینـه هـای پـرورش مرغ بومی، کشـت زعفـران، کاشـت گیاهان دارویـی و.... 

مشـغول بـه کار شـده اند. 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

بازدید کشاورزان شهرستان از شرکت تعاونی اسپاد 
رایمون پاسارگاد 

در راسـتای اهـداف آموزش و ترویج کشـت و توسـعه گیاهان دارویـی با حضور 
مسـئول اداره ترویـج و مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
سروسـتان و جمعـی از کشـاورزان از شـرکت تعاونـی اسـپاید رایمون پاسـارگاد 

شهرسـتان مرودشـت بازدیـد به عمـل آمد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ایـن مدیریـت ، ایـن بازدیـد بـه منظور آشـنایی با 
اهـداف شـرکت، نحـوه انعقاد قـرارداد و چگونگی کشـت، انتخاب رقـم گیاهان 
دارویـی مناسـب بـا اقلیـم و شـرایط آب و هوایـی و میـزان شـوری آب و خاک 

انجـام گرفت.
حیـدر علـی قهرمانـی مسـئول ترویج ایـن مدیریت گفـت: این شـرکت با توجه 
بـه انعقـاد قـرارداد و خریـد تضمینـی گیاهـان دارویـی بـا شـرایط اقلیمـی این 
شهرسـتان کمـک بسـیار مهمـی را از نظـر مالـی و ایجـاد اشـتغال کشـاورزان 
خواهـد داشـت و نقطـه عطفـی جهـت حمایـت از کشـاورزان عالقـه منـد در 
راسـتای تحقـق اهـداف سـازمان جهـت توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی در 

شهرسـتان سروسـتان می باشـد.

برگزاری کارگاه آموزشی در سایت ملی
طرح امید پسته 

بـا حضـور حسـین حکـم آبـادی از محققین برجسـته موسسـه تحقیقات پسـته 
کشـور کارگاه آموزشـی در سـایت ملـی طـرح امیـد پسـته واقـع در بخـش 

کوهنجـان برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
حیـدر علـی قهرمانـی مسـئول ترویـج ایـن مدیریـت گفـت: ایـن کارگاه بـا 
حضـور سـید عـالء الدیـن کراماتـی فرمانـدار، محمـد میرزایـی مدیـر جهـاد 
کشاورزی،کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی و بیش از 100 نفر از باغداران 

شهرسـتان سروسـتان برگـزار گردیـد. 
در ایـن کارگاه آموزشـی ابتـدا از محـل سـایت ملـی طـرح امیـد پسـته واقع در 
بخـش کوهنجـان بازدیـد بـه عمـل آمـد و رونـد تغذیـه و نتایـج توصیـه های 
فنـی اعمـال شـده مورد بررسـی و قرار گرفت و پـس از آن آخریـن تحقیقات و 
یافته هـای علمـی در زمینـه مبـارزه بیولوژیکی با آفت پسـیل پسـته و تاکید بر 
کاهـش مصـرف مواد شـیمیایی و تغذیـه باغات با اسـتفاده از کودهـای عالی و 

کمپوسـت تهیـه شـده از ضایعات پسـته به باغـداران ارائـه گردید.

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

برداشت 40 هکتار گیاه دارویی خرفه در زرقان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان شـیراز رضـا 
امینـی رئیـس مرکـز خدمـات جهادکشـاورزی بخـش زرقـان با اشـاره بـه این 
موضـوع کـه در سـال جـاری بالـغ بـر 40 هکتـار از اراضـی بخـش زرقـان که 
عمدتـا در حومـه زرقـان و شـهر لپویـی هسـتند زیر کشـت گیـاه خرفـه رفته و 
برداشـت گردیـد گفت: برداشـت بـذر خرفه از نیمه شـهریور ماه سـال جاری در 
بخـش زرقـان شـروع پـس از 1 مـاه با متوسـط عملکـرد خرفه بـذری یک تن 

در هکتـار و جمعـا بالـغ بـر 80 تـن بـذر به پایان رسـیده اسـت .

وی افـزود: متوسـط قیمـت بـذر خرفـه در سـال جـاری 15 تـا 20 هـزار تومان 
بـوده و بیشـتر در صنایـع غذایـی و دارویـی مصـرف می شـود. 

امینـی تصریـح کرد: ریشـه این گیاه دارویی راسـت و با انشـعابات فیبری اسـت 
کـه مـی توانـد بـه اعماق خـاک نفـوذ و از رطوبـت زیرین خـاک اسـتفاده کند 
ضمـن ایـن کـه معمـوال به صـورت خـودرو در باغچه منـازل، کنار جـوی ها و 
در مناطـق مرطـوب مـی روید، شـاید زیاد مـورد توجه نباشـد اما اکنون کشـف 
های مهمی در مورد آن انجام شـده که توسـط سـازمان بهداشـت جهانی لقب 

اکسـیر جهانی )Global panacea( به آن داده شـده اسـت. 

بازدید محققین معین از دهستان کوهمره سرخی 
بخش ارژن در شهرستان شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ کاووسـی 
سـرگروه محققیـن معیـن از مرکز تحقیقـات کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
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محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

فـارس بـه همراه قاسـمی رئیس مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی بخـش ارژن، 
صفایـی محقق معین، کارشناسـان حفـظ نباتات و باغبانی از دهسـتان کوهمره 

سـرخی بازدید کردند.
در ایـن بازدیـد قاسـمی رئیـس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی بخـش ارژن 
بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه از باغـات انـار روسـتای بنگـر مـواردی چـون زردی 
درختـان، عـدم رشـد مناسـب میـوه و ضعـف عمومی باغـات مشـاهده گردیده 
گفـت: در ایـن بازدیـد وضعیـت درختـان، خـاک و آبیـاری این منطقه بررسـی 
شـد و توصیـه هـای الزم در خصـوص تغذیه مناسـب با نمونه گیـری و اطالع 
از وضعیـت عناصـر تغذیـه ای در خـاک، نحـوه صحیـح آبیـاری بـه باغـداران 

داده شـد. آموزش 
وی افـزود: در ادامـه از باغـات روسـتای بگدانـه کـه در انتهایـی تریـن نقطـه 

سـرخی  کوهمره 
مـی باشـد، بازدیـد بـه عمـل آمـد کـه در این باغـات خشـکی سـریع برخی از 
درختـان و سـبز خشـکی وجـود داشـت که بـا نمونه بـرداری از محـل طوقه و 
ریشـه جهـت بررسـی بهتـر بـه آزمایشـگاه ارسـال گردیـد و در ادامـه هیات از 

طـرح 10 هکتـاری روسـای فتـح آبـاد بازدیـد به عمـل آورند. 
قاسـمی گفـت : ایـن باغـات در منطقـه ای واقع شـده اند که با معضل شـوری 
آب روبـرو هسـتند و باغـداران به واسـطه اسـتفاده از دسـتگاه آب شـیرین کن 

متحمـل هزینه هـای زیادی می شـوند.

تشکیل جلسه ستاد سوخت مدیریت جهاد 
کشاورزی در شهرستان شیراز 

شـیراز؛  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ادارات  بـا حضـور مدیـر و مسـئولین مراکـز، کارشناسـان سـتادي اسـتان و 
شهرسـتان، تعاوني هـاي تولید و تراکتورداران، جلسـه ویـژه اي پیرامون تامین 
سـوخت پاییـزه مورد نیـاز کشـاورزان در محل دفتـر مدیریت جهاد کشـاورزي 

شهرسـتان شـیراز برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه ابتـدا اختـري مدیـر جهـاد کشـاورزي ایـن شهرسـتان شـیراز با 
اشـاره بـه بحـث پالک گـذاري و تایید سـوخت پاییزه کشـاورزان گفت: نسـبت 
بـه بازبینـي و اصـالح آمـار تعـداد تراکتورهـاي موجـود، ارسـال ابالغیـه از راه 
پیامـک، نصـب اطالعیـه در اماکـن عمومـي، هماهنگـي و همـکاري بیشـتر با 

پلیـس ناجـا و اداره آگاهـي در راسـتاي تحقـق اهـداف آتـي تاکیـد نمود.
سـپس غیور، مسـئول واحد مکانیزاسـیون وصنایع کشـاورزي شهرسـتان شـیراز 
ضمـن بررسـی مصوبـات جلسـات قبـل گفـت: از اول آبـان مـاه شـرکت نفـت 
هیچگونـه درخواسـتي روي سـامانه سـوخت انجـام نمـي دهـد و بحـث قاچاق 
سـوخت بـا جدیـت مـد نظر می باشـد کـه در بخـش کشـاورزي بسـیار کمتر از 

سـایر بخش هـا بوده اسـت.
وي بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه در زمیـن هایـی کـه سـطح سـبز وجـود نـدارد و 
فعالیـت کشـاورزي صـورت نمي گیـرد قطعـا سـوختي تعلـق نخواهـد گرفـت 
افـزود: از آنجایـي کـه مراحـل ثبـت و تاییـد سـوخت رایـگان در مراکـز جهـاد 
کشـاورزي انجـام مي شـود، هزینه اي براي بهـره برداران بخش کشـاورزي در 
بـر نخواهـد داشـت و بـراي چـاه هاي کشـاورزي بر اسـاس سـطح سـبز مزارع 

تاییدیـه ، در نظـر گرفتـه خواهد شـد.

رها سازی تعداد پانزده هزار قطعه بچه ماهی کپور 
دریایی در استخر خاکی مزرعه پرورش ماهی 

در شهرستان فراشبند 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
محمدزکـی اکبـری کارشـناس شـیالت ایـن مدیریـت ضمـن اعـالم ایـن خبر 
گفـت: ایـن پـروژه بـا اسـتفاده از اعتبارات عمرانی سـازمان شـیالت ایـران و با 

پیگیـری مدیریـت شـیالت اسـتان فـارس اجـرا گردیده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه ایـن پروژه بـا عنـوان ترویـج پـرورش کپور 
ماهیـان دریایـی در آب هـای لـب شـور اجرا می شـود افـزود: بچه ماهـی مورد 
نیـاز در ایـن پـروژه در مرکـز تکثیر بچه ماهی شـهید رجایی شهرسـتان سـاری 
اسـتان مازنـدران تکثیـر شـده و به وسـیله خـودرو مخصوص حمـل بچه ماهی 
تحـت نظـارت کارشناسـان شـیالت اسـتان فـارس و همـکاری مدیریـت جهاد 
کشـاورزی فراشـبند در مزرعـه پرورش ماهی این شهرسـتان رها سـازی گردید 

است.
اکبـری بـا بیـان ایـن کـه کپـور ماهیـان دریایـی نسـبت بـه کپـور ماهیـان 
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رودخانـه ای نسـبت بـه شـوری آب از تحمـل باالتری برخـوردار هسـتند اظهار 
کـرد: ایـن بچـه ماهیان بـرای اولین بار اسـت که در اسـتان فارس رها سـازی 
مـی شـوند و هـدف از ایـن پـروژه رسـاندن ایـن بچه ماهـی ها بـه وزن حدود 
صـد تـا صـد و پنجـاه گـرم جهـت تأمیـن بچه ماهـی اسـتخرهای ذخیـره آب 
کشـاورزی اسـت که شـوری آب آن متوسـط بین سـه تا پنج هزار میکروموس 

بـر سـانتی متر می باشـد.
ایـن کارشـناس شـیالت در پایـان گفت : بـا اجرای این پـروژه امید مـی رود با 
بقـای هفتـاد درصـد بچـه ماهی ها و رسـیدن آنهـا بـه میانگین وزنـی هفتصد 
گـرم در سـال آینـده ، مقـدار هفت هزار و سـیصد و پنجاه کیلوگـرم کپور ماهی 

دریایـی در اسـتان فارس تولید شـود.

آغاز عملیات کشت دانه روغنی گلرنگ 
در شهرستان فراشبند 

بـه منظـور مقابلـه بـا خشکسـالی و در راسـتای تغییـر الگوی کشـت، توسـعه و 
ترویـج کشـت دانـه روغنـی گلرنگ در شهرسـتان فراشـبند آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ 
مصطفـی امیـری تبار مسـئول زراعـت مدیریت جهادکشـاورزی این شهرسـتان 
بـا اعـالم ایـن خبر گفت: جهـت رعایت تناوب زراعی و اسـتفاده بهینـه از منابع 
آب، کشـت گیاهـان زراعـی کـم آب بَر نظیر گلرنـگ باعث افزایـش بهره وری 
آب، افزایـش تولیـد و در نهایـت تأثیـر مسـتقیم بـر معیشـت کشـاورزان خواهد 

داشت.
وی بـا بیـان ایـن کـه گلرنـگ گیاهـی اسـت که در شـرایط دیـم نیـز عملکرد 
مناسـبی از لحـاظ دانـه دارد و از هـر هکتـار حـدود 200 کیلوگـرم گل خشـک 
برداشـت مـی شـود در پایـان گفـت: خریـد تضمینی ایـن محصول باعث شـده 
کـه کشـاورزان از کشـت این محصـول اسـتقبال نمایند و پیش بینـی می گردد 
در سـال زراعـی جـاری حـدود 150 هکتـار از اراضی این شهرسـتان به کشـت 

گلرنـگ اختصـاص یابد.

برگزاری کارگاه آموزشی تهیه بستر محصوالت 
شتوی و بیمه محصوالت کشاورزی در مدیریت 

جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند ؛ 
رامیـن نادرپـور رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ضمـن اعـالم ایـن خبـر گفـت: 
کارگاه آموزشـی تهیـه بسـتر کشـت گنـدم، کلـزا و بیمه محصوالت کشـاورزی 
بـا توجـه بـه شـروع فصـل زراعـی جـاری بـه منظـور آشـنایی کشـاورزان بـا 

نحـوه تهیـه بسـتر کشـت و همچنیـن بیمـه محصـوالت کشـاورزی بـا حضور 
کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی و بیمـه برگزار ایـن شهرسـتان گردید.

در ایـن کارگاه ابتـدا بیـژن نادرپـور مدیـر جهـاد کشـاورزی فراشـبند مطالبـی 
پیرامـون اولویـت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی در سـال زراعـی جـاری، 
ایـن  کشـاورزی  حـوزه ی  مشـکالت  و  مسـائل  گرفتـه،  صـورت  اقدامـات 

شهرسـتان بیـان کـرد.
سـپس شـاپور گـودل معاون فنی ایـن مدیریت مطالبـی در زمینه تهیه مناسـب 
بسـتر کشـت، رعایـت تاریـخ کاشـت، تراکـم کاشـت بـذر در واحـد سـطح و 
نظـارت بر مزارع توسـط کارشناسـان جهاد کشـاورزی از کاشـت تا برداشـت را 
بیـان نمـود پایـان عادلی کارشـناس بیمه بـه مـواردی از قبیل میـزان تعهدات، 
دقـت بهـره بـرداران در زمـان عقـد قـرارداد بـا بیمـه ، مفـاد آن ، لـزوم حضور 

کارشـناس بیمـه جهـت تعییـن خسـارت و گـزارش هوا شناسـی اشـاره نمود.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

آغازکشت محصوالت زمستانه
در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا کشـت 
محصـوالت زمسـتانه )گنـدم، جـو وکلزا( در شهرسـتان فسـا آغاز شـده اسـت. 

در همیـن راسـتا پارسـا مسـئول واحـد زراعـت ایـن مدیریت گفت: کشـت این 
محصـوالت در راسـتای تولیـد بهینـه و خودکفایـی در محصـوالت کشـاورزی 
مي باشـد و تاکنـون 500 هکتـار گنـدم، 950 هکتـار کلـزا و دو هـزار و 800 
هکتـار جـو کاشـته شـده و پیش بینـی می شـود در مجمـوع 14هـزار و 800 
هکتـار از ارضـي این شهرسـتان به کشـت محصوالت زمسـتانه اختصاص یابد. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن که کاشـت محصـوالت زمسـتانه تا پایـان آذرمـاه ادامه 
شـده  انجـام  پی گیری هـای  و  هماهنگي هـا  طبـق  افـزود:  داشـت،  خواهـد 
تمهیـدات الزم بـه منظـور تهیـه و توزیع مناسـب و بـه موقع نهاده هـا، کالیبره 
و تنظیـم کردن دسـتگاه هـای کارنده از قبیـل کمبینات، کودکار بـذرکار و کف 
خـط کار جهـت کاشـت اصولـی و مکانیزه محصوالت و اسـتفاده بهینـه از بذور 

در نظـر گرفته شـده اسـت.

صدور گواهي تولید محصول خربزه براي اولین بار 
در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ مریم 
محمـدي کارشـناس واحـد حفـظ نباتـات و رابط محصول سـالم ایـن مدیریت 
بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: ایـن گواهي بـا توجه بـه نیازجامعـه به تولیـد غذای 
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سعید نصیری

شهرستان قیروکارزین سـالم و عـاری از هـر گونـه باقـی مانـده سـموم کشـاورزي و نیترات در سـبد 
غذایـي و بـا نظـارت واحـد حفظ نباتـات و کلینیک گیاهپزشـکی و در راسـتاي 
دسـتورالعمل اجرایـي مدیریـت تلفیقـي محصوالت کشـاورزي سـازمان، به نام 
حجـت الـه کاظمـي از روسـتاي حسـین آبـاد از توابع بخـش شـیبکوه به مدت 

یـک دوره کشـت محصـول خربزه صـادر گردیده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن که ایـن گواهی شـامل کنتـرل و پایش ایـن محصول از 
قبیـل تمامـي مراحـل خاکـورزی و تغذیـه، اجرای طـرح های مدیریـت تلفیقی 
)ipm( آفـات و رعایـت طـول دوره مانـدگاری سـموم )دوره کارنس( مي باشـد. 
گفـت: پـس از آماده شـدن محصول، بـا انجام نمونـه برداری، آزمایـش و تایید 
عـدم مانـده سـموم و نیتـرات در محصول تولیـدی گواهي محصول صـادر و با 
ارائـه کـد رهگیـری 16 رقمی محصـول مورد نظـر به عنوان محصـول گواهی 
شـده و عـاری از مانـده سـموم و نیتـرات اعـالم مـي شـود. محمدی افـزود: با 
تـالش و همکاري کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا اخذ 
گواهـي چنـد محصـول دیگـر نیـز در حـال اقـدام و پـي گیـري مي باشـد و با 
تولیـد محصـوالت گواهی شـده در بـازار نهایی، بـه علت تایید سـالمت، هم از 
نظـر ارزش ریالـی باالتـر بوده و هم مشـتریان رغبـت و انگیزه بیشـتری برای 

خریـد ایـن گونـه محصوالت از خود نشـان مـی دهند.

رشد قابل قبول اجرای طرح هاي آبي خاکي
در شهرستان فسا 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، اسـالمي 
مدیـر آب و خـاک و امـور فني مهندسـي سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، به 
همـراه دهقانیـان مسـئول آبیـاري نوین، سـاماني مدیر جهاد کشـاورزی فسـا، 
ضمـن بازدیـد از مراکـز خدمـات حومه و شـیبکوه، به بررسـي وضعیـت اجراي 

طـرح هـا و اولویت هاي سـازمان در ایـن شهرسـتان پرداختند. 
درایـن بازدیـد توسـط مسـئولین پهنـه ها گزراشـات مربوطـه ارائه گردیـد و از 
اقدامـات صـورت گرفتـه، درطرح هـاي آبي و خاکي اجرا شـده بازدیـد به عمل 
آمـد و از نزدیـک مسـائل و مشـکالت بهره بـرداران مورد بررسـي قرارگرفت. 

بـه پیشـرفت و  اشـاره  بـا  سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا 
برنامه ریـزي در اجـراي هرچـه سـریع تر طرح هـاي آبي و خاکـي و روش هاي 
مختلـف آبیـاري نویـن گفـت: مدیریـت مصـرف و اسـتفاده بهینه از منابـع آبي، 
ترغیـب گروهـی کشـاورزان جهـت اجـرا نمـودن سیسـتم های آبیـاری تحـت 
فشـار و همچنیـن اعتباراتـي کـه ازطـرف جهاد کشـاورزی بـراي آنـان در نظر 
گرفتـه شـده از جمله راهکارهاي مدیریت بحران خشکسـالي در این شهرسـتان 

مي باشـد. 

تشکیل ستاد هماهنگی جشنواره مرکبات 
شهرستان قیروکارزین

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
سـتاد هماهنگـی جشـنواره مرکبـات قیروکارزین بـا حضور علی محمـد کریمی 
فرمانـدار و ناصـر انصـاری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در محـل 

مدیریـت جهاد کشـاورزی تشـکیل جلسـه داد.

اعضـای هیـات مدیـره نظـام صنفـی  ایـن نشسـت  ایـن گـزارش، در  بنابـر 
کشـاورزی بـه همـراه تعـدادی از باغـداران حضـور داشـتند کـه پـس از گفتگو 
در خصـوص اهمیـت معرفـی و شناسـاندن مرکبـات شهرسـتان قیروکارزین در 
نقـاط مختلـف کشـور و همچنیـن در بیـن دیگر کشـورها با هدف جـذب بازار و 
خریـداران مناسـب همچنیـن جلب مشـارکت سـرمایه گذاران در بخـش صنایع 
نگهـداری و تبدیلـی مرکبـات همچـون کارخانـه هـای آبمیـوه گیـری و تولیـد 

کنسـانتره بـه بحـث و گفتگـو پرداختند .

آغاز برداشت لوبیا چشم بلبلی از مزارع شهرستان 
قیروکارزین

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
از آن جایـی کـه لوبیـا چشـم بلبلـی مقاوم به خشـکی بـوده و خشکسـالی های 
اخیـر کشـاورزان را بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده اسـت جهـاد کشـاورزی 
جایگزینـی کشـت آن بـا محصوالت پـر آب بر همچـون ذرت را در دسـتور کار 

خود قـرار داده اسـت.
عبدالحمیـد احمـدی مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت ضمـن بیان 
ایـن خبـر بـا اشـاره به ایـن که سـطح زیر کشـت این محصـول در شهرسـتان 
قیروکارزیـن بیـش از 700 هکتار بوده اسـت افـزود: انتظار مـی رود بالغ بر 900 
تـن لوبیـای چشـم بلبلـی از ایـن مـزارع برداشـت شـود کـه بـه طـور میانگین 
از هـر هکتـار 6 تـا 7 تـن کلـش لوبیـا باقـی مـی مانـد کـه جهت مصـرف دام 

روسـتایی و عشـایری جمـع آوری مـی گردد . 
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در همیـن راسـتا بیـژن دهقان مسـئول مکانیزاسـیون مدیریت جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان گفـت: عملیـات برداشـت این محصـول از تاریـخ 20 مهرماه با 
کمـک بیـش از 15 دسـتگاه کمبایـن آغـاز گردیـده کـه انتظـار مـی رود تا 20 

آبـان عملیـات برداشـت این محصـول به اتمام برسـد.

پیش بینی برداشت 1400 تن کنجد از مزارع 
شهرستان قیروکارزین

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
کنجـد از جملـه محصوالتـی اسـت کـه بـا توجـه بـه اقلیـم گـرم و خشـک 
شهرسـتان قیروکارزیـن از دیـر بـاز در مـزارع ایـن شهرسـتان کشـت گردیـده 
و در حـال حاضـر بـا توجـه بـه نیـاز آبـی کمتـر در فصـل تابسـتان نسـبت بـه 
محصوالتـی همچـون برنـج، کشـت ایـن محصـول توسـط مدیریـت جهـاد 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان توصیـه مـی گـردد. 
عبدالحمیـد احمـدی مسـئول اداره تولیـدات گیاهی ایـن مدیریت بـا اعالم این 
خبـر کـه در سـال زراعی جـاری 1400 هکتـار از اراضی زراعی این شهرسـتان 
بـه زیـر کشـت گیـاه کنجـد رفته اسـت گفـت: برداشـت ایـن محصـول از 20 
مهرمـاه شـروع و امیـد اسـت در طـول دوره یک ماهه تـا 20 آبان مـاه به پایان 
برسـد و پیـش بینـی می شـود در پایان فصل برداشـت بالغ بـر 1400 تن کنجد 

از اراضـی زیـر کشـت ایـن محصول به دسـت آید.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

حدود 1000 تن بذر اصالح شده گندم در شهرستان 
کازرون توزیع شد

؛  کازرون  مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
فخاریـان کارشـناس مسـئول زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد و تأمیـن بـذر مناسـب در افزایـش عملکـرد و بهبود 
کیفیـت محصـول تاثیـر گذار اسـت گفت : در راسـتای برنامه ریزی انجام شـده 
جهـت افزایـش تولیـد گنـدم تاکنون بالغ بـر 1000 تن بـذر گندم گواهی شـده 
شـامل ارقام سیروان،شـیرودی ، چمران، شـبرنگ، کریم، کوهدشـت، دهدشـت 
،مهرگان،بهرنـگ و چمـران 2 جهـت توزیـع بیـن کشـاورزان در اختیار شـرکت 
هـای تعـاون روسـتایی قرار گرفته اسـت و متقاضیـان می تواننـد جهت دریافت 

حوالـه بـه مراکـز جهاد کشـاورزی محل سـکونت خـود مراجعـه کنند.

تحقق کشاورزی پایدار با کشاورزی حفاظتی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
حمیـد رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان اینکه کشـاورزی 
حفاظتـی در تمـام زمینه هـای کشـاورزی نقش اساسـی دارد، گفت: کشـاورزی 
حفاظتـی نقشـی موثـر در کاهش چالش های بنیادین کشـاورزی ایفـا می نماید.

وی بـا اشـاره بـه ایـن که سـرمایه  هـای اصلی مـا در کشـاورزی، خـاک و آب 
اسـت و در راسـتای افزایـش عملکـرد و تولیـد باید بـه پایداری در کشـاورزی و 
نقـش موثـر آن در کشـاورزی حفاظتـی توجه شـود افـزود: می توان با اسـتفاده 
از بقایـای گیاهـی بـه عنـوان ذخایـر مواد آلی بـه منظـور احیاء خـاک، افزایش 
ظرفیـت نگهـداری آب و حاصلخیـزی خاک سـبب پایداری در تولیـد و افزایش 

عملکـرد محصـوالت گردید.

رشـیدی در پایـان بـا بیـان این کـه کاربـرد ماشـین آالت کشـاورزی و عملیات 
خـاک ورزی یکـی دیگر از اصول کشـاورزی پایدار و کشـاورزی حفاظتی اسـت، 
اظهـار کـرد: بـا اجـرای کشـاورزی حفاظتـی ضمـن افزایـش تولیـد اقتصـادی 

باعـث کاهـش هزینه هـا خواهد شـد.

برگزاری همایش سازگاری با خشکسالی و مدیریت 
بحران در شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ 
سـازگاری بـا خشکسـالی و مدیریـت بحـران همایـش یـک روزه بـا حضـور 
مـرادی معـاون فرمانـدار شهرسـتان کازرون، وصالـی مدیـر آمـوزش اداره کل 
مدیریـت بحـران اسـتانداری فارس، موسـوی کارشـناس اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری فـارس، اسـالم پناه کارشـناس آبفای روسـتایی فـارس، ابول پور 
عضـو هیـأت علمـی و محقـق مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی فـارس، 
رؤسـای ادارات تابعه شهرسـتان و 180 نفر از دهیاران و بخشـداران شهرسـتان 

کازرون برگـزار گردیـد.
ایـن همایـش بـا هـدف آمـوزش و ارتقـاء دانـش و بینـش دهیـاران و بهـره 
بـرداران بـا مسـائل خشکسـالی، وضعیت آب های زیرزمینی، آشـنایی بـا برنامه 
هـای شـرکت آب منطقـه ای فـارس در خصوص چـاه های مجـاز و غیر مجاز 
، روش هـای حفاظـت از منابـع طبیعی و منابع آب، شـیوه هـای نوین و صحیح 
اطفـاء حریـق جنـگل هـا و مراتع،آشـنایی بـا مخاطـرات بخـش کشـاورزی و 
روش هـای صحیـح رویارویـی بـا بحـران برگـزار که در پایـان با تشـکیل پنل 
پرسـش و پاسـخ ، مدعویـن بـا طرح سـئوال ، مدرسـین هم به سـواالت مطرح 

شـده پاسـخ دادند.
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

فاز اول روستای گلخانه ای کوار به مساحت 20 
هکتار آغاز گردید

ساخت اولین روستای گلخانه ای در شهرستان کوار آغاز شد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ برزویی 
کارشـناس مسـئول گلخانـه هـای ایـن مدیریـت گفـت: مرحلـه اول این طرح 
گلخانـه ای 20000 متربـع مسـاحت دارد کـه مراحـل اجرایـی آن شـامل پیاده 
سـازی محل سـتون هـا و پایه ها، نقشـه بـرداری، گود بـرداری و فونداسـیون 
سـازه گلخانـه ای می باشـد و در مرحلـه بعـد این سـطح بـه 70000 متر مربع 

خواهد رسـید.

الگـوی مصـرف در حـوزه  بـه ضـرورت روش هـای اصـالح  اشـاره  بـا  وی 
کشـاورزی و توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای افـزود: طـرح روسـتای گلخانـه 
مظفـری در راسـتای افزایـش بهـره وری آب و خـاک، تولیـد محصـول سـالم، 
افزایـش درآمـد زایـي اسـت کـه بـا توجـه بـه محدودیـت کنونـی منابـع آبی، 
خاکـی شـرایط اقلیـم منطقـه و خشکسـالی هـای اخیـر در اولویـت می باشـد.

برزویـي بـا ذکـر مزیـت های کشـت گلخانـه ای مبنی بـر این کـه در این نوع 
کشـت، اسـتفاده حداکثـری از یـک زمیـن فراهـم مـی شـود و عالوه بـر آن با 
صرفـه جویـی در آب و حفظ خاک و کنترل شـرایط محیطـی، تولید محصوالت 
متنـوع و بـا کیفیت در سـطوح  کوچـک در تمام فصول حاصل مـی گردد اظهار 
امیـدواری کـرد در آینـده بـا بهره بـرداری از این روسـتای گلخانـه ای با توجه 
بـه ایـن که بخـش اعظمی از تولیـدات گلخانه ای اسـتان به دلیـل کیفیت باال 
بـه دیگـر اسـتان هـا و کشـورهای هم جوار صـادر می شـود شـاهد درآمدزایی 

خـوب کشـاورزان در این بخـش خواهیم بود.

دیدار فرماندار کوار از مدیریت جهاد کشاورزی 
این شهرستان

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار؛ اشـکان 
کاظمـی فرمانـدار شهرسـتان کـوار بـه همـراه ناهیـد معـاون برنامـه ریـزی و 

ایـن  بـا مدیـر جهـاد کشـاورزی  فرمانـداری  ایـن  امـور عمرانـی  هماهنگـی 
شهرسـتان مالقـات کردنـد.

فرمانـدار کـوار با اشـاره به پتانسـیل و ظرفیت باالی شهرسـتان کـوار در زمینه 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی، باغی و دامپـروری گفت: یقینًا مسـئولیت بسـیار 

سـنگینی بـر عهـده مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان می باشـد.
وی افـزود: علیرغـم کمبودهـا و فضـای ناکافـی جهـت امـورات اداری، وظیفـه 
شناسـی کارکنـان ایـن مدیریـت و عملکـرد خـوب جهـاد کشـاورزی بـه اثبات 
رسـیده و پرسـنل خـدوم ایـن اداره بـا ارتقـاء انگیـزه جهـادی و تکریـم اربـاب 
رجـوع مشـغول بـه کار و خدمـت هسـتند کاظمـی در پایـان بـر تالش خـود بر 

رفـع مشـکل کمبـود فضـای مدیریـت جهـاد کشـاورزی تاکیـد کرد.

دریافت اولین پروانه محصول سالم خربزه در 
شهرستان کوار

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ ویدا 
الهوتـی مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت ضمـن اعالم ایـن خبر گفـت: با 
نمونـه بـرداری از محصـول تولیدی در مزرعه کیامرث قاسـمی کشـاورز پیشـرو 
روسـتای آبـاده آبگـرم بـرای اولیـن بـار شهرسـتان کوار موفـق به اخـذ گواهی 

در محصـول خربزه شـد.
تولیـد  اهمیـت  و  مدیریـت جهـاد کشـاورزی  تاکیـد  راسـتای  در  افـزود:  وی 
محصـوالت گواهـی شـده در سـال جـاری، ایـن مزرعـه بـا انعقـاد قـرارداد بـا 
کلینیـک گیاهپزشـکی مزرعـه پـاک اقـدام به اجـرای مدیریـت تلفیقـی عوامل 

خسـارت زا نمـود کـه پـس از تاییدیـه سـالمت محصـول در آزمایشـگاه و 
پایـش هـای صـورت گرفتـه قبـل از برداشـت، گواهـی حـد مجـاز آالینـده ها 
بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان کـوار بـه مزرعـه خربزه این کشـاورز اعطا شـد.

الهوتـی در خاتمـه گفـت: پروانـه کاربـرد حـد مجاز آالینـده هـا در محصوالت 
کشـاورزی بـه زارعیـن و یـا باغدارانـی تعلـق مـی گیـرد کـه بارعایـت اصـول 
مدیریـت تلفیقـی عوامل خسـارت زا و پس از بررسـی آزمایشـگاهی محصوالت 
تولیـدی آنهـا، محصوالتشـان فاقـد باقیمانـده سـموم و سـایر آالینده ها باشـد.
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عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 

بازدید آموزشی - ترویجی از مزارع کشت کینوا 
بخش جویم 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛ مریم 
عباسـی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت با اشـاره بـه این 
مطلـب کـه بحـران کم آبـی و افزایش شـوری آب و خاک یکـی از اصلی ترین 
چالـش هـای پیـش روی منطقـه اسـت گفت: بایـد با مدیریـت دقیـق و برنامه 
ریـزی خـوب از تشـدید بحـران و پیامدهـای آن جلوگیـری شـود و بـرای ایـن 
مسـئله بـه نظـر می رسـد تغییر الگوی کشـت و ترویج کشـت گیاهـان مقاومی 

مثـل کینـوا چـاره کار کشـاورزان در شهرسـتان های جنوبی می باشـد. 
گفتنی اسـت در همین زمینه توضیحاتی درخصوص تاریخ کاشـت، شـرایط آب 
و هـوا، کشـت، عملیـات زراعی و سـایر نـکات فنی کشـت کینوا به کشـاورزان 

شد. داده 

آغاز کوچ زنبورداران از مناطق سردسیر کشور
به شهرستان گراش

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛ 
امانـی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریـت بـا اعـالم ایـن خبر 
گفـت: پیـش  بینـی مـی شـود امسـال بیـش از 3500 کلنـی جهـت اسـتفاده از 
درختـان کنـار )سـدر( بـه گـراش کـوچ نماینـد و در همیـن راسـتا زنبوردارانـی 
از اسـتان های چهـار محـال و بختیـاری، اصفهـان و شهرسـتان های شـمالی و 

مرکـزی اسـتان فـارس وارد ایـن شهرسـتان می شـوند. 
وی افـزود: شهرسـتان گـراش با داشـتن درختـان ُکنار )سـدر( یکـی از بهترین 
مناطـق بـرای تولیـد عسـل در جنـوب فـارس اسـت و به علـت تغذیـه زنبور ها 
از گل درخـت ُکنـار، عسـل تولیـدی از کیفیـت مطلوبـی برخـوردار اسـت و 

زنبـورداران تـا فروردیـن مـاه سـال آینـده در شهرسـتان خواهنـد ماند .
امانـی در خاتمـه پیـش بینـی کرد در سـال جاری مقـدار 23 تن عسـل کنار در 

این شهرسـتان تولید شـود .

آغاز مبارزه با مگس انبه در سطح 2800 هکتار
از باغ های شهرستان گراش

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛ احمد 
افراشـته کارشـناس اداره تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت با اعالم ایـن خبر که 
مبـارزه بـا مگـس انبـه در سـطح 2800 هکتـار از باغ هـای شهرسـتان گراش 
انجام شـده اسـت گفـت: در اجرای ایـن طرح، ماده غیرشـیمیایی جـذب کننده 

حشـرات )میتـل اوژنـول( در بین باغـداران توزیع گردیده اسـت.

وی افـزود: مگـس انبـه بـا تخم ریزی در زیر پوسـت میوه باعث کـرم خوردگی 
میـوه می شـود و مبـارزه با ایـن آفت تا پایان خـرداد ادامه خواهد داشـت.

تولید بیش از 14 هزار تن وش پنبه از
مزارع الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
فـرزاد قاسـمی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان از آغاز برداشـت محصول 
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پنبـه از مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت : پیش بینی می شـود امسـال 
بیـش از 14 هـزار تـن محصـول وش پنبـه از 4 هـزار و 700 هکتار سـطح زیر 

کشـت ایـن محصول در شهرسـتان الرسـتان برداشـت گردد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخـش هـای مرکـزی، جویـم و بنارویـه مناطـق 
عمـده تولیـد پنبـه در الرسـتان می باشـند افـزود: این شهرسـتان بـا دارا بودن 
بیشـترین سـطح زیر کشـت پنبه اسـتان، حـدود 30 درصد تولید پنبـه فارس را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت.
قاسـمی در خاتمـه یادآور شـد: برداشـت ایـن محصـول از اوایل آبان آغـاز و تا 

اوایل اسـفند مـاه ادامه خواهد داشـت.

پیش بینی تولید بیش از 12500 تن پیاز در سطح 250 
هکتار از اراضی جنوب فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
علـی سـعیدی نـژاد مسـئول اداره بهبـود تولیدات گیاهـی این مدیریـت با بیان 
ایـن مطلـب که شهرسـتان الرسـتان قطـب تولید پیـاز جنوب فارس می باشـد 
گفـت: بـا توجـه به شـرایط مناسـب تولید خـارج از فصـل این محصـول پیش 
بینـی مـی شـود امسـال بیـش از 12 هـزار و 500 تـن محصـول در سـطح 
250 هکتـار مـزارع پیـاز، بخـش هـای درز ، سـایبان و حومـه این شهرسـتان 
تولیـد شـود. وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه الرسـتان بـه عنـوان قطـب 
تولیـد پیـاز طـرح اسـتمرار در فـارس می باشـد افـزود: تولیـد مازاد بـر مصرف 
نشـاء محصـول پیـاز الرسـتان به شهرسـتان هـای خنج، المـرد، مهـر و دیگر 

شهرسـتان هـا ارسـال می شـود.

پیش بینی تولید 1700 تن کنجد در شهرستان 
الرستان

مقام نخست تولید کنجد در فارس به الرستان رسید
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
قاسـمی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از آغاز برداشـت دانـه روغنی 
کنجـد از یـک هـزار و 650 هکتار از مزارع الرسـتان خبر داد و گفت: برداشـت 
کنجـد در الرسـتان از اوایـل آبـان مـاه آغـاز و تـا اوایـل آذر مـاه ادامـه دارد و 
پیـش بینـی مـی شـود در سـال زراعـی جـاری بیـش از 1700 تـن محصـول 

کنجـد از مـزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه شهرسـتان الرسـتان در تولید دانـه روغنی 
کنجد دارای مقام اول در سـطح اسـتان می باشـد، افزود: بیشـتر مصرف کنجد 

ایـن شهرسـتان در تولیـد ارده و روغن کنجد 
) جهت مصارف دارویی و پخت و پز( و بخشـی از آن نیز در تولید شـیرینی های 

محلـی از جملـه حلوا ارده ای و نان های کنجدی مورد اسـتفاه قرار می گیرد.
فـرزاد قاسـمی درخاتمـه بـا ذکر ایـن موضوع کـه هـم اکنـون 6 کارگاه صنایع 
تبدیلـی کنجـد جهـت تولیـد ارده و روغـن کنجد در شهرسـتان فعال می باشـد 
گفـت : کنجد هـای برداشـتی بـه شهرسـتان های فارس و اسـتان هـای کرمان 

و یزد ارسـال می شـود.

برداشت محصول چای ترش از مزارع الرستان
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ عالیه 
سـادات رفعـت حقیقی کارشـناس گیاهان دارویـی این مدیریت از برداشـت گیاه 

دارویـی چـای ترش بـرای اولین بار در الرسـتان خبر داد.

وی گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی الرسـتان و تغییـر الگـوی کشـت بـه 
سـمت گیاهـان کـم آب بـر، گیـاه دارویـی چـای تـرش در ایـن منطقه کشـت 
گردیـده اسـت و پیـش بینـی می شـود از هـر هکتـار سـطح زیرکشـت 400 

کیلوگـرم محصـول خشـک تولیـد گـردد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه عملیات کاشـت 
چـای تـرش از اواخـر اسـفند آغـاز و برداشـت ایـن 
محصـول بـه صـورت سـنتی در اواخـر مهـر مـاه 
انجـام می شـود، افـزود: چـای تـرش تولیـدی این 
و  مشـهد  اصفهـان،  هـای  اسـتان  بـه  شهرسـتان 
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس صـادر مـی شـود.
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

رهاسازی 3/328/000 زنبور براکون در مزارع 
گوجه فرنگی و چغندرقند مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی از مبـارزه بیولوژیـک وغیـر شـیمیایی بـا آفـات مهـم 
خصوصـا آفـت هلیوتیـس در مـزارع گوجـه فرنگـی خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
عزیـز رحیمـی بـا بیـان ایـن مطلب کـه آفـت هلیوتیس آفتـی خطرناک اسـت 
کـه خسـارت باالیـي به بسـیاري از محصـوالت وارد می کند افزود: این حشـره 
میزبـان هـاي متعـددي از جملـه پنبـه، کنجـد، توتـون، کنـف، نخـود، گوجـه 

فرنگـي، ذرت و گل آفتابگـردان و لوبیـا و سـویا دارد. 

وی بـا ذکـر ایـن موضـوع که چند سـالی اسـت که طـرح مبـارزه بیولوژیک در 
سـطح شهرسـتان صـورت مـی گیـرد گفـت: در سـال جـاری نیـز سـه میلیون 
سـیصد وبیسـت هـزار زنبـور براکـون در سـطح 830 هکتار در محصـول گوجه 

فرنگـی و چغندرقنـد رها شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: 4550 عـدد تجهیـزات غیـر شـیمیایی از جملـه تلـه 
فرمونی کارت زرد و کارت آبی در مزارع اسـتفاده شـده اسـت. اسـتفاده از سموم 
بیولوژیـک نیـز در دسـتور کار قرار گرفتـه که در این زمینه 238هکتار از سـموم 

بیولوژیـک ماننـد بـی تی و روی اگرو اسـتفاده شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت: از محاسـن اسـتفاده از عوامـل بیولوژیـک عـدم آلودگـی 
محیـط زیسـت، انتخابـی بـودن وکنتـرل پایـدار آفـت در اکوسیسـتم اسـت. 

اجرای طرح انتقال یافته های تحقیقاتی در سطح 500 
هکتار از اراضی مرودشت

کارشـناس طـرح انتقـال یافتـه هـاي تحقیقاتـي گفـت: بـا توجه به آغـاز فصل 
کشـت گنـدم، اولیـن کالس آموزشـي طـرح انتقـال یافتـه هـاي تحقیقاتي در 
سـال زراعـی 98 - 97 بـا حضـور محققیـن مرکـز تحقیقات کشـاورزي و منابع 
طبیعـي فارس، مسـئولین و کارشناسـان مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان و 
مرکـز نقـش رسـتم، بـا هـدف آمـاده سـازي و تهیـه بسـتر مطلـوب و انتخاب 

ارقـام مناسـب بذر گنـدم، برگزار شـد.
مریـم صفرپـور افـزود : طـرح انتقال یافتـه هاي تحقیقاتي براي سـومین سـال 
متوالي در سـطح 500 هکتار از اراضي کشـاورزي روسـتاي گرم آباد مرودشـت 

اجـرا شـد و ایـن طـرح بـا توانمندسـازي تولیدکننـدگان، دسـتاوردهایي چـون 
کاهـش مصـرف انـواع نهاده هاي کشـاورزي شـامل کـود، بذر و سـم، افزایش 

عملکـرد در واحد سـطح و توسـعه کشـت مکانیـزه حاصل گردیده اسـت.

ردیابي و مشاهده آفت قرنطینه اي
مگس میوه مدیترانه اي برای اولین بار

در منطقه نقش رستم

کارشـناس حفـظ نباتـات مرکز جهاد کشـاورزي نقش رسـتم گفـت: ردیابي 
آفـت مهـم قرنطینـه اي مگـس میـوه مدیترانـه در مناطـق مختلـف منطقه 
نقش رسـتم توسـط کارشناسـان این مرکز و کلینیک گیاه پزشـکي سـبحان 
بـا نصـب تله هـاي فرموني انجـام گرفت و حشـرات کامل این آفت توسـط 
تلـه هـاي فرمونـي نصـب شـده، شـکار و وجـود آفـت بـا توجـه بـه کلیـد 
شناسـایي و نحـوه خسـارت بـراي اولیـن بـار در منطقـه و بـه طـور رسـمي 

گردید. تأییـد 
ابـوذر اسـماعیلي افـزود: اقدامـات الزم جهـت مبـارزه بـا ایـن آفـت شـامل 
مشـخص نمـودن مناطـق آلـوده، جمـع آوري و امحـاء میـوه هـاي آلـوده، 
اسـتفاده از تلـه اي فرمونـي و جلب کننـده و افزایش دانش باغـداران منطقه 
در خصـوص جلوگیـري از گسـترش آفـت به مناطـق هم جـوار و جلوگیري 
از خسـارت آن بـه طـور مسـتمر و به سـرعت در حال انجام و در دسـتور کار 

کلیـه پهنـه هـاي تولیـدي مرکز قـرار گرفته اسـت.

پرداخت تسهیالت بخش کشاورزی از محل اعتبارات 
اشتغال پایدار در شهرستان مرودشت

کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  کشـاورزی  جهـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان مرودشـت محمـودی مسـئول واحـد طـرح و برنامـه ایـن مدیریـت 
گفـت: از زمـان ابـالغ طـرح هـای اشـتغال پایدارکـه از دی مـاه سـال 96 آغاز 
شـده اسـت تاکنـون 1300 نفـر در بخـش هـای دام، طیـور، باغبانـی و صنایع 
تبدیلـی در سـامانه کارا ثبـت نام کرده اند که پس از بررسـی شـرایط متقاضیان 

کار تشـکیل پرونـده آنـان صـورت گرفته اسـت.
 محمـودی گفـت: تعـداد طـرح هایـی کـه تشـکیل پرونده داده شـده انـد و در 
کمیتـه فنـی تصویـب شـده 280 طـرح، تعـداد طـرح هـای مصـوب در کمیته 
اسـتانی و ارجـاع شـده بـه بانـک هـای عامـل 165 طـرح و تعـداد طـرح های 

پرداخـت شـده و در حـال پرداخـت 35 مـورد می باشـد. 
وی افـزود: از دالیـل عـدم جـذب تسـهیالت توسـط متقاضیـان بدهـی معوقه، 
چـک برگشـتی متقاضیـان، عـدم تامیـن وثیقـه مناسـب از سـوی متقاضیـان، 

مشـکالت تامیـن آب و مجوزهـای صـادره مـی باشـد.



49 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

شهرستان نی ریز قطب تولید انار 
در استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز ، 
ذبیـح الـه سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: نـی ریز با 
4500 هکتـار بـاغ انار شـامل 4450 هکتـار درختان بـارور و 50 هکتار درختان 
غیـر بـارور، بـا متوسـط عملکرد 22 تـن در هر هکتـار و تولید سـالیانه 90 هزار 
تـن محصـول مقـام اول سـطح زیر کشـت و تولید ایـن محصول را در اسـتان 

فـارس به خـود اختصاص داده اسـت.
وی افـزود: در باغات نمونه این شهرسـتان بیـش از 150 تن در هکتار محصول 
انـار برداشـت شـده اسـت که عـالوه بـر مصـارف داخلی به کشـور هـای کره 
جنوبی، روسـیه، آسـیای میانـه، حوزه خلیج فـارس و برخی کشـورهای اروپایی 
صـادر گردیـده اسـت به طـوری که زمینـه ایجاد حـدود 4 هزار فرصت شـغلی 

موقـت در این شهرسـتان را فراهم نموده اسـت.
 سیروسـی بـا بیـان ایـن که عمـده ترین رقـم تولیدی انـار در شهرسـتان، رقم 
انـار ربـاب نی ریـز اسـت کـه جـزء ارقـام برتـر صادراتی انار کشـور محسـوب 

می شـود، تصریـح کـرد: این رقـم به دلیـل رنگ پوسـت، رنگ آریـل، ضخامت 
پوسـت، درصـد فیبـر و طعم میوه، بسـیار بازار پسـند و در کشـور بی همتاسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه در 
بخـش صنایـع تبدیلـی و بـا توجه بـه پتانسـیل باالی ایـن شهرسـتان، کارخانه 
هـای صنعتـی فـرآوری انـار در شهرسـتان احـداث گردیـده اسـت اظهـار کرد: 
تولیـدات ایـن کارخانجـات شـامل رب انـار، سـس انـار، آب انـار، شـربت انـار، 

مارمـاالد، ژلـه انـار، بسـتنی انـار، ترشـی، سـرکه و لواشـک انـار می باشـد .
وی در خاتمـه افـزود: کمبـودآب بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و وجـود 
آفـات و امـراض بـه خصـوص کـرم گلـوگاه انـار از عمده مشـکالت انـارکاران 

ایـن شهرسـتان محسـوب می گـردد.

با آغاز برداشت میوه »بـه« درشهرستان نی ریز 
پیش بینی تولید 3000 تن محصول می شود

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز؛ ذبیح 
الـه سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: همه سـاله بـا فرا 
رسـیدن فصل پاییز، شـاهد برداشـت میوه »بــه« از ارقام اصفهانی و محلی در 
سـطح شهرسـتان نـی ریزهسـتیم که به لحـاظ کیفیـت، عطر و طعـم از جایگاه 
مطلوبـی در اسـتان فـارس برخوردار اسـت و همین امر باعث گردیـده خریداران 

تمایـل زیـادی بـه خرید این محصول داشـته باشـند. 
وی افـزود: ایـن محصـول تولیـدی متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی و آب و هوای 
مسـاعد منطقـه از مرغـوب ترین و ممتازترین محصوالت در اسـتان و کشـور به 
شـمار مـی رود، کـه عالوه بـر مصرف محلـی ، در بسـته های 4 تـا 6 کیلوگرم 
تهیـه و بـه اسـتان هـای تهـران، خراسـان رضـوی، سیسـتان و بلوچسـتان 

بارگیـری می شـود.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز اظهار داشـت: سـطح باغات »بــه« 
در ایـن شهرسـتان 305 هکتـار، که حـدود 220 هکتار مثمر و مابقـی غیر مثمر 
اسـت و عملکـرد ایـن محصـول در شـرایط عادی حـدود 15 تـن در هکتار می 
باشـد کـه در باغـات نمونـه، ایـن عملکـرد بـه بیـش از 80 تـن مـی رسـد کـه 
متأسـفانه در سـال هـای اخیـر بـه دلیـل بـارش کـم نـزوالت جـوی و عواملی 
مواجـه  ایـن محصـول  تولیـد  کاهـش  بـا  تگرگ زدگـی  و  ماننـد خشکسـالی 
بوده ایـم و امسـال پیش بینـی می شـود بیـش از 3000 تن محصول به برداشـت 

و بـه بـازار عرضـه گردد. 
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شهرستان فسا در یك نگاه
شهرسـتان فسـا در 145 کیلومتـری جنوب شـرقی اسـتان فـارس و در محدوده 
جغرافیایـي 53درجـه و20دقیقـه تـا 54 درجـه و 15 دقیقـه طـول شـرقي و 28 
درجـه و 30 دقیقـه تا29درجـه و25دقیقـه عـرض شـمالي قـرار دارد از شـمال 
زریـن  شهرسـتانهای  بـه  ازجنـوب  خرامـه  و  اسـتهبان  شهرسـتان های  بـه 
دشـت و جهـرم ازشـرق بـه شهرسـتان هـای داراب و اسـتهبان و از غـرب بـه 

شهرسـتان های جهـرم و سروسـتان منتهـی مـی شـود.
ارتفـاع آن 1382 متـر از سـطح دریا و دارای شـرایط آب و هوایی گرم و معتدل 
در منطقه خشـک جنوبی می باشـد و متوسـط بارندگي ده سـاله287.1 میلیمتر 
در شهرسـتان مـي باشـد کـه به دلیـل کاهش بارندگي در سـال هـاي اخیر این 

میـزان در حد قابـل توجهي کاهش یافته اسـت. 
حداقـل دمای شهرسـتان 4.4- درجه سـانتیگراد و حداکثر دمـا 42.8 با میانگین 

دمایی 20.3 درجه سـانتیگراد در طول سـال مي باشـد. 
ایـن شهرسـتان بـا مسـاحت 4197 کیلومتـر مربـع دارای4 بخـش( ششـده و 
قـره بـالغ، شـیبکوه، نوبنـدگان و مرکـزی( و 8 دهسـتان )ششـده، قـره بـالغ، 
میانـده، فدشـکویه، نوبندگان، کوشـکقاضي، جنـگل و صحرارود( می باشـد که 
در مجمـوع 380 پارچـه آبـادی را شـامل مـی گـردد. جمعیت شهرسـتان فسـا 
براسـاس سرشـماري نفوس و مسـکن سـال 1395 بـه تعـداد 205187 نفر که 
از ایـن تعـداد 141598 نفـر جمعیت شـهري و 63409 نفر جمعیت روسـتایي و 

180 نفـر غیـر سـاکن مي باشـد. 
ایـن شهرسـتان بـا قدمتی بیـش از 7 هزار سـال و وجود چندین رشـته قنات در 
منطقـه کـه سـاخت آنهـا به قبل از اسـالم بر می گـردد، بادارا بـودن 3.7 درصد 
از کل اراضـي اسـتان معـادل 7.4 درصـد تولیـد اسـتان را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. مقـام اول تولیـد در واحـد سـطح محصـوالت زراعـي و باغـي از 
قبیـل گنـدم، ذرت دانـه اي، پنبـه، مرکبـات دارد و همچنین داراي مقـام اول تا 
چهـارم در تولیـد محصـوالت دامـي و قطب صادرات دام سـبک )بـره و بزغاله( 
بـه کشـورهاي حاشـیه خلیـج همیشـه فـارس مـي باشـد. شهرسـتان فسـا بـه 
دلیـل داشـتن شـرایط اقلیمـی و خـاک حاصلخیـز و دشـت هاي حاصلخیـز و 
کشـاورزان سـخت کـوش و نیروهـاي متخصـص داراي زیر سـاخت های الزم 
جهـت سـرمایه گـذاری و پتانسـیل هـای بالقوه در بخش کشـاورزي می باشـد 
کـه مـي تـوان با یـک برنامه مـدون ظرفیت هـای شهرسـتان را بالفعـل نمود.

منابع آب شهرستان

 شهرستان فسا در يك نگاه
دقیقه  15درجه و  54دقیقه تا 20درجه و53کیلومتری جنوب شرقی استان فارس و درمحدوده جغرافیايی   145شهرستان فسا در 

دقیقه عرض شمالی قرار دارد ازشمال به شهرستانهای استهبان وخرامه ازجنوب به 25درجه و29دقیقه تا30درجه و28طول شرقی و

زرين دشت وجهرم ازشرق به شهرستان های داراب واستهبان واز غرب به شهرستانهای جهرم وسروستان منتهی می شهرستانهای 

از سطح دريا و دارای شرايط آب و هوايی گرم و معتدل در منطقه خشک جنوبی می باشد و متوسط  متر 1382شود . ارتفاع آن 

ر سال های اخیر اين میزان در حد قابل توجهی دلیل کاهش بارندگی د می باشد که بهمیلیمتردرشهرستان  287.1ده سالهبارندگی 

درجه سانتیگراد در طول 20.3میانگین دمايی با  42.8درجه سانتیگرادوحداکثردما-4.4حداقل دمای شهرستانکاهش يافته است.

 ( ،نوبندگان،مرکزیششده و قره بالغ،شیبکوه(بخش  4کیلومترمربع دارای  4197میباشد. اين شهرستان با مساحت سال 

آبادی را  پارچه380بالغ،میانده، فدشکويه،نوبندگان،کوشکقاضی،جنگل،صحرارود(می باشد که درمجموع دهستان)ششده،قره8و

نفر که از اين تعداد  205187به تعداد 1395.جمعیت شهرستان فسا براساس سرشماری نفوس ومسکن سالشامل می گردد 

 7با قدمتی بیش از اين شهرستان  .نفر غیر ساکن می باشد 180و نفر جمعیت روستايی  63409نفر جمعیت شهری و  141598

درصد از کل اراضی  3.7بادارا بودن  چندين رشته قنات در منطقه که ساخت آنها به قبل از اسالم بر میگرددوجودهزار سال و

و باغی  از مقام اول تولید در واحد سطح محصوالت زراعی  درصد تولید استان را به خود اختصاص داده است.7.4استان معادل 

صادرات دام  محصوالت دامی وقطبمقام اول تا چهارم در تولید  همچنین دارای و دارد گندم،ذرت دانه ای،پنبه،مرکباتقبیل 

 سبک)بره و بزغاله( به کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس می باشد.
های حاصلخیز و کشاورزان سخت کوش و نیروهای دشت  قلیمی و خاک حاصلخیز وا شرايط داشتن به دلیل شهرستان فسا

با يک  می توانمی باشد که  در بخش کشاورزی پتانسیل های بالقوه وساخت های الزم جهت سرمايه گذاری  متخصص دارای زير
 برنامه مدون ظرفیت های شهرستان را بالفعل نمود.

 
 منابع آب شهرستان

مجاز)حلقه(تعداد چاه   تعداد چاه ديزلی )حلقه( تعداد چاه برقی )حلقه( تعداد چاه غیر مجاز )حلقه( 
2864 151 1912 952 

میلیون متر مکعب342.1 برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های مجاز  
میلیون متر مکعب18.03 برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های غیر مجاز  

 
 
 

آمار سطح زیر کشت و عملکرد محصوالت زراعي شهرستان 
فسا در سال 96

 
 96زراعي شهرستان فسا در سال  تكشت و عملكرد محصوال مار سطح زيرآ

 تن() متوسط عملکرد )هکتار( سطح زير کشت نوع محصول
 5/2 9800 گندم

 10 3501 ذرت دانه ای
 2/3 2450 ای( )دانه جو

 2/2 1876 کلزا
 1 5/71 گلرنگ

 45 182 چغندر پايیزه
 60 223 پیاز
 15 214 باقال
 4 1760 پنبه

 
 

 اداره امور فني و زير بناييگزارش عملكرد 
 میلیون ريال 44092هکتار آبیاری نوين با سهم اعتبار بالعوض 650ـ اجرای  

 وام صندوق توسعه ملی      ريالمیلیون  2110رشته جمعا  4الی روبی قنوات: 

 از کمک های فنی اعتباری ريال دو میلیاردباب  جمعا  5احداث استخر:  

 

 گزارش عملكرد اداره بهبود توليدات دامي
 )تن( توان تولید نوع محصول واحد تعداد دام نوع دام

 36000 شیر راس 14356 گاو وگوساله
 2900 گوشت قرمز راس 486296 گوسفند و بز
 2000 گوشت مرغ قطعه 480000 مرغ گوشتی
 456 عسل کلنی 37456 زنبور عسل

 42 گوشت سفید استخر 72 پرورش ماهیان گرم آبی
تکثیر وپرورش ماهیان 

 زينتی
   قطعه 188000

     
 
 
 

گزارش عملکرد اداره امور فني و زیر بنایي
ـ اجرای 650هکتار آبیاری نوین با سهم اعتبار بالعوض 44092 میلیون ریال

الیروبي قنوات: 4رشته جمعا 2110 میلیون ریال وام صندوق توسعه ملي 
احداث استخر: 5 باب جمعًا دو میلیارد ریال از کمک هاي فني اعتباري

گزارش عملکرد اداره بهبود تولیدات دامي

 
 96زراعي شهرستان فسا در سال  تكشت و عملكرد محصوال مار سطح زيرآ

 تن() متوسط عملکرد )هکتار( سطح زير کشت نوع محصول
 5/2 9800 گندم

 10 3501 ذرت دانه ای
 2/3 2450 ای( )دانه جو

 2/2 1876 کلزا
 1 5/71 گلرنگ

 45 182 چغندر پايیزه
 60 223 پیاز
 15 214 باقال
 4 1760 پنبه

 
 

 اداره امور فني و زير بناييگزارش عملكرد 
 میلیون ريال 44092هکتار آبیاری نوين با سهم اعتبار بالعوض 650ـ اجرای  

 وام صندوق توسعه ملی      ريالمیلیون  2110رشته جمعا  4الی روبی قنوات: 

 از کمک های فنی اعتباری ريال دو میلیاردباب  جمعا  5احداث استخر:  

 

 گزارش عملكرد اداره بهبود توليدات دامي
 )تن( توان تولید نوع محصول واحد تعداد دام نوع دام

 36000 شیر راس 14356 گاو وگوساله
 2900 گوشت قرمز راس 486296 گوسفند و بز
 2000 گوشت مرغ قطعه 480000 مرغ گوشتی
 456 عسل کلنی 37456 زنبور عسل

 42 گوشت سفید استخر 72 پرورش ماهیان گرم آبی
تکثیر وپرورش ماهیان 

 زينتی
   قطعه 188000

     
 
 
 

 محصوالت باغي شهرستان فسامحصوالت باغي شهرستان فسا
 میزان تولید)تن( کل سطح سطح بارور سطح غیر بارور محصول
 1770 548 527 21 انگور
 5/46 185 10 175 پسته
 461 90 72 18 خرما
 82631 4144 32 4112 پرتقال
 3374 181 181 -- نارنگی

 20087 1049 1011 38 انار
 702 615 559 56 زيتون
     

 

 واحد صنایع و مكانيزاسيون                   گزارش عملكرد 

 واحد صنایع:

بخش ها در ـ ترويج و تشويق سرمايه گذاران جهت ايجاد واحد های صنايع تبديلی کوچک و بزرگ در سطح شهرستان و 
 28راستای حفظ اشتغال پايدار  و باال بردن ارزش افزوده و حفظ محصوالت تولیدی کشاورزی و دامی که در اين زمینه 

 مورد موافقت نامه اصولی گرفته شده است.

 %50ـ پیگیری درجهت  احداث يک واحد لبنی  مربوط به آقای نعمتی با پیشرفت فیزيکی تقريبا 

 %80اندازی کشتارگاه صنعتی و طیور مربوط به آقای مرادی با پیشرفت فیزيکی باالی ـ پیگیری درجهت راه 

 واحد گاز طبیعی برخوردار می باشد. 5ـ پیگیری تغییر سوخت صنايع تبديلی از نفت گاز به گاز طبیعی ودر حال حاضر 

 مكانيزاسيون
جهت استفاده از تسهیالت خط اعتباری  ـ تشکیل پرونده متقاضیان تراکتور،کمباين وادوات زراعی،دامی و باغی

 پرونده و ارسال به استان34مکانیزاسیون و پیگیری روند جذب تسهیالت و تکمیل 

ـ استفاده از خطی کارهای کف خط کار به منظور استفاده از بذور کمتر و تولید مطلوب و پايدار و همچنین ترويج آن به 
دستگاه  در اين شهرستان  52دستگاه خطی کار نمودند که تا کنون  11خريدطوريکه در سال قبل کشاورزان اقدام به 

 موجود می باشد

ـ استفاده وترويج سیکلوتیلربه منظورتهیه بسترکشت مناسب وهمچنین رفت وآمدکمتر ماشین آالت و استفاده بهینه 
 است ازسوخت به طوريکه تاکنون سه دستگاه درسال جديد توسط کشاورزان نقدی خريداری شده

هکتار و ترويج کشت مذکور به منظور حفظ خاک ،آب و کشاورزی  100به کار گیری دستگاه کشت مستقیم در سطح ـ 
 پايدار

واحد صنایع
ـ ترویـج و تشـویق سـرمایه گـذاران جهـت ایجـاد واحـد هـای صنایـع تبدیلی 
کوچـک و بـزرگ در سـطح شهرسـتان و بخـش هـا در راسـتای حفظ اشـتغال 
پایـدار و بـاال بـردن ارزش افـزوده و حفـظ محصـوالت تولیـدی کشـاورزی و 
دامـی کـه در ایـن زمینـه 28 مـورد موافقـت نامـه اصولی گرفته شـده اسـت.

سیمای کشاورزی شهرستان فسا در یک نگاه

سعید شیرواني دوست 
معاون فني اجرایي

شاهــرخ ســامانـــی
مدیر

حبیب نادري
معاون اداري مالي
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ـ پیگیـری در جهـت احـداث یـک واحـد لبنـی مربـوط بـه آقـای نعمتـی بـا 
تقریبـًا %50 فیزیکـی  پیشـرفت 

ـ پیگیـری در جهـت راه انـدازي کشـتارگاه صنعتـی و طیـور مربـوط بـه آقای 
مـرادی بـا پیشـرفت فیزیکی بـاالی %80

ـ پیگیـری تغییـر سـوخت صنایـع تبدیلی از نفـت گاز به گاز طبیعـی و در حال 
حاضـر 5 واحـد گاز طبیعـي برخوردار مي باشـد.

مکانیزاسیون
ـ تشـکیل پرونـده متقاضیـان تراکتـور، کمبایـن وادوات زراعـی، دامـی و باغی 
جهـت اسـتفاده از تسـهیالت خط اعتباری مکانیزاسـیون و پیگیـری روند جذب 

تسـهیالت و تکمیـل 34پرونده و ارسـال به اسـتان

ـ اسـتفاده از خطـی کارهـای کـف خـط کار بـه منظـور اسـتفاده از بـذور کمتر 
و تولیـد مطلـوب و پایـدار و همچنیـن ترویـج آن بـه طـوری که در سـال قبل 
کشـاورزان اقـدام بـه خریـد11 دسـتگاه خطـی کار نمودنـد کـه تـا کنـون 52 

دسـتگاه در ایـن شهرسـتان موجـود می باشـد
ـ اسـتفاده و ترویج سـیکلوتیلر به منظور تهیه بسـتر کشـت مناسـب و همچنین 
رفـت و آمـد کمتـر ماشـین آالت و اسـتفاده بهینـه از سـوخت بـه طـوری کـه 
تاکنون 3 دسـتگاه در سـال جدید توسـط کشـاورزان نقداً خریداری شـده اسـت
ـ به کارگیری دسـتگاه کشـت مسـتقیم در سـطح 100 هکتار و ترویج کشـت 

مذکـور به منظـور حفظ خـاک، آب و کشـاورزی پایدار
- اخذ مجوز طرح توسعه بسته بندی مواد غذایی و گیاهان دارویی

گزارش عملکرد واحد طرح و برنامه
ـ تشـکیل جلسـات کارگـروه شهرسـتانی بـه دبیـری طـرح و برنامـه و تنظیم و 

صورتجلسه ارسـال 
ـ بخشـش سـود تسـهیالت و معافیـت جریمـه هـای متعلقـه بدهـکاران بانکی 
تـا سـقف 100 میلیـون تومـان بیـش از 25 میلیـارد ریـال در قالـب تبصـره 35 

الحاقـی اصـالح قانـون بودجـه سـال 1395 و ادامـه آن تاکنون
ـ برگـزاري جلسـات مکـرر در خصـوص واریـز وجه به حسـاب صندوق توسـعه 
حمایـت از بخـش کشـاورزی شهرسـتانی و تامیـن اعتبـار از اعتبارات اسـتانی و 

فـروش امـالک مازاد
ـ نظـارت و پشـتیبانی از سـامانه پهنه بنـدی اراضـی کشـاورزی و برسـی آمار و 

اطالعات وارد شـده و اسـتخراج شـده از سـامانه

درصد اشتغالزایی در بخش کشاورزی

 اخذمجوز طرح توسعه بسته بندی مواد غذايی و گیاهان دارويی-

 واحد طرح و برنامهگزارش عملكرد  
 تنظیم و ارسال صورتجلسهـ تشکیل جلسات کارگروه شهرستانی به دبیری طرح و برنامه و 

میلیارد  25میلیون تومان بیش از  100ـ بخشش سود تسهیالت و معافیت جريمه های متعلقه بدهکاران بانکی تا سقف 
 وادامه آن تاکنون1395الحاقی اصالح قانون بودجه سال  35ريال در قالب تبصره 

حمايت از بخش کشاورزی شهرستانی و تامین ـ برگزاری جلسات مکرر در خصوص واريز وجه به حساب صندوق توسعه 
 اعتبار از اعتبارات استانی و فروش امالک مازاد

 سامانهـ نظارت و پشتیبانی از سامانه پهنه بندی اراضی کشاورزی و برسی آمار و اطالعات وارد شده و استخراج شده از
 درصد اشتغالزايي در بخش كشاورزی

تعداد اشتغال  سال
 )نفر( دائم

تغال تعداد اش
 موقت)نفر(

 )نفر( تعداد كل اشتغالزايي

1396 68 310 378 
 

                 اداره امور اراضی :گزارش عملكرد 
پالک )نصیر آباد و خورنگان( جهت رفع  2ـ اجرای قانون رفع تداخالت ناشی از قوانین موازی در حوزه زمین در سطح 

 مشکل تداخل اراضی کشاورزان با اراضی ملی

 پرونده45نظارت براراضی طرح های واگذاری  33عملکرد کمیسیون ماده  ـ

 هزار هکتار 20(در مساحت 131اجرای گشت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی )سامانه-

 96فعاليت های شاخص در بخش های مختلف كشاورزی شهرستان در سال زراعي 
 

 فعاليت های شاخص واحدزراعت
 هکتار چغندر قند پايیزه در شهرستان برای اولین بار 182کاشت -
 هکتار کلزا در شهرستان  1876افزايش سطح زير کشت کلزا به -
 کاهش سطح زير کشت محصوالت پر آب بر و جايگزينی با محصوالت کم آب بر نظیر کنجد،سورگوم و پنبه-
 که مصرف آب باالی دارد 704به جای ارقام ديررس مثل  ذرت جايکزينی ارقام زودرس و میان رس-
 هکتار 1760افزايش سطح کشت پنبه به -
  هکتار در شهرستان 400در سطح اجرای طرح انتقال يافته ها -

گزارش عملکرد اداره امور اراضی : 
ـ اجـرای قانـون رفـع تداخالت ناشـی از قوانین موازی در حوزه زمین در سـطح 
2 پـالک )نصیـر آبـاد و خورنـگان( جهت رفع مشـکل تداخل اراضی کشـاورزان 

بـا اراضی ملی
ـ عملکرد کمیسیون ماده 33 نظارت براراضي طرح هاي واگذاری 45پرونده

- اجـراي گشـت جلوگیـري از تغییر کاربري اراضي زراعي و باغي )سـامانه131(
در مسـاحت 20 هزار هکتار

فعالیت هاي شاخص در بخش هاي مختلف 
کشاورزي شهرستان در سال زراعي 96

فعالیت هاي شاخص واحد زراعت
- کاشت 182 هکتار چغندر قند پاییزه در شهرستان براي اولین بار
- افزایش سطح زیر کشت کلزا به 1876 هکتار کلزا در شهرستان

- کاهـش سـطح زیر کشـت محصـوالت پر آب بـر و جایگزیني بـا محصوالت 
کـم آب بـر نظیـر کنجد، سـورگوم و پنبه

- جایکزینـي ارقـام زودرس و میـان رس ذرت به جاي ارقـام دیررس مثل 704 
که مصـرف آب باالي دارد

- افزایش سطح کشت پنبه به 1760 هکتار
- اجراي طرح انتقال یافته ها در سطح 400 هکتار در شهرستان 

- کاشـت 147/5 هکتار گلرنگ در شهرسـتان فسـا که به دلیل خشکسـالي در 
سـال اخیـر 71/5 هکتار قابل برداشـت مي باشـد.

- اجـراي طـرح pvs در سـطح یـک هکتـار و برسـي تولیـد یـازده رقـم گنـدم 
جهـت تعییـن بهتریـن ارقـام قابـل کشـت گنـدم در شهرسـتان 

فعالیت هاي شاخص واحد باغباني
- توسـعه کشـت سـبزي و صیفي در گلخانـه به منظـور صرفه جویي در مصرف 

آب و تولیـد محصـول خارج از فصل
- توسـعه کشـت ارقـام مختلـف گیاهـان دارویي در سـطح شهرسـتان با هدف 

اسـتفاده بهینـه از آب و صرفـه جویـي در مصـرف آب هاي زیـر زمیني
- توصیـه کشـت محصـوالت مقـاوم به خشـکي و جایگزیني انـواع محصوالت 
باغـي کـم آب بـر نظیـر زیتـون، انجیـر و انگـور به جـاي محصوالت پـرآب بر 
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نظیـر مرکبات
- معرفـي متقاضیـان نهـال یارانه دار به اسـتان و پي گیري تمامـي امور مربوط 

بـه آن تا حصـول نتیجه
- معرفـي متقاضیـان تسـهیالت اشـتغال فراگیر و پایدار روسـتایي بـه اداره کار 

و پـي گیـري امور مربـوط به آن

فعالیت هاي شاخص اداره بهبود تولیدات دامي
- اجراي طرح اصالح نژاد گاو دو منظوره )سیمنتال( به تعدا 375 راس

- اجراي طرح مدیریت جوجه ریزي در واحدهاي مرغ گوشتي
- بهینـه سـازي در مصـرف سـوخت واحدهـاي مرغـداري و تغییر نوع سـوخت 

از گازوئیـل بـه گاز در پنـج واحد مرغ گوشـتي

فعالیت هاي شاخص واحد امور اراضي
- تشکیل کارگروه رفع تداخالت اراضي ملي و مستثنیات 

- تجمیع اسناد مالکیت اراضي مالکي 
- جلوگیـري از تغییـر کاربـري هاي غیـر مجاز در عرصه اراضـي زراعي و باغي 

بـا حضور مسـتمر در منطقـه و خبرهاي مردمي
- کاهـش حجـم پرونـده هاي قضایي با اجـراي تبصره 2 مـاده 10 قانون حفظ 

کاربري اراضـي زراعي و باغي
- اطـالع رسـاني به کشـاورزان و دامداران نسـبت بـه اجراي روند قانـون تغییر 

کاربـري اراضي 

گزارش عملکرد واحد ترویج
- ایجاد 12 )7سایت زراعي و 5سایت باغي( سایت الگویی )طرح امید( 

- طرح پهنه بندی )پارسل(: تعداد 20 پارسل
- توزیـع تعـداد 30 دسـتگاه تبلـت: مسـئولین پهنه هـا و مراکز خدمـات / اداره 

و واحدهـاي مرتبط
ـ برگـزاری 49 دوره آموزشـی مهارتـی بـا موضوعـات پـرورش زنبـور عسـل، 
گل هـاي  پـرورش  گلخانـه،  دارویـي،  گیاهـان  پـرورش  گوسـفند،  پـرورش 

آپارتمانـي، پـرورش قـارچ و ... بـه تعـداد 5749 نفـرروز 
ـ تولیـد و توزیـع اطالعیـه و نشـریات ترویجی بـا موضوعات مختلـف به تعداد 

عدد  5494
- اقدامات اولیه در جهت تشـکیل صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 

کـه در حـال حاضر در مرحله پذیره نویسـي مي باشـد. 
- بازدیـد کشـاورزان از مـزارع سـایت هـاي الگویـي و مـزارع انتقـال یافتـه ها 

19عـدد بـه تعـداد 247 نفر روز
- برگـزاري 130 عـدد کالس و کارگاه هـاي آموزشـي بـا موضوعـات توسـعه 
و ترویـج کشـت هـاي گلخانـه ، آبیاري نویـن ، کاشـت گیاهان دارویـي، تولید 
محصـول سـالم وارگانیـک، کاشـت کلـزا، کاشـت چغندر قنـد پاییزهبـا حضور 

2163 نفـر از بهـره بـرداران

فعالیت شاخص اداره فني زیربنایي 
- مخاطـب یابـی آمـوزش و هدایـت در راهنمـای کشـاورزان جهـت تشـکیل 
پرونـده سـامانه های نویـن آبیـاری به تعـداد 144 پرونـده معـادل 1755 هکتار 
- همـکاری و نظـارت در مطالعـه و طراحی سـامانه های نوین در سـطح 1085 

ر هکتا
- اجـرای سـامانه هـای نویـن آبیـاری درسـطح 706 هکتار شـامل 651 هکتار 
نـواری 17 هکتـار قطـره ای و 38 هکتـار بارانـی ازمحـل اعتبـارات بنـد دال 

تبصـره 4 بودجـه 95 و بنـد الـف تبصـره 4 بودجـه 96 

- ثبـت نـام و ارسـال متقاضیـان طـرح هـای آب خـاک در قالـب اعتبـارات 
صنـدوق توسـعه ملـی مناطـق محـروم معـادل 7500میلیـون ریـال اسـتخر و 

1503میلیـون ریـال انتقـال آب و تجهیـز چـاه
- نظارت بر احداث شش باب استخر معادل 2 هزار و 650 میلیون ریال 

- تعمیـر، مرمـت و احیـا چهار رشـته قنـات علی آبـاد جنگل، قلعـه قرمز، صالح 
آبـاد و ششـده معـادل2110 میلیون ریال از محـل اعتبارات ملي فنـی اعتباري 
- اجـرای مناقضـات جهـت احـداث 2000 جـاده بیـن مـزارع و مرمـت پـل بـا 

اعتبـارات 390 میلیـون ریـال از محـل مـاده 12
- مناقصـه احـداث کانـال آبیـاری چشـمه تنـگ مجـد، تخصیص اعتبـار 727 

میلیـون ریـال از محـل اعتبـاری توازن
- احداث کانال جالل آباد جنگل 750 میلیون ریال از محل اعتباری توازن

سند چشم انداز و پتانسیل هاي شهرستان فسا
* توسعه کشت نشاء مکانیزه از طریق ایجاد گلخانه های تولید نشاءمکانیزه

* ایجاد مجتمع هاي گلخانه ای سبزی و صیفی وپرورش قارچ
* سـرمایه گـذاری جهـت ایجـاد صنایـع تبدیلـی و بسـته بنـدی محصـوالت 

باغـی خصوصـًا مرکبـات، خرمـا وانـار
* ایجادصنایع بسته بندی سبزیجات خشک و حبوبات

* تولید عوامل بیولوژیک و زیستی جهت مبارزه با آفات وبیماری ها 6
* تهیـه و تولیـد بـذور محصـوالت زراعـی در طبقـات مختلف بـذری از طریق 

همـکاری با مرکـز تحقیقات
* تولید مرغ سبز

* تولید علوفه دام و محصوالت ارگانیک به روش هیدرو پونیک
* ترویج و توسـعه کشـت در اراضی و آب شـور از طریق کشـت با بذر کارهای 

کف خـط کار با محوریت کشـاورزی حفاظتی
* ترویـج و توسـعه کشـت محصـوالت پائیـزه بـا رویکـرد اسـتفاده از نـزوالت 

جـوی نظیـر جـو بدون پوشـینه
* توسـعه کشـت پائیـزه چغنـدر قند به منظـور راه انـدازی کارخانه قنـد و احیاء 

فرصتهای شـغلی
انـدازی کارگاه هـای تهیـه و تولیـد کمپوسـت در راسـتای  * احـداث و راه 

مدیریـت بقایـای گیاهـی )کاه وکلـش مـزارع گنـدم(
* راه اندازی مزارع پرورش شتر مرغ و سایر ماکیان

* احداث کارخانه آب میوه گیری و کنسانتره میوه
* احـداث کارخانـه فـراوری و بسـته بندی گوشـت سـفید و گوشـت قرمـز بـه 

منظـور جلوگیـری از زنـده فروشـی دام
* احداث سردخانه بزرگ 10 - 5 هزار تنی باالی صفر و زیر صفر 

* ترویـج کشـت گیاهـان دارویـی وایجـاد واحدهـاي بسـته بنـدی و بازاریابی 
ل محصو

* پرورش ماهیان گرم آبی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
* طرح تولید کبک و بلدرچین به روش صنعتی

* تولید بستر کمپوست قارچ خوراکی
* انجام طرح تحقیقی - پژوهشی در مورد ارقام گیاهان مقاوم به خشکی
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه جامع آماری 
آمـاری  جامـع  سـامانه  کاربـران  ویـژه  روزه  یـک  عملـی  آموزشـی  کارگاه 
شهرسـتان های تحـت پوشـش )تعـداد 30 نفر( در تاریـخ 97/8/5 برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس در راسـتای افزایش 
مهـارت هـای تخصصـی و اثربخشـی نیروها در جهـت بهبود کیفیـت عملکرد، 
آموزش هـای مربـوط بـه چگونگـی ورود صحیح اطالعـات عملکردی سـامانه 
جامـع آمـاری در محـل سـالن اجتماعـات شـهید بالغـی ایـن سـازمان بـه 

مخاطبیـن ارائـه گردید.
شـایان ذکـر اسـت سـامانه جامـع آمـاری در حـال حاضـر بـا امـکان ایجـاد 
فرم هـای اطالعاتـی وظیفـه گـردآوری اطالعـات از حـوزه هـای مختلـف و 
امـکان دسترسـی بـه آمارهـای ثبتـی را برعهـده داردو بیـش از چندیـن دوره 
تاکنـون در ایـن خصـوص در سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس برگزار 

اسـت. گردیده 

با هدف دستیابی به آخرین مقاالت و ارتقای علمی؛
کارگاه آموزشی نرم افزار کتابخانه ای فیپاک در شعبه 

شیراز موسسه رازی برگزار شد

کارگاه آموزشـی نـرم افزار کتابخانه ای فیپاک )فهرسـتگان یکپارچه پژوهشـی 
و آموزشـی کشـاورزی( به مدت سـه روز در شـعبه جنوب کشـور موسسه رازی 

در شـیراز برگزار شد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی موسسـه رازی، کارگاه آمـوزش نرم افـزار کتابخانه 
ای تحـت وب فیپـاک )Fipakportal( بـا هدف افزایش سـطح آگاهـی و ارتقاء 
علمـی محققان، دسـتیابی بـه آخرین متد ورود بـه کتابخانـه و دریافت مقاالت 
اعضـای هیئـت علمـی شـعبه جنـوب کشـور بـه مـدت سـه روز در این شـعبه 
برگـزار شـد. در این کارگاه آموزشـی مباحثی در خصوص عضویت، جسـتجوی 
منابـع اطالعاتـی، سـازماندهی، آماده سـازی، راه اندازی سیسـتم امانـت منابع 
اطالعاتـی، جسـتجوی پایگاه های تخصصـی، آموزش پایـگاه اطالعاتی گیکا، 
بجـکا، پایـگاه هـای اطالعاتـی تخصصـی و آمـوزش فهرسـت نویسـی کتاب 

هـای فارسـی و التیـن مطالبی مطرح شـد.

برگزاری دوره آموزشی استریلیزاسیون 
در خطوط تقسیم فرآورده های بیولوژیک در 

موسسه رازی شعبه شیراز 

فرآورده هـای  تقسـیم  خطـوط  در  استریلیزاسـیون  روزه  سـه  آموزشـی  دوره 
بیولوژیـک در موسسـه رازی شـعبه جنـوب کشـور با حضور کارشناسـان شـعب 

موسسـه رازی شـیراز، کرمـان، اهـواز و مشـهد برگـزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی موسسـه رازی شـیراز، دوره آموزشـی استریلیزاسـیون 
درخطـوط تقسـیم فـرآورده هـای بیولوژیک با حضـور مدرس موسسـه مهندس 
سـیامک خشـنود به مدت سـه روز در سـالن جلسـات شـعبه موسسـه رازی در 

شـیراز برگزار شـد.
آشـنایی بـا مراحل ضـد عفونی کـردن اتاق ها، دسـتگاه های مرتبـط به خطوط 

فیلینـگ و مراحـل استریلیزاسـیون از اهداف برگزاری این دوره بوده اسـت.

بازدید معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور
از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی جنوب کشور - شیراز 
حمایت از موسسه رازی وظیفه ای ملی است 

معـاون اقتصـادی صنعت، معـدن و تجارت سـازمان پدافند غیر عامل کشـور در 
بازدید از موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز، حمایت 

از ایـن مجموعـه را وظیفـه ای ملی خواند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـیراز ، بـه مناسـبت هفتـه پدافند غیرعامـل، عبـداهلل جاللی معـاون اقتصادی 
صنعـت، معـدن و تجـارت سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور به همـراه مدیرکل 
پدافند غیرعامل اسـتانداری فارس و جمعی از مسـئوالن این اسـتان از موسسـه 

تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز بازدیـد کردند.
جاللـی در حاشـیه ایـن بازدیـد، بـا ارزشـمند دانسـتن فعالیـت هـای موسسـه 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس54
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

رازی و شـعب آن در کشـور، حمایـت از تولیـد کننـدگان مطرح کشـور همچون 
موسسـه رازی و شـعبه هـای آن را از وظایـف نظـام برشـمرد و گفـت: تامیـن 
نیازهـای بخـش سـالمت از مهم تریـن موضوعات هر کشـوری اسـت و وظیفه 

نظـام حمایـت از تولیدکننـدگان ایـن بخش اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه تامیـن بخشـی از واکسـن هـای دام و طیور کشـور در 
شـعبه شـیراز موسسـه رازی، این شـعبه اهمیتی فراوان دارد و از سـرمایه های 

ملی محسـوب می شـود.
در ایـن برنامـه، فعالیـت ها، زیرسـاخت ها، تجهیـزات، امکانـات و فرآورده های 
موسسـه رازی شـعبه جنوب کشـور )شـیراز( توسـط دکتر مهربانپور رئیس شعبه 

تشـریح شد.
در ادامـه از بخـش هـای مختلـف واکسـن هـای ویروسـی طیـور و آب WFI و 

PW شـعبه شـیراز بازدیـد بـه عمـل آمد.

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

به همت مسئوالن گره کور 3۰ ساله در منطقه عشایری 
دشت الر باز شد

امـام جمعـه قیـر و کارزین در جلسـه شـورای عشـایری ایـن شهرسـتان گفت: 
حضـور عشـایر در شهرسـتان قیـر و کارزین برای این شهرسـتان برکت داشـته 

و دارد چـرا کـه قسـمت اعظـم تولید کشـور در دسـت همین عشـایر اسـت. 
حجـه االسـالم اکبـری بیـان داشـت: در سـال 1367 مقـام معظـم رهبـری در 
کسـوت ریاسـت جمهوری به منطقه عشـایری دشـت الر آمدند و با دوراندیشی 
و درایتی که داشـتند در جهت اسـکان و سـامان دادن به زندگی عشـایر دسـتور 

واگـذاری اراضـی ایـن منطقه به عشـایر را صـادر کردند. 

وی افـزود: هـر چنـد در اوایـل واگـذاری بـه خوبـی پیـش رفـت ولـی در ادامه 
بـه دلیـل نبـود امکانـات دقیق نقشـه بـرداری این امر با مشـکالتی مواجه شـد 
کـه ایـن معضـالت تا هـم اکنـون ادامـه داشـته و امـروز امیدواریم بـا همت و 

مسـاعدت مسـئوالن به سـرانجام برسد. 
امـام جمعـه قیـر و کارزیـن ابراز امیـدواری کرد بـا توجه به مشـکل بیکاری 
جوانـان منطقـه، حـل این مسـئله و واگـذاری و تعیین تکلیف اراضی دشـت 

الر بتوانیـم گام مهمـی در اشـتغال جوانـان این منطقه عشـایری برداریم.
نماینـده مردم در مجلس شـورای اسـالمی نیز از مسـئوالن خواسـت تمامی 
همـت خـود را در جهـت این مشـکل قدیمـی بـه کار گیرند تا به یـاری خدا 

در یـک مـدت زمان تعیین شـده این مشـکل 30 سـاله حل شـود. 
کرمپـور گفـت: اگـر می خواهیـم به محرومیـن خدمت کنیم همین جاسـت، 
اگـر مـی خواهیـم بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری توجـه کنیـم همیـن 
جاسـت. وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا یـک نـگاه و اقـدام بسـیجی هماننـد 
دوران دفـاع مقـدس و در یـک عمـل انقالبـی ایـن مشـکل تعییـن تکلیف 

شـود. نهایی 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اهمیـت جامعه 
عشـایری و حضورآنـان در ابعـاد مختلـف اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی 

جامعـه بـه نقـش بـی بدیـل عشـایر در امنیـت غذایـی اشـاره کرد. 
مهنـدس بهرامی سیاسـت راهبردی سـازمان امور عشـایر کشـور را پایداری 
و تنـوع بخشـی بـه اشـتغال ایـن جامعه خوانـد و گفـت: بیـش از 80 درصد 
شـغل جامعـه عشـایری دامـداری اسـت کـه وابسـتگی شـدیدی بـه مرتع و 
طبیعـت دارد و بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و عدم اقبال قشـر جوان 
ایـن جامعـه بـه دامـداری سـنتی، سیاسـتگزاران ایـن جامعـه بـرآن شـدند، 
تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه کشـور حداقـل 30 درصـد از اشـتغال تـک 

محـوری دامـداری سـنتی عشـایر را کاهـش دهند. 
وی افـزود در همیـن راسـتا و بر اسـاس ظرفیـت و توانمندی جامعه عشـایر، 
ترویـج و توسـعه کشـت گیاهان دارویـی، محصوالت گلخانـه ای، بوم گردی 
و گردشـگری عشـایری، دامـداری صنعتـی و نیمـه صنعتی، ترویج وتوسـعه 
صنایـع دسـتی و کمـک بـه راه انـدازی شـرکت هـای تعاونـی خدماتـی و 
پشـتیبانی بـا محوریت جوانـان تحصیلکرده عشـایری را در دسـتور کار خود 

قـرار داده ایم. 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس خاطر نشـان کـرد ظرفیـت دولـت در تامین 
علوفـه یـک ظرفیـت محـدود اسـت و از دامـداران عشـایری مـی خواهیـم 
بـه سـمت مصـرف کنسـانتره خـوراک دام بروند. مهنـدس بهرامـی در مورد 

دسـتور جلسـه نیـز خواسـتار تامین کسـری اراضـی واگذاری شـد. 
وی از مدیـران عامـل شـرکت هـای تعاونـی عشـایری و فروشـندگان آنهـا 
خواسـت تـا ضمن تامیـن علوفه دامـی آنرا بصـورت عادالنه میـان دامداران 

عشـایری توزیـع نمایند. 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـز داری اسـتان نیـز در ایـن جلسـه بـا تاکید بر 
حفـظ منابـع طبیعـی و خـدادادی و منابـع آبـی، آمادگـی خـود را در کنار سـایر 

ادارات در جهـت تعییـن تکلیـف مشـکل عشـایر منطقـه بیـان کرد.
فرمانـدار شهرسـتان قیـر و کارزیـن نیـز تشـکیل جلسـه بـا ایـن کیفیـت را 
نمونـه ای از تشـریک مسـاعی و همدلـی میـان دسـتگاه هـای دولتـی و عـزم 
آنـان در برطـرف کـردن مشـکالت مـردم دانسـت. کریمـی گفـت مـا از هـر 
تصمیمـی کـه صـالح مـردم منطقـه و قانونـی باشـد به جـد دفاع مـی کنیم و 

آمـاده همـکاری کامـل هسـتیم.
یـادآور مـی شـود شهرسـتان قیـر و کارزیـن محل قشـالق بخشـي از عشـایر 
ایل قشـقایي و خمسـه شـامل طوایف عمله، کشـکولي کوچک و کردشـولي به 

تعـداد 1688 خانـوار مي باشـد. 
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برق رسانی به سایت اسکان تیره بیات 
شهرستان قیر و کارزین 

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان قیـر و 
کارزیـن ضمـن تشـکر از نماینده مردم در مجلس شـورای اسـالمی، فرماندار و 
مسـئوالن دسـتگاه های اجرایی شهرسـتان گفت: ما در این شهرسـتان شـاهد 
بیشـترین تعامـل و همـکاری مجموعـه دولـت بـا جامعـه عشـایری هسـتیم و 
همیـن امر موجب شـده تـا بتوانیـم در کنار یکدیگـر خدمات بهتـری به جامعه 
عشـایری ارائه دهیـم. مهندس روح اهلل بهرامی افـزود: از آنجایی که 80 درصد 
اشـتغال عشـایر دامداری اسـت و بـه دلیل تغییـر اقلیم و خشکسـالی های اخیر 
و وابسـتگی شـدید عشـایر بـه مراتـع و آب مشـکالتی در وضعیـت معیشـت 
عشـایر بـه وجـود آمـده اسـت، و در همیـن راسـتا توانسـتیم، عـالوه بـر طرح 
زنجیـره تولیـد گوشـت قرمز از مزرعه تا سـفره طـرح های اشـتغال دیگری نیز 
از جملـه بـوم گردی عشـایری، توسـعه و رونق صنایع دسـتی، ترویج و فرآوری 
گیاهـان دارویـی و تأسـیس شـرکت های تعاونـی پشـتیبانی خدماتی عشـایری 
بـا محوریـت فرزنـدان تحصیل کرده عشـایری در دسـتور کار خود قـرار دهیم. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان خاطـر نشـان کـرد بـاور مـا برایـن اسـت کـه 
اقتصـاد تـک محـوری دامـداری عشـایری عـالوه بـر ایـن کـه از نظـر درآمد 
خانـوار عشـایری را دچار مشـکل می کند بـا توجه به کثرت تعـداد دام در مرتع 
بـا فقـر پوشـش گیاهـی در مراتع نیز روبـه رو خواهیم شـد. وی تصریح کرد در 
همیـن راسـتا ترویـج پـروار بنـدی دام را در دسـتور کار قرار داده ایم تـا با بهره 
گیـری از علـم روز در ایـن زمینـه از جملـه همزمان سـازی فحلـی، افزایش دو 
قلـو زایی و اسـتفاده از کنسـانتره دامـی عالوه بر افزایش ضریـب تبدیل غذایی 
و ارتقـای بهـره وری بتوانیـم ضمـن افزایـش درآمـد عشـایر بـه تعـادل دام در 
مراتـع نیـز کمـک کنیـم. مهنـدس بهرامـی در ادامه با اشـاره بـه ظرفیت های 
قانونـی ایجـاد شـده در یرنامه ششـم توسـعه ویژه عشـایر گفت: در بنـد 5 ماده 
27 قانون برنامه ششـم توسـعه دولت مکلف اسـت سـالیانه 5 درصد از شاخص 
هـای توسـعه انسـانی در مناطق عشـایری را ارتقا دهد. وی همچنیـن در مورد 
تسـهیالت نیز گفت: تسـهیالت خشکسـالی و تسـهیالت زنجیره تولید گوشـت 
قرمز، همچنین تسـهیالت اشـتغال پایدار در حوزه روسـتایی و عشـایری نیز در 

قالـب ارائـه طـرح توجیهی امسـال به عشـایر پرداخـت می گردد.
فرمانـدار قیـر وکارزین نیز در این جلسـه با تشـکر از همکاری خوب مسـئوالن 
شهرسـتان در پیگیـری مشـکالت جامعـه عشـایری ابـراز امیـدواری نمـود بـا 
تـالش و همفکـری بیـش از گذشـته بتوانیـم درخدمت رسـانی بـه جامعه مولد 
عشـایر قـدم برداریـم. کریمـی گفـت: مهمتریـن خواسـته عشـایر شهرسـتان 
ممیـزی کـردن مراتـع اسـت کـه امیدواریم بـا تمهیداتی کـه در قانـون برنامه 
ششـم توسـعه در ایـن خصـوص بـه وجـود آمـده ایـن مشـکل نیز حل شـود. 
عالـی تریـن مقـام اجرایی دولت در شهرسـتان قیـر و کارزین خاطر نشـان کرد 
از محـل اعتبـارات مالیـات بـر ارزش افزوده نیز توانسـتیم چند سـایت اسـکان 
عشـایری را بـرق دار نمائیـم و خوشـبختانه امـروز شـاهد افتتـاح یکـی از ایـن 

برق رسـانی ها هسـتیم. 

در ادامـه جلسـه چنـد نفـر از عشـایر بـه نمایندگـی از مناطـق مختلـف جامعـه 
عشـایری بـه بیـان مشـکالت پیرامـون سـومین جامعـه کشـور پرداختنـد.

در ایـن جلسـه جعفـر زارع معاون توسـعه و مدیریت منابع انسـانی، جاوید حیاتی 
مسـئول واحـد طـرح و برنامـه، امیـر بیـات مسـئول اداره تعاونـی و نظـام بهره 
بـرداری اداره کل امـور عشـایر فـارس مطالبـی در مـورد اعتبـارات تخصیـص 
یافته به شهرسـتان، سـهم عشـایر شهرسـتان از محل اعتبارات مالیات برارزش 
افـزوده و فعالیـت هـای تعاونـی عشـایری و فروشـگاه هـای ایـن تعاونـی ها و 

نحـوه ارائـه خدمـات بـه عشـایر منطقه سـخن گفتند.
در پایـان جلسـه نیـز تعدادی از مسـئوالن دسـتگاه های اجرایی به بیـان دیدگاه 

های خـود پرداختند. 
پـس از جلسـه نیز اعضای شـورای عشـایر شهرسـتان بـه اتفاق مدیـر کل امور 
عشـایر فـارس و هیـات همـراه ضمـن بازدیـد از مناطـق مختلف محل اسـکان 
عشـایر از نزدیـک در جریـان مشـکالت آنـان قـرار گرفتنـد و دسـتورات الزم 

جهـت پیگیـری برخـی از این مشـکالت داده شـد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن سـفر بـرق رسـانی بـه سـایت اسـکان تیـره بیـات 
شهرسـتان قیـر و کارزیـن افتتـاح شـد. ایـن طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر 510 
میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات مالیـات بـر ارزش افـزوده شهرسـتان تامیـن 

است. شـده 
گفتنـی اسـت شهرسـتان  قیـر و کارزیـن محـل قشـالق بخشـي از عشـایر ایل 
قشـقایي و خمسـه از طوایـف عملـه، کشـکولی کوچـک و کـرد شـولی جمعًا به 

تعـداد 1688 خانـوار کوچنـده مي باشـد.

فرماندار سپیدان:
لحظه ای درنگ در چرخه خدمت رسانی به مردم 

صورت نگرفته است
فرمانـدار سـپیدان گفـت: علـی رغـم جنـگ اقتصـادی که دشـمنان کشـورمان 
تحمیـل کرده انـد، لحظـه ای درنـگ در چرخه خدمت رسـانی به مـردم صورت 

نگرفته اسـت.

جـوادی جهرمـی کـه در آئیـن کلنـگ زنـی و آغـاز عملیـات اجرایـی حفر یک 
حلقـه چـاه آب شـرب در منطقـه دالیـن شهرسـتان سـپیدان سـخن مـی گفت 
افـزود: خشکسـالی هـای اخیـر موجب شـده تا مشـکل تأمین آب شـرب امروزه 
بـه مهمتریـن چالـش تبدیـل شـود و چنانچـه مدیریـت نشـود مهاجـرت عـده 

کثیـری از مـردم منطقـه را خواهیم داشـت.
وی افـزود: مـا بایـد فرهنـگ اسـتفاده بهینه و درسـت از منابع آبی را در دسـتور 
کار خـود قـرار دهیـم. عالـی تریـن مقـام اجرایـی شهرسـتان ضمـن تأکیـد بـر 
رعایـت الگـوی مصـرف آب، مدیریـت نگهـداری و توزیـع عادالنه و مناسـب را 
یـادآور شـد و گفـت بایـد در کنـار تأمیـن آب شـرب مـردم، فرهنگ سـازی نیز 

گیرد. صـورت 
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فرمانـدار سـپیدان: اجـرای این طرح را نمونه ای از تشـریک مسـاعی و همدلی 
میـان دسـتگاه های دولتـی در برطرف کردن مشـکالت مردم دانسـت.

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در ایـن مراسـم کـه مسـئوالن شهرسـتانی نیز 
حضـور داشـتند، گفـت: شهرسـتان سـپیدان یکـی از شهرسـتان هـای بـزرگ 
عشـایری اسـتان می باشـد. مهنـدس بهرامی افـزود: به دلیل خشکسـالی های 
اخیـر منابـع آب سـطحی این شهرسـتان صدمـه دیده و بسـیاری از چشـمه ها 
خشـک شـده اسـت و در حـوزه منابـع آب پایـدار نیـز چاهـی در اختیار عشـایر 
وجـود نداشـته از ایـن رو اداره کل امـور عشـایر جهت تأمین آب شـرب پایدار و 
سـاماندهی بـه زندگـی عشـایر اقـدام به حفـر دو حلقه چـاه نموده کـه از محل 
اعتبـارت اسـتانی، 3درصد نفـت و گاز و تـوازن منطقـه ای مبلغـی برای شـروع 

عملیـات حفـر ایـن دو حلقـه چـاه در نظر گرفته شـده اسـت.
وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا همت و تالش بیشـتر مسـئوالن به ویـژه فرماندار 
شهرسـتان و نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی و تأمیـن اعتبار الزم 
حفـر و تجهیـز چـاه بـه سـرعت صـورت پذیـرد تـا مـردم بتوانند از آب شـرب 

سـالم و بهداشـتی بهـره مند شـوند.
الزم بـه ذکـر اسـت با بهره بـرداری از این چاه، آب شـرب بیـش از 700 خانوار 

عشـایری و همچنین روسـتاهای همجوار تأمین خواهد شـد.
یادآور می شـود شهرسـتان سـپیدان محل ییالق بخشي از عشـایر ایل قشقایي 
و لـر ممسـني شـامل طوایف کشـکولي بـزرگ، کشـکولي کوچـک و جاوید به 
تعداد 2503 خانوار مي باشـد. مسـاحت کل مراتع شهرسـتان سـپیدان 136246 
هکتـار اسـت کـه 107000 هکتـار آن متعلـق به عشـایر شهرسـتان اسـت که 

مـورد تعلیف 288846 راًس دام سـبک مي باشـد.

برگزاری جلسه هم اندیشی نظام نوین ترویج 
کشاورزی در جامعه عشایری 

مدیـر کل امور عشـایر فارس در جلسـه نظـام نوین ترویج کشـاورزی در جامعه 
عشـایری بـا اشـاره به اینکـه 67 و نیم درصـد عرصه های منابع طبیعی اسـتان 
در اختیـار عشـایر اسـت گفـت: بایـد از این ظرفیـت حداکثر اسـتفاده را به عمل 

آورد. 

مهنـدس بهرامـی افـزود: از آنجائی که شـغل غالب عشـایر دامـداری بوده ولی 
در سـال هـای اخیـر بـه دلیـل خشکسـالی هـای متمـادی و فقر بیـش از پیش 
مراتـع، باعـث شـده تمایـل آنان بـه دامـداری کم شـود، سـازمان امور عشـایر 
ایـران تنـوع بخشـی به اشـتغال عشـایر را در راس برنامـه های خود قـرار داده 

ست.  ا
مدیر کل امور عشـایر فارس ابراز امیدواری کرد ادارات امور عشـایر شهرسـتان 
هـا بـا همکاری مراکز ترویج و خدمات جهاد کشـاورزی که در سـطح اسـتان از 
پراکنـش خوبـی هـم برخوردارنـد و دارای نیروهای کارآمـد، متعهد و متخصص 

هسـتند در کنـار یکدیگر بـه جامعه عشـایر کمک کنند.

بهرامـی افـزود در برنامـه ششـم توسـعه کشـور تمامـی دسـتگاه هـای اجرایی 
موظـف شـدند کـه خدمـات تعریـف شـده خـود را جهـت جامعـه عشـایر نیـز 

تخصیـص دهنـد. 
وی سـاماندهی اسـکان عشـایر، ایجاد اشـتغال پایدار و تنوع بخشـی به اشتغال 
را از برنامـه هـای راهبـردی سـازمان امور عشـایر کشـور خوانـد و گفت: کمک 
بـه راه انـدازی شـرکت های پشـتیبانی و خدمات رسـانی به عشـایر با محوریت 
فعالیـت هـای دانش بنیـان و اولویت جوانـان تحصیل کرده عشـایری، ترویج و 
توسـعه کشـت گیاهان دارویـی، ترویج بومگردی عشـایری و همچنین توسـعه 
باغـات دیـم در اراضـی شـیبدار مسـتعد از جمله این برنامه هاسـت کـه با تمام 

تـوان آنهـا را دنبال مـی کنیم. 
مهنـدس ابراهیمـی مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس 
نیـز در ایـن جلسـه ضمـن ارائه گزارشـی از طرح پهنه بندی کشـاورزی اسـتان 
و ویژگـی هـای این طـرح آمادگی خـود و سـازمان متبوع خـود را جهت تعمیم 

ایـن طرح بـه جامعه عشـایری اعـالم نمود. 
مهنـدس ابراهیمـی افـزود: بـا توجـه بـه سـبک خـاص زندگـی کـه در جامعه 
عشـایر سـیار وجـود دارد و عـدم تطبیـق آن با طـرح پهنه بندی ابتـدا این طرح 
را از مناطـق عشـایری کـه اسـکان یافتـه شـروع خواهیـم کـرد تـا رفتـه رفته 
بتوانیـم آنـرا گسـترش دهیـم. وی همچنیـن خواسـتار تشـکیل کارگروهـی از 
کارشناسـان امـور عشـایر و سـازمان جهاد کشـاورزی و مراکـز تحقیقات جهت 
برنامـه ریـزی و پیـاده سـازی طـرح پهنـه بنـدی اراضـی کشـاورزی در حـوزه 

شد. عشـایری 
در ادامـه دکتـر سـعید صالحـی مسـئول واحـد مطالعـات اداره کل امور عشـایر 
فـارس، دکتـر کریمـی، دکتر شـیروانی اعضـای هیئـت علمی مرکـز تحقیقات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس به بیان نظـرات و دیدگاه های خـود پرداختند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

گروه صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی فارس

گـروه  مدیـر  زاده  سـخاوتی  سـعید  سـید 
صنایـع غذایـی مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس گفـت: 
تحقیقـات  مرکـز  غذایـی  صنایـع  گـروه 
آموزشـی کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس 
دوره  بـا  را  خـود  فعالیـت   1374 سـال  از 
کوتـاه مـدت کاردانی بـرای اعضـای جهاد 
سـازندگی آغـاز کرد از سـال 1376 تاکنون 
دوره هـای کارشناسـی مهندسـی فن آوری 
مهندسـی  لبنـی،  هـای  فـرآورده  و  شـیر 
فنـاوری فـرآورده های گوشـتی مهندسـی 

فنـاوری زیسـتی صنایـع غذایـی و در دوره های کاردانی شـیر و فـراورده لبنی، 
کاردانـی گوشـت و فـراورده گوشـتی، کاردانـی صنایـع غذایـی گرایـش نـان 

آمـوزش دانشـجویان علمـی کاربـردی را عهـده دار بـوده اسـت.
بـه گفتـه سـخاوتی زاده، دارا بـودن دو پایلـوت تخصصـی و منحصـر بـه فـرد 
در جنـوب کشـور از جملـه پایلـوت هـای شـیر و فـرآورده لبنـی و گوشـت و 
فرآورده هـای گوشـتی از نقـاط قـوت گـروه صنایـع غذایی می باشـد. به عالوه 
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دارا بـودن آزمایشـگاه تخصصـی در زمینه میکروبیولوژی شـیر و فـرآورده های 
لبنـی و صنایـع غذایـی، در آمـوزش ایـن گـروه موثـر بوده اسـت. 

وی افـزود: اجـرای سـه کارگاه تخصصی کشـوری برای اعضـای هیئت علمی 
گـروه صنایـع غذایی موسسـه آمـوزش عالی علمـی کاربردی جهاد کشـاورزی 
و مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی از نقـاط درخشـان آموزش این گروه اسـت. 
تحصیـل دو تـن از دانشـجویان ایـن مرکـز در دوره تخصصـی دکتـرا، ارائـه 
7 مقالـه علمـی پژوهشـی دانشـجویان بـه اتفـاق اسـاتید و قریـب بـه هشـتاد 
کنفرانـس علمـی ، ثبـت اختـراع 9 مـورد محصـول لبنـی جدیـد از افتخـارات 
دیگـری گـروه صنایـع غذایی اسـت از سـوی دیگـر با تغییـر رویکـرد آموزش 
در خصـوص دوره هـای علمـی کاربـردی ، این گـروه اهداف اصلی خـود را بر 
پایـه آمـوزش بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی و دوره هـای سـنجش مهارت 
لبنـی اسـتوار کـرده اسـت همچنیـن در برنامه هـای خـود رویکرد جدیـد را به 

دارد. تحقیقات عملگـرا 
اکنـون بـا اسـتفاده از تجارب مفیـد دوره های علمـی کاربردی قصـد برگزاری 
دوره هـای تـک پودمـان کـه منجـر بـه تولیـد مهـارت و کارآفرینی می شـود 
از دیگـر برنامـه هـای دیگـر ایـن گروه می باشـد اسـتفاده از دانشـجویان فارغ 
التحصیـالن گـروه در تدریـس دروس سـنجش مهـارت از جمله نقـاط قوت در 
امـر آمـوزش این گـروه بوده اسـت همچنین از اینکه این گروه توانسـته اسـت 
بـار علمـی الزم دانشـجویان و فارغ التحصیالن جهـت کار در کارخانجات لبنی 

اسـتان بدهد بـه خـود می بالد. 

برگزاری جلسه تودیع و معارفه بخش تحقیقات 
منابع طبیعی مرکز

طـی حکمی از سـوی ابراهیـم زارع رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
ومنابـع طبیعـی فـارس خانـم دکتـر ریاسـت به سـمت رییس بخـش تحقیقات 

منابـع طبیعـی این مرکـز تعیین و از زحمـات خداحامی تقدیـر گردید.

برگزاری همایش کلزا، چغندرقند پائیزه، 
گندم و جو شهرستان های گرم و معتدل استان فارس 

همایـش یـک روزه کلـزا، چغنـدر قند،گنـدم و جـو در روز دوشـنبه 7 مهرماه با 
حضـور قاسـمی رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، پژمان معـاون بهبود 
تولیـدات گیاهـی آن سـازمان، زارع رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی فـارس، بخشـی معـاون آموزشـی و محققیـن و اعضـاء هیات 
علمـی مرکـز و قریـب به 300 نفـر از مسـوالن و مدیران مدیریـت های جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان هـای مختلـف اسـتان و نیـز مسـوالن در سـالن غدیـر 

مرکـز برپـا گردید.
پـس از تـالوت کالم ا.. مجیـد و پخش سـرود ملـی همایش با خوشـامدگویی 
پژمـان معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

بـه حضـار آغـاز و ابتدا بهمنی از اداره کل هواشناسـی فارس به ارائه گزارشـی از 
وضعیـت اقلیمی اسـتان پرداخـت و پس از وی نمایندگان مدیـران مدیریت های 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـای فیروزآبـاد، فسـا و مهر نیـز به ارائـه گزارش 
در مـورد کلـزا، چغندرقنـد پائیـزه و گندم و جو بـرای حاضرین صحبـت نمودند، 
در ادامـه بـا تشـکیل دو پنـل پشـتیبانی و خدامـات فنـی و علمـی و تخصصـی 
کـه اعضـاء پنـل پشـتیبانی را پژمـان، ناظمـی، فرحبخـش، کجـوری، شـیبانی، 
عسـکری، منیـری و بهجـت حقیقـی و اعضـاء پنل علمـی- تخصصـی را زارع، 
معافپوریـان، صلـح جـو، یاسـایی، جمالـی، زارعیان، دسـتفال و دهقان تشـکیل 
دادنـد و حضـار بـا طـرح سـئواالت متنـوع از اعضـاء پنل و اخذ پاسـخ از سـوی 

اعضـاء پنـل به خواسـته و جـواب های خود رسـیدند.
در ادامـه ایـن همایـش از تعـدادی از مدیـران و کارشناسـان توسـط قاسـمی 
ریاسـت سـازمان و پژمـان معـاون سـازمان و زارع ریاسـت مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش فـارس تقدیـر بـه عمـل آمـد و در پایـان جمع بنـدی همایش توسـط 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و وی توضیحـات و 
تذکـرات الزم در خصـوص بخش کشـاورزی و بویـژه زراعت کلـزا و چغندر قند 
پائیـزه و گنـدم و جـو را برای حضـار بیان فرمودنـد. این همایش در سـاعت 14 

بـه پایان رسـید. 

برگزاری جلسه دهم شورای پژوهش مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دهمیـن جلسـه شـورای پژوهش مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی فـارس در سـال جـاری در تاریـخ 30 مهرمـاه بـا حضـور رییـس مرکز، 
معاونان آموزشـی و پژوهشـی، روسـای بخـش های خـاک و آب، حفاظت خاک 
و آبخیـزداری، شـیالت و بخـش اقتصـادی، اجتماعی و ترویجـی، منابع طبیعی، 
زراعـی باغـی، فنـی و مهندسـی کشـاورزی، گیاهپزشـکی و رییـس ایسـتگاه 
تحقیقاتـی داراب و زرقـان و مسـوول روابط عمومی در این مرکز تشـکیل شـد.

پـس از انجـام مراسـم تودیـع مهندس خداحامـی و معارفـه خانم دکتر ریاسـت 
بـه عنـوان رییـس بخش تحقیقـات منابع طبیعی، در ابتدای جلسـه دکتر شـاکر، 
معـاون پژوهشـی مرکـز، توضیحاتـی در خصـوص بازدیـد رییـس پژوهشـکده 

بیوتکنولـوژی از اسـتان فارس بیـان نمود.
سـپس دکتـر زارع، رییـس مرکز در خصوص مسـایل و مشـکالت اجرایی طرح 
هـای خـاص تحقیقاتـی و لـزوم پیگیـری آن، شـورای مشـورتی در خصـوص 
نقشـه راه تحقیقـات و چالـش هـای موجـود در طـرح هـای تحقیقاتـی صحبت 
نمـود. توضیحـات تکمیلـی در خصـوص نتایـج جلسـات شـورای مشـورتی نیز 

توسـط چراغـی ارائـه گردید.
در ادامـه یـک طـرح تحقیقاتـی پیشـنهادی بـا عنـوان " ارزیابـی تاثیـر کاربـرد 
تلفیقـی روش هـای خـاک ورزی حفاظتـی و مقادیـر مختلـف سـوپر جـاذب بر 
خصوصیـات فیزیکـی خاک و کارایـی مصرف آب در ذرت " توسـط مجید روزبه 

ارائه شـد.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

اصالح قانون فعلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی می تواند پاسخگوی اهداف 

و رسالت کنونی سازمان باشد

بنـا بـر اعـالم روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان در جهـت ارایـه پیشـنهادات و نقطـه نظـرات بمنظـور تدویـن 
اصـالح قانـون سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی جمهوری 
اسـالمی ایران جلسـه ای بـا حضور مدیـر کل منابع طبیعی اسـتان،مدیر صنایع 
تولیـدی و تبدیلـی جهـاد کشـاورزی اسـتان، نائب رییـس اتاق بازرگانی اسـتان 
و رییـس مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان و روسـا سـازمان 
نظـام مهندسـی اسـتان،اعضاء شـورای دور پنجـم بـه میزبانـی اتـاق بازرگانـی 

اسـتان فـارس برگـزار گردید.
معـاون اداری مالـی سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان اظهـار داشـت: بـا توجـه 
بـه اهـداف 13 گانـه سـازمان در زمینـه ارتقای سـطح دانـش، حفـظ و پایداری 
آمـوزش  اعضـاء،  مهندسـی  و  فنـی  صالحیت هـای  تعییـن  محیط زیسـت، 
و اشـتغال مهندسـین و همچنیـن افزایـش بهـره وری نیازمنـد بهره گیـری از 
ابزارهـای قانونـی اسـت کـه براسـاس تجربیـات و فرآیندهـای اجرایـی قانـون 
فعلـی پاسـخگوی اهـداف و رسـالت کنونی سـازمان نیسـت و این امر مسـتلزم 
اصـالح قانـون اسـت کـه خوشـبختانه این مهـم بصـورت الیه یک شـوری در 

دسـتور کار مجلـس قـرار گرفته اسـت.
فاطمـه ظفرآبـادی بـا اشـاره بـه خـالء هـای موجـود در قانـون فعلی خواسـتار 

ارایـه نقطـه نظـرات و پیشـنهادات سـازنده در جهـت اصـالح قانون شـد.

نائـب رییـس اتـاق بازرگانی یکـی از راههای برون رفت سـازمان از مشـکالت 
را داشـتن هویت و اسـتقالل سـازمان نظام مهندسی کشـاورزی و منابع طبیعی 
در تمـام ابعـاد دانسـت و گفت:بایـد تمـام همـت و تـالش خـود را در راسـتای 

خودکفایی و اسـتقالل سـازمان انجـام دهیم.
محمدصـادق حمیدیـان جهرمـی اذعـان دشـت:در اصـالح قانون جدیـد باید به 
گونـه ای تعریـف گـردد کـه راه هـای خلق سـرمایه و بودجـه بدون وابسـتگی 

لحـاظ گـردد. وی خـروج دولـت و واگـذاری امورتصدیگری را عامـل مهمی در 
تثبیـت جایـگاه سـازمان دانسـت و اظهار کرد:برای رسـیدن به ایـن مهم لحاظ 
شـدن شـرایط وظایـف واگـذاری امـور تصدیگـری در اصالحیـه قانـون جدیـد 
الزامیسـت. حسـین رئیسـی بـا اشـاره به تـالش ارزشـمند در تدویـن اصالحیه 
قانـون و افـزودن 10 مفـاد بـه قانون فعلی اظهار داشـت:هنوز جـای موارد مهم 
دیگـری در ایـن قانـون خالـی اسـت و مـی طلبـد کـه بـا پیشـنهادات تکمیلی 

بتـوان این خـالء را رفـع کرد. 
وی بـا ابـراز امیـدواری در خصـوص برون سـپاری امور قابل واگذاری از سـوی 
وزارت جهـاد کشـاورزی و دسـتگاه های تابعـه، باالتریـن مـالک را در اصـالح 
قانـون احتـرام بـه رتبـه بندی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و واگـذاری امور از 
سـوی نهـاده هـا و دسـتگاه های بخـش دولتـی در حـوزه کشـاورزی بـه افراد 

دارای رتبـه از سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی دانسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان معـاف شـدن سـازمان از 
مالیـات و اسـتعالم وزارت علـوم در جهـت جذب دانشـجو در گرایش های مورد 
نیاز اسـتان توسـط سـازمان را از موارد مهم در تدوین اصالحیه قانون دانسـت.

بدیهـی اسـت در ایـن جلسـه مقـرر گردیـد حاضریـن در جلسـه پیشـنهادات و 
نظـرات سـازنده خـود را بـه صورت مکتـوب به اتـاق بازرگانی اسـتان تحویل و 
در جهـت جمـع بنـدی نهایی جلسـه ای دیگـری در هفتـه آینده برگـزار گردد.

افتتاح دفتر شرکت های نقشه برداری در سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی بمنظـور بهره 
منـدی از تـوان فنـی و تخصصـی کارشناسـان گرایـش منابـع طبیعی،دفتـر 
شـرکتهای نقشـه بـرداری بـا حضور رئیـس و معاونین سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی،اعضاء شـورای اسـتانی و کارشناسـان نقشـه بـردار شهرسـتانها در 

سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی افتتـاح گردید.
در حـال  داشـت:  اظهـار  نظـام مهندسـی  رییـس سـازمان  ایـن نشسـت  در 
حاضـر سـازمان نظـام مهندسـی بـا دارا بـودن 37 شـرکت نقشـه بـرداری در 
کل اسـتان توانسـته اسـت نقـش بـه سـزایی در اصـالح و بهبـود فرایندهـای 
اجرایـی در واگـذاری امورتصدیگری داشـته باشـد. حسـین رئیسـی با اشـاره به 
اینکـه یکـی از اهـداف سـازمان سـاماندهی و اسـتفاده از ظرفیـت هـای بالقوه 
دانـش آموختگان اسـت اذعان داشـت:حضور دفتر شـرکتهای نقشـه برداری در 
سـازمان سـبب ایجاد انسـجام و هماهنگی هر چه بیشـتر کارشناسـان در جهت 
تنظیـم و اجـرای صحیـح تعرفـه هـا و آئین نامه می گـردد که این امـر منجربه 
گسـترش و پیشـبرد فعالیـت هـای علمی و عملـی و همچنین حفـظ و پایداری 
محیـط زیسـت و اشـتغال پایـدار می گردد. وی ابـراز امیدواری کـرد :که حضور 
کارشناسـان مجـرب در سـازمان سـبب بالندگی هر چه بیشـتر سـازمان در این 

بخـش می گـردد.
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در مرکـز اصـالح نـژاد و تکثیـر مـرغ بومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از سـال 1359 تاکنـون بـا بیـش از سـه دهـه فعالیـت در زمینـه بهبود 
صفـات تولیـدی مرغـان بومـی و افزایـش جمعیـت مـرغ بومی در روسـتاهای 

اسـتان . نتایـج و توفیقـات قابـل قبولـی حاصـل گردیده اسـت . 
بـه طـوری کـه از شـروع فعالیـت تحقیقاتی ایـن مرکز تاکنـون بـر روی تعداد 
25 نسـل از مرغـان بومـی تحـت رکوردگیـری در مزرعه مطالعاتـی مرغ بومی 
شـمس آبـاد مرودشـت، عملیات رکـورد گیری و بـه گزینی در راسـتای اصالح 
نـژاد مرغـان بومـی صـورت پذیرفته اسـت کـه روند مناسـب و قابـل قبولی در 
ترنـد ژنتیکـی و فنوتیپـی صفات تولیـدی – اقتصادی مرغان بومی در برداشـته 
اسـت کـه بـه ویـژه در نسـل فعلـی )نسـل 25( مـی تـوان بـه افزایـش درصد 
تولیـد هفتگـی تخـم مـرغ به بـاالی 80 درصـد برای اولیـن بار طی 25 نسـل 
گذشـته اشـاره نمـود بـه طـوری که در سـن 27 هفتگـی درصد پیـک تولید در 
گلـه مذکـور بـه 83 درصـد رسـیده اسـت کـه نشـان از تـوان تولیدی بـاال در 
مرغـان بومـی فـارس و قابـل رقابـت با طیـور اصالح شـده خارجی می باشـد 
کـه در صورت فراهم شـدن شـرایط محیطی و پرورشـی بهتـر )از جمله تغذیه، 
نـور، بهداشـت، تجهیـزات و...( می توان به آسـتانه توان ژنتیکـی مرغان بومی 
)کـه احتمـال دارد از ایـن هـم باالتـر باشـد( دسـت یافـت. ضمنـًا عـالوه بـر 
افزایـش در میـزان تولیـد تخـم مرغ، رشـد قابل مالحظـه ای نیـز در وزن زنده 
بـدن مرغـان بومـی نیـز در این نسـل حاصـل گردیده اسـت که در جـدول زیر 
بـه طـور مقایسـه ای نسـبت بـه رکـورد اولیـن نسـل تحقیقاتی مرغـان بومی 

فارس آورده شـده اسـت: 

محمد علی لغوی
معاون رئیس مرکز اصالح نژاد و تکثیر 

مرغ بومی استان فارس

عملکرد تولیدی و تحقیقاتی
مرکز اصالح نژاد و تکثیر مرغ 
بومی سازمان جهادکشاورزی 

فارس در سال 1396
مقدار عنوان

در نسل
مقدار در 
نسل 25

میزان بهبود 
صفت

وزن زنده بدن جوجه یکروزه 
)مرغ(

31/437/5+6

وزن زنده بدن مرغ در سن 8 
هفتگی

428613/5+185/5

وزن زنده بدن مرغ در سن 12 
هفتگی

733923+190

وزن زنده بدن مرغ در هنگان 
شروع تخم گذاری )بلوغ جنسی(

12771695+418

)مقادیر وزنی درجدول مذکور برحسب گرم می باشد( 
بـا توجـه به سیاسـت وزارتخانـه مبنی بـر ثبت ملی نـژاد مرغ بومـی اختصاصی 
در هـر اسـتان و تشـکیل بانـک ژنـی مربوطه، اولیـن محموله تخم مرغ شـجره 
دار مرکـز اصـالح نـژاد مـرغ بومـی فـارس بـه تعـداد 1000 عـدد در تاریـخ 
1397/2/25 جهـت انـدازه گیـری شـاخص هـای مـورد نیـاز طـرح مذکـور بـه 
مرکـز تحقیقـات و علـوم دامـی کشـور ارسـال گردیـد کـه امید اسـت بـا انجام 

مراحـل بعـدی تـا پایان سـال طـرح مذکـور تکمیـل گردد. 
در سـال 1396 بـا تولیـد تعـداد 119681 قطعـه جوجـه یـک روزه بومـی، تعداد 
688072 عـدد )37/1 تـن( تخـم مـرغ بومـی و تولیـد 259 تـن دان مرغـی به 
ترتیـب حـدود 9، 2/5 و 2 برابـر نسـبت بـه سـال قبـل )1395( افزایـش تولیـد 
داشـته اسـت، ضمنـًا در مورد کلیـه جوجه های یـک روزه بومی تولیدی توسـط 
کارخانـه جوجـه کشـی ایـن مرکز کـه در بخش خصوصـی پـرورش دهنده مرغ 
بومـی در سـطح اسـتان )بـا قصـد نگهـداری جهـت تولیـد تخـم مـرغ ( توزیـع 
گردید نسـبت به واکسیناسـیون با واکسـن مارک در سـن یک روزگی در محل 

کارخانـه جوجـه کشـی مـرغ بومی اقـدام گردیده اسـت. 

59 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس60
شماره  44 - آبــــــــــان ماه 1397

نصراله آتشی شیرازی
کارشناس مسئول چغندرقند سازمان 

جهاد کشاورزی فارس

تثبیت ازت توسط 
باکتـری های هـمزیست و 

غیرهمزیست

نیتـروژن بـرای اولیـن بـار توسـط دانیـل رادفـورد در سـال 1772 در اسـکاتلند 
کشـف شـد. نام اصلـی )اورژینال ( آن نیتـرون ژنس به معنی نیترات پتاسـیم و 
لغـت التیـن آن تحت عنوان نیتروم می باشـد. عالمت اختصـاری آن )N( ،عدد 
اتمـی آن 7 و در دمـای معمولـی اتاق بـه صورت گاز 2 مولکولی می باشـد. این 
عنصرحـدود 78 درصـد از اتمسـفر کـره زمین و کمتـر از 3 درصد اتمسـفر کره 
مریـخ را تشـکیل میدهد.بـه علـت بـی حرکـت بـودن آن توسـط الوازیـه ازت 

نامیـده شـده بـه معنای فاقـد حیـات و کال بدون رنگ و بوسـت. 
نیتـروژن در محیـط بـه صورت ترکیبـات مختلفی شـامل : نیتـروژن آلی ، یون 
آمونیـم ، یـون نیتریـت ، یـون نیتـرات ، اکسـید نیتـرو ، اکسـید نیتریـک و گاز 
نیتـروژن یافـت مـی شـود. نیتـروژن آلـی در موجـودات زنـده ، همـوس و یـا 

ترکیبـات واسـطه ای مـواد آلـی تجزیه شـده وجـود دارد.
گاز نیتـروژن موجـود در اتمسـفر بـه علـت مشـکل شکسـته شـدن پیوندهـای 
سـه گانـه بیـن نیتروژن بـرای اغلـب موجـودات زنده غیـر قابل دسـترس بوده 
و بـه عبارتـی احتیـاج بـه تثبیت شـدن یا قابل اسـتفاده شـدن بـرای موجودات 
را داردگاز نیتـروژن تثبیـت شـده بـه صـورت )NH3( ، یون آمونیـم ، )NO3( یا 
دیگـر اکسـیدهای نیتـروژن تبدیل گشـته کـه می تواند بـه عنوان مـاده غذائی 
بـرای موجـودات زنـده مصـرف شـود. تثبیـت ازت یـک جـزء ترکیبـی کلیدی 
بـرای چرخـه نیتـروژن می باشـد. نیتـروژن بـه 2 صـورت طبیعـی و مصنوعی 

قابلیـت تثبیت دارد.
رعـد و بـرق انـرژی الزم جهـت واکنـش آب و گاز نیتروژن را فراهـم کرده که 
حاصـل ایـن واکنـش آمونیاک و نیترات می باشـد. بـاران و برف نیـز می توانند 

ایـن ترکیبـات را به سـطوح پایین که قابل اسـتفاده گیاه باشـد برسـانند. 
میکـرو ارگانیزم هائـی کـه نیتـروژن را تثبیـت می کننـد کاًل تحـت عنوان دی 
ازتـروف شـناخته می شـوند. سـهم ایـن باکتری هـا در تثبیت طبیعـی نیتروژن 
حـدود 90 درصـد مـی باشـد. دی ازوتـروف هـا شـامل باکتریهـای آزادزی و 
جلبک هـای سـبز آبـی بـوده و برخـی از آن هـا دارای زندگـی همزیسـتی بـا 

می باشـند. گیاهـان  و  موریانه هـا  تک یاخته هـا 
دی ازوتروفهـا نیتـروژن موجـود در اتمسـفر را تبدیل به آمونیاک کـرده که این 
آمونیـاک می توانـد تبدیـل بـه ترکیبـات نیتـرات و آمونیـم گـردد و گیاهـان و 

قارچ هـا از ایـن ترکیبـات بـه عنوان مـواد غذائی اسـتفاده مـی نمایند.
حیوانـات نیـز نیتـروژن را از طریـق خـوردن گیاهان و یـا حیوانـات گیاه خوار به 

می آورند.  دسـت 
انواع باکتری های دی ازوتروف :

- غیر همزیست

- همزیست همراه با تشکیل غده

- همزیست بدون تشکیل غده

1-غیر همزیست ها شامل:
الف( باکتری ها :

- هوازی مانند ازتوباکتر، ازوسپریلیوم و بیجرینکا.
- غیـر هـوازی. گونه هایـی که از نظر کشـاورزی مهم بوده و گسـترش زیادی 
دارنـد کـه شـامل گونـه کالسـتریدیوم پاسـتریانوم و دو جنـس بـه نام هـای 

کروماتیـم و رودوسـپریلیوم می باشـد.
ب( جلبک های سبز آبی )سیانو باکترها(:

دو جنس آنابائنا و نستک متداول ترین آن ها می باشند. 

2- همزیست همراه با تشکیل غده :
الف( غده زایی در ریشه:

- ریزوبیوم همزیست با بقوالت
- اکتینومایسیت ها مانند فرانکیا

- جلبک های سبز آبی که با بازدانگان همزیست هستند 
ب( غده زایی در محیط برگ:

شـامل تعـدادی از انـواع غیر همزیسـت موجـود در مناطق مرطوب گرمسـیری 
می باشـند کـه بـر روی گونه هـای چوبـی تولیـد غـده می کنند. 

3- همزیست بدون تشکیل غده :
الف( جلبک های سبز آبی همزیست با سرخس و گلسنگ ها 

ب( باکتری های هوازی همزیست با علف های چمنی 

واکنش شیمیائی تثبیت بیولوژیکی ازت

N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP = 2NH3 + H2 + 16ADP + 16 Pi 

ترکیبـات ازتـه بـرای گیاهـان آلی فقط بـه صورت یون هـای آمونیـم و نیترات 
قابل اسـتفاده هستند.

آیش طوالنی در پوشـش جنگلی گرمسـیری )دوره 12 سـاله و بیشـتر( می تواند 
مقـداری در حـدود500 کیلوگـرم در هکتـار نیتـروژن را از طریق رعـد و برق یا 

منابـع بیولوژیکـی تثبیت کننده ذخیره سـازد.

 تثبیت نیتروژن از طریق همزیستی باکتری های جنس ریزوبیوم با ریشه 
گیاهان تیره لگومینوز
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فرایند تلقیح
 توضیح شکل:

الـف و ب( باکتری هـا بـه ریشـه موئیـن در حـال ظهـور که رشـد حلقـوی غیر 
عـادی را نشـان مـی دهنـد مـی پیوندند و یک لوله غشـائی به وسـیله دسـتگاه 

گلژی سـاخته می شـود.
ج و د( ایـن لولـه به درون سـلول توسـعه می یابد و با غشـاء سـلولی امتزاج پیدا 
می یابـد سـپس دیـواره سـلولی را تجزیـه و باکتـری هـا در امتداد لولـه ای که 

اکنـون رشـته تلقیـح نامیده می شـود حرکت مـی کنند. 
ه و و( باکتـری هـا درون سـلول آزاد گشـته و تشـکیل یک رشـته تلقیـح ثانویه 
می دهنـد کـه تـا عمـق کورتکـس منشـعب می گـردد و در نهایـت یک سـری 
کیسـه هـای حـاوی باکتـری ایجـاد مـی شـود که به وسـیله غشـاء پالسـمائی 

احاطـه شـده اسـت و باکتروئیـد نامیده می شـود. 

انواع باکتری های تثبیت کننده ازت
Rhizobium meliloti :(Alfalfa) گروه یونجه 

Clover(: Rhizobium triffoli(گروه شبدر

 Pea (: Rhizobium legominosarum (گروه نخود
 Bean(: )Rhizobium phaseoli( گروه باقال یا لوبیا

Lupin(: Rhizobium lupini( گروه لوپن

 Soyabean(: Rhizobium japanicum( گروه سویا

عوامل موثر در تثبیت ازت به طور همزیستی: 
1- واکنش خنثی تا بازی خاک
2- وفور مقدار کلسیم در خاک

3- وفور عناصر غذایی الزم و همچنین عنصر کبالت.
4- تهویه، رطوبت و حرارت مناسب محیط خاک

5- عدم وجود منابع آماده ازتی در خاک.

نیترفیکاسیون
نیتریفیکاسـیون توسـط یک سـری باکتری معروف به باکتری های شـوره سـاز 
انجـام می شـود کـه ایـن باکتری هـا آمونیـاک را بـه نیتـرات تبدیل مـی کنند.

ایـن تبدیـل طی 2 مرحلـه صورت می گیـرد: ابتدا توسـط باکتـری نیتروموناس 

آمونیـاک بـه یـک ترکیـب واسـطه ای بـه نـام نیتریـت تبدیـل شـده و سـپس 
توسـط نیتروباکتـر نیتریـت به نیتـرات تبدیل مـی گردد. 

2 NH4+ + 3 O2 → 2 NO2- + 2 H2O + 4 H+ (Nitrosomonas)
2 NO2- + 1 O2 → 2 NO3- (Nitrobacter, Nitrospina)

دنیتریفیکاسیون
دنیتریفیکاسـیون تبدیـل نیتـرات به گازهای: نیتروژن، اکسـید نیتریک و یا اکسـید 
نیتـرو مـی باشـد. ایـن ترکیبـات بـه وجـود آمـده، گازی شـکل بـوده و به آسـانی 
قابـل اسـتفاده گیاه جهت رشـد نیسـتند، بنابرایـن عمومًا در هوا متصاعد می شـود. 
گاز نیتـروژن بالـغ بـر 70 درصد از گازهای اتمسـفر را تشـکیل داده و بنابراین جزء 
گازهـای بی خطـر اسـت. گیاهـان نیتـروژن را از خـاک بـه فرم هـای نیتـرات و 
آمونیـاک جـذب می کننـد. در خاک هـای غیرغرقاب کـه نیتریفیکاسـیون صورت 

می گیـرد نیتـرات غالبـا بـه فـرم قابل جـذب بـرای گیـاه تغییر شـکل می یابد. 

منابع فارسی
1- احمدی، علی و عادل سی و سه مرده.)1380(. فیزیولوژی گیاهان زراعی. ترجمه.

2- دادیـور، مسـعود و همـکاران.)1391(. بررسـي تأثیـر سـویههاي ریزوبیـوم بـر عملکـرد و اجزا 
عملکـرد ارقـام لوبیـا قرمز.

3- قلـی زاده، مرتضـی و همـکاران.)1382(. تاثیر میـزان و نوع کود نیتروژن بـر تثبیت بیولوژیک 
 ).Medicago sativa L نیتـروژن در گیاه یونجه

4- کوچکی، عوض و غالمحسین سرمدنیا. )1384(. فیزیولوژی گیاهان زراعی. ترجمه.
5- هاشـمی خبیر،سـید هاتـف و همـکاران. )1390(. اثـر تنـش خشـکی طـی مراحـل نمـوی بر 

میـزان تثبیـت زیسـتی نیتـروژن در ژنوتیپ هـای نخـود.
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factor in the N-feedback regulation of N2 fixation in Medicago 
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of biological N2 fixation to Brazilian sugarcane varieties.
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نادر جعفری
کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

امـروزه ایجـاد واحدهـای صنعتـی کوچک در جهت کسـب و کارهـای کوچک 
و متوسـط سـهم قابل توجهی در پیشـرفت اقتصادی کشـورهای توسـعه یافته 

و در حال توسـعه دارد. 
بررسـی وضعیـت ایـن گونـه صنایع نشـان مـی دهد نرخ رشـد صنایـع کوچک 
بسـیار سـریع بـوده و عـالوه بـر توسـعه اقتصـادی در جلوگیـری از ضایعـات، 
کارآفرینـی و اشـتغال نقـش به سـزایی داشـته انـد. واحدهای صنعتـی کوچک 

بـر اسـاس فراوانـی مواد خـام و نیـاز منطقـه ایجـاد می گردند. 
آمار نشـان داده اسـت کـه در ایران مقـدار قابل توجهی از محصـوالت تولیدی 

بـه دلیـل عـدم وجود صنایـع تبدیلی از چرخـه مصرف حذف می شـوند.
 ایجـاد صنایـع تبدیلـی کوچـک عمدتـا نیاز بـه سـرمایه گذاری کالن نداشـته 
و عـالوه بـر ایجـاد اشـتغال موجـب کاهـش ضایعـات، جلوگیـری از مهاجرت 
روسـتاییان، رونـق بخـش تولیـد کشـاورزی، ایجـاد ارزش افـزوده محصوالت 
کشـاورزی، کمـک بـه ایجـاد زنجیـره تولیـد و حتـی صـادرات محصـوالت 

غیرنفتـی و درنتیجـه ارز آوری بـه کشـور مـی گـردد.
اسـتان فـارس بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن اسـتان های کشـور در تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی )10 درصـد کل تولیدات کشـاورزی کشـور( می باشـد 
کـه شـرایط الزم بـرای ایجـاد واحدهـای کوچـک صنعتـی در قالـب کارگاه را 

می باشـد. دارا 
کارگاه هـای صنایـع تبدیلـی بـه شـرح ذیـل در برنامـه اولویت هـای سـرمایه 

گـذاری مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی قـرار دارد:

1- کارگاه های فرآوری انگور )شیره انگور، سرکه انگور، آبغوره( 
بـا توجـه بـه میـزان تولیـد انگور اسـتان فـارس و تنـوع ارقامـی که در اسـتان 
وجـود دارد برنامـه ریـزی نسـبت بـه تولید انـواع فـرآورده های انگـور صورت 
گرفتـه اسـت ایجـاد کارگاه های کوچک تولید شـیره، سـرکه انگـور و آبغوره از 
فرصت هـای سـرمایه گـذاری اسـت کـه در اسـتان وجـود دارد کـه با سـرمایه 
گـذاری 250 تـا 300 میلیـون تومـان کارگاههایـی بـا ظرفیت 70 تـا 100 تن 

می تـوان احـداث نمود.

2- کارگاه بسته بندی خشکبار)انجیر، خرما(:
میـزان تولیـد قابـل توجه انجیـر و خرما فرصت مناسـبی برای ایجـاد واحدهای 
صنایـع کوچـک مـی باشـد کـه ارزش افـزوده قابل قبولـی را ایجاد مـی کند و 

سـرمایه گـذاری مطمئن با سـود آوری مناسـب می باشـد.

کارگـاه های کوچک صنـایع 
تبدیلـی و غـذایی

3- کارگاه تولید چیپس و پودر میوه:
بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی اسـتان فـارس تنـوع محصـوالت تولیـدی )انواع 
میوه های سردسـیری، نیمه گرمسـیری، گرمسـیری( شـرایط الزم جهت ایجاد 

کارگاه هـای میـوه خشـک فراهم می باشـد.
بـا وجـود میـزان تولیـد قابـل توجه انـواع میوه هـا و عدم وجـود صنایـع تبدیلی 
متناسـب بـا محصـول تولیـدی مقـداری از محصـول از چرخـه مصـرف خارج و 

ضایـع می گـردد .
بـرای تولیـد میـوه خشـک و پـودر میـوه از محصـوالت درجـه 2 و 3 کـه بـازار 

پسـندی مناسـبی ندارنـد اسـتفاده مـی گردد. 
مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی بـا ایجـاد بسـتر الزم زمینـه ایجـاد چنیـن 
کارگاههایـی را فراهـم نمـوده و سـرمایه گـذار بـا هزینـه کـرد 100 تـا 150 
میلیـون تومـان مـی توانـد در قالـب کارگاه هـای اقتصـادی کوچـک نسـبت به 

تولیـد پـودر و میـوه خشـک و بسـته بنـدی آن اقـدام نمایـد.

4- کارگاه بسته بندی گیاهان دارویی و دم نوش های گیاهی:
اسـتان فـارس یکـی از قطب های مهـم تولید و رویشـگاه های گیاهـان دارویی 
بـه صـورت طبیعی کشـور می باشـد که بـا توجه به پتانسـیل موجـود و فرهنگ 
مصـرف زمینه بسـیار مناسـبی برای سـرمایه گـذاری در زمینه بسـته بندی این 

گیاهان ارزشـمند فراهم می باشـد.
بـا سـرمایه گذاری 200 تـا 300 میلیون تومان می توان نسـبت بـه ایجاد چنین 
کارگاه هایـی اقـدام نمـود. با ایجاد چنیـن کارگاه هایـی عالوه بر ایجاد اشـتغال 

محصـول بـه صورت خام از اسـتان و کشـور خارج نمی شـود.

5- ایجاد بارگاه تهیه کشمش در کنار تاکستان ها:
یکـی از نیازهـای اسـتان فـارس در کنـار باغـات انگـور ایجـاد بـارگاه خشـک 
کـن انگـور مـی باشـد که بـا رعایـت اصـول فنـی و سـرمایه گـذاری قریب به 
60 میلیـون تومـان مـی تـوان نسـبت بـه ایجـاد چنیـن بارگاههایی اقـدام نمود 
کـه عـالوه بـر ایـن کـه از ضایـع شـدن محصـول تولیـدی جلوگیری مـی کند 
کشـمش تولیـدی بـا کیفیت و بـا کمترین آلودگـی ، با ارزش افـزوده قابل قبول 

تولیـد مـی گردد.
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تاریخچه هواشناسی در ایران:
مطالعه و بررسـی جو همیشـه مورد توجه دانشـمندان ایرانی قرار داشـته اسـت، 
از ایـن رو بسـیاری از دانشـمندان نجـوم در آثـار خـود بخشـی را بـه مسـائل 
جـوي اختصـاص داده اند .محمـد بن ذکریاي رازي، ابن سـینا، خیـام، ابوریحان 
بیرونـی و انـوري شـاعر معروف از شـخصیتها و دانشـمندان ایرانـی بوده اند که 
پیرامـون پدیـده هـاي جـوي مطالبـی در آثـار خـود بـه یـادگار گذاشـته اند. در 
عصـر حاضـر در ایـران، فعالیتهـاي منظـم هواشناسـی و انـدازه گیـري عناصـر 
جـوي توسـط سـفارتخانه هاي انگلیـس و روس در تهـران و مناطـق نفـت خیز 
جنـوب کشـور شـروع شـد. اولیـن سـکوی هواشناسـی توسـط فرانسـوی ها در 
سـال 1298 در مدرسـه برزگـران احـداث و در سـال 1308 کامـل گردید و قادر 
بـه ثبـت بیشـتر عناصـر جـوی بود. بـه تدریج و بـه دلیل نیاز شـدید بخشـهاي 
کشـاورزي و آبیـاري بـه داده های هواشناسـی ایسـتگاه های بیشـتری در نقاط 
مختلف کشـور تاسـیس گردید که مسـئولیت آن با وزارت کشـاورزي وقت بود. 
در سـال 1327 اولیـن گـروه فـارغ التحصیـالن هواشناسـی در این ایسـتگاه ها 
مشـغول بـه کار شـده و در سـال 1334 اداره کل هواشناسـی وابسـته بـه اداره 

راه تاسـیس شد.
:)Agrometeorology( تعریف هواشناسی کشاورزی

حاشـیه اي  علـوم  ایـن  از  یکـي  اگرومتئورولـوژي  یـا  کشـاورزي  هواشناسـي 
اسـت کـه از تاثیـر متقابـل عوامل هواشناسـي و کشـاورزي )گیـاه و دام( بحث 
مي نمایـد. هـدف علـم هواشناسـي کشـاورزي، کشـف و تعریـف ایـن اثرهـا و 

کاربـرد آن در بخـش کشـاورزي اسـت.
 :)Agrometeorological application( کاربرد هواشناسي کشاورزي

نظـر بـه اینکـه تولیـد مـواد غذایي بهتـر و بیشـتر یکي از مسـائل مهـم دنیاي 
کنونـي بـه شـمار مـي رود و با توجـه به این کـه تولیـد محصـول و قابلیت هاي 
کشـاورزي هـر منطقـه به هـوا و مشـخصات اقلیمـي آن بسـتگي دارد، مطالعه 
عوامـل جـوي موثر بـر کشـاورزي از اهمیـت ویژه اي برخـوردار اسـت. با درک 
ایـن اهمیـت سـازمان هواشناسـي جهانـي )WMO( یکي از هشـت کمیسـیون 

فنـي خـود را به هواشناسـي کشـاورزي یـا CAGM اختصاص داده اسـت.
حـوزه فعالیـت هواشناسـی کشـاورزی از الیـه خـاک حـاوی ریشـه های عمیق 
گیاهـی آغـاز شـده و بعـد از گذشـتن از الیـه هـای نزدیـک سـطح زمیـن کـه 
گیاهـان زراعـی، درختـان و حیوانـات در آن زندگـی می کننـد، بـه مرتفع ترین 
الیـه جـو کـه مـورد توجـه آئروبیولـوژی اسـت، گسـترش می یابـد. از دیگـر 
کاربـرد هواشناسـی کشـاورزی می تـوان بـه اعمـال تغییـرات در خـرد اقلیم ها 
)ازجملـه بادشـکن ها،کمربندهـای حفاظتـی، آبیـاری و محافظـت از یخبندان(، 
شـرایط اقلیمـی حاکـم در مـدت انبـارداری، وضـع جـوی در مزرعـه و کنتـرل 
شـرایط انبارهـا، شـرایط محیطـی در پناهگاه هـای دام هـا و سـاختمان های 

مزرعـه و نقـل و انتقـاالت و جابجایـی محصـوالت اشـاره کـرد.
اسـتفاده از اطالعـات هواشناسـی از قبیـل دمـای هـوا و خـاک، زمـان و میزان 
بارندگـی، سـمت و سـرعت بـاد و سـایر پارامترهـای مرتبـط بـا زمـان شـروع 
کشـت، زمـان آبیـاری، زمـان کودپاشـی، زمان سـم پاشـی و غیـره می تواند بر 

عملکـرد محصـول بـه طـور معنـی داری اثـر گذار باشـد.

برخی دیگر از کاربردهای هواشناسی در کشاورزی شامل:
1-پیش بینی تاریخ های کشت، مراحل نموگیاهی و عملکرد محصول 

2- پیـش بینـی مراحـل فنولوژیکـی و شـروع گلدهـی در محصـوالت زراعی و 

زهره سپهرزادگان 
کارشناس تغذیه گیاهی و پنبه، 

دبیر ستاد نانو

هـواشناسی و کشـاورزی

باغـی و تعییـن تاریـخ رسـیدگی محصوالت
3-پیـش بینـی درجـه حرارت خـاک در طول دوره کاشـت به منظـور اجتناب از 
بـذر پاشـی یـا کاشـت در شـرایط نامطلـوب خاک کـه می توانـد مانـع از جوانه 

زنی و سـبز شـدن بـذر گردد. 
4-تعییـن درجـه حـرارت حداقـل خـاک درعمق کاشـت و تعیین درجـه حرارت 

بحرانـی نقطـه انجمـاد گیاه جهـت پیش بینـی یخ زدگـی محصوالت
5- تشریح و کاربرد مدل های پیش بینی عملکرد محصول

6- پیش بینی شرایط حرارتی درطی فصل رشدگیاهان گرماپسند

علوم مرتبط با هوا شناسی:
1-هواشناسـي عمومـي و اقلیـم شناسـي کـه از مطالعه پدیده هـاي جوي بحث 

 . مي کند
2- بیولـوژي کشـاورزي )grobiology( و فیزیولـوژي گیاهـي کـه از عکـس 

العمـل گیـاه نسـبت بـه شـرایط فیزیکـي محیـط بحـث مي نمایـد. 
3- زراعـت یـا Agronomy کـه از نقـش فنـون کشـاورزي در اصـالح شـرایط 

رویشـي و اکولوژیکـي گفتگـو مي کنـد.
4- پدولـوژي )pedology( کـه از رژیـم هیدروترمـال )آبـي - حرارتـي( خـاک 

بحـث مي کنـد. 
5- فنولـوژي )phenology( کـه از مراحـل مختلـف رشـد و نمو و سـیکل ها یا 
چرخه هـاي بیولوژیـک از قبیـل )جوانه زدن، سـبز کـردن، گل کردن، رسـیدن، 
تولـد و تناسـل حیوانـات اهلـي و مراحـل مختلـف آفـات و امـراض دامـي و 
گیاهـي( کـه تمـام آنهـا توسـط آب و هـوا تعییـن مي  شـوند را مـورد مطالعـه 

قـرار مي دهـد. 
6- جغرافیـاي کشـاورزي کـه بـا توسـعه تاریخي انـواع محصـوالت و تجزیه و 

تفکیـک ناحیـه اي آن هـا و منطقه بندي کشـاورزي ارتبـاط دارد.

بحث و نتیجه گیری:
بـا توجـه بـه ایـن کـه در کشـور هـر سـاله بالیـای طبیعـی ماننـد یخبنـدان، 
وارد می کنـد،  بـه بخـش کشـاورزی  زیـادی  و غیـره خسـارات  سـرمازدگی 
علـم  از  می رسـد  نظـر  بـه  ضـروری  بخـش  ایـن  پتانسـیل های  شـناخت 
هواشناسـی کشـاورزی بـه عنـوان علمی نویـن یاد می شـود کـه دارای عمری 

کمتـر از یـک قـرن اسـت.
نویـن بـودن ایـن شـاخه از علم هواشناسـی ایجاب مـی کند که تعریـف دقیقی 
از دامنـه کاربردهـای آن ارائـه شـود. در هواشناسـی کشـاورزی امـروزه دامنـه 
کاربـران از کشـاورزان گذشـته و تمامی بخش هـای فعال در حـوزه تأمین مواد 
غذایـی را دربـر می گیـرد. وجـود این طیف وسـیع کاربـری، ایجاد یک سـامانه 
ارتباطـی دو سـویه بیـن کاربـر نهایـی و سـازمان هواشناسـی کشـور را الزامـی 
می کنـد. متأسـفانه یکـی از مهمترین مسـائل کشـورهای درحال توسـعه، عدم 

توجـه بـه اطالعات هواشناسـی و بـه کارگیری آنها در کشـاورزی اسـت. 
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گیاهشناسی
 Papilionaceae خانـواده  از  پایـا  اسـت  گیاهـی   Alhagi maurorum خارُشـُتر 
یـا Fabaceae. گیاهـی اسـت متحمـل بـه هـوای گـرم کـه کشـت ایـن گیـاه 
باعـث تثبیـت شـن هـای روان و جلوگیـری از حـذف پوشـش گیاهـی زمین های 
کشـاورزی مـی شـود. ایـن گیـاه تقریبًا در تمـام نقاط ایـران مي روید و به شـوري 

و سـرما هـم مقاوم اسـت. 
میـوه ایـن خانواده ناشـکوفا اسـت کـه بـه آن ترنجبیـن )تَراَنَگبیـن( می گویند که 
بـه معنـی عسـل تـر اسـت. بوته هـای آن نیمه درختچـه ای و نیمه چوبی اسـت که 
تـا ارتفـاع 50 تـا 150 سـانتی متر می رسـد. سـاقه های آن سـبزرنگ بـا خارهـای 
تیـز نوک زرد اسـت. کاسـبرگ آن بدون کـرک، زنگ ماننـد و با پنج دندانـه مثلثلی 

کوتـاه نـوک تیـز اسـت. دانه هـای آن در درون نیامـک پهلـوی هم قـرار دارند. 
خارشـتر یکـی از علوفه هـای خوراکـی بـرای دام هـا بـه ویژه بزها اسـت. خارشـتر 
بـرای گیاهانـی ماننـد غـالت و چغنـدر بـه عنـوان علـف هـرز بـه شـمار می آیـد. 
بهتریـن زمـان مناسـب تولیـد و برداشـت علوفـه خارشـتر در زمـان گل دهـی و 

می باشـد. بذردهـی 
ریشـه ایـن گیـاه عمیـق اسـت و گاه تـا ژرفـای 5 تـا 7 متـر هـم می رسـد که به 
راحتـی مـی توانـد از رطوبـت موجـود در اعمـاق خـاک اسـتفاده کنـد. ایـن گیـاه 
معمـوال در بیابان هـا و مناطـق کویـری می رویـد؛  امـا به صـورت یـک علف هـرز 
ِسـِمج در اکثـر مـزارع، باغ هـا و زمین هـای دست ورزی شـده، به سـرعت گسـترش 

پیـدا می کنـد و حتـی گاهـی آسـفالت را نیـز شـکافته و از آن سـر بَـر مـی آورد.
دارای  و  120سـانتی متر  تـا   20 ارتفـاع  بـه  چندسـاله  اسـت  گیاهـی  خارشـتر، 
شـاخه های متعـدد خـاردار بـه  رنـگ سـبز تـا سـبز مـات می باشـد. طـول خارها، 
از 1 تـا 6 سـانتی متر متغیـر بـوده و زاویـه آنهـا، تقریبـًا راسـت اسـت. برگ هـا، 
بیضی شـکل بـه  طـول10 تـا 15 و عرض3 تـا 5 میلی متـر و ُگل ها، کـه معموال در 
محـور خارهـا و بـه  تعـداد 2 تـا 8 عـدد در هر خـار ظاهر می شـوند، به  رنـگ قرمز 
ارغوانـی تـا جگری هسـتند. کاسـه ُگل، بدون ُکرک اسـت و میوه، بـه  صورت نیام 
دانـه  تسـبیحی، حـاوی 4 تا 7دانه می باشـد. سـطح نیام، صـاف یـا دارای خارهای 
کوتـاه اسـت. در دنیـا، 12گونـه خارشـتر وجـود دارد که فقـط 2 گونـه آن در ایران 
می رویـد. گونـه غالب در ایران، Alhagi maurorum اسـت که شـرح گیاهشناسـی 
آن، در بـاال آورده شـد؛ امـا گونـه ای دیگـر بـه  نـام Alhagi graecorum نیـز در 

جنـوب و جنوب غربـی ایـران می رویـد که قـّدی کوتاه تـر، خارهای انبوه تر، کاسـه 
ُگل کامـال دندانـه دار، میـوه پوشـیده از کرک های ابریشـمی فشـرده و نیامی تقریبا 

دانه  تسـبیحی دارد.
ایـن گیـاه را پیش تـر بـه  نـام Alhagi manifera می شـناختند. خارشـتِر غالـب یـا 
A. persarum،A. camelo- دارای اسـامی قبلـی و متـرادف ،Alhagi maurorum

rum و A. pseudalhagi بـوده اسـت.

نام هـای دیگر فارسـی خارشـتر عبارت اسـت از خاراشـتر، خاربز و علـف ترنجبین، 
کـه در گنابـاد بـه آن خرنگبیـن )خارانگبین( می گوینـد. نام عربی این گیـاه، الحاج 
اسـت کـه نـام علمـی گیـاه، Alhagi نیـز از همیـن واژه گرفتـه شـده اسـت. واژه 

camelorum نیـز بـه زبـان التین، به معنی شـتر اسـت.

خارشـتر، مـورد تعلیـف شـتر و بُـز قـرار می گیـرد و زنبـور عسـل نیـز بـه ُگل های 
آن عالقـه دارد، امـا تنهـا در بعضـی زیسـت بوم های خـاص و در صـورت وجـود و 
فعالیـت حشـره ای خـاص می توانـد ترنجبیـن تولیـد کنـد. از هر هکتار کشـت این 
محصـول ده تـن علوفـه تـر و 5 تـن علوفـه خشـک برداشـت مـی شـود و از گل 
آن بـرای تولیـد عـرق خارشـتر اسـتفاده می شـود. یکـی از روش هـای ازدیاد این 
گیـاه از طریـق کشـت بذرهای آن اسـت. بذرهـا را به مدت 12 سـاعت در آب گرم 
مـی خیسـانند و بهـار در گلخانـه گرم کشـت می کننـد. یکی دیگـر از روش های 

تکثیـر، ریشـه دار کـردن قلمـه هـای جوان در شاسـی می باشـد.

خواص و کاربردها
طبیعـت خارشـتر از نظـر حکمـای طـّب سـنتی، خیلـی گـرم  و خشـک اسـت و 
به عنـوان ُمـدّر و ُمسـِهل از آن بهـره می برند. همچنین، جوشـانده آن ُمعرِّق اسـت 
و مالیـدن روغـن برگ هـای آن بـرای روماتیسـم مفیـد اسـت. بـر طبـق تحقیقات 
جدید مشـخص شـده اسـت که مواد موجود در ریشـه خارشـتر می تواند در تقویت 

سیسـتم دفاعـی بـدن مؤثر واقع شـود.
عـرق خارشـتر دفـع کننـده انـگل روده بـوده و بـه هضـم غـذا کمـک مـی کنـد. 
موجـب رفـع رسـوبات کلیـه و جلوگیری از سـنگ کلیه و مثانه می شـود. همچنین 
بـرای درمـان بیمـاری صـرع و بـی خوابـی که ناشـی از ضعـف اعصاب می باشـد 

مفید اسـت. 

طاهره اوجی
کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه 

با علف های هرز - کارشناس زراعت 
شهرستان خرامه

خارشتر؛
گیاهی مقاوم نسبت به خشکی و شوری
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

بـه صـورت کلـی اعمـال مجـازات هـای مقـرر 
قانونـی مسـتلزم طـی تشـریفات پیش بینی شـده 
در قانـون آئیـن نامـه دادرسـی در امـور کیفـری 
اسـت کـه طـی آن شـاکی بـا تقدیـم شـکایت 
بـه مراجـع قضایـی و رسـیدگی هـای مقدماتـی 
حسـب مورد در دادسـرا و دادگاه کیفری، اسـتماع 
اظهارات شـاکی و دفاعیات متهم، بررسـی دالیل 
و مسـتندات طرفیـن عندالـزوم قـرار تحقیـق یـا 
معاینـه محـل، ارجـاع امر به کارشـناس، اسـتماع 
شـهادت شـهود و غیـره و نهایتـا بـا صـدور کیفر 
خواسـت، رای در محکمـه بـدوی و تجدیـد نظـر 
و بـا طـی مراحـل قضایـی و انقضـاء مواعیـد و 
تقاضـای اجرای حکم از سـوی محکـوم له، حکم 

صـادره بـه مرحلـه اجـرا در مـی آید. 
امـا در قانـون حفظ کاربـری اراضی زراعـی و باغ 
هـا قانـون گـذار بـه دلیـل اهمیـت ویـژه ای که 
اراضـی زراعـی و بـاغ هـا در مسـائل اقتصـادی، 
اجتماعـی و سیاسـی امنیتـی داشـته و اینکه زمین 
هـای کشـاورزی بـه عنـوان بسـتر تولیـد مـواد 
غذایـی و ایجـاد اشـتغال پایدار با توجه به شـرایط 
اقلیمـی و محدودیـت هـای آبی برخـوردار بوده و 
در بسـیاری از موارد روند طوالنی رسـیدگی منجر 
بـه صـرف هزینـه هـای زیـاد توسـط متخلـف، 
بنایـی احـداث مـی شـود کـه تخریـب آن منجـر 
بـه ورود خسـارت بـه افـراد و منافـع کشـور مـی 
شـود و بویـژه اینکـه تخریـب بنـای احداث شـده 
و جمـع آوری مصالح بـه کار رفتـه، محل دیگری 
بـرای دپـوی آن نیـاز دارد که خود منجـر به ضرر 
منافع کشـور اسـت، در ماده 10 الحاقـی به قانون 
حفـظ کاربـری اراضـی اختیـارات فوق العـاده ای 
را بـه ماموریـن جهـاد کشـاورزی تفویـض نموده 
کـه مقرر شـده: هرگونـه تغییـر کاربـری در قالب 
ایجـاد بنـا، برداشـتن یـا افزایـش شـن و ماسـه و 
سـایر اقداماتـی که بنا بـه تشـخیص وزارت جهاد 

کشـاورزی تغییـر کاربـری محسـوب مـی گـردد، 
چنانچـه بـه طـور غیر مجـاز و بـدون اخـذ مجوز 
از کمیسـیون موضـوع تبصـره یـک مـاده یـک 
ایـن قانـون صـورت پذیرد، جـرم بـوده و ماموران 
جهـاد کشـاورزی محل مکلفند نسـبت بـه توقف 
عملیـات اقـدام و مراتـب را بـه اداره متبوع جهت 

انعـکاس بـه مراجع قضایـی اعـالم نمایند. 
انـد  شـده  مکلـف  کشـاورزی  جهـاد  ماموریـن 
اسـتمرار  از  مانـع  کـه  را  اقداماتـی  گونـه  هـر 
بهره بـرداری زراعـی تشـخیص می دهنـد ضمـن 
صـدور اخطـار، اقدامات اجرایـی متخلف را متوقف 
و حسـب تبصـره 2 ایـن مـاده راسـا و بـا حضـور 
نماینـده دادسـتان و یـا در بخـش هـا بـا حضـور 
نماینـده دادگاه مسـتحدثات و بناهـای احداثـی را 
تخریـب و وضعیـت را به حـال اول اعـاده نمایند. 
بنابرایـن اختیـار ماموریـن جهـاد کشـاورزی برای 
تخریـب بناهـای غیـر مجـاز در حـال احـداث در 
زمیـن هـای کشـاورزی و باغات نیازی بـه تقدیم 
شـکایت و طـی تشـریفات مقـرر در آییـن نامـه 
بـا  تواننـد  مـی  و  نداشـته  را  کیفـری  دادرسـی 
مشـاهده سـاخت و سـاز در زمیـن کشـاورزی بـا 
صـدور اخطاریـه از متخلـف بخواهنـد که نسـبت 
بـه توقـف عملیـات و تخریـب بنـای غیـر مجـاز 

نمایند.  اقـدام 
در صـورت اسـتنکاف متخلـف، جهـاد کشـاورزی 
دادگاه عمومـی  یـا  دادسـتان  از  دارد کـه  اجـازه 
محـل جهـت معرفـی نماینـده و بـا تهیـه وسـیله 
اجرای حکم راسـا نسـبت بـه تخریب بنـا و اعاده 
وضـع اقدام و با تنظیم شـکایت و پیوسـت نمودن 
تعقیـب  دادسـتان  از  اجـراء  و  تخلـف  مسـتندات 
متخلـف و اعمـال مجـازات های پیش بینی شـده 
در مـاده 3 قانـون حفـظ کاربـری اراضـی یعنـی 
یـک تا سـه برابر بهـای اراضـی با کاربـری مورد 

نظـر متخلـف را درخواسـت نماید.

آشنایی با قوانین و مقررات حوزه امور اراضی کشاورزی

اعطای اختیار فوق العاده به مامورین 
شـهید صمـد گنجي  پور در سـال  1338 در شـهر زرقـان دیده  سازمان جهاد کشاورزی

بـه  جهـان  گشـود. ایشـان  فـردي  فعـال  و بسـیار مذهبـي  و 
عالقمنـد بـه  اسـالم، متدیـن  و متعهـد بـود. در محـل همـه  
او  را بسـیار دوسـت  داشـتند تـا حـدي  کـه  در جهـات  مختلف  
دوسـتان  و آشـنایان  بـا وي  در کارهـا  مشـورت  مـي  کردند. به  
مسـتمندان  و نیازمنـدان  بصورتهـاي  مختلف  کمـک  مي  نمود 
و بـه طـور کلـي  در محـل  زندگـي  و کار بعنوان  یـک فرد خیر 

و بـه حسـن  شـهرت  معـروف  بود.
بـا شـروع  و اوج  گیـري  انقـالب  اسـالمي  بـا لبیـک  گفتـن  به  
نـداي  رهبـر کبیـر انقـالب  امـام  خمینـي)ره ( جزء فعـاالن  در 
تظاهـرات  و راهپیمائیهـا و پخـش  اعالمیه هـاي  حضـرت  امام  

بود. )ره ( 
پـس  از پیـروزي  شـکوهمند انقـالب  اسـالمي  عضـو گـروه  
مقاومـت  بسـیج مسـجد محـل  مـي  گـردد و در راه  انـدازی 
برنامه هاي  فرهنگي  و تشـکیل  کالسـهاي  سیاسـي  و مذهبي ، 
هیئـت  هاي  مذهبي ، سرکشـي  بـه  منازل شـهداء، مداحي  اهل  
بیـت  عصمت  و طهارت  و تشـکیل جلسـات  دعـا نقش  مؤثري  
داشـت. بـا شـروع  جنـگ  تحمیلي عـراق علیه ایـران  از طریق  
بسـیج  آموزشـهاي  نظامـي  را بـا موفقیت گذرانـده  و درتاریـخ 
1361/01/16 بـه جهاد سـازندگی فارس پیوسـت و در پیشـه 
جوشـکاری مشـغول به خدمت شـد. در عملیات هـاي  مختلف  
از جملـه  فتـح  المبیـن، رمضـان و خیبـر بعنـوان  یک رزمنـده  
مسـلمان  بـا ایمانـي  قـوي  و تـوکل  بـه خداونـد بـزرگ  و بـا 
عشـق  به  اسـالم  و امـام  خمیني )ره ( خدمات بزرگـي  انجام  داد.
ایشـان  عاشـق  شـهادت  در راه  خـدا بـود و عقیـده  داشـت  که  
بـا  شـهادت  بزرگتریـن  آرزوي  مـردان  خـدا اسـت؛  همیشـه  
ماشـین  خـود بچه هـاي  مسـجد محـل  را به  سـر قبور شـهداء 
مي  بـرد و از برگـزار کننـدگان  مراسـم  دعـا و سرکشـي  بـه  
خانـواده  شـهداء بـود. اغلـب  اوقـات  از دوسـتان  و همرزمـان  
شـهیدش  حـرف  مـي  زد و در دعاهـا از خـدا مي  خواسـت  که  
او را نیـز با شـهادت  به  قافله  دوسـتانش  برسـاند. سـرانجام  در 
بیسـت  و پنجـم  اسـفندماه  1362 در خـط  پدافنـدي  پاسـگاه  
زیـد و در حالـي کـه  مشـغول خاکریززني  بـود بـه درجـه  رفیع  

شـهادت  نایـل  آمد.

ادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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راه سازی در دل کوه
بـرای سـاخت جـاده در شـرایط سـخت، به یقیـن مـردان سـخت اراده ای آهنین 
و الهـی نیـاز اسـت. عمـده ی فعالیـت هـای جـاده سـازی در مناطق غـرب و در 

بود.  دل کوهسـتان 
جهـاد سـازندگی در طـول جنـگ بیـش از هفـت هـزار کیلومتـر جـاده سـاخت و 
گاه ایـن کار آن قـدر بـا کیفیـت انجـام مـی شـد کـه بعـد از جنـگ آن جـاده ها 
هنـوز هـم مـورد اسـتفاده مـردم قـرار می گیـرد. خیلـی از شـبکه راه هـای فعلی 

روسـتاهای غـرب کشـور، از ایـن دسـت جاده هاسـت.

باتالق روی جبل
گاهـی نـی هـا بـه حـدی انبـوه مـی شـد کـه هیـچ قایقـی از بیـن آنهـا عبـور 
نمی کـرد. جبـل موتـور متحـرک تراکتورهـای بـزرگ یـا لودرهـا در خود داشـت 

ایـن مشـکل را حـل کـرد.
ایـن دسـتگاه عظیـم بـا چرخ هایی به قطـر بیش از 4 متـر ضمن ایجاد شـناوری 

تراسـت الزم بـرای یدک کشـی بـاز کـردن راه و مانع در باتالق هـا و نی زارهای 
جنوب کشـور سـاخته شد.

پلی در پس پرده )خضر(
تـا بعـد از جنـگ هیچـگاه نیروهـای عراقـی نفهمیدنـد ایـران بدون پـل چگونه 
فـاو را پشـتیبانی مـی کنـد؟! خضـر وسـیله عظیم الجثـه ای که نه خـروش اروند 
و نـه حمـالت هوایـی دشـمن حریفـش نشـد. ایـن پـل با یـک ایده مهندسـی و 
اجرایـی سـاده بیـن دو سـاحل ارونـد حرکت مـی کرد. اولیـن نمونه ایـن پل یک 
موتـور تراکتـور روی یـک قطعـه پـل شـناور نصب شـد و یک سـیم بکسـل که 
در دو طـرف ارونـد محکـم شـده بـود. به رینـگ چرخ ایـن تراکتور متصـل بود و 
در نمونـه هـای بعـدی از موتـور دیزل طراحی و سـاخته شـده اسـتفاده می شـد.
روی ایـن پـل هـا همـه چیـز قابـل جابجایی بـود حتـی تانـک و کامیون های پر 

از بـار هـم روی آن بـه راحتـی حرکت مـی کرد. 
 ادامه دارد ...

ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس )4(
برگرفته از نشریه فرهنگی- خبری سنگرسازان بی سنگر

پل خضر پل خضر

هر نفر نایب الزیاره یک شهید در اربعین حسینی

شـهداء زمینـه سـاز ورود بـه کربـال هسـتند و زوار 
بـه نیابـت از آنهـا بـه زیـارت امام حسـین مـی روند 
و اعتقـاد بـر این اسـت کـه در فرصـت اربعیـن باید 
روحیه و فرهنگ ایثار و شـهادت در جامعه اسـالمی 

شـود. نهادینه 

جامعـه بـزرگ جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز 
بـا همـکار کانـون سنگرسـازان بی سـنگر فـارس با 
اعتقـاد بـه ایـن روحیـه، اقدام بـه تهیـه کارت هایی 
مزیـن بـه چهره هـای نورانـی شـهدای سـنگر سـاز 
بـه  را  هـا  کارت  ایـن  و  کـرد  فـارس  سـنگر  بـی 

ایثارگـران و خانـواده شـهدایی کـه قصد شـرکت در 
راهپیمایـی اربعیـن حسـینی را داشـتند اهـداء کـرد،

تـا بـه ایـن ترتیب هر شـخص حاضر در پیـاده روی 
اربعیـن، بـه یـاد ایـن عزیـزان نایـب الزیـاره آن هـا 

باشـد. نیز 

باتالق روی جبل  باتالق روی جبل 
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